
Školská rada  

Základní školy 
Járy Cimrmana 

Lysolaje 
 
 
 

 
Č.j.: 1/2022 V Praze, dne 28.6. 2022 

 

Věc: Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Lysolaje  dne 28. 6. 2022 

 

Přítomni: Benešová, Hnilička, Komárková, Mikolášová, Šoltysová, Typoltová, Zapletalová  

Omluveni: Gulka, Kubíčková 

Hosté: Zahoř  

 

Program: 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání školské rady ze dne 26. 10. 2021, 

2. akce uskutečněné ve školním roce 2021/2022, 

3. informace Spolku rodičů a přátel školy, 

4. volba předsedy a místopředsedy ŠR, 

5. různé. 

 

Na žádost paní Zapletalové, která je dlouhodobě v zahraničí se uskutečnilo jednání 

školské rady hybridní formou. Vedení do volby předsedy školské rady řídil odstupující 

předseda pan Hnilička. Ten konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů školské 

rady a proto lze konstatovat, že školská rada je usnášení schopná.  

 

Ad 1) Kontrola zápisu z minulého zasedání školské rady ze dne 26. 10. 2021 

– předseda školské rady F. Hnilička 

Z kontroly zápisu školské rady ze dne 26. 10. 2021 nevyplynuly žádné úkoly. 

Odstupující předseda školské rady seznámil přítomné s novým složením školské rady a 

výsledky voleb. Volby se zúčastnilo 26 oprávněných voličů z řad zákonných zástupců žáků. 

Na základě Jednacího řádu školské rady je možné konstatovat, že výsledky voleb jsou platné.  



Výsledek tajné volby kandidáta na člena školské rady: 

Kandidát Počet hlasů 

Kubičková Marie 17 

Šoltysová Markéta 21 

Zapletalová Lucie 17 

Za zřizovatele jsou novými členy školské rady: Miroslav Gulka, František Hnilička a 

Milada Komárková. Za základní školu jsou členky školské rady: Daniela Benešová, Jaroslava 

Mikolášová a Miluše Typoltová 

 

Ad 2) Akce uskutečněné ve školním roce 2021/2022 
      – předseda školské rady F. Hnilička 

 

Na základě předloženého dokumentu, který byl školské radě zaslán zástupkyní ředitele 

školy v řádném termínu, seznámil předseda školské rady její členy s akcemi, které se 

uskutečnily ve školním roce 2021/2022. O těchto akcích jsou rodiče informováni 

prostřednictvím webových stránek školy, Lysolajské zpravodaje a nástěnek. Obdobně jsou 

žáci a rodiče informováni o výsledcích žáků ZŠ nejenom na sportovních akcích.  Přehled 

uskutečněných akcí je součástí přílohy 2. Vzhledem k pandemii koronoviru v prvním pololetí 

školního roku se některé akce nemohly uskutečnit v plném rozsahu.  Ve druhém pololetí bylo 

nutné řešit otázku uprchlíků z Ukrajiny před válkou s Ruskem. Pro ukrajinské děti byla 

zřízena adaptační skupina. I přes tyto komplikace se podařilo uskutečnit velké množství akcí a 

školní rok lze považovat za úspěšný. 

  

K uvedenému dokumentu nebyly vzneseny žádné připomínky či otázky ze stran členů 

školské rady. 

 

Návrh usnesení: 

Školská rada bere výše uvedené informace na vědomí a souhlasí s přijetím uvedeného 

dokumentu beze změn. Zpráva o Akcích uskutečněných ve školním roce 2021/2022 byla 

přijata. 

 

 



Ad 3) informace Spolku rodičů a přátel školy 
      – odstupující předseda školské rady F. Hnilička 

Odstupující 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 zaslány na Městský soud v Praze. 

Spolek nevykazuje žádnou hospodářskou činnost. Vzhledem ke skutečnosti, že spolek 

nevykazuje žádný finanční zisk byla část finančních prostředků získaných z trhů převedena na 

účet Člověka v tísni. V rámci zasedání hlavního výboru KRPŠ bude podána informace o 

fungování Spolku.  

 

Ad 4) Volba předsedy a místopředsedy školské rady 
      – odstupující předseda školské rady F. Hnilička 

 

Na základě Volebního řadu pro volbu členů školské rady ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje, 

článku 13 volí školská rada ze svého středu předsedu a místopředsedu.  

