ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 14. 11. 2018
při Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední průmyslové škole Teplice

PROGRAM JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY:
1. Zahájení, úvodní slovo předsedy školské rady
2. Projednání „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018“
3. Schvalování „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018“
4. Informace o úpravách směrnic v souvislosti s nařízením GDPR
5. Informace o stavu školy na začátku školního roku 2018/2019
6. Informace o investičních akcích „REKO přízemí budovy Střední průmyslové školy“ a

„REKO budovy školní jídelny Dobrovolců“
7. Informace o náborových akcích pro školní rok 2019/2020
8. 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 pan Ing. Luděk Forman a
předal slovo řediteli školy, Mgr. Jiřímu Nekudovi. Mgr. Jiří Nekuda informoval ŠR o
povinnosti implementace GDPR ve škole, mj. také o funkci pověřence pro ochranu
osobních údajů. Také ŠR informoval o vzniku nového oboru sociální činnost.
2. Dále inicioval projednávání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018.
Informoval členy ŠR o trendu úbytku studentů na škole, a tím i o provedených
personálních změnách, přičemž však konstatoval, že propad počtu žáků se podařilo
letos zastavit. Představil vývoj počtu žáků v jednotlivých oborech školy. Sociální
činnost se jeví jako obor perspektivní, v příštím roce se očekává zvýšený zájem o
obor. Dle výroční zprávy je prospěch žáků, zejména v prvním pololetí, špatný, ve
druhém pololetí došlo ke zlepšení. Výsledky maturitních zkoušek jsou zhodnoceny
nad republikovým průměrem odborných škol, dále se ředitel školy věnoval úspěšnosti
u maturitní zkoušky v jednotlivých oborech. Poukázal na poměrně velkou úspěšnost u
závěrečných zkoušek v učebních oborech. Zhodnotil docházku, udělovaná výchovná
opatření. Dále se věnoval statistice uplatnění žáků po dokončení studia na škole
v jednotlivých oborech. Co se týče odborné praxe, škola si zachovává spolupráci
s tradičními partnery. Dále se ředitel školy věnoval věkové struktuře pedagogického
sboru, poukázal na trend stárnutí sboru, mladých pedagogů je minimum a zájem o
učitelské povolání je ze strany mladých minimální. Ředitel školy seznámil ŠR
s významnými akcemi uskutečněnými v uplynulém školním roce, tradiční je již
spolupráce s Pražským hradem při obsluze významných hostů při příležitosti státních
návštěv. Dále se věnoval realizovaným projektům na škole a dále šablonám, které již
byly na škole realizovány a které opět realizovány budou. Peníze jsou využívány na
doučování žáků, což zvyšuje úspěšnost studia. Dále upozornil na dokončenou
rekonstrukci budovy Obchodní akademie.
3. Ing. Luděk Forman vyzval přítomné členy k vyjádření se k předložené výroční zprávě.
Výroční zpráva byla přítomnými členy vzata na vědomí a schválena jednohlasně a bez
připomínek.

4. Úprava směrnic školy v souvislosti s GDPR
Ředitel školy Mgr. Jiří Nekuda informoval členy ŠR o zabezpečení GDPR ve škole,
směrnicích, opatřeních.
5. Ředitel školy Mgr. Jiří Nekuda informoval ŠR o stavu školy na začátku školního roku
2018/2019.
6. Plánované investiční akce – rekonstrukce přízemí budovy Průmyslové školy a
rekonstrukce jídelny Dobrovolců.
7. Informace o náborových akcích pro školní rok 2019/2020
8. Dále byla předmětem jednání témata různá:
Mgr. Jiří Nekuda informoval ŠR o působení asistenta na průmyslové škole v rámci
inkluze. Dále bylo diskutováno: inkluze, plánovaná povinná maturita z matematiky,
financování školství, dálkový přístup k informacím.

Zapsal: Mgr. Josef Huf
Ověřila: Mgr. Andrea Homolková
Schválil: Ing. Luděk Forman

