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ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY  
(druhé pololetí) 

 
Dne 26. června 2019, od 13 hodin do 14.25 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 nic zcela nového … nové financování, změny v maturitách, …, 
platové úpravy od 1. ledna 2020 (stávka?) 

 
2. Organizační záležitosti 

2.1. Přijímací řízení 
 nastupuje více žáků, než ukončilo školu 
 není ukončeno přijímací řízení na dálkové studium 
 dálkové studium oboru Geodézie a katastr nemovitostí – zatím 3 přihlášky, 

není rozhodnuto 
2.2. Úvazky pro školní rok 2019/20, rozvrh 

 úvazky jsou uzavřeny 
 požadavky a zbožná přání na rozvrh – už ukončeno 
 pokud má někdo plný úvazek, nemůže požadovat volný den; pokud to tak 

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

 nově nastupují 3 učitelé, seznámení v přípravném týdnu 
 konzultace budou vypsány v průběhu května mezi písemnými a ústními MZ 

2.3. Maturity – jaro 
 informace o průběhu a výsledcích 

2.4. Maturity – podzim 
 jsme spádovou školou pro písemky 
 jen jedna maturitní komise 
 ústní zkoušky od 11. do 14. září 2019 
 MP do 13. srpna 2019 (obecně platí, že žák maturující v podzimním termínu 

si může MP, kterou odevzdal v dubnu vzít zpět a pracovat na ni a nově 
odevzdat v termínu po podzimní termín MZ – dohoda žáka a vedoucího MP) 

 posudky maturitních prací musí být k dispozici žákům nejpozději v úterý 
27. 8. 2018 ráno (od 9 hod.) 

2.5. Úpravy ŠVP – běží, živý dokument bude se opravovat stále 
2.6. Organizační opatření na nejbližší období 

 čtvrtek – kino 
 čtvrtek – sportovní den (podle seznamu na nástěnce) 
 žáci 3. ročníku úklid tříd a šaten 
 TU po 9. hodině podepsat a orazítkovat vysvědčení, předat k podpisu 

řediteli 
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 dokumentace pro stavební praxi o prázdninách - připraveny materiály pro 
třídní učitele 

 pátek – úklid šatnových skříněk, předání vysvědčení a ukončení školního 
roku … TU se hned po poradě půjdou podívat, jestli je možno v jejich třídě 
předat vysvědčení a nahlásí třídy, kde to není možné 

 dovolená od pondělí 1. července 2019 
 pokud bude někdo poskytovat konzultace v průběhu dovolených, nahlásí 

předem mailem ZŘ 
 nástup do práce po dovolených je v úterý 27. srpna 2019 v 9.00 hodin, 

zahajovací porada začíná v 10.00 hodin 
 opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu v období od 27. srpna do 

30. srpna 2019, zkoušky nemusí být jen v dopoledních hodinách 
 odjezd první třídy na seznamovací kurz již v neděli 1. září 2019 – třída S1C 

Mgr. Jana Dočekalová 
 zahájení školního roku 2019/2020 v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hod. první 

ročníky v aule, 2. až 4. ročníky ve třídách – stěhování tříd !!! 
 od 12 hod. maturitní písemky 
 po skončení seznamovacích kurzů (16. nebo 17. 9. 2019) chceme 

zorganizovat burzu učebnic a učebních pomůcek, nápady a doporučení 
k zástupkyním ředitele 

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

vyhovující 
2.8. Projekty 

 připravujeme Šablony II – informace o možnostech využití, předs. PK byli 
informováni 

 v létě by měla proběhnout komplexní obnova tříd (elektro, osvětlení, sítě, 
voda, kanalizace, omítky a podlahy) – akce za cca 4 mil. Kč 

 rovněž budeme rekonstruovat kanalizaci v přístavku v žákovském vchodu 
 snad také proběhne oprava ve výměníku (armatury, ventily, čerpadla, …) 
 v roce 2020 bychom chtěli rekonstruovat tělocvičnu a aulu (? žákovské 

schodiště) 
 praxe se přesune do dílny pod tělocvičnou 

2.9. Poděkování 
 vedení školy děkuje všem, kteří se zapojili do přípravy a realizace soutěží ve 

škole nebo k přípravě žáků na soutěže mimo školu 
 vedení školy děkuje všem pracovníkům školy za práci ve školním roce 

2018/19 a přeje všem krásnou dovolenou 
 

3. Výsledky 1. pololetí 
3.1. Hodnocení prospěchu – v přehledech jednotlivých tříd.  
 
3.2. Výchovná opatření 

 pohovory s problémovými žáky u ředitele školy za účastí výchovné 
poradkyně 
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II. Ředitel školy ukládá 
 
1. Pedagogičtí pracovníci se seznámí se všemi materiály uvedenými v bodě II. 1. 

– T: 17. 4. 2019 
2. 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 


