
 

 

 

Základní škola Praha 7, Korunovační 8  
se sídlem Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7 

 

Základní škola Praha 7, Korunovační 8 je správcem osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.korunka.org. 
 

 Strana 1 z 3 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

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

datum konání: 8.12.2021 

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

zástupci pedagogů a vychovatelů školy – B. Horáková, I. Šestáková,  

R. Václavíková 

zástupci rodičů – P. Koldinský, J. Kovaříková, J. Svatuška 

svolavatel:  T. Komrska (ředitel) 

nepřítomni:  - 

  

Přílohy:  

 1. prezenční listina 

 2. volební lístky 

 

Program: 

 1. uvítání, úvodní slovo ředitele školy  

 2. návrh a schválení programu ustavující schůze  

 3. informace o legislativním rámci školské rady  

 4. seznámení s jednacím řádem schváleným předchozí ŠR   

 5. projednání a schválení způsobu volby předsedy a místopředsedy ŠR  

 6. volba předsedy a místopředsedy ŠR 

 7. představení členů 

 8. kontakty na školskou radu 

 9. závěr 

 

1. uvítání, úvodní slovo ředitele školy 

 

Schůzi zahájil pan ředitel T. Komrska. Přivítal všechny členy školské rady a poblahopřál ke 

zvolení a zmínil, že se těší na spolupráci. 

 

2. návrh a schválení programu ustavující schůze 

 

Návrh programu (body 1-6) panem ředitelem byl schválen všemi členy.  

Program byl doplněn o 2 navrhované body (bod 7 a 8) pana Koldinského. Tyto body byly také 

schváleny k projednání. 

 

3. informace o legislativním rámci školské rady  

 

Pan ředitel seznámil členy školské rady s legislativou a činností školské rady dle § 168 

Školského zákona 561/2004 Sb. 

 

http://www.korunka.org/
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4. seznámení s jednacím řádem schváleným předchozí ŠR 

 

Pan ředitel seznámil členy školské rady s Jednacím řádem.  

Bylo domluveno, aby Jednací řád byl uveřejněn na webových stránkách školy. 

 

5. projednání a schválení způsobu volby předsedy a místopředsedy ŠR  

 

Dle Jednacího řádu volbu řídí nejstarší člen školské rady. Paní Radka Václavíková navrhla, aby 

volby na pozici předsedy a místopředsedy proběhly tajně, tzn. prostřednictvím hlasovacích 

lístků. Tento návrh byl přijat.  

 

6. volba předsedy a místopředsedy ŠR 

 

Na funkci předsedy školské rady kandidoval pan Petr Koldinský a paní Hana Rosůlková 

 

Hlasování:  

pro Hanu Rosůlkovou  7 hlasů 

pro Petra Koldinského  2 hlasy 

 

Předsedkyní školské rady byla od 8.12.2021 zvolena Hana Rosůlková. 

 

Na funkci místopředsedy školské rady kandidoval pan Jan Svatuška. 

 

Hlasování: pro 9, proti 0 

 

Místopředsedou školské rady byl od 8.12.2021 zvolen Jan Svatuška. 

 

7. představení členů 

 

Všichni členové školské rady a pan ředitel se navzájem představili. 

 

8. kontakty na školskou radu 

 

Pan Koldinský navrhl, zda by bylo možné zřídit emailovou adresu školské rady, nejlépe ve tvaru 

skolskarada@korunka.org. Tento návrh byl diskutován, byly připomínky pro a proti a 

navrhovány různé možnosti. Paní Rosůlková vše projedná s administrátorem a zjistí 

podrobnosti.  Tento bod bude zařazen do programu dalšího jednání. 

 

Kontaktní údaje na členy školské rady budou aktualizovány během prosince 2021 na 
https://www.korunka.org/kontakty/skolska-rada/. 

 

 

 

http://www.korunka.org/
mailto:skolskarada@korunka.org
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9. závěr 

 
Zasedání školské rady bylo ukončeno v 19:15 hodin.  
 
Termín dalšího jednání školské rady je naplánován na leden/únor 2022 s tímto programem: 
1. zahájení 

2. kontakty na školskou radu 

3. způsoby představení školské rady rodičům a pedagogům 

4. hodnocení výsledků vzdělávání žáků - slovní hodnocení  

5. různé 

6. závěr 

 
 
9.12.2021 zapsala Hana Rosůlková 

http://www.korunka.org/

