
 Zápis z jednání Školské rady
Zápis z 25. jednání Školské rady při ZŠ Praha 3, 
Jeseniova 96, Praha 3

Datum: 21.11. 2017

Místo konání: kancelář ředitele školy

Seznam přítomných členů ŠR:  přítomno 5 členů  - viz prezenční  listina

 Mgr.Martin Tauber (předseda ŠR ), Mgr. Michal Halbich - za pedagogické pracovníky

 Ing. Musil, Jana Jenšíková- za zákonné zástupce dětí

 ThDr. Petr Jan Vinš

 Nepřítomni: Mgr. Lucie Vitkovská z dnešního jednání se omluvila

 Hosté:

 Mgr. Jiří Lébr - ředitel školy, PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D. – zástupkyně ředitele

Schválený program jednání:

1. Schválení programu jednání

2. S chválení výroční zprávy za škol. rok 2016/2017

3. Informace p. ředitele  a zástupců ředitele o škole

Přítomno  5 členů ze šesti : rada je usnášeníschopná

Ad 1) Program schválen beze změn

Ad 2) Ředitel školy předložil členům ŠR Výroční zprávu za škol. rok 2016/2017 ( Mgr. Vítkovské byla 

na její žádost zpráva přeposlána elektronicky). Pan ředitel Lébr potom společně se členy zprávu 

prošel. Bylo konstatováno, že škola byla postavena pro 562 žáků, ale protože budova školy prošla 

vývojem a dnes by se takový počet dětí do budovy nevešel. V průměru je naplněnost tříd : na I. stupni 

22 žáků, na II. stupni je to 24 žáků. Počet nově přijatých žáků by bylo možno zvýšit, ale vzhledem k 

nedostatku učeben je možno přijmout jen dvě první třídy. S tím souvisí i dlouholetý problém - prostory 

pro školní družinu. Kapacita školní družiny je 180 žáků, kteří jsou rozděleni do 6 oddělení. Družina má 

ale jen 2 místnosti, které jsou určeny pro její činnost - ostatní děti využívají prostory běžných učeben - 

to s sebou přináší organizační problémy a vedení školy si je vědomo nevhodnosti této situace. 

Řešením by měla být plánovaná nástavba nových prostor školní družiny nad jídelnou školy, která by 

poskytla vhodné prostory pro odpolední činnost dětí. Tato akce by měla být realizována díky MČ 

Prahy 3 a je naplánována na rok 2019 ( od května do cca prosince 2019).



zhodnotil stěžejní akci 2. pololetí Den „D“, který byl věnován oslavám 60. výročí založení základní 

školy Jeseniova – vyjádřil spokojenost. Připomněl i další významné akce – Předvánoční setkání, 

Jarmark, atd.

Ředitel hovořil o narůstajícím počtu žáků ( silnější třídy), které přinášejí nároky na vyučující, kteří 

pracují s větším počtem dětí ve třídě. Z toho vyplývají i problémy s prostory – pro příští rok plánuje 

škola otevřít jen dvě první třídy – pro třetí první třídu již není volná učebna, počítá se s tlakem ze 

strany rodičů.V přijímacím řízení se bude postupovat podle vnitřního předpisu školy, kterým jsou 

přesně stanovena kritéria přijetí žáků do 1. třídy. Škola by ráda zachovala dělení žáků v některých 

předmětech ( jazyky, tělesná výchova, laboratorní cvičení, informatika), vzhledem k vytížení učeben    

( 12 tříd na II. stupni a 14 učeben)  to nebude jednoduché. To stejné je i v družině, prostory 

nevyhovují, větší část dětí musí hodiny v družině strávit v prostorách běžných učeben.

Bylo zhodnoceno i přijímání žáků na střední školy ( letos poprvé celonárodní jednotné přijímací 

zkoušky), všichni žáci z 9. tříd byli přijati na školy, kam se hlásili, naprostá většina již v 1. kole.

ZŠ Jeseniova spolupracuje s okolními mateřskými školami – 20.6. proběhla akce Děti dětem, kdy žáci 

sportovních tříd připravili pro své budoucí spolužáky z MŠ Ambrožova a Jeseniova sportovní 

dopoledne. 

Ředitel a p. Halbich hovořili o zkvalitňování sportovního areálu ( nová krytá běžecké dráha), o 

spolupráci s SK Jeseniova), o slušných sportovních úspěších žáků ( medailová umístění na 

republikové úrovni žáků 6.,7. a 8. tříd). Ani v létě hřiště neosiří, proběhnou 3 příměstské tábory ( byly 

okamžitě obsazené)  a SK připravuje dvě výjezdní sportovní soustředění.

Rodiče si stále žádají školy v přírodě, na které žáci s učiteli jezdí.

Na škole je z celkového počtu žáků cca 10% cizinců, ředitel zmínil a kladně hodnotil podporu z MČ 

Praha 3.

Přítomní se zajímali o mediálně známou inkluzi žáků do škol. Problém je v získání pozic asistenta, 

škola má podané množství inzerátů, potřebovala by 2-3 asistenty pro žáky, kterým to doporučila PPP. 

Vybraným žákům s poruchami učení, popř. ze znevýhodněného prostředí jsou nabízeny zdarma 

hodiny doučování od organizace Alfa Human Service. Příští škol. rok vstupuje ZŠ Jeseniova do 

programu šablon vyhlášeným MŠMT, ve kterém by mělo získat finanční prostředky pro odměňování 

učitelů, kteří budou děti z naší školy podporovat v přípravě na vyučování.

Během prázdnin jsou naplánované 2 větší investiční akce  - oprava elektrovedení do sauny na hřišti a 

parková úprava před školou ( srpen 2017). Problém se objevil s vlhnutím stěny v tělocvičně.



Ředitel školy informoval o přechodu na elektronické žákovské knížky ( 5. – 9. ročníky od 1. září 2017), 

protože ale ne všichni rodiče mají přístup na internet, je potřeba, aby vznikla náhrada za  klasické 

papírové žákovské knížky, která by doplňovala el. ŽK o možnost písemné omluvy dítěte, informace o 

jiných sděleních, vlastních hodnoceních žáka apod.,  které rodič stvrdí podpisem. Klasická žákovská 

papírová žákovská knížka bude nahrazena elektronickou ŽK a Žákovským záznamníkem ( ty se 

nechají se vytisknout během prázdnin). V hale školy bude umístěn počítač, který umožní všem 

rodičům, aby se podívali na známky dítěte.

Na závěr ředitel školy poděkoval školské radě za spolupráci, já děkuji všem členům za 

spolupráci též a přeji hezké prožití zasloužených dovolených.

V Praze 21.11. 2017 zápis provedl Mgr. Martin Tauber, předseda školské rady


