
Zápis z 9. jednání Školské rady 

Zápis z 9. jednání Školské rady p ři ZŠ, Jeseniova 96, 
Praha 3 

Datum:  5.10.2009 

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. Informace p. ředitele  a zástupců ředitele o škole 

3. Schválení Výroční zprávy  a Plánu práce na škol. rok 2009/2010 

4. Informace o stavu školy, různé 

 

Přítomno 5  členů ze šesti : rada je usnášeníschopná 

Ad 1) Program schválen beze změn 

Ad 2) Pan ředitel Jiří Lébr informoval  o proběhlých   pracích, které se uskutečnily hlavně v průběhu 

prázdnin. 



Jako největší akce bylo připomenuto rozšíření venkovní plochy – hrazeno částečně z grantu, který škola 

získala, třetinou nákladů  přispěla městská část a  částečně bylo hrazeno z peněz školy. Vznikl tak prostor, 

který je pracovně nazýván Odpočinkový prostor, který je určen zároveň i pro odpolední využití družinou. 

V budově proběhly pravidelné úpravy – došlo k rozšíření počtu zrekonstruovaných vestavěných skříní, 

výměně osvětlení, tři učebny prvních tříd byly vybaveny novým nábytkem, novými moderními tabulemi, 

chodby a řada tříd byla vymalována, bylo vyměněno linoleum, nejvýraznějších změn k lepšímu doznaly 

učebny zeměpisu ( ta byla vybavena novou interaktivní tabulí) a chemie. K dotazu ohledně rekonstrukce 

školní jídelny a kuchyně bylo sděleno, že se rýsuje možnost , že by se mohlo uvažovat o zadání projektu. 

 

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) Dále byli členové ŠR informováni o stěžejních plánech týkající se výuky –  hlavní pozornost se 

zaměří v letošním školním roce na  projekt Dráček Recykláček, na který škola získala grant, ze kterého se 

za finanční spoluúčasti školy, budou financovat nákupy pomůcek ( např. mikroskopy, dalekohledy)  a akce 

a projekty  zaměřené na environmentální výuku pro naše žáky. Pan zástupce Halbich nastínil vizi své 

představy, jak by se dalo využít bohaté zeleně okolí školy/ školního hřiště, má v plánu zapojit se do nového 

projektu Ptačí budky, cílem je dokončení přírodovědné stezky, která by byla slavnostně otevřena někdy 

v květnu příštího roku,  a tato akce by se stala dobrou a vhodnou příležitostí, jak prezentovat práci naší 

školy v tomto škol. roce před širokou veřejností. 

 

V Praze 5.10.2009      zápis provedl Mgr. Martin Tauber, předseda školské rady 

 

 

 

 

 


