ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 8. 11. 2012
při Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední průmyslové škole, Teplice

PROGRAM JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení jednání Školské rady
Představení nového člena Školské rady
Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2011/2012
Nové Školní vzdělávací programy s účinností od 1. 9. 2012
Různé
Závěr

SEZNAM ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY:
Ing. Luděk Forman
Ing. Pavel Světlík
Mgr. Jiří Nekuda – host zasedání Školské rady
Mgr. Petra Tomková
Mg. Pavel Vašíček
Iveta Žižková
Jitka Dolejšová
Marie Šarounová
Jitka Štainerová

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. Jednání Školské rady bylo dle stanoveného programu zahájeno v 16.00 hod.
Seznámení přítomných se složením programu včetně zdůraznění důležitosti projednávané
problematiky a nutnosti schválení Školskou radou.
2. Členům Školské rady byl představen nový člen Školské rady z řad studentů, kterým se stala
Marie Šarounová. Nahradila tak Veroniku Krausovou, která již není studentkou školy.
3. Seznámení přítomných s obsahem Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2011/2012
včetně informací o zanikajících učebních oborech a vzniku nových učebních oborů, složení
pedagogického sboru a počtech žáků ve sledovaném období. Dále byli členové Školské rady
informováni o průběhu maturitních zkoušek, kvalitě jejich průběhu a výsledcích. Přestože se
vyskytly problémy s písemnými pracemi z českého jazyka, výsledky byly na rozdíl od
negativní prezentace v médiích poměrně dobré, výrazně horší výsledky byly především
v matematice. Společná část maturitní zkoušky doznala vytvořením centrálního týmu
hodnotitelů písemných prací z českého a cizího jazyka zásadní změny. Výsledkem očekávané
větší objektivity a jednotnosti hodnocení byla negativní mediální kampaň, která znehodnotila

výsledky písemných prací. Krajské úřady byly zavaleny vysokým počtem odvolání proti
výsledkům písemných prací z českého jazyka, pouze 6,7% odvolání bylo uznáno jako
oprávněné. Neustálé změny a nejasnosti v oblasti společné části maturitní zkoušky komplikují
život jak školám, tak samotným maturantům, ještě na začátku nového školního roku nebylo
známo, jak bude vypadat složení společné části maturitní zkoušky v roce 2013. Co se týká
přijímacího řízení žáků v rámci nového školního roku, byl zaznamenán výrazný pokles zájmu
o studium na Obchodní akademii. Stejně tak pokračuje malý zájem o studium technických
oborů na Střední průmyslové škole. K 30. 9. 2011 bylo otevřeno celkem 46 tříd o počtu 1 267
žáků a 117 pedagogických pracovníků. Lze konstatovat, že sloučení škol nemělo na samotné
přijímací řízení zásadní vliv a proces přijímání uchazečů kopíroval dlouhodobější trendy.
V rámci vyhodnocení uplynulého školního roku 2011/2012 z hlediska prospěchu činí žákům
největší potíže předměty, jako jsou matematika, cizí a český jazyk, ale i odborné předměty.
Z celkového počtu 1 261 žáků prospělo po ukončení 1. pololetí pouze 13 žáků
s vyznamenáním, 857 žáků prospělo, 349 žáků neprospělo a 42 žáků ukončilo studium. Po
ukončení 2. pololetí z celkového počtu 1 236 žáků prospělo pouze 22 žáků s vyznamenáním,
1 087 žáků prospělo, 92 žáků neprospělo a 35 žáků ukončilo studium. Co se týká celkové
úspěšnosti při ukončení studia ve školním roce 2011/2012, z celkového počtu 292 žáků
konajících maturitní zkoušku prospělo 10 žáků s vyznamenáním, 253 žáků prospělo a 29 žáků
neprospělo. Z celkového počtu 67 žáků konajících závěrečnou zkoušku prospěli 3 žáci
s vyznamenáním, 63 žáků prospělo a 1 žák neprospěl. Hotelová škola, Obchodní akademie a
Střední průmyslová škola směřuje k co nejvyšší kvalifikovanosti pedagogických pracovníků
dle zákona č. 563/2004 Sb. Největším problémem je plnit tuto podmínku u některých
odborných učitelů (technologie, stolničení apod.). Situaci komplikuje skutečnost, že
neexistuje možnost doplňkového studia na státních školách, je dostupné pouze na školách
soukromých, avšak za finančních podmínek, které jsou pro učitele nereálné. Škole se daří
plynule nahrazovat odcházející pedagogy novými, většinou absolventy pedagogických fakult
s věkem do 30 let. Úspěšně se tak daří kombinovat zkušenost střední generace s nově
stupující, cca polovina učitelského sboru je mladší 45 let, přičemž průměrný věk
pedagogického sboru je 45,5 roku. Co se škole nedaří, je snaha doplnit pedagogický sbor o
větší počet mužů, obzvláště markantní je tento problém na Obchodní akademii.
Na závěr tohoto bloku ředitel školy vyzval zástupce Školské rady ke schválení Výroční
zprávy o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Výroční zpráva byla jednohlasně schválena,
nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.
Výroční zpráva o hospodaření byla schválena Školskou radou již v měsíci únoru 2012.
4. V rámci nových Školních vzdělávacích programů je záměrem vyjmout některé aktivity,
např. semináře, plošně posílit objem výuky českého jazyka, v rámci Obchodní akademie
naopak snížit objem výuky fyziky a matematiky a na Střední průmyslové školy pokračovat ve
výuce v učebních oborech strojírenství, dopravní prostředky a aplikovat případné změny
v oboru informační technologie. Vzhledem k příliš velkému objemu informací týkajících se
Školních vzdělávacích programů je možné se s nimi blíže seznámit včetně vznesení
případných dotazů na webových stránkách školy.
5. Členové Školské rady byli informováni o proběhlých stavebních úpravách na jednotlivých
školách. Na Střední průmyslové škole byly vyměněny okna a vchodové dveře, proběhla

