
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PORADNÍHO SBORU ŘŠ KONANÉHO DNE 25. 4. 2017                                            

Přítomni: Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA (ředitel školy, dále ŘŠ), Mgr. Hana Babůrková  
                 (zástupkyně ŘŠ), Ing. Dana Belková (zástupkyně ŘŠ) 
Rodiče – zástupci tříd: Dolejšová Martina (za třídu GD1.), Tomová Kateřina (za GD2.), 

Krchovová Hana (za GD3.), Adamová Štěpánka (za PA1.), Tišerová Petra (za P2.), Pernerová 

Jiřina (za K1.), Vrculová Alena (za K3.B) 

Program: 1. Vystoupení ŘŠ. 
                  2. Různé -  příspěvky zástupců tříd. 
Ad 1. 
ŘŠ informoval o vydání knih Lidice můj osud a Rebel z Lidic, na jejichž vzniku se podíleli žáci 
školy. Publikace byly předány přítomným zástupcům tříd. 
 
Ad 2. 

- Za třídu P2.: Vysloveno uznání za prezentaci školy v OC Galerie Teplice, zdařilá 
instalace výstavy žákovských prací. 

- Za třídu GD3.: Připomínka k absenci akcí pro žáky se zaměřením na odbornost žáků 
oboru grafický design. 
ŘŠ: upozornil na konání řady akcí ve škol.  roce 2016/2017. Akce jsou plánované, 
četnost akcí je přiměřená s ohledem na plnění ŠVP a s ohledem na finanční náročnost. 
Řada akcí se konala mimo školu, ale též v budově školy (budova B – ulice E. 
Dvořákové, Teplice), konkrétně v bývalé pletárně, která byla modernizována pro 
aktuální potřeby školy, tj. pořádání výchovně vzdělávacích akcí pro žáky, pro výstavy 
prací žáků, pro společná setkávání aj. Přehled výchovně vzdělávacích akcí, kterých se 
zúčastnili žáci oboru GD bude připojen k zápisu z jednání (viz níže). 
Někdy konání plánované akce komplikuje přístup žáků, tj. rozpor mezi počátečním 
nadšením a reálnou účastí na akci. 

- Za třídu GD3.: Dotaz, zda jsou pro žáky 4. ročníku věnovány zvláštní hodiny na 
přípravu k MZ. 
ŘŠ: Systematická příprava k MZ je posílena v rámci rozvrhu hodin zavedením 
seminářů z předmětů společné části MZ (tj. český jazyk, cizí jazyky, matematika), 
mimo řádný rozvrh hodin jsou stanoveny konzultační hodiny pro žáky. Problémem je 
minimální zájem ze strany žáků, vysoká absence žáků ve vyučování. 
 

Přehled výchovně vzdělávacích akcí s účastí žáků oboru graf. design ve škol. roce 2016/2017 
- září: krajinářský kurz – GD4. 

         Safety road, veletrh prevence pro mladé řidiče – GD3. 
         Murder at Wimbledon, divadlo v AJ – GD1., 2., 3., 4. 
říjen: projekce dokumentu Nebe a led (všechny obory) 
          škol. projekt Globální téma ve výtvarném zpracování (všechny obory) 
listopad: přednáška Architektura a design – GD3., GD4. 
                 Příběhy bezpráví s projekcí a besedou – GD3. 
prosinec: výstava Kamila Lhotáka – GD4. 
                  Povídání o Kubě ve spolupráci s Multikulturním centrem ÚL – GD1. 2., 3. 
                  Muzeum hygieny Drážďany – GD2., GD3. 
leden: Filmový pátek – promítání a přednáška o významu film. plakátu – GD1., 2., 3., 4. 

                          workshop a přednáška Reformát – GD1., 2., 3., 4.  
                          Den otevřených dveří na UJEP Ústí n. L. – GD4. 
                          soutěž Region 2017 Plzeň – 3 žáci GD3. 
             



          únor: klauzury na FUD UJEP Ústí nad Labem – GD3., GD4. 
          březen: Planeta Země 3 000 (všechny obory) 
          duben: Design Week Praha – GD1., GD2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Teplicích 25. dubna 2017 
Zapsala: Mgr. Hana Babůrková, ZŘTV                                                                             


