
 
Školská rada 
Základní školy 
Járy Cimrmana 

Lysolaje 

 
Č.j.: 2/2022                                                                           V Praze, dne 26. 10. 2022

Věc: Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Lysolaje dne 26. 10. 2022

Přítomni: Benešová, Gulka, Hnilička, Komárková, Kubíčková, Mikolášová, Šoltysová, 

Typoltová, Zapletalová

Omluveni: 0

Program: 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání školské rady ze dne 28. 6. 2022, 

2. schválení výroční zprávy ZŠ Lysolaje za školní rok 2021/2022, 

3. uskutečněné akce ZŠ Lysolaje ve školním roce 2021/2022, 

4. schválení finanční zprávy o hospodaření – celorok 2021, 

5. plnění finančního plánu za 1. pololetí roku 2022,

6. různé a diskuse. 

Na základě hlasování se zasedání školské rady uskutečnilo per rollam formou. Z devíti 

členů školské rady se hlasování zúčastnilo 8 členů. Na základě Jednacího řádu ŠR její 

předseda konstatoval, že byla přijata forma jednání per rollam. 

ad 1) Kontrola zápisu z minulého zasedání školské rady ze dne 28. 6. 2022 – 

předseda školské rady F. Hnilička 

Z kontroly zápisu školské rady ze dne 28. 6. 2022 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 219 žáků. Z uvedeného 

počtu žáku je na prvním stupni vzděláváno 124 žáků a na druhém stupni 95 žáků. Celkový 

počet žáků doplňuje dále 159 žáků zahraničních škol vzdělaných dle § 38 Školského zákona. 

Ve školním roce 2021/2022 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. Škola se aktivně zapojila do pomoci dětem 

z Ukrajiny zřízením adaptační skupiny, včetně kvalifikované výuky českého jazyka. Dále byla 

ve zprávě hodnocena úspěšnost žáků v matematice a českém jazyce, v rámci srovnávacích 

testů CERMAT. Žáci úspěšně reperezentují ZŠ na řadě soutěží a olympiád.

V diskusi vystoupila M. Kubíčková-Končinská, která vznesla několik připomínek. Část 

připomínek byla zakomponována do schvalovaného dokumentu. Doporučuje, aby výroční 

zpráva byla oproštěna od emočně zabarvených výrazů a držela se pouze faktů a stručného leč 

konkrétního komentáře. Dále konstatuje, že odstavec 6 věnovaný školské radě je 

nedostatečný. Bylo by vhodné doplnit alespoň jména členů školské rady a jejich časový 

mandát. Stejně tak chybí podrobnější informace k nově založenému Spolku rodičů a přátel 

školy (kdy byl založen, účel, členové výboru, předseda, web,...). Dále zde chybí uvedené 

datumy konání školské rady v daném školním roce, to je tak bezvýznamná, že je zde zmíněn 

jen podzim a červen? V závěru doporučuje zasílání textových dokumentů ve verzi MS 

WORD a nikoliv ve formátu „pdf“. 

Dalším diskutujícím byla L. Zapletalová. Z jejího příspěvku vyplynulo, v souladu 

s předcházející diskutující, že by ve Výroční zprávě měl být dán větší prostor školské radě a 

KRPŠ, přičemž informace z těchto orgánů školy by měly být k dispozici na stránkách školy. 

Doporučuje, aby KRPŠ a spolek měly vlastní webové stránky. Dále doporučuje se vyhýbat 

citově zabarveným slovům. Dále konstatuje, zda jeden žák, který se z 9. třídy dostal na 

gymnázium, představuje "velmi úspěšné žáky" - to samozřejmě záleží na řadě dalších faktorů 

– může to být velký úspěch, ale také klidně velký neúspěch. Stejně tak srovnání výsledků 

testů Cermat – pokud porovnáváme celorepublikové skóre, tak nadprůměrný výsledek není 

znakem "dobré připravenosti a úspěšnosti našich absolventů", protože průměr je tažen dolů 

některými regiony (typicky Karlovarský, Ústecký, Moravskoslezský), ve kterých je až pětina 

žáků na takové úrovni, že jsou klasifikováni jako funkčně negramotní (v oblasti čtenářské, 



matematické, nebo přírodovědné gramotnosti). Asi by se více hodilo srovnání s výsledky škol 

na úrovni Prahy – je možné takový údaj od Cermat získat? 

