ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY
(třetí čtvrtletí)
Dne 3. dubna 2019, od 15 hodin do 16.20 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. … zatím nic zcela nového …
2. Organizační záležitosti
2.1. Stavební práce ve škole
 výtah bude v provozu příští týden
 výtah bude ovládán po přihlášení kartou ITIC, kdo bude chtít výtah využívat,
musí mít kartu ITIC a aktivaci v přístupovém systému (u ředitele školy)
 počítačové učebny – nábytek 11. 4., instalace PC, provoz po Velikonocích
 modernizace počítačové sítě – dokončeno, ladění přístupů na wifi
2.2. Organizační opatření
 akce mimo budovu školy v rámci běžného rozvrhu (praxe GEO, TV mimo
budovu, odborné vycházky, kresba v terénu, …) budou vždy předem
zapsány v sešitu ve sborovně s uvedením dne, času, místa a odpovědné
osoby
 pro všechny ostatní akce mimo budovu školy se s platností od dnešního dne
zavádí formulář „Přehled zabezpečení akce mimo školu“
 formulář je k dispozici na disku K:/DOKUMENTY ŠKOLY
 formulář je nutno předat nejpozději 14 dní před konáním akce zástupkyním
ředitele řádně vyplněný
 pokud akce nebude včas schválena, nebude se konat
 řádně odůvodněné výjimky může povolit ředitel školy
2.3. Organizace nadcházejících týdnů (proč není vše zapsáno v harmonogramu
v Outlooku?)
 zítra třídní schůzky a inf. odpoledne
 v 15.30 výbor rodičů ve sborovně – vyslat zástupce tříd
 zítra jede futsalové družstvo na republikové finále do Žďáru nad Sázavou,
včetně doprovodu na povzbuzování
 v pondělí 8. 4. – standardy ČJL 4. ročník a S2G na JETE
 ve středu 10. 4. – MAT PP ČJL od 12.30 hod., pro 1. a 2. ročník „preventivní
program“
 ve čtvrtek 11. 4. – MAT PP AJ a NJ
 v pátek 12. 4. – první termín přijímacích zkoušek
 v pondělí 15. 4. – druhý termín přijímacích zkoušek, příjezd návštěvy ze
stavební průmyslovky v Nitře (do středy 17. 4.)
 v úterý 16. 4. – pokračuje návštěva ze stavební průmyslovky v Nitře

-1-

Zápis z pedagogické rady dne 3. dubna 2019



ve středu 17. 4. - pokračuje návštěva ze stavební průmyslovky v Nitře,
prezentace zaměření pro 2. ročníky
 18. až 22. 4. Velikonoční prázdniny a svátky
 v úterý 23. 4. – odevzdání maturitních prací
 ve čtvrtek 25. 4. v 10.35 – pedagogická rada 4. ročník
2.4. Maturity 2019

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

zadavatelé si prostudují pokyny pro zadavatele (na disku K:/_MZ2019)

jmenování maturitních komisí bude rovněž vyvěšeno na nástěnce – mohou
být ještě drobné změny
2.5. Přijímací zkoušky

rozpis bude také na nástěnce vedle telefonu

zadavatelé si prostudují pokyny pro zadavatele (na disku K:/_JPZ2019)

v pátek 1. ročník volno
2.6. Maturitní práce
 termín odevzdání je v úterý 23. dubna do 12 hodin
 vedoucí maturitních prací a oponenti posuzují práce podle kritérií pro rok
2019
 na disku K: jsou připraveny složky pro posudky i prezentace obhajob
2.7. Pro 4. ročníky
 vedoucí maturitních prací zapisovat známky do maturitního semináře –
průběžně
 učitelé specializačních předmětů – kompletace ročníkových prací
 opravné zkoušky v předčasném termínu – od 26. 4. do 30. 4. 2019
(nejpozději; ředitel může povolit po dohodě dřívější termín)
 výsledky musí být známé do úterý 30. 4. 2019
 jde o komisionální zkoušky, upozornit na to případné zájemce (není odvolání
proti výsledku), ZŘŠ určí komise pro tyto zkoušky
 pro DS totéž – zapsat známku nebo N
 poslední zvonění – neničit, nic nesypat, nepolívat – ano zvonky, …, v pátek
26. 4. 2019 před zahájením vyučování, konec v 8.45 hod – za pořádek odp.
TU
 pasování (pokud budou třídy organizovat) – po dohodě třídních učitelů
obou tříd, ve čtvrtek 25. 4. 2019 během 5. a 6. vyučovací hodiny – nesmí být
dehonestující, ponižující, násilné, nucené
 v pátek 26. 4. 2018 – 1. vyuč. hod. – poslední zvonění, 2. vyuč. hodina –
třídnická hodina (úklid po posledním zvonění, úklid tříd a šaten), 3. vyuč.
hod. – předání vysvědčení (až po úklidu)
 v pondělí a v úterý – studijní volno
 konzultace budou vypsány v průběhu května mezi písemnými a ústními MZ
2.8. Odborná praxe
 začíná po Velikonocích
2.9. Školní výchovně vzdělávací akce
 v délce nejvýše dvou školních dní
 v období od pondělí 24. 6. 2019 do středy 26. 6. 2019 do 12 hodin –
pedagogové se účastní pedagogické rady; výjimečně po řádném
zdůvodnění lze naplánovat akci na čtvrtek 20. 6. a pátek 21. 6. 2018
 formulář ohlášení akce na disku K: - vyplnit a předat ZŘŠ včas !!! nejméně
14 dní předem
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2.10.


2.11.






2.12.



Vyhodnocení IVP a PLPP
proběhlo bez připomínek
poskytovaná podpůrná opatření u všech žáků byla vyhodnocena jako
vyhovující
Projekty
připravujeme Šablony II – informace o možnostech využití, předs. PK byli
informováni
v létě by měla proběhnout komplexní obnova tříd (elektro, osvětlení, sítě,
voda, kanalizace, omítky a podlahy) – akce za cca 4 mil. Kč
rovněž budeme rekonstruovat kanalizaci v přístavku v žákovském vchodu
snad také proběhne oprava ve výměníku (armatury, ventily, čerpadla, …)
v roce 2020 bychom chtěli rekonstruovat tělocvičnu a aulu
diskuse o umístění praxe a využití dílny pod tělocvičnou
Soutěže
ve dnech 20. až 22. března 2019 proběhl 18. ročník soutěže GP2018; ředitel
školy děkuje všem, kteří se na úspěšné akci podíleli, jmenovitě ing. Konečné
soutěž „Rozpočtujeme s Callidou“ – vedení školy děkuje ing. Drnkové za
reprezentaci školy a žákům za třetí místo v soutěži

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

II. Ředitel školy ukládá
1. 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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