ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY
(první pololetí)
Dne 29. ledna 2019, od 15 hodin do 16.45 hod.
Místo: sborovna
Přítomni: podle prezenční listiny
I. Kontrola úkolů z minulé pedagogické rady
 Plněno se zpožděním (školení první pomoci, seznámení se se změnou
školního řádu, …)
II. Pedagogická rada projednala
1. Nové předpisy, změny v předpisech:
1.1. Nařízení vlády č. 263/2018 Sb. (novela NV č. 341/2017 Sb.) – platy
pedagogických i nepedagogických pracovníků – od 1. 1. 2019 – informace
k reálnému navýšení platů (výhled)
2. Organizační záležitosti
2.1. Stavební práce ve škole
 vše pokračuje podle plánu
 výtah bude v únoru, rovněž dokončení nových učeben v podkroví
 souběžně běží modernizace počítačové sítě, dokončení rovněž v únoru
 výtah bude ovládán po přihlášení kartou ITIC, kdo bude chtít výtah využívat,
musí mít kartu ITIC a aktivaci v přístupovém systému
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. Organizační připomínky a poznámky
 dohledy – pokud je určen dohled, tak je povinnost pracovníka dohled
vykonávat (kino, akce mimo školu, ...) – 15 minut před dobou shromáždění
na určeném místě (školní řád, čl. 83)
 chodit do školy včas (10 minut před zahájením výuky – kolektivní smlouva
část II, čl. 8), chodit do hodin včas
 máme extrémně vyšší spotřebu fixů na bílé tabule – od 11. 2. každý učitel si
fixy bude vyzvedávat u hospodářky osobně a do třídy si je nosit sebou,
nebudou zůstávat ve třídách (zůstávají nauzavřené, vysychají)
2.4. 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 čtvrtek)
 ve čtvrtek končí výuka ve 13.30 hod.
 v pátek 1. 2. pololetní prázdniny
 od pondělí 4. do pátku 8. 2. 2019 jarní prázdniny
2.5. Přijímačky nanečisto
 v úterý 12. února 2019 od 14 hodin podle modelu CERMATu
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pořadí MAT a ČJL
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. TU 4. ročníků
 připomenout možnost přihlásit se ke zkoušce Matematika+ - do 31. 1. 2019
2.7. Poznatky ze zadávání maturitních prací
 název by neměl být stejný, jako téma (buď je třeba zobecnit témata, nebo
konkretizovat názvy prací)
 bylo by dobře, aby so každý zadavatel přečetl po sobě, co napsal (množství
chyb od pravopisných, až po nesmysly)
 upřesnit lokalizaci v názvech prací (asi každý neví, kde ke penzion u Karla,
kostel Obětování P. Marie, Vinařská 100dola s chrámem vína, Vytvoření story
mapy v oblasti Vyšenských lesů, apod.)
 název práce konkretizovat (Dřevěná lávka pro pěší - ve vybrané lokalitě –
kde?,…)
2.8. Stravování
 stejný režim jako v minulém roce
 příspěvek bude ve vyšší o 5 Kč – 41 Kč na oběd (z toho 36 Kč z FKSP a 5 Kč
z ONIV)
2.9. GDPR
 dodatek k pracovním smlouvám – mlčenlivost (ochrana osobních údajů
žáků a pracovníků, a to i po skončení pracovního poměru)
 kamerový systém – monitorování vnějších prostorů kolem školy (jen na
pozemcích školy) a prostorů šaten, záznam 7 dnů
2.10.
Vyhodnocení IVP a PLPP
 proběhlo bez připomínek
 poskytovaná podpůrná opatření u všech žáků byla vyhodnocena jako
vyhovující
2.11.
Zápisy do třídních a omlouvání nepřítomnosti – opakované připomenutí
 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
2.12.
Projekty
 připravujeme Šablony II – informace o možnostech využití
2.13.
Seznámení s výsledky inventarizace k 31. 12. 2018
 výsledky inventarizace
 závěrečná zpráva.
3. Výsledky 1. pololetí
3.1. Hodnocení prospěchu – v přehledech jednotlivých tříd.
3.2. Výchovná opatření

pohovory s problémovými žáky u ředitele školy za účastí výchovné
poradkyně

Holub – podmínečné vyloučení do 31. 8. 2019
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II. Ředitel školy ukládá
1. Pedagogičtí pracovníci se seznámí se všemi materiály uvedenými v bodě II. 1.
– T: 31. 1. 2019
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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