ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY
(t etí tvrtletí)
Dne 23. dubna 2014, od 15 hod. do 16:30 hod.
Místo: sborovna
ítomni: podle prezen ní listiny
I. Kontrola úkol z minulé pedagogické rady
úkol „dodržovat za átky vyu ovacích hodin a v novat
pozornost kvalit výuky“ stále není pln n v uspokojivém rozsahu

zvýšenou

II. Pedagogická rada projednala
1. Výsledky 3. tvrtletí
1.1. Hodnocení prosp chu – v p ehledech jednotlivých t íd.
1.2. Výchovná opat ení
Kožíšková S3D – podmíne né vylou ení do 30. 6. 2014 pro neomluvené
hodiny
3. Organiza ní záležitosti
3.1. Na základ výsledk hospita ní innosti a na základ stížností prob hne
v rámci DVPP psychologická p íprava pedagogických pracovník
v první fázi formou dotazníkového šet ení u vybraných žák (v pátek 25. 4.
– TU p edají jména 3 žák ) a všech pedagogických pracovník (v pátek
2. 5. d 9:30 do 14 hodin v aule)
v druhé fázi formou seminá a individuálních pohovor
3.2. Ukon ení studia 4. ro ník
pedagogická rada v pond lí 28. dubna o velké p estávce
klasifikaci (absenci a datum vysv
ení – 28. 4. 2014) uzav ít do pátku
25. dubna v . dálkového studia
vysv
ení bude p edáno v pond lí 28. dubna 5. vyu ovací hodinu
akce – pasování v pátek 25. 4. v pr
hu 5. vyu ovací hodiny; poslední
zvon ní – ve škole v pond lí 4. vyu ovací hodinu, p ed školou v úterý ráno
– zákaz jakéhokoliv poškozování majetku školu i soukromého majetku
ídní u itelé odpovídají za udržení po ádku p i všech akcích 4. ro ník na
záv r studia (pasování, poslední zvon ní apod.)
v úterý 29. a ve st edu 30. dubna volno k p íprav na konání maturitní
zkoušky
maturitní vysv
ení bude p edáno až po spln ní všech závazk v i škole
(informa ní centrum, platby apod.)
3.3. Maturity
rozpis zadavatel pro písemné maturitní zkoušky je na nást nce ve
sborovn (vedle telefonu) a na webu školy
rozpis zkušebních komisí je k dispozici na nást nce ve sborovn (vedle
telefonu) a na webu školy
maturitní práce – posudky do 14 dní p ed obhajobou, prezentace do
ípravy t ídy na ústní zkoušky
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3.4.

ídní sch zky
zítra t ídní sch zky od 16 hodin – na za átku krátká informace t ídních
itel , potom informa ní odpoledne nejdéle do 17:30 – dle rozpisu
od 15:30 výbor sdružení rodi
– poslat zástupce t íd
TU 2. ro ník – informovat rodi e o specializacích pro 3. a 4. ro ník
3.5. ijímací ízení
do 1. kola jsme dostali 109 p ihlášek
bude vyhlášeno 2. kolo
3.6. TU hlídat absence žák a ešit pozdní omlouvání a nep ítomnost nad
100 hodin hlásit vedení školy
3.7. Výchovn vzd lávací akce
na základ písemného návrhu t ídního u itele – viz formulá na webu
termíny od st edy 18. do úterý 24. 6.

III. editel školy ukládá
1. Všem pedagogickým pracovník m dodržovat za átky vyu ovacích hodin
a v novat zvýšenou pozornost kvalit výuky (opakovaný úkol) – trvale
Zapsal/a: PaedDr. Stachová, RNDr. Kostka
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