ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 7. 11. 2013
při Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední průmyslové škole, Teplice

PROGRAM JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY:
1.

Zahájení jednání ŠR.

2.

Představení nového člena ŠR.

3.

Projednání „ Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/2013“.

4.

Žádost o rozšíření vzdělávání na VOŠ.

5.

Různé, diskuse.

6.

Závěr.

SEZNAM ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY:

Ing. Pavel Světlík
Mgr. Petra Tomková
Mgr. Pavel Vašíček
Jitka Dolejšová
Marie Šarounová
Mgr. Dana Rauchová

SEZNAM OMLUVENÝCH ČLENŮ ŠR Z JEDNÁNÍ:

Ing. Luděk Forman
Jitka Štainerová
Iveta Žižková

HOSTÉ NA JEDNÁNÍ ŠR:
Mgr. Jiří Nekuda

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.

2. Představení nového člena ŠR.
Vzhledem k ukončení členství pana Karla Anděla ve Školské radě byla tato doplněna
o nového člena – stala se jím paní Mgr. Dana Rauchová, která byla tímto představena ostatním
členům ŠR .

3. Projednání „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/2013.
Pan Mgr. Jiří Nekuda členy Školské rady velmi podrobně seznámil s průběhem školního roku
2012/2013 ve všech sledovaných oblastech. Významným a ostře sledovaným parametrem je počet
žáků (a zde bohužel je trend pořád klesající). Při spojení škol byl stav 1263 žáků, ten se k dnešnímu
dni snížil na 1100 žáků. Nejnižší počty žáků má v současné době Obchodní akademie. V letošním
školním roce si polepšila SPŠ, kde roste zájem o třídy se zaměřením na výpočetní techniku (otevřeny
dvě třídy). Nutno, ale podotknout, že výrazně klesá zájem studentů o obor strojní a silniční
dopravy,(ne tak, ale u potenciálních zaměstnavatelů). Důsledkem toho je spojování třídy silniční
dopravy a strojní specializace.

Celé znění „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/2013“ je uloženo v dokumentaci
Školské rady.
Po ukončení informace o výroční zprávě panem Mgr. Nekudou, vyzval Ing. Světlík členy Školské rady
k dotazům a následně k hlasování o schválení „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok
2012/2013“. Zpráva byla členy Školské rady jednomyslně schválena.

4. Žádost o rozšíření vzdělávání na VOŠ.
Pan Mgr. Nekuda Školskou radu seznámil se snahou vedení školy rozšířit vzdělávání na Hotelové
škole na stupeň VOŠ a umožnit tak jejím žákům přístup k vyššímu vzdělání. V současné době probíhají
jednání na krajském úřadě, kde jsou této myšlence naklonění. Bohužel Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy se k této aktivitě staví zatím negativně. Pan Mgr. Nekuda přislíbil informovat členy ŠR o
výsledcích jednání.

5. Různé a diskuze
Pan Ing. Světlík na základě připomínky paní Žižkové otevřel téma vhodnosti termínu konání ŠR ve
čtvrtek od 17,00 hod.. Po projednání byl původní termín konání ŠR zachován.
Pan Mgr. Nekuda informoval ŠR o zahájení projektu IPO – Podpora tech. vzdělávání od počátku
školního roku 2013/2014. Dále informoval o zavedení přijímacího řízení na školách (MAT, ČJ),
vyhodnocení bude provádět externí firma, jejíž výběr probíhá.
V areálu SPŠ byla provedena velmi žádoucí rekonstrukce WC /3 mil. Kč/ . Zároveň se obměňuje
výpočetní technika a modernizují se k tomu potřebné učebny.
Na Hotelové škole proběhl velmi úspěšný Gastro den.
Závěrem nás pan Mgr. Nekuda informoval o ukončení pracovních poměrů 7 kolegů
z důvodů nadpočetnosti – malého počtu žáků.

5. Závěr
Na závěr proběhla neformální beseda mezi členy ŠR.

Zapsal: Ing. Pavel Světlík

Ověřil: Ing. Luděk Forman

