
ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY

(první pololetí)

Dne 27. ledna 2016, od 15 hod. do 16:30 hod.
Místo: sborovna

ítomni: podle prezen ní listiny

I. Kontrola úkol  z minulé pedagogické rady

II. Pedagogická rada projednala

1. Nové p edpisy, zm ny v p edpisech:
1.1. V projednávání je další novela školského zákona – zavedení povinných

jednotných celostátních p ijímacích zkoušek na st ední školy, nový model
maturitní  zkoušky (povinné t i  zkoušky ve spole né ásti,  …) –  je  v  jednání  PS

R
1.2. Nový model kariérního ádu – informace na stránkách MŠMT

2. Výsledky 1. tvrtletí
2.1. Hodnocení prosp chu – v p ehledech jednotlivých t íd.

2.2. Výchovná opat ení a obdobná rozhodnutí editele
Mašek (S4C) – podmíne né vylou ení do 30. 4. 2016
Riedl (S1A) – podmíne né vylou ení do 31. 1. 2016
Spreitzer (S2B) – editelská d tka

3. Organiza ní záležitosti
3.1. Zkoušky v náhradním termínu

do konce b ezna, termíny hlásit Z Š
protokoly jen v p ípad  nedostate né
pro DS platí stejné podmínky jako v lo ském roce

3.2. Op t se zvyšuje po et ku ák  p ed školou a více žák  se nep ezouvá
zavedeme op tovné namátkové dozory o p estávkách u žákovského
vchodu podle rozpisu

3.3. Zápisy do t ídních a omlouvání nep ítomnosti
itelé jsou povinni  kontrolovat  úplnost  zápisu v  t ídních knihách,  asto se

opakuje chyb jící zápis ísla hodiny
omlouvat  nep ítomnost  žák  je  pot ebné  vždy  s  uvedením  d vodu
nep ítomnosti
pokud žák resp. zákonný zástupce žáka neomluví nep ítomnost do
3 kalendá ních dn , zapíše ihned TU neomluvenou absenci

3.4. Organizace tohoto týdne
výpisy z vysv ení – budou vytišt ny zítra b hem první vyu ovací hodiny
a budou k dispozici TU ve sborovn  od první p estávky
TU je p ekontrolují, orazítkují „hranatým“ razítkem a podepíší
TU p edají výpisy žák m zpravidla do 5. vyu ovací hodiny

3.5. Zítra ve tvrtek 28. ledna 2016 bude od 13 hodin v zasedací síni ZM na radnici
eských Bud jovic prezentace 4 návrh ešení „slepého ramene“ Malše
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v eských Bud jovicích, které p ipravili naši žáci. Všichni zájemci jsou vítání,
jde o dobrou prezentaci školy na ve ejnosti.

3.6. Maturitní práce
TU p edají žák m formulá e zadání MP
vedoucí maturitních prací musí též vyžadovat správný zápis použitých zdroj
a dbát na „originalitu“ práce – p edcházení plagiátorství

3.7. ijíma ky nane isto
v prvním termínu p išli 62 zájemci
z toho 8 až 9 zájemc  o geodézii

3.8. V sou asné dob  v souvislosti s ustanoveními nového Ob anského zákoníku
probíhá transformace naší OPS na „Nada ní fond pro podporu vzd lávání SPŠ
stavební  v  eských  Bud jovicích“  a  zaniká  SRPŠ  jako  ob anské  sdružení,
nadále bude sou ástí nada ního fondu. P ísp vky rodi  a sch zky zástupc
rodi  jednotlivých  t íd  z stávají  beze  zm ny  (vždy  p l  hodiny  p ed  t ídními
sch zkami).

3.9. Seznámení s výsledky inventarizace k 31. 12. 2015
výsledky inventarizace
záv re ná zpráva

III. editel školy ukládá

1. Pedagogi tí  pracovníci  školy  budou  dodržovat  veškerá  opat ení  a  postupy
uvedené v bod  II/3 – T: trvale

Zapsal/a: PaedDr. Stachová, Ing. Kone ná, RNDr. Kostka


