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 3. června 2015

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/ Projednávání dílčích bodů zasedání
4/ Diskuse
5/ 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.
2. Projednávání dílčích bodů zasedání
ŠR – noví členové – zástupce zřizovatele + volba zástupců rodičů a pedagogů.
Školní družina – stabilizace situace, strategie, plán na školní rok 2015/2016. Stávající situaci ve školní
družině a výhled na následující školní rok popsala vedoucí školní družiny Dagmar Mikešová. Paní
vedoucí školní družiny ve stručnosti charakterizovala kvalifikaci, praxi a osobnost nového
vychovatele, který bude nastupovat od nového školního roku 2015/2016. Školská rada vyjádřila
poděkování za aktivity školní družiny ve školním roce 2014/2015, zvláště pak za skvělou spolupráci
školní družiny s Městskou policií hl. m. Prahy, Záchrannou službou hl. m. Prahy a dalšími členy
integrovaného záchranného systému.
V září 2015 budou probíhat volby zástupců do ŠR za rodiče a za pedagogy.
Počty tříd, počty dětí od nového školního roku. Ředitel školy seznámil ŠR s průběhem zápisu
do prvních tříd.
Příspěvek ?,- Kč na dítě nově jako podpora jazykové výuky (podíl na financování rodilého
mluvčího)
Asistenti pedagoga – podání žádosti, 10 fyzických osob, přepočteno na 5,5 pracovního úvazku.
Školský zákon – legislativní změny.
Ředitel školy seznámil ŠR s investicemi a opravami budovy školy v průběhu letních prázdnin – lavice,
nábytek, šatny.
Mgr. Hana Šišková seznámila ŠR s výsledky hodnocení úrovně znalostí a dovedností dětí
aktivně používat angličtinu. Doporučení zaměřit se na konverzaci, individuálnější přístup při výuce
angličtiny, diferenciace dětí podle úrovně znalostí anglického jazyka a výuka rodilým mluvčím.
Anketa o podpoře výuky angličtiny – seznámení s výsledky. Celková návratnost dotazníků 94,9 %. Z
celkové interpretace výsledků vyplývá jednoznačná podpora rodičů výuce angličtiny ve smyslu
podpory rodilého mluvčího při výuce, angličtina pro dys., využívání interaktivity při výuce, zapojení
pedagogů do výuky některých témat v angličtině, menší skupinky dětí při výuce, zábavná forma
výuky, využívání internetu, pohybové aktivity s angličtinou, domácí úkoly v AJ, projekty v angličtině
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etc. Žáci chtějí v rámci realizované ankety také podpořit aktivní výuku angličtiny za podpory rodilého
mluvčího.
Projekt DiyLab – aktivity, ukončení v prosinci 2015 + 1 rok dokončení a vyhodnocení.
Digitální demence – ředitel školy vysvětlil obsah pojmu a nastínil možnosti prevence.
Zabezpečení vstupu do školy, monitoring, technické a organizační zabezpečení. Podání
grantu.
4. Diskuse
Finanční zdroje na výuku angličtiny rodilým mluvčím. Optimalizace počtu žáků ve smyslu
podpory výuky jazyka všem skupinám žáků. Diskuse o autonomii dítěte a výjezdech žáků do zahraničí
za účelem aktivizace jazykových znalostí, přínos, ohlas na nabídku výjezdu do zahraniční.
Diskuse o finančním ohodnocení pedagogických pracovníků ve vztahu k jejich pracovní
motivaci – limity a možnosti vedení školy v této oblasti.
5. Závěr
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: ____________________________________________________________

ŠKOLSKÁ RADA - za MČ Praha 7:
Mgr. Alice Velková : _______________________________________________________________
MgA. Hana Třeštíková: _____________________________________________________________
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.: __________________________________________________________

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

hosté: Mgr. Tomáš Tomrska, ředitel školy a rodiče jako neformální zástupci jednotlivých tříd.
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