ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 11.11.2015
při Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední průmyslové škole, Teplice

PROGRAM JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY:
1.

Zahájení jednání školské rady

2. Projednání „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/2015“
3. Schvalování „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/2015“

4. Seznámení členů školské rady se stavem naplněnosti prvních ročníků školního roku
2015/2016
5. Různé
Seznam účastníků jednání školské rady (dále jen „ŠR“):
Ing. Luděk Forman
Ing. Pavel Světlík
Mgr. Petra Tomková
Mgr. Pavel Vašíček
Iveta Žižková
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 v 17.00 hodin podle stanoveného
programu. Program jednání ŠR byl přítomnými členy jednohlasně schválen.
2.Projednání „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/2015“ (dále jen „výroční
zpráva“) se ujal stálý host jednání ŠR - ředitel školy pan Mgr. Jiří Nekuda. Zejména upozornil
členy ŠR na opětovný meziroční pokles žáků na škole, celkem se jednalo o 76 žáků napříč

třídami. Počet pedagogů se snížil o čtyři. K mírnému nárůstu žáků došlo pouze u tříletých
učebních oborů a na střední průmyslové škole u oboru Informační technologie. Výrazný
pokles zaznamenal obor Obchodní akademie, kde se podařilo naplnit pouze jednu třídu,
zatímco odešly poslední dva plně obsazené 4. ročníky. Třetím rokem se nepodařilo otevřít dvě
samostatné třídy oborů Strojírenství a Dopravní prostředky, otevřela se opět pouze jedna
spojená třída. Přesto lze pozorovat mírný nárůst zájmu o obor Strojírenství, naopak k velkému
poklesu došlo u oboru Dopravní prostředky. Pokles počtu žáků byl očekávaný a podle slov
pana ředitele lze předpokládat, že se stavy žáků postupně ustálí kolem čísla 1000. Vše vychází
ze statistik, kdy ze základních škol vychází historicky nejméně žáků za posledních dvacet let a
tento stav prý potrvá ještě rok. Mírně klesá zájem o tradiční maturitní obor hotelové školy, ale
naopak posilují učební obory. Dále byla poprvé otevřena třída cukrářů a číšníků, v oboru
strojírenství bylo možné otevřít jednu třídu. Rovněž tak zájem o obor Informační technologie
se ustálil na úrovni jedné třídy.
Dále ředitel školy seznámil členy ŠR s výsledky přijímacích řízení do prvních ročníků.
Současně hovořil i o pilotním projektu jednotné přijímací zkoušky. Škola se projektu
zúčastnila v plném rozsahu s vědomím, že výsledky přijímací zkoušky nebudou mít na přijetí
nebo nepřijetí studenta na školu zásadní vliv. Jednoznačně se ukázalo, že studijní výsledky
žáků v 8. a 9. ročníku základní školy jsou velmi málo vypovídající a jako kritérium při
přijímacím řízení jsou téměř nepodstatné. Grafy uvedené ve výroční zprávě ukazují, jaký
významný rozdíl z daného předmětu je na konečném vysvědčení a jaký je výsledek z testu u
přijímací zkoušky. Zdrojem grafů je společnost CERMAT.
V dalším bodě projednávání výroční zprávy byli členové ŠR seznámeni s výsledky
maturitních zkoušek. Maturitní zkouška školního roku 2014/2015 se skládala z části společné
a z části profilové. Ve společné části žáci maturovali ze dvou předmětů (z českého jazyka a
dále si volili cizí jazyk nebo matematiku). Většina žáků, kromě střední průmyslové školy, si
volila spíše cizí jazyk, zejména jazyk anglický. Grafické znázornění o výsledcích jarních a
podzimních maturitních zkoušek podle studijních oborů je obsaženo ve výroční zprávě,
součástí je rovněž grafický přehled o složení jarních a podzimních závěrečných zkoušek podle
oborů vzdělávání.
Ředitel školy seznámil přítomné členy s problémy středních škol - je i nadále vysoká absence
žáků. Řada žáků je díky vysoké absenci z některých předmětů neklasifikována, především
v odborném výcviku. V řadě případů je naprosto nepochybné, že se jedná o neomluvenou
absenci, kterou přesto rodiče vědomě omluví. Škola je v těchto případech naprosto bezmocná.
U řady žáků, zejména u tříletých oborů, chybí základní pracovní návyky a jakákoliv
zodpovědnost. Škola velmi dbá na přesnou evidenci docházky a ke spolupráci systematicky
vyzývá zejména rodiče a smluvní partnery. Neomluvená absence má zásadní vliv na statistiku
výchovných opatření. Každá absence většího rázu je důvodem pro vedení správního řízení,
které obvykle končí podmíněným vyloučením ze školy a sníženou známkou z chování.
Statistika výchovných opatření je podrobně rozpracována ve výroční zprávě, rovněž tak
statistika o uplatňování absolventů škol.
Odborná praxe žáků maturitních a učebních oborů je také podrobně popsána ve výroční
zprávě. Odborná praxe žáků školy probíhá na pracovištích školy a pracovištích smluvních
partnerů, kterých má škola několik desítek. Smluvní pracoviště školy nalezneme na celém
území Ústeckého kraje, ale i mimo náš kraj a i mimo naší vlast. Odborná praxe žáků hotelové
školy je organizována v týdenních a dvoutýdenních blocích. Souběžně s praxí organizovanou
školou během celého školního roku žáci absolvují praxi organizovanou cateringovou
společností nebo jednotlivými hotely a restauracemi. Žáci absolvují akce na Pražském hradě,

