ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY
(první pololetí)
Dne 30. ledna 2018, od 15 hodin do 16.30 hod.
Místo: sborovna
Přítomni: podle prezenční listiny
I. Kontrola úkolů z minulé pedagogické rady
 průběžně plněno
II. Pedagogická rada projednala
1. Nové předpisy, změny v předpisech:
1.1. Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě – od 1. 1. 2018 (nahrazuje NV č. 564/2006 Sb.)
1.2. Nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb.,
o katalogu prací ve veřejných službách a správě
1.3. Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů … (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů - GDPR)
2. Organizační záležitosti
2.1. Stavební práce ve škole
 odstraňování závad
 stěna u auly – samostatná zakázka
 „co na chodby“ – nápady do 7. 2. ing. arch. Myslivečkovi
 přezouvání – všichni učitelé budou věnovat větší pozornost opětovnému
přezouvání žáků
 bude obnovena činnost EZS v novém režimu
2.2. Zkoušky v náhradním termínu
 do konce března, termíny hlásit ZŘŠ
 protokoly jen v případě nedostatečné
 pro DS platí stejné podmínky jako v loňském roce
2.3. Organizace tohoto týdne
 výpisy z vysvědčení – budou vytištěny zítra do 10 hodin a budou k dispozici
TU ve sborovně
 TU je překontrolují a podepíší (bez jakéhokoliv razítka)
 TU předají výpisy žákům zpravidla ve své hodině nebo o velké přestávce
nebo po dohodě s vyučujícím (ve středu nebo nejpozději ve čtvrtek)
 ve čtvrtek končí výuka ve 13.30 hod.
 v pátek 2. 2. pololetní prázdniny
2.4. TU 4. ročníků
 předat publikace žákům
 informace – ve středu 31. 1. o velké přestávce představení VŠTE v aule
2.5. Přijímačky nanečisto
 ve středu 7. února 2017 od 14 hodin podle modelu CERMATu
 pořadí MAT a ČJL
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předmětové komise MAT a jazyků připraví prezentace správných postupů
a řešení a předvedou účastníkům bezprostředně po skončení zkoušky
z příslušného předmětu
 veškeré materiály si účastníci ponechají
2.6. Stravování
 stejný režim jako v minulém roce
 příspěvek bude ve stejné výši (36 Kč na oběd – z toho 26 Kč z FKSP a 10 Kč
z ONIV)
2.7. Spolupráce
 rozšiřujeme spolupráci se Statutárním městem České Budějovice na úrovni
náměstka primátora – zejména útvar hlavního architekta, odbor dopravy
a další
 Nadační fond Jihočeské naděje podporuje soutěž projektů na řešení
náměstí v Suchém Vrbném a na sídlišti Vltava
 ČKAIT bude organizovat anketu ke 100 letému výročí vzniku Československa
o „stavbu 100 let Československa“ – od dubna by měla být k dispozici na
webu ČKAIT
2.8. GDPR
 Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů … (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) vstupuje v účinnost 25. května 2018
 máme hotový nezávislý audit
 vedení kraje rozhodlo, že pověřence na ochranu osobních údajů budou pro
školy vykonávat pracovníci ZVASu na základě smlouvy za úplatu
 zorganizujeme školení (informaci) o konkrétních opatřeních a dopadech na
činnost školy – až bude k dispozici pověřenec
2.9. Vyhodnocení IVP a PLPP
 proběhlo bez připomínek
 poskytovaná podpůrná opatření u všech žáků byla vyhodnocena jako
vyhovující
2.10.
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
2.11.
Seznámení s výsledky inventarizace k 31. 12. 2017
 výsledky inventarizace
 závěrečná zpráva
3. Výsledky 1. čtvrtletí
3.1. Hodnocení prospěchu – v přehledech jednotlivých tříd.
3.2. Výchovná opatření
 Sadloň Václav – podmínečné vyloučení do 30. 6. 2018
 Hošková Viktorie – důtka ředitele školy
 Pancíř Michal – podmínečné vyloučení do 31. 8. 2018
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III. Ředitel školy ukládá
1. Pedagogičtí pracovníci se seznámí se všemi materiály uvedenými v bodě II/1
– T: 28. 2. 2018
2. Pedagogičtí pracovníci školy budou dodržovat veškerá opatření a postupy
uvedené v bodě II/2 – T: trvale

Zapsali: RNDr. Vladimír Kostka, PaedDr. Alena Stachová, Ing. Hana Konečná
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