ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY
(p ípravný týden)
Dne 25. srpna 2010, od 8 hodin
Místo: aula
ítomni: podle prezen ní listiny
I. Pedagogická rada projednala
1. Nové p edpisy, zm ny v p edpisech:
1.1. Soubor pedagogicko – organiza ních informací MŠMT na školní rok 2010/2011 byl
zve ejn n ve V stníku . 6/2010 a je vyv šen v „dokumentech školy“ na disku K.
1.2. Organizaci školního roku 2011/2012 (V stník MŠMT . 8/2010) v „dokumentech
školy“ na disku K.
1.3. Katalog prací - ve Sbírce zákon vyšel nový Katalog prací - na ízení vlády
. 222/2010 Sb., který nabude ú innosti dne 1. 10. 2010. V u itelských profesích se
od starého katalogu liší jen nepatrn , zm ny jsou v tšinou jen kosmetické úpravy
textu, zavedení správné terminologie.
1.4. Státní maturita, nominace ped. pracovník na vzd lávání ke státní maturit
2. Organiza ní záležitosti
2.1. Personální zm ny ve škole
ing. Fencl zatím nebude u it, úvazek p evezme ing. Návarová
ing. Bubení ková – nastoupí nejd íve po Novém roce, STM – ing. Kurfirst,
Lefan, CHE – ing. Kratochvílová (BiE u í dr. Stachová)
po RD se vrací Mgr. Jana Do ekalová
od 1. 9. nastupuje Bc. Lukáš Filler (stud. 5. ro . PedF) – Tv, uvád jící u itel
Mgr. Koubová
2.2. Zm ny ve výuce – ŠVP, MAT 2+2, Tv – sport. hry
„Naši žáci nejsou horší, než byli žáci d íve, jsou jiní, a to vyžaduje, abychom jiní
byli i my, pedagogové. Musíme p ipravit naše žáky na praktický život tak, aby byli
schopni pracovat s technologiemi, které ješt nejsou vyvinuté, musíme je nau it
používat znalosti, které sami neznáme, musíme je nau it výborn komunikovat.“
2.3.
íprava ŠVP geodézie, revize ŠVP stavebnictví – sw podpora „Smile“ (informace
PaedDr. Stachová)
2.4. Seznamovací kurzy prvních ro ník – ped. dozor t ídní u itelé, garant Z
PaedDr. Stachová, programový garant Bc. Filler – sch zka TU 1. ro .,
Mgr. Koubové, Mgr. Codla a Bc. Fillera dnes po skon ení ped. rady ve sborovn
s PaedDr. Stachovou
2.5. vnit ní po íta ová sí – na p elomu ervence a srpna byl instalován nový server, sw
MS Server, pošta MS Exchange – nové p ihlašování, vstupní heslo musí každý
zm nit do 31. 8. – informace Ing. Líka
2.6. IS Bakalá – krom dosavadních funkcí i pro omluvenky, pro p ímá hlášení rodi ,
vždy po p íchodu do školy nutno písemn v omluvném listu – informace Mgr. erná
2.7. Tisky a kopírování – pro optimalizaci služeb snížení náklad nová konfigurace,
instalace sw SafeQ (sí ová verze) – bude instalováno konce týdne

