
ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY 
(první tvrtletí) 

 
Dne 19. listopadu 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“ není 

sledn  pln n  
 
II. Pedagogická rada projednala 
 
1. Nové p edpisy, zm ny v p edpisech: 

1.1. Na ízení vlády . 224/2014 Sb., kterým se m ní na ízení vlády . 564/2006 Sb., 
o  platových  pom rech  zam stnanc  ve  ve ejných  službách  a  správ ,  ve  
zn ní pozd jších p edpis  

 
2. Výsledky 1. tvrtletí 

2.1. Hodnocení prosp chu – v p ehledech jednotlivých t íd.  
2.2. Výchovná opat ení 

 Dominik Kudlá ek S4D – vylou en pro neomluvené hodiny 
 Václav Bílý S4D – podmíne né vylou ení do 30. 4. 2015 
 Milan Dohnal S4D – podmíne né vylou ení do 31. 1. 2015 
 Marie Blažková S2B – d tka editele školy 
 Veronika Onderková S1A – podmíne né vylou ení do 31. 1. 2015 
 Pavel Brom S2C (D2S) – podmíne né vylou ení do 31. 1. 2015 
 Ond ej Mašek S54D – podmíne né vylou ení do 30. 4. 2015 

 
1. Organiza ní záležitosti 

1.1. Úkol „všichni u itelé budou v novat zvýšenou pozornost po ádku ve t ídách 
(zejména v posledních hodinách) a pé i o majetek školy“ však není stále 

sledn  pln n, dochází k poškozování majetku 
 po izujeme nové tabule, nové lavice a židle, opravujeme podlahy 
 v lednu a únoru budeme realizovat projekt z dotace ROP za 4 mil. K  
 všichni u itelé budou v novat zvýšenou pozornost po ádku ve t ídách 

(zejména v posledních hodinách) a pé i o majetek školy 
 na sekretariátu školy je „Sešit hlášení závad“ – všichni pracovníci jsou 

povinni  zjišt né  závady  na  vybavení  školy  ihned  zapsat  do  tohoto  sešitu,  
odstran ní závada bude rovn ž v tomto sešitu zaznamenáváno 

 pro u ebny VT je sešit závad v elektronické podob  na disku K 
1.2. Maturity 2015 podle stejného modelu jako v p edchozích letech 

 ihlášky vypln ny, pokud n kdo chybí, musí si zajistit sám na sekretariátu, 
dálkové u Z  ing. Kone né  

 ipomenout žák m zásadu „k maturit  bude p ipoušt n jen ten žák, který 
má reálnou šanci maturitu úsp šn  složit“ 

1.3. ijímací ízení 
 nep ihlásili jsme se do ov ovacího b hu p ijímacích zkoušek CERMATu 
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 budeme d lat písemnou zkoušku z matematiky jako v lo ském roce 
1.4. 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 
 Den  otev ených  dve í  –  v  pátek  od  14  do  17  hod.,  v  sobotu  od  9  do  

12 hod. 
1.5. Organizace posledního týdne p ed Váno ními prázdninami 

 st eda 17. 12. – od 15 hodin p edváno ní posezení pracovník  
 tvrtek 18. 12. – filmové p edstavení od 9 hodin 
 pátek 19. 12 – fotbalový turnaj, 2 vyu ovací hodiny, 2 t ídnické hodiny 

1.6. Pod kování 
 vedení školy d kuje všem, kte í se zapojují do aktuálních akcí školy, 

projekt ,  náboru  žák  9.  t íd,  rozb hlo  se  nám  více  akcí  a  t eba  tento  
týden se akcí sešlo více 

 
III. editel školy ukládá 
 
1. 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 
 


