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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

místo konání:  Google Meet  

datum konání: 20. 10. 2022 

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

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

R. Václavíková 

zástupci rodičů - J. Kováříková J. Svatuška, 

hosté:  - 

nepřítomni:  P. Koldinský, L. Tůma (omluveni) 

  

Přílohy:  

 1. prezenční listina 

 

Program: 

 1. zahájení  

 2. výroční zpráva 2021/2022 

 3. situace v 5. B 

 4. závěr 

 

1. zahájení  

 

Schůzi zahájila paní H. Rosůlková. 

 

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 

 

Na základě vyjádření většiny členů bylo zvoleno schválení Výroční zprávy při on-line schůzce. 

Výroční zpráva byla předložena školské radě ke schválení.  

 

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

Pro: 7 členů  

Proti: 0 členů  

Zdržel se: 0 členů  

 

Výroční zpráva byla na základě hlasování schválena. 

 

 

http://www.korunka.org/
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3. situace v 5. B  

 

Na dotaz pana J. Svatušky, jestli byly udělány nějaké kroky ke zlepšení situace v 5. B, paní R. 

Václavíková vše shrnula. Uskutečnila se schůzka 18. 10. 2022 za přítomnosti vedení a rodičů, 

při které byly prezentovány výsledky pana ředitele a paní zástupkyně Václavíkové z hospitací 

ve třídě. Rodiče předávali informace od svých dětí.  

 

Proběhla také schůzka vedení školy s paní M. Tutterovou, Etopedem Prahy 7, kde byla popsána 

situace ve třídě. Bylo domluveno mapování/etopedické šetření ve třídě a nabídnuta možnost 

supervize pro paní třídní učitelku. 

Na základě závěru ze šetření budou navržena další opatření ke zlepšení klimatu ve třídě. 

Příští schůzka proběhne až po intervenci Etopedem ve třídě, tzn. během listopadu. 

 

Pan ředitel nyní jedná s kandidátkou na pozici školního psychologa. 

 

4. závěr 

 
Do programu příští školské rady bude zahrnuto i projednání návrhů na možná 
zlepšení/doplnění příští Výroční zprávy. 
 
Jednání školské rady bylo ukončeno v 17:45 hodin.  
 
20. 10. 2022 zapsala Radka Václavíková 

http://www.korunka.org/

