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 30.5.2016

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
- místo konání: Modrá sborovna ZŠ Korunovační, Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7
- přítomní: P.Vyhnánek, D.Soukup (zástupci zřizovatele)
R.Václavíková, I.Schmittová (zástupce pedagogů a pracovníků školy)
H.Šišková, R.Vaněk (zástupce rodičů)
- hosté: ředitel školy T.Komrska, neformální zástupci tříd
- zasedání ŠR ZŠ Korunovační svolala Mgr. Hana Šišková (předsedkyně)

Program:
1. Zahájení
2. Info – zpráva ředitele školy - personální obsazení a počty dětí pro příští rok, finance – odpisy, fondy,
odměňování pedagogů
3. Posun v tématech diskutovaných na minulém zasedání – používání korunka.info, automaty, metoda
CLIL, Montessori třída)
4. Diskuze – podoba webové stránky školy korunka.org, práce s dětmi s SPU a s dětmi s těžko
zvladatelným chováním na naší škole, projekt Angličtina s RM
5. Zpráva o vzniku Spolku Korunka, zpráva o činnosti pracovních skupin
6. Závěr

1. Zahájení (předsedkyně ŠR H. Šišková)
- představení nově jmenovaného zástupce obce místostarosty MČ Praha 7 Pavla Vyhnánka M.A.

2. Info ředitele školy T.Komrsky
a) personální obsazení pro příští rok
- stále probíhají jednání, ke 30.5. není jasné personální obsazení pedagoga v 1.A, 1.C, 4.B
- nově nastupující pedagogové: 4.C – I.Šmídová (po I.Eichlerové)
5.B – P.Kyndlová (po p.uč.Pallerové) – nemá přímou pedagogickou praxi,
specializace na Vv
6.třída – T.Richterová
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(třída zatím nespecifikována) Matůšková
- odcházející pedagogové – dočasně J.Javůrková (je třeba roční zástup (Tv, Z) z důvodu pobytu v
zahraničí)
- předběžný seznam pedagogů do ostatních tříd na příští školní rok ke dni 30.5.2016: 1.A – v jednání,
1.B – Schmittová, 1.C.- v jednání, 2.A – Větrovcová, 2.B – Mazáčová, 2.C – Cuhrová, 3.A – Krištůfková,
3.B – Malá, 3.C – Vašáková, 3.D – Klasová, 4.A – Kárská, 4.B – v jednání, 4.C – Šmídová, 5.A – Růžičková,
5.B – Kyndlová, 6.třídy – Richterová, v případě dělení Pertlová nebo nově přijatý pedagog, 7.A – Sujová,
7.B – Novotná, 8.A – Švajda, 9.A - Vališ
- k rozhodnutí – B.Dvořáková, I.Bláhová, p.uč.Matůšková (nově nastupující)
- otázka spojení budoucích 6.tříd - ještě není jednoznačně vyjasněno není ještě jisté, kolik dětí do
6.třídy nastoupí, (pravděpodobný počet 32 od nás ze školy, 2 děti nově příchozí, z toho 7 integrovaných,
5 dětí s IVP)
- snaha o vytvoření 2 tříd ze strany školy
- P.Vyhnánek: zájem obce je v tuto chvíli z kapacitních důvodů mít třídy o větším počtu žáků a nebrat
žáky z jiných městských částí – preference 1 třídy (dělené na určité předměty)
- R.Václavíková: z pedagogického hlediska je třída s 30 a více žáky velmi problematická, zejména pokud
tam je více dětí s SPU/integrovaných dětí
závěr: paní Šimíčková poprosí rodiče v 6.A o informaci, které děti budou odcházet a do 6.třídy u nás
nenastoupí
- počty dětí v 1.třídách – v současné chvíli 26, 25, 26 dětí
- zvýšení kapacity školy na max 460 žáků → provoz v přízemí bude složitější (jídelna, tělocvičny atd)
- pro příští rok bude nárůst z 390 na 415 žáků
b) finance
- naplňování školních fondů:
- odsvěření budovy → hospodaření za rok 2015 s přebytkem→ možnost naplnění fondů školy →
zřizovatel schválil návrh na převedení financí do fondu odměn (337 000,-) a do rezervního fondu
(85.000,-)
- díky dobrému hospodaření vznikl přebytek za 1.pololetí ve výši 150 000,- – bude převeden do fondu
odměn
- odpisy – škola má příslib obce (ne písemný) na pokrytí odpisů ve výši 1.6 mil.
- poprvé bude možné vytvořit a naplňovat investiční fond
- budou třeba opravy a údržba a nová třída - celkem cca 400.000,- - fond oprav+ žádost na obec o
mimořádnou dotaci 190.000,- je třeba vybudovat a zařídit 1 třídu na místě kabinetu speciální péče a sborovny
- nové lavice, šatní skříňky, v létě se budou dělat podlahy ve 2-3 třídách – žádost o financování bude
podána na obec
- platy a odměny pedagogů - pedagogové dlouhodobě nemají osobní ohodnocení z několika důvodů: - náklady na mzdy speciálních pedagogů – jdou z financí na mzdy pedagogům
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- z nákladů na mzdy pedagogů se dorovnávají platy asistentů, na které poskytuje magistrát finance
pouze ve výši odpovídající 6. platové třídě, škola je podle náplně práce povinna zařadit asistenty do 8.
třídy → škola dokrývá platy asistentů částkou 183.000,- za období 1-8/2016
- další výdaje spojené s asistenty:
- nově nelze asistenty propustit na prázdniny
- nově díky inkluzi přichází mnoho žádostí o asistenty → částka dokrývaná školou se bude zvyšovat
- jak řeší asistenty v jiných školách - doplácení částky nepokryté magistrátem rodiči
- doplácení částky obcí
- granty
- chybějící částka jde z platů pedagogům
- neintegrující školy odmítají z tohoto důvodu integrovat – nemají
asistenty
- P.Vyhnánek: - pan starosta je členem grantové komise – podpoří naše žádosti
- byl navýšen příspěvek na žáka, plán obce je ještě příspěvek zvýšit - ušetřené finance na chod úřadu
budou věnovány na zvýšení příspěvku na žáka, měly by být použity na zvýšení platů pedagogů
- T.Komrska: pohlídáme si podzimní granty
- v červnu bude realizována schůzka na téma platy a odměny pedagogů s vedením školy a zájemci z řad
členů ŠR

