ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY
(záv r školního roku)
Dne 27. ervna 2011, od 14 hod. do 15:15 hod.
Místo: sborovna
ítomni: podle prezen ní listiny
Nep ítomni:
I. Kontrola úkol z minulé pedagogické rady
Úkoly nespln né: II. Pedagogická rada projednala
1. Výsledky školního roku
1.1. Hodnocení prosp chu – v p ehledech jednotlivých t íd.
S3C Dundová – Glaserová individuální stud. plán, vysv
ení až v srpnu,
Jelínek – možno opak.? už opakoval stejný ro ník (v legislativních
edpisech není nic, co by tomu bránilo)
S1A Pušká ová – Pohunek neklasifikován z POS – neú ast na standardech
S1B Bohdal – Kratochvíl p echází na gymnázium Sob slav, P ílepek –
pozdní odevzdávání prací, nedostate ná POS
S1C Petrášková – Tschauderová ukon ení studia, Felix 2 nedostate né,
Španiler 1 nedostate ná
S1D Škopek – Vávrová 5x nedostate ných, studium jí bylo ukon eno
k 27. 6. – neomluvená nedocházka do školy, celkem 4x N z KOC – pozdní
odevzdávání výkres , nedostate né epa, Dohnal
S2A Myslive ek – Kadlec, Kolouch nedostate né z KOC, jinak
bezproblémová t ída
S2B Pražáková – odchází Raba pro neprosp ch, Hanzlíková 2x
nedostate ná, Konrád 1x, jinak velmi slušná t ída
S2C Strej ková – odchází Grünfeld, nedostate né Mára, Hajná, Peleška,
Hed nec, druhý stupe z chování Mára a Bendík – neomluvené hodiny
S2D Mužíková – odchází Jurásková, nedostate né Stejskalová, Tábora,
druhý stupe z chování Hudi ák
S3A Kone ná – 4 vyznamenání, 1 nedostate ná - Vácha
S3B Horkel – nedostate né - Mravec a Dvo ák 3x, Cakl, Dvo
ková,
Bareš, Csöllei 2x, Zední ek, celkov výrazné zhoršení t ídy proti minulému
roku
D3V Kotrba – nedostate né Maršán, Bambule, Hadá ek, Hai mann,
Medek
dálkové studium D1S – 2 studenti ukon ili studium, 2 nov p ijatí
D1SZ – 13 abs., Winterová neuzav eno, další ukon eno
D2S – zatím nemá nikdo ukon ený ro ník, pouze Popovský
D2SZ – 6 žák má uzav ený ro ník, jeden p erušil studium,
D3S – jeden žák má ukon ený ro ník
D4S – 6 žák nemá uzav ený ro ník
1.2. žádost o opakování ro níku:
Nouza S4B, Gallistl S4D, Tóth S4B, ? Liebl S4B
Strnad S4C – nepovoleno, podal odvolání

2. Maturity
podzimní – praktické 8. a 9. 9. ústní 12. – 14. 9., písemné (15.) 19. -27. 9.
jarní – var. A písemky na konci dubna, ústní 21. – 25. 5.; var. B ústní 14. až
18. 5., písemky 28. 5 – 5. 6.
3. Organiza ní záležitosti
úpravy školního ádu od 1. 7. 2011 (standardy, úpravy 4. ro níku – bude na
webu, seznámení na srpnové PR)
úvazky, personální zm ny (hodiny p ednostn pro kmenové pracovníky
a preference delších úvazk pro lepší organizaci výuky, ukon eny dohody
a krátké smlouvy)
o ukon eny smlouvy s ing. arch. Jerhotem, ing. arch. Petrlíkem, ing.
Papírníkovou a ing. Vonáškem – pod kování za spolupráci
o jen u dálka budou u it ing. Tomanová, ing. Slezák
od 1. 7. je ing. Hana Kone ná zástupkyní editele
st hování kabinetu STK a INS – vybudování nového kabinetu z ásti U25
úpravy školního ádu od 1. 7. 2011 (standardy, úpravy 4. ro níku – bude na
webu, seznámení na srpnové PR)
všichni ped. pracovníci do 30. 6.: vyhodnocení školního roku 2010/11 a
nám ty a návrhy pro šk. rok 2011/12 – osnova je na webu, e-mailem
editeli
hodnocení u itel žáky – první ov ování, výsledky nejsou sm rodatné,
základní informace – podívejte se na Monitor (p ipomínka: vy adit
hodnocení odbornosti u itel )
nástup do školy po prázdninách – v pond lí 29. srpna 2011 v 10 hodin
(informace na webu)
ALE - opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu mohou být i d íve –
sledujte web
hmg školního roku 2011/12 je v hmg v outlooku a na webu
ing. Horkel:
o informace o praxi v pr
hu prázdnin
o potvrzení o zdravotní zp sobilosti – vybrat za átkem zá í
4. Úkoly do konce školního roku
TU vysv
ení v as k podpisu (v úterý nebo ve st edu dopoledne)
zítra úklidový den (ing. Horkel), v 9 hod. zahájení pingpongového turnaje
a v 16 hodin t ídní sch zky budoucích 1. ro ník (ú ast: vedení, t ídní
itelé)
ve st edu filmové p edstavení a od 15 hodin „setkání ke konci školního
roku“ v restauraci Metropol
ve tvrtek 30. 6. v 8 hod. vysv
ení
III. editel školy ukládá
1. Všichni pedagogi tí pracovníci zpracují do 30. 6.: vyhodnocení školního roku
2010/11 a nám ty a návrhy pro šk. rok 2011/12 – osnova je na webu, a pošlou emailem editeli
Zapsali: RNDr. Vladimír Kostka, PaedDr. Alena Stachová

