ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY
(p ípravný týden)
Dne 29. srpna 2011, od 10 hodin
Místo: sborovna
ítomni: podle prezen ní listiny
I. Pedagogická rada projednala
1. Nové p edpisy, zm ny v p edpisech:
1.1. Soubor pedagogicko – organiza ních informací MŠMT na školní rok
2011/2012 byl zve ejn n ve V stníku . 6/2011 a je vyv šen na webu školy
a v „dokumentech školy“ na disku K.
1.2. Organizaci školního roku 2012/2013 (V stník MŠMT
. 7/2011)
v „dokumentech školy“ na disku K.
1.3. Novela školského zákona a navazujících provád cích p edpis , zejména ve
vztahu k organizaci maturitní zkoušky, se stále projednává a není zatím znám
termín platnosti a text zm n.
2. Organiza ní záležitosti
2.1. Investice a opravy v pr
hu prázdnin
nový kabinet INS (z ásti U25 + úprava U25)
lavice – opravy a nové desky
ebudovány šatny, dopln ny šatní sk ky
kamerový systém (dv r, kolostavy, p íst ešek na motorky a žákovský
vstup)
nové židle v ateliérech
telefonní úst edna
2.2. Personální zm ny ve škole
ing. Bubení ková – zatím stále v lé ení
noví u itelé ( áste né úvazky): Mgr. Jan Mužík – ANJ, ing. Jan Prem
(uvád jící u itel ing. arch. Myslive ek) – KOC, ODK
výchovné poradenství – rozd leno mezi Mgr. K ešni kovou (kariérní
poradenství) a Mgr. Pušká ovou (výchovn -vzd lávací)
2.3. Zm ny ve výuce
Denní studium – jen 4. ro ník dokon uje podle starého u ebního plánu,
maturita bude obsahovat místo praktické zkoušky maturitní práci
1. až 3. ro ník podle ŠVP
Dálkové studium – standardní evidence, v etn docházky, omlouvání
nep ítomnosti (t ídní u itelé, elektronickou cestou), kdo nemá ukon ené
zkoušky – N (informace Ing. Kone ná)
2.4. Dokon ena revize ŠVP stavebnictví, p ipraven nový ŠVP geodézie a katastr
nemovitostí – sw podpora „Smile“ (informace PaedDr. Stachová)
2.5. Seznamovací kurzy prvních ro ník – dle rozpisu t íd od 4. do 21. 9. 2011,
pedagogický dozor na akci mají t ídní u itelé, odborný garant Mgr. Filler
2.6. IS Bakalá – žádné zásadní novinky, v t ídní knize jsou nové možnosti
(zadávání domácích úkol ), kdo chce, m že vyzkoušet; doporu ujeme
používání poznámek v t ídních knihách; zapisovat pozdní p íchody
(omlouvat stejn , jako nep ítomnost) – TU s ítat minuty (omlouvání hodin)

2.7. Elektronické omluvenky p es Bakalá e (web rozhraní) – pro rodi e je
rovnocenná omluvenka v Bakalá ích (ale vždy je nutné uvést dobu, na
kterou se omlouvá) a v omluvném listu. Omluvné listy zejména pro omluvy
od léka e apod.
2.8. Aktualizace údaj v Bakalá ích – je pot ebné p ekontrolovat a p ípadn
aktualizovat zejména osobní údaje pracovník a t ídní u itelé u žák
(kontrola, aktualizace a dopln ní), vše do 10. 9. 2011
2.9. ídní u itelé vyberou potvrzení o zdravotní zp sobilosti a potvrzení praxí
o prázdninách a p edají ing. Horkelovi.
2.10. Telefonování – jsou zprovozn ny tf. linky do všech kabinet , je umožn no
telefonování z kabinet , a to i do mobilních sítí. Zatím nebudou p ijímána
žádná omezující opat ení, další postup až podle vývoje náklad na telefony.