Na funkci předsedy byl navržen F. Hnilička. Uvedený kandidaturu přijal.  

Podle článku 13 Volebního řadu musí být pro funkci předsedy být přítomna 

nadpoloviční většina členů školské rady. Tato podmínka byla splněna. Z hlasování školské 

rady dále vyplynulo, že nebude obsazena funkce místopředsedy. Pro neobsazení funkce 

místopředsedy hlasovalo 7 členů školské rady, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel.  

 

Výsledky hlasování: 

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 1. 

 

Předsedou školské rady pro funkční období 2022-2024 byl zvolen F. Hnilička.  

 

 

Ad 5) Různé 
 

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

a zřizovateli za aktivní pomoc při řešení ukrajinské krize, neboť ve škole byla zřízena 

adaptační skupina pro děti z Ukrajiny. V novém školním roce do školy nastoupí 13 dětí 

z Ukrajiny.  



 

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

prožití prázdnin a dovolených. 

 
 
V Praze dne 28. 6. 2022                    

 
                                                                                         

                               
Zapsal: František Hnilička 

 

 

Seznam příloh: 

Příloha 1: Akce uskutečněné ve školním roce 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AKCE USKUTEČNĚNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 
 

 

 

září 2021  

od 1. 9. (st)  povinnost nošení roušek pokud děti nesedí na místě, 
dodržování hygienických pravidel – časté mytí rukou, 
desinfekce, rozestupy 

1. 9. (st)  slavnostní zahájení školního roku ve třídách 

1. 9. (st)  testování žáků 2. – 9. roč. 

1. 9. (st)  informační schůzka 1. třídy 

2. 9. (čt)  testování žáků 1. roč. 

6. 9. (po) a  9. 9. (čt) testování žáků 1. – 9. ročníku 

9. 9. (čt)  ekoprojekt exkurze za ovečkami – 1. ročník 

9. 9. (čt)  informační třídní schůzky 

10. 9. (pá)  zážitkový den 6. třídy – výlet zakončený bowlingem 

13. 9. (po)  ekoprojekt orání pole – 3. ročník 

15. 9. (st)  exkurze do Národního muzea – Evoluce – 8. a 9. ročník 

17. 9. (pá)  ekoprojekt orání pole – 2. ročník 

20. 9. (po)  akrobatické představení Vlez v les – 1. – 5. ročník 



24. 9. (pá)  schůzka školního parlamentu – 3. – 9. roč. 

24. 9. (pá)  ukázka a nábor karate – 1. – 6. roč. 

28. 9. (út)  státní svátek 

29. 9. (st)  exkurze do botanické zahrady – přírodovědná praktika 

30. 9. (čt)  přednáška Lesy kolem nás – 1. a 2. roč. 

30. 9. (čt)  přednáška Lesy mírného pásu – 3. – 9. roč. 

30. 9. (čt)  odjezd 7. třídy na zážitkový kurz – Mšeno u Mělníka
   

 

Říjen 

1. 10. (pá)                                                             návrat 7. třídy ze zážitkového kurzu 

4. 10. (po) zahájení práce zájmových kroužků 

8. 10. (pá) 1. lekce plavání 5. A, B 

14. 10. (čt)  Portréty a zavařeniny – výstava výtvarných děl  - 5. B 

15. 10. (pá) 2. lekce plavání 5. A, B 

19. 10. (út) návštěva divadla Minor – 2. třída 

22. 10. (pá) 3. lekce plavání 5. A, B 

22. 10. (pá)  schůzka školního parlamentu – 3. – 9. roč. 

25. 10. (po)  soutěž Šikulka (práce se dřevem) – 9. roč. 

25. 10. (po)  dopravní výchova s policisty v terénu – 2. tř. 

27. 10. (st) – 29. 10. (pá) podzimní prázdniny a státní svátek  

 

listopad 

2. 11. (út) Pytagoriáda – matematická soutěž  škol. kolo – 6. – 9. 
roč. 

4. 11. (čt)  projekt 1. pomoci – 8. roč. 

4. 11. (čt) Halloween party – anglická – 4. – 9. roč. 

