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ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY  
(třetí čtvrtletí) 

 
Dne 18. dubna 2018, od 15 hodin do 16.15 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. … zatím platí termín spuštění reformy financování od 1. 1. 2019 … prováděcí 
předpisy zatím nejsou 

 
2. Organizační záležitosti 

2.1. Maturity 2018 
 rozpisy zadavatelů na písemné zkoušky jsou vyvěšeny na nástěnce 

(u telefonu ve sborovně) 
 zadavatelé si prostudují pokyny pro zadavatele (na disku K:) 
 jmenování maturitních komisí je vyvěšeno na nástěnce – mohou být ještě 

drobné změny 
2.2. Maturitní práce 

 termín odevzdání je v pondělí 23. dubna do 12 hodin 
 vedoucí maturitních prací a oponenti posuzují práce podle kritérií pro rok 

2018 
 na disku K: jsou připraveny složky pro posudky i prezentace obhajob 

2.3. Pro 4. ročníky 
 vedoucí maturitních prací zapisovat známky do maturitního semináře – 

průběžně 
 učitelé specializačních předmětů – kompletace ročníkových prací 
 opravné zkoušky v předčasném termínu – od 25. 4. do 30. 4. 2018 

(nejpozději) 
 výsledky musí být známé do pondělí 30. 4. 2018 
 jde o komisionální zkoušky, upozornit na to případné zájemce (není odvolání 

proti výsledku), předsedové PK určí komise pro tyto zkoušky – ihned 
 pro DS totéž – zapsat známku nebo N 
 poslední zvonění – neničit, nic nesypat, nepolívat – ano zvonky, …, ve středu  

25. 4. 2018 před zahájením vyučování, konec v 8.45 hod – za pořádek odp. 
TU 

 pasování (pokud budou třídy organizovat) – po dohodě třídních učitelů 
obou tříd, v úterý 24. 4. 2018 během 5. a 6. vyučovací hodiny – nesmí být 
dehonestující, ponižující, násilné, nucené 

 vysvědčení ve středu 25. 4. 2018 – 1. vyuč. hodina – třídnická hodina 
(poslední zvonění, úklid), 2. vyuč. hod. – předání vysvědčení (až po úklidu) 

 ve čtvrtek a v pátek – studijní volno 
 konzultace budou vypsány v průběhu května mezi písemnými a ústními MZ 
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2.4. Zápisy do třídních a omlouvání nepřítomnosti 
 učitelé jsou povinni kontrolovat úplnost zápisu v třídních knihách, často se 

opakuje chybějící zápis čísla hodiny 
 omlouvat nepřítomnost žáků je potřebné vždy s uvedením důvodu 

nepřítomnosti 
 pokud žák resp. zákonný zástupce žáka neomluví nepřítomnost do 

3 kalendářních dnů, zapíše ihned TU neomluvenou absenci 
2.5. Pořádek ve škole 

 kouření v okolí školy a přezouvání trvalý problém 
 všichni učitelé budou věnovat větší pozornost přezouvání žáků a zejména 

čistotě před budovami v okolí školy a na rohu Klavíkovy a Haškovy ulice  
 TU provedou kontrolu skřínek v šatnách – využití, zamykání, pořádek 
 TU 4. ročníků připraví předání skříněk ing. Horkelovi – vyklizené, čisté, 

odemknuté 
 připomínám povinnost zvednout židle na lavice při poslední vyučování 

hodině, rozvrhy už jsou u všech tříd 
 „co na chodby“ – nápady stále nejsou, nechceme uspěchat 
 byla obnovena činnost EZS v novém režimu – zóny: server 1, aula 2, 

geodézie 3, chodby vč. VT 4, všechno (najednou) 0 
 všichni mají heslo na přístup do EZS 

2.6. Specializace 
 nově „částečná“ od 2. ročníku – směry stavební (ArchiCAD) a inženýrský 

(AutoCAD, Revit) 
 úpravy ŠVP v rámci aktualizace se dotknou předmětů ODK, DEG, INF, CAD, 

SKD a ZPR, konkrétní změny budou projednány v předmětových komisích 
 proběhla prezentace pro 2. ročníky 
 v následujících dvou týdnech proběhne jednání zástupkyň ředitele 

s vedoucími specializací a žáky o naplnění představy vedení školy 
2.7. Přijímací řízení 

 přihlášek méně, než vloni (187 – 166) 
 přijímačky proběhly, výsledky budou v pátek 27. dubna 2017 (prý) v 8 hodin 
 potřebovali bychom otevřít nejlépe 5 tříd, tj. cca 125 žáků – pro udržení stavu 

pedagogických pracovníků 
2.8. Odborná praxe 

 začíná od příštího týdne 
 3. ročníky budou na praxi nebo v Itálii 3 týdny v květnu 

2.9. Školní výchovně vzdělávací akce 
 v délce nejvýše dvou školních dní 
 v období od pondělí 25. 6. 2018 do středy 27. 6. 2018 do 12 hodin – 

pedagogové se účastní pedagogické rady; výjimečně po řádném 
zdůvodnění lze naplánovat akci na čtvrtek 21. 6. a pátek 22. 6. 2018 

 formulář ohlášení akce na disku K: - vyplnit a předat ZŘŠ včas !!! nejméně 
14 dní předem  

2.10. GDPR 
 Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů … (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) vstupuje v účinnost 25. května 2018 

 máme hotový nezávislý audit, máme pověřence na ochranu osobních 
údajů 

 pověřenec zorganizuje školení o konkrétních opatřeních a dopadech na 
činnost školy – orientačně v červnu po maturitách 
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2.11. Vyhodnocení IVP a PLPP 
 proběhlo bez připomínek 
 poskytovaná podpůrná opatření u všech žáků byla vyhodnocena jako 

vyhovující 
2.12. Žádost o postupovou zkoušku Davida Lefana 

 chybí ještě poslední podklady, doplnit ihned 
2.13. Závěr školního roku 

 ve středu 27. 6. 2018 – kino a pedagogická rada 
 ve čtvrtek 28. 6. 2018 – sportovní den a úklid ve škole 
 v pátek 29. 6. 2018 – předání vysvědčení 

2.14. Soutěže 
 ve dnech 21. až 23. března 2018 proběhl 17. ročník soutěže GP2018; ředitel 

školy děkuje všem, kteří se na úspěšné akci podíleli, jmenovitě ing. Konečné 
 soutěž „Rozpočtujeme s Callidou“ – ředitel školy děkuje ing. Drnkové za 

reprezentaci školy a žákům za vítězství v soutěži 
 
3. Výsledky 3. čtvrtletí 

3.1. Hodnocení prospěchu – v přehledech jednotlivých tříd.  
 
3.2. Výchovná opatření 

 Papaj S1A – důtka ředitele školy za podvod v ODK 
 
III. Ředitel školy ukládá 
 
1. Pedagogičtí pracovníci školy budou dodržovat veškerá opatření a postupy 

uvedené v bodě II/2 – T: trvale 
 
 
 
Zapsali: RNDr. Vladimír Kostka, PaedDr. Alena Stachová, Ing. Hana Konečná 


