
ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY

(první tvrtletí)

Dne 21. listopadu 2012, od 15 hod. do 16:30 hod.
Místo: sborovna

ítomni: podle prezen ní listiny

ed pedagogickou radou od 14 hodin prob hlo školení BOZ a PO.

I. Kontrola úkol  z minulé pedagogické rady
úkoly spln ny

II. Pedagogická rada projednala

1. Nové p edpisy, zm ny v p edpisech:
1.1. Zákon . 370/2012 - novela zákona . 561/2004 Sb.. školský zákon
1.2. Novela  Vyhlášky  .  177/2009  Sb.  o  bližších  podmínkách  ukon ování

vzd lávání ve st edních školách maturitní zkouškou (vyhláška . 371/2012
Sb.)

2. Výsledky 1. tvrtletí
2.1. Hodnocení prosp chu – v p ehledech jednotlivých t íd.

S1A Mgr. Miroslav Crha – íha (do Bakalá e zapsat uznané
edm ty), Dželili (143 hod.) – otázka dalšího setrvání na škole – projednat

ve vých. komisi
S1B Ing.  Zden k  Horkel  –  Klinecký  (individuální  zkoušení  po  dohod
s u iteli), Otepka
S1C Mgr. Jana Dundová – Kle ková, Moudrý, Tetr, Šev ík, Va ková
S1D Ing. Hana Konopová – Chap áková projednat ve vých. komisi
S2A Mgr.  Jana  Do ekalová  –  P ílepek  (za al  se  snažit),  Soukup,
(Drnek, Gruber), Š astný – do ledna nep ítomen (operace v Motole)
S2B Ing. Roman Gottfried – jednotlivci zlobí t ídu
S2C Ing.  Michal  Kronika  –  Rychlíková,  Nachtigall,  Samek;  Slach  –
tendence k podvod m
S2D Mgr.  Šárka  erná  –  Líka ,  Krpata  (lepší  zapojení),  Kameník,
Noži ková
G2 Ing. Jarmila ková – T ísková, N mcová, Soldát, Šípková
S3A PaedDr. Alena Stachová – Sulková, Novotný
S3B Mgr. Bohuslav Bohdal – Formánek, Kobera
S3C Ing. Blanka Petrášková – Br na, Martínková
S3D Ing. Vlastimil Škopek – Míka, Hajná
S4A Ing. arch. Ji í Myslive ek – nejsou zvláštní problémy
S4B Mgr. Olga Pražáková  - Dvo ková, Rohlík
S4C Mgr. Jolana Strej ková  - Kolá , Bendík, Sta ková
S4D Mgr. Dana Mužíková  - Dvo ák, Tichavová

dálkové studium
D1S Mgr. Lenka Slabá
D1Z Ing. Jan Prem
D2S Mgr. Miroslav Crha



D2Z Mgr. V ra ervenková
D3S Mgr. Lenka Slabá
D3Z Mgr. V ra ervenková
D4S Mgr. Bohuslav Bohdal
D5S Ing. Karel Hes

3. Organiza ní záležitosti
3.1. Školní ád

ijatá opat ení pro kontrolu dodržování zákazu kou ení – byla ú inná, ale
v poslední dob  polevily dohledy podle rozpisu
je pot eba rozpis dodržovat a d sledn  kontrolovat ur ené prostory
všichni  u itelé  budou  v novat  zvýšenou  pozornost  po ádku  ve  t ídách
(zejména v posledních hodinách) a pé i o majetek školy

3.2. Úkol  zpracovat  „systém  doporu ení  pro  pedagogické  pracovníky  pro
sledování nebezpe ných jev  mezi žáky a p edcházení otev ené agresi“ byl
spln n – text je vyv šen na stránkách pro pracovníky

3.3. Bylo nakoupeno 45 nových PC a darem jsme dostali dalších 20 PC
všichni u itelé budou v novat zvýšenou pozornost po ádku ve t ídách
(zejména v posledních hodinách) a pé i o majetek školy

3.4. Maturity op t nov
ihlášky denního studia – ve všech t ídách, chybí 6x S4B, 3x S4C a 2x S4D

dálkové studium v úterý
drtivá p evaha p ihlášek na matematiku, zvážíme úpravu výuky v 2. pol.

3.5. Jednotlivá zkouška
obrovský zájem o zkoušky z geodézie a mapování

3.6. Projekt „šablony“
finance projektu byly p evážn  ur eny na modernizaci technického
vybavení školy, zbývající prost edky jsou ur eny jako odm ny za tvorbu
DUM
je pot eba v novat zvýšenou pozornost tvorb  DUM

3.7. Organizace tohoto týdne
zítra  t ídní  sch zky  od  16  hodin  –  na  za átku  krátká  informace  t ídních

itel , potom informa ní odpoledne nejdéle do 17:30
od  15:30  výbor  sdružení  rodi  –  poslat  zástupce  t íd  (rozpo et,  z izovací
funkce o. p. s.)
Den  otev ených  dve í  –  v  pátek  od  14  do  17  hod.,  v  sobotu  od  9  do  12
hod.
výstava Vzd lání a emeslo

3.8. Organizace posledního týdne p ed Váno ními prázdninami
úterý 18. 12. – od 15 hodin p edváno ní posezení pracovník , rest. Zelená
ratolest

tvrtek 20. 12. – filmové p edstavení
pátek 21. 12 – 2 vyu ovací hodiny, 2 t ídnické hodiny

3.9. Pod kování
vedení  školy  d kuje  všem,  kte í  se  zapojují  do  aktuálních  akcí  školy,
rozb hlo se nám více akcí a t eba tento týden se akcí sešlo více
nábory na školách
výstava Vzd lání a emeslo

3.10. Mzdové prost edky



poda ilo  se  b hem  roku  i  díky  razantní  škrt m  v  osobních  p íplatcích
hospoda it tak, že budeme schopni vyplatit odm ny v listopadové
výplat ; prost edky budou vyplaceny formou odm ny za práci navíc
prost edky nebudou rovnom rn  rozd leny všem
PK – návrh na odm ny za innosti navíc ve prosp ch školy do 28. 11. 2012
e-mailem editeli

III. editel školy ukládá

1. Dopl ovat údaje do IS Bakalá i dle zápisu – trvale

2. Zam stnanci se seznámí s textem nových právních norem uvedených v bodu
. II/1 tohoto zápisu. Texty jsou uloženy na obvyklém míst  spolu s nejd ležit jšími

právními  normami  a  sm rnicemi  školy  (v  síti  na  disku  K  v  „dokumentech  školy“).
Povinnost seznamovat se s dokumenty v této složce platí trvale.

Zapsal/a: PaedDr. Stachová, RNDr. Kostka


