
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PORADNÍHO SBORU ředitele školy konaného dne 26. 4. 2022 

                                         

Přítomni: Ing. Mgr. Zdeněk Pešek (ředitel školy), Mgr. Hana Babůrková (zástupkyně ŘŠ), Ing. 
Dana Belková (zástupkyně ŘŠ) 
Rodiče – zástupci tříd: KO1. Tichá Olena - KO2. Martincová Denisa - KO3. Hrubínová Martina 

– KO4. Uhříková Denisa - GD1.A Jedináková Michaela, Baníková Martina, Papík Alexandr -  

GD1.B Dvorská Lucie, Malíková Eva - NP2. Jílková Petra – K1. Lepší J. - KA2. Týřová Jiřina -  K2. 

Fryš Petr – P1. Mašek Jiří – P2. Švarcová Ivana 

 

Program: 1. Informace vedení školy. 

                  2. Různé -  příspěvky zástupců tříd. 
 
Ad 1. 
Ing. Mgr. Zdeněk Pešek 

- Informace ke změně sídla školy od 1. 9. 2022, stěhování do areálu v ul. Fráni Šrámka, 
Teplice. 

- Změna v organizaci školního roku: předávání vysvědčení 24. června 2022. 
- Systematická příprava žáků k maturitním zkouškám – zadávání kontrolních prací 

v 1. i 2. pol. škol. roku a analýza nedostatků se žáky, konzultační hodiny z profilových 
předmětů, doučování v rámci Národního plánu obnovy, podpora v době distančního 
vzdělávání (zápůjčky IT techniky). 

- Podpora individuálních potřeb žáků – spolupráce se školním psychologem. 
- Prostředí bezpečné školy - vyžaduje dodržování školního řádu včetně zákazu užívání 

mobilních telefonů při výuce kromě jejich použití pro potřeby výuky na pokyn učitele, 
neadekvátní chování žáka vůči spolužákům či zaměstnancům školy je řešeno 
neprodleně ve spolupráci s výchovnou komisí, průběžná pozornost věnována 
předcházení a zabránění případům šikany. 

 
Ad 2. 

- Zástupce třídy GD1.B: 
1. Dotaz, zda je možné zkrácení vyučování v případě nepřítomnosti vyučujícího 
předmětu?  
2. Poukázání na pozdní příchody učitele do hodiny při odpoledním vyučování. 
 
ŘŠ : Ad 1. Každá nepřítomnost vyučujícího předmětu je řešena zastupováním jiným 
učitelem. Výuka probíhá standardně dle platného rozvrhu hodin, v této době škola 
odpovídá za bezpečnost žáků. 
Ad 2. Zjištění:  
Zjištěn zpožděný příchod učitele z objektivních důvodů – pracovní jednání. 
Žáci třídy vyjádřili pouze nespokojenost s náplní vyuč. hodiny v době odpoledního 
vyučování. 
 

 
 
V Teplicích 27. dubna 2022 
Zapsala: Mgr. Hana Babůrková           


