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 22. října 2014

Věc: Z Á P I S Z E Z A S E D Á N Í Š K O L S K É R A D Y
Program:
1/ Zahájení
2/ Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014
3/ Diskuse
4/ Závěr
1. Zahájení
Zasedání Školské rady Základní školy v Praze 7, Korunovační 8 (dále jen „ŠR“) svolal
a jednání zahájil předseda školské rady PhDr. Richard Vaněk.
Předseda školské rady dle § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyzval
ředitele školy k účasti na zasedání ŠR.
Zasedání se konalo v Modré sborovně Základní školy Praha 7, Korunovační 8 se sídlem
Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7.
V úvodu seznámil ředitel školy všechny přítomné s aktuální situací školy a s hlavními
oblastmi, které vedení školy řeší.
V souvislosti s tragédií ve Žďáru nad Sázavou byla řešena v úvodu setkání bezpečnostní
situace ve škole v návaznosti na již existující spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy a s dalšími
bezpečnostními složkami.
2. Projednání Výroční zprávy o činnosti školy
ŠR měla před zasedáním možnost seznámit se s kompletní Výroční zprávou o činnosti školy
za školní rok 2013 / 2014 ze dne 22. října 2014 (dále jen „zpráva“).
K jednotlivým bodům zprávy podal ředitel školy Mgr. Tomáš Komrska doplňující informace
a bezprostředně reagoval na dotazy členů ŠR.
ŠR vyjádřila poděkování řediteli školy za detailní a přehledné zpracování zprávy ve všech
sedmadvaceti bodech. Zpráva je kvalitně rozpracována na sedmnácti stranách textu, včetně
zapracovaných tabulek.

3. Diskuse
Řešení bezpečného přechodu před přechodem do školy.
RŠ obnoví jednání o přechodech pro chodce za účelem zvýšení bezpečnosti přechodů dětí v ranních
hodinách do školy (např. obnovení vodorovného dopravního značení a další posílení bezpečnostních
opatření).
Vnitřní bezpečnost ve škole. Vrátný ve vrátnici. Proškolení dětí ve věci prevence bezpečnosti.
Otázka pedagogického přístupu v družině – dotaz paní Hradecké. Potravinové automaty – sortiment,
důraz na zdravou stravu.
Diskuse o slanosti polévek. Diskuse o hygieně na WC.
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Oblast finančního vzdělávání – důraz kladen hlavně v sedmé a deváté třídě.
Zvětšení okna ve vrátnici – návrh. Návrh na vytváření pozitivního postoje dětí k recyklaci.
ŠR navrhuje v blíže nespecifikovaném časovém horizontu rozšířit webové stránky školy o školní
builletin.
Dotaz k investici na osvětlení a na fasádu školy.
4. Závěr
V závěru jednání ŠR jednomyslně O D S O U H L A S I L A řediteli školy předloženou
výroční zprávu.
Zasedání ŠR ukončil její předseda s tím, že na další zasedání budou členové ŠR pozváni
v dostatečném časovém předstihu e-mailovou poštou.
Zapsal: PhDr. Richard Vaněk
ŠKOLSKÁ RADA - za pedagogy:
Mgr. Radomíra Václavíková _________________________________________________________
zástupkyně ředitele školy
Mgr. Radka Krištůfková: ____________________________________________________________
pedagog na 1. St. ZŠ
ŠKOLSKÁ RADA - za MČ Praha 7:
Mgr. Kateřina Děkanovská, Ph.D. : NEPŘÍTOMNA
Jaroslava Nguyenová: NEPŘÍTOMNA
Michal Zimmermann: NEPŘÍTOMEN

ŠKOLSKÁ RADA - za rodiče:
Michaela Brunnerová:_______________________________________________________________
Mgr. Kateřina Jirsová: ______________________________________________________________
PhDr. Richard Vaněk: ______________________________________________________________

Hosté: Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy, Dagmar Mikešová, vedoucí vychovatelka ŠD a rodiče –
jako neformální zástupci jednotlivých tříd
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