ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 7. 3. 2013
při Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední průmyslové škole, Teplice

PROGRAM JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY:
1.

Zahájení jednání Školské rady

2.

Schválení Výroční zprávy o hospodaření školy za rok 2012

3.

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2013/2014

4.

Nové Školní vzdělávací programy s účinností od 1. 9. 2012

5.

Různé, diskuse

6.

Závěr

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

PRŮBĚH JEDNÁNÍ

1. Jednání Školské rady bylo dle stanoveného programu zahájeno v 17.00 hod.
Seznámení přítomných se složením programu včetně zdůraznění důležitosti projednávané
problematiky a nutnosti schválení Školskou radou.
Informace o ukončení členství pana Karla Anděla ve Školské radě, který se v budoucnu nemůže ze
zdravotních důvodů účastnit následujících zasedání.

2. Seznámení přítomných s obsahem Výroční zprávy o hospodaření školy za rok 2012. Co se týká
hodnocení efektu sloučení škol, jeví se v převážné většině posouzení všech pro a proti jako přínos, a
to především z ekonomického hlediska (mzdy, provozní náklady apod.). Škola obdržela od svého
zřizovatele, Ústeckého kraje, příspěvek na zajištění provozu ve výši 13.221 tis. Kč včetně dalšího
účelového neinvestičního příspěvku na velkou údržbu (oprava střechy budovy školy Smetanovo
náměstí 786) ve výši 665 tis. Kč. V rámci motivačního programu Ústeckého kraje bylo vyplaceno
žákům školy formou příspěvku na dojíždění 827 tis. Kč. Další příjmy od zřizovatele činily 38 tis. Kč na
pojistné události na nemovitém majetku, 17 tis. Kč na program Prevence rizikového chování a 7 tis.
Kč na celostátní soutěž v matematice. Účelový neinvestiční příspěvek na přímé náklady ze státního
rozpočtu byl škole poskytnut ve výši 59.610 tis. Kč. Další dotace ze státního rozpočtu na krytí výdajů
souvisejících se zavedením a předáváním výkazu Pomocný analytický přehled činila 65 tis. Kč a na
podporu sociálně znevýhodněných romských žáků 34 tis. Kč.
Na projekt Leonardo da Vinci obdržela škola od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy
v rámci grantové smlouvy 390 tis. Kč.
Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 5989/34/7.1.5/2012 získala škola podporu z prostředků
Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurence schopnost
2 028 tis. Kč, z těchto zdrojů bylo zúčtováno do výnosů 1 827 tis. Kč.
V roce 2012 byly zúčtovány do výnosů získané dary v celkovém objemu 32 tis. Kč. Další příspěvek ve
výši 20 tis. Kč obdržela škola od Statutárního města Teplice na podporu organizace oslav 90. výročí
Obchodní akademie v Teplicích (10 tis. Kč) a na prezentaci práce žáků – Gastroden 2012 (10 tis Kč).
Výnosy z prodeje výrobků, služeb a zboží dosáhly objemu 14 902 tis. Kč. Zbytek příjmů 711 tis. Kč
tvoří ostatní výnosy z činnosti.
Co se týká výdajů, škola odvedla z investičního fondu na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.
53/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012 do rozpočtu zřizovatele 3.257 tis. Kč. Osobní náklady vč. sociálního
a zdravotního pojištění tvoří 68 % nákladů. Výdaje na energie ve výši 4.304 tis. Kč tvoří v rozpočtu
školy 5 % z celkového objemu nákladů. V roce 2012 byla vynaložena částka 3.768 tis. Kč na údržbu
nemovitého a movitého majetku. Významnými položkami v údržbě a opravách nemovitostí jsou
výměna střešní krytiny budovy Smetanovo náměstí (786 – 1 099 tis. Kč), výměna plastového povrchu