4. 11. (čt) Halloween party – ŠD 



5. 11. (pá) 4. lekce plavání 5.A, B 

8. 11. (po) testování 1. – 9. roč. (neočkovaní) 

12. 11. (pá) 5. lekce plavání 5.A, B 

15. 11. (po) testování 1. – 9. roč. (neočkovaní) 

15. 11. (po) Jak se dělá férová čokoláda – přednáška 4. a 7. roč. 

16. 11. (út) O čokoládě – ekodivadlo – 3. roč. 

17. 11. (st) státní svátek 

18. (čt) a 19. 11. (pá) ředitelské volno 

od 22. 11. (po) výuka podle zvláštního prozatimního rozvrhu vzhledem 
k velké nemocnosti pedagogů  

22. 11. (po) testování 1. – 9. roč. 

22. 11. (po) práce se třídou – psycholog prevence – 6. roč. 

23. 11. (út) školení používání nových IT (interaktivních tabulí) 

25. 11. (čt) exkurze do Villy Pellé – Zdeněk Pilař – 2. roč. 

25. 11. (čt)  pedagogická rada 

25. 11. (čt)  schůzka KRPŠ a třídní schůzky online  

26. 11. (pá) 6. lekce plavání 5.A, B 

29. 11. (po) testování 1. – 9. roč. 

 

prosinec 

3. 12. (pá)  7. lekce plavání 5.A, B 

3. 12. (pá)  Mikulášská nadílka pro 1. stupeň 

6. 12. (po)  testování 1. – 9. roč. 

6. 12. (po)  návrat k výuce podle původního rozvrhu 

8. 12. (st)  Jak jsem se ztratil… - Divadlo v Dlouhé – 2. roč. 

10. 6. (pá)  8. lekce plavání 5. A, B 

10. 6. (pá)  schůzka školního parlamentu – 3. – 9. roč. 

13. 12. (po)  testování 1. – 9. roč.    



17. 12. (pá)  9. lekce plavání 5. A, B 

20. 12. (po)  testování 1. – 9. roč. 

21. 12. (út)  vánoční besídky ve třídách 

22. 12. (st)  ředitelské volno 

23. 12. (čt) – 2. 1. (ne)  vánoční prázdniny 

  

leden 2022 

3. 1. (po)  začátek výuky 

3. 1. (po)  testování 1. – 9. roč. 

6. 1. (čt)  testování 1. – 9. roč. 

7. 1. (pá)  10. lekce plavání 5.A, B 

10.1. (po)  testování 1. – 9. roč. 

13. 1. (čt)  testování 1. – 9. roč. 

17. 1. (po)  testování 1. – 9. roč. 

20. 1. (čt)  pedagogická rada 

25. 1. (út) práce se třídou – psycholog prevence – 6. roč. 

31. 1. (po) testování 1. – 9. roč. 

31. 1. (po) předávání pololetního vysvědčení : 

  

1. tř.  Bowling Dejvice 

2. tř.  Podmořský svět 

3. tř  Knihovna ČZU – J. A. Komenský 

4. tř.  Housle , předávání ve škole 

5.A  Bowling Dejvice 

5.B     Bruslení Letná 

6. tř.  Bruslení Letná 

7. tř.  Planetárium Stromovka 



8. tř.  Předávání ve škole 

9. tř.  Předávání ve škole 

 

únor 

2. 2. (st)  divadlo Minor – Záhada hlavolamu – 6. roč. 

4. 2. (pá)  pololetní prázdniny 

7. 2. (po) testování 1. – 9. roč. 

10. 2. (čt)  projektový den Dětského záchranáře – 7. roč. 

11. 2. (pá)  1. lekce plavání 4. roč. 

13. (ne) – 20. 2. (ne) lyžařský výcvikový kurz ve Strážném – 8. roč., žáci 2. st. 

14. 2. (po)  testování žáků 1. – 9. roč. 

15. 2. (út)  Klementinum – Počátky národního písemnictví – 7. roč. 

17. 2. (čt) práce se třídou – psycholog prevence – 6. roč. 

18. 2. (pá)  2. lekce plavání 4. roč. 

od 21.2. (po)  zrušeno testování ve školách 

24. 2. (čt)  masopustní karneval v ŠD 

25. 2. (pá)  3. lekce plavání 4. roč. 

25. 2. (pá)  schůzka školního parlamentu 

28. 2. (po) práce se třídou – psycholog prevence – 6. roč. 

