
 
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 16.2.2016 

 
 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

 

- místo konání: Modrá sborovna ZŠ Korunovační, Korunovační 8/164, 170 00  Praha 7 

- přítomní: H.Třeštíková, D.Soukup (zástupci zřizovatele) 

R.Václavíková, I.Schmittová, D. Mikešová (zástupce pedagogů a pracovníků školy)  

L.Kopecká, H.Šišková, R.Vaněk (zástupce rodičů)  

- hosté: ředitel školy T.Komrska (pozván dle § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.), neformální zástupci 

tříd 

- zasedání ŠR ZŠ Korunovační svolala Mgr. Hana Šišková (předsedkyně) 

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Info - ŠD, zpráva o hospodaření školy za rok 2015 + komentář 

3. Hlasování ŠR (automaty, dopis o pracovních skupinách, CLIL) 

4. Pro zástupce rodičů (pracovní skupiny, aktuálně - ERASMUS +, charitativní bazar) 

5. Diskuze (svačiny, korunka.info, AJ s rodilým mluvčím, prostory pro 1.třídy, 1.třída s prvky Montessori) 

6. Závěr 

 

1. Zahájení (předsedkyně ŠR H. Šišková) 

- představení nově zvolené zástupkyně pedagogů Mgr. Ivy Schmittové 

 

2. Info o  

a) školní družině (ved. vychovatelka D. Mikešová)  

- zpráva o plánu akcí družiny na toto pololetí - 1. pomoc+prevence, Dox, Kampa, projekt Bezpečné 

prázdniny atd. (celoroční plán akcí na www.korunka.org)   

- dotazy k družině vznesené členy ŠR/zástupci rodičů: 

                                 - větrání  - v hl. družině se pravidelně větrá, pravidelné větrání je zanesené v 

pokynech pro vychovatelky → bude se na něj i nadále dbát 

                                 - dohledávání dětí při vyzvedávání - informace o dětech jsou každý den aktuálně 

vyvěšovány na oranžové nástěnce v přízemí 
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                                 - vycházky - vycházky jsou dobrovolné, děti se mohou na procházku připojit k jiné 

skupině, na procházku chodí každý den několik skupin1    

- vedoucí vychovatelka D. Mikešová přislíbila účast v přípravné skupině pro realizaci Montessori prvků 

v naší škole (viz níže); školní družina se pokusí vnést do své práce prvky Montessori pedagogiky 

- v souvislosti s Montessori prvky byl vznesen návrh na možnost psaní domácích úkolů ve ŠD - bude 

dále projednáván v rámci přípravné Montessori skupiny   

 

b) stručné shrnutí zprávy o hospodaření školy za rok 2015 (ředitel T.Komrska) (celá zpráva bude 

zveřejněna do středy 24.4.2016 na www.korunka.org/dokumenty ) 

- navýšení příspěvku zřizovatele na žáka; odsvěření budovy → hospodaření za rok 2015 s přebytkem 

450 000Kč→ možnost naplnění fondů školy (podán návrh zřizovateli na převedení financí do fondu 

odměn (337 000,-) a do rezervního fondu)  

- energie - plánovaná změna topného média z páry na vodu (nový výměník) z důvodu finanční úspory  

- přijaté dary za rok 2015 ve výši 119 200Kč (součástí i příspěvky rodičů na Aj s RM) (finance čerpány 

částečně např. na projekt AJ s rodilým mluvčím, švp atd.) 

 

3. Hlasování ŠR  

a) Hlasování o navrženém sortimentu automatu (viz příloha 1) – 8-0-02 - SCHVÁLENO 

- nejpozději během následujících 6 týdnů bude vypovězena smlouva na automat na teplé nápoje,  

provozovateli automatů bude zadán navrhovaný sortiment, případně budou osloveni další 

provozovatelé automatů 

b) Hlasování o znění dopisu rodičům o "pracovních skupinách" (viz příloha 2) – 8-0-0 - SCHVÁLENO 

c) Hlasování o podpoře využití jazykové metody CLIL na naší škole – 8-0-0 - SCHVÁLENO 

