
ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY 
(1. pololetí) 

 
Dne 26. ledna 2011, od 15 hod. do 16:45 hod. 
Místo: aula 

ítomni: podle prezen ní listiny 
Nep ítomni:  Bc. Filler, Mgr. Koubová, Ing. Kronika – lyža ský kurz 

Ing. Jerhot, Mgr. Vejsada, Ing. Kratochvílová, Ing. Papírníková, 
Ing. Slezák, Ing. Tomanová  - omluveni  

 
I. Kontrola úkol  z minulé pedagogické rady 
Úkoly nespln né: - 
 
II. Pedagogická rada projednala 
 
1. Školení pedagogických pracovník  

Téma: Drogy a paragrafy, školitel: Mgr. Vácha 
Materiál ze školení je k dispozici na webu školy v sekci „Pro pracovníky“. 

 
2. Nové p edpisy, zm ny v p edpisech: 

2.1. Na ízení vlády 381/2010 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 , a kterým se zrušuje na ízení vlády . 447/2000 Sb., 
o  zp sobu  usm ování  výše  prost edk  vynakládaných  na  platy  a  na  
odm ny za pracovní pohotovost zam stnanc  odm ovaných podle 
zákona o platu a odm  za pracovní pohotovost v rozpo tových 
a v n kterých dalších organizacích a orgánech 

 
3. Výsledky 1. tvrtletí 

3.1. Hodnocení prosp chu – v p ehledech jednotlivých t íd.  
3.2. Ud lená výchovná opat ení: 

 S3C Jelínek Roman – podmíne né vylou ení do 30. 6. 2011 
 S4C Strnad Lukáš – podmíne né vylou ení do 30. 4. 2011 
 S2B Chmel Mat j – d tka t ídního u itele (neomluvené hodiny) 
 S2D Stejskalová Eliška – d tka t ídního u itele (neomluvené hodiny) 
 S2D Kobera Jakub – napomenutí t ídního u itele (neomluvená hodina) 

3.3. Zm ny ve stavu žák  
 S3A Sukdol Marek – p estup od 2. pololetí tohoto školního roku 

 
4. Organiza ní záležitosti 

4.1. Školní ád 
 zp ísnit požadavky na dodržování školního ádu (hlavn  v podstatných 

cech, používání mobil  ve vyu ování a úklid t íd ) 
4.2. Maturity 

 CERMAT  postupn  uvol uje  cvi né  testy  –  budou  umíst ny  na  disku  K:  
v adresá i MATURITY 

 pokyny jsou uvedeny v dopise p. Zeleného (je na disku K:) 
 v  prvním  období  (cca  14  dní)  nejsou  testy  a  zejména  vyhodnocení  test  

ve ejn  p ístupné, je ur eno jen pro výukové pot eby 



 každý z u itel  odpovídá za dodržení jejich autorskoprávní ochrany 
 žáci všech tvrtých ro ník  absolvují testy z eského jazyka a matematiky 

v pátek 4. 3. 
4.3. Žáci  3.  ro ník ,  kte í  uvažují  o  za azení  do  n které  z  kategorií  PUP  pro  

maturity,  by  m li  do  konce  školního  roku  absolvovat  vyšet ení  
v kvalifikovaném pracovišti. Zajistí TU ve spolupráci s výchovnou poradkyní. 

4.4. Osobní p íplatky 
 podle  pokyn  MŠMT  z stávají  zatím  ve  stejné  výši,  jako  v  minulém  roce,  

a to i p es úpravu tarif  
 nové stanovení osobních p íplatk  (všech nenárokových složek) bude na 

základ  hodnocení pracovník , které p i osobním pohovoru vypracuje 
každý  p ímý  nad ízený  pracovníka  od  p edsedy  PK  výše  (podle  Kolektivní  
smlouvy) 

 hodnocení prob hne nejpozd ji v ervnu 2011 podle jednotné osnovy 
4.5. ŠVP 

 dokon uje se nový ŠVP Geodézie a katastr nemovitostí 
 aktualizuje se ŠVP Stavebnictví 

4.6. Projekty 
 realizuje se projekt „Zelený most“ se SPŠSaS Tábor – ing. Lanz 
 ipravují se: „matematická gramotnost“ – PaedDr. Stachová, vzd lávání 

dosp lých – ing. Hes, „odolnost konstrukcí“ z LdV pro VUT Klokner v ústav 
– ing. Gottfried 

 ipravuje  se  projekt  „technická  t ída“  –  spolupráce  se  ZŠ,  zatím  bez  
financování z OP 

4.7. edávání informací pro pracovníky 
 informace ur ené všem resp. v tšímu po tu pracovník  jsou umis ovány 

na web školy do sekce „Pro pracovníky“ 
 informace pro jednotlivce jsou zasílány e-mailem 

 
III. editel školy ukládá 
 
1. ídní  u itelé  zabezpe í  výpisy  z  vysv ení  a  jejich  p edání  žák m  dne  31.  1.  

2011. 
 
2. Každý pracovník je povinen nejmén  1x denn  p ekontrolovat informace na 

webu školy v sekci „Pro pracovníky“ a p íst školní e-maily. 
 
3. Zam stnanci se seznámí s textem nových právních norem uvedených v bodu 

. II/2 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 
 


