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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

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

datum konání:  21.6.2021 

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

zástupci pedagogů a vychovatelů školy - B. Kůdelová, I. Šestáková,  

R. Václavíková 

zástupci rodičů - K. Kozáková, J. Svatuška 

hosté:  T. Komrska (ředitel) 

nepřítomni:  L. Tůma (omluven) 

  

Přílohy:  

 1. prezenční listina 

 

Program: 

 1. zahájení  

 2. Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka 

 3. ŠVP 

 4. různé (zápis, budoucí 6. třídy, dvůr, chodník, knihovna, Kamínek, volby, ...) 

 5. závěr 

 

1. zahájení  

 

Schůzi zahájila paní H. Rosůlková, přítomen na schůzi školské rady byl po celou dobu pan 

ředitel T. Komrska.  

 

Proběhla volba předsedajícího schůze a zapisovatele. Jednomyslně byly zvoleny: 

Předsedající – H. Rosůlková  

Zapisovatel – K. Kozáková 

 

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

 

Z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou se paní Tereza Kottová vzdala členství ve školské 

radě. Novým členem je stala paní Beáta Kůdelová (vedoucí školní družiny). 

 

2. školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka 

 

Školní řád a pravidla hodnocení byly aktualizovány a projednány pedagogickou radou. Nově 

byl zařazen zákaz používání mobilů při dopoledním vyučování a omezené použití mobilů ve 

školní družině. Pravidla hodnocení jsou navržena v klasifikaci známkování 1-5 s doporučeným 

použitím v kombinaci se slovním hodnocením. 

 

http://www.korunka.org/
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Pan ředitel v nejbližší době pošle školské radě Školní řád a hodnocení ke schválení. Schvalování 

bude probíhat per rollam. 

 

3. 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. 

S aktualizací ŠVP se začne na začátku školního roku 2021/2022. 

 

4. různé 

a. zápis 

Do budoucích 1. tříd jsou přijati žáci, budou otevřeny 3 třídy po 19-22 žácích –  2x Tvořivá třída 

a 1x Montessori třída s tím, že v tomto programu se přijatí žáci v počtu do jedné třídy rozdělí 

do dvou dvojročí. 

 

b.  budoucí 6. třídy 

Budoucí šesté třídy budou tři po 18-20 žácích. Třídy budou složené ze žáků tvořivých tříd, 

Montessori tříd a nově doplněny i o žáky ze školy Zeppelin. 

 

Probíhají jednání mezi učiteli a s rodiči žáků 5. tříd na způsoby propojení zkušeností z tvořivých 

tříd a monte třídy, protože poprvé žáci z monte pokračují na 2. stupeň. Jedná se o způsobu 

hodnocení, projektech/ projektových dnech, propojení témat napříč předměty, možnosti 

návaznosti předmětů v rozvrhu, společného seznámení na ŠvP nebo vícedenním výletě. 

 

Školská rada doporučila dát informace o vývoji/změnách/plánech na web školy nejpozději do 

konce srpna 2021. Pan ředitel toto slíbil. 

Dále rada doporučila provést zhodnocení zavedených činností, věcí… během 

listopadu/prosince 2021. 

 

c.  školní dvůr 

Ke školnímu dvoru a úpravám proběhla schůzka mezi panem ředitelem T. Komrskou, paní H. 

Rosůlkovou a zástupci MČ Prahy 7. Bylo domluveno, že by mohla být vyhlášena veřejná sbírka 

na prováděcí projekt a na realizaci. Podmínky a možnosti veřejné sbírky zjišťuje pan ředitel.  

 

d.  chodník Sládkova 

Realizaci úprav a rozšíření chodníku je zařazeno do programu BESIP. Realizace je naplánována 

na červen 2022 s termínem dokončení do konce roku 2022. 

  

http://www.korunka.org/
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e.  školní knihovna 

Ve škole je nově otevřená školní knihovna. Nový informační leták, který je na nyní dveřích 

školy bude umístěn také na webu školy do Korunka news a do Knihovny. Někteří rodiče ke 

škole nechodí, tak by se alespoň o knihovně a možnosti donést knížky dozvěděli. 

 

f.  Kamínek – veřejná sbírka 

Ve škole byla založena veřejná sbírka Kamínek, kam může přispět kdokoli jakoukoli finanční 

částkou. Platnost této sbírky je časově omezen. 

Nyní je na účtě 11.000,- Kč, které je nutno vyčerpat do 31.12.2021, kdy sbírka končí. 

 

Peníze je možno čerpat jako pomoc rodičům – rodinám žáků ZŠ Korunovační 8, Praha 7, které 

se ocitnou ve finanční nouzi a požádají o konkrétní finanční pomoc, tzn. o přímou úhradu 

nákladů spojených se vzděláváním dítěte. Tzn. náklady na obědy, svačiny, nadstandardní 

pracovní sešity a učební pomůcky, mimoškolní vzdělávání organizované Základní školou Praha 

7, Korunovační 8. Dále na úhradu výletů třídy v délce do tří dnů, exkurzí, návštěvu kulturních 

akcí a představení.  

Informace, jak zažádat o finanční pomoc, je na webu školy. 

 

g.  volby – nová školská rada 

V listopadu 2021 končí funkční období současné školské rady. Během září/října 2021 bude 

probíhat navrhování kandidátů na nové členy a budou probíhat volby. Nyní se řeší, jakým 

způsobem budou probíhat volby, jestli elektronicky nebo fyzickou přítomností rodičů nebo 

kombinací obojího. 

 

5. závěr 

 

Zasedání školské rady bylo ukončeno v 19:45 hodin.  
 
Termín dalšího jednání školské rady je naplánován na září/říjen 2021 s tímto předběžným 
programem: 
1. zahájení 

2. školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka – schválení 

3. ŠVP 

4. výroční zpráva za školní rok 2020/2021 

5. volby 

6. různé 

7. závěr 

 

25.6.2021 zapsala Kateřina Kozáková 

 

http://www.korunka.org/