3. Posun v tématech z minulé ŠR
a) používání korunka.info
- T.Komrska: povinný komunikační kanál pro všechny pedagogy od 8.4. (doposud nevinný)
- dú a info pro rodiče
- téměř všichni pedagogové používají
b) automaty – T.Komrska: na kávu je vypovězen, v září již nebude
- ŠR schválený sortiment – v květnu nabídka od firmy Autik – v jednání
c) metoda CLIL – T.Komrska: zatím bez posunu, analýza jazyk.dovedností pedagogů zatím neproběhla
- návrh uspořádat seminář pro pedagogy
d) Montessori třída (info podala I.Schmittová)
- výborná spolupráce s rodiči, proběhla víkendová příprava pomůcek
- založení spolku Montessori pro rodiče z Montessori třídy (v tuto chvíli ve stavu schvalování sídla spolku
zřizovatelem)
- Montessori třída - další zajímavá alternativa na Pze 7 – mohlo by být zajímavé i pro obec
- propojení se školou: - celoroční projekt VESMÍR – zapojení ostatních tříd
- schůzka prac.skupiny Montessori domluvena na podzim (důraz na propojování
se školou)
- Šišková: možnost vzájemných hospitací – inspirace pro pedagogy
- Komrska: pomáhá suplent z ŠD, je možné použít suplenta, aby učitelé mohli
hospitovat
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4. Diskuze
a) otevření diskuze nad podobou školního webu korunka.org:
- Šišková: podnět vzešel od rodičů – nepřehlednost webu, nedostatečné informace
- návrh – dotazník pro rodiče o podobě/přehlednosti webu jako podklad pro další kroky
- Soukup: Máme finance? Máme rodiče, kteří by pomohli s realizací (1 člověk, který by se věci ujal,
reagoval na podněty, naprogramoval)? Kdo naformuluje otázky pro dotazník?
- návrh – zaangažovat studenty z oboru Nová média - web jako tvůrčí zadání v rámci školní práce pro
studenty oboru
- Rafoth: tvůrčí skupina chce pomoct se školním webem
- Komrska: stránka je ve starém programu od r.2002, nic nestála, je to tak trochu 'moje dítě'
- velká hodnota kontinuální práce za mnoho let
- je editovatelné jen z jednoho notebooku, vše dělá pan ředitel, vše pečlivě vybíráno (fotky, články)
- pokud bude web jednou měsíčně doplňovat někdo jiný – bude to neosobní a formální
- nechceme drahý korporátní web
- je třeba modernizace, pokud budou podklady a připomínky, budou zpracovány během léta
- těžko dohledatelné bankovní spojení – bude na web dáno co nejdříve (T.Komrskou)
- potřeba překlopit web do WordPressu – velmi drahé (nabídka firmy cca 20-30 tis.)
- Soukup: bannery na webu nepřehledné- je třeba analýza toho, co je na webu nejnavštěvovanější
- zkusí zjistit možnosti překlopení webu od odborníků na fakultě
- Šišková: další diskuze a kroků ohledně webu se ujme Tvůrčí pracovní skupina (pod vedením T.Rafoth) s
D.Soukupem v úzké spolupráci s ředitelem školy
b) proškolování pedagogů: dotaz na pana ředitele od pí Rafoth: Ve 2.A je 2 měsíce zastupující pedagog,
je zástup proškolený v Tvořivé škole? Komrska: obecně školení není dostatečné množství, bývají mimo
Prahu, musí být i vůle pedagogů k proškolování. Šišková: návrh interních školení našimi pedagogy s
dlouhodobou zkušeností s Tvořivou školou
c) práce s dětmi s SPU a s dětmi s těžko zvladatelným chováním na naší škole
- Veselá: problém s žákem D. Š. v 3.C – velmi časté konflikty, neadekvátní agresivní reakce
- Komrska: - D.Š. nebude dál pokračovat v 3.C (kam byl během roku přesunut z 2.A) z důvodu nesplnění
podmínek k přestupu do vyšší třídy
- v momentě konfliktního chování je možná dočasná izolace,
- žák byl přijat na pobyt v ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování (Na Zlíchově 19), ale rodiče ho
odtud po několika dnech vzali zpět
- proběhl monitoring psycholožkou Mgr.L.Pristačovou z PPP Prahy 7, situace je s ní konzultována
- proběhla práce ve třídě 2.A v době, kdy tam D.Š. docházel – psycholožka -velmi drahé
(2000Kč/dopoledne)
- v současnosti – komunikace s rodiči D.Š. – snaha ze strany školy o přestup žáka na jinou školu
- více rodičů: je třeba D.Š. pomoci, ale je třeba ochránit ostatní děti ve třídě, potřeba komunikace s
OSPOD
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- Šišková: jak jsou pedagogové připravováni a podporováni pro práci s dětmi s poruchami chování a s
SPU? Během tohoto roku se objevilo víc tříd, kde je žák s poruchami chováním.
- návrh: žádost o grant na stálého školního psychologa, který by byl ve škole přítomný, řešil by krizové
situace a soustavně sledoval situaci ve třídách, spolupracoval s pedagogy i s rodinami
- T.Komrska: máme 2 speciální pedagogy, budeme žádat o grant na ně
- potřeba prevence (preventivní programy dělával dr.Vácha)
- chybí peníze na pravidelnou péči, nutnost spolupracovat s neziskovkami, potřebujeme zkušené terénní
pracovníky – děti jsou často z nefunkčního rodinného prostředí
- pozitivní zkušenost – spolupráce se staršími žáky - vstup Emy z 8.A do 3.C
- u jednotlivých žáků je třeba vědět, zda jde o nedostatek sociálních dovedností nebo psychiatrickou
poruchu
- v uplynulém období jsme věnovali pozornost, maximum prostředků a energie angličtině, teď je třeba
se víc soustředit na prevenci problematického chování
- Veselá: návrh hledat (mezi rodiči i jinde) sponzory na prevenci – je třeba aktualizovat sekci pro
sponzory na webu školy
- Šišková: návrh proškolení pedagogů pro práci s žáky s poruchami chování, také proškolování pedagogů
pro práci s dětmi s SPU
- pro děti s SPU: s vedením školy připravujeme školení pedagogů jazyků a RM k jazykové výuce dětí s
SPU
- Spolek Korunka připravuje ve spolupráci se školou dlouhodobé doučování pro děti s
SPU a s dalšími výukovými handicapy

