ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY
(první tvrtletí)
Dne 20. listopadu 2013, od 15 hod. do 16:30 hod.
Místo: sborovna
ítomni: podle prezen ní listiny
ed pedagogickou radou od 14:30 hodin školení prevence rizikových jev .
I. Kontrola úkol z minulé pedagogické rady
Úkol „aktualizovat a dopl ovat údaje do IS Bakalá i“ není pln n d sledn ,
nap . chybí e-maily u S1C a S1D, nejsou aktualizovány e-maily u 4. ro ník
(hodn zm n na p ihláškách) a další
úkol „všichni u itelé budou v novat zvýšenou pozornost po ádku ve
ídách (zejména v posledních hodinách) a pé i o majetek školy“ není
sledn pln n
II. Pedagogická rada projednala
1. Nové p edpisy, zm ny v p edpisech:
1.1. Zákon
. 47/2013 Sb. Sb., kterým se m ní zákon
. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, ve zn ní zákona . 167/2012 Sb.
1.2. Vyhláška
. 79/2013 Sb., o provedení n kterých ustanovení zákona
. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška
o pracovn léka ských službách a n kterých druzích posudkové pé e)
1.3. Rekodifikace soukromého práva (nový ob anský zákoník a doprovodná
legislativa), nap . Zákon . 303/2013 Sb., kterým se m ní n které zákony
v souvislosti s p ijetím rekodifikace soukromého práva
2. Výsledky 1. tvrtletí
2.1. Hodnocení prosp chu – v p ehledech jednotlivých t íd.
2.2. Výchovná opat ení
Mat j Písek S4C - d tka editele školy za poškozování majetku školy
(klávesnice ve VT)
David Bendík S4C – editelská d tka za 7 neomluvených hodin
Martin Felix S3B – editelská d tka za neomluvené hodiny a nevhodné
chování ve škole
1. Organiza ní záležitosti
1.1. Školní ád a „Provozní ád u eben s VT“ – v minulém školním roce bylo
po ízeno 65 nových PC, nové monitory a další vybavení u eben VT. Úkol
„všichni u itelé budou v novat zvýšenou pozornost po ádku ve t ídách
(zejména v posledních hodinách) a pé i o majetek školy“ však není pln n,
dochází k astému poškozování VT, ztrátám apod.
všichni u itelé budou v novat zvýšenou pozornost po ádku ve t ídách
(zejména v posledních hodinách) a pé i o majetek školy
všichni u itelé se seznámili s „provozním ádem u eben s VT“, což potvrdili
svým podpisem na prezen ní listin a budou tento ád d sledn dodržovat
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itelé v u ebnách s VT seznámí žáky s novým provozním ádem a zapíší
seznámení do TK
na sekretariátu školy je „Sešit hlášení závad“ – všichni pracovníci jsou
povinni zjišt né závady na vybavení školy ihned zapsat do tohoto sešitu,
odstran ní závada bude rovn ž v tomto sešitu zaznamenáváno
1.2. Maturity 2014 podle stejného modelu jaro v roce 2013
ihlášky denního studia – vypln ny ve všech t ídách, chybí 3x S4A, 1x S4B,
1x S4C a 3x S4D
dálkové studium v úterý
evaha p ihlášek na matematiku (zatím 75, jazyky 22), pro je malý zájem
o cizí jazyky?
1.3. ijímací ízení
Rada kraje rozhodla o povinnosti konat písemné p ijímací zkoušky pro
ijímací ízení na školní rok 2014/15 pro všechny st ední školy s maturitními
obory
gymnázia ze t ech p edm
testy SCIO, odborné školy z jednoho
edm tu podle rozhodnutí editele
u nás se bude konat písemná zkouška z matematiky
1.4. Organizace tohoto týdne
zítra t ídní sch zky od 16 hodin – na za átku krátká informace t ídních
itel , potom informa ní odpoledne nejdéle do 17:30
od 15:30 výbor sdružení rodi
– poslat zástupce t íd
Den otev ených dve í – v pátek od 14 do 17 hod., v sobotu od 9 do
12 hod.
výstava Vzd lání a emeslo – od st edy do pátku
1.5. Organizace posledního týdne p ed Váno ními prázdninami
st eda 18. 12. – od 15 hodin p edváno ní posezení pracovník , rest. Pavla
tvrtek 19. 12. – filmové p edstavení, fotbalový turnaj
pátek 20. 12 – 2 vyu ovací hodiny, 2 t ídnické hodiny
1.6. Informace
v úterý ve 14:45 hod. p ijde agentura Still production s nabídkou zajišt ní
maturitních ples – týká se 3. ro ník a p ípadn i 2. ro ník
1.7. Pod kování
Školská rada d kuje všem pracovník m školy za práci v uplynulém školním
roce a p eje všem pracovník m klidné Váno ní prázdniny a mnoho
úsp ch v p íštím roce
vedení školy d kuje všem, kte í se zapojují do aktuálních akcí školy,
rozb hlo se nám více akcí a t eba tento týden se akcí sešlo více
nábory na školách
výstava Vzd lání a emeslo
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
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