
Zápis z jednání Školské rady 

Zápis z 15. jednání Školské rady p ři ZŠ, Jeseniova 
96, Praha 3 

Datum:  9.10.2012 

Místo konání:  kancelář ředitele školy 

Seznam p řítomných členů ŠR:  viz prezen ční  listina  

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

•  Marcela Graciasová,   Martina Šandová - zástupce zřizovatele 

• Monika Cikánová  - za zákonné zástupce dětí   

• Nepřítomni –- Miloslav Pöschl – za zákonné zástupce dětí – omluvil se 

Hosté:  

• Mgr. Jiří Lébr - ředitel školy 

 

Schválený program jednání: 

1. Schválení programu jednání  

2. Výroční zpráva 

3. Informace p. ředitele  a zástupců ředitele o škole 

Přítomno  5 členů ze šesti : rada je usnášeníschopná 

Ad 1)  Program schválen beze změn 

Ad2) Výroční zpráva ZŠ byla poskytnuta všem členům. Společně s panem ředitelem jsme jednotlivé body 

prošli  a po přečtení a objasněníí dotazů byla Výroční zpráva  ZŠ za školní rok 2011/2012 schválena bez 

připomínek všemi p řítomnými členy ŠR. 

Ad 3) Informace ředitele a zástupc ů ředitele školy:  

- Informace o příměstském táboru ( Příměstský tábor aneb hrátky s Jeskou) pořádaném v létě (okamžitě 

rozebrán, velký úspěch, velmi pestrý program). Pro příští školní rok se plánuje přinejmenším dva tyto 

tábory ( červenec + konec srpna, kdy se děti vracejí z prázdnin). 

- Vzhledem k odchodu žáků na osmiletá gymnázia, jiné školy a stěhování byl učiněn závažný krok a 

byly sloučeny dvě šesté třídy do jedné třídy ( 6.A – 28 žáků). Nyní má ZŠ celkem 22 tříd (, 11+11), 



celkem 31 pedagogů. Pedagogický sbor po sloučení 6. tříd opustila paní uč. Reisová. Do důchodu 

odešla paní uč. Bednářová. Do 1. třídy nastoupila paní uč. Brožová a na 2. stupeň pí uč. Weiserová. 

- Informace o projektu Ovoce do škol ( krabička s ovocem 1x měsíčně, zdarma pro všechny děti I. 

stupně) 

- Informace o projektu Edison – škola umožnila setkání 7 zahraničních studentů VŠ (Argentina, Alžír, 

Indie, Mexiko, …) s našimi žáky ( 3. – 9. třídy). Proběhly prezentace jednotlivých zemí, informace o 

životě dětí a mladých lidí v těchto zemích, informace o jídle, kultuře… vše v angličtině. Cizinci strávili 

na naší škole jeden týden, akce se sekala s velkým úspěchem – především v nejvyšších ročnících. 

- Od listopadu bude otevřen školní klub – pro děti, které by zde rády strávily polední přestávku před 

odpoledním vyučováním. Bude tak vyhověno požadavkům, aby škola umožnila vstup žákům do 

budovy před odpoledním vyučováním. 

 

Poděkování všem členům školské rady i vedení ZŠ za jejich čas a dosavadní 

spolupráci ! 

 

 

V Praze 9.10.2012      zápis provedl Mgr. Martin Tauber, předseda školské rady 


