
Zápis ze 7. jednání Školské rady 

Zápis ze 7. jednání Školské rady p ři ZŠ, Jeseniova 
96, Praha 3 

Datum:  7.10.2008 

Místo konání:  kancelář zástupce ředitele 

Seznam p řítomných členů ŠR:  viz prezen ční listina  

• Marcela Graciasová, Martina Šandová - zástupce zřizovatele  

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

• Věra Janešová, Kateřina Petrašová  - za zákonné zástupce dětí 

Hosté:  

• Mgr. Jiří Lébr - ředitel školy 

 

Schválený program jednání: 

1. Schválení programu jednání  

2. Výroční zpráva školy 

3. Plán práce pro školní rok 2008/2009 

4. Informace o stavu školy, různé 

5. Poděkování paní Kateřině Petrašové za práci ve ŠR 

Ad 1) 

Přítomno 6 členů ze šesti : rada je usnášeníschopná 

Program schválen beze změn 

Ad 2) 

Mgr. Jiří Lébr (ředitel školy) předal členům ŠR dokončenou verzi Výroční zprávy školy za minulý školní rok. 

Zde padly dotazy ohledně docházky cizinců na naši školu – děti cizinců s docházkou nemají problémy, 

snaží se zapojit do práce třídy, většinou patří mezi slušně pracující žáky. Dále se objevil dotaz ohledně 

záškoláctví ( velký počet neomluvených hodin )  - to je záležitost několika málo žáků vyšších ročníků – vše 



je řádně řešeno - proběhly výchovné komise s rodiči těchto žáků a vše bylo předáno Oddělení sociálně-

právní ochrany dětí, které se nám snaží dostupnými prostředky zlepšit docházku těchto žáků.  

Dále se objevil dotaz ohledně škol v přírodě – i pro letošní školní rok je možnost vyjet s dětmi mimo Prahu 

na školy v přírodě, plánuje se poznávací zájezd do Skotska a pobytový zájezd k moři do Itálie. Z novějších 

akcí jsou dobré zkušenosti s poznávacím kurzem pro žáky 6. tříd. Výhledově se uvažuje o uskutečnění 

příměstského tábora. 

 

Ad 3)  

 

Plán práce na školní rok 2008/2009 byl řádně schválen pedagogickou radou – všemi učiteli. 

Dominantní akcí je celoškolní celoroční projekt Jan Jessenius – na základě předkládaných úkolů budou 

řešit třídy se svými třídními učiteli a vyučujícími úkoly, které by jim měly přiblížit významnou osobnost 

našich dějin, po níž  je pojmenovaná ulice, ve které sídlí naše škola. 

 

Při rekonstrukci povrchu hřiště byla ušetřena částka, která postačila na pořízení nového povrchu 

volejbalového hřiště – škola se tak může pochlubit novou běžeckou dráhou s umělým povrchem a 

zkvalitnilo se i zázemí pro míčové hry. 

Pan ředitel seznámil přítomné s pracemi, které proběhly o prázdninách – např. výměna tabulí v učebnách 1. 

tříd – kombinované nové s keramickým či magnetickým povrchem, nový nábytek, vestavěné skříně,výměna 

oken v průčelí školy ( chodby, sociální zařízení), malování chodeb a schodišť v celé škole, apod. …. 

 

 

 

V závěru byla oceněna práce členky školní rady paní Kateřiny Petrašové, která se stěhuje, syn přechází na 

novou školu a ona má pocit, že její setrvání ve školní radě postrádá smysl, její členství tak zaniká, nový člen 

školské rady vzejde při hlasování při třídních schůzkách dne 16.10.2008 , stejně tak bude hlasováno i o 

stávající člence paní Věře Janešové. 

Uskuteční se i volba členů ŠR za pedagogické pracovníky pro nové funkční období  - a to dne 13.10.2008. 

 

 

 

 

 

7.10.2008 - zápis provedl  Martin Tauber, předseda školské rady 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


