Školská rada
Základní školy
Járy Cimrmana
Lysolaje

Č.j.: 2/2016

V Praze, dne 13. 10. 2016

Věc: Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Lysolaje dne 13. 10. 2016
Přítomni: Gulka, Hnilička, Komárková, Mikolášová, Skopcová, Strachová, Šoltysová,
Typoltová
Omluveni: Benešová
Hosté: Hevák M.

Program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání školské rady ze dne 22. 6. 2016,
2. schválení výroční zprávy ZŠ Lysolaje,
3. schválení plnění finančního plánu na rok 2015,
4. schválení plnění finančního planu na 1. pololetí roku 2016,
5. různé.
Vzhledem ke skutečnosti, že ze strany členů školské rady, rodičů, zřizovatele a dalších
oprávněných subjektů nebyly vzneseny závažné poznámky či připomínky bylo navrženo
jednání per rollam. Školská rada byla v rámci per rollam jednání usnášení schopna.
Ad 1) Kontrola zápisu z minulého zasedání školské rady ze dne 22. 6. 2016 – předseda
školské rady F. Hnilička
Z kontroly zápisu školské rady ze dne 22. 6. 2016 nevyplynuly žádné úkoly.
Ad 2) 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 247 žáků, v porovnání
s rokem 2007 se jedná o navýšení počtu žáků o 126. Z uvedeného počtu žáku je na prvním

stupni vzděláváno 160 žáků a na druhém stupni 87 žáků. Celkový počet žáků doplňuje dále
166 žáků zahraničních škol vzdělaných dle §38 Školského zákona.
Ve školním roce 2015/2016 byly otevřeny dvě první třídy, ale ve školním roce
2016/2017 byla otevřena jedna první třída. V průběhu školního roku 2015/2016 byla ve
druhém pololetí zahájena rozsáhlá přestavba budovy školy, jejímž cílem je rozšířit její zázemí
a vytvořit nový prostor pro samostatná oddělení školní družiny a navýšit kapacitu žákovských
šaten. Součástí celé stavební akce je také přestavba kanceláří, změna dispozice tělocvičny se
sociálním zařízením, propojení obou částí objektu školy, rozšíření stávajících prostor o
výtvarnou dílnu, laboratoř fyziky a chemie. V dubnu 2016 již byla také dokončena izolace
budovy od zemní vlhkosti, která by měla natrvalo vyřešit dlouhodobý problém s vlhkostí
obvodových zdí v nejnižším patře. Plánované ukončení akce je 12/2016.
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 3 a Ad 4) Finanční zpráva o hospodaření za rok 2015 a za první pololetí 2016 – ředitel
ZŠ M. Hevák, předseda školské rady F. Hnilička
Ředitel ZŠ M. Hevák přednesl Finanční zprávu hospodaření za rok 2015 a 2016 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.
K uvedené zprávě se měli možnost vyjádřit všichni členové školské rady. K uvedenému
dokumentu nebyly vzneseny žádné poznámky, připomínky či dotazy.
Z uvedené zprávy vyplynulo plnění finančního plánu za uvedený časový úsek.
Hlasování o finanční zprávě ZŠ Lysolaje za rok 2015:

Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0.
Finanční zpráva za rok 2015 byla přijata.
Hlasování o finanční zprávě ZŠ Lysolaje za rok 2016:
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0.
Finanční zpráva za rok 2016 byla přijata.
Ad 5) Různé a diskuse
Vzhledem ke skutečnosti, že před termínem zasedání školské rady se uskutečnily
rodičovské schůzky, na nichž byli rodiče informováni o probíhající rekonstrukci školy a
akcích pořádaných školou v nejbližším období, nebyly vzneseny žádné otázky, připomínky či
témata na projednání.
Řádný termín zasedání školské rady je naplánován na 15. 6. 2017.

V Praze dne 13. 10. 2016

Zapsal: František Hnilička