- možnost využití jazyka i v nejazykových předmětech, nejedná se o výuku v cizím jazyce, ale např. o 

rozšiřování slovní zásoby v jednotlivých předmětech, možnost využití práce s internetovými a jinými 

zdroji v cizím jazyce apod. podle jazykové výbavy pedagoga 

- ředitel školy nabízí provedení analýzy jazykových znalostí pedagogů a zájmu o tuto metodu mezi 

pedagogy 

d) Hlasování o zřízení facebookové skupiny přístupné členům ŠR  a vedení školy jako komunikačního 

prostředku – 8-0-0 - SCHVÁLENO 

 

4. Předsedkyně ŠR vznesla prosbu na zástupce rodičů o předání informace rodičům ve třídách o 

a) "pracovních skupinách"- skupiny složené z rodičů a podle zájmu i pracovníků školy, kteří chtějí v 

některé z oblastí dle vlastního zájmu škole pomoci. Rodiče budou v nejbližší době informováni a 

přizváni do těchto „pracovních skupin“ pomocí dopisu na stránkách školy. 

V tuto chvíli jsou na stole tato témata, tyto skupiny: 

1 Bude projednáno na poradě vedení a ŠD 25.2. (dodatečná poznámka ředitele) 

2 Všechna hlasování ve formátu 'pro-proti-zdržel se' 
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- skupina fundraising  

- přípravný výbor bazaru a finanční sbírky  

- skupina podpory jazykového vzdělávání  

- podpůrná skupina pro realizaci Montessori prvků na naší škole  

- skupina zdravá strava  

- skupina EVVO (ekol.výchova, vzdělávání a osvěta)  

- skupina pro multikulturní vzdělávání  

- podpůrná skupina pro vznik a práci žákovského parlamentu  
- tvůrčí pracovní skupina  

 

b) potřebné pomoci při aktuálně řešených projektech: 

- zapojení školy do projektu ERASMUS+ -  http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-

skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/  - projekt mezinárodní spolupráce mezi školami; mj. možnost získání financí 

na výjezdy do zahraničí v rámci spolupráce se zahraniční školou na společném projektu 

- projekt k realizaci v příštím šk. roce je třeba podat do konce března 

- hledáme rodiče s vazbou na zahraničí, rodiče ochotné zapojit se do přípravy projektu  

- ŠR vyslovila zájem o spolupráci se školami zejména z Německa, Rakouska, Irska, Skandinávie  

  

- bazar a finanční sbírka na doučování dětí s výukovými problémy   

-  dubnový bazar proběhne o víkendu 23. - 24. 4. 2016, plánujeme každoročně jarní a podzimní bazar,  

 součástí bazaru bude i finanční sbírka na doučování dětí s výukovými problémy 

- potřebujeme pomoc při přípravě bazaru – již v průběhu února při organizaci a při třídění věcí, před 

bazarem při věšení a naceňování věcí, napečení do bazarové 'kavárny', pomoc dětí i rodičů během 

bazaru při prodeji 

- připomínka od zástupců rodičů: je třeba dobře vysvětlit, proč bude výtěžek bazaru a sbírky věnován 

na pomoc dětem s výukovými problémy  

 

5. Diskuze 

 

a) svačinky   

- rodiče vidí problém v placení – svačinky není možno platit ze SIPA 3(podrobné informace na 

korunka.info v rubrice ŠKOLNÍ JÍDELNA – vedoucí ŠJ podává podrobné vysvětlení problému a manuál 

pro platby, zároveň formuluje reálné možné problémy systému SIPO – zveřejněno 21.2.2016) 

- návrh přidat i svačinku 'nezdravou' – např. rohlík s máslem a se šunkou (bude projednáno s vedením 

jídelny)4 

- je reálná možnost mít i určité množství svačinek k přímé koupi, které by nebylo nutné objednávat 

předem? Neměly by být v automatu bagety? Možnost ochutnávkových akcí pořádaných dětmi? - 

těchto témat se dále ujme stravovací pracovní skupina   

3   podrobné informace na korunka.info v rubrice ŠKOLNÍ JÍDELNA – vedoucí ŠJ podává podrobné vysvětlení 

problému a manuál pro platby, zároveň formuluje reálné možné problémy systému SIPO – zveřejněno 21.2 2016 

4 bylo projednáno ředitelem školy 18.2., bude zařazeno + občas makovka a další obohacení sortimentu 
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b) korunka.info 

