
Zápis z jednání školské rady ZŠ Lipanská 420, konaného dne 5.6.2013 

Přítomnost: Mg.Herčík Bohumil, Mgr. Kronusová Iva, Mgr. Schifflerová Hana,  
  Pittelová Anna, Svobodová Jana, Ing. Jiráčková Veronika, Mgr. Špinka  
  Martin  
Omluveni: Králová Gabriela, Ditrichová Gabriela, Drdová Iva, 

 

Program jednání školské rady:  

 

1. Přivítání, úvod 

2. Návrh rozpočtu školy na rok 2013 

3. Úpravy školního vzdělávacího programu  

4. Ostatní, diskuze. 

 

Předsedkyně školské rady zahájila jednání v 16:05 hod.  

 

1) Přivítání členů, členové školské rady odsouhlasili předložený program jednání.  

 

2) Ředitel školy Mgr. Bohumil Herčík podal informace ohledně roční uzávěrky  

za účetní rok 2012 – hospodářský výsledek, dotace z EU, informace o celkovém 

rozpočtu školy a plánovaných akcích města Kolín - rekonstrukci hřiště a opravy 

povrchů v tělocvičnách. 

 Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2013, který je sestaven jako vyrovnaný.  

 Přítomní členové školské rady jej vzali na vědomí.  

3) Všichni přítomní členové byly seznámeni se změnami ve školním vzdělávacím 

programu a pan ředitel Mgr. Bohumil Herčík vysvětlil detaily a zodpověděl 

dotazy. 

Změny v ŠVP ZV Harmonie: 

a) Změny ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace  

ve 4. a 5. ročníku zařazením kapitoly Zlomky  

b) Změny ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v 6.- 9.r. upřesnění 

výstupů 

c) Změny ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, nadefinování 

výstupů dle evropského rámce 

d) Zařazení druhého cizího jazyka do povinných předmětů ve vzdělávací oblasti 

Jazyk a jazyková komunikace 

e) Zařazení finanční gramotnosti  

f) Zařazení dopravní výchovy 

g) Zařazení tématu korupce 



h) Zařazení tématu armáda 

i) Změny ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho zdraví a Člověk a jeho svět  

na téma zdraví  

j) Zařazení výstupů z OČBRMU 

k) Přesun témat celku Evropa v rámci vzdělávacího oboru Zeměpis 

l) Změna terminologie ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační 

technologie a doplnění dle RVP ZV 

m) Změna tabulky výstupů ve vzdělávacím oboru Seminář z dějepisu 7.ročník 

 Členové školské rady projednali předložené znění školního vzdělávacího programu. 

4) Diskuze – školy v přírodě, průběh zápisů budoucích prvňáčků,…  

 

Jednání bylo ukončeno v 17:40 hod.  

 

Příloha:  Školní vzdělávací program  

 

 

 


