ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 8. 4. 2014
při Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední průmyslové škole, Teplice

PROGRAM JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY:

1. Zahájení.
2. Projednání a schválení výroční zprávy o hospodaření školy za rok 2013.
3. Informace o stavu přijímacího řízení na školní rok 2014/2015.
4. Různé, diskuze.
5. 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 - omluvena
Marie Šarounová - omluvena
Jitka Štainerová

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. Seznámení přítomných s obsahem Výroční zprávy o hospodaření školy za rok 2013. Škola obdržela
od zřizovatele příspěvek v objemu 13.272 tis. Kč, na zajištění provozu. Zřizovatel poskytl další
neinvestiční příspěvek za umístění v soutěži Dobrá škola Ústeckého kraje ve výši 600 tis. Kč. V rámci
motivačního programu Ústeckého kraje bylo vyplaceno žákům školy na příspěvku na dojíždění ve výši
434 tis. Kč. Další příjem od Ústeckého kraje 5 tis. Kč na zajištění setkání náměstkyně hejtmana pro
oblast školství s představiteli měst a řediteli škol a školských zařízení zřizovaných krajem. Účelový
neinvestiční příspěvek na přímé náklady ze státního rozpočtu obdržela škola v objemu 55.992 tis. Kč.
Další dotace ze státního rozpočtu, 24 tis. Kč na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků, 70
tis. Kč na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou.
Předání informací týkajících se rozdílu v hospodářském výsledku - dle požadavku zřizovatele byl
hospodářský výsledek, zahrnutý do rezervního fondu školy, vynulován. Zbývající prostředky byly
využity na rekonstrukci toalet (SPŠ), náklady činily 2.249.000 Kč. Jedinou investicí byl odkup
předmětu finančního leasingu vozidla Ford Transit za cenu 72 tis. Kč. Na projekt Leonardo da Vinci
obdržela škola od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy na základě grantové smlouvy
89 tis. Kč. V rámci údržby proběhly na budově školy klempířské práce a vymalování. Během roku
2013 neproběhly žádné hospodářské kontroly. Bližší informace jsou uvedeny v textu Výroční zprávy o
hospodaření školy v roce 2013, kterou členové Školské rady již s předstihem obdrželi.
Na závěr tohoto bloku vyzval předseda Školské rady její členy ke schválení Výroční zprávy
o hospodaření školy za rok 2013. Výroční zpráva byla jednohlasně schválena, nikdo z přítomných
nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.
3. Přijímací řízení pro rok 2014/2015 probíhalo na základě rozhodnutí zřizovatele formou přijímacích
zkoušek z matematiky a českého jazyka. Do oboru Informační technologie bylo podáno 65 přihlášek,
téměř stejný počet přihlášek byl podán do oboru Hotelnictví a Strojírenství. Byl otevřen stejný počet
tříd pro stejný počet žáků jako v minulém školním roce. Čtyři pedagogické pracovnice odešly na
mateřskou dovolenou, tato situace však nijak významně nenaruší chod školy. Na závěr tohoto bloku
Školská rada vzala na vědomí zprávu o přijímacím řízení.
4. Na závěr byli členové Školské rady vyzváni k případným dotazům, podnětům či připomínkám.
Informace o projektu IPO – příjemcem dotace je Ústecký kraj, škola je partnerem projektu, který je
zaměřen na podporu technického vzdělávání ve spolupráci se základními školami. V rámci projektu
probíhá výběrové řízení na 1 obráběcí stroj (CNC) a analyzátor výfukových plynů, dále byla
realizována celá řada technických kroužků a 10 exkurzí, kterých se zúčastnila v rámci celkového počtu
½ žáků základních škol a ½ žáků střední školy. Cílem těchto akcí je nábor žáků ZŠ na technické školy.
Co se týká stavebních úprav, je plánována výměna oken za cca 4,5 mil. Kč., na část nákladů bude
v průběhu letního období podána žádost vůči zřizovateli, Ústeckému kraji, cca o 1,5 mil. Kč. Dále byla
předána informace o konci funkčního období Školské rady, které skončí ke dni 31. 8. 2014. Někteří

dosavadní členové již byli osloveni, zda budou ve členství i nadále pokračovat. Paní Jitka Štainerová
informovala, že vzhledem ke svým časovým možnostem již nebude v rámci následujícího funkčního
období ve svém členství pokračovat. Žádné další zásadnější dotazy, připomínky či podněty vzneseny
nebyly. Předseda všem poděkoval za tříletou práci ve Školské radě. Zasedání bylo poté ukončeno v
18:00 hod.

Zapsala: Jitka Štainerová

Doplnil: Ing. Pavel Světlík

Ověřil: Ing. Luděk Forman

