ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY
(první pololetí)
Dne 30. ledna 2017, od 15 hod. do 16:30 hod.
Místo: sborovna
Přítomni: podle prezenční listiny
I. Kontrola úkolů z minulé pedagogické rady

II. Pedagogická rada projednala
1. Nové předpisy, změny v předpisech:
1.1. Novela školského zákona – reforma financování regionálního školství,
schválena PS PČR
1.2. V projednávání je další novela školského zákona – zavedení kariérního řádu
1.3. Návrh novely NV o oborech, pro které bude povinná MZ z matematiky
2. Výsledky 1. čtvrtletí
2.1. Hodnocení prospěchu – v přehledech jednotlivých tříd.
2.2. Výchovná opatření a obdobná rozhodnutí ředitele

DŘŠ - Sadloň

Hochmannová – ukončeno studium k 27. 1. 2017
3. Organizační záležitosti
3.1. Zkoušky v náhradním termínu
 do konce března, termíny hlásit ZŘŠ
 protokoly jen v případě nedostatečné
 pro DS platí stejné podmínky jako v loňském roce
3.2. Zvyšuje počet žáků, kteří se nepřezouvají
 všichni učitelé budou věnovat větší pozornost přezouvání žáků
3.3. Zápisy do třídních a omlouvání nepřítomnosti
 učitelé jsou povinni kontrolovat úplnost zápisu v třídních knihách, často se
opakuje chybějící zápis čísla hodiny
 omlouvat nepřítomnost žáků je potřebné vždy s uvedením důvodu
nepřítomnosti
 pokud žák resp. zákonný zástupce žáka neomluví nepřítomnost do
3 kalendářních dnů, zapíše ihned TU neomluvenou absenci
3.4. Organizace tohoto týdne
 výpisy z vysvědčení – budou vytištěny zítra do 10 hodin a budou k dispozici
TU ve sborovně
 TU je překontrolují, orazítkují „hranatým“ razítkem a podepíší
 TU předají výpisy žákům zpravidla ve své hodině nebo o velké přestávce
nebo po dohodě s vyučujícím
3.5. Maturitní práce
 TU předají žákům formuláře zadání MP
 vedoucí maturitních prací musí též vyžadovat správný zápis použitých zdrojů
a dbát na „originalitu“ práce – předcházení plagiátorství
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3.6. Přijímačky nanečisto
 v úterý 7. února 2017 od 14 hodin podle modelu CERMATu
 předmětová komise MAT a jazyků připraví prezentace správných postupů
a řešení a předvědou účastníků bezprostředně po skončení zkoušky
z příslušného předmětu
3.7. V únoru proběhne v aule seminář ministryně školství ke kariérnímu řádu pro
zástupce škol Jihočeského kraje
3.8. Seznámení s výsledky inventarizace k 31. 12. 2015
 výsledky inventarizace
 závěrečná zpráva
III. Ředitel školy ukládá
1. Pedagogičtí pracovníci školy budou dodržovat veškerá opatření a postupy
uvedené v bodě II/3 – T: trvale
Zapsal/a: PaedDr. Stachová, RNDr. Kostka
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