ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 23.11.2016
při Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední průmyslové škole, Teplice

PROGRAM JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY:
1.

Zahájení jednání školské rady

2. Projednání „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/2016“
3. Schvalování „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/2016“
4. Seznámení členů ŠR se stavem naplněnosti prvních ročníků školního roku 2016/2017
5. Informace pro členy ŠR o akcích školy (Pražský hrad, gastroden, autosalony, soutěže atd./.
6. Informace o změnách provedených ve ŠVP a stavu přípravy VOŠ
7. Různé

Seznam účastníků jednání školské rady (dále jen „ŠR“):
Ing. Luděk Forman - nepřítomen, omluven
Ing. Pavel Světlík
Mgr. Petra Tomková
Mgr. Pavel Vašíček
Iveta Žižková - omluvena
Bc. Jarmila Svobodová
Bc. Pavlína Bartáková
Ing. Petr Chytka – nepřítomen, omluven
Libor Vojáček
Host zasedání ŠR - Mgr. Jiří Nekuda
PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. V 17.00 hodin zahájil jednání ŠR místopředseda Ing. Pavel Světlík podle stanoveného
programu. Program jednání ŠR byl přítomnými členy jednohlasně schválen.

2. Projednání „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/2016“ (dále jen „výroční
zpráva“) se ujal stálý host jednání ŠR - ředitel školy Mgr. Jiří Nekuda.
Sloučení škol (Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy Teplice)
přinesla pozitiva. Jedná se o stabilní, ekonomicky silný subjekt, který dokáže eliminovat
výkyvy v zájmu o některé vzdělávací nabídky. Konec školní roku byl poznamenán velmi
tvrdou kritikou ve věci spuštění projektu povinné maturitní zkoušky v roce 2021. Přijímací
řízení na nový školní rok se uskutečnilo v duchu pilotního projektu jednotné přijímací
zkoušky, která bude dle schváleného zákona od roku 2017 povinná pro uchazeče o obory
ukončené maturitní zkouškou. Dále ředitel školy informoval přítomné členy ŠR o počtu
nastupujících studentů do prvních ročníků. Nadále dochází k úbytku počtu žáků z důvodu
odchodu studentů během školního roku napříč ročníků. Velký pokles zájmu ze strany studentů
byl zaznamenán o obory Obchodní akademie. Zvýšený zájem se projevil v oboru strojírenství.
Tento zvýšený zájem je odrazem dlouhodobého zacílení na žáky základních škol, společných
aktivit a exkurzí do průmyslových podniků. Minimální podíl na propagaci technických oborů
měl „Rok průmyslu a technického vzdělávání“, který byl „pouhou“ proklamací s hesly.
Ředitel školy dále vyzdvihl významný odborný úspěch Hotelové školy, neboť studenti této
školy byli přizváni k obsluze na Pražský hrad při příležitosti návštěvy čínského prezidenta.
Jednalo se o největší akci Hotelové školy pro Pražský hrad, kdy na tuto akci odjelo 80 žáků.
S obsahem zpracované „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/2016“ se
jednotliví členové ŠR mohli seznámit již před jednáním ŠR, neboť celé zpracování této
zprávy bylo zasláno ředitelem školy všem členům ŠR.
3. Ing. Pavel Světlík vyzval přítomné členy k vyjádření se k předložené „Výroční zprávě
o činnosti školy za školní rok 2015/2016“. Výroční zpráva byla přítomnými členy vzata na
vědomí a schválena bez připomínek.
4. Ředitel školy seznámil přítomné členy se stavem naplněnosti prvních ročníků školní roku
2016/2017. Podrobný přehled o naplněnosti prvních ročníků podle jednotlivých škol a oborů
je rovněž součástí zpracované „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok
2015/2016“ (včetně grafického vyjádření a tabulkového přehledu).
5. V rámci tohoto bodu jednání místopředseda ŠR Ing. Pavel Světlík informoval přítomné
členy o akci „4. Autosalon“, která se konala dne 28. 06. 2016 na Střední průmyslové škole
v Teplicích. Tohoto autosalonu se zúčastnilo 8 vystavovatelů. Dále v rámci tohoto bodu

programu jednání byly zmíněny sportovní akce školy (finálové kolo poháru Českého
florbalu), tradiční konání lyžařských výcviků v Jánských Lázních nebo v Harrachově,
jazykové stáže pro studenty v Berlíně atp. Výčet všech akcí školy podrobně obsahuje
„Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016“.
6. Informace o změnách provedených ve ŠVP a stavu přípravy VOŠ podal přítomným členům
ředitel školy Mgr. Jiří Nekuda. S účinností od 1. 9. 2016 došlo ke změně ve školském zákoně,
která se dotýká mj. také školské rady. Ve školském zákoně je garantováno právo žáků vytvářet
orgány žákovské samosprávy a také jistota, že ředitel školy se přiměřeným způsobem zabývá
podněty těchto orgánů. Nově se však upravuje povinnost i pro školskou radu, která se musí
podněty orgánů žákovské samosprávy zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit. Důvodem
pro tuto legislativní změnu by mělo být zajištění zpětné vazby nejen mezi žáky a vedením
školy, ale také mezi žáky a zástupci rodičů, učitelů a zřizovatele.
7. V rámci tohoto bodu jednání ředitel školy seznámil přítomné členy ŠR se zavedením
nového systému výuky – projekt „Kulinářské umění“. Hlavním partnerem tohoto projektu je
hotel Clarion Ústí nad Labem.

Zapsala: Bc. Pavlína Bartáková
Doplnil: Ing. Pavel Světlík
Schválil: Ing. Luděk Forman

