
ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY

(t etí tvrtletí)

Dne 17. dubna 2013, od 15 hod. do 16:30 hod.
Místo: sborovna

ítomni: podle prezen ní listiny

I. Kontrola úkol  z minulé pedagogické rady
Trvá úkol „Všichni pracovníci budou v novat zvýšenou pozornost po ádku ve
škole a pé i o majetek školy“, zatím nedošlo ke zlepšení stavu.

II. Pedagogická rada projednala

1. Nové p edpisy, zm ny v p edpisech:
1.1. Zákon . 47/2013 Sb. Sb., kterým se m ní zákon . 373/2011 Sb., o specifických

zdravotních službách, ve zn ní zákona . 167/2012 Sb.
1.2. Zákon . 66/2013 Sb., kterým se m ní zákon . 372/2011 Sb., o zdravotních

službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
ve zn ní pozd jších p edpis

1.3. Vyhláška . 79/2013 Sb., o provedení n kterých ustanovení zákona
. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovn -

léka ských službách a n kterých druzích posudkové pé e)

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

problémoví žáci)
S1A Mgr.  Miroslav  Crha  –  apková  –  n kolik  problémových

edm ,  vyhýbá  se  písemkám,  urda,  Davídek  –  slabí  žáci,  íha  –
úprava rozvrhu
S1B Ing. Zden k Horkel – studium ukon il Bárta, Klinecký –
pravd podobn  p estup, nezvládá studium, 17 žák  má zatím z n kterého

edm tu  nedostate nou,  vysoká  absence  –  Novák,  zdravotní  d vody,
Otepka – absen ní úlevy, ale nezvládá školu
S1C Mgr.  Jana  Dundová  –  Brabcová  –  vysoká  absence,  Stejskal  –
100 zameškaných hodin, zdravotní d vody, Raková – zdravotní d vody,
Brom, K ížek, Moudrý, Šev ík, Zachlederová, Žondecký – slabí žáci
S1D Ing. Hana Konopová – Chap áková – jedna nedostate ná, jinak
dobrá t ída
S2A Mgr.  Jana  Do ekalová  –  odešel  Gruber,  Soukup  –
11 neomluvených hodin, bydlí na domov  mládeže, špatná rodinná
situace, Michlík, Bláha, Drnek – slabší žáci
S2B Ing. Roman Gottfried – n kolik slabých student  – Škrlant, Carva,
Bou ek, Pot ek, Líbalová – chodí velmi málo do školy
S2C Ing. Michal Kronika – Nachtigal - 6 nedostate ných, nejslabší
S2D Mgr. Šárka Kostková – Krpata – vysoká absence, Pila ová – velká
nemocnost, slabý prosp ch Krpata, Líka
G2 Ing. Jarmila ková – nejslabší prosp ch v DEG
S3A PaedDr.  Alena  Stachová  –  nejslabší  prosp ch  –  Sulková,

di ová, Habr, hodn  zameškaných hodin Sulková, Vojtová



S3B Mgr. Bohuslav Bohdal – Formánek – nejslabší žák, Nekola, Kobera
– neomluvené hodiny, navržen do výchovné komise
S3C Ing. Blanka Petrášková – velmi vysoká absence, Felix, Havel,
Veselý  Patrik  –  dlouhodobá  nemocnost,  Felix,  Španiler,  Rychta ík  –
nedostate né, problémy v matematice – vysoká absence, nedochází na
písemky
S3D Ing. Vlastimil Škopek – absence Urbanová – individuální plán,

epa  –  návšt va  rodi ,  navržena  editelská  d tka  –  pozdní  omlouvání,
prosp ch – slabý epa, Zvoní ek, Dohnal

pedagogická rada pro 4. ro níky ve tvrtek 25. 4. 2013 v 10:35 hod.
S4A Ing.  arch.  Ji í  Myslive ek  –  Dubská,  Lhotková,  Žampach  –  hrozí
nedostate né
S4B Mgr. Olga Pražáková – Brych – nedostate ná KOC
S4C Mgr. Jolana Strej ková – Bendík – žádá opakování ro níku
S4D Mgr. Dana Mužíková – Dvo ák – nedostate ná z ekonomiky,
Tichavová – bude žádat o vyzkoušení

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:
S1C Ji í Toncar – 10. 4. 2013 d Š – l. 31 školního ádu (kou ení ve škole)
S2D  Jaroslav  Krpata  –  5.  3.  2013  podmíne né  vylou ení  za  neomluvené
hodiny
S3C Martin Felix – 5. 3. 2013 podmíne né vylou ení za neomluvené hodiny
S3C  Eliška  Stejskalová  –  16.  4.  2013  d Š  –  l.  38  školního  ádu  (porušení
zákazu používání mobilního telefonu jako prost edku pro záznam obrazu
bez souhlasu vyu ujícího)

