ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 05.04.2017
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 2016“.
3. Vyjádření školské rady k „Výroční zprávě o hospodaření školy v roce 2016“, případné

návrhy ke zlepšení hospodaření.
4. Seznámení školské rady se stavem v přijímacím řízení na škole pro školní rok 2017/2018.
5. Různé.

Seznam účastníků jednání školské rady (dále jen „ŠR“):
Ing. Luděk Forman
Ing. Pavel Světlík
Mgr. Petra Tomková
Mgr. Pavel Vašíček
Iveta Žižková
Bc. Jarmila Svobodová
Bc. Pavlína Bartáková - omluvena
Ing. Petr Chytka
Ing. 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. Zapisovatelem
jednání ŠR / za omluvenou paní Bc. Bartákovou/ a ověřovatelkou zápisu byly přítomnými
členy jednohlasně schváleni pan Ing. Pavel Světlík a paní Bc. Jarmila Svobodová.
2. Projednání „Výroční zprávy o hospodaření školy v roce 2016“ (dále jen „výroční zpráva“)
se ujal stálý host jednání ŠR - ředitel školy Mgr. Jiří Nekuda. Skladbu příjmů školy tvoří

příspěvek od zřizovatele v objemu 12.681 tis. Kč na zajištění provozu. Jsou to příjmy totožné
s rokem 2014. Zřizovatel poskytl další neinvestiční příspěvky na financování různých akcí
školy a krytí pojistných událostí - vše je detailně uvedeno ve „výroční zprávě“. V rámci
motivačního programu bylo vyplaceno žákům školy na příspěvku na dojíždění celkem 36 tis.
Kč.
Účelový neinvestiční příspěvek na přímé náklady ze státního rozpočtu obdržela škola
v objemu 54.023 tis. Kč. Další dotace ze státního rozpočtu ve výši 1.051,6 tis. Kč byla určena
na zvýšení platů pracovníků regionálního školství, 13,3 tis. Kč na podporu sociálně
znevýhodněných romských žáků a 75 tis. Kč na podporu organizace a ukončování středního
vzdělávání maturitní zkouškou
Statutární město Teplice podpořilo aktivity školy příspěvkem ve výši 60 tis. Kč, z toho na
Veletrh šance částkou ve výši 50 tis. Kč a na oslavu 65. výročí vzniku SPŠ Teplice 10 tis. Kč.
Skladba výdajů školy v r. 2016 na opravy nemovitostí byla následující:
- v roce 2016 škola dokončila investici v budově SPŠ v celkové výši 664 tis. Kč /opravy
elektroinstalace,
výměna
zárubní
a
dveří
ve
2.
nadzemním
podlaží/.
– odstranění následků havárie vodovodního potrubí ve výši 1.000 tis. Kč v Hotelové škole.
Škola odvedla na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015
z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele 1.682 tis. Kč.
Osobní náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění tvoří 68 % nákladů. Výdaje na energie
ve výši 4.616 tis. Kč tvoří v rozpočtu školy 5 % z celkového objemu nákladů.
Výnosy z prodeje výrobků, služeb a zboží dosáhli v objemu 17 051 tis. Kč. Zbytek příjmů
605 tis. Kč tvoří ostatní výnosy z činnosti.
V roce 2017 budou investice směřovat do rekonstrukce vstupní části SPŠ Teplice.
3. Předseda ŠR vyzval přítomné členy k vyjádření se k předložené „Výroční zprávě o
hospodaření školy v roce 2016“. Výroční zpráva byla přítomnými členy vzata na vědomí bez
připomínek. Návrhy členů ŠK ke zlepšení hospodaření školy nebyly podány.
4. Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018 podal přítomným členům ŠK
ředitel školy Mgr. Jiří Nekuda. Přijímací řízení proběhne v měsíci dubnu 2017.
Obchodní akademie zaznamenala mírný nárůst přihlášek oproti rolu 2016.
SPŠ má nárůst přihlášek v oboru strojírenství, pokles přihlášek u oboru IT a dopravní
prostředky.
Hotelová škola má bohužel propad v podaných přihláškách o 50 žáků.
Výsledné počty žáků přijatých ke studiu budou známy až po provedení přijímacího řízení.
5. V rámci tohoto bodu jednání místopředseda ŠR Ing. Pavel Světlík informoval přítomné
členy o připravované akci „5. Autosalon SPŠ“, která se bude konat dne 27. 06. 2017 na
Střední průmyslové škole v Teplicích a zároveň členy ŠR na tuto akci pozval.
-Pan Mgr. Nekuda vyzdvihl práci pana Mgr. Bohumila Mráze /46 let práce pro Hotelovou
školu/ za ni mu bylo dne 28.03. 2017 předáno ocenění u příležitosti Dne učitelů v prostorách
Senátu ČR z rukou ministryně školství paní Valachové.

-Dále pan Mgr. Nekuda upozornil na nárůst přihlášek na obory, kde není matematika. Dále
připomenul akci, která bude prezentovat SPŠ žákům ZŠ -/podpora technických oborů/.
-Předseda ŠR pan Ing. Forman po zkušenostech s příhraniční spolupráce připomenul nutnost
znalosti němčiny, ale zároveň i nutnost znalosti angličtiny jako firemního jazyka u
nadnárodních společností. V rámci propagace ekonomických oborů proběhne okresní kolo –
„Mladý ekonom“.
-Na závěr jednání ŠR připomněl pan Mgr. Nekuda ukončení mandátu stávající ŠR a všem
poděkoval za spolupráci. K poděkování se také připojil předseda ŠR pan Ing. Forman.

Zapsal: Ing. Pavel Světlík
Ověřila: Bc. Jarmila Svobodová
Schválil: Ing. Luděk Forman

