
Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 778 534 316 

 

Záznam z jednání pedagogické rady školy dne 3. 9. s vymazáním údajů, 
které podle platných zákonů nelze zveřejňovat 

1. Počty žáků ve třídách ke dni pedagogické rady 
1.A 1.B 1.C 1.D 1.L 2.A 2.B 2.C 2.D 2.L 3.A 3.B 3.C 3.D 3.L 4.A 4.B 4.C 4.D 4.L 

30 30 30 30 28 22 28 26 26 22 20 27 24 25 25 17 16 22 23 16 

 

2. Připomenutí některých úkolů dle měsíčního plánu práce 
 aktuální seznamy žáků odevzdat dnes v sekretariátu 
 u cizinců zkontrolovat, zda mají české rodné číslo; pokud nemají, škola je nemůže 

přihlásit ke zdravotnímu pojištění 

 

3. Projednání žádostí o opakování ročníku 
Pedagogická rada posoudila dosavadní studijní výsledky žáků a důvody uvedené v žádosti. 
Pedagogická rada bere na vědomí, že v 1. ročnících oboru vzdělání obchodní akademie nyní není 
žádné volné místo. Ředitel konstatuje, že při rozhodování o povolení opakování ročníku bude 
postupovat podle doporučení pedagogické rady. 

 Pedagogická rada doporučuje povolit opakování 1. ročníku žákům loňského 1. ročníku, 
pokud ve třídách shodného oboru vzdělání bude volné místo: 

 Pedagogická rada nedoporučuje povolit opakování 1. ročníku žákům loňského 1. ročníku: 

 Pedagogická rada nedoporučuje povolit opakování 2. ročníku žákům loňského 2. ročníku: 

 Pedagogická rada doporučuje povolit opakování 3. ročníku žákům loňského 3. ročníku: 

 Pedagogická rada nedoporučuje povolit opakování 3. ročníku žákům loňského 3. ročníku: 

 Pedagogická rada doporučuje povolit opakování 4. ročníku žákům loňského 4. ročníku: 

 Pedagogická rada nedoporučuje povolit opakování 4. ročníku žákům loňského 4. ročníku: 
 

4. Průběh výuky v následujících dnech (dle plánu práce) 

 zítra (úterý) 4. 9. 2016  
 začátek 2. hodina (od 8:25) 
 od 9:20 informace o učebnicích 
 od 10:05 burza učebnic 
 seznámení s novým školním řádem a bezpečností, zapsat do třídnice (ti, co nejsou ve škole 

zapsat dodatečně s aktuálním datem) 
 informace o možnostech stravování v ŠJ Sázavská 
 změny jazyků v 1. ročníku – výměnou, obě skupiny musí být stejné 

 středa – výuka podle rozvrhu 

 čtvrtek – výuka podle rozvrhu 
 rozdání karet pro přístup žákům 1. ročníků (ISIC, bílé karty, kdo má bílou kartu – vybrat 

á 50,- Kč), od čtvrtka kódování, budou kontroly 
 klíč od skříňky proti záloze 200,- Kč, mimo 4. ročníků  



 

 

5. Soustředění 1. ročníku a 2. L 
 seznamy, kdo odjíždí nutno předat do sekretariátu 
 trika na soustředění 1. ročníků – jen pro ty, kteří jedou velikostí S, M, L, XL, XXL dívčí 

trika jsou o cca 2 velikosti menší než velikosti chlapecké! 
 učitelé (třídní a tělocvikáři), kteří jedou na soustředění 

6. Vysvědčení žáků k 31. 8. 2018 
 vyzvednout dnes, podepsat a rozdat žákům 

7. Projekty 2. L a 3. L 
 informace o projektech 
 bude vydána a zveřejněna směrnice 

8. Tematický plán 2018/2019 
 připravit podle loňského roku – vepsat změny 
 upřesnění pravidel klasifikace  
 zaměření (profilace) v předmětech 

9. Nepovinný předmět Řízení motorových vozidel 
 bude informační schůzka, termín 11. 9. 2018 o velké přestávce – viz plakát na nástěnce 
 bude připomenuto ve školním rozhlase 

10. Doplnění a změny plánu na září  
 porada 25. 9. ve 14:30 k bezpečnosti práce a žákům se SVP 
 porada starostů tříd pátek 8. 9. v 10:05 (zvolit starosty) 

11. Úkoly zaměstnanců plynoucí z pracovně právního vztahu 

12. Různé 

 Obědy v ŠJ Sázavská 
 3. 9.  10:00 – 12:30 
 4. 9. 11:15 – 13:00 

 


