ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY
(první pololetí)
Dne 28. ledna 2015, od 15 hod. do 16:30 hod.
Místo: sborovna
ítomni: podle prezen ní listiny
I. Kontrola úkol z minulé pedagogické rady
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. V záv re ném procesu je projednávání novely školského zákona … stav
projednávání je možno sledovat na stránkách PSP P R a po schválení bude
k dispozici na disku K.
2. Výsledky 1. tvrtletí
2.1. Hodnocení prosp chu – v p ehledech jednotlivých t íd.
2.2. Výchovná opat ení a obdobná rozhodnutí editele
Veronika Onderková S1A – vylou ena dopisem dne 5. 12. 2014
Martin K ížek – podmíne né vylou ení do 30. 6. 2015
Jakub epa – podmíne né vylou ení do 30. 4. 2015
Gabriela Molnárová – dopis „výzva“ k neprodlenému doložení d vod
nep ítomnosti
Nguyen Ngoc Duc – dopis „výzva“ k neprodlenému doložení d vod
nep ítomnosti
3. Organiza ní záležitosti
3.1. Výuka, rozvrh
nemocnost u itel , suplování – sledovat aktuální zm ny
nep ítomnost ing. Škopka – zastoupí ing. Horkel a ing. Slezák
od 1. února bude nový rozvrh – v tší po et zm n
3.2. Vým na oken, zateplení, úklid sklepních a p dních prostor
od 1. února za íná stavba – bude probíhat vým na všech oken (zevnit
budovy) a zateplení, vše za provozu; bude nutné p izp sobit provoz školy
(budou zm ny v rozvrhu podle pr
hu stavby – postupn budou zavírány
ídy) a je nutno dbát zvýšené opatrnosti – všichni pedagogi tí pracovníci
jsou povinni sledovat aktuální informace a dodržovat pokyny ing. Horkela
(koordinace stavby a provozu školy)
na za átku b ezna p ivezeme 100 lavic a 200 židlí z JU – budou vym
ny
staré lavice a židle v 6 u ebnách; dodržovat pokyny ing. Horkela
probíhá úklid sklep a p dy – všichni pracovníci jsou povinni dbát zvýšené
opatrnosti v pr
hu úklidu
vedení školy d kuje všem, kte í se na úklidu podílejí
3.3. Kou ení resp. nepo ádek zp sobený žáky-ku áky i žáky-neku áky v okolí školy
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množí se stížnosti na chování žák v okolí školy – nepo ádek p ed
sousedními budovami, kou ení pod okny byt , obt žování obyvatel
sousedních dom nepo ádkem p ed jejich domy
zavedeme dozory o p estávkách u žákovského vchodu podle rozpisu
dozor nesmí pustit nikoho ven v pr
hu p estávky a bez p ezutí a bude
kontrolovat chování žák v okolí školy, zejména p ed obytnými domy
3.4. Dodržování vyu ovacích hodin podle rozvrhu
itelé jsou povinni dodržovat stanovený rozvrh vyu ovacích hodin, a to
nejen za átek hodin, ale také využívat ur ené t ídy
jakékoliv zm ny je pot ebné p edem dohodnout se Z Š
3.5. Zápisy do t ídních a omlouvání nep ítomnosti
itelé jsou povinni kontrolovat úplnost zápisu v t ídních knihách, asto se
opakuje chyb jící zápis ísla hodiny
omlouvat nep ítomnost žák je pot ebné vždy s uvedením d vodu
nep ítomnosti
pokud žák resp. zákonný zástupce žáka neomluví nep ítomnost do
3 kalendá ních dn , zapíše ihned TU neomluvenou absenci
3.6. Organizace tohoto týdne
výpisy z vysv
ení – budou vytišt ny zítra b hem první vyu ovací hodiny
a budou k dispozici TU ve sborovn od první p estávky
TU je p ekontrolují, orazítkují „hranatým“ razítkem a podepíší
TU p edají výpisy žák m zpravidla 6. vyu ovací hodinu
3.7. ijíma ky nane isto
v prvním termínu p išli 73 zájemci
3.8. Školník
pan Vojá ek kon í ve škole k 28. únoru 2015
od 16. 2. 2015 by m l nastoupit nový školník
probíhá výb r – máme kolem 90 zájemc
3.9. Seznámení s výsledky inventarizace k 31. 12. 2014
výsledky inventarizace
záv re ná zpráva
III. editel školy ukládá
1. 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.
2. Pedagogi tí pracovníci školy budou dodržovat veškerá opat ení a postupy
uvedené v bod II/3 – T: trvale
Zapsal/a: PaedDr. Stachová, RNDr. Kostka
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