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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

místo konání:  ZŠ Korunovační  

datum konání: 11. 10. 2022 

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

zástupci pedagogů a vychovatelů školy – B. Horáková, R. Václavíková 

zástupci rodičů – P. Koldinský, J. Kováříková 

hosté:  T. Komrska (ředitel) 

nepřítomni:  J. Svatuška, I. Šestáková, L. Tůma (omluveni) 

  

Přílohy:  

 1. prezenční listina 

 

Program: 

 1. zahájení  

 2. výroční zpráva 2021/2022 

 3. situace v I. D 

 4. závěr 

 

1. zahájení  

 

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

 

2. výroční zpráva 2021/2022 

 

Vzhledem k novému formátu Výroční zprávy a nedostatku času předem na prostudování, bylo 

jednání věnováno projednání a dovysvětlení textů a tabulek. Školská rada stihla projednat 

Zprávu do strany 8. Bylo domluveno, že přidají všichni členové případné komentáře a dotazy 

ke Zprávě od strany 9 a dále. Vše by se navzájem posílalo mezi členy školské rady a panem 

ředitelem. 

 

Pro finální doladění Zprávy, pokud bude potřeba, proběhne schůzka on-line, přitom by došlo i 

ke schválení. Pokud ne, bude schválení Výroční zprávy probíhat per rollam. 

 

 

 

http://www.korunka.org/
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3. situace v I. D  

 

Pan ředitel informoval o vývoji situace a aktuálních opatřeních, které jsou činěny.  

 

Na základě zápisu ze schůzky rodičů I. D zaslaného vedení školy a školské radě 14. 9. 2022, se 

19. 9 2022 sešlo vedení školy, pedagogové, zástupci školské rady a zástupci rodičů k řešení 

zhoršeného klimatu ve třídě.  

Byla nabídnuta podpora pedagogům i žákům:  

 seminář pro vedení školy a pedagogy - IVýP (Individuální výchovný plán) 

 setkání Metodiků prevence ze škol Prahy 7 a 8 pro předávání zkušeností  

 skupinová supervize pro pedagogy - týmová supervize a případová supervize na 

konkrétní téma, např. práce s problémovým žákem  

 etoped – odborná pomoc pro řešení 

 výuka ČJ pro děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) 

 školní psycholog (nyní probíhají další jednání s uchazeči – T. Komrska) 

 možná spolupráce a podpora pro žáky – Locika, Amiga, META  

 

Při schůzce 4. 10. 2022 proběhlo zhodnocení situace paní učitelkou Šulákovou a ukrajinskou 

paní asistentkou Stefanií Sydoruk. Byla navržena další opatření, která se po domluvě s panem 

ředitelem budou realizovat. 

 

Z jednání existují zápisy, které dostávají pro informaci všichni rodiče žáků I. D. 

 

Další schůzka je naplánována na 25. 10. 2022. 

 

4. závěr 

 
Při projednávání Výroční zprávy vyplynulo ze strany některých členů školské rady několik 
návrhů: 
1. Poskytnutí závěrů autoevaluace z 6/2022  a z nich vyplývajících opatření pro montessori 
třídy školské radě 
2. Provést autoevaluaci pro celou školu 
3. Možnost zavedení Školního klub (dobrovolné aktivity pro žáky 2. stupně) 
 
Jednání školské rady bylo ukončeno v 19:00 hodin.  
 
12. 10. 2022 zapsala Radka Václavíková 

http://www.korunka.org/

