ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 1.4.2015
při Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední průmyslové škole, Teplice
PROGRAM JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY :
1.

Zahájení jednání školské rady

2.

Projednání „Výroční zprávy o hospodaření školy v roce 2014“

3.

Vyjádření školské rady k „Výroční zprávě o hospodaření školy v roce 2014“, případné návrhy ke
zlepšení hospodaření

4.

Projednání účasti školy na akci OHK „Expo Teplice“ v září 2015

5.

Seznámení školské rady se stavem v přijímacím řízení na škole a vzniku VOŠ

6.

Různé

Seznam účastníků jednání školské rady (dále jen „ŠR“):
Ing. Luděk Forman
Ing. Pavel Světlík
Mgr. Petra Tomková
Mgr. Pavel Vašíček
Iveta Žižková - omluvena
Bc. Jarmila Svobodová
Bc. Pavlína Bartáková
Ing. Petr Chytka
Libor Vojáček - omluven
Host zasedání ŠR - Mgr. Jiří Nekuda

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. Předseda ŠR Ing. Luděk Forman zahájil jednání dle stanoveného programu v 17.00 hod. Program
jednání ŠK byl přítomnými členy jednohlasně schválen.

2. Projednání „Výroční zprávy o hospodaření školy v roce 2014“ se ujal stálý host jednání ŠR - ředitel
školy pan Mgr. Jiří Nekuda. Členové ŠR byli seznámeni s obsahem „Výroční zprávy o hospodaření školy
za rok 2014“. Výsledek hospodaření je tvořen ztrátou – 591 tis. Kč v hlavní činnosti a ziskem 591 tis Kč
v doplňkové činnosti. Ztráta byla pokryta z výnosů hospodářské činnosti. Příjmy klesají s klesajícím
počtem studentů školy. Příjmy z hospodářské činnosti za rok 2014 činily 12.682 tis. Kč. Část odpisů se
v roce 2014 vracela do rozpočtu. Zřizovatel poskytl neinvestiční příspěvek na dofinancování výměny
oken budovy Smetanovo náměstí 786, Teplice ve výši 1.594 tis. Kč. Pozitivním výsledkem při realizaci
této akce bylo to, že škola nemusela čerpat z fondů. Bližší informace o hospodaření školy jsou
uvedeny v textu „Výroční zprávy o hospodaření školy v roce 2014“, kterou všichni členové obdrželi
v elektronické podobě již před jednáním ŠR.
Dne 16. 12.2014 proběhla kontrola zřizovatelem. Předmětem kontroly bylo hospodaření organizace za
účetní období roku 2013 v oblasti evidence, zařazení a vyřazení majetku a současně dodržování
obecně závazných právních norem, pokynů zřizovatele a vnitřních předpisů organizace. Závady s
finančním dopadem nebyly zjištěné.
3. Předseda ŠR vyzval přítomné členy k vyjádření se k předložené „Výroční zprávě o hospodaření školy
v roce 2014“. Výroční zpráva byla přítomnými členy vzata na vědomí bez připomínek.
4. S připravovanou akcí OHK „Expo Teplice“ v září 2015 seznámil přítomné členy předseda ŠR Ing.
Luděk Forman. V současné době má Okresní hospodářská komise cca 80 členů. Prezentace by se
měla realizovat v nákupním centru Olympia. Nebude se jednat o akci pouze pro členy, ale i pro
nečleny OHK, avšak za určitý vstupní poplatek ( dle výše ročního příspěvku členů OHK). Cílem této
čtyřdenní akce je prezentace místních firem a škol.
5. Se stavem v přijímacím řízení seznámil přítomné členy ŠK ředitel školy - pan Mgr. Jiří Nekuda. Dne
15.04.2015 bude na škole zahájeno přijímacího řízení. Dále ředitel školy přítomné informoval o
záměru školy zřídit Vyšší odbornou školu v programu „Hotelnictví“, se zaměřením i na lázeňství a
turismus.
6. Různé - ředitel školy pan Mgr. Jiří Nekuda seznámil přítomné členy ŠR s investičními záměry školy –
investice do ŠJ Čsl. Dobrovolců I. etapa, rekonstrukce vývařovny, dále rekonstrukce Obchodní
akademie, obnova výpočetní techniky, program IT na průmyslové škole – změna oboru strojírenství a
silničních vozidel. V rámci tohoto bodu jednání místopředseda ŠR - pan Ing. Pavel Světlík informoval
přítomné členy o připravované akci „3. Autosalon“, která se bude konat dne 24.06.2015 na Střední
průmyslové škole v Teplicích a zároveň pozval členy ŠR na tuto akci.

Zapsala: Bc. Pavlína Bartáková
Doplnil: Ing. Pavel Světlík
Ověřil: Ing. Luděk Forman