Obecním domě v Praze, Žofíně, Grandhotelu Pupp a Hotelu Imperiál v Karlových Varech, ale
i na akcích pořádaných školou. Odborná praxe žáků Střední průmyslové školy a Obchodní
akademie je organizována ve 14 denních blocích v průběhu druhého a třetího ročníku.
Zaměření praxe vždy odpovídá danému oboru vzdělávání.
Výroční zpráva se rovněž zabývá věkovou skladbou a kvalifikačními předpoklady
pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické způsobilosti. Hotelová škola,
Obchodní akademie a Střední průmyslová škola v Teplicích usiluje o co nejvyšší
kvalifikovanost pedagogických pracovníků s odkazem na zákon č. 563/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Ředitel školy dále seznámil přítomné členy s odbornými, sportovními a mimoškolními
aktivitami školy. Sem patří zejména návštěva hejtmana Ústeckého kraje v dílnách průmyslové
školy, realizace studentského autosalonu průmyslové školy, obsluha prezidenta Mongolska,
přednáška generála Šándora. Výčet všech aktivit školy je součástí výroční zprávy.
Členové ŠR byli seznámeni s programem „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého
kraje – projekt IPO“. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice
je partnerem projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projekt je především zaměřen na propagaci, podporu a zkvalitnění vzdělávání žáků
v Ústeckém kraji v návaznosti na aktuální požadavky potencionálních zaměstnavatelů, ale
také na další rozvoj znalostí a dovedností žáků. Jedná se o komplexní podporu vzdělávání
technického a přírodovědného směru. Cílovou skupinu tvoří žáci, pedagogičtí pracovníci a
vedoucí pracovníci středních a základních škol v Ústeckém kraji.
Údaje o inspekční a kontrolní činnosti ČŠI a zřizovatele školy:
ve školním roce 2014/2015 se neuskutečnila na Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední
průmyslové škole Teplice kontrola ze strany České školní inspekce. Ve školním roce
2014/2015 proběhla na Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední průmyslové škole
Teplice jedna kontrola ze strany zřizovatele školy - závady s finančním dopadem nebyly
zjištěny.
Předseda ŠR vyzval přítomné, aby se vyjádřili k předložené výroční zprávě. K projednávané
výroční zprávě paní Bc. Jarmila Svobodová vznesla následující připomínky:
struktura výroční zprávy je stanovena podle ustanovení § 11 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění. Podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů a výročních zpráv, v platném znění, výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy
základní údaje o škole, jimiž jsou mimo jiné údaje o školské radě a dále také údaje o prevenci
sociálně patologických jevů. Tyto základní údaje nejsou v předložené výroční zprávě
uvedeny. Formální stránka výroční zprávy bude po skončení jednání ŠR projednána s
ředitelem školy.
Výroční zpráva byla přítomnými členy ŠR schválena za podmínky doplnění povinných
náležitostí tak, jak stanoví vyhláška č. 15/2005 Sb., v platném znění.

5. Různé
Ředitel školy informoval přítomné členy o rekonstrukci průmyslové školy – 3. patro, dále
jídelny gymnázia a konzervatoře, o novém osvětlení v dílnách průmyslové školy a vybavení
autodílny, o nákupu nových tiskáren. V přípravné fázi je projektová dokumentace na

rekonstrukci Obchodní akademie v Teplicích a také příprava zakoupení tiskárny 3D. V rámci
tohoto bodu jednání místopředseda ŠR pan Ing. Pavel Světlík informoval přítomné členy o
připravované akci „4. Autosalon“, která se bude konat v červnu r. 2016 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

