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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

místo konání:  ZŠ Korunovační  

datum konání: 12. 1. 2023 

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. Kováříková J. Svatuška 

hosté:  - 

nepřítomni:  - 

  

Přílohy:  

 1. prezenční listina 

 

Program: 

 1. zahájení  

 2. projekty 

 3. závěr 

 

1. zahájení  

 

Schůzi zahájila paní H. Rosůlková. 

 

Proběhla volba předsedajícího schůze a zapisovatele. Jednomyslně byly zvoleny: 

Předsedající – H. Rosůlková  

Zapisovatel – P. Koldinský 

 

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

 

2. projekty 

 

Na jednání byl předložen návrh projektů, jimiž se rozumí oblasti, kterým by se chtěla školská 

rada (v tomto roce) věnovat. Každý člen se vyjádřil, na kterých projektech chce spolupracovat 

s ostatními a které čtyři považuje za prioritní. Nejvyšší prioritu obdržely projekty Školní 

poradenské pracoviště a Hodnocení vzdělávání.  

 

I na projektech s nižší nebo žádnou prioritou je možno dle kapacit a možností členů 

samozřejmě pracovat. 

 

O návrzích projektů bude informováno vedení školy. 

 

Výsledkem je seznam projektů s krátkým popisem, týmem a prioritou. 

K některým projektům zazněly v průběhu diskuse komentáře, viz Poznámka níže. 

http://www.korunka.org/
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název popis tým 

počet 
priorit 

poznámky 

1. Hodnocení 
vzdělávání 

způsoby hodnocení - 
slovní, kombinované, 
Edookit 

H. Rosůlková 
S. Svobodová 
P. Koldinský 
R. Václavíková 
J. Svatuška  
I. Šestáková 
J. Kováříková 

6 pan Koldinský připomněl 
prezentaci pohledu na 
hodnocení, kterou 
představil v minulém 
školním roce 

2. Obědy kvalita jídel J. Svatuška 
P. Koldinský 

1 pan Svatuška zmínil 
problém nadměrného 
solení a nepřijímání obědů 
některými dětmi 

3. Dílny škola nedisponuje 
dílnami 

J. Kováříková 
H. Rosůlková 

x   

4. Adaptační program pro 6. třídy mít 
adaptační program 
jako standard 

H. Rosůlková 
J. Svatuška 

2  jeden z bodů projektu 
"Citrón" 

5. Angličtina   P. Koldinský 
J. Svatuška 

3 pan Svatuška navrhnul 
možnost finanční podpory 
výuky angličtiny ze strany 
radnice MČ Prahy 7 formou 
odpoledních zájmových 
kroužků, tak jak to zavedla 
MČ Praha 6 (pozn. projekt 
Jazyková šestka, od r. 
2010). Paní Václavíková 
sdělila, že škola respektuje 
povinnou časovou dotaci 
angličtiny v rámci školní 
výuky 

6. Školní poradenské 
pracoviště 

podpořit a stabilizovat 
tým (výchovný 
poradce, psycholog, 
preventista), podpora 
při řešení klimatu tříd 

H. Rosůlková  
S. Svobodová 
P. Koldinský 
R. Václavíková 
J. Svatuška 

8   

7. Eko Eko koutek, třídění 
odpadů, 
elektroodpad, Eko 
škola 

J. Kovaříková  
L. Tůma 
J. Svatuška 

2 paní Horáková zmínila nově 
chovatelský kroužek a H. 
Rosůlková zapojení školy 
do projektu Cirkulární škola 

8. Dvůr realizace studie a 
příprava projektu ve 
spolupráci s 
architekty 

H. Rosůlková 1 probíhají jednání 

9. Vchodové dveře 
Korunovační 

    x   

10. Vstup ze Sládkovy 
ulice 

prostor před 
vstupem, vstup, dveře 

H. Rosůlková x realizace plánována na 
6/2023 

11. Setkání ŠR v Praze 
7 

neformální schůzky ŠR 
P7 a vzájemné 
předávání zkušeností 

H. Rosůlková 
S. Svobodová 

x   

http://www.korunka.org/
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název popis tým 

počet 
priorit 

poznámky 

12. Projektové dny školní projekty 
krátkodobé a 
dlouhodobé, 
projektové dny 

H. Rosůlková 
R. Václavíková 

4  jeden z bodů projektu 
"Citrón" 

13. Charita   J. Kováříková 
R. Václavíková 

x dotace, příspěvky 

14. Péče o mimořádně 
nadané žáky 

  P. Koldinský x   

15. Stav prací na 
novém ŠVP 

informace o stadiu 
zpracování 

P. Koldinský x ŠR se vyjadřuje k návrhům 
ŠVP, pan Koldinský požádal 
o informaci, v jaké fázi jsou 
práce na tomto programu 

16. Průzkum mezi 
rodiči 

průzkum viz Monte P. Koldinský x autoevaluace 

17. Komunikace strategický plán 
komunikace, image, 
budování znaky školy, 
vize 

J. Svatuška 2 pan Svatuška zmínil 
potřebu mít plán 
komunikace školy navenek, 
zahrnující také budování 
image/značky školy 

18. "Citrón" komunikace plánů 
změn\vývoje na 2. 
stupni pro rodiče žáků 
přicházejících z 1. 
stupně Montessori 

J. Svatuška  
P. Koldinský 

3 pan Svatuška připomněl 
slíbené zveřejnění plánu, 
jakým způsobem bude 
vypadat „přechod“, nejlépe 
prostřednictvím webu školy 

19. Stomatologická 
prevence  

 prevence u dětí J. Kováříková 
L. Tůma 
R. Václavíková 

3 pan Tůma zmínil možnost 
propojit realizaci tohoto 
projektu na škole s 
jednáními ve Výboru pro 
vzdělávání MČ Praha 7 

 

Každý tým si bude řídit schůzky, úkoly, zápisy,… daného projektu samostatně. Bylo dohodnuto, 

že o postupech a výstupech z projektů budou informováni průběžně ostatní členové rady.  

 

Paní Svobodová poznamenala, že nový ŠVP nevytváří školská rada. Na návrh pana Koldinského 

školská rada požádá pana ředitele o zaslání informací o stavu prací na novém ŠVP (východiska; 

cíle; co se chce měnit; zapojení učitelů do změny ŠVP, ...) do příštího jednání ŠR. 

 

Na dotaz pana Svatušky k obsazení pozice školního psychologa paní zástupkyně Václavíková 

reagovala, že od 1. ledna 2023 byla přijata na 0,7 úvazku školní psycholožka Mgr. Barbora 

Nováková. Veškeré informace budou zveřejněny na webu školy panem ředitelem. 

 

3. závěr 

 

Jednání školské rady bylo ukončeno v 18:30. 

 

15. 1. 2023 zapsal Petr Koldinský 

http://www.korunka.org/

