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Š K O L S K Á   R A D A 

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 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. 

 

Vyjádření členů ŠR: 

 schvalu
ji 
ano/ne 

komentář e-mailová adresa datum a 
čas 
přijetí e-
mailu 

Václavíková  ano  radka.vaclavikova
@email.cz 

11/11/17 
20:13 

Soukup ano - velké množství překlepů i v této verzi 

- zasílá verzi s vlastní korekturou  

- schvaluje tuto opravenou verzi  

- věnovat u budoucích výročních zpráv 
větší péči i korektuře    

d.soukup@centru
m.cz 

12/11/17 
0:20 

Kopecká ano - oficiální dokumenty zveřejňovat i 
předkládat ke schválení v čisté formě     

- mnoho stejných chyb opravováno i 
v loňském roce 

laura.kopecka@g
mail.com 

12/11/17 
11:43 

Šišková ano - zasílá doopravenou verzi VZ 

- věnovat v příštích VZ větší pozornost 
také korektuře                       

ha.siska@seznam.
cz 

12/11/17 
11:47 
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- nekopírovat doslovně více let za 
sebou kapitoly z předchozích VZ 

Schmittová ano - schvaluje opravenou verzi VZ - schmittova
@korunka.
org 

12/11/17 
12:09 

Vaněk ano  richard.vanek@se
znam.cz 

12/11/17 
18:21 

Mikešová ano - schvaluje opravenou verzi VZ  mikesova@korunk
a.org 

12/11/17 
12:15 

Vyhnánek ano  VyhnanekP@Prah
a7.cz 

13/11/17 
8:55 

Hradecká ano - 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 

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 

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 spolu s informací o výsledku hlasování řediteli školy T. Komrskovi 
předsedkyní ŠR H. Šiškovou dne 13.11.2017. 

Za ŠR ZŠ Korunovační                                                  ¨ 

 

                                                                           Mgr. Hana Šišková, předsedkyně 

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

 

Zapsala: Hana Šišková 

Ověřili: všichni členové ŠR 


