ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY
(první tvrtletí)
Dne 30. listopadu 2016, od 15 hod. do 16:45 hod.
Místo: sborovna
ítomni: podle prezen ní listiny
I. Kontrola úkol z minulé pedagogické rady
pr
žn pln no
II. Pedagogická rada projednala
1. Nové p edpisy, zm ny v p edpisech:
1.1. Novela „maturitní vyhlášky“ . 177/2009 Sb. – vyhláška . 311/2016 Sb.
1.2. Nová vyhláška . 353/2016 Sb. o p ijímacím ízení ke st ednímu vzd lávání
1.3. V nejbližší dob o ekáváme na ízení vlády – povinné maturity z matematiky
od roku 2021 pro gymnázia a lycea, pro ostatní od 2022 nebo 2023
1.4. V záv re ném projednávání je novela školského zákona – zm na financování
regionálního školství
1.5. Do sn movny byla p edložena novela školského zákona o kariérním ádu
a s tím související novela zákona o pedagogických pracovnících
2. Výsledky 1. tvrtletí
2.1. Hodnocení prosp chu – v p ehledech jednotlivých t íd.
2.2. Výchovná opat ení
Jan Mina ík S1B – ukon ení studia k 15. 11. 2016
Patrik Trinh S2A – podmíne né vylou ení do 31. 1. 2017
3. Organiza ní záležitosti
3.1. V úvodu pedagogické rady prob hla krátká informace k problematice
finan ní gramotnosti v mezip edm tovém pojetí – základní znalosti pro
všechny žáky i pedagogy.
3.2. Na disku K: je v adresá i MATURITY/MZ2016 uložena souhrnná zpráva
o výsledcích maturit v roce 2016 – za oba termíny (jaro a podzim)
3.3. Maturity 2017 podle obdobného modelu jako v p edchozích letech
jen JL PP bude opravována centráln CERMATem, a proto se bude psát
již 11. dubna 2017
ihlášky vypln ny, pokud n kdo chybí, musí si zajistit sám na sekretariátu
školy
ipomenout žák m zásadu „k maturit bude p ipušt n jen ten žák, který
má reálnou šanci maturitu úsp šn složit“
kte í žáci se ješt nep ihlásili – zítra poslední možnost! (Zachlederová S4A,
Jankovský S4B, Slováková S4C, z opravných Drnek, Mikéci, Nachtigtal, Bu il
a Sulková)
3.4. ijímací ízení
nová vyhláška = nový model
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ijímací ízení = jednotná p ijímací zkouška + výsledky z konce 8. t ídy
a pololetí 9. t ídy
jednotná p ijímací zkouška – p ipravuje a vyhodnocuje CERMAT, koná se
12. a 19. dubna 2017, zadává každá škola svými pracovníky, výsledky by m l
dodat CERMAT snad do 28. dubna
v druhém a dalších kolech se jednotná p ijímací zkouška nekoná
jednotná p ijímací zkouška nane isto 7. února – po zkoušce ihned informace
o správných výsledcích a postupech
3.5. Žáci se SVP
sledovat informace na disku K:
informace výchovné poradkyn
3.6. Organizace tohoto týdne
zítra t ídní sch zky od 16 hodin – na za átku krátká informace t ídních
itel , potom informa ní odpoledne nejdéle do 17:30
od 15:30 výbor rodi
– poslat zástupce t íd
3.7. Organizace posledního týdne p ed Váno ními prázdninami
úterý 20. 12. – od 9 do 12 hod. fotbalový turnaj – jen hrá i
st eda 21. 12. – filmové p edstavení od 9.30 hod. multikino Cinestar, vstupné
70 K
st eda 21. 12. – od 13 hodin p edváno ní posezení pracovník ve škole,
organizuje kabinet STK
tvrtek 22. 12. – 2 vyu ovací hodiny, 2 t ídnické hodiny
od pátku jsou prázdniny do 2. ledna v etn , do školy se jde v úterý 3. ledna
3.8. Projekty
podali jsme IROP
ipravují se šablony pro st ední školy
3.9. Nákupy za hotové – nepožívat pro nákup soukromé platební karty, p i
kterých kontrolách jsou s tím problémy – vyzvednout zálohu a donést
originální doklad o nákupu
3.10. Inventury k 31. 12. 2016 – podle sm rnice . 1/2016, projít nepoužívaný
majetek a navrhnout k vy azení, uklidit a po ádn p ekontrolovat vše!
3.11. Pod kování
vedení školy d kuje všem, kte í se zapojují do aktuálních akcí školy, náboru
žák 9. t íd, rozb hlo se nám více akcí najednou; zejména v minulém týdnu
III. editel školy ukládá
1. Pedagogi tí pracovníci se seznámí se všemi materiály uvedenými v bod II. 1.
– T: 23. 12. 2016
2. Pedagogi tí pracovníci školy budou dodržovat veškerá opat ení a postupy
uvedené v bod II/3 – T: trvale
Zapsal/a: PaedDr. Stachová, Ing. Kone ná, RNDr. Kostka
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