
Zápis z jednání Školské rady 

Zápis z 11. jednání Školské rady p ři ZŠ Praha 3, 
Jeseniova 96, Praha 3 

Datum:  18.11.2010 

Místo konání:  kancelář ředitele školy 

Seznam p řítomných členů ŠR:  viz prezen ční  listina  

• Mgr.Martin Tauber (předseda ŠR - za pedagogické pracovníky 

• Martina Šandová - zástupce zřizovatele 

• Věra Janešová, Miloslav Pöschl  - za zákonné zástupce dětí 

• Nepřítomni: Marcela Graciasová  - omluvila se, Mgr. Michal Halbich -  nemocen   

Hosté:  

• Mgr. Jiří Lébr - ředitel školy 

 

Schválený program jednání: 

1. Schválení programu jednání  

2. Projednání výroční zprávy za škol. rok 2009/2010  

3. Informace p. ředitele  a zástupce ředitele o škole 

Přítomno 4 členů ze šesti : rada je usnášeníschopná 

Ad 1)  Program schválen beze změn 

Ad 2)  Schválení výroční zprávy ZŠ za školní rok 2009/2010 

Výroční zpráva ZŠ byla poskytnuta všem členům a po přečtení a zodpovězení dotazů byla Výroční zpráva  

ZŠ za školní rok 2009/2010 schválena bez p řipomínek všemi p řítomnými členy ŠR. 

Ad 3)  Informace ředitele školy a zástupce : 

Ředitel školy informoval členy ŠR o třídních schůzkách (14.10.2010), které proběhly bez problémů, pro 

letošní školní rok byl stanoven rodičovský příspěvek ve výši 300 Kč na dítě, který bude SRPŠ rozpouštět 

podle potřeby. Rodiče byli informováni o plánované rekonstrukci školní jídelny, její dokončení bude spojeno 

s očekávaným zavedením čipového objednávání a výdeje jídel. 



V této souvislosti ředitel školy informoval o návštěvě České školní inspekce (16.11.2010), která na popud 

jednoho z rodičů prověřovala koordinaci prací ve školní jídelně. Inspekce prošla zápisy z třídních schůzek a 

byla přítomna při výdeji obědů, podle předběžné zprávy nebyly shledány žádné nedostatky. Podle sdělení 

členky ŠR pí Janešové je ale kvalita jídla stále na vysoké úrovni. 

Ředitel dále informoval o akci sportovního klubu SK Jeseniova, který chystá na 20.11. společenský večer u 

příležitosti 50.výročí založení SK v kulturním domě Novoborská, kde budou oceněni úspěšní sportovci a 

trenéři a kde bude příležitost k setkání současných i bývalých členů a příznivců SK Jeseniova. 

Z dalších očekávaných důležitých akcí připomněl pan ředitel školní vánoční akademii – 8.12. v 17 hod. 

v podvečer. Tento den proběhne i prodejní výstava prací děti na tradičním vánočním Jarmarku, na 

prohlídku vystavených výrobků byly pozvané i děti ze sousední MŠ. Na tomto místě byla připomenuta 

úspěšná podzimní akce Děti dětem, kdy starší děti zorganizovaly zábavné sportovní dopoledne pro děti z 

okolních MŠ a dobře tak reprezentovaly a propagovaly svoji školu.  

9.12. získají rodiče žáků 9.tříd informace k přijímaní dětí na SŠ. 

Zápis do prvních tříd proběhne ve dnech 19. a 20.1.2011. Týden před tím – 12.1.2011 - budou moci rodiče 

budoucích prvňáčku i rodiče našich současných žáků navštívit vyučování při Dnu otevřených dveří. 

V současné době se žáci pod vedením učitelů účastní práce na celoročním projektu Od řemesla k profesi. 

Shromažďované výsledky poslouží jako podklady k prezentaci této nejvýznamnější celoškolní akce při 

závěrečném společenském odpoledni, které je naplánované na 26.5.2011 v prostorách školního hřiště. 

 

 

Poděkování všem členům školské rady i vedení ZŠ za dosavadní spolupráci 

společně s přáním spokojeného prožití vánočních svátků a šťastného vykročení do 

nového roku 2011. 

 

V Praze 19.11.2010      zápis provedl Mgr. Martin Tauber, předseda školské rady 


