ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 15. 11. 2017
při Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední průmyslové škole Teplice

PROGRAM JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY:
1. Zahájení jednání školské rady, představení jednotlivých členů
2. Volba předsedy, místopředsedy, zapisovatele
3. Schválení jednacího řádu a schválení přítomnosti stálého hosta jednání školské rady
4. Projednání „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016/2017“
5. Schvalování „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016/2017“
6. Schvalování novely Klasifikačního řádu s účinností od 1. 9. 2017
7. Různé

Seznam účastníků jednání Školské rady (dále jen „ŠR“):
Ing. Luděk Forman
Mgr. Josef Huf
Mgr. Petra Tomková
Mgr. Pavel Vašíček
Iveta Žižková - omluvena
Bc. Jarmila Svobodová
Host zasedání ŠR - Mgr. Jiří Nekuda

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. Jednání ŠR bylo zahájeno v 17.00 hod. Jednání otevřel ředitel školy, pan Mgr. Jiří
Nekuda, a přivítal nově zvolené členy rady, kteří se vzájemně představili.
2. Předsedou ŠR pro období od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020 byl přítomnými členy
jednohlasně zvolen Ing. Luděk Forman, místopředsedou a zapisovatelem Mgr. Josef
Huf. Nikdo z přítomných členů nebyl proti ani se nezdržel hlasování.
3. Všichni přítomní členové ŠR schválili jednací řád a současně schválili přítomnost
stálého hosta jednání ŠR. Jednací řád a přítomnost stálého hosta byly jednohlasně
schváleny, nikdo z přítomných členů nebyl proti ani se nezdržel hlasování.
4. Projednání „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016/2017“ (dále jen
„výroční zpráva“) se ujal stálý host jednání ŠR, ředitel školy Mgr. Jiří Nekuda.
Upozornil mj. na témata, která byla nově do výroční zprávy doplněna (téma dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků školy a údaje o prevenci sociálně patologických
jevů). Informoval účastníky ŠR rady o velmi palčivém problému, který byl více
specifikován ve výroční zprávě, tedy o úbytku žáků na všech částech školy. Zejména
upozornil na to, že žáci ZŠ často dávají přednost studiu na OA v Ústí nad Labem,
taktéž na SPŠ v Ústí nad Labem. Proto, jak je zmíněno ve výroční zprávě, přijala škola
opatření ke zvýšení počtu žáků, zejména se jedná o užší spolupráci školy se
základními školami v okrese. Škola pořádá různé akce na jednotlivých základních
školách i na své půdě. ŘŠ také upozornil na fakt, že minulý rok neproběhl na hotelové
škole Gastroden. Dále upozornil na sledování ukazatele přijatých žáků v souvislosti
s výstupem (úspěšné složení maturitní zkoušky či závěrečné zkoušky).
5. Mgr. Jiří Nekuda vyzval přítomné členy k vyjádření se k předložené výroční zprávě.
Výroční zpráva byla přítomnými členy vzata na vědomí a schválena bez připomínek.
6. Školská rada dále na podnět Mgr. Jiřího Nekudy schválila novelu Klasifikačního řádu
s účinností od 1. 9. 2017. Jedná se o úpravu odstavce II. – Výchovná opatření, kde
byla zakomponována novela školského zákona v §31, s účinností od 1. 9. 2017.
Současně byla odstraněna kázeňská opatření udělovaná učiteli odborného výcviku,
která jsou stále zmiňována v platné vyhlášce, ale již nejsou uvedena ve Školském
zákoně, který je vyhlášce právně nadřazený. Ostatní ustanovení Klasifikačního řádu

zůstávají v platnosti, stejně jako Školní řád z roku 2016, jehož je novela
Klasifikačního řádu nedílnou součástí.
7. Dále byla předmětem jednání témata různá:
ŘŠ Mgr. Jiří Nekuda informoval členy ŠR o činnosti ČŠI na škole, která
proběhla v říjnu 2017, a dále o probíhající kontrolní činnosti odboru kontroly
Krajského úřadu v oblasti hospodaření školy za rok 2016. Kontrola je vnímána jako
velmi podrobná a důsledná, zaměřuje se mnoho oblastí a činností školy. Inspekční
zpráva je očekávána.
Dále Bc. Jarmila Svobodová vyzvala ŘŠ k účasti na jednání Rady ředitelů
základních škol. Informovala se také o využití finančního příspěvku v souvislosti
s projektem Dobrá škola. Mgr. Jiří Nekuda vysvětlil, že tento příspěvek byl využit
zejména na pořízení nových kancelářských židlí po zaměstnance.
ŘŠ vznesl dotaz na paní Bc. Jarmilu Svobodovou, zda zřizovatel školy pracuje
s výsledky CERMATu. Bc. Jarmila Svobodová uvedla, že v současnosti nikoliv,
upozornila však na to, že v budoucnu se s nimi pracovat bude.
Mgr. Petra Tomková vznesla dotaz na ŘŠ, zda se v novém školním roce bude
na škole otevírat nový obor Sociální činnost a kde se bude realizovat. ŘŠ následně
informoval členy ŠR o vzniku nového oboru na škole, v současnosti ve fázi podané
žádosti. Tento obor bude zaměřen zejména na terénní činnost a bude se z kapacitních
důvodů realizovat v budově hotelové školy.
Dále vznesla Mgr. Petra Tomková dotaz na ŘŠ, zda bude škola usilovat o vznik
VOŠ, což bylo vzhledem k pokračujícímu trendu propadu zájmu o studium na VOŠ
obecně prozatím zamítnuto.
Následně proběhla krátká diskuse o možnostech realizace auditů mezi Ing.
Luďkem Formanem, Mgr. Jiřím Nekudou a Bc. Jarmilou Svobodovou.
ŘŠ také informoval členy ŠR o dokončování investiční akce na OA (oprava
budovy). Dále také informoval ŠR o plánované rekonstrukci budovy Jídelny ČSL
Dobrovolců a nutnosti rekonstruovat střechu na průmyslové škole.
V závěru zasedání také informoval ŘŠ členy rady o využití finančních
prostředků ze šablon, které budou určeny na doučovací kroužky pro studenty

připravující se na maturitní zkoušku, aby tak byla podpořena úspěšnost u této zkoušky.
Finanční prostředky lze také využít i na doučovací kroužky pro nižší ročníky.

Zapsal: Mgr. Josef Huf
Doplnil: Mgr. Jiří Nekuda
Schválil: Ing. Luděk Forman