rekonstrukce učeben a vzniklo namísto nevyhovujícího původního zcela nové hřiště. Na
Hotelové škole byla původní střecha, která byla ve špatném technickém stavu, nahrazena
novou střechou. V minulém školním roce byla uspořádána řada významných a zajímavých
mimoškolních akcí. Na Obchodní akademii proběhly oslavy 90. výročí vzniku školy, další
významnou událostí byla oslava 60. výroční vzniku Střední průmyslové školy v Teplicích. V
příštím školním roce je plánována oslava 40. výročí vzniku Hotelové školy. V měsíci
listopadu 2011 ředitel školy společně s Danou Walterovou převzal jednu z výročních cen
Asociace hotelů a restaurací ČR a cenu Hotelová škola roku 2011. V průběhu proběhlého
školního roku bylo získáno prestižní ocenění „Páteřní škola Ústeckého kraje“. Žáci Hotelové
školy absolvovali odbornou praxi na Pražském hradě, kde dostali příležitost předvést své
schopnosti při obsluze amerického a ruského prezidenta. V rámci mimoškolních aktivit školy
proběhly lyžařské výcviky žáků Hotelové školy v Janských lázních, Obchodní akademie
v Peci pod Sněžkou a Střední průmyslové školy v Harrachově. V rámci IV. ročníku
Žateckého pivo cupu získala Hotelová škola bronzový pohár za pivní drink a Střední
průmyslová škola vybojovala stříbro v turnaji ve volejbale. V měsíci březnu 2012 proběhla
exkurze Střední průmyslové školy ve VW – Gläserne Manufaktur Dresden v rámci výroby
vlajkových vozů koncernu VW, značek Phaeton, Touareg a Passat CC. Tato exkurze plynule
navázala na exkurzi v závodě BMW v Lipsku, která proběhla na podzim roku 2011. Hotelová
škola se zúčastnila 11. ročníku mezinárodní soutěže BACARDI – MARTINI Poděbrady cup
2012, v měsíci květnu 2012 se žáci Obchodní akademie zúčastnili zájezdu do jihozápadní
Anglie. V měsíci červnu 2012 žáci Střední průmyslové školy absolvovali exkurzi do
Technického muzea v Mnichově.
6. Na závěr byli členové Školské rady vyzváni k případným dotazům či připomínkám. Poté
bylo všem poděkováno za účast a zasedání Školské rady ukončeno v 17.00 hod.

Zapsala: Jitka Štainerová
Doplnil: Ing. Pavel Světlík
Ověřil: Ing. Luděk Forman

