
ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY 
(první tvrtletí) 

 
Dne 23. listopadu 2011, od 15 hod. do 16:30 hod. 
Místo: sborovna 

ítomni: podle prezen ní listiny 
 

ed pedagogickou radou prob hl seminá  Mgr. Váchy na téma „Šikana“. Materiál 
je k dispozici na webu v sekci „pro pracovníky“ – „vzd lávání pracovník “. 
 
I. Kontrola úkol  z minulé pedagogické rady 

úkoly spln ny 
 
II. Pedagogická rada projednala 
 
1. Nové p edpisy, zm ny v p edpisech: 

1.1. Zákon  .  331/2011  -  novela  zákona  .  561/2004  Sb..  školský  zákon,  („malá  
novela“ – maturity) 

1.2. Novela  Vyhlášky  .  177/2009  Sb.  o  bližších  podmínkách  ukon ování  
vzd lávání ve st edních školách maturitní zkouškou (vyhláška . 273/2011 
Sb.) 

 
2. Výsledky 1. tvrtletí 

2.1. Hodnocení prosp chu – v p ehledech jednotlivých t íd.  
 S1A –  absence 14,9  h.,  nejslabší  Bajcurová,  Šulista,  jinak t ída bez velkých 

problém   
 S1B – absence 20 h.,  7 žák  s nedostate nou, Egertová, Šejvar – nejslabší,  

Egertová – ešeno s VP a rodi i 
 S1C – absence 15,2 h., 2 slabší žáci – Nachtigal, Samek 
 S1D  –  absence  22,4  h.  –  2  sportovci,  slabší  prosp ch  t ídy,  nejhorší  

Papajová, Kameník 
 G1  –  absence  15  h.,  nedostate né  ojedin lé,  t ída  jinak  bez  v tších  

problém   
 S2A – absence 26,4 h., dobrý kolektiv, prosp ch se hodn  pohoršil 
 S2B – absence 16 h., zhoršený prosp ch MAT, FYZ, DEG 
 S2C –  absence 41,1  h.,  12  žák  se  blíží  k  nedostate né,  Krpata  –  zran ní,  

estal pracovat 
 S2D – absence 39,6 h., velké výchovné problémy – viz výchovná komise, 

nedostate né – epa,  
 S3A –  absence 37  h.,  Mravec  –  opakuje,  pr r  4,8,  Bártová  –  zdravotní  

potíže, Dubská – 4 nedostate né  
 S3B  –  absence  30  h.,  Dvo ková  –  6  nedostate ných,  Šlehofer  –  

4 nedostate né – není schopen dohnat MAT, stejn  tak Rohlík    
 S3C – absence 44,1 h., max. 3 nedostate né, nejv tší problém v docházce  
 S3D  –  32  nedostate ných  (14  žák ),  Zvoní ek  7  nedostate ných,  t ída  

velmi nerovnom rná v prosp chu, n kte í se vyhýbají písemkám, absence 
–  36  h.  (autoškola),  asto  výb rová  absence  –  nechodí  na  n které  

edm ty, Korchová – vážné problémy, tolerance  
 S4A – absence 38,2 h., prosp ch – n kde horší, žádné závažné problémy  



 S4B – jednotlivé nedostate né, absence 31 h.  
 S4C  –  absence  46  h.,  po  výchovné  komisi  došlo  ke  zlepšení,  prosp ch  –  

Gallistl nedostate né, jinak bez velkých problém  
 DV4  –  absence  41,4  h.,  3  a  víc  nedostate ných  –  Lhottka,  Amcha,  

Bambule, Cihlá  – setrvalý stav 
 dálkové studium – spojené ro níky – problém 1. hodina – pozdní docházka  

2.2. Ud lená výchovná opat ení: 
 projednat ve výchovné komise: S2D: epa –– návrh 2 z chování, Vyhlídka, 

amra, Dohnal – t ídní d tka, ekal 
2.3. Absence: hranici 100 zameškaných hodin zatím p ekonali: 

 S3A – Salivar – dlouhodobá nemoc, Mravec – VK 
 S3C – Eder, Hed nec, Jelínek, Kolá  – VP 
 S3D – Hudi ák – pozdní p íchody 

 
3. Organiza ní záležitosti 

3.1. Školní ád 
 opakují se nedostatky v kou ení žák  v okolí školy o p estávkách, p i 

ezouvání žák  a p i dodržování po ádku ve t ídách 
 ídní u itelé p ipomenou žák m výše uvedené povinnosti 
 všichni  u itelé  budou  v novat  zvýšenou  pozornost  po ádku  ve  t ídách  

(zejména v posledních hodinách) a pé i o majetek školy 
3.2. CERMAT vydal „Školní zprávu o výsledcích spole né ásti maturitní zkoušky – 

oba termíny roku 2011“ 
 kompletní materiál je uve ejn n na disku K:/maturity/výsledky/celkové 
 materiál  je  pouze  interní  pro  pot eby  školy,  pouze  pro  pedagogické  

pracovníky školy 
 
III. editel školy ukládá 
 
1. Dopl ovat údaje do IS Bakalá i dle zápisu – trvale 
 
2. Zam stnanci se seznámí s textem nových právních norem uvedených v bodu 

. II/1 tohoto zápisu. Texty jsou uloženy na obvyklém míst  spolu s nejd ležit jšími 
právními  normami  a  sm rnicemi  školy  (v  síti  na  disku  K  v  „dokumentech  školy“).  
Povinnost seznamovat se s dokumenty v této složce platí trvale. 

 
 
Zapsal/a: PaedDr. Stachová, RNDr. Kostka 
 


