
Zápis z jednání Školské rady 

Zápis z 16. jednání Školské rady p ři ZŠ Praha 3, 
Jeseniova 96, Praha 3 

Datum:  17.6.2013 

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 

• Martina Šandová - zástupce zřizovatele 

• Monika Cikánová, Miloslav Pöschl  - za zákonné zástupce dětí 

• Nepřítomni: Marcela Graciasová  - omluvila se  

Hosté:  

• Mgr. Jiří Lébr - ředitel školy 

 

Schválený program jednání: 

1. Schválení programu jednání  

2. Schválení školního řádu pro škol. rok 2013/2014  

3. Schválení změn Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

4. Informace p. ředitele  a zástupců ředitele o škole 

Přítomno 5 členů ze šesti : rada je usnášeníschopná  

Ad 1)  Program schválen beze změn 

Ad 2)  Ve školním řádu nebyly pro budoucí školní rok učiněny žádné změny, a proto 

byl ŠKOLNÍ ŘÁD na školní rok  2013/2014  SCHVÁLEN VŠEMI 5 P ŘÍTOMNÝMI 

ČLENY ŠKOLSKÉ RADY.  

Ad 3)  Ředitel školy informoval členy rady s aktualizovanými dílčími změnami ve 

Školním vzdělávacím programu – hodinová dotace pro 1.st. : od 2.roč. – 1 hod 

angličtiny, němčina po 2 hodinách od 7. roč.. To s sebou přinese nutnost snížení 

hodinových dotací na úkor volitelných předmětů na II. stupni  a zklamání děti – sníží 

se možnost vybírat z nabídky většího počtu volitelných předmětů. Do budoucnosti se 

vůbec počítá s navýšením hodinových dotací pro matematiku a češtinu na úkor 

volitelných předmětů na II. stupni.  



Němčina – 6 hod za ZŠ – počítá se spíše se základní  znalostí, v angličtině děti 

absolvují 22 hodin za ZŠ. Ve 4. třídě budou zařazeno učivo o zlomcích, v 5.třídě 

bude toto učivo zopakováno. Do ŠVP  přibývají ve větší míře pojmy jako ekologie, 

vztah člověka k prostředí, chování za mimořádných situací, dopravní výchova, etika. 

Termín rodič bude nahrazen termínem zákonný zástupce. 

Tyto zm ěny ve Školním vzd ělávacím programu  byly SCHVÁLENY VŠEMI 5 

PŘÍTOMNÝMI ČLENY ŠKOLSKÉ RADY. 

Ad 4) Informace ředitele školy a zástupc ů: 

Ve škole je nyní 10 učeben vybaveno multimediální tabulí + ve 3 učebnách je zpětný 

projektor. Zaznělo poděkování SRPŠ za výukové programy. V podzimních, zimních a 

jarních měsících bylo žákům naší školy umožněno navštěvovat  školní klub, který byl 

k dispozici v poledních a odpoledních hodinách, kdy jsou přestávky ve vyučování. 

Pro příští školní rok se plánuje celoroční školní projekt – počítáme s tím, že bude 

zastřešen obecným názvem ( pracovní název: Slušnost nejsou žádné čáry)  vyučující 

připraví dílčí projekty.  

P. ředitel informoval o úspěchu v soutěži o Pohár starosty Hartiga – celkově naše 

škole obsadila v rámci všech škol na Praze 3 – 2. místo.  Kladně byl hodnocen 

přístup rodičů v období povodní ( červen 2013) – 3 třídy absolvovaly v tomto období 

plánované školy v přírodě – rodiče byli prostřednictvím našich webových stránek 

neustále informováni o dění a situaci na školách v přírodě.  

Dnes začaly plánované komplikované práce na opravě kanalizace v oblasti hřiště, 

pod tělocvičnou, naváže na ně potřebné rekonstrukce sociálního zařízení u 

tělocvičen. V průběhu prázdnin proběhnou tradiční řemeslné práce – malování 

vybraných tříd, družiny, haly, tělocvičen, proběhne kompletní rekonstrukce jednoho 

kabinetu ve 3. patře, sociálního zařízení v přízemí. Musí se vyřešit problém se 

zatékáním střechou v družině, jídelně – loňská rekonstrukce střechy nebyla kvalitně 

provedena.  

I letos musíme sloučit budoucí 6. třídy ( děti odcházejí ve velkém na osmiletá 

gymnázia, která někdy přijímají i průměrné žáky) – pro příští školní rok otevřeme 6.A 

a 6.C ( sportovní), budeme mít 1.A a 1.B + jednu první třídu (1.C) , která se stane 

kmenovou třídou pro děti z Park Lane International School.  

Pan učitel Halbich informoval o sportovních úspěších žáků naší školy a vysoce 

kladně byla hodnocena účast našich žáků a učitelů TV při zajištění technického 

zázemí pro mistrovství světa mentálně postižených sportovců na Strahově v červnu 

2013. 



 

Rád bych pod ěkoval  všem členům naší školské rady i vedení ZŠ za jejich 

dosavadní práci, p řeji všem hezké prožití léta.  

 

 

 

V Praze 17.6.2013     zápis provedl Mgr. Martin Tauber, předseda školské rady 


