
       Š K O L S K Á   R A D A   

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, KORUNOVAČNÍ 8 

(FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UK V PRAZE) 

  SE SÍDLEM KORUNOVAČNÍ 8/164, 170 00 PRAHA 7 

 

V Praze dne 17.12.2020 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ze dne 8.12.2020 

místo konání:  ZŠ Korunovační, Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7  

datum konání:  8.12.2020 

přítomni: zástupci zřizovatele  - H. Rosůlková, S. Svobodová, L. Tůma   

zástupci pedagogů a vychovatelů školy - I. Šestáková, R. Václavíková 

zástupci rodičů - K. Kozáková, J. Svatuška, 

hosté:  T. Komrska (ředitel) 

nepřítomni:  T. Kottová (pro hlasování/volbu funkcionářů zplnomocněna K. Kozáková), 

 D. Castrillo (omluvena) 

  

Přílohy:  

1. prezenční listina 

2. Zpráva o projednání a schválení Výroční zprávy 2019_2020 

 

Program: 

 

1. zahájení  

2. výroční zpráva 2019/2020 

3. školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka 

4. volba orgánů školské rady (předseda, místopředseda)  

5. ŠVP 

6. dotazník MČ Praha 7 „On-line výuka ve školách Prahy 7 v době pandemie“ 

7. různé (distanční výuka, řešení situací/problémů v kolektivech, nové prostory školy) 

8. závěr  

 

1. zahájení  

 

Schůzi zahájila paní K. Kozáková, přítomen na schůzi školské rady byl po celou dobu pan 

ředitel T. Komrska.  

 

Proběhla volba předsedajícího schůze a zapisovatele. Jednomyslně byly zvoleny: 

Předsedající – K. Kozáková  

Zapisovatel – H. Rosůlková 

 

Jednomyslně byl též schválen program jednání, jak je uveden shora. 



2. Výroční zpráva 2019/2020 

 

Projednání Výroční zprávy se zúčastnili všichni členové školské rady, návrh byl všem členům 

zaslán prostřednictvím emailu dne 22.10.2020. Jejich vyjádření k Výroční zprávě byla zasílána 

v období od 22.10.2020 do 29.10.2020.  

 

Na základě došlých emailů se členové školské rady vyjádřili ke schválení Výroční zprávy 

2019/2020 takto: 

Pro:  8 členů 

Zdržel se:  1 člen 

 

Na základě výše uvedené skutečnosti byla Výroční zpráva 2019/2020 školskou radou 

schválena 29.10.2020 a následně zaslána emailem panu řediteli. 

 

3. školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka 

 

Školní řád a pravidla hodnocení vychází z předpisů aktualizovaného školského zákona. Jsou 

v něm zvýrazněny barevně změny a doby platnosti. 

 

Na jednání pan ředitel představil vydaný dokument „Pokyn ředitele základní školy 

k distančnímu způsobu vyučování“, který bude umístěn na webu školy pod Dokumenty. 

Jeho poslední stranu „Pravidla pro hodnocení žáků při distanční formě vyučování – dodatek 

školního řádu č. 2“ schvaluje školská rada. Dokument byl zaslán členům školské rady 

k připomínkování do 15.12.2020. 

 

Do školského zákona v odstavci Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád dle § 30 byl doplněn 

bod (3) Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů 

nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v 

nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů, který je od 11.7.2020 v platnosti. 

Na základě této skutečnosti je vedena diskuze mezi panem ředitelem a pedagogickým 

sborem, zda dát do Školního řádu tento bod nebo ne a pokud ano, v jakém znění a za jakých 

podmínek. 

Bylo by dobré sepsat pozitiva a negativa k používání mobilů a elektronických zařízení. 

 

Během minulého jednání padaly různé návrhy na způsob hodnocení – slovní hodnocení pro 

1. - 3. třídu a od 4. třídy známkovat nebo klasifikovat od 1. třídy, jak je tomu nyní, nebo 

kombinace obojího, dále procentuální hodnocení písemných prací. Pan ředitel slíbil, že vše 

promyslí a případně zapracuje do nového Školního řádu a způsobu hodnocení. 

