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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

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

datum konání: 10. 3. 2022 

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

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

R. Václavíková 

hosté:  T. Komrska (ředitel) 

nepřítomni:  P. Koldinský, J. Kováříková, J. Svatuška (omluveni) 

  

Přílohy:  

 1. prezenční listina 

 

Program: 

 1. zahájení  

 2. hodnocení výsledků vzdělávání žáků - slovní hodnocení (p. Koldinský) – přesunuto na 

 příští jednání ŠR  

 3. projekty (návrhy, týmy)  

 4. umístění seznamu pedagogů na web školy  

 5. interní komunikace školské rady  

 6. způsoby představení školské rady rodičům a pedagogům  

 7. závěr 

 

1. zahájení  

 

Schůzi zahájila paní H. Rosůlková, přítomen na schůzi školské rady u bodů 1. - 4. byl pan ředitel 

Tomáš Komrska.  

 

Proběhla volba předsedajícího schůze a zapisovatele. Jednomyslně byly zvoleny: 

Předsedající – H. Rosůlková  

Zapisovatel – R. Václavíková 

 

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

 

Znění textu do zápisu bude vždy odsouhlaseno na jednání Školské rady.  

 

Témata, poznámky a dokumenty k jednotlivým bodům programu zasedání sdílet s ostatními 

členy školské rady nejpozději 3 dny před zasedáním, aby bylo možno se na jednání připravit. 

 

Zápisy z jednání Školské rady budou nově zasílány na Odbor vzdělávání paní Markétě 

Kučerové. 

 

 

http://www.korunka.org/
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2. hodnocení výsledků vzdělávání žáků - slovní hodnocení 

 

Vzhledem k nepřítomnosti pana Koldinského bude tento bod prezentován a projednán na 

příští školské radě. 

 

3. projekty (návrhy, týmy) 

 

Projekt UČITEL NAŽIVO  

Podrobný materiál k projektu zaslal pan Koldinský. Paní Kováříková zašle zkušenosti od svých 

kolegů členům ŠR. Dokumenty budou uloženy na sdílený disk. Vše bude posláno i panu řediteli. 

 

Projekt Klima ve škole  

- Vedení školy připraví informace o metodickém postupu řešení negativních jevů a v 

krizových situací ve škole (pokyny MŠMT, vnitřní postupy při řešení) a seznámí ŠR na 

příštím zasedání – květen/červen 2022 

- ZŠ Korunovační má PREVTÝM – složený ze speciálních pedagogů, dvojjazyčného 

asistenta, administrativní zajištění N. Valerovou, vedení školy 

- Škola již částečně využívá supervize. Paní Svobodová nabídla, že zjistí možnosti 

tematických supervizí pro pedagogy přes PPP (p. Sixtu a p. Tutterovou) například na 

téma problémový žák.  Další supervizní témata mohou být např. práce s agresivním 

žákem, žákem s psychiatrickou diagnózou, psychohygiena pedagogického sboru atd. 

- Projekt MAP připravuje školení Komunikace s agresivním rodičem, dále školení na 

téma individuální výchovný plán, o termínech bude škola informována. 

 

Koncepce vzdělávacích programů Tvořivá škola a Montessori vč. způsobů hodnocení  

Pan ředitel do 30. 4. 2022 seznámí ŠR s jednotlivými vzdělávacími programy ve škole a 

inovativní třídou v rámci 1. a 2. stupně pro školní rok 2022/23 vč. způsobů hodnocení v nich.  

 

Metodik prevence (MP) a řešení situací s problémovými žáky 

- Škola má novou metodičku, která se v pozici nově etabluje, zatím nemá specializační 

studium a není zapojována do PREVTÝMU. Je možnost využít mnoha školení pro MP 

při PPP.  

- MČ Praha 7 má v plánu organizovat metodická setkávání MP s cílem je propojit a sdílet 

zkušenosti, zintenzivnit spolupráci s koordinátorem prevence při MČ P7, zvát na 

setkání různé odborníky, PPP, případně OSPOD, Policii ČR apod. 

 

4. umístění seznamu pedagogů na web školy 

 

Stanovisko ředitele školy je, že seznam pedagogů nebude zveřejněn na webu školy. Kontakty 

na vedení školy jsou zveřejněny na webu. Kontakty na pedagogy jsou v Edookitu. 

 

 

 

http://www.korunka.org/
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5. interní komunikace školské rady 

 

Pro sdílení dokumentů mezi členy školské rady bude používán Google Classroom. 

 

6. způsoby představení školské rady rodičům a pedagogům 

 

O způsobech prezentace školské rady, např. třídní schůzky, při akcích spolků - Bazar, Dvorková 

slavnost apod., se bude jednat na příštím setkání školské rady. 

 

7. závěr 

 
Zasedání školské rady bylo ukončeno v 18:45 hodin.  
 
Termín dalšího jednání školské rady je naplánován na květen/ červen 2022 s tímto 
programem: 
1. zahájení 

2. hodnocení výsledků vzdělávání žáků - slovní hodnocení  

3. způsoby představení školské rady rodičům a pedagogům 

4. projekty  

5. různé 

6. závěr 

 
 
14. 3. 2022 zapsala Radka Václavíková 

http://www.korunka.org/