d) projekt Angličtina s RM (info H.Šišková)
- zpětná vazba od jazykové agentury: - zlepšení spolupráce pedagogů a RM v hodinách, RM jsou
pedagogy v hodinách více a lépe využíváni
- podklady pro RM stále hodně zaměřené na gramatiku, doporučení
posunout zadání pedagogů víc ke konverzaci
- p.uč Pertlová poskytuje jen minimální podklady pro hodiny RM
- časté pozdní příchody p.uč.Kucharčííka do hodin s rodilým mluvčím,
časté předčasné odchody
- osobní předávání informací mezi pedagogy a RM k výuce funguje
kromě p.uč Pertlové výborně
- pedagogové i RM 2.-3.třídy nepoužívají učebnice – zdají se jim
nevhodné – málo aktivit
- zpětná vazba od rodičů:
- proběhla kontrola zadávání DÚ z AJ na korunka.info (domluva vedení s učiteli na schůzce z 25.2. na DÚ
cca 1xtýdně) – závěr za období 03-05/2016: p.uč Vodrážka – DÚ 1-2x měsíčně, za květen 0
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p.uč Pertlová – zadán jen 1 DÚ za celé sledované
období
- závěr: požádání vedení školy o zjednání nápravy
- rubrika Angličtina s RM na korunka.info – provedena kontrola (období 04-05/2016): nejednotnost
zadávání → nepřehlednost
- kvalitně a přehledně podávané informace od p.uč. Kucharčíka, , p.uč .Vodrážka – nepravidelné
záznamy, p.uč. Pertlová - je jeden velmi obecný záznam pro její třídy za sledovaní období
- závěr: žádost na vedení školy o sjednocení formy zadávání podkladů pro RM do rubriky Angličtina s
RM a o pravidelnost záznamů všech pedagogů
- realizace dotazníkového šetření mezi rodiči (23. 30.5.) rubrice Angličtina s RM na korunka.info
- výsledky:
– 99 odpovědí, z nich 92% stojí o informace o AJ s RM na korunka.info; používání rubriky: 28% - používá
pravidelně, 46% - občas, 26% - nepoužívá/vystačí si s info v rubrice třídy; přehlednost rubriky: 72% nepřehledná, 28%- přehledná; množství a obsah informací: 71% - nedostatečné, 29% - dostatečné
- týden otevřených hodin AJ s RM 6.-13.6. - informace přes třídní učitele, bude ještě upřesňováno –
rodiče, kteří chtějí navštívit hodiny, se nahlásí řediteli školy
- problémy dětí s SPU – nutnost v hodině zapojovat všechny děti
- školení pedagogů a RM k výuce jazyků pro děti s SPU – plánováno na začátek
podzimu
- návrh ze strany jazykové agentury: setkání pedagogů, RM, zástupců rodičů a dětí (nebo obejít třídy a
získat zpětnou vazbu od dětí) – získání zpětné vazby, společná diskuze nad podobou hodin Aj s RM

