ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 15.12.2011
při Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední průmyslové škole, Teplice

PROGRAM JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, představení jednotlivých členů školské rady
Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele
Schválení jednacího řádu
Informace ředitele školy
Různé

SEZNAM ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
Forman Luděk,Ing.
Štainerová Jitka
Žižková Iveta
Světlík Pavel, Ing.
Tomková Petra,Mgr.
Vašíček Pavel, Mgr.
Anděl Karel
Dolejšová Jitka
Krausová Veronika

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
Zasedání zahájeno v 17.00 hodin
Na prvním zasedání školské rady seznámil Mgr. Jiří Nekuda, ředitel školy, všechny
členy s činností školské rady.
-

seznámení se členy školské rady

-

volba předsedy školské rady
volby místopředsedy školské rady
volby zapisovatele školské rady

(zvolen byl Ing. Luděk Forman)
(zvolen byl Ing. Pavel Světlík)
(zvolena Jitka Dolejšová)

Další program jednání školské rady:
- seznámení s jednacím řádem školské rady (ředitel školy Mgr. Jiří Nekuda)
- seznámení se skutečností při slučování škol
(Ing. Luděk Forman)
- upřesnění počtu žáků školy, počtu zaměstnanců celkem, počet učitelů
- diskuze o sloučení systému studia pro Bakaláře
- diskuze o elektronické poště školy
- na výpočetní techniku vyčleněno 3,5 milionů Kč
- do konce školního roku se budou konat práce na výměníku SPŠ Teplice
- nová okna SPŠ již se souhlasem města
- 16. 1. 2012 by měla získat SPŠ další pozemek k rozšíření prostor školy (Ing. Pavel
Světlík)
- do 23. 12. 2011 je poslední termín k podání přihlášek k maturitám (diskuse o
státních maturitách, o maturitách z cizího jazyka a z matematiky)
- zhodnocení Dne otevřených dveří: nádherná akce - malý počet návštěvníků, bohatá
- nabídka předváděných oborů, pochvala všem, co se podíleli na této akci, pochvala
cukrářům - výrobky se znaky měst, cyklistická stezka, výroba plastického projektu
Českého středohoří, občerstvení a další.
- zmíněno o návštěvě Pražského hradu, kde studenti hotelové školy spolu s zástupci
pedagogického sboru školy obsluhovali prezidenta Medveděva.
- Pan ředitel pochválil všechny účastníky obsluhy, jedná se o prestižní záležitost.
- Zmíněno o další akci v únoru 2012 - obsluha prezidenta Libanonské republiky.

VOLNÁ DISKUZE
- diskuse na téma, jak lépe motivovat žáky pro výuku ve svém oboru
(příspěvek Ing. Pavel Světlík, Ing. Luděk Forman,
Mgr. Jiří Nekuda, Štainerová Jitka, Žižková Iveta, Dolejšová Jitka
- motivační a poznávací zájezdy pro studenty školy
technické muzeum, výstavy, kulturní akce,
- výstava vánočních figurek - motivační zájezd Německo - (možný nápad pro
společný projekt s vánoční tématikou)

Zasedání skončeno v 19.30 hodin

V Teplicích dne 15.12.2012
Jitka Dolejšová, zapisovatelka
Ing. Luděk Forman, ověřovatel

