
 Školská rada  
Základní školy  
Járy Cimrmana  

Lysolaje  
 

  
Č.j.: 2/2021                                                                           V Praze, dne 26. 10. 2021 

 

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

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

Omluveni: Komárková, Mikolášová 

Hosté: Záhoř 

 

Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání školské rady ze dne 26. 6. 2021,  

2. schválení výroční zprávy ZŠ Lysolaje za školní rok 2020/2021,  

3. uskutečněné akce ZŠ Lysolaje ve školním roce 2020/2021,  

4. schválení finanční zprávy o hospodaření – celorok 2020,  

5. plnění finančního plánu za 1. pololetí roku 2021, 

6. schválení aktualizovaného Školního řádu, 

7. příprava voleb do školské rady, 

8. informace o založení Spolku rodičů a přátel školy, 

9. různé a diskuse.  

 

Zasedání školské rady se uskutečnilo prezenční formou. Z devíti členů školské rady bylo 

zasedání přítomno 7 členů. Na základě Jednacího řádu ŠR její předseda konstatoval, že je 

přítomna nadpoloviční většina. Z jednacího řádu proto vyplývá, že školská rada je usnášení 

schopná. 

ad 1) Kontrola zápisu z minulého zasedání školské rady ze dne 26. 6. 2021 – předseda 

školské rady F. Hnilička  

Z kontroly zápisu školské rady ze dne 26. 6. 2021 nevyplynuly žádné úkoly. Příprava 

voleb do školské rady je řešena v dalším bodě zasedání. 

 



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 234 žáků. Z uvedeného 

počtu žáku je na prvním stupni vzděláváno 128 žáků a na druhém stupni 106 žáků. Celkový 

počet žáků doplňuje dále 178 žáků zahraničních škol vzdělaných dle § 38 Školského zákona.  

Ve školním roce 2020/2021 byla vzhledem k naplnění kapacity školy zřízena pouze jedna 

první třída. 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. Na počátku roku 2021 se uskutečnil konkurz na ředitele školy. Do konkurzu se 

přihlásil jediný uchazeč pan Mgr. Tomáš Záhoř, který do funkce ředitele nastoupil 1. 8. 2021. 

Novou zástupkyní ředitele se stala paní Mgr. Daniela Benešová.  Vzhledem k pandemii kovidu 

nebyly plánované akce uskutečněny v plném rozsahu a výuka probíhala částečně distanční 

formou.  

Formální připomínky F. Hniličky 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 2020/2021  

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 2020/2021. Vzhledem k pandemii kovidu a omezené výuce, která byla vedena 

v online režimu se řada plánovaných akcí neuskutečnila nebo její uskutečnění probíhalo 

v omezeném režimu.  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 2020  

Vedení školy zaslalo Finanční zprávu o hospodaření za rok 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 finanční zprávě ZŠ Lysolaje za rok 2020: 

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

Finanční zpráva za rok 2020 byla přijata.  

 

Ad 5) Plnění finančního plánu za 1. pololetí roku 2021 

Vedení školy zaslalo plnění finančního plánu za 1. pololetí roku 2021 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 2021 ZŠ Lysolaje: 

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

Plnění finančního plánu za rok 2021 byl přijat.  

 

Ad 6) Změny ve znění Školního řádu 

Vedení školy zaslalo členům školské rady k projednání změny ve znění Školního řádu.  

Novelu školského řádu představil členům školské rady představil ředitel ZŠ Tomáš Záhoř. 

Změny se týkaly sjednocení některých bodů a úprav formulací jednotlivých bodů, které 

vyplývají z příslušné legislativy a správního řádu. K uvedenému bodu se ve veřejné rozpravě 

vyjádřili všichni členové školské rady. Jednalo se o věcnou, a nikoliv formální argumentaci. 

Hlasování o změně znění Školního řádu: 

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

Aktualizovaný Školní řád byl školskou radou schválen.  



Ad 7) Příprava voleb do školské rady  

Na podzim končí funkční období stávající školské radě, tak předseda školské rady 

seznámil její členy s návrhem na přípravu voleb. Na rodičovském sdružení, které se uskutečnilo 

na počátku nového školního roku buly vyhlášeny volby do ŠR. Volby se uskuteční 25. 11. 2021, 

v termínu naplánovaných rodičovských schůzek. V rámci přípravy voleb byla jmenována 

volební komise. Do volební komise byli navrženi tito členové školské rady: Daniela Benešová, 

František Hnilička a Markéta Šoltysová. Uvedení se svou kandidaturou souhlasili. Za 

zřizovatele z pozice člena školské rady odstupuje paní Irena Skopcová a z řad rodičů nebudou 

již kandidovat František Hnilička a Eva Strachová.  

 

Ad 8) Založení Spolku rodičů a přátel školy 

Předseda školské rady F. Hnilička seznámil přítomné se založením Spolku rodičů a přátel 

školy při ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje. Založení spolku vyplývá z Občanského zákoníku. 

Zakládajícími členy spolku jsou František Hnilička, Eva Strachová a Markéta Šoltysová. 

Členové ŠR byly seznámeni v krátkosti se Stanovami spolku. Dokumenty nutné pro registraci 

spolku ve spolkovém rejstříku byly v termínu zaslána na Městský soud v Praze. Spolek 

nevykazuje žádnou hospodářskou činnost.  

 

Ad 9) Různé a diskuse  

Vedení ZŠ informovalo ŠR o uskutečněném plošném testování na přítomnost Covid 19. 

Na základě uvedeného testování nebyla zjištěna přítomnost Covid 19 mezi žáky a zaměstnanci 

školy. Dále byli členové ŠR seznámeni s výsledky úspěšnosti u přijímacích zkoušek. V rámci 

přijímacího řízení z ČJ byla úspěšnost 74,1 % (republikový průměr byl 57,9 %) a z matematiky 

61,0 % (43,2 % celá ČR). Poděkování za tento výkon patří zejména pedagogům uvedených 

předmětů, kteří dokážou tak dobře připravit žáky k přijímacímu řízení.  

V rámci tohoto bodu jednání školská rada poděkovala pedagogickému sboru, vedení ZŠ 

a zřizovateli za jejich práci v rámci distanční formy výuky. 

V závěru zasedání školské rady popřál F. Hnilička, předseda školské rady, všem 

především pevné zdraví a odstupující školské radě poděkoval za její práci.  

 

 

V Praze dne 26. 10. 2021 

                                                                                               

                                                                                                   Zapsal: František Hnilička 


