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ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY  
(první čtvrtletí) 

 
Dne 29. listopadu 2017, od 15 hodin do 16.30 hod. 
Místo: sborovna 
Přítomni: podle prezenční listiny 
 
I. Kontrola úkolů z minulé pedagogické rady 

 průběžně plněno 
 
II. Pedagogická rada projednala 
 
1. Nové předpisy, změny v předpisech: 

1.1. Nařízení vlády č. 340/2017 Sb. (novela NV č. 564/2006 Sb.) – platy 
pedagogických pracovníků – od 1. 11. 2017 

1.2. Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě – od 1. 1. 2018 (nahrazuje NV č. 564/2006 Sb.) 

 
2. Výsledky 1. čtvrtletí 

2.1. Hodnocení prospěchu – v přehledech jednotlivých tříd.  
 

3. Organizační záležitosti 
3.1. Dokončené kvalifikační studium 

 Mgr. Dana Mužíková – výchovná poradkyně 
 Mgr. Šárka Kostková – koordinátorka ŠVP 
Vykonávají uvedené funkce a jsou oprávněné ukládat úkoly pracovníkům 
v oblasti jejich působnosti 

3.2. Investice a opravy 
 vše pokračuje podle plánu (informace byly podány na zahajovací poradě) 
 provozní změny jsou průběžně prezentovány na krátkých informačních 

poradách 
3.3. Maturity 2018 podle obdobného modelu jako v předchozích letech 

 nově  nejen ČJL PP, ale i CIJ PP se budou psát již 11. dubna 2018 
 přihlášky vyplněny, pokud někdo chybí, musí si zajistit sám na sekretariátu 

školy 
 připomenout žákům zásadu „k maturitě bude připuštěn jen ten žák, který 

má reálnou šanci maturitu úspěšně složit“ 
 někteří žáci se ještě nepřihlásili – někteří z D5S a opakované zkoušky 

3.4. Přijímací řízení 
 stejný model jako v loňském roce 
 přijímací řízení = jednotná přijímací zkouška + výsledky z konce 8. třídy 

a pololetí 9. třídy 
 jednotná přijímací zkouška – připravuje a vyhodnocuje CERMAT, koná se 

12. a 16. dubna 2018, zadává každá škola svými pracovníky, výsledky by měl 
dodat CERMAT do 27. dubna 

 v druhém a dalších kolech se jednotná přijímací zkouška nekoná 
 jednotná přijímací zkouška nanečisto 7. února – po zkoušce ihned informace 

o správných výsledcích a postupech 
3.5. Žáci se SVP 
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 sledovat informace na disku K: 
 informace výchovné poradkyně 

3.6. Vyhodnocení IVP a PLPP 
 proběhlo bez připomínek 
 poskytovaná podpůrná opatření u všech žáků byla vyhodnocena jako 

vyhovující 
3.7. Organizace tohoto týdne 

 zítra třídní schůzky od 16 hodin – na začátku krátká informace třídních 
učitelů, potom informační odpoledne nejdéle do 17.30 

 od 15.30 výbor rodičů – poslat zástupce tříd 
3.8. Organizace posledního týdne před Vánočními prázdninami 

 fotbalová turnaj? – pokud ano, účast jen hráči 
 filmové představení se nekoná 
 středa 20. 12. – od 15 hodin předvánoční posezení pracovníků, organizuje 

kabinet MAT, TV a praxe 
 pátek 22. 12. – 2 vyučovací hodiny, 2 třídnické hodiny 
 od soboty jsou prázdniny do 2. ledna včetně, do školy se jde ve středu 

3. ledna 2018 
3.9. Inventury k 31. 12. 2017 – podle směrnice č. 1/2017, projít nepoužívaný majetek 

a navrhnout k vyřazení, uklidit a pořádně překontrolovat vše! 
3.10. Poděkování 

 vedení školy děkuje všem, kteří se zapojují do aktuálních akcí školy, náboru 
žáků 9. tříd, rozběhlo se nám více akcí najednou; zejména v minulém týdnu 

 vedení školy děkuje žákyním Nině Švihovcové, Pavlíne Podhradské, 
Michaele Jůnové a Daniele Novotné za účast na besedě na ZŠ Oskara 
Nedbala 

 
II. Ředitel školy ukládá 
 
1. Pedagogičtí pracovníci se seznámí se všemi materiály uvedenými v bodě II. 1. 

– T: 22. 12. 2017 
2. Pedagogičtí pracovníci školy budou dodržovat veškerá opatření a postupy 

uvedené v bodě II/3 – T: trvale 
 
 
 
Zapsali: RNDr. Vladimír Kostka, PaedDr. Alena Stachová, Ing. Hana Konečná 


