
ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY 
(první pololetí) 

 
Dne 29. ledna 2014, od 15 hod. do 16:30 hod. 
Místo: sborovna 

ítomni: podle prezen ní listiny 
 
I. Kontrola úkol  z minulé pedagogické rady 

 úkol  „všichni  u itelé  budou  v novat  zvýšenou  pozornost  po ádku  ve  
ídách (zejména v posledních hodinách) a pé i o majetek školy“ – pln ní 

se zlepšilo, ale je pot ebné stále d sledn  plnit 
 
II. Pedagogická rada projednala 
 
1. Nové p edpisy, zm ny v p edpisech: 

1.1. Vyhláška  .  329/2013  Sb.,  kterou  se  m ní  vyhláška  .  317/2005  Sb.,  o  dalším  
vzd lávání pedagogických pracovník , akredita ní komisi a kariérním 
systému pedagogických pracovník , ve zn ní vyhlášky . 412/2006 Sb. 

1.2. Zákonné opat ení Senátu . 341/2013 Sb., kterým se m ní zákon 
. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis , 

a  zákon  .  55/2012  Sb.,  kterým  se  m ní  zákon  .  137/2006  Sb.,  o  ve ejných  
zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis  

1.3. Zákonné  opat ení  Senátu  .  344/2013  Sb.,  o  zm  da ových  zákon  
v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o zm  n kterých zákon  

1.4. Vyhláška . 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahrani ního 
stravného pro rok 2014 

 
2. Výsledky 1. tvrtletí 

2.1. Hodnocení prosp chu – v p ehledech jednotlivých t íd.  
 

2.2. Výchovná opat ení 
 Podmíne né  vylou ení  –  Dan  Novotný  S4A  (do  30.  6.  2014)  za  porušení  

odst. 31 a 32 školního ádu 
 NTU – Brom S2C – neomluvené hodiny 
 DTU  –  Daniel  Šimek  S2D  –  porušování  Š ,  S3D  –  Bílý,  Mašek,  Sládková,  

Noži ková,  G3  –  Soldát,  Marková  –  neomluvené  hodiny,  pozdní  
omlouvání, S4D – ekal (neomluvené hodiny) 

 Š  –  Šot  –  neomluvené  hodiny  (pozdní  omlouvání),  S4D  –  Zvoní ek  
(neomluvené hodiny) 

 2. stupe  z chování – Novotný S4A (neomluvené hodiny) Kudlá ek S4B – 
neomluvené hodiny, Bendík S4C (neomluvené hodiny)  

 
3. Organiza ní záležitosti 

3.1. Odbor  školství,  mládeže  a  t lovýchovy  p ipravuje  podle  školského  zákona  
vyhlášení  konkurzu  na  místo  editele  školy  po  uplynutí  funk ního  období  
(podle p echodných ustanovení školského zákona) 
 v pr hu pedagogické rady prob hla volba zástupce pracovník  školy 

v konkurzní komisi 
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 zvolena byla po tem 23 hlas  Ing. Vladislava Návarová, Mgr. Jana 
Dundová získala 11 hlas  

 editel školy zabezpe í p edání jména zvoleného pracovníka OŠMT KÚ J K 
3.2. Stížnost – editel krajského ú adu Jiho eského kraje obdržel anonymní stížnost 

na školu, která (krom  jiného) obsahovala stížnost rodi e žáka školy na pozdní 
íchody u itel  do hodin a snižování kvality výuky 

 OŠMT p i prošet ování stížnosti porušení pravidel nezjistil 
 pedagogi tí pracovníci budou dodržovat za átky vyu ovacích hodin 
 vedení školy a p edsedové p edm tových komisí budou v novat zvýšenou 

pozornost dodržování za átk  hodin ze strany vyu ujících a v asné 
íchody do vyu ovacích hodin 

3.3. Nové platové vým ry 
 podklady od p edm  PK byly editeli p edány 
 nové platové vým ry budou platit od za átku 2. pololetí školního roku (od 

1. února 2014) 
 na sch zku o zm  osobního ohodnocení se lze domluvit s editelem školy 

bu  na  pátek  31.  1.  2014,  v  pond lí  3.  2.  2014  pak  prob hnou  osobní  
sch zky všech ostatních pedagogických pracovník  s editelem školy, na 
kterých budou pracovníci s novými vým ry seznámeni 

3.4. Maturity 
 MŠMT vydalo katalogy požadavk  pro maturitní zkoušky v roce 2015; jsou 

k  dispozici  i  na  webových  stránkách  školy  a  na  disku  K  ve  složce  
MATURITY/Katalogy požadavk /pro rok 2015 

 MŠMT vydalo jednotné zkušební schéma pro jarní termín MZ 2014; je 
k dispozici i na webu školy a na nást nce ve sborovn  (vedle telefonu) 

3.5. Ukon ení I. pololetí 
 výpisy z vysv ení budou k dispozici podle dohody se Z Š 
 TU výpisy orazítkuje a podepíše a p edá ve tvrtek 30. 1. 2014 b hem své 

hodiny ve t íd  nebo v hodin  podle dohody se Z Š 
3.6. editel školy se ú astní seminá e MŠMT k novému programu Erasmus+. 

 
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. 

 
3. Všem pedagogickým pracovník m dodržovat za átky vyu ovacích hodin 

a v novat zvýšenou pozornost kvalit  výuky – trvale 
 
 
Zapsal/a: PaedDr. Stachová, RNDr. Kostka 
 