5. Zpráva o vzniku Spolku Korunka, zpráva o činnosti pracovních skupin
a) Vznik Spolku Korunka – rodiče a přátelé ZŠ Korunovační (info H.Šišková)
- cíle a poslání: ochrana zájmů žáků a rodičů školy a prohlubování vzájemné komunikace, podpora a
realizace aktivit podporujících žáky a školu a pomoc při získávání financí na tyto aktivity, přispívání k
popularizaci výsledků práce školy (více v Příloze 1 – Stanovy Spolku Korunka)
- během 1.týdne budou všichni rodiče informováni o Spolku Korunka za pomoci třídních pedagogům
- pedagogové i další zaměstnanci školy jsou zváni do Spolku Korunka
- dosavadní činnost Spolku – spolupráce na přípravě bazaru, příprava letní dvorkové slavnosti (29.6.),
příprava projektu Doučování dětí s výukovým handicapem na naší škole
- pracovní skupiny jsou organizačně přesunuty pod Spolek Korunka a to v úzké spolupráci s vedením
školy a se ŠR (ŠR není výkonným orgánem, pracovní skupiny jsou 'neukotvené')
b) činnost pracovních skupin
- multikulturní skupina (info D.Soukup)
- cíl - seznamovat děti s různými kulturami
- realizace besed pro žáky (otevřené i pro rodiče) – hosté – lidé z jiných kultur nebo s intenzivní osobní
zkušeností s jinou kulturou (přednášející s charismatem a schopností děti zaujmout)
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- tématické okruhy přednášek: 1. menšiny v ČR, 2. cesta po světě, 3. mýty, legendy, pohádky a
náboženství světových kultur
- stravovací skupina – proběhlo setkání, probíhají rodičovské ochutnávky ve ŠJ - kdokoli z rodičů může
jít ochutnat (je třeba se předem ohlásit), plány: informace o ochutnávkách a výsledcích na školním
webu, získávání zpětné vazby ke ŠJ i od dětí, zlepšování komunikace mezi rodiči a ŠJ
- pracovní skupina bazar – jarní bazar po všech stránkách úspěšný - zisk víc než 56 tisíc (na doučování
dětí s SPU)

