ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 5.11.2014
při Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední průmyslové škole, Teplice
PROGRAM JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY:
1. Zahájení, představení jednotlivých členů školské rady
2. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele
3. Schválení jednacího řádu
4. Schválení přítomnosti stálého hosta jednání školské rady
5. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014
6. Informace o stavu zabezpečení budov v souvislosti se „žďárskou událostí“
7. Informace ředitele školy
a.
b.
c.
d.
e.

Informace o pronájmu části budovy OA teplické ZUŠ
Převzetí školní jídelny teplické Konzervatoře k 1.1.2015
Zapojení školy do jednotné přijímací zkoušky
Plán významných událostí školního roku 2014/2015
Informace o inspekční činnosti

8. Různé
Seznam zvolených členů jednání školské rady:
Ing. Luděk Forman
Ing. Pavel Světlík
Mgr. Petra Tomková
Mgr. Pavel Vašíček
Iveta Žižková - omluvena
Bc. Jarmila Svobodová - omluvena
Bc. Pavlína Bartáková
Ing. Petr Chytka
Libor Vojáček
Host zasedání školské rady - Mgr. Jiří Nekuda

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. Jednání školské rady bylo dle stanoveného programu zahájeno v 17.00 hod. Ředitel školy pan Mgr.
Nekuda zahájil jednání školské rady a představil nově zvolené členy školské rady pro období od
01.09.2014 až 31.08.2017.
2. Předsedou školské rady pro období od 01.09.2014 – 31.08.2017 byl přítomnými členy jednohlasně
zvolen Ing. Luděk Forman, místopředsedou Ing. Pavel Světlík a zapisovatelkou Bc. Pavlína Bartáková.
Nikdo z přítomných členů nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.
3., 4. Všichni přítomní členové školské rady schválili jednací řád a současně schválili přítomnost
stálého hosta jednání školské rady. Jednací řád a přítomnost stálého hosta byla jednohlasně
schválena, nikdo z přítomných členů nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.
5. Členové školské rady byli ředitelem školy panem Mgr. Nekudou seznámeni s obsahem Výroční
zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 včetně zprávy o finančním hospodaření školy. Bližší
informace jsou uvedeny v textu Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014, kterou
všichni členové již s předstihem obdrželi. Na závěr tohoto bloku vyzval předseda školské rady její
členy ke schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Výroční zpráva byla
jednohlasně schválena, nikdo z přítomných nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.
6. Informace o stavu zabezpečení budov v souvislosti se „žďárskou událostí“ podal přítomným ředitel
školy Mgr. Nekuda. Kdy na HŠ a SPŠ je hlavní vstup jištěn elektronicky a je stálá služba v recepci /na
SPŠ nově posílena na dvě osoby/. Na OA se tento systém buduje s účinností od ledna 2015.
7. Seznámení školské rady o pronájmu části budovy OA teplické ZUŠ, převzetí školní jídelny teplické
Konzervatoře k 1.1.2015, zapojení školy do jednotné přijímací zkoušky, plán významných událostí
školního roku 2014/2015 a informace o inspekční činnosti. Škola se zapojila do pilotního programu
jednotné přijímací zkoušky. Mezi významné události v letošním školním roce patří zejména Gastroden
konaný dne 27.11.2014 v jídelně U Kantora. Škola rovněž naplánovala zahraniční praxi studentů
hotelové školy v Německu, Švýcarsku a nově také v Irsku. Dále budou uskutečněny výjezdy studentů
do Anglie a Itálie, je naplánován lyžařský výcvik pro studenty. Členové rady byli na jednání seznámeni
s protokolem České školní inspekce o inspekci maturit. zkoušky, která proběhla na škole ve dnech
21. a 27.05.2014, č.j. protokolu ČŠ/U-627/14-U. Předmětem kontroly bylo dodržování právních
předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád).
8. Různé - ředitel školy Mgr. Nekuda seznámil přítomné členy školské rady s investičními záměry
školy – výměna oken na hotelové škole, obnovení IT techniky. Seznámení s doplňkovou činností školy
– informace o školní jídelně U Kantora, provoz bufetů.
Zapsala: Bc. Pavlína Bartáková
Doplnil: Ing. Pavel Světlík
Ověřil: Ing. Luděk Forman

