
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PORADNÍHO SBORU RODIČŮ KONANÉHO DNE 28. 11 2017    

                                         

Přítomni: Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA (ředitel školy, dále ŘŠ), Mgr. Hana Babůrková  
                 (zástupkyně ŘŠ), Ing. Dana Belková (zástupkyně ŘŠ) 
Rodiče – zástupci tříd: Kadlecová Helena (za třídu GD1.), Tomová Kateřina (GD3.), 

Martínková Jana (KO1.), Říhová Pavla (KO4.), Bartoš Vladislav (A1.), Slaná J. (P1.), Bartoňová 

Marie, Marková Lada (K1.A), Trčka Josef (K2.), Kotorová Pavlína, Vrculová Alena (K3.) 

Program: 1. Vystoupení ŘŠ. 
                  2. Různé -  příspěvky zástupců tříd. 
Ad 1. 
Ředitel školy  -    pozvánka na Vánoční povídání s Josefem Somrem – Zahradní dům Teplice,  
                              12. 12. 2017 v 16:00 hod.  
                         -    informace o stavu počtu žáků ve škol. roce 2017 – navýšení o 18 žáků  
                               v denní formě vzdělání ve srovnání s loňským škol. rokem 

- od 27. 11. 2017 řádný provoz kotelny po opravě (budova B školy) 
- rekonstrukce střechy (budova A školy) odložena na jaro 2018 (provozní 

důvody, průtah jednání s firmami – výběrové řízení) 
Ad 2. 

- Za třídu K3.: Problém větrání v učebně č. 38 
ŘŠ : Probíhá řešení problému, zadáno zprovoznění střešního okna, se zhotovitelem 
dohodnut termín realizace do 8. 12. 2017. Problém větrání byl důležitým faktorem při 
schvalování rekonstrukce střechy budovy A školy. 

- Za třídu KO4.: Připomínka k teplotě v učebně č. 41. 
ŘŠ: Informoval o provádění pravidelné denní kontroly teplot v učebnách, jejíž zjištění 
odpovídají hygienickým požadavkům. V případě potřeby žáci mohou použít svrchní 
ošacení, které nemusí odkládat v šatně.  

- Za třídu KO4.: Dotaz, zda nízký počet žáků neovlivňuje kvalitu výuky. 
ŘŠ: Učitel musí odvádět kvalitativně stejný výkon bez ohledu na počet žáků ve třídě. 
Nižší počet žáků ve třídě není nevýhodou pro žáka, učiteli umožní kvalitní individuální 
přístup při vyuč. procesu a intenzivní práci se žákem.  
ŘŠ: Problém docházky do školy – častá absence žáka ovlivňuje jeho výkon a výsledky. 
          

 
V Teplicích 28. listopadu 2017 
Zapsala: Mgr. Hana Babůrková, ZŘTV                                                                             