 - rodiče i ŠR ve většině vyslovili přání, aby byly na korunka.info pravidelně zapisovány DÚ a informace 

o akcích; shodli se na tom, že stránky slouží jako zdroj informací pro rodiče a nenarušují vedení dětí k 

odpovědnosti za jejich školní povinnosti; stránky dávají přehledný obraz o množství DÚ zadávaných 

na naší škole, rodiče zároveň povedou děti k větší zodpovědnosti za domácí přípravu, zůstává 

povinnost dětí úkoly si zapisovat 

- zástupci ve svých třídách zjistí, zda rodiče stojí o využívání korunka.info a v závislosti na tom 

poprosí pedagogy o pravidelné zapisování DÚ a akcí na web  

- vedení školy stojí o využívání stránky všemi pedagogy 

- ŠR jednohlasně odhlasovala podporu používání korunka.info 

 

c) AJ s rodilým mluvčím (dále jen RM) 

- shrnutí současných problémů (ředitel T. Komrska) 

                     - problém spolupráce některých učitelů s rodilým mluvčím (dělená odpovědnost, pochopení 

rolí v rámci hodiny, nutnost přítomnosti českých učitelů na hodinách s RM, příprava tématu učitelem a 

jasné zadání pro RM) 

                     - problém s dětmi s SPU  

                     - nejistota financování - otázka získání dotace na AJ s RM z obce, možnost neochoty 

některých rodičů podpořit další pokračování projektu potřebnou finanční částkou 

 

- připomínky a komentáře zástupců rodičů (příležitostně v závorce zestručněné odpovědi vedení 

školy): 

 - 5.A - problém udržet kázeň na hodinách s RM (odpověď vedení školy: i proto tam je český učitel, aby 

RM, který nemluví česky, pomáhal kázeň udržet)5 

- 2.třídy - velký počet dětí ve třídě při hodinách s RM (2.třídě byla 'navíc' přidána 1 hodina AJ oproti 

předchozím rokům, dělení na menší skupiny je až od 3.třídy) 

                - děti nic neumí ( v 2.třídě jsou hodiny koncipovány více jako příprava na 'skutečné' vyučování 

 jazyka, mají spíš přitáhnout zájem formou hry, zpívání a pod, při kterých se děti učí mimoděk) 

- 2.A -  rozhodně pokračovat v projektu, čím víc AJ s RM tím líp  

- 4.třída - nemají pracovní sešit na AJ  

- 4.A - 100% podpora AJ s RM 

        - zájem o otevřenou hodinu pro rodiče 

        - nezvyšovat úlohu českého pedagoga v hodinách s RM 

        - hodiny s RM slouží jako zpestření a k odbourání obavy z použití cizího jazyka 

        - čím víc hodin s RM, tím lépe 

5 bezprostředně po setkání ŠR uskutečněny 2 hospitace ředitelem školy v 5.A a 2.A -kvalitní hodiny, 
spolupráce vyučujícího a RM zcela funkční 
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- 3.B - velká podpora AJ s RM 

         - co nejvíc v hodinách RM využívat 

         - zadávat pravidelné a smysluplné DÚ (čeští učitelé) 

 - další návrhy:  

              - obecně v jazycích i dalších předmětech je třeba méně frontální výuky, více aktivní účasti dětí 

na výuce 

              - potřeba pravidelných a tvořivých DÚ  z AJ (např. samostatné psaní – vytváření vlastních vět na 

dané téma), doporučení online zdrojů k zábavnému domácímu procvičování AJ  

              - nutnost větší informovanosti rodičů o AJ i AJ s rod. mluvčími– možnost domácí přípravy na 

konverzaci – témata, krátká povídání, otázky  - informovanost od českých vyučujících i RM 

             - neradi bychom, aby kvůli několika rodičům neochotným zaplatit přišly o AJ s RM i ostatní děti 

 

- závěry  - další možné kroky:  

- zlepšení plánování a spolupráce (schůzka všech zúčastněných příští týden) 

- informace o aktuální výuce a tématech probíraných na AJ s RM budou dávány na korunka.info 

(rodilými mluvčími i českými pedagogy) 

- návrh jazykové agentuře na proškolení rodilých mluvčích v aktivizačních výukových metodách 

- společný kurz českých pedagogů a rodilých mluvčích zaměřený na spolupráci v hodině 

- zohlednění potřeb dětí s SPU v hodinách AJ a v hodinách AJ s RM 

- možnost vnitřního dělení ve třídách na rychlejší a pomalejší skupinu 

- dohled vedení na respektování směrnic ředitele školy k projektu AJ s RM z listopadu 2015 při 

hodinách AJ s RM 

- realizace otevřených hodin AJ s RM pro rodiče v průběhu tohoto pololetí 

- dotazník k AJ s RM pro rodiče i děti (po proběhnutí otevřených hodina a realizaci některých z 

předchozích bodů - cca v dubnu/květnu)  

 

- FINANCE: Pokud někteří rodiče ze třídy nebudou ochotni zaplatit, je možné, že se v dané třídě 

nebudou hodiny AJ s RM realizovat – zástupci rodičů sdělí tuto informaci ve svých třídách. 