2.11. Harmonogram školní roku a akce školy – obecný harmonogram na webu
(a v plánu práce), konkrétní akce jsou v MS Outlook (harmonogram), ze
kterého se data automaticky p enášejí na web do kalendá e (ukázka) –
každý má práva zapisovat události a opravovat vlastní záznamy
2.12. editelské volno – zatím jen v pátek 18. listopadu 2011, jak budou ešeny
kv tnové svátky bude ješt rozhodnuto
2.13. ipravovaná novinka – v pr
hu roku bude zprovozn n systém pro
podporu výuky EduBase, bude financováno z grantu, všichni budou
proškoleni
2.14. Projekty a granty
zateplení a vým na oken – stále nedo ešeno, MŽP zvyšuje finan ní
prost edky v dota ním titulu, snad do konce kalend. roku
„šablony“ – žádost p ipravena, ekáme na možnost finalizace, 3 m síce
na vy ízení, tedy asi od února
projekt „Vocational Training in Assessment of Existing Structures“
(odborné vzd lávání v hodnocení stávajících konstrukcí), dota ní titul
Leonardo da Vinci – spolupráce s VUT, Klokner v ústav, žádost
schválena, dotace 21 tis. €, garant ing. Roman Gottfried, zapojení STK
projekt „Výuka matematiky v 21. století na st edních školách technického
sm ru“ - žádost o financování z OP VK MŠMT schválena, dotace 6,25 mil.
, doba trvání 3 roky – ú astní se všichni u itelé matematiky
„výuka POS“ - žádost o financování z OP VK J K
„technická t ída“ – od letošního roku „zkušební“ fáze ve spolupráci se ZŠ
Matice školské, žádost o financování z OP VK J K
2.15. Projekt „technická t ída“ – garant projektu PaedDr. Stachová, výuka bude
probíhat v prostorách školy v pond lí 7. a 8. hodinu ve dvou skupinách.
za átek výuky technické t ídy od pond lí 12. 9. – jedna hodina,
bezpe nost, úvodní seznámení, ob skupiny spole
v pátek 2. zá í v 11 hodin se sejdou všichni vyu ující technické t ídy – Le,
Ko, He, My, Kn s Mgr. Rychlíkovou, editelkou ZŠ Matice školské –
informace o d tech, p íprava pracovních dohod
2.16. Tisky a kopírování – vym
ná kopírka v kabinetu jazyk , repasovaná
kopírka na chodb , m la by být dostupná pro tisk ze všech u eben VT,
tování tisk systémem SafeQ nadále v provozu
2.17. id lení t íd a úvazk na další školní rok
rozvrh je v Bakalá ích a každý má v šuplíku ve sborovn – p ípadné
ipomínky k zástupkyním
ídní u itelé a rozmíst ní t íd – na webu, v plánu práce na rok 2011/12
(disk K „dokumenty školy“)

2.18. Školní ád, pravidla pro hodnocení (web, disk K „dokumenty školy“) –
prokazatelné seznámení žák , každý potvrdí vlastnoru ním podpisem,
u p ípadných chyb jících doplnit co nejd íve, totéž u všech pracovník
a zam stnanc ; do každé t ídy dodá TU ve form brožurky (jsou již v šuplících
ve sborovn )
2.19. Uve ejnit v as na webu školy informaci pro žáky o zp sobu a kritériích
hodnocení v daném p edm tu ( l. 84 školního ádu) – koordinovat
v p edm tových komisích.
