
Zápis z jednání školské rady ZŠ Lipanská 420, konaného dne 9.6.2014 

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

 

Program jednání školské rady:  

 

1. Přivítání, úvod 

2. Schválení inovace školního řádu 

3. Projednání koncepčních záměrů školy na období 2014-2020 

4. Projednání inspekční zprávy 

5. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2014 

6. Vyjádření se ke změnám v ŠVP Harmonie 

7. Ostatní, diskuze. 

 

Předsedkyně školské rady zahájila jednání v 17:10 hod.  

 

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

 

2) Inovace školního řádu – změny souvisí se sjednocením školního řádu a ŠVP, 

náhrada některých v současné době neplatných termínů. Jedná se o odkazy  

na již neexistující tvorbu vlastního hodnocení školy a sestavování komise  

pro přezkoušení správnosti klasifikace. 

Členové školské rady odsouhlasili nové znění školního řádu hlasováním 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

3) Ředitel školy Mgr. Bohumil Herčík podal informace k předloženým koncepčním 

záměrům školy na období 2014 – 2020. Školská rada je projednala. 

 

4) Členové školské rady byli seznámeni s inspekční zprávou a projednali její závěry. 

 

5) Ředitel školy Mgr. Bohumil Herčík dále poskytl údaje k roční uzávěrce  

za účetní rok 2013 – hospodářský výsledek, dotace z EU, informace o celkovém 

rozpočtu školy a plánovaných akcích města Kolín. Byl předložen návrh rozpočtu 

na rok 2014, který je sestaven jako vyrovnaný.  

 Přítomní členové školské rady jej projednali a vzali na vědomí.  

 



6) Všichni přítomní členové byli seznámeni se změnami ve školním vzdělávacím 

programu, ke kterému se vyjádřili, a pan ředitel Mgr. Bohumil Herčík vysvětlil 

detaily a zodpověděl dotazy. 

Změny v ŠVP ZV Harmonie: 

a) Změny ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost v předmětu Dějepis dochází 

k těmto změnám: 6.r. ruší se  téma Zánik otrokářské společnosti včetně učiva 

tohoto tématu, 7.r. jako první téma se zařazuje Stěhování národů a téma 

Počátek nové doby se posunuje k učivu Renesance a humanismus, 8.r. se 

celý skládá z tématu Modernizace společnosti. 

b) Sjednotila se pravidla hodnocení žáků společně se Školním řádem. 

c) Oddělily se ŠVP ŠD a ŠVP ŠK od ŠVP Harmonie a vznikly tři samostatné 

programy. 

d) Do ŠVP ŠD a ŠVP ŠK byly doplněny podmínky práce s žáky se SVP  

a rozšířeny informace o ekonomickém a personálním zajištění chodu ŠK  

a ŠD. 

e) Ve ŠVP Harmonie byly vzdělávací obory nahrazeny termínem vzdělávací 

předměty. 

f) Dále byl v ŠVP Harmonie lépe vymezen předmět Člověk a svět práce. 

g) V ŠVP Harmonie byly výstupy upraveny tak, aby více směřovaly k učivu. 

7) Diskuze – školy v přírodě, aktivity školní družiny a školního klubu,…  

 

Jednání bylo ukončeno v 18:45 hod.  

 

Příloha:  Školní řád 

Školní vzdělávací program  

  Inspekční zpráva 

  Návrh rozpočtu na rok 2014 

 

 


