ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY
(druhé pololetí)
Dne 25. ervna 2014, od 13 hod. do 14:35 hod.
Místo: sborovna
ítomni: podle prezen ní listiny
I. Kontrola úkol z minulé pedagogické rady
i uzavírání známek pro 4. ro níky velké množství koleg nedodrželo termíny
a pak ješt na porad zdržovali ostatní a rušili pr
h porady. Pokud se toto
zopakuje ješt jednou, zruším poradu a všichni po kají, až budou známky
dopln ny a pak teprve bude svolána porada.
Sledování web stránek školy – v tšina nedodržuje povinnost sledovat web
stránky školy sekci „Pro pracovníky“ min. 1x za den. Povinnost íst školní e-mail
min. 1x za den také není dodržována. Úkoly a termíny nebudeme p ipomínat
a zve ej ovat jinou cestou, každý je povinen si úkoly pohlídat sám. Akce jsou
uvád ny v harmonogramu v MS Outlook, do kterého mají všichni p ístup a jimi
ipravované akce mohou do harmonogramu zapisovat, tak, aby
nedocházelo ke kolizím. Analogicky je koordinováno využití auly, t locvi ny aj.
II. Pedagogická rada projednala
1. Výsledky 1. tvrtletí
1.1. Hodnocení prosp chu – v p ehledech jednotlivých t íd
nové první ro níky
S0A Mgr. Bohuslav Bohdal
S0B Ing. Vlastimil Škopek
S0C Ing. Blanka Petrášková
1.2. Ud lená výchovná opat ení:
Soukup S3A – podmíne né vylou ení do 31. 1. 2015
Noži ková S3D – podmíne né vylou ení do 31. 1. 2015
1. Organiza ní záležitosti
1.1. ijímací ízení
podáno 106 p ihlášek
nastupuje 72 žák – po lo ské vyrovnané bilanci výrazný propad
otevíráme nov dvouleté denní studium geodézie a katastr nemovitostí
pro maturanty v jiném oboru
1.2. Organiza ní opat ení
pod kování Mgr. Vejsada – odchod do d chodu
Jana Buchtová – kon í zástup za MD
vrací se Barbora Kurfirstová a Šárka Kostková – áste né úvazky
zm ny – výchovná poradkyn Mgr. Dana Mužíková, metodik prevence
Mgr. Lukáš Filler
1.3. Úvazky pro školní rok 2014/15
úvazky jsou uzav eny
požadavky a zbožná p ání na rozvrh jsou také uzav eny

pokud má n kdo plný úvazek, nem že požadovat volný den; pokud to tak
i tvorb
rozvrhu vyjde, je to jen výsledek optimalizace rozvrhu
(analogicky platí i pro zkrácené úvazky)
1.4. Maturity – podzim
jen jedna maturitní komise
ústní zkoušky od 11. do pátku 17. zá í
1.5. Organiza ní opat ení na nejbližší období
tvrtek – TU podepsat a orazítkovat vysv
ení, p edat k podpisu editeli
tvrtek – sportovní den, filmové p edstavení
pátek – p edání vysv
ení a ukon ení školního roku
ve sborovn p edání ocen ní pro studenty v 8:30 – Lomská, Housková,
Panoch, Myslive ková, Zvolánek
nástup do práce po dovolených je v pond lí 25. srpna 2014 – zahajovací
porada za íná v 10:00 hodin
opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu mohou za ínat v 9 hodin,
sledujte rozpis zkoušek na webu
v pond lí 1. zá í 2014 DVPP – psychologická p íprava, spole ná ást
v pond lí 15. zá í 2014 chceme zorganizovat burzu u ebnic a u ebních
pom cek, nápady a doporu ení k zástupkyním editele
1.6. Dokumentace pro stavební praxi o prázdninách
ipraveny materiály pro t ídní u itele
1.7. Pod kování
vedení školy d kuje všem, kte í se zapojili do p ípravy a realizace sout ží ve
škole nebo k p íprav žák na sout že mimo školu
vedení školy d kuje všem pracovník m školy za práci ve školním roce
2013/14 a p eje všem krásnou dovolenou
III. editel školy ukládá
1. Všem pracovník m v novat zvýšenou pozornost po ádku ve škole a pé i
o majetek školy – trvale
2. Všem pedagogickým pracovník m v novat zvýšenou pozornost organizaci
školních akcí, bezpe nosti a dohledu – trvale.
3. Všem pedagogickým pracovník m op tovn pozorn p
íst l. 100 až 109
školního ádu o standardech a v duchu t chto lánk p ipravovat zadání,
hodnotit práce a úpln a objektivn informovat žáky a jejich rodi e – trvale.
4. Všem pedagogickým pracovník m minimáln jednou denn (v pracovních
dnech) p ekontrolovat školní e-mail, zprávy v IS Bakalá i a webové stránky školy
(zejména sekci pro pracovníky) – trvale.
5. Všem pracovník m školy využívat MS Outlook pro koordinaci akcí a využívání
zdroj školy (zejména auly, t locvi ny a dalších) tak, aby nedocházelo ke kolizím
– trvale.
6. Všem pracovník školy sledovat termíny akcí, rozpisy úkol a další d ležité
informace uvád né na webu školy a v MS Outlooku a plnit uložené úkoly – trvale.
Zapsal/a: PaedDr. Stachová, RNDr. Kostka