3. Organiza ní záležitosti
3.1. Školní ád

opakovan : všichni u itelé budou nadále 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

novat pozornost omlouvání nep ítomnosti žák  – žák resp. zákonný
zástupce  má  povinnost  omluvit  nep ítomnost  do  3  kalendá ních  dn  od
prvního dne nep ítomnosti ( l. 49 školního ádu)
kou ení – op t se rozmáhá kou ení p ed školou, na upozorn ní kolegyn ,
že dochází k beztrestnému kou ení, zavedeme op t namátkové kontroly
u žákovského vchodu, sledujte rozpis na nást nce ve sborovn  (každý den
jeden pracovník – hodinu si ur í sám)
školní  ád  platí  stejn  pro  žáky  i  pedagogické  pracovníky  –  známky
z ro níkových prací – viz l. 91 školního ádu



3.2. Maturity
maturitní  komise  –  první  návrh  visí  na  nást nce,  m že  dojít  k  drobným
zm nám  podle  doložených  osv ení  a  dopl  a  podle  rozpisu
zkoušejících

JL  -  pro  hodnotitele  písemných  prací  je  k  dispozici  metodika  a  návrhy
výrok
CIJ – jsou k dispozici šablony a informace k 3. ásti PL

3.3. Jednotlivá zkouška
po et p ihlášek se zredukoval, ÚZK nevydal jednozna né stanovisko
k uznávání kvalifikace podle zem ského zákona
zkoušky prob hnou v týdnu od 3. do 7. ervna 2013

3.4. ijímací ízení
máme 160  p ihlášek,  tj.  o  14  více  než  v  lo ském roce  (v  Jiho eském kraji
ubylo 1.200 žák  posledních ro ník  ZŠ)
rozhodnutí bude vyv šeno 22. dubna 2013

3.5. Organiza ní opat ení na nejbližší období
ídní sch zky

zítra 18.  4.  od 16 hodin nejdéle do 17:30 –  organizace stejným zp sobem
(krátká informace t ídních u itel  ve t ídách,  poté informa ní  odpoledne
podle rozpisu)

ukon ení 4. ro níku
výuka kon í 26. dubna 1. vyu ovací hodinu – t ídnická hodina, odevzdání
maturitních prací a p edání vysv ení
poslední zvon ní – zákaz jakéhokoliv poškozování majetku školy tekutinami,
sypkými hmotami, psaním nebo ni ením
za po ádek odpovídají t ídní u itelé, mohou se dohodnout výpomoc
s n kterým z koleg
v pond lí 29. dubna a v úterý 30. dubna mají žáci 4. ro ník  studijní volno
k p íprav  na maturitní zkoušky

3.6. Mzdové prost edky
v minulém týdnu prob hla kontrola OŠMT J K na hospoda ení s finan ními
prost edky ze státního rozpo tu na mzdy – kontrola neshledala žádné
závady i chyby

3.7. Úvazky pro školní rok 2013/14
edsedové PK poslali první návrh, který vedení zpracuje dle skute ného

po tu p ijatých žák  v p ijímacím ízení
návrhy poslali všichni p edsedové PK, i když v r zné kvalit
vedení školy všem p edsed m PK d kuje za návrhy

3.8. Kopírování a tisk
všichni  vyu ující,  kte í  používají  pro  p ístup  ke  kopírkám  PIN,  a  používají
dosud 4-místný kód, dojdou si na sekretariát školy nastavit nový 8-místný
kód
op t došlo k odpozorování (nebo vyzrazení) kódu a kopírování žáky na
kopírce na chodb  na u itelský ú et
jinou možností je využívat ITIC kartu

3.9. Rozhlasová úst edna a zvon ní
i  vým  rozhlasové úst edny za novou jsme vym nili  i  staré zvon ní  za

moderní rozhlasový systém, který poskytuje více možností
systém je ve zkušebním provozu, zvon ní je možno doladit po vyhodnocení
prvních zkušeností



systém  umož uje  samostatn  nastavovat  každé  zvon ní,  v  systému  je
obsaženo až 99 melodií

ípadné návrhy a doporu ení posílejte mailem Z Š
3.10. Praxe

29. 4. – 3. 5. t ída S2A
6. 5. – 10. 5. t ída S2B + 3. ro ník (mimo ú astník  exkurze do Itálie)
13. 5. – 17. 5. t ídy S2C + G2
20. 5. – 24. 5. t ída S1D
27. 5. – 31. 5. t ída S2D + 3. ro ník (ú astníci Itálie) + exkurze 1. ro ník
3. 6. – 7. 6. t ída S1C
10. 6. – 14. 6. t ída S1B (od úterý)
17. 6. – 21. 6. t ída S1A (od úterý)

3.11. Školní akce
dodržovat  všechna  pravidla  podle  školního  ádu  a  bezpe nostních

edpis ;  pokud  je  akce  prodloužena  o  víkend,  musí  být  vždy  jasné
(a v p ípad  nezletilých žák  také rodi m oznámené) kdy a kde školní
akce za íná a kon í

3.12. Pod kování
vedení školy d kuje všem, kte í se zapojili do p ípravy a realizace sout ží ve
škole nebo k p íprav  žák  na sout že mimo školu

III. editel školy ukládá

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

2. Všichni pracovníci školy budou zajiš ovat namátkové kontroly u žákovského
vchodu na dodržování zákazu kou ení – trvale dle rozpisu

3. novat  zvýšenou  pozornost  organizaci  školních  akcí,  bezpe nosti  a  dohledu  –
trvale.

Zapsal/a: PaedDr. Stachová, RNDr. Kostka


