
ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY 
 
Dne 9. ervna 2014, od 10:40 hod. do 10:50 hod. 
Místo: sborovna 

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

 úkol „dodržovat za átky vyu ovacích hodin a v novat zvýšenou 
pozornost kvalit  výuky“ stále není pln n v uspokojivém rozsahu 

 
II. Pedagogická rada projednala 
 
1. Informace a pracovn -právní záležitosti 

1.1. editelem  školy  na  další  funk ní  období  od  1.  8.  2014  do  31.  7.  2020  dle  
školského zákona byl jmenován sou asný editel RNDr. Vladimír Kostka. 

1.2. Úvazky pro školní rok 2014/2015 
 do 1. ro níku se poda ilo se p ijmout jen 72 žák , budou tedy jen 3 t ídy 
 bude otev en 1. ro ník zkráceného dvouletého denního studia oborou 

„geodézie a katastr nemovitostí“ 
 nižší  po et žák  a t íd má p ímý dopad na zam stnanost pedagogických 

pracovník  
 pro p íští  školní  rok bude tato situace ešena zkrácením úvazk  n kterých 

pracovník , pokud na n  pracovníci p istoupí 
 v opa ném p ípad  bude nutné snížení stavu pedagogických pracovník  
 tato problematika byla projednána s odbory dne 5. ervna 2014 
 návrhy na snížení úvazk  pedagogických pracovník  projedná editel školy 

s dot enými pracovníky jednotliv  v pr hu tohoto týdne 
 sou asn  dojde ke zm nám v obsazení n kterých funkcí ve škole 

1.3. Odm ny 
 edsedové  PK  a  vedoucí  pracovníci  mohou  navrhnout  odm ny  pro  

pracovníky školy v souladu s l. 4.5 Sm rnice . 01/2014 „za úsp šné spln ní 
mimo ádného nebo zvláš  významného pracovního úkolu“ – návrhy 
pošlete mailem editeli školy do pátku 20. 6. 2014 do 12 hodin 

 
2. Organiza ní záležitosti 

2.1. Rozvrh pro školní rok 2014/2015 
 požadavky a zbožná p ání zašlou pedagogi tí pracovníci mailem Z  

PaedDr. Alen  Stachové a v kopii editeli školy nejpozd ji do 20. 6. 2014 
 bude  snaha  p ipravit  rozvrh  tak,  aby  v  p ípad  zkráceného  úvazku  byly  

výukové hodiny rozvrženy do odpovídajícího po tu dn  
2.2. Školní ád 

 pokud chceme vyžadovat, aby školní ád dodržovali žáci a rodi e žák , 
musí ho v první ad  dodržovat pracovníci školy 

 ipomínky a návrhy na zm nu mohou zaslat zájemci do 13. 6. 2014 
2.3. Školská rada 

 funk ní období školské rady kon í 31. 8. 2014 
 volby  zástupc  za  pedagogické  pracovníky  (2  zástupci)  prob hnou  

dvoukolov  – návrhy na kandidáty do školské rady je možno podávat do 
volební urny, která bude umíst na v sekretariátu školy, a to do 13. 6. 2014; 
druhé kolo prob hne v následujícím týdnu, seznam navržených kandidát  
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(4  až  5  s  nejvyšším  po tem  hlas ,  min.  2  hlasy)  bude  na  nást nce  ve  
sborovn  a na volebních lístcích 

 volby zástupc  za rodi e a zletilé žáky (2 zástupci) – žádáme TU 1. ro ník , 
aby návrhy poslali mailem Z  do úterý 10. 6. 2014 

2.4. Výchovná komise 
 jednání prob hne dnes od 12:15 a bude pokra ovat zítra podle dohody 

2.5. Organizace posledního týdne školního roku 
 informace budou na nást nce ve sborovn  a na webu školy (sekce „Pro 

pracovníky“) 
 
III. editel školy ukládá 
 
1. Všem pedagogickým pracovník m dodržovat  za átky vyu ovacích hodin (a to 

etn  konzultací, akcí a sjednaných sch zek) a v novat zvýšenou pozornost 
kvalit  výuky (opakovaný úkol) – trvale 

2. Další úkoly dle textu zápisu z porady 
 
 
Zapsal/a: RNDr. Kostka, PaedDr. Stachová, Ing. Kone ná 
 


