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

konané dne 11. 11. 2021 

Přítomni:   Mgr. Babůrková, Ing. Belková 

Zástupci tříd: KO3., KO4., GD1.A, GD1.B, GD3., NP2., K2., KA2.,  

 

Nepřítomni zástupci tříd: KO1., KO2., GD2., GD4., NP1., K1., K1.A, K3.A, K3.B, A3., 

P1., P2., P3., Š1. 

 

Program:  1. Zajištění vyučování - Covid-19 

  2. Čtvrtletní hodnocení, třídní schůzky 

  3. Školní akce 

  4. Různé, připomínky a dotazy žáků 

 

Ad 1) Zajištění vyučování – Covid-19 

Mgr. Babůrková 

- ve škole byly v karanténě zatím 2 třídy, další třída od 11. 11. 2021 

- do karantény nemusí dle platných opatření žáci, kteří jsou očkovaní 

- o karanténě rozhoduje Krajská hygienická stanice 

- v případě karantény v souvislosti s nemocí Covid-19 probíhá výuka distančně, 

informace na Edookitu 

 

Ing. Belková 

- pokud je žák pozitivní na PCR test, informuje neprodleně třídního učitele 

- v případě nemoci nechodit do kolektivu 

 

Ad2) Čtvrtletní hodnocení, třídní schůzky 

Mgr. Babůrková 

- pedagogická rada – 23. 11. 2021 

- třídní schůzky – 25. 11. 2021 od 16:00 hod. – on-line 

- v den třídních schůzek bude v Edookitu náhled výsledného hodnocení za čtvrtletí 

 

Ad 3) Školní akce 

Ing. Belková 

- 24. 11. 2021– Pochod živých od Bohušovického nádraží do Terezína, doprava žáků a 

autobusem 

- 2. 12. 2021 Terezín – výstava Terezín v srdci, spolupráce v rámci projektu Humanita 

 

Ad 4) Různé, připomínky a dotazy žáků 

Mgr. Babůrková 

- zlepšení nošení roušek ve společných prostorách, přezouvání žáků 

- problémy ve třídě řešit s třídním učitelem 

- jiné problémy lze řešit s výchovným poradce, školním psychologem 

- možnost využívání konzultací 



 

Ing. Belková 

- ve dnech 24. 11. a 1. 12. Dny otevřených dveří – prezentace vzdělávací nabídky školy 

proběhne na budově B v době od 9:00 do 17:00 hod. 

 

 

Zapsala: Anna Štychová 

Teplice 19. 11. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

konané dne 7. 10. 2021 

Přítomni:   Mgr. Babůrková, Ing. Belková 

Zástupci tříd: KO3., KO4., GD1.A, GD1.B, NP1., NP2., K1.A, KA2., K3.B, P2., 

 

Nepřítomni zástupci tříd: KO1., KO2., GD2., GD3., GD4., K1., K2., K3.A, A3., P1., P3.,  

Š1.  

 

Program:  1. Poradní orgán – Studentská rada 

  2. Školní řád 

  3. Další informace 

  4. Různé, připomínky a dotazy žáků 

 

Ad 1) Studentská rada 

Mgr. Babůrková 

- seznámení žáků s činností Studentské rady 

 

Ad 2) Školní řád 

Mgr. Babůrková 

- za porušování Školního řádu jsou udělována výchovná opatření (napomenutí, důtky, 

podmíněné vyloučení, vyloučení) 

- průběžně budou prováděny kontroly nošení respirátorů nebo nanoroušek ve 

společných prostorách školy, přezouvání žáků 

- využívání věšáku na kabáty a bundy 

- používání jmenovek 

- zákaz opouštění školy o přestávkách, vztahuje se na všechny žáky denního studia 

 

Ad 3) Další informace 

Mgr. Babůrková 

1. Konzultační hodiny – informace u třídních učitelů, konzultace lze dohodnout přímo 

s vyučujícím předmětu 

2. V průběhu měsíců listopad a prosinec 2021 proběhne testování žáků – ředitelské písemné 

práce z ČJ, cizího jazyka, odborných předmětů u žáků maturitních ročníků a žáků 3. 

ročníku maturitních oborů 

3. Ve škole jsou v karanténě 2 třídy, probíhá distanční výuka, většina vyučujících je 

očkována, tudíž nemusí do karantény 

4. Výchovně vzdělávací akce 

o výstava fotografií žáků „Terezín v srdci“ – Terezín – Terezínská tryzna, Teplice 

o uskutečnily se Sportovní kurs, Krajinářský kurs 

o dnes se žáci účastní Přespolního běhu v Teplicích 

5. V průběhu měsíce září byly uděleny pochvaly ředitele školy a čestná uznání aktivní účast 

na výše uvedených akcích 

6. Případné problémy žáci řeší s třídním učitelem, výchovným poradce a školním 

psychologem.  

 



 

 

Ing. Belková 

 

1. Vyhlášen Národní plán doučování  

o týká se žáků vycházejících ročníků včetně NP2. 

o určen pro žáky s potřebou doučování z profilových předmětů k maturitní a 

závěrečné zkoušce 

o vyučující učitelé měli podat informace, kterých žáků se toto týká, žákům bylo 

oznámeno i přes Edookit 

 

 

Zapsala: Anna Štychová 

Teplice 8. 10. 2021 

 

 
 


