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 21. ledna 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
Družina – diskuse o problematice bezpečnosti, komunikace mezi pedagožkami družiny
a dětmi. Plánované výstavy – Karel Zeman (výstava s výkladem, interaktivní přístup, výtvarná dílna),
DOX. Masopust 2015 – koláče, hry atd. Návrh na otevřenou komunikaci s jednotlivými
zaměstnankyněmi školní družiny nabídla paní vychovatelka školní družiny Elena Masaryková. Otázka
psaní domácích úkolů v družině v případě žáků vyšších ročníků – pro a proti. Pedagogický dozor
z družiny po ukončení míčových her v šatnách školy. Sběr víček za konkrétním účelem. Redukce
hluku z prostor družiny. Akcent na důležitost pitného režimu dětí v době jejich pobytu v družině.
Návrh na družinové schůzky rodičů s pracovnicemi školní družiny.
Zpracovávání domácích úkolů – aktuální trendy. Pokud dítě, resp. rodič nestíhá napsat
s dítětem domácí úkol, tak má možnost poslat paní učitelce zprávu, že domácí úkol napíše následující
den.
Bezpečnost ve škole. Aktivity vedení školy v oblasti prevence bezpečnosti, možná rizika.
Ředitel školy absolvoval v tomto směru odborné školení. Vznik plánu rizik (bezpečnostního plánu) na
bázi bezpečnostního auditu. Bezpečnostní školení. Problematika školní vrátnice – personální
zabezpečení, vstup do budovy školy (dílčí výhody a nevýhody vstupu z ulice Korunovační
a Sládkova). Otázka financování z prostředků zřizovatele, kapitoly školství.
Projednávání stavebně – technického stavu budovy školy – opravy centrálních šaten, oprava
soklu vnějšího pláště budovy školy z ulice Korunovační i z ulice Sládkova.
Projekt EU DIYLab (Finsko) – pedagogická specifika ZŠ Korunovační. Realizace zvyšování
dílčích kompetencí ve specifických oblastech s akcentem na multidisciplinární činnostní učení,
plánování, badatelsky orientovaná výuka, autoregulace vlastního učení, důraz na mezipředmětové
vztahy, kolaborativní vztahy, propojení s kurikulem, zlepšení digitální gramotnosti etc.
Hospodaření školy - nákup nových interaktivních tabulí. Fond estetizace. Využití finančních
darů rodičů.
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Odchod paní učitelky Dubské do důchodu a příchod nové paní učitelky českého jazyka pro
druhý stupeň.
Problematika environmentálního vzdělávání.
Výuka angličtiny – evaluační program. Výuka angličtiny rodilým mluvčím – zahájena jednání.
Výuka němčiny – paní učitelka Mgr. Schmittová.
Jídelna – ovoce a zelenina.
4. Diskuse
Bezpečnost dětí v prostorách školy. Environmentální problematika. Výuka angličtiny rodilým
mluvčím a návrhy na eventuality možných řešení v dílčích oblastech fungování školy. Lyžařský
výcvik – pozitivní zkušenosti ze strany rodičů.
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. 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 Tomrska, ředitel školy, Elena Masaryková, za školní družinu a rodiče jako
neformální zástupci jednotlivých tříd.
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