K uvedenému se vyjádřila D. Benešová, která uvedla, že dokumenty budou zasílány ve 

formátu “doc“. K jednotlivým bodům poznámek uvádí, že informace o školské radě ve 

výroční zprávě nemusí být nikterak detailní, jelikož všechny podrobné informace jsou 

umístěné na webových stránkách školy – přesné datumy schůzí, prezence členů, program a 

náplň každého jednání včetně výsledků voleb do školské rady. 

Úspěšnost našich žáků neurčuje počet přijatých dětí na gymnázia, ale výsledky testů z 

ČJ a M, které nezávisle zpracovává společnost Cermat, od níž jsme obdrželi vyhodnocení. V 

příloze si dovolím poslat grafy, jak si naši žáci vedli nejen v porovnání z celou ČR, ale i v 

porovnání s pražskými školami, kde opakovaně taktéž dosahují nadprůměru. (Pokud se budete 

dívat na ty dvě poslední "mapky", tak my jsme malinký černý křížek.) Pokud vezmete do 

úvahy, že jsme malá škola bez paralelních tříd v ročníku a s relativně nízkým počtem dětí ve 

třídách, o to větší úspěch to pro nás potažmo pro děti znamená. Srovnání i v rámci Prahy by 

se do výroční zprávy tudíž doplnit mohlo. Školské radě byl zaslán dokument Výsledky 

jednotných přijímacích zkoušek na střední školy 2022. 

V případě emočně zabarvených výrazů bylo uvedeno, že Výroční zpráva je pojatá zcela 

informativně.

Spolek rodičů a přátel školy – tímto bych požádala pana F. Hniličku o poskytnutí 

informace o spolku třídním důvěrníkům na schůzi KRPŠ 24.11.2022 od 17 h, kteří toto pak 

přednesou v jednotlivých třídách.

Formální připomínky a poznámky budou ze strany vedení ZŠ do zprávy zapracovány. 

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

lysolaje.net/). 

Hlasování o výroční zprávě ZŠ Lysolaje: 

Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0. 

Výroční zpráva po zapracování připomínek a poznámek byla přijata. 

Ad 3) Akce uskutečněné ve školním roce 2021/2022

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 2021/2022. 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 2021 

Vedení školy zaslalo Finanční zprávu o hospodaření za rok 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 finanční zprávě ZŠ Lysolaje za rok 2021:

Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0. 

Finanční zpráva za rok 2020 byla přijata. 

Ad 5) Plnění finančního plánu za 1. pololetí roku 2022

Vedení školy zaslalo plnění finančního plánu za 1. pololetí roku 2022 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 2022 ZŠ Lysolaje:

Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0. 

Plnění finančního plánu za rok 2021 bylo přijato. 

Ad 9) Různé a diskuse 

Z uskutečněné elektronické diskuse vyplynula nutnost větší propagace vzniklého 

Spolku, neboť na webových stránkách školy není prezentován. Obdobně by bylo vhodné 



zlepšit propagaci školské rady. Předseda školské rady konstatoval, že informace o Spolku, 

jeho náplni a činnosti připraví a v součinnosti s vedením školy je zveřejní na stránkách školy. 

Dále se zúčastní setkání třídních důvěrníků v rámci KRPŠ 24.11. 2022, kde uvedené 

materiály bude prezentovat.

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

především pevné zdraví a klidné dny. 

V Praze dne 26. 10. 2022

                                                                                              

                                                                                                   Zapsal: František Hnilička