všechny postupy a návody budou shrnuty v „P íru ce pro u itele“, která je
k dispozici na obvyklém míst (disk K, „dokumenty školy“) – zatím pracovní verze,
bude postupn
dopl ována a up es ována (p ijímáme všechny nám ty
a doporu ení)
2.8. Ostraha – vým na firmy, místo Securitas Praha st eží PCO Hlídací služba
. Bud jovice
2.9. Nový logotyp školy – grafický manuál, šablona hlavi kového papíru, logotyp
v „dokumentech školy“ na disku K
2.10. id lení t íd a úvazk na další školní rok, pov ení pedagogických zam stnanc
úkoly, p id lení funkcí.
rozvrh je v Bakalá ích, p ipomínky do pátku 27. 8. PaedDr. Stachové
ídní u itelé a rozmíst ní t íd – v návrhu plánu práce na rok 2010/11 (disk K
„dokumenty školy“)
id lení jednotlivých funkcí bude up esn no po projednání s pracovníky na
pracovní porad 31. 8.
2.11. Školní ád, pravidla pro hodnocení (disk K „dokumenty školy“) – prokazatelné
seznámení žák , každý potvrdí vlastnoru ním podpisem, u p ípadných chyb jících
doplnit co nejd íve, totéž u všech pracovník a zam stnanc
2.12. Uve ejnit v as na webu školy informaci pro žáky o zp sobu a kritériích hodnocení
v daném p edm tu ( l. 84 školního ádu) – koordinovat v p edm tových komisích.
2.13. Zahájení školního roku – 1. t ídy za ínají v 8 hodin v aule za ú asti t ídních u itel ,
vedení školy a výchovné poradkyn , po spole né ásti si t ídy odvedou TU do
kmenových t íd
2.14. ídní sch zky – 1. ro níky ve tvrtek 2. 9. v 16 hod. za ú asti t ídních u itel ,
vedení školy a výchovné poradkyn , op t za átek v aule, po spole né ásti t ídní
itelé v kmenových t ídách
2.15. Pro rodi e budeme po ádat pravidelné konzultace dle hmg – vždy 1. st edu v m síci
cca 1x za dva m síce
2.16. Výchovné poradenství – evidenci (návrhy, „podez ení“) zajiš uje výchovná
poradkyn , každý ped. pracovník p edá informace vých. poradkyni, informace
o komunikaci mezi žáky, pedagogy a školou, problémy žák ešit s TU, vých.
poradkyní nebo p es Studentskou rady s editelem školy, další informace
Mgr. K ešni ková.
2.17. Návrh plánu práce pro školní rok 2010/2011, plánu DVPP a dlouhodobého plánu
DVPP, plánu hospita ní a kontrolní innosti, plán porad, sch zí, ve školním roce –
disk K „dokumenty školy“. P ipomínky a návrhy e-mailem editeli školy do 30. 8.
do 12 hodin
2.18. Na pátek 15. a sobota 16. íjna 2010 jsou vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu
eské republiky a do zastupitelstev obcí. (omezení výuky v pátek 15. íjna).
MAG10!
2.19. editelské volno v pond lí 27. zá í, protože v úterý 28. zá í je státní svátek.
2.20. DVPP všichni pracovníci mohou p edložit své požadavky a návrhy do 15. 9.
PaedDr. Stachové.
2.21. ítomnost na pracovišti b hem p ípravného týdne:
jednotliví garanti dále uvedených úkol osloví jednotlivé pracovníky a rozd lí
úkoly
PaedDr. Stachová – opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

