
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PORADNÍHO SBORU rodičů školy konaného dne 23. 11. 2022 

                                         

Přítomni: Mgr. Markéta Linhartová (zástupkyně ŘŠ), Ing. Dana Belková (zástupkyně ŘŠ), Mgr. 
Petr Šimko (zástupce ŘŠ) 
Rodiče – zástupci tříd: KO1. Kuloušková Naďa - KO2., Vitnerová Kateřina – KO2., Šroufek 

Milan GD1., R. Švec, Kratochvíl Qvido - GD2.A, M. Pajerová - GD2.B, Malíková Eva – GD4., 

Dolanská Jana - A1., Vašátko Jan –A1., Kusová Natalka - K2., Lepší J. - A2., Střítezská Šárka - 

P1.A, Kuru Josef  

Program: 1. Informace vedení školy. 

                  2. Různé -  příspěvky zástupců tříd. 
 
Ad 1. 
Ing. Dana Belková 

- Informace ke změně sídla školy od 1. 9. 2022, zahájení výuky v areálu v ul. Fráni 
Šrámka 1350/1, Teplice. 

- Možnost využívání stravování ve školní jídelně SŠSS Teplice – 30minutová přestávka 
od 12:25 do 12:55 hodin  

- 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 – škola 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. 

- Seznámení s plánovanými výchovnými akcemi – 29. 11. 2022 koncert hudebního 
tělesa Hrubý ke Dni boje za svobodu a demokracii, 24. 11. + 2. 12. 2022 návštěva 
Pražského hradu – žáci GD2.A, GD2.B, 23. 11. + 30. 11. 2022 Dny otevřených dveří, 
15. 12. 2022 vánoční posezení pro zaměstnance školy a pozvané hosty věnované 
vzpomínce na Josefa Somra. 

 
Ad 2. 

- Zástupce třídy GD2.B: 
1. Dotaz, zda je možné používat jako přezuvky čisté tenisky. 
2. Poukázání na nižší teploty ve třídách.  
 
ZŘŠ: Ad 1. Žáci mohou používat čisté tenistky jako přezuvky. 
Ad 2. Zjištění:  
Ve třídách je denně sledována teplota, odpovídá vyhlášce MZ ČR. 
 

- Zástupce třídy GD2.A, GD1. 
1. Dotaz, zda může škola poskytnout licence grafických programů žákům, aby mohli 

pracovat s těmito programy v rámci domácí přípravy. 



       ZŘŠ: Ad 1. Bude předáno metodikovi ICT k jednání s poskytovatelem grafických 
programů. 

- Zástupce třídy A1. 
1. Dotaz, zda by mohli mít žáci k dispozici mikrovlnnou troubu, nestíhají dojít na 

oběd v 30minutové pauze. 
 

  ZŘŠ: Ad1. Žáci mají možnost využívat školní jídelnu, ověřením bylo zjištěno, že čas polední 
přestávky je dostačující. Používání mikrovlnné trouby nebude žákům umožněno 
z bezpečnostních důvodů. 

 
- Zástupce třídy KO3. 

1. Dotaz, zda je nutný přechod do sportovní haly v Teplicích na hodiny TEV. 
 

ZŘŠ: Ad 1. Škola využívá z části tělocvičnu SŠSS a z kapacitních důvodů musí být vyučována 
k výuce TEV i sportovní hala v Teplicích. 
 

- Zástupce třídy GD2.A 
1. Dotaz, zda by bylo možná, aby si paní psycholožka domlouvala schůzky 

v soukromí a žáky neoslovovala v přítomnosti jiných žáků. 
 

ZŘŠ: AD1.  Paní psycholožka bude upozorněna na tuto skutečnost. 
 

- Zástupce třídy GD2.B (Eva Malíková) 
- Zástupce třídy zmínila, že ve škole panuje pozitivní a příjemné klima, škola dbá na 

důsledné dodržování školního řádu v souvislosti s chováním žáků. Vedení školy a 
pedagogové podchycují v čas jakékoliv náznaky rizikového chování žáků a okamžitě 
ho řeší. 

 
 
 
 
 
 
V Teplicích 23. listopadu 2022 
Zapsala: Ing.     Dana Belková       