školního hřiště v objektu Benešovo náměstí 604/1 (742 tis. Kč), opravy omítek vč. stropu,
elektroinstalace a datových rozvodů, výměna svítidel, výměna podlahové krytiny v učebně 203
budovy Benešovo náměstí 604/1 (568 tis. Kč). V roce 2012 škola realizovala z vlastních prostředků se
souhlasem zřizovatele nákup konvektomatu Fagor za cenu 198 tis. Kč.
Odpisy dlouhodobého majetku tvoří z celkových nákladů 3 613 tis. Kč, tj. 4 %. Škola vykázala v roce
2012 hospodářský výsledek se ziskem 1 444 tis. Kč. Výsledek hospodaření je tvořen ziskem ve výši
924 tis. Kč z hlavní činnosti a ziskem 520 tis Kč z doplňkové činnosti. Bližší členění příjmů a výdajů je
uvedeno v tabulkách, které jsou součástí obsahu Výroční zprávy o hospodaření školy za rok 2012
včetně souvisejících příloh. Informace o výsledcích kontrol hospodaření – v roce 2012 neproběhly
žádné kontroly.
Na závěr tohoto bloku ředitel školy vyzval zástupce Školské rady ke schválení Výroční zprávy o
hospodaření školy za rok 2012. Výroční zpráva byla jednohlasně schválena, nikdo z přítomných nebyl
proti, ani se nezdržel hlasování.

3. Přijímací řízení na školní rok 2013/2014 probíhalo na základě rozhodnutí zřizovatele zavedením
povinných přijímacích zkoušek. Původně tomu tak být nemělo, resp. v době, kdy probíhaly „Dny
otevřených dveří“ a další informativní akce pro případné zájemce o studium, tato informace nebyla
známa, což posléze způsobilo výhrady potenciálních studentů a jejich zákonných zástupců. Ústecký
kraj reagoval na vzniklou situaci tak, že ačkoliv přijímací zkoušky v tomto roce proběhnou, jejich
vykonání bude považováno pouze za zkušební, tudíž výsledky nebudou mít vliv na původní podmínky
přijímacího řízení. V rámci Hotelové školy byl zaznamenán velký propad žáků, otevřeny budou zřejmě
jen 2 třídy, zda bude umožněna forma nástavby je v tuto chvíli nejasné. Ačkoliv se v rámci Obchodní
akademie přihlásilo 64 žáků, bude zřejmě otevřena pouze 1 třída. V rámci Střední průmyslové školy
budou s největší pravděpodobností otevřeny 2 třídy. Volná kapacita Hotelové školy je cca 5 tříd.

4. V rámci nového systému regionálního školství je opět počítáno s přidělením finančních prostředků
odvíjejících se od počtu přijatých žáků. Je uvažováno o nových učebních oborech, které by byly místo
dříve obvyklého ukončení studia obdržením výučního listu ukončeny vykonáním maturitní zkoušky po
dokončení 4. ročníku. Tento záměr se však jeví spíše jako účelový pro udržení si počtu žáků po delší
vyučovací období. Obecně je zaznamenán pokles zájmu o studium na VOŠ, a to i z důvodu snahy
vysokých škol o získání většího počtu studentů.

5. Na závěr byli členové Školské rady vyzváni k případným dotazům, podnětům či připomínkám.
Informace o projektu IPO – Podpora technického vzdělávání - ve spolupráci se základními školami
bylo získáno 2,5 mil. Kč na vybavení dílen. V budově Střední průmyslové školy byly zrekonstruovány
podlahy, v budoucnu se počítá s vybavením učeben dataprojektory a wifi . Dále budou zahájeny
přípravné práce za účelem rekonstrukce hygienického zařízení školy. Žádné další zásadnější dotazy,

připomínky či podněty vzneseny nebyly, tudíž bylo všem poděkováno za účast a zasedání Školské
rady bylo poté ukončeno v 18:15 hod.

Zapsala: Jitka Štainerová

Doplnil: Ing. Pavel Světlík

Ověřil: Ing. Luděk Forman

