ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY
(4. ro níky)
Dne 26. dubna 2016, od 10.35 hod. do 10:55 hod.
Místo: sborovna
ítomni: podle prezen ní listiny
I. Kontrola úkol z minulé pedagogické rady
úkoly jsou pr
žn pln ny
II. Pedagogická rada projednala
1. Nové p edpisy, zm ny v p edpisech:
1.1. V návrhu je další novela školského zákona a zákona o pedagogických
pracovnících – reforma financování regionálního školství a zavedení kariérního
ádu, obojí podmín no dostatkem finan ních prost edk ze státního rozpo tu
1.2. Nový model kariérního ádu – informace na stránkách MŠMT
2. Výsledky 1. tvrtletí
2.1. Hodnocení prosp chu – v p ehledech jednotlivých t íd.
2.2. Výchovná opat ení a obdobná rozhodnutí editele
3. Organiza ní záležitosti
3.1. Opravné zkoušky v d ív jším termínu
stahování žádostí
3.2. Ro níkové práce
pr
žné hodnocení výkres (díl ích prací) by nem lo být v rozporu se
záv re ným hodnocením (p ekontrolovaný výkres už by m l být v po ádku
– chyby jedin z návazností na jiné výkresy)
3.3. Maturitní práce, maturitní seminá
pr
žné hodnocení (podle webu)
zapisovat pr
žné známky
stanovit minimální po et konzultací?
3.4. Maturity 2016
jsou hotové a vyv šené rozpisy zadavatel na písemné zkoušky
zadavatelé si prostudují pokyny pro zadavatele (na disku K:)
jmenování maturitních komisí je vyv šeno na nást nce – mohou být ješt
drobné zm ny
3.5. Maturitní práce
termín odevzdání je v pátek 15. dubna do 12 hodin
vedoucí maturitních prací a oponenti posuzují práce podle kritérií pro rok
2016 (liší se od lo ských)
na disku K: jsou p ipraveny složky pro posudky i prezentace obhajob
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3.6. Pro 4. ro níky
vedoucí maturitních prací zapisovat známky do maturitního seminá e –
pr
žn
opravné zkoušky v p ed asném termínu – do 27. 4. 2016 (nejpozd ji)
výsledky musí být známé do pátku 29. 4. 2016
jde o komisionální zkoušky, p edsedové PK ur í komise pro tyto zkoušky –
ihned
pro DS totéž
poslední zvon ní – nic ni it, sypat, polívat – ano zvonky, …, ve st edu
27. 4. 2016, pak vysv
ení
ve tvrtek a v pátek – studijní volno
3.7. ijímací ízení
ihlášek mén , než vloni
ijíma ky v pátek 22. 4. a v pond lí 25. 4. – bude úprava rozvrhu, od 9 do
10 hodin bude obsazena aula, UFY a U14
s ohledem na po et p ihlášek lze o ekávat op t výuka se sníženými úvazky,
kdo by sám m l zájem mít zkrácený úvazek, a se dohodne se Z Š
3.8. Op t se zvyšuje po et ku ák p ed školou a více žák se nep ezouvá, roste
nepo ádek v šatnách a objevuje se možné kou ení v šatnách
zavádíme pravidelné dozory o p estávkách u žákovského vchodu podle
rozpisu v etn prostoru šaten
do prostoru šaten budou instalovány kamery (po registraci systému na
ÚOOÚ)
TU provedou kontrolu sk ínek v šatnách – využití, zamykání, po ádek
TU 4. ro ník p ipraví p edání sk ín k ing. Horkelovi – vyklizené, isté,
odemknuté
ezouvání – v tší d slednost v každé hodin , provád t namátkovou
kontrolu resp. poslat nep ezuté žáky z hodiny do šatny p ezout
3.9. Písemné testy
s ohledem na opakující se selektivní nep ítomnost žák v n kterých t ídách
na ohlášených testech projednala pedagogická rada postupy a došla ke
spole ným záv
m
ast ji využívat neohlášené testy (tedy testy ne na celou vyu ovací hodinu)
na náhradní termín testu nemá žák automaticky nárok, vždy záleží na
posouzení vyu ujícím – d vod nep ítomnosti (nap . p i dlouhodobé
nep ítomnosti ano, p i opakované selektivní nep ítomnosti ne)
celkové hodnocení p edm tu vždy vychází z posouzení dosažených znalostí
a kompetencí každého žáka vyu ujícím, pr
žné známky jsou pouze
oporou pro hodnocení
3.10. Odborná praxe
za íná od kv tna
3. ro níky budou na praxi nebo v Itálii všechny 3 maturitní týdny
3.11. Dopis editelky KHS
seznámení s dopisem
informovat žáky o preventivních opat eních
3.12. Školní výchovn vzd lávací akce
v délce nejvýše dvou školních dní
v období od pond lí 20. 6. 2016 do úterý 28. 6. 2016 do 13 hodin –
pedagogové se ú astní pedagogické rady
formulá ohlášení akce na disku K: - vyplnit a p edat Z Š v as !!! nejmén
14 dní p edem
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3.13.
Prob hla transformace naší OPS na „Nada ní fond pro podporu
vzd lávání SPŠ stavební v eských Bud jovicích“ a staré SRPŠ jako ob anské
sdružení je v likvidaci, nadále bude sou ástí nada ního fondu. P ísp vky rodi
a sch zky zástupc rodi
jednotlivých t íd z stávají beze zm ny (vždy p l
hodiny p ed t ídními sch zkami).
3.14. Sout že
ve dnech 16. až 18. b ezna 2016 prob hl 15. ro ník sout že GP2016; editel
školy d kuje všem, kte í se na úsp šné akci podíleli, jmenovit ing. Kone né
sout ž Callida – naši žáci vyhráli, editel školy d kuji žák m Kate in
Vokálové a Davidu Fra kovi a ing. Drnkové
III. editel školy ukládá
1. Pedagogi tí pracovníci školy budou dodržovat veškerá opat ení a postupy
uvedené v bod II/3 – T: trvale
Zapsal/a: PaedDr. Stachová, RNDr. Kostka

Strana 3

