
ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY 
(3. tvrtletí) 

 
Dne 14. dubna 2011, od 15 hod. do 16 hod. 
Místo: sborovna 

ítomni: podle prezen ní listiny 
Nep ítomni:  Ing. Gottfried, Mgr. Codl, Ing. Jerhot, Mgr. Klierová, Mgr. Vejsada  
 
I. Kontrola úkol  z minulé pedagogické rady 
Úkoly nespln né: - 
 
II. Pedagogická rada projednala 
 
1. Volba školské rady 
V  tomto  školním  roce  kon í  volební  období  školské  rady.  Do  nové  školské  rady  je  
pot eba zvolit  dva  zástupce z  ad  pedagog  –  volba  prob hne na  konci  kv tna  –  
a dva zástupce z ad rodi  (p ípadn  zletilých žák  školy). Návrhy na zástupce z ad 
pedagog  je možné podat do 20. 5. Volba zástupc  z ad rodi  prob hne v rámci 
informa ního odpoledne dne 1. 6. 2011. 
Návrhy na zástupce z ad rodi :  

 Ing. arch. Ji í Myslive ek 
 Karel Vácha 

 
2. Praktické maturitní zkoušky 
Praktické  maturitní  zkoušky  budou  probíhat  v  úterý  a  ve  st edu  19.  a  20.  dubna.  
V úterý t ída G4, jako pomoc p i m ení bude mít t ídu S2B. Na st edu 20. 4. vyhlásil  
editel školy editelské volno pro žáky 1. – 3. ro níku. V ten den budou probíhat 

praktické maturitní zkoušky všech t íd 4. ro níku a dálkového studia. Rozpis dozor  
bude  zve ejn n  na  nást nce,  budou  zapojeni  všichni  vyu ující.  Jako  pomoc  p i  

ení u geodet  bude t ída S2D, která bude mít volno v náhradním termínu. 
 
3. Hodnocení žák  4 ro níku: 
Pedagogická  rada  pro  t ídy  S4B,  S4D,  D5S  a  D3Z  prob hne  27.  4.  2011  o  velké  

estávce ve sborovn , pro t ídy S4A, S4C, G4  4. 5. 2011 rovn ž o velké p estávce. 
Vyu ující  maturitních  p edm  zváží,  zda  jsou  všichni  žáci  schopni  zvládnout  ústní  
maturitní zkoušku v jarním termínu. 
 
4. Výsledky 1. tvrtletí 

4.1. Hodnocení prosp chu – v p ehledech jednotlivých t íd.  
 S1A – celkov  bez problém  
 S1B – Kratochvíl absence160 hodin, hrozí 5 nedostate ných, vyšší absence  
 S1C – 13 žák  nedostate ná nebo 4 - 5, z toho 3 po p ti nedostate ných 
 S1D – mírn  vyšší absence, epa Jakub – 3 nedostate né 
 S2A – 2 žáci mají  vysokou absence, ale zd vodn nou, celkem 8 student  

s nedostate nou, Kadlec 3x,  
 S2B – absence Raba – po operaci, 11 student  mezi 4 - 5 
 S2C  –  Bendík,  Hajná,  Šusták  –  slabí  žáci,  Bendík  pravd podobn  odejde,  

absence 55 hodin na žáka 



 S2D  –  absence  47,9  hodin  na  žáka,  33  p tek  –  celkem  17  student ,  
evážn  z  matematiky.  T ídní  u itelka  podala  návrh  na  zm nu  termínu  

sportovního kurzu, protože hned po p íchodu žák  do školy navazují 
standardy z matematiky. Vzhledem k tomu, že není možnost kurz p esunout 
bylo dojednáno, že žáci budou mít maximální po et hodin matematiky 
v dob  ústních maturitních zkoušek.  

 S3A – 13 student  pr r p es 4, 1 student istá 5, 2 se blíží ke 100 hodinám 
 S3B – 23 má p tku, 56 hodin na studenta, problémy Csalei, Mravec 
 S3C  –  Stoulilová  –  úraz,  p es  100  hodin,  Šime ková  –  p es  100  hodin  –  

nemoc, problém v prosp chu nejvíc Glasserová, Jelínek 
 DV3 – absence pr rn  60 hodin, Bambule – nejv tší problémy 

4.2. Ud lená výchovná opat ení: 
 S1D  epa  - editelská d tka 

4.3. Zm ny ve stavu žák : 
 S1A Vondra - odchod 11. 4. 

 
5. Organiza ní záležitosti 

5.1. Školní ád 
 dbát  na  dodržování  školního  ádu  (hlavn  v  podstatných  v cech,  

používání mobil  ve vyu ování a úklid t íd) 
5.2. Výchovn  vzd lávací akce na konci školního roku  

 Výchovn  vzd lávací akce budou probíhat v týdnu od 20. 6. do 24. 6.,  pro 
druhé a t etí ro níky od 21. 6. V pond lí 20. 6. budou ve všech t ídách 2. a 
3. ro níku standardy z matematiky. T ídy mohou jet na 2 dny, pokud je t ída 
bezproblémová a doloží kvalitní nápl  výletu, m že editel školy povolit 
3 dny. 

5.3. Informa ní odpoledne pro rodi e 
 Další  informa ní  odpoledne  pro  rodi e  prob hne  1.  6.  2011.  Vzhledem  

k požadavk m t ídních u itel  kombinovanou formou – cca 20 minut t ídní 
ve  své  t íd ,  kde  sd lí  informace  pro  celou  t ídu,  poté  rodi e  navštíví  ty  
vyu ující,  se kterými budou chtít  probrat výsledky svých d tí.  Rodi e žák  
3. ro ník  dostanou na za átku informa ního odpoledne hromadn  
informace o nové podob  praktické maturitní zkoušky od 16 hodin v aule. 

5.4. V u ebn  fyziky po skon ení výuky vytáhnout rolety – z stávají stažené, žáci 
ve t íd  zbyte  svítí 

5.5. Vyu ující  TEV  organizují  turnaj  pedagog  ve  stolním  tenise.  Zájemci  se  
mohou hlásit v kabinet  TV 

5.6. 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. 

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

webu školy v sekci „Pro pracovníky“ a p íst školní e-maily. 
 
 
Zapsala: PaedDr. Stachová  