2.20. Informace pro rodi e budou jen ve tvrtletí (24. 11. 2011a 19. 4. 2012, vždy
den po PR) – ve form 20 min. t ídní sch zka (p ípadné informace všem
rodi m dop edu nahlásí zájemce t ídnímu u iteli), potom konzultace podle
rozpis , rodi e mají veškeré informace v Bakalá ích a mohou kdykoliv
dohodnout individuální konzultace s u iteli telefonicky nebo mailem
(kontakty jsou na webu)
2.21. Výchovné poradenství (kariérní a výchovn -vzd lávací) – evidenci (návrhy,
„podez ení“) zajiš uje výchovná poradkyn
v IS Bakalá i, každý ped.
pracovník p edá informace vých. poradkyni, informace o komunikaci mezi
žáky, pedagogy a školou, problémy žák ešit s TU, vých. poradkyní nebo
es Studentskou rady s editelem školy, další informace Mgr. K ešni ková
nebo Mgr. Pušká ová. Je pot ebné vypracovat aktuální Plán výchovného
poradenství (úkol . 9) a Minimální preventivní program (úkol . 10).
2.22. Plán práce pro školní rok 2011/2012 (je na webu a na K:), v . plánu
hospita ní a kontrolní innosti, plán porad, sch zí, ve školním roce – disk K:
„dokumenty školy“. P ipomínky a návrhy e-mailem Z do 31. 8. do 12 hodin
2.23. Plán DVPP (v . dlouhodobého plánu DVPP) – všichni pracovníci mohou
edložit své požadavky a návrhy do 16. 9. PaedDr. Stachové.
2.24. ítomnost na pracovišti b hem p ípravného týdne:
jednotliví garanti dále uvedených úkol osloví jednotlivé pracovníky
a rozd lí úkoly
PaedDr. Stachová – opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu
ing. Kone ná – dokon ení ro níku dálkového studia, p ipravit pokyny
pro BOZ, BOZP a PO – proškolení na za átku školního roku (externí
dodavatelé)
ing. Horkel – st hování, úklid a p íprava t íd pro zahájení školního roku,
ozna ení t íd a kabinet (orienta ní systém)
sch zky p edm tových komisí (v p ípravném týdnu) – podle pokyn
edsed PK
íprava tématických plán pro školní rok 2011/12 – poslat elektronicky
(v jednotném formátu) PaedDr. Stachové pátku 2. 9. 2011
povinná p ítomnost na pracovišti v p ípravném týdnu 9 až 12 hodin –
zkoušky, p íprava tématických plánu, porady PK
pracovní porada všech pracovník – dne 1. 9. v 10 hodin ve sborovn –
podle pokyn (pokud bude t eba)
2.25. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu dle rozpisu na ú ední desce
a webu školy – zápisy o výsledcích zkoušek p edávat ihned do kabinet Z
2.26. Výuka
Zahájení školního roku – 1. t ídy za ínají v 8 hodin v aule za ú asti t ídních
itel , vedení školy a výchovných poradky , po spole né ásti si t ídy
odvedou TU do kmenových t íd
tvrtek 1. zá í 2011 – 1. a 2. t ídnická hodina

pátek 2. zá í 2011 – 4 vyu ovací hodiny (1. ro níky 2 hod. t ídnické +
2 hod. výukové, další ro níky 1 hod. t ídnická + 3 hod. výukové)
od pond lí 5. zá í 2011dle rozvrhu, týden A
2.27. Maturity – praktické zkoušky 8. zá í 2011, ústní 12. a 13. zá í 2011 (rozpis ihned
po skon ení opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu), písemné
od 15. do 21. zá í 2011 v Obchodní akademii, Husova 1, eské Bud jovice
(pozvánky na webu)
2.28. St hování – rozmíst ní v nových kabinetech (INS, a možná jaz.), výpomoc
koleg p i st hování (ing. Horkel), dost hovat praxe a pom cky DEG
2.29. Kolostavy – v prostoru pod aulou, klí e na sekretariátu školy za poplatek.
íst ešek p ed školou pro motorky a skútry.
2.30. Vedoucí výchovn vzd lávacích akcí a exkurzí projednají vždy minimáln
týden p ed touto akcí s Z organiza ní zajišt ní akce, pošlou el. formulá (ve
sm rnicích, pracovníci). Do 3 pracovních dn po skon ení akce zašlou
vypln ný hodnotící formulá mailem na adresu Z . Je nutné z d vodu
koordinace. Do hmg akci zapíší Z až po schválení akce.
