ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY
(t etí tvrtletí)
Dne 18. dubna 2012, od 15:15 hod. do 16:40 hod.
Místo: sborovna
ítomni: podle prezen ní listiny
I. Kontrola úkol z minulé pedagogické rady
Po ádek ve t ídách – spln no áste
Po ádek se sice zlepšil, ale p etrvávají nedostatky v pé i o majetek školy –
rozbitá okna, poškozování lavic.
II. Pedagogická rada projednala
1. Výsledky 3. tvrtletí
1.1. Hodnocení prosp chu – v p ehledech jednotlivých t íd.
S1A Mgr. Jana Do ekalová: 2 žáci mají absenci p es 100 hodin Mrá ková ukon í studium, absence Lukáše P ílepka byla ešena s rodi i,
slabý prosp ch Bajcurová, dále Šulista, Soukup, Michlík
S1B
Ing. Roman Gottfried: slabí žáci zejména Sta ková, Šejvar
S1C
Ing. Michal Kronika: Nachtigal, Ond ejová – slabí žáci, docházka
bez v tších problém
S1D
Mgr. Šárka erná: odchází Parýzková, velmi slabý prosp ch
Papajová, Noži ková
G1
Ing. Jarmila
ková: slabí T ísková, Soldát, Šípková
S2A
Mgr. Milada Pušká ová: problém D di ová, Ševe ková –
dlouhodobá nemoc (zran ní), prosp ch – jednotlivé nedostate né,
problém Pohunek, Novotný – neodevzdávání prací
S2B
Mgr. Bohuslav Bohdal: 3 žáci delší nemoc(vysoká absence),
jednotlivé nedostate né
S2C
Ing. Blanka Petrášková: došlo ke zhoršení prosp chu – Líka ,
Krpata, Škrlant – 4-5 p edm
, ud leny 2 d tky t ídního u itele –
neomluvené hodiny
S2D
Ing. Vlastimil Škopek: Nováková – nedocházka, 4 nedostate né,
Urbanová – delší nemoc
S3A
Ing. arch. Ji í Myslive ek: Salivar – dlouhodobá nemoc, dále
Dubská, Salivar, zameškané vysoké procento u n kterých žák
v modulech, 10 žák 1 a více nedostate ných, Mravec – zásadní problém
KOC
S3B
Mgr. Olga Pražáková: 30 nedostate ných, Šlehofer – náb h na
5 nedostate ných, podobn Rohlík, Dvo
ková – problém KOC
S3C
Mgr. Jolana Strej ková: Sta ková – p es 100 hodin, po operaci,
Lebduška, Peleška, Jelínek, Hospodá ský – vysoká absence, špatný
prosp ch
S3D
Mgr. Dana Mužíková: 19 nedostate ných, Dvo ák a Zvoní ek
nejslabší

4. ro níky jen zásadní problémy, zejména nedostate né – nutno sd lit
hodnocení žák m nejpozd ji v pátek 20. dubna 2012, pedagogická rada pro
4. ro níky se koná ve tvrtek 26. dubna 2012 v 10:35
S4A
Ing. Hana Kone ná: Ratajová – více nedostate ných
S4B
Ing. Zden k Horkel: více žák náb h na nedostate nou
S4C
Mgr. Jana Dundová: nedostate né hrozí Nechvátalové, dále
ojedin le
DV4
Ing. Ji í Kotrba: Acha, Bambule, Hadá ek, Hai man, Lhottka –
nedostate né
dálkové studium: bez v tších p ipomínek,
D1S
Mgr. Miroslav Crha
D1SZ
Mgr. V ra ervenková
D2S
Mgr. Jana Do ekalová
D2SZ
Mgr. V ra ervenková
D3S
Mgr. Bohuslav Bohdal
D3SZ
Mgr. Ivana Drnková
D4S
Ing. Karel Hes
D5S
Ing. Karel Hes
1.2. Ud lená výchovná opat ení:
S2C – t ídní d tky za neomluvené hodiny Felix, Tomek
2. Organiza ní záležitosti
2.1.
ijímací ízení – v 1. kole bylo podáno 146 p ihlášek. Výsledky zve ejníme
v ned li 22. dubna 2012. Budeme vypisovat 2. kolo, lze však o ekávat, že se
nepoda í naplnit 4 úplné t ídy. Podle sou asného vývoje po tu žák a podle
vývoje finan ních prost edk pro financování regionálního školství je velmi
reálné snižování po tu pedagogických pracovník školy.
2.2. Inspek ní zpráva ŠI
je k dispozici na webu školy v plném zn ní
dostala ji též k dispozici školská rada a z izovatel
2.3. Maturity
školní maturitní komisa kou je Mgr. Dana Kabelová z Gymnázia J. V. Jirsíka
pozvánky k písemným maturitám – t ídní u itelé maturitních ro ník si je
vyzvednou na sekretariátu školy zítra, tj. 19. dubna 2012 a p edají žák m
nejpozd ji do konce p íštího týdne, tj. do 27. 4. 2012
rozpis zadavatel pro písemky je vyv šen ve sborovn a na webu školy nezapomenout na osv
ení; rozpis je ud lán tak, že zadavatelé jsou
vybrání z t ch vyu ujících, kterým by odpadly hodiny u 4. ro ník , nejsou
za azeni ti, kte í normáln u í, rozvrh u nematuritních t íd pob ží normáln ,
zm ny jsou jen v umíst ní; nebude fungovat zvon ní, upozornit žáky na
dodržování klidu na chodbách
metodika a pokyny pro zadavatele jsou na K:\MATURITY\2012
platí stále to, že k maturitám má jít žák, která má šanci maturitu úsp šn
dokon it
ústní maturity prob hnou v jednom týdnu od 28. kv tna do 1. ervna 2012
2.4. Standardy
dle školního ádu – „absolvování je nutnou, nikoliv však posta ující
podmínkou pro postup do dalšího ro níku“ ( l. 104), „za zadání, pr
h
a hodnocení zkoušky odpovídá p íslušná p edm tová komise“ ( l. 102)
kdo nepsal v ur eném termínu dohodnout náhradní termín v rámci PK

„Výjimky ze standard m že ze závažných d vod a p i dostatku jiných
podklad
pro klasifikaci žáka povolit editel školy po projednání
s p edsedou p íslušné PK a vyu ujícím žáka“ ( l. 105)
organiza ní zajišt ní (u ebny) dohodnout se Z
2.5. Elektroinstalace ve škole – poda ilo se získat finan ní prost edky z rezervy J K
a v letních m sících prob hne kompletní rekonstrukce hlavních
elektrorozvod .
2.6. Žaloba ing. Bubení kové proti škole o náhradu škody – vydáno usnesení
okresního soudu, ke kterému se škola musí vyjád it.
2.7. Konec školního roku
akce jsou uvedeny na nást nce ve sborovn
výchovn vzd lávací akce 2 dny, 3 dny jen p i ádném zd vodn ní
PR 27. ervna ve 13 hodin
28. ervna – sportovn -kulturní den – kdo nep jde na sportovní den, p jde
do kina, odpoledne t ídní podepisují vysv
ení !!! a p edají editeli
k podpisu
III. editel školy ukládá
1. Všem pedagogickým pracovník v novat zvýšenou pozornost zabezpe ení
po ádku ve t ídách a ve škole a dodržování školního ádu dle zápisu – trvale.
2. Zadavatel m prostudovat metodické materiály k písemným maturitním zkouškám
– do 30. kv tna 2012.

Zapsal/a: PaedDr. Stachová, RNDr. Kostka

