ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 13.04.2016
při Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední průmyslové škole, Teplice

PROGRAM JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY:
1.

Zahájení jednání školské rady

2. Projednání „Výroční zprávy o hospodaření školy v roce 2015“
3. Vyjádření školské rady k „Výroční zprávě o hospodaření školy v roce 2015“, případné

návrhy ke zlepšení hospodaření
4. Školská rada projednala a schválila znění Školského řádu a Klasifikačního řádu s platností

od 1.9.2016.
5. Seznámení se situací a opatřeními ve vztahu k šikaně na naší škole
6. Seznámení školské rady se stavem v přijímacím řízení na škole pro školní rok 2016/2017
7. Různé

Seznam účastníků jednání školské rady (dále jen „ŠR“):
Ing. Luděk Forman
Ing. Pavel Světlík
Mgr. Petra Tomková
Mgr. Pavel Vašíček
Iveta Žižková - omluvena
Bc. Jarmila Svobodová
Bc. Pavlína Bartáková
Ing. Petr Chytka
Libor Vojáček
Host zasedání ŠR - Mgr. Jiří Nekuda
PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. Předseda ŠR Ing. Luděk Forman zahájil jednání v 17.00 hodin podle stanoveného

programu. Program jednání ŠR byl přítomnými členy jednohlasně schválen. Zapisovatelkou
jednání ŠR a ověřovatelkou zápisu byly přítomnými členy jednohlasně schváleny paní
Bc. Pavlína Bartáková a Bc. Jarmila Svobodová.
2. Projednání „Výroční zprávy o hospodaření školy v roce 2015“ (dále jen „výroční zpráva“)
se ujal stálý host jednání ŠR - ředitel školy Mgr. Jiří Nekuda. Skladbu příjmů školy tvoří
příspěvek od zřizovatele v objemu 12.736 tis. Kč na zajištění provozu. Zřizovatel poskytl
další neinvestiční příspěvek na financování oprav. Jednalo se o příspěvek na opravu kuchyně
v budově školní jídelny Čsl. Dobrovolců 2865, Teplice ve výši 1.300 tis. Kč a výdejny
Chelčického 1600, Teplice ve výši 500 tis. Kč. Za umístění v soutěži „Dobrá škola Ústeckého
kraje“ škola obdržela příspěvek ve výši 250 tis. Kč. V rámci motivačního programu
Ústeckého kraje bylo vyplaceno žákům školy na příspěvku na dojíždění celkem 34 tis. Kč.
Další příjem od Ústeckého kraje ve výši 22 tis. Kč byl použit na krytí pojistných událostí na
nemovitém majetku.
Účelový neinvestiční příspěvek na přímé náklady ze státního rozpočtu obdržela škola
v objemu 51.254 tis. Kč. Další dotace ze státního rozpočtu ve výši 1.665 tis. Kč byla určena
na zvýšení platů pracovníků regionálního školství, 21 tis. Kč na podporu sociálně
znevýhodněných romských žáků a 77 tis. Kč na podporu organizace a ukončování středního
vzdělávání maturitní zkouškou
Statutární město Teplice podpořilo aktivity školy příspěvkem ve výši 25 tis. Kč, z toho na
„Gastroden“ částkou ve výši 15 tis. Kč a na soutěž v grafických disciplínách 10 tis. Kč.
Neinvestiční příspěvek ve výši 1.601 tis. Kč získala škola z operačního programu vzdělávání
pro konkurenceschopnost - IPo "Podpora technického vzdělávání Ústeckého kraje" registrační
číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0005.
Neinvestiční příspěvek ve výši 871 tis. Kč získala škola z operačního programu vzdělávání
pro konkurenceschopnost "Výzva 56 – jazykové pobyty učitelů a žáků" registrační číslo
CZ.1.07/1.1.00/56.2609.
Výnosy z prodeje výrobků, služeb a zboží dosáhly v objemu 16 850 tis. Kč. Zbytek příjmů
358 tis. Kč tvoří ostatní výnosy z činnosti.
Skladba výdajů školy v r. 2015 byla následující:
v roce 2015 škola dokončila investici zahájenou v r. 2014 – technické zhodnocení budovy
Poštovní 464/3 Teplice. Jednalo se o propojení dvou učeben za účelem zřízení tanečního sálu
pro ZUŠ Teplice v celkovém objemu 908 tis. Kč, z toho z vlastních zdrojů 98 tis. Kč,
zbývající částka ve výši 810 tis. Kč byla pokryta z investiční dotace od Ústeckého kraje.
Škola odvedla na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/68R/2014 ze dne 26. 11. 2014
z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele 1.677 tis. Kč.
Osobní náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění tvoří 64 % nákladů. Výdaje na energie
ve výši 4.558 tis. Kč tvoří v rozpočtu školy 5 % z celkového objemu nákladů.
V roce 2015 byla vynaložena částka 8.055 tis. Kč na údržbu nemovitého a movitého majetku.
Konkrétní členění čerpání finančních prostředků na údržbu je patrné z výroční zprávy.
Výsledek hospodaření školy v roce 2015 je tvořen ztrátou – 69 tis. Kč v hlavní činnosti a
ziskem 69 tis Kč v doplňkové činnosti. Vnější kontrola ve sledovaném období provedena
nebyla. Kopie účetních výkazů jsou přílohou výroční zprávy.
3. Předseda ŠR vyzval přítomné členy k vyjádření se k předložené „Výroční zprávě o
hospodaření školy v roce 2015“. Výroční zpráva byla přítomnými členy vzata na vědomí bez
připomínek. Návrhy členů ŠK ke zlepšení hospodaření školy nebyly podány.

4. Školská rada projednala a schválila znění Školského řádu a Klasifikačního řádu s platností
od 1.9.2016.
5. Ředitel školy seznámil přítomné členy se situací na škole ve vztahu k šikaně. Na Hotelové
škole v Teplicích se uskutečnil pro studenty seminář s klinickým psychologem na toto téma.
6. Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017 podal přítomným členům ŠK
ředitel školy Mgr. Jiří Nekuda. Pro letošní školní rok bylo podáno celkem 474 přihlášek,
z toho 57 přihlášek v oboru strojírenství. K velkému propadu došlo u přihlášek na obchodní
akademii (pouze 42 přihlášek).
7. V rámci tohoto bodu jednání místopředseda ŠR Ing. Pavel Světlík informoval přítomné
členy o připravované akci „4. Autosalon“, která se bude konat dne 28. 06. 2016 na Střední
průmyslové škole v Teplicích a zároveň pozval členy ŠR na tuto akci.

Zapsala: Bc. Pavlína Bartáková
Doplnil: Ing. Pavel Světlík
Ověřila: Bc. Jarmila Svobodová

Mimo zápis předseda ŠR požádal udělat poznámku pro příští jednání rady, kde by rád
projednal úspěchy našich škol, např. obsluha hlav států, soutěže, gastro den, autosalon atd..

