Školská rada
Základní školy
Járy Cimrmana
Lysolaje

Č.j.: 2/2015

V Praze, dne 8. 10. 2015

Věc: Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Lysolaje dne 8. 10. 2015
Přítomni: Benešová, Gulka, Hnilička, Komárková, Mikolášová, Strachová, Šoltysová,
Typoltová
Omluveni: Skopcová
Hosté: Hevák M.

Program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání školské rady ze dne 23. 6. 2015,
2. volba předsedy školské rady,
3. schválení výroční zprávy ZŠ Lysolaje,
4. schválení plnění finančního plánu na rok 2014,
5. schválení plnění finančního planu na 1. pololetí roku 2015,
6. různé.
Pověřený předseda školské rady přivítal členy školské rady, ředitele ZŠ a konstatoval,
že je přítomna nadpoloviční většina členů školské rady. Školská rada je usnášení schopna.
Ad 1) Kontrola zápisu z minulého zasedání školské rady ze dne 23. 6. 2015 – pověřený
předseda školské rady F. Hnilička
Z kontroly zápisu školské rady ze dne 23. 6. 2015 nevyplynuly žádné úkoly.
Ad 2) Volba předsedy školské rady – přednesl předseda odstupující školské rady F.
Hnilička.
Na základě Volebního řadu pro volbu členů školské rady ZŠ a MŠ Lysolaje, článku 13
volí školská rada ze svého středu předsedu a místopředsedu.
Na funkci předsedy byl navržen F. Hnilička. Uvedený kandidaturu přijal.
Podle článku 13 Volebního řadu musí být pro funkci předsedy být přítomna
nadpoloviční většina členů školské rady. Tato podmínka byla splněna.

Výsledky hlasování:
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 1.
Předsedou školské rady pro funkční období 2014-2017 byl zvolen F. Hnilička.
Ad 3) Schválení výroční zprávy – ředitel ZŠ M. Hevák, předseda školské rady F. Hnilička
Ředitel ZŠ M. Hevák přednesl Výroční zprávu ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje. K uvedené
zprávě se měli možnost vyjádřit všichni členové školské rady.
Z uvedené zprávy vyplývá, že v současné době navštěvuje ZŠ 230 žáků, v porovnání
s rokem 2007 se jedná o navýšení počtu žáků o 109. Celkový počet žáků doplňuje dále 142
žáků zahraničních škol vzdělaných dle §38 Školského zákona.
Ve školním roce 2014/2015 byla otevřena pouze jedna první třída, ale ve školním roce
2015/2016 se podařilo otevřít dvě první třídy.
Škola má dobrou pověst, o čemž svědčí i skutečnost, že více než polovina děti má trvalé
bydliště mimo městskou část Lysolaje. Škola má velmi stabilní pedagogický sbor, který klade
důraz na kvalitní výuku s využíváním moderních forem vzdělávání. Pedagogický sbor má
zároveň výraznou snahu o individuální přístup k dětem a vytváření vstřícného a příjemného
prostředí školy.
Formální připomínky F. Hniličky byly do zprávy zapracovány.
Uvedený dokument je k dispozici na internetových stránkách školy (http://www.zslysolaje.net/).
Hlasování o výroční zprávě ZŠ Lysolaje:
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0.
Výroční zpráva byla přijata.
Ad 4 a Ad 5) Finanční zpráva o hospodaření za rok 2014 a za první pololetí 2015 – ředitel
ZŠ M. Hevák, předseda školské rady F. Hnilička
Ředitel ZŠ M. Hevák přednesl Finanční zprávu hospodaření za rok 2014 a 2015 ZŠ Járy
Cimrmana Lysolaje. Rozpočet ZŠ je stabilizovaný, především v rámci účelové dotace ze
státního rozpočtu. Nižší v porovnání s okolními školami je finanční dotace od zřizovatele.
Současný rozpočet je napnutý. Nejvyšší položku tvoří platby za energii. K uvedené zprávě se
měli možnost vyjádřit všichni členové školské rady.
V diskusi vystoupili: Komárková, Hevák

Z uvedené zprávy vyplynulo plnění finančního plánu za uvedený časový úsek.
Hlasování o finanční zprávě ZŠ Lysolaje za rok 2014:
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0.
Finanční zpráva za rok 2014 byla přijata.
Hlasování o finanční zprávě ZŠ Lysolaje za rok 2015:
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0.
Finanční zpráva za rok 2015 byla přijata.
Ad 6) Různé a diskuse
a) schválení úpravy školního řádu
Ředitel ZŠ M. Hevák přednesl školské radě důvody, které vedly ke změně školního
řádu. V loňském roce se uskutečnil anonymní průzkum mezi žáky, který byl zaměřen na
problematiku závislostí na digitálních technologiích a hraních počítačových her. Z výzkumu
vyplynulo, že cca 10 % žáků ZŠ se blíží k hranici ohrožení nebo jsou ohroženy závislostí na
digitálních technologiích. Je problematická kontrola hraní o přestávkách na WC. Kontrola se
uskutečňuje o přestávkách v rámci dozoru na chodbách, ale nelze vše zkontrolovat. Je nutná
opora ve školním řádu. V rámci rodičovských schůzek byla tato problematika řešena a rodiče
svým podpisem potvrdili, že se změnou ve školním řádě souhlasí.
Změna se týká bodu 13. Do tohoto bodu bude zařazena věta, že: “Na základě
dohody s rodiči není ve škole povoleno hrát hry na mobilních telefonech a jiných
elektronických zařízeních“.
V diskusi vystoupili: Hevák, Strachová, Gulka, Mikolášová, Hnilička
Hlasování o úpravě a doplnění školního řádu:
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0.
Změna školního řádu byla schválena
b) školní stravování
V rámci diskuse vyplynula otázka týkající se výběru a kvality pití při obědě. Dle slov
ředitele je k obědu podávána nejenom stolní voda, ale také ochucená voda sirupem, vždy se
jedná o jinou příchuť, včetně kolové. Bohužel děti dávají přednost sladkým nápojům.

V případě sladkých jídel je k pití dispozici ochucené či neochucené mléko a stolní voda.
Otázkou je také přislazování pití.
Druhá otázka se týkala vaření alespoň dvou druhů jídel. Toto zatím nebude řešeno
z kapacitních, prostorových a personálních důvodů. Další problém je ekonomický. U dětí je
problém, že si k obědu neberou polévku.
V diskusi vystoupili: Hnilička, Komárková, Hevák
c) WC
V diskusi opět zazněla otázka týkající se teplé vody na WC. 5editel ZŠ konstatoval, že
dle hygienických předpisů je to pravda, ale v současné době to technicky nelze provést.
Zápach na WC se soustavně řeší, problém je nejenom ze strany dětí (např. nesplachování), ale
i odpadu a kanalizace. Tento problém bude řešen v rámci plánované přístavby.
V diskusi vystoupili: Hnilička, Hevák, Mikolášová, Šoltysová, Komárková.
d) rekonstrukce školy
Pan ředitel ZŠ informoval školskou radu o stavebních úpravách, které se uskuteční
v tomto školním roce. Zároveň všechny pozval na předvánoční setkaní, které se uskuteční
v úterý 15. 12. 2015.
Členové školské rady se usnesli, že se může zasedání školské rady uskutečnit formou
per rollam.

V Praze dne 10. 10. 2015

Zapsal: František Hnilička