     

březen 

1. 3. (út) Energetická gramotnost – přednáška  - 8. a 9. roč. 

2. 3. (st) autismus – přednáška pro 4. – 6. roč. 

2. 3. (st) autismus – přednáška pro 7. – 9. roč. 

4. 3. (pá)  4. lekce plavání 4. roč. 

4. 3. (pá) olympiáda Aj 5. – 9. roč. – školní kolo 

8. 3. (út) Úřad práce – poradna pro volbu povolání – 8. roč. 



9. 3. (st) Werichova vila – workshop – 5.A 

10. 3. (čt) schůzka se zájemci o bud. 1. třídu 

11. 3. (pá)  5. lekce plavání 4. roč. 

11. 3. (pá) schůzka školního parlamentu 

14. 3. (po) – 20. 3. (ne) jarní prázdniny 

22. 3. (út)  Ovčí vlna – výukový program, workshop v Aj  - 2. roč. 

23. 3. (st)  Ovčí vlna – výukový program, workshop - 1. roč. 

23. 3. (st)  festival dokumentů Jeden svět – Městská knihovna - 7. 
roč.  

23. 3. (st)  dějepisná olympiáda – obvodní kolo – 8. roč. 

24. 3. (čt)  festival dokumentů Jeden svět – Lucerna 6. roč. 

24. 3. (čt)  festival dokumentů Jeden svět – Světozor – 8. a 9. roč.
  

25. 3. (pá)  6. lekce plavání 4. roč. 

25. 3. (pá)  olympiáda Aj – obvodní kolo 

25. 3. (pá)  trénink paměti – přednáška – 5. – 9. roč. 

28. 3. (po)  festival dokumentů Jeden svět – Světozor – 4. roč. 

29. 3. (út)  divadlo Minor – Bratři naděje – 6. roč. 

30. 3. (st)  ekoprojekt – setí obilí – 1. třída 

30. 3. (st)  sportovní víceboj – obvodní kolo – výběr žáků 3. – 8. tříd
  

30. 3. (st)  olympiáda v Čj – obvodní kolo (8. a 9. roč.) 

31. 3. (čt) práce se třídou – psycholog prevence – 6. roč. 

 

 

duben 

1. 4. (pá)  7. lekce plavání 4. roč. 

1. 4. (pá)  schůzka školního parlamentu 



6. 4. (st)  otevření adaptační skupiny pro děti ukrajinských 
uprchlíků 

8. 4. (pá)  8. lekce plavání 4. roč. 

8. 4. (pá)  divadlo Minor – Sněhurka is not dead -2. roč. 

11. 4. (po)  zápis do 1. třídy 

12. 4. (út)  zápis do 1. třídy 

12. 4. (út)  divadlo Minor – Bratři naděje – 7. roč. 

12. 4. (út)  Come and Show – soutěž Aj – výběr 4. roč. 

14. 4. (čt) – 18. 4. (po) velikonoční prázdniny, Velký pátek, Velikonoční pondělí 

20. 4. (st)   testování ICILS – mezinárodní šetření počítačové a 
informační  

   gramotnosti – 8. roč. 

21. 4. (čt) pedagogická rada  

21. 4. (čt) třídní schůzky 1. – 9. ročníku 

22. 4. (pá) 9. lekce plavání 4. roč. 

22. 4. (pá) ekoprojekt – sázení brambor – 3. roč. 

25. 4. (po) – 28. 4. (čt) sběr papíru – v rámci uplynulého Dne Země 

26.4. (út) náhradní zápis do 1. třídy 

28. 4. (čt) Podaná ruka – jarní charitativní trhy na pomoc Ukrajině 

29. 4. (pá) 10. lekce plavání 4. roč. 

29. 4. (pá)  Lidská práva – workshopy pro 8. a 9. roč.  

 

květen 

3. 5. (út)  Nebezpečí sociálních sítí – přednášky  - 8. a 9. roč. 

4. 5. (st) Národní muzeum – 5. A 

4. 5. (st) Prevence šikany – přednáška - 5. B 

4. 5. (st) Mediální gramotnost – přednáška – 8. roč. 

4. 5. (st) Holocaust – přednáška – 9. roč. 



5. 5. (čt) Kunsthalle Praha – výtvarná soutěž, výstava, workshop- 
5. B 

6. 5. (pá) ekoprojekt – sázení brambor – 2. roč. 