 

d) prostory pro 1.třídy a 1.třída s prvky Montessori  

- uvedení tématu (ředitel T.Komrska) – otázka 1.tříd a umístění tříd ve škole, vznik a vývoj konceptu 

1.třídy s prvky Montessori  

- diskuze:  

- k prostorům pro 1.třídy: 

- nejasné počty dětí v prvních třídách, kapacita školy –  v době konání zasedání ŠR nejasný počet dětí, 

které budou přijaty do 1. tříd, z důvodu složité situace na Praze 7 

- vyšší počet dětí by zkomplikoval individuální přístupy a klima tříd v souběžných 1.třídách, realita je, že 

díky populační explozi a zájmu o naši školu budou počty dětí vyšší než běžně v minulých letech 

(T.Komrska) 
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- trvání pronájmu klidných prostor v 1. patře školičce Fazolka ve chvíli, kdy škole chybí klidné prostory 

pro naše vlastní děti - zazněla otázka (L. Kopecká), zda je nájem Fazolky pro školu výhodný ve chvíli, kdy 

by v jejích prostorách mohly být dvě třídy po cca 25 žácích – k pronájmu Kouzelné Fazolce přislíbil 

ředitel školy vyjádření po ukončení jednání, která probíhají a to mimo tento zápis  

- ředitel školy informoval ŠR o plánovaném ukončení pronájmu prostor v přízemí, o plánu na přesunutí 

sborovny a kabinetu SP do těchto prostor a následného vytvoření nové třídy propojením současné 

sborovny a kabinetu speciální péče v 1.patře; zdůraznil možnost výuky na školním dvoře v jarních a 

podzimních měsících pro všechny třídy 

- k 1.třídě s Montessori prvky: 

- jako jednu z možností pro třídu s Montessori prvky uvedl T.Komrska propojené místnosti družiny v 

přízemí, využití malé tělocvičny; možnost výuky na školním dvoře v jarních a podzimních měsících 

- vyšší počet dětí v třídě by značně zkomplikoval realizaci prvků Montessori pedagogiky (I.Schmittová)  

- ŠR vyslovila podporu vytvoření 1.třídy/tříd s Montessori prvky a postupnému systémovému 

zaintegrování některých prvků Montessori do chodu celé školy podle zájmu vyučujících a rodičů, např.:  

celkové zklidnění (klidové zóny, rozmyšlení možností v rámci celé budovy školy) – návrh projít školu s 

architektem/architekty z řad rodičů a promyslet možnosti celé budovy6; podpora hlubšího 

seznamování dalších pedagogů a paní vychovatelek s Montessori pedagogikou na základě jejich zájmu; 

snaha o postupné větší zaangažování rodičů na dění ve škole; snaha o větší spolupráci dětí a rodičů na 

zařizování tříd/školních prostor; podpora akcí/programů atd, na kterých se spolupodílí zaměstnanci 

školy, rodiče i děti dohromady… 

- ŠR podporuje vznik "pracovní skupiny" pro přípravu a realizaci prvků Montessori na naší škole (za 

účasti zájemců z řad pedagogů i rodičů, včetně rodičů z budoucích 1.tříd) 

- pro možnost realizace prvků Montessori na naší škole je zásadní dobrá komunikace a informovanost o 

tomto projektu v rámci celé školy (D.Soukup) 

 

DOPLNĚNÍ: pítka – jsou zakoupena, budou postupně instalována na chodbách školy 

 

6. Závěr 

- ukončení zasedání (H.Šišková) 

- termín příštího zasedání ŠR bude upřesněn elektronickou cestou 

 

Zapsala: Radka Václavíková a Hana Šišková  

 

 

 

 

 

6 proběhne ještě před jarními prázdninami – dodatečná poznámka ředitele školy 
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Prezenční listina 
 
 
 
ŠKOLSKÁ RADA - za pedagogy: 
 
Mgr. Radomíra Václavíková _________________________________________________________ 
zástupkyně ředitele školy 
 
Mgr. Iva Schmittová: ____________________________________________________________ 
 
Dagmar Mikešová: __________________________________________________________ 
 
 
 
ŠKOLSKÁ RADA - za MČ Praha 7: 
 
Mgr. Alice Veleková : _______________________________________________________________ 
 
MgA. Hana Třeštíková: _____________________________________________________________ 
 
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.: __________________________________________________________ 
 
 
ŠKOLSKÁ RADA - za rodiče: 
 
Mgr. Hana Šišková :  __________________________________________________________                

Laura Kopecká:__________________________________________________________    

PhDr. Richard Vaněk: __________________________________________________________ 

 
 
hosté:  
Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy  
 
rodiče jako neformální zástupci jednotlivých tříd: P.Buček (1.A), R.Vaněk (1.B, 3.A), L Kopecká (1.C), 
T.Rafoth (2.A), L.Kýhosová (2.B), (2.C - nepřítomen), D.Měříčková (2.D), H.Šišková (3.B), D.Soukup 
(3.C, 5.B), (4.A - nepřítomen), (4.B - nepřítomen), pí Šimíčková pro nemoc zastoupena pí Novákovou 
(5.A), pí Posejpalová (6.A), (6.B – bez zvoleného zástupce), (7.A – bez zvoleného zástupce), (8.A- 
nepřítomen), (9.A – bez zvoleného zástupce) 
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PŘÍLOHA 1 
 
 
SCHVÁLENÝ NÁVRH VLASTNÍHO SORTIMENTU DO AUTOMATU: 
NÁPOJE: 
- Dobrá voda neperlivá/jemně perlivá 250ml (cca 15Kč) (a.s. Poděbradka) a obě varianty také 500ml  
http://www.podebradka.cz/docs/Podebradka_prehled_sortimentu_2015.pdf 
- 100% ovocný džus Fresh party 180 ml (http://www.fresh-party.cz/  výrobce 
http://www.vitaminator.cz/ orientační cena 16-20Kč podle druhu ovoce - cena uvedena podle 
informace z automatu happy snack) -jablko, jablko - malina, jablko - hruška, jablko - mrkev, jablko - 
jahoda a jablko - černý rybíz  
Polotučné mléko 200 ml bez příchuti / kakaové/čokoládové/vanilkové se sníženým obsahem cukru 
(cca15Kč) (mlékárna Kunín) http://www.happysnack.cz/skolni-automat/nabidka-v-automatu/#ovoce-
do-skol (je otázka zda budou využíváno, kryje se s nabídkou Mléko pro evropské školy, která je už ve 
školní jídelně k dospozici), musím dodat, že i v ochuceném mléku je cukrů poměrně hodně... 
Kyška 200ml a Podmáslí 200ml (mlékárna Kunín)  
http://www.mlekarna-kunin.cz/produkty/fermentovane-napoje/kyska/kyska#dalsi 
http://www.mlekarna-kunin.cz/produkty/fermentovane-napoje/podmasli/kysane-podmasli#dalsi 
Mattoni Schorle 0,5l  50% ovocné šťávy bez přidaného cukru  
http://www.mattoni.cz/produkty/nova/jablko 
 
SNACKY:  
Zeleninové křupky 80g (cca 18kč) http://www.zdravapotravina.cz/krupky/krupky-zeleninove-
amaranth-life-s-r-o 
Bio Dinova svačinka  hvězdičková, pirátská, sluníčková, loupežnická, 40-75g, 21-27 kč dle druhu,  BIO 
NEBIO sro 
http://eshop.bionebio.cz/e-shop/susenky-a-sladkosti/bio-dinova-svacinka-hvezdickova-40-
g?keyword=bio+dinova+sva%C4%8Dinka 
http://eshop.bionebio.cz/e-shop/susenky-a-sladkosti/bio-dinova-svacinka-loupeznicka-75-
g?keyword=bio+dinova 
http://eshop.bionebio.cz/e-shop/susenky-a-sladkosti/bio-dinova-svacinka-piratska-60-
g?keyword=bio+dinova 
http://eshop.bionebio.cz/e-shop/susenky-a-sladkosti/bio-dinova-svacinka-slunickova-75-
g?keyword=Bio+DINOVA+SVA%C4%8CINKA 
rýžové chlebíčky racio 25g 
http://www.racio.cz/sk/produkty-to-najlepsie-pre-vas/free-style/item/free-style-paradajka-a-bazalka 
http://www.racio.cz/sk/produkty-to-najlepsie-pre-vas/free-style/item/free-style-syr-sk 
http://www.racio.cz/sk/produkty-to-najlepsie-pre-vas/simply/item/simply-karotka-2  40g 
křehké plátky bona vita 70g 
http://www.bonavita.cz/sortiment/pekarske-vyrobky-active/krehke-platky-kukuricne-70-g.html 
http://www.bonavita.cz/sortiment/pekarske-vyrobky-active/krehke-platky-syrove-70-g.html 

8 
 

http://www.podebradka.cz/docs/Podebradka_prehled_sortimentu_2015.pdf
http://www.fresh-party.cz/
http://www.vitaminator.cz/
http://www.happysnack.cz/skolni-automat/nabidka-v-automatu/%23ovoce-do-skol
http://www.happysnack.cz/skolni-automat/nabidka-v-automatu/%23ovoce-do-skol
http://www.mlekarna-kunin.cz/produkty/fermentovane-napoje/kyska/kyska%23dalsi
http://www.mlekarna-kunin.cz/produkty/fermentovane-napoje/podmasli/kysane-podmasli%23dalsi
http://www.mattoni.cz/produkty/nova/jablko
http://www.zdravapotravina.cz/krupky/krupky-zeleninove-amaranth-life-s-r-o
http://www.zdravapotravina.cz/krupky/krupky-zeleninove-amaranth-life-s-r-o
http://eshop.bionebio.cz/e-shop/susenky-a-sladkosti/bio-dinova-svacinka-hvezdickova-40-g?keyword=bio+dinova+sva%C4%8Dinka
http://eshop.bionebio.cz/e-shop/susenky-a-sladkosti/bio-dinova-svacinka-hvezdickova-40-g?keyword=bio+dinova+sva%C4%8Dinka
http://eshop.bionebio.cz/e-shop/susenky-a-sladkosti/bio-dinova-svacinka-loupeznicka-75-g?keyword=bio+dinova
http://eshop.bionebio.cz/e-shop/susenky-a-sladkosti/bio-dinova-svacinka-loupeznicka-75-g?keyword=bio+dinova
http://eshop.bionebio.cz/e-shop/susenky-a-sladkosti/bio-dinova-svacinka-piratska-60-g?keyword=bio+dinova
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http://www.bonavita.cz/sortiment/pekarske-vyrobky-active/krehke-platky-syrove-70-g.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHA 2 – DOPIS RODIČŮM O 'PRACOVNÍCH SKUPINÁCH' 
 
Vážení rodiče, vážení učitelé a zaměstnanci školy, 
 
Školská rada ve spolupráci s vedením školy by ráda oslovila zájemce z Vašich řad, kteří by chtěli 
věnovat určitý čas a energii rozkvětu naší školy a spolupracovat s vedením školy a Školskou radou na 
některých projektech.  
Chceme se pokusit propojit rodiče a v případě zájmu i pedagogy a zaměstnance školy s podobnými 
zájmy a tématy, které by je v souvislosti se školou osobně zajímaly, a vytvořit "pracovní skupiny" 
složené z několika členů, které by se podle svých možností setkávaly a angažovaly by se v dané 
oblasti. Tyto skupiny by úzce spolupracovaly se ŠR a s vedením školy. Práce ve skupinách by neměla 
být časově náročná, její množství si budou určovat členové sami. 
V tuto chvíli bychom Vás rádi přizvali do níže uvedených vznikajících "pracovních skupin".  

Skupiny budou vznikat postupně podle zájmu rodičů o členství a práci v jednotlivých skupinách. 

Prosíme zájemce, ať se hlásí mailem předsedkyni ŠR Hance Šiškové (ha.siska@seznam.cz). 
 
- skupina fundraising - pomoc při vyhledávání různých zdrojů financí pro školu (sponzoring, nadace, 
fondy, nejrůznější akce, sbírky...) a při jejich získávání, tady uvítáme pomoc zejména těch rodičů, kteří 
mají v dané oblasti zkušenosti (na této skupině bude záviset i činnost dalších skupin), ÚSPĚCH PRÁCE 
TÉTO SKUPINY BUDE ŠIROCE OVLIVŇOVAT PRÁCI VŠECH OSTATNÍCH SKUPIN I DALŠÍ MOŽNOSTI 
ROZVOJE NAŠÍ ŠKOLY. 

- přípravný výbor a pomoc pro školní bazar a sbírku - podzimní bazar byl velkým úspěchem, rádi 
bychom v této tradici pokračovali v letos i v dalších letech, a to dvakrát do roka - na jaře a na podzim. 
Výtěžek bazaru a sbírky bude používán na podporu financování pravidelného doučování dětí s 
výukovým handicapem (dětí s SPU, děti ze sociálně slabých rodin, děti s jazykovou bariérou a 
dalšímu výukovými problémy), které plánujeme ve spolupráci s vedením školy dětem na naší škole 
nabídnout. V tuto chvíli jsme již začali s přípravami na jarní bazar, plánovaný na víkend 23. a 
24.4.2016. Rádi bychom poprosili dobrovolníky z Vašich řad, zda by mohli vypomoci s organizací 
bazaru. Bude se jednat o pomoc s tříděním a přípravou věcí, která bude průběžně probíhat cca od 
poloviny února, o pomoc s naceněním věcí a pověšením oblečení ve dnech těsně před bazarem, o 
pomoc s přípravou věcí k prodeji ve dnech bazaru a s jejich sklízením, s prodejem samotným, s 
pečením a přípravou občerstvení do 'kavárny'  a s jeho prodejem. Informace k příjmu věcí budou brzy 
vyvěšeny na školním webu. 

- skupina podpory jazykového vzdělávání - pomoc pedagogům jazyků při realizaci projektů - 
momentálně při práci na přípravě zapojení naší školy do programu ERASMUS+, programu podpory 
spolupráce se zahraničními školami (možnost spolupráce a komunikace se žáky ze zahraničí, podpora 
výjezdů do zahraničí apod.) 
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- skupina zdravá strava - bude se zabývat spoluprací se školní jídelnou, obměnou sortimentu 
automatu a podobnými tématy 
- školní jídelna -  v tuto chvíli je s vedoucí školní kuchyně paní Štekrovou domluvena možnost 
organizovaných placených ochutnávek obědů pro rodiče. Ochutnávky poskytnou nejen možnost 
pravidelně ochutnávat jídlo, které naše děti dostávají, ale také získat představu o atmosféře ve školní 
jídelně při běžném provozu. Skupina ochutnávačů bude mít možnost o průběhu pravidelných 
ochutnávek podat krátkou informaci na webu školy. Paní Štekrové děkujeme za vstřícnost a ochotu 
ke spolupráci. 
 
- skupina EVVO (ekol.výchova, vzdělávání a osvěta) - podpora ekol.chování a výchovy ve škole v 
nejširším slova smyslu 
 
- skupina pro multikulturní vzdělávání 
 
- podpůrná skupina pro vznik a práci žákovského parlamentu - více informací na http://cedu.cz/rzp/ 
 
- podpůrná skupina pro realizaci Montessori prvků na naší škole  v souvislosti s otevřením 1.třídy s 
Montessori prvky bychom rádi podpořili rozšíření některých motivů Montessori v rámci celé školy - 
např. klidové zóny a další 
 
- tvůrčí pracovní skupina –  cílem této skupiny bude spolupracovat s ostatními pracovními skupinami 
a vedením školy (školskou radou) a napomáhat tomu, aby Korunka esteticky, graficky atd. "hovořila" 
jedním jasným jazykem. Je to široké zadání a zahrnuje komunikaci na více rovinách - od pocitu, který 
člověk má, když do školy vstupuje, když se po škole pohybuje, až po internetovou prezentaci školy 
atd. Skupina je otevřená lidem, kteří mají zkušenosti s grafikou, webovými stránkami, tvorbou 
newsletterů, ale také architektům a lidem kreativním a rukodělně zručným  
 
Jakákoli další aktivita, nápady, podněty budou velmi vítány. 
Předem děkujeme všem, kteří jsou ochotni věnovat byť i malé množství času a energie naší škole a 
našim dětem. Těšíme se na všechny zájemce o spolupráci. 
 
 
Za ŠR ZŠ Korunovační 
 
Mgr. Hanka Šišková 
Předsedkyně ŠR  
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