ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY

Dne 6. ledna 2014, od 10:35 hodin
Místo: sborovna
ítomni: podle prezen ní listiny
I.

Pedagogická rada vyjád ila zármutek nad ztrátou dlouholeté kolegyn
Pušká ové, která zem ela po dlouhé nemoci v ned li 5. ledna 2014.

Milady

II. Pedagogická rada projednala
1. Organiza ní záležitosti
1.1. K 1. lednu 2014 vstoupily v platnost Sm rnice . 01/2014 o odm ování
pracovník školy a Sm rnice . 02/2014 o FKSP. Hlavní zm ny proti
edchozímu stavu jsou tyto:
ruší se všechny osobní p íplatky, které byly stanoveny podle p edchozích
edpis
veškeré prost edky z rozpo tu ur ené na nenárokové složky platu jsou
rozd leny na dv (p ibližn stejné) ásti – na ást ur enou pro osobní
íplatky a ást ur enou na odm ny
edsedové (nových) p edsedových komisí podají návrhy na nové
osobní p íplatky podle této sm rnice (tj. v etn
hodnocení –
zd vodn ní) do 14. ledna 2014 e-mailem editeli školy.
1.2. K 1. lednu 2014 se z izují nové p edm tové komise a editel školy jmenuje
jejich p edsedy:
PK pozemního stavitelství (v . d ív jší PK architektury a ekonomiky) –
ing. Zden k Lanz
PK inženýrských staveb a statiky (v . d ív jších PK INS a STK) – ing. Roman
Gottfried
PK geodézie – ing. Jarmila
ková
PK odborné praxe – ing. Zden k Horkel
PK p írodov dných p edm
– Mgr. Jana Dundová
PK humanitních p edm
(v . d ív jší PK cizích jazyk ) – Mgr. Dana
Mužíková
PK t lesné výchovy – Mgr. Lukáš Filler
II. editel školy ukládá
1.

edsed m PK podat návrhy na nové osobní p íplatky podle Sm rnice . 01/2014
e-mailem editeli školy – termín do 14. 1. 2014
2.
edsed m PK p ipravit plán innosti PK na období 01 až 06/2014 a zaslat jej
zástupkyním editele e-mailem – termín: 17. 1. 2014

Zapsali: RNDr. Vladimír Kostka, PaedDr. Alena Stachová, Ing. Hana Kone ná
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