
ZÁPIS ZE SCHŮZE připravovaného PORADNÍHO SBORU ŘŠ ZE DNE 19.4.2016 

Přítomni: 

 Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA (ředitel školy, dále ŘŠ), Mgr. Hana Babůrková (zástupkyně ŘŠ), Mgr. 

Markéta Linhartová 

Rodiče: Bártová Vlasta (za třídu GD3.), Burďáková Michaela (za K1A.), Kotorová Pavlína (za K1A.), 

Těšínská Kateřina (za GD1.), Tomová Kateřina (za GD1.), Cidlinová Kristýna (za K2A.), Jílková Sylvie (za 

K2.), Pokorná Marcela (za KO3.), Vrculová Alena (za K1B.), Švandová Martina (za GD2.), Kučera Martin 

(za GD2.), Minařík Libor (za P1A.), Oláh Denis (za P1A.) 

Program: 

1. Seznámení ředitele školy s funkcí PORADNÍHO SBORU RODIČŮ, který bude ustanoven ve škol. 

roce 2016/17 v souladu se Školním řádem (chystaná změna Školního řádu od 1.9.2016). 

 

2. Paní Těšínská poděkovala ŘŠ za vyřešení požadavků vznesených třídou GD1. na podzim 2015 -  

provedeno rozšíření prostoru šaten, zvýšení počtu skříněk, doplnění prostoru šaten o lavičky, 

ve třídách instalace věšáků na oděvy a háčků na tašky. Kvitováno zmodernizování studovny a 

odpočinkové zóny pro žáky školy v přízemí budovy A. 

ŘŠ informoval o dalších záměrech - pokračovat v navyšování počtu šatnových skříněk pro žáky, 

zajištění prodeje svačin ve spolupráci s externí firmou (automat na potraviny a nápoje). 

 

3. Paní Pokorná (KO3.) – řešení pozdních příchodů žáků, možnost pozdního nástupu do vyučovací 

hodiny v odůvodněných případech (např. příchod od lékaře, zpoždění dopravního spoje).  

ŘŠ uvedl:  možnost využívání studovny, problematika narušování výuky, individuální 

posuzování žádostí v případě obtížné dopravní dosažitelnosti bydliště žáka. 

Závěr: Bude projednána možnost  pozdního nástupu do vyučování v odůvodněných případech 

s tolerancí do 15 minut. 

 

4. Paní Boťáková (K1A.) upozornila na zápach v kmenové učebně třídy K1A. – učebna č. 40. 

ŘŠ -  bude šetřena příčína problému  v době hlavních prázdnin (plánováno odkrytípodlahové 

krytiny). 

 

5. Paní Švandová (GD2.) zmínila problém s teplotou v učebnách školy, množnost větrání učeben. 

ŘŠ – škola dlouhodobě provádí denní zjišťování teploty v učebnách (průměrná hodnota bývá 

kolem 21 0C). Větrání učeben okny v případě potřeby povoleno, ale s ohledem na bezpečnost 

žáků pouze pod dozorem pedagogického pracovníka.  

 

6. Paní Tomová (GD1.) pozitivně hodnotila možnost žáků účastnit se různých WORKSHOPŮ a 

výuku odborných předmětů oboru grafický design.  

ŘŠ – zajišťování exkurzí, přednášek, workshopů a dalších výchovně vzdělávacích akcí je stálým 

záměrem školy.  Informoval o spoluúčasti žáků školy na realizaci CD profesionálním hudebním 

tělesem, pozval rodiče na  ŠKOLNÍ AKADEMII, která se bude konat 28. 6. 2016.  

 

7. Paní Burďáková (K1A.) se zmínila o problémovém chování jedné  žákyně vůči dalším žákyním 

ve třídě K1.A. 

ŘŠ – problém řešen výchovným poradcem, nejedená se o šikanu. Aktuální situace bude 

jednána s výchovným poradcem a tříd. učitelkou. 

 

8. ZÁVĚR – ŘŠ poděkoval za účast, podněty a připomínky, odkázal na webové stránky školy                                     

(www.ststeplice.cz), kde bude též odkaz na „Poradní sbor rodičů.“  

V Teplicích   19.4.2016               Zapsala: Mgr. Markéta Linhartová  

http://www.ststeplice.cz/