ing. Hes – dokon ení ro níku dálkového studia, propaga ní materiály ke
100 let m školy, p ipravit pokyny pro BOZ, BOZP a PO – proškolení na
za átku školního roku (externí dodavatelé)
ing. Horkel – st hování, úklid a p íprava t íd pro zahájení šk. roku, ozna ení
íd a kabinet (orienta ní systém), navigace pro výstavu a akce ve škole
ing. Lanz – instalace výstavy
ing. Kone ná, Mgr. Mužíková – akce 11. 9.
sch zky p edm tových komisí – podle pokyn p edsed PK
íprava tématických plán pro školní rok 2010/11 – p edat PaedDr. Stachové
do pracovní porady
podklady pro ŠVP – p edsedové PK
pracovní porada všech pracovník – v úterý 31. 8. v 10 hodin ve sborovn
2.22. Opravné zkoušky dle rozpisu na ú ední desce a webu školy, dva odklady na zá í:
Holi , Tóth ze zdrav. d vod
2.23. 100 let školy – dokon ení p ípravy výstavy (ing. Lanz), vernisáž 1. 9. v 9:30 za
asti alespo všech žák 1. ro ník , fotbalový turnaj (Mgr. Koubová), zajišt ní
akcí na 11. 9. (Mgr. Mužíková, ing. Kone ná) – koordinace akcí ve škole
(ing. Horkel)
2.24. St hování – rozmíst ní v nových kabinetech, výpomoc koleg p i st hování
(ing. Horkel)
2.25. Kolostavy – vybudovány bezpe jší kolostavy v prostoru pod aulou, oploceno,
klí e na sekretariátu školy za poplatek. P íst ešek p ed školou pro motorky a skútry.
2.26. Vedoucí výchovn vzd lávacích akcí a exkurzí projednají vždy p ed touto akcí
s Z Š organiza ní zajišt ní akce, p edají vytišt ný vypln ný formulá . Do
3 pracovních dn po skon ení akce zašlou vypln ný hodnotící formulá mailem na
adresu Z Š. Formulá e jsou k dispozici v dokumentech na disku K.
2.27. Organizace lyža ských kurz .Vzhledem k náro nosti na prost edky na platy se tyto
akce konají jako p tidenní, mimo soboty, ned le a státní svátky. Pro zajišt ní akcí
jsou využíváni v maximální mí e externí pracovníci (kraj omezuje finan ní
prost edky na cestovné).
2.28. Plán dovolených. Zam stnanci, kte í p erušili erpání dovolené o prázdninách pro
nemoc nebo úraz, budou erpat tuto dovolenou o vedlejších prázdninách (podzimní,
váno ní), podle individuálního rozvržení zam stnavatelem. Ve školním roce mají
pedagogi tí zam stnanci nárok na 12 dn pro samostudium (p i plném úvazku). Tyto
dny budou erpat ve dnech podzimních prázdnin (2 dny), váno ních (2 dny),
pololetních (1 den), jarních (5 dn ) a velikono ních (2 dny), pokud tomu nebudou
bránit provozní d vody.
2.29. Závodní preventivní pé e – platí stejná pravidla, jako v minulém školní roce
(možnost volby léka e). Preventivní prohlídky by m li mít všichni hotové, do konce
kalendá ního roku musí absolvovat jen Mgr. Do ekalová.
II. editel školy ukládá
1. Všem správc m sbírek a místností provést kontrolu majetku školy (st hování, práce ve
ídách a kabinetech) a p edložit návrhy na dopln ní a vy azení ing. Klabouchové – do
30. 9. 2010
2. Ohlašovat zam stnavateli zm ny v osobních údajích. Podle ustanovení ZP „zam stnanci
neprodlen ohlašují zam stnavateli zm ny v osobních a jiných údajích, nap íklad s atek,
rozvod, narození nebo úmrtí lena rodiny, zm nu bydlišt , získání nové kvalifikace,
zm nu zdravotního stavu, která by mohla mít vliv na výkon práce, zahájení trestního

ízení, pravomocné uložení trestu zákazu výkonu innosti ve školství. P edkládají doklad
o na ízeném výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy (platu) a oznamují další d ležité
skute nosti mající význam pro pracovn právní vztah, nemocenské pojišt ní, da ové
ely.“ informace hlásit pí Grillové – trvalý úkol
3. Kontrola a dopln ní údaj pedagogických pracovník v IS Bakalá i, všichni pedagogi tí
pracovníci – do 31. 8. 2010
4.

edm tové komise projednají návrhy na úpravu a tvorbu ŠVP, ú ast žák
sout žích, sout že na webu – do 15. 9. 2010

školy na

5.

ídní u itelé zajistí seznámení všech žák se školním ádem (vlastnoru ní podpis),
podpisové archy uloží na sekretariátu školy – do 3. 9. 2010, v p ípad nep ítomnosti žáka
ihned po p íchodu do školy

6. Všichni pedagogi tí pracovníci provedou v prvním dnu školního roku nebo v první hodin
výuky p edm tu pou ení žák o BOZ a PO podle schválené osnovy. Záznam o pou ení
zapíší do t ídních knih. – do 15. 9. 2010
7.

ídní u itelé 1. ro ník doplní do 3. 9. 2010 údaje žák v IS Bakalá i – celé rodné íslo
a rodné jméno.

8.

ídní u itelé p ekontrolují aktuálnost záznam v IS Bakalá i – zejména kontakty na žáky
a zákonné zástupce (adresy, e-maily a telefony) – do 10. 9. 2010

9. Zam stnanci se seznámí s textem nových právních norem uvedených v bodu . 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“). Seznámení potvrdí
podpisem na p iložené prezen ní listin . Povinnost seznamovat se s dokumenty v této
složce platí trvale.

Zapsal:

