ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 10. 04. 2018
při Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední průmyslové škole Teplice

PROGRAM JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY:
1.

Zahájení jednání školské rady, představení nových členů

2.

Informace o ukončené rekonstrukci budovy OA, prohlídka budovy

3.

Projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření za rok 2017

4.

Projednání Inspekční zprávy ČŠI z října 2017

5.

Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly z listopadu 2017

6.

Projednání a schválení změn ve Školním řádu 2017, požadavky KHS Ústí nad Labem

7.

Projednání a vyjádření se k ŠVP nového oboru vzdělání „Sociální činnost“

8.

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2018/2019

9.

Různé

Seznam účastníků jednání Školské rady (dále jen „ŠR“):
Ing. Luděk Forman
Mgr. Josef Huf
Mgr. Andrea Homolková
Mgr. Pavel Vašíček
Iveta Žižková
Bc. Jarmila Svobodová
Jarmila Průšová
Pavel Tůma
Radko Veselý
Host zasedání ŠR - Mgr. Jiří Nekuda

PRŮBĚH JEDNÁNÍ

1. Jednání ŠR bylo zahájeno v 17.00 hod. Jednání zahájil ředitel školy, pan Mgr. Jiří
Nekuda, a přivítal nově zvolené členy rady, kteří se vzájemně představili.
2. Slova se dále ujal předseda ŠR, pan Ing. Luděk Forman, který vyzval ŠR k volbě
zapisovatele a ověřovatele zápisu, kteří byli jednomyslně zvoleni (Mgr. Josef Huf, Mgr.
Pavel Vašíček).
3. Mgr. Jiří Nekuda, ředitel školy, informoval členy ŠR o rekonstrukci budovy OA a
vyzval ŠR k projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření za rok 2017. Členy
ŠR informoval o obsahu zprávy. Bc. Jarmila Svobodová vznesla dotaz, zda Krajský
úřad někdy v minulosti chtěl vrátit přebytek z hospodaření, což ředitel školy nepotvrdil.
Pan Ing. Luděk Forman zmínil také již proběhlé rekonstrukce na HŠ a SPŠ a zdůraznil
v tomto pozitivní roli ředitele školy, také zmínil relativně klidný průběh slučování škol,
které v minulosti proběhlo. Mgr. Jiří Nekuda dále informoval o plánovaných
rekonstrukcích na budovách školy.
4. Následovalo schvalování Výroční zprávy o hospodaření za rok 2017, která byla
schválena jednomyslně.
5. Mgr. Jiří Nekuda se dále ujal slova a informoval členy ŠR o činnosti ČŠI na škole,
zejména se věnoval Inspekční zprávě ČŠI z října 2017, upozornil mj. na ukazatel „hrubé
neúspěšnosti“. Dále shrnul hlavní závěry zprávy a informoval o některých opatřeních
přijatých ke zlepšení výsledků (využití šablon ve stávajícím školním roce). Ředitel
školy také upozornil na nedostatek odborných učitelů, zejména mladších ročníků.
6. Inspekční zprávu ČŠI z října 2017 vzala ŠR na vědomí.
7. Dále ředitel školy vyzval ŠR k projednání výsledků veřejnosprávní kontroly z listopadu
2017. Shrnul nedostatky, které byly nalezeny, avšak s konstatováním, že se nejednalo o
nedostatky závažné. Upozornil také na neuspokojivou situaci v souvislosti
s personálním zabezpečením vedení účetnictví ve škole. Výsledky kontroly vzala ŠR na
vědomí. Ředitel školy informoval o postupu řešení porušení rozpočtové kázně, které
bylo v kontrole konstatováno.
8. Poté následovalo projednání a schválení změn ve Školním řádu 2017, tyto byly
schváleny jednomyslně.
9. Ředitel školy informoval ŠR o vzniku nového oboru vzdělání „Sociální činnost“ na
škole, informoval školskou radu o vzdělávacím plánu nového učebního oboru a
budoucích partnerech školy, kteří budou zaštiťovat praxi žáků. Výuka bude probíhat
v budově HŠ. ŠVP nového oboru vzdělání „Sociální činnost“ vzala ŠR na vědomí.

10. Ředitel školy informoval ŠR o předpokládaném počtu žáků a o přijímacím řízení na
školní rok 2018/2019. Předběžné informace naznačují, že počet nově přijatých žáků by
mohl být vyšší než předchozím školním roce. Mgr. Jiří Nekuda také upozornil na možný
pozitivní vliv propagačních činností pořádaných školou.
11. V závěru jednání upozornil Ing. Luděk Forman na dobrou úroveň školy, která se
projevuje tím, že se škola pravidelně účastní akcí při příležitosti obsluhování státních
návštěv na Pražském hradě. Také byl vznesen dotaz na možnou renovaci interiéru
budovy OA, což ředitel školy zatím nepotvrdil, ale upozornil na plánované investiční
akce, např. investice do wi-fi sítě ve škole. Předseda ŠR upozornil na přípravu Programu
podpory HSR na vybavení škol s celkovou dotační částkou 600 mil Kč.

Zapsal: Mgr. Josef Huf
Ověřil: Mgr. Pavel Vašíček
Schválil: Ing. Luděk Forman

