
ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY

(druhé pololetí)

Dne 28. ervna 2016, od 11 hod. do 12.25 hod.
Místo: aula

ítomni: podle prezen ní listiny

I. Kontrola úkol  z minulé pedagogické rady
dohledy u žákovského vchodu stále neplní všichni pracovníci stejn  sv domit
resp. n kte í v bec, rozpis dohled  bude vytvo en i pro p íští školní rok

II. Pedagogická rada projednala

1. Nové p edpisy, zm ny v p edpisech:
1.1. Novela školského zákona a zákona . 178/2016 ze dne 8. 6. 2016
1.2. NV k povinné maturit  z matematiky - návrh
1.3. Vláda schválila navýšení plat  u itel  o 8 % - podrobnosti nejsou známy

2. Výsledky školního roku
2.1. Hodnocení prosp chu – v p ehledech jednotlivých t íd

nové první ro níky
S1A  Ing. V ra echová
S1B Ing. Zden k Horkel
S1G Mgr. Miroslav Crha

2.2. Ud lená výchovná opat ení:
Michal Candra (S3A) – podmíne né vylou ení do 31. 1. 2017
Michal Novák (S2C) – podmíne né vylou ení do 31. 1. 2017

3. Organiza ní záležitosti
3.1. ijímací ízení

podáno 112 p ihlášek na stavebnictví a 30 p ihlášek na geodézii
nastupuje 62 žák  na stavebnictví a 11 na geodézii
studium ukon ilo ve 4. ro níku 88 žák  oboru stavebnictví a 9 žák  oboru
geodézie (zkrácené studium)

3.2. Úvazky pro školní rok 2016/17, rozvrh
úvazky jsou uzav eny, snižování úvazk , žádná výpov
požadavky  a  zbožná  p ání  na  rozvrh  do  29.  6.  2016  mailem  Z Š  Alen
Stachové
pokud má n kdo plný úvazek, nem že požadovat volný den; pokud to tak

i tvorb  rozvrhu vyjde, je to jen výsledek optimalizace rozvrhu (analogicky
platí i pro zkrácené úvazky)

3.3. Maturity – podzim
jen jedna maturitní komise
ústní zkoušky od 12. do 16. zá í 2016
posudky maturitních prací musí být k dispozici žák m nejpozd ji v pond lí
29. 8. ráno

3.4. Organiza ní opat ení na nejbližší období



st eda – kino, sraz v 8:45 p ed multikinem nebo sportovní den na TJ Meteor
(žáci podle seznamu)
st eda – TU (po kin ) podepsat a orazítkovat vysv ení, p edat k podpisu
editeli
tvrtek – p edání vysv ení a ukon ení školního roku

dovolená od pátku 1. ervence 2016
pokud bude n kdo poskytovat konzultace v pr hu prázdnin, nahlásí

edem mailem Z
nástup do práce po dovolených je v  pond lí  29.  srpna 2016 v  9.00 hodin,
zahajovací porada za íná v 10.00 hodin
opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu v období od 29. srpna do
1. zá í 2016, zkoušky nemusí být jen v dopoledních hodinách
odjezd  první  t ídy  na  seznamovací  kurz  již  31.  srpna  2016  –  t ída  S1G
Mgr. Miroslav Crha
zahájení školního roku 2016/2017 ve tvrtek 1. zá í 2016 v 8.00 hod. první
ro níky v aule, v 9.00 hod. 2. až 4. ro níky ve t ídách
po skon ení seznamovacích kurz  (12. nebo 13. 9. 2016) chceme
zorganizovat burzu u ebnic a u ebních pom cek, nápady a doporu ení
k zástupkyním editele

3.5. Dokumentace pro stavební praxi o prázdninách
ipraveny materiály pro t ídní u itele

3.6. Pod kování
vedení školy d kuje všem, kte í se zapojili do p ípravy a realizace sout ží ve
škole nebo k p íprav  žák  na sout že mimo školu
vedení školy d kuje všem pracovník m školy za práci ve školním roce
2015/16 a p eje všem krásnou dovolenou

III. editel školy ukládá

1. Všem pracovník m v novat zvýšenou pozornost po ádku ve škole a pé i
o majetek školy – trvale

2. Všem pedagogickým pracovník m v novat zvýšenou pozornost organizaci
školních akcí, bezpe nosti a dohledu – trvale.

3. Všem pedagogickým pracovník m minimáln  jednou denn  (v pracovních
dnech) p ekontrolovat školní e-mail, zprávy v IS Bakalá i a webové stránky školy
(zejména sekci pro pracovníky) – trvale.

4. Všem pracovník m školy využívat MS Outlook pro koordinaci akcí a využívání zdroj
školy (zejména auly, t locvi ny a dalších) tak, aby nedocházelo ke kolizím – trvale.

5. Všem  pracovník  školy  sledovat  termíny  akcí,  rozpisy  úkol  a  další  d ležité
informace uvád né na webu školy a v MS Outlooku a plnit uložené úkoly – trvale.

Zapsal/a: PaedDr. Stachová, RNDr. Kostka


