ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY

Dne 20. zá í 2016, od 10.35 hodin do 10.50 hod.
Místo: sborovna
ítomni: podle prezen ní listiny
I. Kontrola úkol z minulé pedagogické rady
seznámení se školním ádem – u itelé a zam stnanci … do 31. 8. 2016 –
dosud nespln no
seznámení se školním ádem – žáci … do 5. 9. 2016 – nesplnili TU S1B, S1G,
S2B, S3A, S4A
II. Pedagogická rada projednala
1. Nové p edpisy, zm ny v p edpisech:
1.1. Na ízení vlády . 273/2016 Sb., kterým se m ní na ízení vlády . 564/2006 Sb.,
o platových pom rech zam stnanc ve ve ejných službách a správ , ve zn ní
pozd jších p edpis
2. Organiza ní záležitosti
2.1. Výsledky MZ2016p
ihlášeno 30 žák , z toho 10 poprvé (celá MZ)
usp lo 17 (56,7 %), z toho 1 z celé MZ, 3 žáci neusp li u 3 díl ích zkoušek
3 žáci již podruhé neusp li u MAT
2.2. MŠMT vydalo
Metodický pokyn ministryn k prevenci a ešení šikany ve školách
a školských za ízeních
Metodické doporu ení k primární prevenci rizikového chování u d tí,
žák a student ve školách a školských za ízeních
Doporu ení MŠMT k využití Komunika ního souboru pro komunikaci
s osobami s poruchou autistického spektra
Vše je k dispozici na disku K ve složce „výchovné poradenství“
2.3. MŠMT vyhlásilo termíny písemných MZ v jarním termínu – již 11. dubna 2017 se
píše písemná práce z eského jazyka a literatury
2.4. MŠMT vyhlásilo termín p ijímacích zkoušek – 12. a 19. dubna 2017, náhradní
termín 11. a 12. kv tna 2017
III. editel školy ukládá
1. Splnit dosud nespln né úkoly – T: ihned
2. Seznámit se s materiály uvedenými v bod II. 2. 2. – T: do 30. 9. 2016

Zapsal: RNDr. Vladimír Kostka
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