Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří,
J. A. Komenského 677, okres Chomutov
Kontakt: 474 375 667, 739433795, 733 326 992, IČO: 46787534

Zápis - Pedagogická rada č. 1 2017/2018 ze dne 30. 8. 2017
přítomnost: dle prezenční listiny
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Školení BOZP
Evaluace školy
Aktualizace programu Klasifikace
Legislativa
Rozvržení zápisů rozvrhů a zahájení výuky
Nábory
Kódování školy
MiniZUŠ
Organizace školního roku
Projekty 2017/2018
Akce školy
Soutěže MŠMT
Chorvatsko
Termíny porad

Závěry z PR
Pedagogická rada projednala (seznámila se, bere na vědomí, schválila) a ředitelka školy ukládá:
1. Školení BOZP
- 4. 9. proběhne od 9 hodin v ředitelně školení BOZP. Účast povinná – všichni.

2. Evaluace školy
- ředitelka školy zveřejnila vyhodnocení evaluace školy zaměstnanci, které proběhlo výborně. K nahlédnutí v ředitelně.

3. Aktualizace programu Klasifikace
- nově v programu – Evidence pracovní doby. Letos pilotní rok. Každý si bude zapisovat elektronicky + zůstane stále
papírová podoba v ředitelně. Evidence pr. doby navazuje na třídní knihy a rozvrh hodin. Práce mimo pracoviště se
zapisuje do poznámek (včetně víkendů).

4. Legislativa
- neschválena podoba kariérního řádu. 1. 9. protestní akce školských odborů – podpora ředitelky školy, pokud se učitelé
rozhodnou ji navštívit.

5. Rozvržení zápisů rozvrhů a zahájení výuky
- 4. 9. pracovní doba 9 – 17. Zápis 9-17, noví žáci 13 – 17 hodin. V úterý a středu zápisy 13 – 17. Od čtvrtka individuální
výuka, kolektivní výuka začíná 11. 9.
- zápis bicích nástrojů – středa 6. 9.

Školné jednorázově do 15. 9. !!! + 200,- Arte

Dokumentace:
- doplnění hlavičky třídnic do 30. 9. (výstupy, plány, poučení),
- úvazky dle dodatečného zápisu.

6. Nábory
- nábory v MŠ – 2. týden v září. nábory v ZŠ 1. týden. Nábory uskuteční zejména dechové oddělení – Musilová, Béreš,
Medřická.

7. Kódování školy
- díky propojení školy upozorňujeme na nemožnost procházení školy kvůli zónám kódování. Časy kódování se mění – od
6 do 21 hodin.

8. MiniZUŠ
- pravděpodobně jedna skupina. Hudební část povede L. Medřická a Z. Zadinová.
9. Organizace školního roku
- vysvědčení za 1. pololetí – 31. 1.
- pololetní prázdniny – v pátek 2. 2. 2018
- podzimní prázdniny – 26. – 27. 10. 2017
- vánoční prázdniny – 23. 12. – 2. 1. 2018.
- jarní prázdniny – 5. 3. – 11. 3. 2018
- velikonoční prázdniny – 29. a 30. 3. 2018

10. Projekty 2017/2018
- vánoční projekt – na starosti p. Béreš, L. Medřická, O. Rambousková
- jarní projekt spojen se dnem Open ZUŠ – téma – Dramatizace kláštereckých symbolů, Proběhne 24. 5. 2018.
11. Akce školy
Ve sborovně budou k nahlédnutí základní akce – PŘIHLÁSIT SE K ZAJIŠTĚNÍ DO 15. 9., poté rozdělení vedením školy.
Ostatní akce učitelů napsat (včetně soutěží mimo MŠMT).

12. Soutěže MŠMT
- pro obory – TO, dechy, zpěv.
- okres TO v naší ZUŠ. Očekáváme účast všech pedagogů při organizaci.
13. Chorvatsko
- v roce 2018 opět soustředění v Chorvatsku. Předpokládaný odjezd první pátek v červnu.

14. Termíny porad
- pravidelná pracovní porada 1. středu v měsíci od 10 hodin
- velká pracovní porada: 25.9., 15.11.(náhr. 20.11.), 24.1. (29.1.), 18.4. (23.4.), 23.6.

V Klášterci nad Ohří, dne 1. 9. 2017
Zapsala: Mgr. Martina Švandrlíková (vlastnoruční podpis)

Zápis ověřil: ředitel školy Bc. Zora Breczková (vlastnoruční podpis)

Zaměstnanci, kteří byli omluveni, se seznámí s obsahem pedagogické rady dodatečně v nejbližším
možném termínu. Odpovídá Mgr. M. Švandrlíková.
Zápis bude vyvěšen na www.zus-klasterec.cz

