ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY
(ukončení 4. ročníku)
Dne 24. dubna 2018, od 10.35 hodin do 10.55 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. … jsou připraveny návrhy „prováděcích“ předpisů k reformě financování
regionálního školství
2. Organizační záležitosti
2.1. Maturity 2018

rozpisy zadavatelů na písemné zkoušky jsou vyvěšeny na nástěnce
(u telefonu ve sborovně)

zadavatelé si prostudují pokyny pro zadavatele (na disku K:)

jmenování maturitních komisí je vyvěšeno na nástěnce – mohou být ještě
drobné změny
2.2. Pro 4. ročníky
 vedoucí maturitních prací zapisovat známky do maturitního semináře –
průběžně
 učitelé specializačních předmětů – kompletace ročníkových prací
 opravné zkoušky v předčasném termínu – od 25. 4. do 30. 4. 2018
(nejpozději)
 výsledky musí být známé do pondělí 30. 4. 2018
 jde o komisionální zkoušky, upozornit na to případné zájemce (není odvolání
proti výsledku), předsedové PK určí komise pro tyto zkoušky – ihned
 pro DS totéž – zapsat známku nebo N
 poslední zvonění – neničit, nic nesypat, nepolívat – ano zvonky, …, ve středu
25. 4. 2018 před zahájením vyučování, konec v 8.45 hod – za pořádek odp.
TU
 pasování (pokud budou třídy organizovat) – po dohodě třídních učitelů
obou tříd, v úterý 24. 4. 2018 během 5. a 6. vyučovací hodiny – nesmí být
dehonestující, ponižující, násilné, nucené
 vysvědčení ve středu 25. 4. 2018 – 1. vyuč. hodina – třídnická hodina
(poslední zvonění, úklid), 2. vyuč. hod. – předání vysvědčení (až po úklidu)
 ve čtvrtek a v pátek – studijní volno
 konzultace budou vypsány v průběhu května mezi písemnými a ústními MZ
3. Výsledky 4. ročníku
3.1. Hodnocení prospěchu – v přehledech jednotlivých tříd.
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Zápis z pedagogické rady dne 24. dubna 2018

S4A

Mgr. Bohuslav Bohdal

S4B

Ing. Vlastimil Škopek

S4C

Ing. Blanka Petrášková

dálkové studium
D3Z Ing. Hana Konečná
D5S PaedDr. Alena Stachová

na jaře k MZ nepůjdou:
Eliášek, Hazuková, Jankovský, Jung, Kubeš –
předpoklad na podzim
Lepša – asi končí studium
na jaře k MZ nepůjdou:
Michalcová – předpoklad asi na podzim
Hošková – skončila studium
na jaře k MZ nepůjdou:
Vydrová – předpoklad asi podzim
Hanetšlegerová – opakuje ročník
bude uzavřeno do pátku
bude uzavřeno do pátku

3.2. Výchovná opatření
 Kořínek, Kováš S4B – pochvala ŘŠ za vzornou reprezentaci školy
 Bartůšek, Beránek, Kadlec, Navrátil, Tomáš S4C – pochvala ŘŠ za vzornou
reprezentaci školy
III. Ředitel školy ukládá
1. Vysvědčení 4. ročníku bude vytištěno dnes, TU překontrolují správnost a podepíší a
předají k podpisu ŘŠ – T: 24. 4. 2018

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