ŠKOLSKÁ RADA
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 2.11.2017

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
- místo konání: ZŠ Korunovační, Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7
- přítomní: S. Hradecká, D. Soukup (příchod až po bodu 3), (P. Vyhnánek omluven) (zástupci
zřizovatele)
R. Václavíková, I. Schmittová, D. Mikešová (zástupce pedagogů a pracovníků školy)
H. Šišková, R. Vaněk, L. Kopecká (zástupce rodičů)
- zasedání svolala Mgr. H. Šišková (předsedkyně)
- hosté: ředitel školy T. Komrska, neformální zástupci tříd
Program:
1. Zahájení
2. Dodatek k ŠVP ZV 3in č. 3, části A – B – vyjádření členů ŠR
3. Hlasování členů ŠR o schvalování per rollam
4. Diskuze k VZ
5. Další témata: korunka.info, interaktivní tabule, parkovací místa před školou,
Objemová architektonická studie na rozšíření školy
6. Závěr
1. Zahájení (H. Šišková)
- uvítání, prezence
2. Dodatek k ŠVP ZV 3in č. 3, části A – B – vyjádření členů ŠR
- (Šišková) v dodatku uvedena spolupráce se zahraničními školami a výměnné pobyty
v Německu, budou se realizovat?
- (Schmittová) – plány na spolupráci s německou školou, jejíž ředitelka napsala knihu o
Montessori pedagogice (I.Schmittová ji právě překládá do češtiny)
Souhlasné vyjádření ŠR k dodatku (ŠR se dle zákona k ŠVP pouze vyjadřuje, neschvaluje
ho)
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Mimo program:
(Hradecká) Výzva 29 – podpora polytechnické výuky, do března 2018 – (Komrska) – budeme
žádat na vybavení; k učebně CH a Fy – zažádáno, o získání financí budeme vědět zřejmě do
konce roku, rekonstrukce obou učeben by pak probíhala v létě 2018
(Komrska) Zelená venkovní učebna – nebyl zájem obce, škola o ní stále uvažuje
(Hradecká) – je třeba udělat řada kroků ještě před případným podáním žádosti o finance
3. Hlasování členů ŠR o schvalování VZ per rollam
(Šišková) – návrh nehlasovat o zprávě na zasedání – souhlas T. Komrsky
-

vzhledem k formální nedokončenosti VZ návrh hlasovat až po úpravě VZ per rollam

-

návrh hlasování o VZ per rollam po odevzdání finální podoby VZ odsouhlasen
v poměru hlasů 7-0-0, před odevzdáním bude provedena korektura a doplnění textu

- termíny: předsedkyně ŠR pošle podklady ze zasedání ŠR co nejdříve řediteli školy (pozn.
zapisující – odesláno panu řediteli v pátek 3.11. viz Příloha 1), zápis z hlasování bude součástí
tohoto zápisu ze zasedání ŠR
- ředitel školy zašle opravenou VZ členům ŠR nejpozději do 8.11.2017
- POZNÁMKA: hlasování per rollam proběhlo v termínu 11.11.-13.11.2017, zápis
z hlasování per rollam je součástí tohoto zápisu, příloha č. 2
4. Diskuze k VZ (H. Šišková shrnula připomínky členů ŠR, které byly předem zaslány mailem)
-

(Šišková) – doplnění věcných nedostatků viz seznam Příloha 1 (bude zasláno panu
řediteli jako podklad pro finální verzi VZ – zasláno 3.11. poznámka zapisovatelky)

-

(Šišková) - testování ČŠI – 9. třída – relativně malé procento úspěšnosti v M (Čj – úspěšnost
55%, M – 37%, Informační gramotnost – 54%)

(Komrska) – složitá třída, hodně nadaných odešlo v 5.třídě, příchod slabších žáků, třída nadaná
výtvarně (je vidět i na SŠ, na které žáci odcházeli)
-

(Komrska) práce s nadanými žáky – kroužek v rámci vyuč., jedno nadané dítě
s individuálním plánem, kroužek ne matematicko-logický, zaměření na rozvoj kognitivních
vlastností mozku, provedeno testování IQ (Mensa), možno opět nabídnout pro zájemce

(Šišková) – ocenění posunu v práci s nadanými dětmi
-

(Šišková) SCIO test AJ – nevypovídá o kvalitě výuky samotné, mnoho dětí chodí na
doučování; velké rozdíly v úrovni znalostí dětí

(Komrska) – škola chce využít další SCIO testování
-

(Šišková) – dotazník ŠD – jaké kroky navázaly na dotazník?

