
ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY

(první pololetí)

Dne 30. ledna 2013, od 15 hod. do 16:30 hod.
Místo: sborovna

ítomni: podle prezen ní listiny

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. ---

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

S1A Mgr. Miroslav Crha – íha zjistit vztah ke studiu (chce tu být?)
S1B Ing. Zden k Horkel – problémy Klinecký, Otepka
S1C Mgr. Jana Dundová – bez p ip.
S1D Ing. Hana Konopová – Chap áková v ešení problém
S2A Mgr.  Jana  Do ekalová  –  (odešel  Gruber),  M.  Bláha  –  zatím
nesnižovat známku z chování
S2B Ing. Roman Gottfried – Škrlant 162 hod. – i do 2. pol. jen léka ské
omluvenky
S2C Ing. Michal Kronika – bez p ip.
S2D Mgr. Šárka Kostková – Kameník odchází k 11. 2.
G2 Ing. Jarmila ková – bez p ip.
S3A PaedDr. Alena Stachová – bez p ip.
S3B Mgr. Bohuslav Bohdal – Kobera 2 z chování
S3C Ing. Blanka Petrášková – bez p ip.
S3D Ing.  Vlastimil  Škopek  –  Dohnal  problémy  s  ú asti  (podm.
vylou ení), Do ekal – t ídní d tka,
S4A Ing. arch. Ji í Myslive ek – bez p ip.
S4B Mgr. Olga Pražáková – bez p ip.
S4C Mgr. Jolana Strej ková – Bendík neoml. hodiny (z minulé
výchovné komise),
S4D Mgr. Dana Mužíková – bez p ip.

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



2.2. Ud lená výchovná opat ení:
S1A Gabriela apková – 7. 1. 2013 d Š – l. 15 školního ádu
S1A  Arton  Dželili  –  10.  12.  2012  podmíne né  vylou ení  za  neomluvené
hodiny (ukon ení studia 14. 1. 2013)
S1D Petra Chap áková – 17. 1. 2013 d Š – l. 70 školního ádu
S2B David Pot ek – 29. 1. 2013 d Š – l. 67 školního ádu
S4C David Bendík – 7. 12. 2012 podmíne né vylou ení za neomluvené
hodiny
výchovná opat ení se netisknou na vysv ení (ani výpisy) dle rozhodnutí
MŠMT, sd lení rodi m jen písemn

3. Organiza ní záležitosti
3.1. Školní ád

všichni u itelé budou v novat zvýšenou pozornost po ádku ve t ídách
(zejména v posledních hodinách) a pé i o majetek školy – významné
zhoršení po ádku ve t ídách
za  kou ení  je  považováno i  kou ení  elektronické  cigarety  a  platí  pro  toto
stejné p edpisy

3.2. Známkování
nelze známkovat jinak, než je uvedeno na webu u jednotlivých p edm
i když je vedení sešitu požadavkem v konkrétním odborném p edm tu ( l.
107 Š ), konkrétní hodnota známky (resp. požadavky na sešit) by m la být
uvedena na webu, aby nedocházelo k nejasnostem a spor m

3.3. Maturity
písemné zkoušky – MAT 2. 5., JL 3. 5., AJ 2. a 7. 5, NJ 6. 5.
ústní zkoušky – 27. až 31. 5. 2013

3.4. Jednotlivá zkouška
celkov  máme  p ihlášky  na  36  zkoušek  (n kte í  zájemci  se  hlásí  na  dv
zkoušky
zkoušky prob hnou v týdnu od 3. do 7. ervna 2013

3.5. ijímací ízení
ihlášky do 15. b ezna (DS do 20. b ezna)

kritéria jsou na webu
3.6. Organiza ní opat ení na nejbližší období

zítra  –  p edání  výpis  5.  vyu ,  hodinu,  potom  ukon ení  výuky,  DS  podle
rozvrhu
zítra 1. a 2. hod. mají 2. ro níky p edstavení specializací v aule
v pátek pololetní prázdniny

íští týden jarní prázdniny
zkoušky v náhradním termínu – zajistí  vyu ující  a výsledek nahlásí  Z Š – do
konce b ezna

3.7. Organizace 2. pololetí
nový p edm t MSE pro 4. ro ník – zapisují vedoucí MP
pro 3. ro níky nový p edm t podle modul
drobné zm ny v rozvrhu – od 11. února bude týden B

3.8. Pod kování
vedení školy d kuje všem, kte í se zapojují do aktuálních akcí školy, sout ží
a projekt

ípravy nových projekt



3.9. Mzdové prost edky
odm ny  za  rok  2012  byly  vyplaceny  v  listopadové  výplat  podle  návrh

edsed  PK a hodnocení vedení
kte í p edsedové PK svoje návrhy pojali rovnostá sky

nový mzdový p edpis až po vyjasn ní mzdových prost edk
3.10. FKSP pouze

ísp vek na stravu ze 17,- K  na 14,- K
ísp vek na d chodové pojišt ní 100,- K /m síc

ruší se p ísp vek na rekreaci, sport a kulturu
životní výro í – celkov  22,500,- K  (pracovní ne)

III. editel školy ukládá

1. Všichni pracovníci budou v novat zvýšenou pozornost po ádku ve škole a pé i
o majetek školy - trvale

Zapsal/a: PaedDr. Stachová, RNDr. Kostka