6. Závěr
Další zasedání ŠR se uskuteční v září 2016, termín bude předem oznámen elektronickou cestou.
Ukončení zasedání (H.Šišková).

Zapsala: Radka Václavíková a Hana Šišková

Prezenční listina

ŠKOLSKÁ RADA - za pedagogy:

Mgr. Radomíra Václavíková ___________________________________________________________
zástupkyně ředitele školy

Mgr. Iva Schmittová: _________________________________________________________________

ŠKOLSKÁ RADA - za MČ Praha 7:

Pavel Vyhnánek M.A.: _______________________________________________________________

Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.: ___________________________________________________________

ŠKOLSKÁ RADA - za rodiče:
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Mgr. Hana Šišková : __________________________________________________________
PhDr. Richard Vaněk: ________________________________________________________________

hosté:
Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy

rodiče jako neformální zástupci jednotlivých tříd: (1.A - nepřítomen), R.Vaněk (1.B, 3.A), (1.C nepřítomen), T.Rafoth (2.A), L.Kýhosová (2.B), (2.C - nepřítomen), (2.D- nepřítomen), H.Šišková (3.B),
P.Veselá (3.C), (4.A - nepřítomen), (4.B - nepřítomen), K.Šimíčková (5.A), D.Soukup (5.B), (6.A nepřítomen), (6.B – nepřítomen), J.Pantoflíčková (7.A), T.Šponar (8.A), (9.A – bez zvoleného zástupce)
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