10. 5. (út) sportovní víceboj – celopražské kolo – výběr žáků 3. – 8. 
tříd  

11. 5. (st) – 13. 5. (pá) zážitkový kurz s Aj – 6. roč. 

13. 5. (pá) schůzka školního parlamentu 

14. 5. (so) Slavnost květů 

19. 5. (čt) celoškolní projektový den – Pohyb a zdraví (1. část) – 
přednášky, besedy, workshopy s externími lektory- 
zájmové skupiny napříč ročníkům (1. – 9. roč.) 

20. 5. (pá) celoškolní projektový den – Pohyb a zdraví (2. část) – 
sportovní den – program na sportovišti Pískovna (1. – 9. 
roč.) 

23. 5. (po) – 27. 5. (pá) škola v přírodě s výukou plavání – 3. a 4. roč. 

23. 5. (po) – 25. 5. (st) výlet 5. A 

25. 5. (st) Nebezpečí sociálních sítí – přednáška – 7. roč. 

25. 5. (st) Prevence kyberšikany – přednášky – 6. a 9. roč. 

26. 5. (čt) – 27. 5. (pá) jazykový zájezd do Německa – výběr žáků 2. stupně 

31. 5. (út) Den dětí – bowling – 1., 3., 5. A, 5. B, 6. roč. 

31. 5. (út) den strávený s AJ v Riverside School – 4. roč. 

 

červen 

1. 6. (st)  Den dětí – bowling – 2., 4. 7., 8., 9. roč. 

2. 6. (čt)  Evoluce – výstava výtvarných prací žáků Aleny Zavadilové 

2. 6. (čt)  den s AJ a se zahraničními studenty + přespání ve škole – 
6. roč. 

2. 6. (čt)  mimořádný zápis do 1. ročníku pro děti ukrajinských 
uprchlíků 

2. 6. (čt)  Evoluce – odpolední vernisáž pro rodiče 



3. 6. (pá)  Ekosystémy – prales Afrika – přednášky pro 1. – 9. ročník 

6. 6. (po)  Odpovědnost mladistvých – přednáška – 9. roč. 

7. 6. (út)  Pražský hrad – exkurze – 7. roč. 

8. 6. (st)  fotografování tříd – 2., 3., 4., 5.A a 6. tř. 

9. 6. (čt)  Lysolajský běh 

10. 6. (pá)  fotografování tříd – 1., 5.B, 7., 8., 9. tř. 

13. 6. (po) – 17. 6. (pá) škola v přírodě Rokytnice nad Jizerou – 2. tř. a 5. B 

13. 6. (po)  Sportovní den mládeže – celorepublikový projekt – 3.-8. 
roč. 

15. 6. (st)  Prevence násilí – workshopy – 3. a 4. roč. 

15. 6. (st)  prezentace absolventských prací žáků 9. ročníku 

16. 6. (čt)  pedagogická rada 

17. 6. (pá)  schůzka školního parlamentu 

20. 6. (po)  Odpovědnost mladistvých – přednáška – 8. roč. 

21. 6. (út)  Romeo a Julie – Aero – 7. roč. 

21. 6. (út)  přípravný seminář k soudnímu přelíčení – 9. roč. 

22. 6. (st)  Povídání o Británii – s předním českým žurnalistou – 5. a 
6. roč. 

22. 6. (st)  Vědafest – exkurze na festival vědy – 7. roč. 

22. 6. (st)  exkurze do ČNB – 8. roč. + výběr z 9. roč. 

23. 6. (út)  exkurze Včely – Stará Ruzyně – 2. tř. a 5. A 

23. 6. (út) přímá účast na soudním přelíčení – 9. roč. 

23. 6. (út) Summer party v ŠD 

27. 6. (po) výlet do Hrusic + přespání ve škole – 3. a 4. třída 

27. 6. (po) Změna klimatu – přednáška - 6. – 9. roč. 

27. 6. (po) setkání budoucích prvňáčků s paní učitelkou 

28. 6. (út) výlet do Kutné Hory – 8. roč.  

28. 6. (út) Summer party – 5. A 



29. 6. (st)  slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s deváťáky 

30. 6. (čt)  vysvědčení 

   

1. 7. (pá) – 31. 8. (st) hlavní prázdniny 

1. 9. (čt)  začátek školního roku 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


