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

konané dne 13. 10. 2022 

Přítomni:   Ing. Belková, Mgr. Linhartová, Mgr. Šimko   

Zástupci tříd: KO3., GD1., GD2.A, GD3., GD4., NP1., NP2., A1., A2., K1.B, KA3., 

P1.B, /3., Š1., Š2.   

 

Nepřítomni zástupci tříd: KO1., KO2., KO4., GD2.B, K1.A, K2., P1.A, P2. 

 

Program:  1. Informace  

  2. Různé, připomínky a dotazy žáků  

 

ad 1) 

 

Ing. Belková 

- přivítání žáků v nové škole 

- seznámení s novými zástupci ředitele Mgr. Linhartovou a Mgr. Šimkem 

- seznámení s akcemi školy 

o Šance – 16. a 17. 10. 2022 nabídka oborů vzdělání SŠ 

o na webových stránkách školy video prezence 

o Schůzka výchovných poradců ZŠ na naší škole 19. 10. 2022 

o Filmové představení pro žáky v kině Květen – 25. 10. 2022, výuka ve škole 

končí po 3. vyučovací hodině, společný odchod s učiteli do kina (60,- Kč) 

o Přírodovědné centrum Žatec – Slunce, planety a jejich pohyb – GD1., K1.B – 

25.10.2022 

o Virtuální prohlídka jaderné elektrárny – GD1., KO1. 

- upozornit spolužáky na využívání přestávek k použití WC 

- ve dnech 13. a 14. 10. 2022 k odchodu do jídelny použít spojovací lávku se SŠ 

stavební (venkovní stavební práce)  

- odhlášení obědů 25. 10. 2022 – žáci (konec výuky po 3. vyučovací hodině) 

- zřízena odpočinková místnost 

- areál školy končí za brankou školy, v celém areálu je zákaz kouření 

- udržování pořádku v šatnách – žádné polepování skříněk 

- zvýšení počtu židlí na chodbách, kde jsou učebny PC  

 

ad 2) 

 

GD 4 – provoz školní knihovny   

pondělí až středa – pí Sušická 

 

Š2 – trvalé používání spojovací lávky   

nelze trvale využívat 

 

A1. – polední přestávka v době odborného výcviku 

polední přestávka v určené místnosti a šatnách, kde je zajištěn dozor 

 

 

 



A1. – dřívější vstupy do školy 

žáci mají nastaven vstup do školy od 6:30 hodin s tím, že ze šatny budou odcházet v 6:55 

(ODV) a v 7:40 (TV), bez omezení vstupu do šatny a společenské místnosti o polední 

přestávce 

 

GD3. – budova B – stojany 

provoz budovy B bude do 30. 6. 2023, vybudování ateliéru v nové škole 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Štychová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


