
ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY 
(záv r školního roku) 

 
Dne 27. ervna 2012, od 13 hod. do 14:01 hod. 
Místo: sborovna 

ítomni: podle prezen ní listiny 
 
I. Kontrola úkol  z minulé pedagogické rady 
Úkoly nespln né: - 
 
II. Pedagogická rada projednala 
 
1. Výsledky školního roku 

1.1. Hodnocení prosp chu – v p ehledech jednotlivých t íd.  
 S1A Mgr. Jana Do ekalová 
 S1B Ing. Roman Gottfried 
 S1C Ing. Michal Kronika 
 S1D Mgr. Šárka erná 
 G1 Ing. Jarmila ková 
 S2A Mgr. Milada Pušká ová 
 S2B Mgr. Bohuslav Bohdal 
 S2C Ing. Blanka Petrášková 
 S2D Ing. Vlastimil Škopek – Nováková 36 neoml. hodin 

a 4 nedostate né 
 S3A Ing.  arch.  Ji í  Myslive ek  –  pochvala  editele  školy  za  

reprezentaci školy Hada ová, Jedli ka, Böhm 
 S3B Mgr. Olga Pražáková – podm. vylou ení Petrová 
 S3C Mgr. Jolana Strej ková 
 S3D Mgr. Dana Mužíková – podm. vylou ení Cakl 

1.2. žádost o opakování ro níku: 
 Škrlant a Krpata 

 
2. Maturity 

 podzimní – písemné 3. až 7. 9., ústní 17. – 20. 9. 2012 
 jarní – podle platné legislativy, lze o ekávat zm ny 

 
3. Organiza ní záležitosti 

 úpravy  školního  ádu  od  1.  7.  2012  ( l.  89  –  externí  dodavatelé  písemek,  
l.  101 – standardy, l.  63 – posílení pozice TU p i ešení 25% nep ítomnosti  

v p edm tech, l. 91 – prodloužení lh ty na 30 dn ) 
 úvazky, personální zm ny (hodiny p ednostn  pro kmenové pracovníky 

a preference delších úvazk  pro lepší organizaci výuky, ukon eny dohody 
a krátké smlouvy) 
o organiza ní zm na: zrušení 4 tabulkových míst – st edoškolský u itel 

POS, SME – STK, CHE – BIE, OBN 
o ukon eny smlouvy a dohody na dobu ur itou s ing. Volným, 

ing.  Slezákem,  Mgr.  Klierovou  –  pod kování  za  spolupráci,  dále  
s Mgr. Mužíkem, Mgr. Buchtovou a ing. Premem – p edpoklad uzav ení 
nových smluv od 1. 9. 2012 



 Pedagogi tí pracovníci, kte í májem zájem, a  zpracují do 30. 6. 2012 
vyhodnocení školního roku 2011/12 a nám ty a návrhy pro šk. rok 2012/13 
a  pošlou  e-mailem  editeli.  Kdo  nepošle  nic,  je  se  vším  spokojen  a/nebo  
nemá žádné p ipomínky nebo je nechce zve ejnit. 

 nástup  do  školy  po  prázdninách  –  ve  st edu   29.  srpna  2012  v  10  hodin  
(informace na webu) 

 ALE  -  opravné  zkoušky  a  zkoušky  v  náhradním  termínu  mohou  být  i  d íve  
(od rána odevzdávání projekt  a výkres ) – sledujte web 

 hmg školního roku 2012/13 bude nadále v hmg v outlooku a na webu 
 ing. Horkel: 

o informace o praxi v pr hu prázdnin 
o potvrzení o zdravotní zp sobilosti – vybrat za átkem zá í 
o úklidový den 

 
4. Úkoly do konce školního roku 

 TU vysv ení v as k podpisu (nejpozd ji ve tvrtek ve 13 hodin) 
 od 15 hodin „setkání ke konci školního roku“ v restauraci Metropol 
 zítra sportovní den a filmové p edstavení 
 v pátek 29. 6. v 8 hod. vysv ení  

 
III. editel školy ukládá 
1. Pedagogi tí  pracovníci,  kte í  májem  zájem,  a  zpracují  do  30.  6.  2012  

vyhodnocení  školního  roku  2011/12  a  nám ty  a  návrhy  pro  šk.  rok  2012/13  
a  pošlou  e-mailem  editeli.  Kdo  nepošle  nic,  je  se  vším  spokojen  a/nebo  nemá  
žádné p ipomínky nebo je nechce zve ejnit. 

 
 
Zapsali: RNDr. Vladimír Kostka, PaedDr. Alena Stachová 
 


