
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PORADNÍHO SBORU RODIČŮ KONANÉHO DNE 20. 11. 2018    

                                         

Přítomni: Ing. Mgr. Zdeněk Pešek (ředitel školy), Mgr. Hana Babůrková (zástupkyně ŘŠ), Ing. 
Dana Belková (zástupkyně ŘŠ), Ing. Michal Satrapa (zástupce ŘŠ) 
Rodiče – zástupci tříd: GD1. p. Pelikánová, p. Žvachta, GD2. p. Kadlecová, GD3. p. Dolejšová, 

P1. p. Košťálová, p. Šuldová, P2. p. Ezrová, PA3. p. Adamová, K1. p. Jelínková, K3. p. Dušková 

Program: 1. Informace o aktivitách školy. 
                  2. Různé -  příspěvky zástupců tříd. 
Ad 1. 
Ing. Mgr. Zdeněk Pešek 

- Informace o investicích realizovaných školou 2018: oprava střechy budovy A – nová 
střešní okna, nové kotelny – obě budovy školy, úprava vnitřních prostor budovy B 

- Informace o výsledcích MZ 2018 – zvýšení úspěšnosti žáků školy u maturitní zkoušky 
- Změna informačního systému školy – přechod na Edookit, probíhá příprava, zkušební 

provoz plánován na prosinec 2018 
- Výchovně vzdělávací kurzy 2019: lyžařský kurz – leden, březen 
                             sportovně turistický kurz – květen (Sloup v Čechách), říjen (Španělsko) 
                             krajinářský kurz – září, 4. roč. grafický design 

Ad 2. 
- Za třídu GD1.: Možnost podpory sociálně znevýhodněného žáka 

Zástupce ŘŠ : Možnost využití dotačního programu MŠMT „Podpora sociálně 
znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších 
odborných škol“ – bližší informace a podání žádosti na období leden – červen 2019  
u výchovného poradce školy 

- Za třídu GD1.: možnost úpravy rozvrhu hodin v souvislosti s přechodem třídy z budovy 
B do budovy A (týká se pondělního rozvrhu) 
BYLO VYŘEŠENO, provedena úprava rozvrhu s platností od 26. 11. 2018 

- Za třídu P1.: dotaz na možnosti stravování, občerstvení žáků 
ŘŠ: možnost využívání automatů umístěných v přízemí budovy školy, možnost ohřátí 
doneseného jídla v mikrovlnné troubě (pod dohledem), další možnost stravování – 
jídelna u Gymnázia Tce, jídelna U Kantora Tce – Trnovany 

- Za třídu P1.: požadavek výškově nastavitelných židlí do učeben 
ŘŠ: nákup nastavitelných židlí již zahrnut v plánovaných investicích 2019 
          

 
V Teplicích 21. listopadu 2018 
Zapsala: Mgr. Hana Babůrková, ZŘTV                                                                             