(Mikešová) – zlepšení systému vyhledávání dětí, práce na zlepšení komunikace s rodiči,
zkušenější vychovatelky
(Šišková) – ŠR ocenila množství akcí realizovaných ve ŠD a kroužky
-

(Šišková) – školení – v loňských letech u školení jména školených (někteří učitelé chodí na
mnoho školení, někteří na žádná), je možné doplnit?

(Komrska) – nebudeme uvádět jména z důvodu ochrany osobních dat
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-

(Šišková) - multikulturní výchova – jsou trhy a školní akademie multikulturní?

-

(Šišková) Škola se letos neúčastnila Bubnování pro bubny, návrh se příště víc zapojit, zejména
proto, že školu na začátku války navštěvovalo 19 dětí, které jsou na seznamu obětí holocaustu,
a které byly i s rodinami z Bubnů odvezeny do koncentračních táborů (informace od paní Věry
Zemanové, která se tím déle zabývá), Spolek Korunka má v plánu se této smutné kapitole
historie naší školy více věnovat, návrh spolupráce se školou na tomto tématu

-

Neúčast školy na festivalu Jeden svět

(Komrska) – bylo velké množství jiných akcí, na kterých se škola účastnila, musíme vybírat, akce
nesmí převážit nad výukou
-

(Soukup) – Africké dílny měly mezi dětmi velký úspěch

-

(Soukup) – oslovit rodiče s multikulturní zkušeností, zda by udělali besedu s dětmi (během roku
realizovány 2 besedy v rámci multikulturní prac. skupiny Spolku Korunka) – rodiče osloví H.
Šišková

-

(Šišková) zameškané hodiny – žádné neomluvené hodiny?

-

(Komrska) – řešíme okamžitě, telefonicky s rodiči, u několika dětí hlídá docházku OSPOD,
v některých třídách velké množství zameškaných hodin, dlouhodobý problém; povolujeme
absenci v případě zahraničních cest

-

(Šišková) – enviromentální výchova – stejný odstavec se opakuje ve VZ od roku 2011/12,
chybí společný projekt školy a Spolku Korunka Země je nás všech aneb i já to můžu ovlivnit
realizovaný s finanční podporou MČ Praha 7 paní L. Frajerovou (viz příloha 1)

-

(Kopecká) – návaznost projektu na nádoby s tříděným odpadem a odvoz, (Komrska) Škola
nemá kontejner na plasty, (Kopecká) Je třeba zajistit, je povinností školy mít kontejnery na
tříděný odpad. (Komrska) Nemáme kontejner na plasty, co nejdříve zajistíme.

-

(Šišková, Kýhosová) – Hospodářský výsledek - prosba o vysvětlení a přidání doplňujících
informací k Hospodářskému výsledku - info podá mailem Ing. Kopáčová (více viz Příloha 1)
5. Další témata:
KORUNKA.INFO – opět někteří pedagogové nedávají dostatek informací, H. Šišková poprosí
rodiče o využívání korunka.info
INTERAKTIVNÍ TABULE – škola postupně doplňuje do dalších tříd, celý set vyjde na cca
85.000-100.000,- možnost výzvy pro rodiče dát sponzorský dar cílený přímo na interaktivní
tabuli v jejich třídě
PARKOVACÍ MÍSTA – před školou jen možnost stání na 15 min, vždy obsazené, jsou-li místa
obsazená, hned volat policii, policii na to upozorní L. Kopecká, pan ředitel řeší parkovací místo
i pro dodavatele – velmi problematické každodenní zavážení dodávek do kuchyně
OBJEMOVÁ ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NA ROZŠÍŘENÍ ŠKOLY – (Komrska) financováno MČ Praha 7, vypracovala kancelář re:architekti, vyvěšeno na chodbě školy, velký
zájem rodičů, anketa pro rodiče, otevření široké diskuze k další podobě naší školy.
Zapsala: R. Václavíková, H. Šišková
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Neformální zástupci tříd: 2.A – Laura Kopecká, 1. B nepřítomen, 3.B – Richard Vaněk, 2.C –
L.K (viz 1.A), 4.B – Lenka Kýhosová, 5.A – R.V. (viz 3.B), 5.B – Hana Šišková, 7.A – Kateřina
Šimíčková
Příloha 1 Seznam věcných oprav ve VZ
str. 2-3
- bod 1.5 - aktualizovat rok v celém řádku
- ŠR rezignace Mgr. A. Velkové k 1.11.2016, jmenování Bc. Hradecké k 9.12.2016
- 10.10. ŠR poprvé projednávala otázku práce s nadanými dětmi, doplnit do agendy zasedání
- chybí 3. zasedání ŠR (bylo 18.4.2017)
str.4
bod 4 - ne doučování pro sociálně slabé, ale organizace a finanční podpora doučování žáků
s výukovým znevýhodněním, to samé i na straně 10 v 1.odstavci
str. 22-23
- environmentální výchova - není zahrnut společný projekt školy, Spolku Korunka a paní doktorky L. Frajerové Země je nás všech aneb i já to můžu ovlivnit, který se realizoval v roce
2016 v 7.třídě, ve 4B a 2A a 2B, koordinátor R. Václavíková, hlavní pedagog Ing. Sujová více
na webu Spolku v sekci právní skupiny EVVO, projekt s finanční podporou z dotace MČ
Praha 7
hospodářský výsledek:
ř.13 zapojení RF – vysvětlení pohybu na RF
- přidat informaci, jak byla částka 266,5tis z RF použita?
Komentář k rozboru - bylo by možné dát k jednotlivým investicím

