ZÁPIS Z PEDAGOGICKÉ RADY
(první pololetí)
Dne 30. ledna 2012, od 15 hod. do 16:30 hod.
Místo: sborovna
ítomni: podle prezen ní listiny
I. Kontrola úkol z minulé pedagogické rady
úkoly spln ny
II. Pedagogická rada projednala
1. Nové p edpisy, zm ny v p edpisech:
1.1. Zákona . 561/2004 Sb.. školský zákon, v platném zn ní (pom cka – úplné
zn ní školského zákona)
1.2. Na ízení vlády . 381/2010 Sb. o platových pom rech zam stnanc ve
ve ejných službách a správ
2. Výsledky 1. pololetí
2.1. Hodnocení prosp chu – v p ehledech jednotlivých t íd.
S1A
Mgr. Jana Do ekalová
S1B
Ing. Roman Gottfried
S1C
Ing. Michal Kronika
S1D
Mgr. Šárka erná
G1
Ing. Jarmila
ková
S2A
Mgr. Milada Pušká ová
S2B
Mgr. Bohuslav Bohdal
S2C
Ing. Blanka Petrášková
S2D
Ing. Vlastimil Škopek
S3A
Ing. arch. Ji í Myslive ek
S3B
Mgr. Olga Pražáková
S3C
Mgr. Jolana Strej ková
S3D
Mgr. Dana Mužíková
S4A
Ing. Hana Kone ná
S4B
Ing. Zden k Horkel
S4C
Mgr. Jana Dundová
DV4
Ing. Ji í Kotrba
dálkové studium: t ídy nemají zpravidla dokon enou klasifikaci, pokyny
k ukon ení klasifikace byly sd leny
D1S
Mgr. Miroslav Crha
D1SZ
Mgr. V ra ervenková
D2S
Mgr. Jana Do ekalová
D2SZ
Mgr. V ra ervenková
D3S
Mgr. Bohuslav Bohdal
D3SZ
Mgr. Ivana Drnková
D4S
Ing. Karel Hes
D5S
Ing. Karel Hes

2.2. Ud lená výchovná opat ení:
S2A – d Š: Šot, Hodinka – trvalá nekáze p i vyu ování
S2C – dTU: Krpata
S3D – d Š: Heinböck, Váchal – soustavná nekáze v hodinách pozemního
stavitelství
2.3. Snížený stupe u známky z chování:
epa S2D, Kobera S3D, Ratajová S4A
2.4. Absence – hranici 100 zameškaných hodin zatím p ekonali:
S1A – P ílepek, V eš ák
S2A – erný – všechny absence omluvené, astá nemocnost, zran ní
další absence byly ešeny na výchovné komisi v pr
hu 1. pololetí nebo
s p íslušnými t ídními u iteli
3. Organiza ní záležitosti
3.1. Od 1. února platí nová verze rozvrhu – na webu už je nový rozvrh, platnou
verzi najdete v Bakalá ích
3.2. Nová kolegyn – Mgr. Jana Buchtová, zástup za mate skou dovolenou
Mgr. Barbory Kurfirstové
3.3. Školní ád
opakují se nedostatky v kou ení žák v okolí školy o p estávkách
ídní u itelé d razn p ipomenou povinnosti žák , zejména v oblasti
kou ení a alkoholu
namátkové kontroly v prostoru žákovského vchodu a p ed školou, bude
ipraven rozpis dohled , budou ud lována výchovná opat ení
(napomenutí, d tka TU, …)
za používání jiných vchod žáky školy bude ihned d tka editele školy
3.4. Výrazn se zhoršilo dodržování po ádku ve t ídách:
všichni u itelé budou v novat zvýšenou pozornost po ádku ve t ídách
v každé hodin a pé i o majetek školy, výuka bude za ínat vždy v uklizené
íd
vyu ující v poslední hodin každý den nechá zvednout židle na lavice,
uklidit PET láhve na ur ená místa (t íd ný odpad na chodbách) a t ídu
uzamkne
zm ny u eben je pot eba vždy ohlásit Z Š a pokud se zm na týká poslední
hodiny, zajistí zvednutí židlí, úklid PET lahví a uzamknutí u ebny, ve kterém
l p vodn být, p íslušný vyu ující
budou provád ny namátkové kontroly a p ípadn uplatn ny sankce v i
itel m
ídní u itelé p ipomenou žák m povinnosti úklidu t ídy, udržování po ádku,
úklid PET lahví, povinnosti služby
3.5. Informace o využívání prost edk FKSP (Mgr. Do ekalová)
3.6. Dálkové studium (Ing. Kone ná): vyu ující byli seznámeni s pravidly pro
dodate nou klasifikaci, po 31. 3. je nutné podat žádost o dodate nou
klasifikaci editeli školy.
3.7.
ijímací ízení – malý zájem o návšt vy ZŠ a nábor žák pro naši školu. P i
nedostate ném po tu p ijatých žák je velmi reálné snižování po tu
pedagogických zam stnanc .
3.8. Druháci – nabídka specializací pro 3. ro ník (PaedDr. Stachová)
3.9. Šablony – schváleny, m ly by za ít od února, bude pot eba vytvo it 660
DUM (digitálních u ebních materiál ), zapisovány budou do EduBase
3.10. hem dvou dn bude dokon ena vým na zámkových vložek

III. editel školy ukládá
1. Všem pedagogickým pracovník v novat zvýšenou pozornost zabezpe ení
po ádku ve t ídách a ve škole a dodržování školního ádu dle zápisu – trvale.
2. Dopl ovat v as údaje do IS Bakalá i, udržovat aktuální údaje o žácích i vlastní
údaje – trvale.
3. Zam stnanci se seznámí s textem nových právních norem uvedených v bodu
. II/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“).
Povinnost seznamovat se s dokumenty v této složce platí trvale.
Zapsal/a: PaedDr. Stachová, RNDr. Kostka

