
 Školská rada  
Základní školy  
Járy Cimrmana  

Lysolaje  
 

  
Č.j.: 2/2020                                                                            V Praze, dne 26. 10. 2020 

 

Věc: Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Lysolaje dne 26. 10. 2020 

Přítomni: Gulka, Hnilička, Komárková, Skopcová, Strachová, Šoltysová, Typoltová  

Omluveni: Benešová, Mikolášová 

Hosté:  

 

Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání školské rady ze dne 25. 6. 2020,  

2. schválení výroční zprávy ZŠ Lysolaje za školní rok 2019/2020,  

3. uskutečněné akce ZŠ Lysolaje ve školním roce 2019/2020,  

4. schválení finanční zprávy o hospodaření – celorok 2019,  

5. plnění finančního plánu za 1. pololetí roku 2020, 

6. různé a diskuse.  

 

Vzhledem k zamezení šíření nákazy koronavirem a v souladu obecně závaznými právními 
předpisy, zejména s mimořádnými a ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a 
usnesení vlády České republiky č. 957, kterým byl s účinností od 00.00 hodin 5. října 2020 
vyhlášen nouzový stav, usnesením vlády České republiky č. 1022, krizové opatření o omezení 
provozu škol a školských zařízení s účinností od 14. října 2020 od 00.00 hodin do 1. listopadu 
2020 do 23:59 hodin. A usnesení vlády České republiky č. 1078, zákaz volného pohybu osob s 
účinností od 22. října 2020 od 06:00 do 3 listopadu 2020 do 23:59 se jednání školské rady 
mohlo uskutečnit pouze online či formou per rollam.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, že ze strany členů školské rady, rodičů, 

zřizovatele a dalších oprávněných subjektů nebyly vzneseny závažné poznámky či připomínky 

bylo navrženo jednání per rollam. 

 

 

 



Ad 1) Kontrola zápisu z minulého zasedání školské rady ze dne 25. 6. 2020 – předseda 

školské rady F. Hnilička  

Z kontroly zápisu školské rady ze dne 25. 6. 2020 nevyplynuly žádné úkoly. Volby do 

školské rady byly připraveny, ale po vyhlášení nouzového stavu a nepřítomnosti dětí ve škole 

se jejich konání odkládá na období po jeho ukončení. 

 

Ad 2) Schválení výroční zprávy – předseda školské rady F. Hnilička  

Vedení školy zaslalo členům školské rady 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 242 žáků. Z uvedeného 

počtu žáku je na prvním stupni vzděláváno 141 žáků a na druhém stupni 101 žáků. Celkový 

počet žáků doplňuje dále 181 žáků zahraničních škol vzdělaných dle § 38 Školského zákona.  

Ve školním roce 2019/2020 byla vzhledem k naplnění kapacity školy zřízena pouze jedna 

první třída. 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. 

Vzhledem k pandemii kovidu a vyhlášení nouzového stavu 12.3. 2020, kdy byly uzavřeny 

školy, nebyly plánované akce uskutečněny a výuka probíhala distanční formou.  

Dále předseda školské rady seznámil členy školské rady s akcemi uskutečněnými ve 

školním roce 2019/2020. Jednalo se především o akce uskutečněné v 1. pololetí školního roku 

a do března roku 2020. O akcích pořádaných školou jsou rodiče informování na třídních 

schůzkách a na internetových stránkách školy. 

Formální připomínky F. Hniličky, M. Gulky byly do zprávy zapracovány.  

Uvedený dokument je k dispozici na internetových stránkách školy (http://www.zs-

lysolaje.net/).  

Hlasování o výroční zprávě ZŠ Lysolaje:  

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0.  

Výroční zpráva byla přijata.  

 

Ad 3) Akce uskutečněné ve školním roce 2019/2020  

Na základě předloženého dokumentu, který byl školské radě zaslán ředitelem školy v 

řádném termínu, byly členové školské rady seznámeni s akcemi, které se uskutečnily ve 



školním roce 2019/2020. Vzhledem k pandemii kovidu a vyhlášenému nouzovému stavu se 

plánované akce na 2. pololetí neuskutečnily.  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 4) Finanční zpráva o hospodaření za rok 2019  

Vedení školy zaslalo Finanční zprávu o hospodaření za rok 2019 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 2019: 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0.  

Finanční zpráva za rok 2019 byla přijata.  

 

Ad 4) Plnění finančního plánu za 1. pololetí roku 2020 

Vedení školy zaslalo plnění finančního plánu za 1. pololetí roku 2020 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 plnění finančního plánu za 1. pololetí roku 2020 ZŠ Lysolaje: 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0.  

Plnění finančního plánu za rok 2020 byl přijat.  

 

 

 

 



Ad 6) Různé a diskuse  

V závěru zasedání školské rady popřál F. Hnilička všem klidné a pohodové podzimní 

dny. Vzhledem k pandemii popřál především zdraví a mnoho optimismu. 

 

 

V Praze dne 26. 10. 2020  

                                                                                              Zapsal: František Hnilička 