Příloha 2
V Praze dne 14.11.2017
ZÁPIS Z HLASOVÁNÍ PER ROLLAM O VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZŠ KORUNOVAČNÍ ZA ROK
2016/17
Tento zápis je přílohou Zápisu ze zasedání ŠR ze dne 2.11.2017.

Na základě výsledku hlasování členů ŠR na zasedání dne 2.11.2017 došlo při schvalování
Výroční zprávy ZŠ Korunovační za rok 2016/17 k hlasování per rollam, a to z důvodu nutné
korektury a zapracování připomínek vznesených během zmíněného zasedání ŠR.
Ředitel školy T. Komrska zaslal upravené znění Výroční zprávy členům ŠR dne 9.11.2017.
Předsedkyně H. Šišková vyzvala dne 11.11.2017 e-mailem členy ŠR k hlasování per rollam
v termínu 11.11.2017 – 13.11.2017. Hlasování se zúčastnilo všech 9 členů ŠR.
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Vyjádření členů ŠR:
schvalu
ji
ano/ne

Václavíková

ano

Soukup

ano

komentář

- velké množství překlepů i v této verzi
- zasílá verzi s vlastní korekturou

e-mailová adresa

datum a
čas
přijetí emailu

radka.vaclavikova
@email.cz

11/11/17
20:13

d.soukup@centru
m.cz

12/11/17
0:20

laura.kopecka@g
mail.com

12/11/17
11:43

ha.siska@seznam.
cz

12/11/17
11:47

- schvaluje tuto opravenou verzi
- věnovat u budoucích výročních zpráv
větší péči i korektuře
Kopecká

ano

- oficiální dokumenty zveřejňovat i
předkládat ke schválení v čisté formě
- mnoho stejných chyb opravováno i
v loňském roce

Šišková

ano

- zasílá doopravenou verzi VZ
- věnovat v příštích VZ větší pozornost
také korektuře
- nekopírovat doslovně více let za
sebou kapitoly z předchozích VZ

Schmittová

ano

Vaněk

ano

Mikešová

ano

Vyhnánek

ano

Hradecká

ano

- schvaluje opravenou verzi VZ

- schvaluje opravenou verzi VZ

- schvaluje opravenou VZ verzi
- VZ je veřejným dokumentem, je
vizitkou školy i zřizovatele, je třeba
klást důraz nejen na aktuální obsah,
ale také na gramatiku

-

schmittova
@korunka.
org

12/11/17
12:09

richard.vanek@se
znam.cz

12/11/17
18:21

mikesova@korunk
a.org

12/11/17
12:15

VyhnanekP@Prah
a7.cz

13/11/17
8:55

HradeckaS@Prah
a7.cz

13/11/17
9:08

Výsledky hlasování do 13.11.2017:
Celkový počet členů ŠR: 9
pro schválení VZ: 9
proti schválení VZ: 0
zdržel se: 0
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Výroční zpráva ZŠ Korunovační za rok 2016/17 byla SCHVÁLENA.
Hlasování bylo ukončeno 13.11.2017 ve 12.00.
Oznámení o výsledku hlasování bylo zasláno členům ŠR a řediteli školy po ukončení
hlasování dne 13.11.2017 předsedkyní ŠR H. Šiškovou.
Vzhledem k výše uvedeným komentářům členů ŠR doporučujeme k odevzdání zřizovateli
a ke zveřejnění na webu školy verzi s korekturou provedenou členy ŠR. Tato verze
výroční zprávy byla zaslána řediteli školy T. Komrskovi předsedkyní ŠR H. Šiškovou dne
13.11.2017.

Pozn. Úplný záznam elektronické komunikace členů ŠR z průběhu hlasování per rollam je
k nahlédnutí u předsedkyně ŠR H. Šiškové.

Zapsala: Hana Šišková
Ověřil: všichni členové ŠR
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