
Š K O L S K Á R A D A 

  ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, KORUNOVAČNÍ 8 

(FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UK V PRAZE) 

             SE SÍDLEM KORUNOVAČNÍ 8/164, 170 00 PRAHA 7 

 

V Praze dne 21.10.2019 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ze dne 17.10.2019 

místo konání:  ZŠ Korunovační, Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7  
datum konání:  17.10.2019 
přítomni: H. Rosůlková, S. Svobodová (zástupci zřizovatele)  

R. Václavíková, T. Blažková (zástupci pedagogů a vychovatelů školy)  
D. Castrillo, J. Svatuška, K. Kozáková (zástupci rodičů)  

hosté:  T. Komrska 
nepřítomni:   B. Černá – omluvena 
  L. Tůma – chyba v doručení pozvánky  
 
Příloha:  

1. prezenční listina 
 

Program: 
 
1. zahájení 
2. informace o Výroční zprávě za školní rok 2018/2019 
3. závěr 
 
1. Zahájení  
 
Schůzi zahájila paní D. Castrillo, přítomen na schůzi školské rady byl p. ředitel, T. Komrska. 
V úvodu T. Komrska přítomné informoval, že revize školního řádu je plánována na srpen 
2020, nyní se připravuje dodatek a že pronájem prostor pro školku Kouzelná Fazolka je 
prodloužen do 8/2020. 
 
Proběhla volba předsedajího schůze a zapisovatele. Jednomyslně byly zvoleny: 
Předsedající -  D. Castrillo 
Zapisovatel -  K. Kozáková 
 
Jednomyslně byl též schválen program jednání, jak je uveden shora. 

 
2. Informace o připravené výroční zprávě za školní rok 2018/19 



T. Komrska přítomné informoval o obsahové náplni předložené výroční zprávy za školní rok 
2018/19 a na místě odpovídal na dotazy přítomných.  
J. Svatušku zajímalo, jak to vypadá s náhradou projektu angličtiny s rodilým mluvčím (ARM), 
který skončil v červnu 2019, přičemž v této věci vyučující ve 4.A rodiče informovala, že 
projekt bude nahrazen novým projektem, v rámci kterého budou hodiny AJ obohaceny 
„programem“ poskytovaným jazykovou školou. K tomu dotazu mu byly p. ředitelem sděleny 
důvody, proč projekt ARM skončil, a že  bude pokračovat v zúžené, transformované podobě, 
a to s novým dodavatelem služby, od října 2019.  Předpokladem je, že v období 10-12/2019 
bude projekt plně hrazen ze sponzorského daru maminky žáka školy, který je  ve výši 60tis. 
Kč. Ředitel dále předal slovo paní zástupkyni (Václavíkové), aby upřesnila, v čem konkrétně 
bude nový projekt spočívat. P. zástupkyně následně sdělila, že nový projekt nahrazující ARM 
spočívá v "dodávce" 6 hodin anglického jazyka pro třídy prvního stupně v průběhu školního 
roku 2019/20. Hodiny mají být zaměřeny na určitá témata jako například výtvarná výchova, 
hudební výchova, stravování apod. V rámci sdělení důvodů proč projekt ARM skončil, ředitel 
školy a paní zástupkyně řešili i otázku případného pracovněprávního vztahu s rodilým 
mluvčím.  
S. Svobodová informovala o projektu Městské části Praha 7 - MAP, v rámci něhož je jednou 
z pracovních skupin skupina pro vzdělávání a financování vzdělávání.  
 
Vzhledem k tomu, že členové školské rady byli s Výroční zprávou seznámeni až při tomto 
jednání rady, bylo dohodnuto, že do 19./20.10.2019 zašlou své případné připomínky 
k obsahu výroční zprávy předsedkyni školské rady na její email a ta je pak obratem přepošle 
p. řediteli k vyjádření a případnému zapracování. Finální znění Výroční zprávy by mělo být 
schváleno do 31.10.2019 tak, aby k tomuto datu mohlo být předloženo zřizovateli. Jakmile 
bude známo finální znění Výroční zprávy, proběhne o ní hlasování, zřejmě prostřednictví 
hlasování per rollam (tedy mimo členskou schůzi). 

 
3. Závěr 

 
Termín dalšího jednání školské rady byl dohodnut na 28. 11. 2019 od 17 hodin s tímto 
programem: 
1. zahájení 
2. představení nového člena školské rady za Mgr. Černou 
3. shrnutí činnosti členů školské rady v roce 2018/2019 
4. volba orgánů školské rady (předseda, místopředseda) na období 7.1.2020 - 6.1.2021 
5. různé 
6. závěr 
 
V rámci bodu „různé“ bychom rádi projednali následující okruh otázek: 
a) jaký byl počet žáků zajímajících se o víceletá gymnázia (kolik jich podalo přihlášku)  
b) rozpočet školy na rok 2020, 
c) výsledky z inspekce (inspekcí), která/é proběhla/y ve školním roce 2018/2019, 
d) fungování inovativní třídy (v porovnání s třídami Montessori a tvořivou školou), 
 



21.10.2019 zapsala Kateřina Kozáková 