 

V současné době probíhají jednání na způsob/možnosti hodnocení žáků 2. stupně, kteří jsou 

z Montessori tříd. Velká otázka je, jak zmínil pan ředitel, kolik těchto žáků bude pokračovat 

na 2. stupni naší školy. 

 

Nový školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka bude aktualizován v 2. 

pololetí školního roku 2020/2021 tak, aby byl do 30.6.2021 připraven k vydání. 



 

4. volba orgánů školské rady (předseda, místopředseda) v platnosti od 7.1.2021 

 

Na funkci předsedkyně školské rady kandidovala Hana Rosůlková 

Hlasování: pro 8, proti 0 

 

Předsedkyní školské rady byla od 7.1.2021 zvolena Hana Rosůlková  

 

Na funkci místopředsedkyně školské rady kandidovala Kateřina Kozáková 

 

Hlasování: pro 8, proti 0 

 

Místopředsedkyní školské rady byla od 7.1.2021 zvolena Kateřina Kozáková 

 

Kontaktní údaje na nové vedení školské rady budou aktualizovány v lednu 2021 na 

https://www.korunka.org/kontakty/skolska-rada/ 

 

5. aktuální stav prací na ŠVP 

 

V současné době se na aktualizaci ŠVP nepracuje. Pan ředitel čeká na vydání nového 

Rámcového vzdělávacího programu. Nyní je vydán dokument Strategie 2030+.  

Paní Svobodová doporučila, aby se na ŠVP přesto začalo pracovat z důvodu, že není jasné, 

kdy bude RVP vydán. Může to trvat i několik let. 

Bylo by dobré začít připravovat aktualizaci ŠVP v 2. pololetí školního roku 2020/2021. 

 

6. dotazník MČ Praha 7 „On-line výuka ve školách Prahy 7 v době pandemie“ 

 

Na základě výsledků a informací z dotazníků proběhla jednání mezi MČ Prahy 7 a řediteli. 

Ředitelům škol byly představeny výsledky a doporučeny kroky pro zlepšení v případě 

uzavření škol a zavedení distanční výuky. 

 

7. různé 

a. distanční výuka 

Škola se připravila na různé typy distanční výuky dle manuálu Metodické doporučení pro 

vzdělávání distančním způsobem. 

 

Pro on-line výuku se používá Google Meet a Google Classroom.  

1. stupeň  

Třídy byly rozděleny na skupiny po 4-6 žácích. Výuka každé skupiny trvala hodinu denně. 

2. stupeň 

Třídy byly rozděleny na polovinu, každá skupina měla svůj rozvrh hodin. Denně probíhalo 4-5 

vyučovacích hodin (vyučovací hodina trvala 30 min, angličtina 45 minut). Hodiny byly 

proloženy 10-20 minutovými přestávkami. 

 

V současné době má střídavě prezenční a on-line výuku 2. stupeň 6. - 8. třída. 



 

b.  řešení situací/problémů v dětských kolektivech 

Paní Sylva Svobodová zmínila další možnost spolupráce se supervizorem PHDr. Čedíkem pro 

řešení situací/problémů v dětských kolektivech. Pan ředitel a paní zástupkyně Václavíková 

tuto informaci uvítali. 

 

c.  nové prostory školy 

Panem ředitelem Komrskou byla navržena možnost si projít při příštím jednání nové 

zrekonstruované prostory školy. Tato nabídka byla členy školské rady s radostí přijata. 

 

8. závěr 

 

Zasedání školské rady bylo ukončeno v 19:15 hodin.  
 
Termín dalšího jednání školské rady je naplánován na leden/únor 2021 s tímto předběžným 
programem: 
1. zahájení 

2. školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka 

3. ŠVP 

4. různé 

5. závěr 

 

17.12.2020 zapsala Hana Rosůlková  


