
Zápis z 8. jednání Školské rady 

Zápis z 8. jednání Školské rady p ři ZŠ, Jeseniova 96, 
Praha 3 

Datum:  27.4.2009 

Místo konání:  kancelář ředitele školy 

Seznam p řítomných členů ŠR:  viz prezen ční listina  

• Martina Šandová zástupce zřizovatele  

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

• Věra Janešová, Miloslav Pöschl  - za zákonné zástupce dětí 

Nepřítomni: Marcela Graciasová, zástupce zřizovatele – omluvila se 

Hosté:  

• Mgr. Jiří Lébr - ředitel školy 

 

 

 

Schválený program jednání: 

1. Schválení programu jednání  

2. Seznámení s inspekční zprávou 

3. Opětovné seznámení s ŠvP, schválení aktualizovaného škol. řádu pro rok 2009/2010  

4. Shrnutí práce za letošní školní rok 

5. Informace o stavu školy, různé 

 

Přítomno 5  členů ze šesti : rada je usnášeníschopná 

Ad 1) Program schválen beze změn 

Ad 2) Ředitel školy informoval  o  České školní inspekci, která provedla pravidelnou inspekci 5.-10.3.2009. 

Z nejdůležitějších závěrů lze citovat: „ Škola respektuje při vzdělávání žáků zásady rovného přístupu a 



dodržuje podmínky jejich přijímání ke vzdělávání podle školského zákona…Školní vzdělávací program je 

kvalitní dokument zpracovaný v částečném souladu s rámcovým vzdělávacím programem s minimálními 

odchylkami…. Spolupráce ředitele školy se všemi subjekty je nadstandartní…“ 

Ad 3) Rada školy byla op ětovn ě seznáme se školním vzd ělávacím programem a SESOUHLASILA 

jej . ŠR byla seznámena novým podrobnějším klasifikačním školním řádem, který byl rozšířen o vzdělávání 

žáků se specifickými potřebami a s talentovanými žáky. Školská rada SCHVÁLILA  tuto rozší řenou verzi  

školního  řádu pro školní rok 2009/2010. 

Ad 4) Ředitel školy spolu se svými zástupci shrnuli dosavadní výsledky práce za letošní školní rok, 

z důležitých  uskutečněných akcí byla zmíněná nová parková úprava prostoru před školou ( vysázené 

barevné keře znázorňují logo školy), probíhá příprava nového prostoru pro družinu ( za školou, v klidu, 

v zeleni), z naplánovaných prázdninových akcí proběhne tradiční malování chodeb, instalace nových tabulí 

do učeben 1. tříd, instalace nové multimediální tabule učebny zeměpisu, vybavení jednoho kabinetu novým 

nábytkem a další. 

Ad 5) Na odbor školství bylo oznámeno, že ředitel školy využívá svého práva udělit ředitelské volno a 

rozhodnul se ukončit letošní školní rok ke dni 26.6.2009, vzhledem k tomu, že poslední červnový den je 

v úterý . 

Škola se intezivně připravuje na den 4.6., kdy proběhne vyvrcholení celoročního školního projektu  akce 

Jan Jessenius a jeho doba na hřišti školy v odpoledních hodinách pro žáky i veřejnost. 

Ve dnech 5. – 7. 6. proběhnou na naší škole volby do Evropského parlamentu. Ředitelství školy nechystá 

zkrácené vyučování, program vyučování bude přizpůsoben. 

 

V Praze 27.4.2009      zápis provedl Mgr. Martin Tauber, předseda školské rady 

 

 

 

 

 

 