2.31. Organizace lyža ských kurz . Vzhledem k náro nosti na prost edky na platy
se tyto akce konají jako p tidenní, mimo soboty, ned le a státní svátky.
I nadále jsou omezovány finan ní prost edky na cestovné. (ú ast TU bez
instruktorských kurz formou studijního volna)
2.32. Plán dovolených. Zam stnanci, kte í p erušili
erpání dovolené
o prázdninách pro nemoc nebo úraz, budou erpat tuto dovolenou
o vedlejších prázdninách (podzimní, váno ní), podle individuálního rozvržení
zam stnavatelem. Ve školním roce mají pedagogi tí zam stnanci nárok na
12 dn pro samostudium (p i plném úvazku). Tyto dny budou erpat ve
dnech podzimních prázdnin (2 dny), váno ních (5 dn ), pololetních (1 den),
jarních (5 dn ) a velikono ních (2 dny), pokud tomu nebudou bránit
provozní d vody.
2.33. Závodní preventivní pé e – platí stejná pravidla, jako v minulém školní roce
(možnost volby léka e). Preventivní prohlídky by m li mít všichni hotové,
každý si ov í stav prohlídek u pí Perniká ové.
2.34. Vlastní hodnocení školy – návrh kritérií je na webu, projednáno
pedagogickou radou, p ipomínky do 31. 8. 2011 PaedDr. Stachové.
2.35. Úklid disku K: - disk je ur en pro data, která jsou pro více pracovník školy,
disk byl uklizen, komu n co d ležitého chybí, a se obrátí na editele.
II. editel školy ukládá
1. Všem správc m sbírek a místností (v . t íd) provést kontrolu majetku školy (po
st hování, ve t ídách p emíst ní lavic a židlí, v kabinetech) a p edložit soupis
vybavení t íd a návrhy na dopln ní a vy azení ing. Klabouchové – do 30. 9. 2011
2. Ohlašovat zam stnavateli zm ny v osobních údajích, informace hlásit pí Grillové –
trvalý úkol
3. Kontrola a dopln ní údaj pedagogických pracovník v IS Bakalá i, všichni
pedagogi tí pracovníci (zejména ob anka, mail, telefon) – do 31. 8. 2011
4.
edm tové komise projednají p ípravu maturit, návrhy ú ast žák školy na
sout žích, sout že na webu, návrh exkurzí (t ída, p edm t) – do 16. 9. 2011
5. ídní u itelé zajistí seznámení všech žák se školním ádem (vlastnoru ní podpis),
podpisové archy uloží na sekretariátu školy – do 2. 9. 2011, v p ípad
nep ítomnosti žáka ihned po p íchodu do školy

6. Všichni pedagogi tí pracovníci provedou v prvním dnu školního roku nebo v první
hodin výuky p edm tu pou ení žák o BOZ a PO podle schválené osnovy.
Záznam o pou ení zapíší do t ídních knih. – do 16. 9. 2011
7. ídní u itelé 1. ro ník doplní do 2. 9. 2011 údaje žák v IS Bakalá i – celé rodné
íslo a rodné p íjmení.
8. ídní u itelé p ekontrolují aktuálnost záznam v IS Bakalá i – zejména kontakty na
žáky a zákonné zástupce (adresy, e-maily a telefony) – do 12. 9. 2011
9. Výchovné poradkyn zpracují Plán výchovného poradenství – do 5. 9. 2011
10. Školní metodi ka prevence zpracuje Minimální preventivní program – do 31. 10.
2011
11. Zam stnanci se seznámí s textem nových právních norem uvedených v bodu . 1
tohoto zápisu. Texty jsou uloženy na obvyklém míst spolu s nejd ležit jšími
právními normami a sm rnicemi školy (v síti na disku K v „dokumentech školy“).
Seznámení potvrdí podpisem na p iložené prezen ní listin . Povinnost
seznamovat se s dokumenty v této složce platí trvale.

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

