
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PORADNÍHO SBORU RODIČŮ KONANÉHO DNE 26. 11. 2019    

                                         

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. Dolanská, p. Olexa; GD2. p. Žvachta, p. Králová, p. Miřijovská; 

KO1. p. Hrubínová; KO2. p. Bajric´, p. Janíčková;  P1. p. Brožová; A1. p. Soukupová;               

K3. p. Straková, p. Havlíčková 

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

- Informace o stavu počtu žáků – navýšení ve srovnání s předchozím škol. rokem, 
představuje zvýšení počtu tříd o jednu (21 tříd v probíhajícím škol. roce) 

- Informace o výsledcích MZ 2019 – ve srovnání s MZ 2018 zvýšení úspěšnosti žáků 
školy u maturitní zkoušky cca o 20%, osvědčuje se intenzivní příprava k MZ (testování, 
mimořádné semináře, projektové dny s blokovou výukou předmětů dotčených MZ) 

- vzděl. projekt Erasmus +, stáž v Chemnitz (leden 2020) 
- plánované výchovně vzděl. akce aktuálně na webu školy 
- pozvánka na vánoční setkání v Zahradním domě v Teplicích – dne 12. 12. od 16:00 

hod., vystoupení operní pěvkyně P. Senic´ 
 

Ad 2. 
- Zástupce GD2.: Problematika omlouvání absence žáka, vyžadování omluvenky 

s potvrzením lékaře. 
ŘŠ : Absenci nezletilého žáka může omlouvat zák. zástupce, absence může mít vliv na 
hodnocení žáka (viz změna Škol. řádu s účinností od 4. 11. 2019 v části Pravidla 
hodnocení výsledků vzdělávání žáků, část I, odst. 4) 

- Zástupce GD2.: Dle čeho bude žák s vyšší absencí hodnocen, či nehodnocen. 
ŘŠ: Závažnost důvodů absence vyhodnotí tříd. učitel a předloží návrh na hodnocení 
žáka ped. radě. Bude posuzováno individuálně. 

- Zástupce GD2.: Připomínka k nedostatečnému vytápění učeben. 
ŘŠ: Informoval o provádění pravidelné denní kontroly teplot v učebnách, předložil  
dokumentaci z kontrol, zjištění odpovídají hygienickým požadavkům.  
Přijato bez dalších výhrad. 

- Zástupce GD2.: Nevyhovující židle v budově B – učebna výp. techniky. 
ŘŠ: Výměna židlí je řešena postupně – prosinec budova A, leden/únor – budova B 

- Zástupce P1.: Požadavek na instalaci zrcadel na WC pro žáky školy. 
ŘŠ: Bude vyhověno. 
 
 

V Teplicích 27. listopadu 2019 
Zapsala: Mgr. Hana Babůrková, ZŘTV              
 


