Školská rada
Základní školy
Járy Cimrmana
Lysolaje
Č.j.: 2/2018

V Praze, dne 25. 10. 2018

Věc: Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Lysolaje dne 25. 10. 2018
Přítomni: Benešová, Gulka, Hnilička, Komárková, Skopcová, Strachová, Šoltysová,
Typoltová
Omluveni: Mikolášová Šoltysová
Hosté:
Program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání školské rady ze dne 25. 6. 2018,
2. schválení výroční zprávy ZŠ Lysolaje za školní rok 2017/2018,
3. schválení plnění finančního plánu na rok 2017,
4. schválení plnění finančního planu na 1. pololetí roku 2018,
5. uskutečněné akce ZŠ Lysolaje ve školním roce 2017/2018,
6. různé a diskuse.
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 25. 6. 2018 – předseda
školské rady F. Hnilička
Z kontroly zápisu školské rady ze dne 25. 6. 2018 nevyplynuly žádné úkoly.
Ad 2) Schválení výroční zprávy – předseda školské rady F. Hnilička
Předseda školské rady přednesl Výroční zprávu ZŠ Járy Cimrmana. K uvedené zprávě se
měli možnost vyjádřit všichni členové školské rady.

Z uvedené zprávy vyplývá, že v současné době navštěvuje ZŠ 252 žáků. Z uvedeného
počtu žáku je na prvním stupni vzděláváno 147 žáků a na druhém stupni 105 žáků. Z uvedeného
počtu žáků je na ZŠ vzděláváno 8 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkový počet
žáků doplňuje dále 171 žáků zahraničních škol vzdělaných dle § 38 Školského zákona.
Ve školním roce 2017/2018 byly otevřeny dvě první třídy, vzhledem k naplnění kapacity
školy byla pro školní rok 2018/2019 zřízena pouze jedna první třída. V průběhu školního roku
2017/2018 se postupně začaly využívat nové části budovy a vybavení - výtvarný ateliér,
laboratoř fyziky a chemie, čtyři samostatné místnosti pro školní družinu, zrekonstruovanou
tělocvičnu, nové žákovské šatny a rozšířené kancelářské prostory. V průběhu školních prázdnin
se uskutečnila rekonstrukce žákovských toalet a kabinetu I. a II. stupně. 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. Dále předseda
školské rady seznámil členy školské rady s akcemi uskutečněnými ve školním roce 2017/2018.
O akcích pořádaných školou jsou rodiče informování na třídních schůzkách a na internetových
stránkách 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 2017 a za první pololetí 2018 –
předseda školské rady F. Hnilička
Předseda školské rady F. Hnilička přednesl Finanční zprávu hospodaření za rok 2017 a
2018 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 2017:
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0.

Finanční zpráva za rok 2017 byla přijata.
Hlasování o finanční zprávě ZŠ Lysolaje za pololetí roku 2018:
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0.
Finanční zpráva za rok první pololetí roku 2018 byla přijata.
Ad 5) Akce uskutečněné ve školním roce 2017/2018 – předseda školské rady F.
Hnilička
Na základě předloženého dokumentu, který byl školské radě zaslán ředitelem školy v
řádném termínu, seznámil předseda školské rady její členy s akcemi, které se uskutečnily ve
školním roce 2017/2018. O těchto akcích jsou rodiče informováni prostřednictvím webových
stránek školy, Lysolajské zpravodaje a nástěnek. Přehled uskutečněných akcí je součástí přílohy
2.
K uvedenému dokumentu nebyly vzneseny žádné připomínky či otázky ze stran členů
školské rady.
Návrh usnesení:
Školská rada bere výše uvedené informace na vědomí.
Ad 6) Různé a diskuse
K předloženým dokumentům nebyly vzneseny ze stran členů školské rady žádné otázky
či připomínky. Ze strany členů školské rady byla vznesena otázka, která se týkala plánu akcí na
nový školní rok 2018/2019. Otázka zněla: Zda by bylo možné uvést v rámci schvalovaných
dokumentů alespoň rámcově uvést harmonogram plánovaných akcí aktuálního školního roku?
Z odpovědi ředitele ZŠ M. Heváka vyplývá následující, že harmonogram plánovaných n
akcí na aktuální školní rok je uveden

na stránkách školy na adrese: http://www.zs-

lysolaje.net/harmonogram-skolniho-roku/
Na této stránce lze také nalézt uskutečněné akce předchozích let.
V závěru zasedání školské rady popřál F. Hnilička všem klidné a pohodové podzimní
dny.

V Praze dne 25. 10. 2018
Zapsal: František Hnilička

