
Zápis ze schůze studentské rady a vedení SŠ obchodu a služeb, Teplice, p. o. 

konané dne 14. 2. 2018 

Přítomni:  Mgr. Babůrková 

Zástupci tříd:  KO1., KO4., K1.A, K1.B, K2., K3., P1., PA2. 

Nepřítomni zástupci tříd: Š3.,  P3., A1., GD1., GD2., GD3., GD4., KO2., KO3., NP1.  

Program:  1. Informace  

  2. Různé, připomínky a dotazy žáků 

Ad 1) 

Mgr. Babůrková 

- Zkoušky v náhradním termínu 

- Docházka, omlouvání absence, opatření k řešení vysoké absence 

- Jarní prázdniny od 19. do 25. 2. 2018, nástup po prázdninách – rozvrh lichý týden 

- Akce školy, které proběhly: 

o Olympiáda v ČJ – prosinec 2017 

o Soutěž v AJ a NK – leden 2018 

o LVVZ – leden 2018 – pro žáky 1. ročníků 

- Výchovně vzdělávací akce v dalším období 

o LVVZ č. 2 od 10. 3.2018 pro žáky 1. ročníků 

o Sportovně turistický kurz od 7. 5. 2018 – pro žáky 2. ročníků 

- Spolupráce s nákupním centrem Fontána Teplice 

o Výzdoba nákupního centra 

o Prezentace prací žáků školy do konce března 2018 

o Dne 14. 2. 2018 prezentace oborů vzdělání kosmetické služby a kadeřník v 

rámci “Valentýnská akce” s kulturním programem 

- Job for me – fiktivní přijímací řízení do pracovního poměru ( K3. – 13. 3. 2018; 

GD4., KO4., P3. – 20. 3. 2018) 

Ad 2) 

Dotazy zástupců tříd: 

KO4 – nízké teploty v učebnách v pondělí; pořádek ve třídách 

Mgr. Babůrková – teplotně je škola v normě, pravidelná kontrola – měření teplot; 

v učebnách často velký nepořádek po skončení vyučování, žáci nechávají odpadky 

v lavicích apod. 

KO1. – netěsnící okna, táhne od nich 

Mgr. Babůrková – výměna oken je velká investice, v jarních měsících proběhne oprava 

střechy a světlíků budovy A školy 

 

K3. – dotaz na termíny závěrečných zkoušek  

Mgr. Babůrková – informace žákům podá třídní učitelka 

 

K2., K3. - způsob učení některých učitelů – příprava k ZZ 

Mgr. Babůrková – bude projednáno s učiteli 

 

Zapsala: Anna Štychová, sekretářka školy 

Teplice 22. 2. 2018 



 


