
ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY 
(t etí tvrtletí) 

 
Dne 15. dubna 2015, od 15 hod. do 16:30 hod. 
Místo: sborovna 

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

 dohledy u žákovského vchodu neplní všichni pracovníci stejn  sv domit  
resp. v bec, rozpis dohled  stále platí (i když se po ádek už zlepšil) 

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

1.1. Vyhláška . 3/2015 Sb., o n kterých dokladech o vzd lání 
1.2. Novela zákona 561/2004 Sb., školský zákon (7. dubna 2015 p edána 

prezidentem k podpisu premiérovi, zatím nevydána ve Sbírce) 
 
2. Výsledky 3. tvrtletí 

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

 Št pán Slípka (S4D) – podmíne né vylou ení do 30. 4. 2015 za 
15 neomluvených hodin 

 Nguyen Ngoc Duc (S3A) – dopis „výzva“ k doložení neú asti ve výuce 
 
3. Organiza ní záležitosti 

3.1. ipravované legislativní zm ny 
 novela školského zákona (poslední rok v MŠ povinný, povinné p ijímací 

ízení  na  SŠ  s  maturitními  obory  z  JL  a  MAT,  povinná  maturita  z  JL,  CIJ  
a  MAT  pro  všechny  SŠ  mimo  obor  82)  –  zatím  ve  form  návrhu  
v mezirezortním p ipomínkovém ízení 

 zavedení kariérního ádu – informace o výstupech projektu na webových 
stránkách NIDV (jde o výstupy z projektu, nemá zatím legislativní podobu, 
která je však nutná) 

3.2. Stavba 
 postupn  je dokon ována 1. a 2. etapa 
 byla zahájena 3. etapa – historická budova 
 v pr hu maturit bude stavba omezována (hlu né innosti), nicmén  

bude pokra ovat 
 termín dokon ení je 31. 7. 2015 

3.3. Ukon ení studia 4. ro ník  
 pedagogická rada v úterý 28. dubna o velké p estávce 
 klasifikaci (absenci a datum vysv ení – 28. 4. 2015) uzav ít do pátku 

27. dubna v . dálkového studia 
 vysv ení bude p edáno v úterý 28. dubna 5. vyu ovací hodinu 
 ídní u itelé odpovídají za udržení po ádku p i všech akcích 4. ro ník  na 

záv r  studia  (pasování,  poslední  zvon ní  apod.  –  termíny  si  p ípadn  
dohodnou s TU 3. Ro ník  a Z Š) 
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 ve st edu 29.  a ve tvrtek 30.  dubna volno k  p íprav  na konání  maturitní  
zkoušky 

 maturitní vysv ení bude p edáno až po spln ní všech závazk  v i škole 
(informa ní centrum, platby apod.) – odpovídají TU 

3.4. Maturity 
 rozpis  zadavatel  pro  písemné  maturitní  zkoušky  je  na  nást nce  ve  

sborovn  (vedle telefonu) a na webu školy 
 rozpis  zkušebních  komisí  je  k  dispozici  na  nást nce  ve  sborovn  (vedle  

telefonu) a na webu školy 
 maturitní práce – posudky do 14 dní p ed obhajobou (tj. 4. kv tna pro t ídy 

S4B, S4C, S4D, D3Z a D5S, a 11. kv tna pro t ídy S4A a G4), prezentace do 
ípravy t ídy na ústní zkoušky 

3.5. ídní sch zky 
 zítra  t ídní  sch zky  od  16  hodin  –  na  za átku  krátká  informace  t ídních  

itel , potom informa ní odpoledne nejdéle do 17:30 – dle rozpisu 
 od 15:30 výbor sdružení rodi  – poslat zástupce t íd 
 TU 2. ro ník  – informovat rodi e o specializacích pro 3. a 4. ro ník 

3.6. ŠI organizuje výb rové zjiš ování výsledk  žák  vybraných obor  st edních 
odborných škol v oblasti p írodov dných p edm  pro žáky 3. ro ník . 
Šet ení prob hne v týdnu od 11. do 15. 5. 2015 elektronickou formou 

3.7. ijímací ízení 
 do  1.  kola  jsme  dostali  114  p ihlášek  na  stavebnictví  a  22  p ihlášek  na  

geodézii a katastr nemovitostí (z toho 3 na oba obory) 
 bude vyhlášeno 2. kolo 

3.8. TU hlídat absence žák  a ešit pozdní omlouvání podle školního ádu 
 l. 49 – omluva do 3 kalendá ních dn  od prvního dne nep ítomnosti 
 l. 51 – nedodržení pravidel omlouvání je vždy neomluvená nep ítomnost 
 l.  57  –  neomluvenou  nep ítomnost  do  10  hod.  eší  TU,  nad  10  hod.  

výchovná komise 
3.9. Výchovn  vzd lávací akce 

 na základ  písemného návrhu t ídního u itele – viz formulá  na webu 
 termíny od tvrtka 18. do st edy 24. 6. 
 (zatím p edpokládám ukon ení výuky v pátek 26. 6. 2015) 

3.10. Novým školníkem je pan Bed ich Hlavá ek, který nastoupil 24. února 2015 
3.11. Na dvo e vznikne certifikovaná zkušebna – pronájem laborato í, možnost 

spolupráce 
 ebna a laborato  STM a STK bude p esunuta do laborato í vody 
 úprava vstupu a vybavení u eben v suterénu 

 
III. R zné 

4.1. Mgr. Crha – žádá všechny vyu ující (zejména v d lených skupinách 
a specializacích) o v asné a úplné zapisování absence 

4.2. Mgr.  Bohdal  –  ú ast  žák  na  všech  akcích  školy  konzultovat  vždy  s  TU  
edem!!! 

Mgr. ervenková – problém dohnání látky p i ú asti na akcích pro slabší žáky 
4.3. Ing.  Lanz –  pozvánka na návšt vu SPŠS Zlín  (od pedagogického doprovodu 

na sout ži GP 2015) 
4.4. Prob hla diskuse k psychologické p íprav  (PhDr. Skálová) 
4.5. Mgr. Filler – pozvánka na turnaj v plážové kopané 
4.6. PaedDr.  Stachová  –  informace  o  spolupráci  se  studenty  architektury  VUT,  

s hlavním architektem m sta a naší školou 
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IV. editel školy ukládá 
 
1. Všem pedagogickým pracovník m dodržovat za átky vyu ovacích hodin 

a v novat zvýšenou pozornost kvalit  výuky (opakovaný úkol) – trvale 
2. Dbát na zvýšenou opatrnost a bezpe nostní p edpisy a pokyny v pr hu stavby 

ve škole – T: do dokon ení stavby 
 
 
Zapsal/a: PaedDr. Stachová, Ing. Kone ná, RNDr. Kostka 
 
 


