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

konané dne 3. 4. 2019 

Přítomni:   Mgr. Babůrková, Ing. Satrapa 

Zástupci tříd:  KO1., KO3., GD2., NP2., K1., K3., P1. 

Nepřítomni zástupci tříd: KO2., KO4., GD1., GD3., GD4., A2., K1.A, K2.A, K2.B,  

                                    P2., PA3. Š1. 

Program:  1. Informace  

  2. Různé, připomínky a dotazy žáků  

Ad 1)  

Mgr. Babůrková 

- Třídní schůzky 23. 4. 2019 od 16:00 hod. (žáci obdrží od třídních učitelů písemnou 

informaci pro rodiče) 

o Hodnocení za 3. čtvrtletí školního roku 2018/19, závěrečné hodnocení pro 

maturitní ročníky GD4., KO4., NP2. 

- Rozpisy termínů maturitních zkoušek a další informace o MZ na nástěnce v 1. patře a na 

webových stránkách školy 

- Závěrečné zkoušky – informace u třídních učitelů 

- Job for me – pochvala pro všechny žáky vycházejících ročníků za aktivní přístup 

Ing. Satrapa 

- Informace o akcích  

o „Ukliďme Česko“ – účast žáků na celostátním projektu 6. 4. 2019, místo – Dubí u 

Teplic, doprava od školy a zpět ke škole zajištěna, zajištěny pracovní rukavice 

o Soutěž „Prodavač 2019“ v Ústí nad Labem, žáci 1. a 2. ročníku, 4. 4. 2019 

o Techmanie Plzeň – 8. 4. 2019 účast žáci K1., P1., GD1 

o Sportovní kurz ve Sloupu v Čechách pro žáky 2. a 3. ročníků v termínu 4. – 11. 5. 

2019 

- Od 1. 5. 2019 vstup do budovy školy na čipy. Vratná záloha 100,- Kč na poskytnutí čipu, 

zákaz půjčování čipů. 

- Informační systém Edookit – funkčnost 

Ad 2) 

GD2. – Možnost otevírání oken na budově B v jarních a letních měsících – bude provedeno  

 (dvě okna v učebně) 

- Automat na sušenky na budově B – bude jednáno s firmou 

- Suplování za chybějící učitele – možnost „odpádání“ hodin – škola zodpovídá za žáky 

v době dle platného rozvrhu vyučovacích hodin   

- Omluvné listy elektronicky – ne všichni rodiče využívají přístup na Edookit, někteří ani 

PC nevlastní 

K1.  -  Obědová pauza – znamenalo by odpolední vyučování pro všechny třídy 

- Nástavbové studium otevření v příštím školním roce – otevření tříd záleží na počtu 

zájemců 

Zapsala: Anna Štychová, sekretářka školy 

Teplice 4. 4. 2019 


