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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

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

datum konání:  13. 10. 2021 

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

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

zástupci rodičů - K. Kozáková, J. Svatuška 

hosté:  T. Komrska (ředitel) 

nepřítomni:  I. Šestáková, L. Tůma – oba omluveni 

  

Přílohy:  

 1. prezenční listina 

 

Program: 

 1. zahájení 

 2. výroční zpráva za školní rok 2020/2021 - projednání, schválení 

 3. volby nových členů školské rady - návrhy/typy elektronických voleb 

 4. modernizace učebnic - návrh, studie, info pan Svatuška 

 5. hlasování o bodu "Tajné hlasování v případě personálních otázek" - doplnění 

 Jednacího řádu  

 6. různé (ŠVP, 6. ročníky, řešení situací/problémů v dětských kolektivech) 

 7. 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. 

 

2. výroční zpráva za školní rok 2020/2021 

 

Výroční zpráva byla předložena školské radě ke schválení. Zpráva byla projednána na jednání 

13. 10. 2021. 

 

Na základě hlasování se členové školské rady vyjádřili ke schválení Výroční zprávy takto: 

Pro:  8 členů 

Proti: 0 členů 

http://www.korunka.org/
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Zdržel se: 0 členů 

 

Výroční zpráva byla na základě hlasování schválena. 

 

3. volby nových členů školské rady 

 

Hana Rosůlková přítomné informovala, že po provedené rešerši zjistila, že elektronická volba 

je prováděna na internetových platformách edookit, bakaláři, google. K. Kozáková pak doplnila 

ještě skolaonline.cz. Diskutována byla i varianta prezenční volby spojené s třídními schůzkami. 

Možná je i kombinace elektronické volby i prezenční volby. Při jednání schůze dosud nedošlo 

k rozhodnutí o formě voleb. 

 

Volby do školských rad na jiných školách v Praze 7 probíhaly nebo budou probíhat společně 

s třídními schůzkami, tedy prezenčně. 

 

Volby bude nutné vyhlásit do 22. 10. 2021. Do konce října 2021 bude dán prostor kandidátům 

z řad zákonných zástupců dětí pro přihlášení a zaslání malých medailonků, samotné volby se 

budou konat jeden měsíc po vyhlášení, tedy 22. 11. 2021.   

 

4. modernizace učebnic - návrh, studie, info pan Svatuška 

 

Jan Svatuška představil p. řediteli publikaci Typokniha. Průvodce tvorbou tiskovin (knižní 
úprava, ilustrace Filip Blažek, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze). Rozporoval kvalitu 
grafické stránky současných učebnic a vyzval ředitele, zda by měl nějaké nápady, jak současný 
stav změnit. Ředitel uvedl, že v minulosti už o tomto tématu probíhala diskuse na úrovni rodiče 
– učitelé, ve škole probíhaly tzv. „diskruhy“, ve kterých byla diskutována i kvalita učebnic. Ve 
škole se používají zejména učebnice nakladatelství Nová škola Duha a NNP. Pan ředitel v tomto 
ohledu již v minulosti s nakladatelstvím jednal, to se ovšem odkazovalo na složitost 
dlouhodobé spolupráce s jinými, novými grafiky. 
 

Sylva Svobodová vyzdvihla, že jde o důležitou otázku, kterou se zabývá mj. i organizace Eduin. 

Je ovšem ke zvážení, jaké jsou možnosti školské rady tuto situaci ovlivnit. Škola může podat 

podnět směrem ke zřizovateli např. na uskutečnění diskusního setkání se zástupci pedagogů, 

nakladatelů, grafiků, MČ, je ovšem otázkou, co má být výstupem z takové akce. S. Svobodová 

rovněž zmínila, že v minulosti proběhla fokusní skupina v rámci MAP2 pro cizí jazyky, v rámci 

které vznikla iniciativa pro sdílené dobré praxe s učebnicemi mezi učiteli jazyků, obdobně by 

bylo možné učinit i v rámci jiných předmětů. 

 

5. hlasování o bodu "Tajné hlasování v případě personálních otázek" - doplnění 

 Jednacího řádu  

 

J. Svatuška navrhl, aby v návaznosti na diskusi a změnu jednacího řádu, ke které došlo při 

jednání školské rady dne 8. 6. 2020, bylo hlasováno o další úpravě jednacího řádu, konkrétně 

http://www.korunka.org/
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jejího čl. 5 odst. 2, v následujícím znění. Proběhla diskuse. Poté nechala paní Rosůlková 

hlasovat o této změně druhé věty čl. 5 odst. 2 jednacího řádu „O návrzích ve věcech 

personálních otázek hlasují členové školské rady tajně, prostřednictvím hlasovacích lístků.“ 

Stávající první věta je ponechána bez úpravy. 

Pro:  7 členů 

Proti: 0 členů 

Zdržel se: 1 člen 

 

6. různé 

 

a. ŠVP 

H. Rosůlková zmínila, že je dána legislativní povinnost upravit ŠVP pro první stupeň s účinností 

od 1. 9. 2023, pro druhý stupeň od 1. 9. 2024.  

 

b. 6. ročníky  

K dotazu H. Rosůlkové, zda se uskuteční plánované adaptační výlety pro šesté ročníky, ředitel 

sdělil, že plánované pobyty na konec října 2021 zřejmě nikoli. Od jejich realizace ustoupili 

třídní učitelé, sdělil důvody. V říjnu se alespoň plánuje přespání ve škole. 

 

c.  řešení situací/problémů v dětských kolektivech 

Probíhá monitoring, diskuse s dětmi. Zapojena organizace Jules&Jimes. Na žádost školy je dále 

plánována supervize v montessori třídách. Škola bude podávat grant na primární prevence. 

 

7. závěr 

 
Zasedání školské rady bylo ukončeno v 18:30 hodin.  
 
 
 
 
 
14. 10. 2021 zapsala Kateřina Kozáková 

http://www.korunka.org/

