Školská rada
Základní školy
Járy Cimrmana
Lysolaje
Č.j.: 2/2019

V Praze, dne 22. 10. 2019

Věc: Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Lysolaje dne 22. 10. 2019
Přítomni: Benešová, Gulka, Hnilička, Komárková, Mikolášová, Strachová, Šoltysová,
Typoltová
Omluveni: Skopcová
Hosté:

Program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání školské rady ze dne 26. 6. 2019,
2. schválení výroční zprávy ZŠ Lysolaje za školní rok 2018/2019,
3. uskutečněné akce ZŠ Lysolaje ve školním roce 2018/2019,
4. schválení finanční zprávy o hospodaření – celorok 2018,
5. schválení novely školního řádu,
6. různé a diskuse.
Předseda školské rady F. Hnilička přivítal její členy a konstatoval, že školská rada je
usnášení schopna, neboť je přítomno 8 členů z 9.
Ad 1) Kontrola zápisu z minulého zasedání školské rady ze dne 26. 6. 2019 – předseda
školské rady F. Hnilička
Z kontroly zápisu školské rady ze dne 26. 6. 2019 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 246 žáků. Z uvedeného
počtu žáku je na prvním stupni vzděláváno 138 žáků a na druhém stupni 108 žáků. Celkový
počet žáků doplňuje dále 184 žáků zahraničních škol vzdělaných dle § 38 Školského zákona.
Ve školním roce 2018/2019 byla vzhledem k naplnění kapacity školy zřízena pouze jedna
první třída. Ve školním roce 2018/2019 se neuskutečnily žádné rekonstrukční práce a prostory
školy jsou nově zařízeny, včetně multimediálních pomůcek. 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. V tomto školním roce se
uskutečnila inspekce ČŠI. Na základě její zprávy je možné konstatovat, že škola nemá výrazná
pochybení. Velmi pozitivní jsou výsledky srovnávvacích testů žáků 9. třídy, kdy z těchto
výsledků vyplynulo, že ZŠ Járy Cimrmana patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol zařazených do
testování v rámci ČR. Žáci 9. třídy svými dosaženými výsledky se přibližují úrovni víceletých
gymnázií.
Dále předseda školské rady seznámil členy školské rady s akcemi uskutečněnými ve
školním roce 2018/2019. 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) Finanční zpráva o hospodaření za rok 2018 – předseda školské rady F. Hnilička
Předseda školské rady F. Hnilička přednesl Finanční zprávu hospodaření za rok 2018 ZŠ
Járy Cimrmana Lysolaje. Rozpočet ZŠ je stabilizovaný, především v rámci účelové dotace ze
státního rozpočtu. 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 2018:
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0.
Finanční zpráva za rok 2018 byla přijata.

Ad 4) Akce uskutečněné ve školním roce 2018/2019 – 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 2018/2019. O těchto akcích jsou rodiče informováni prostřednictvím webových
stránek školy, Lysolajské zpravodaje a nástěnek.
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 5) schválení novely školního řádu – předseda školské rady F. Hnilička
Na základě předloženého dokumentu, který byl školské radě zaslán ředitelem školy v
řádném termínu, seznámil předseda školské rady se změnami ve školním řádě. Školní řád byl
prodiskutován na pedagogické radě. Následně s ním byli seznámeni členové hlavního výboru
KRPŠ a během třídních schůzek proběhla ke změnám ve školním řádu diskuse v rámci
jednotlivých tříd. Ze strany rodičů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Změna školního řádu se týká především otázky používání mobilních telefonů a jiných
elektronických přístrojů v celém areálu školy. Používání těchto přístrojů bude po schválení
uvedeného dokumentu zakázáno, pokud pedagog neurčí jinak, či s jeho svolením.
K uvedenému dokumentu nebyly vzneseny žádné připomínky či otázky ze stran členů
školské rady.
Hlasování o novele školního řádu:
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0.
Novela školního řádu byla schválena.
Ad 6) Různé a diskuse
V rámci tohoto programu vystoupili všichni členové školské rady. V rámci diskuse byl
dán podnět ze strany školské rady, zda by si žáci v rámci zasedání školního parlamentu
nevytvořili vlastní etický kodex či představu o školním řádu. Z těchto podnětů by bylo možné
dále vycházet při úpravě vnitřních předpisů školy.

V rámci jednání školské rady byla dále řešena problematika klimatizace v horních
učebnách, kdy v letních měsících je v učebnách vysoká teplota a vnitřní žaluzie tento problém
neřeší. Otázkou je, zda by nebylo vhodné doplnit tyto učebny např. o venkovní žaluzie. Školská
rada dává podnět vedení školy, aby se touto otázkou zabývalo. Vedení školy by mělo podat
žádost ke zřizovateli o možnosti získání finanční dotace na instalaci venkovních žaluzií.
V závěru zasedání školské rady popřál F. Hnilička všem klidné a pohodové podzimní
dny.

V Praze dne 22. 10. 2019
Zapsal: František Hnilička

