
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PORADNÍHO SBORU ŘŠ KONANÉHO DNE 22. 11. 2016 

Přítomni: 

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

Belková (zástupkyně ŘŠ) 

Rodiče: Pernerová Jiřina, Mann Ladislav, Trčková Kateřina (za třídu K1.), Adamová Štěpánka (za PA1.), 

Dolejšová Martina (za GD1.), Těšínská Kateřina (za GD2.), Tomová Kateřina (za GD2.), Hlochová Iva (za 

GD3.), Vrculová Alena (za K2.B),  Bártová Vlasta (za GD4.), Vašta Miroslav (za K3.A) 

Program: 

1. Úvodní slovo ŘŠ -  přivítání, funkce PORADNÍHO SBORU ředitele školy (viz část VI Škol. řádu 

platného od 1. 9. 2016). 

 

2. ŘŠ informoval o akcích školy 

 

- předání pozvánek na křest knih Lidice můj osud a Rebel z Lidic (Zahradní dům Teplice 13. 

12. 2016), seznámení s programem akce 

- kurzy pro žáky ve škol. roce 2016/2017: lyžařský výchovně vzdělávací kurz (leden 2017), 

sportovně turistický kurz (květen 2017) 

- zřízení „galerie“ v budově B školy, využití pro přednáškovou činnost, projektové dny, 

výstavy aj. 

- navýšení kapacity šaten pro žáky od září 2016 

- dovybavení studovny pro žáky v budově A školy 

- informace o dokončení investiční akce – rekonstrukce výměníkové stanice v budově A 

školy 

- plánované záměry: odizolování budovy A školy, rekonstrukce střechy budovy A školy, 

rekonstrukce dvou učeben 

 

3. ŘŠ věnoval pozornost vzdělávacím problémům žáků  

- nedostatečná motivace nových žáků přicházejících ze ZŠ 

- konzultační hodiny – nabídka pravidelných konzultací pro žáky, zvláštní konzultační 

hodiny pro přípravu k MZ, možnost individuálních konzultací 

 

4. Příspěvky rodičů 

– za GD3.: Kdo podává informace o možnostech dalšího vzdělávání žáků (studium na VOŠ, VŠ)? 

   ŘŠ: … výchovný poradce 

          Doporučení – speciální vydání Učitelských novin s přehledem vysokých škol. 

                Bude omluvena nepřítomnost žáka z důvodu návštěvy VŠ v rámci dne otevřených dveří na VŠ? 

                ŘŠ: Uvedený důvod může být důvodem pro nepřítomnost žáka ve škole. 

 

 

V Teplicích 22. 11. 2016 

Zapsala: Mgr. Hana Babůrková 

 

 


