ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 10. 04. 2019
při Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední průmyslové škole Teplice

PROGRAM JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY:
1. Zahájení, představení nového člena vedení školy
2. Projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření školy za rok 2018
3. Informace o investičních akcích v roce 2019
4. Informace o přijímacím řízení na školní rok 2019/2020
5. Různé

Seznam účastníků jednání Školské rady (dále jen „ŠR“):
Ing. Luděk Forman
Mgr. Josef Huf
Mgr. Andrea Homolková
Mgr. Pavel Vašíček
Iveta Žižková
Bc. Jarmila Svobodová - omluvena
Jarmila Průšová
Pavel Tůma
Radko Veselý – omluven
Host zasedání – Mgr. Jana Vachoušková
Host zasedání ŠR - Mgr. Jiří Nekuda

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. Jednání Školské rady (dále také ŠR) bylo zahájeno v 17.00 hod. Jednání zahájil Ing.
Luděk Forman a seznámil členy rady s programem. Slova se dále ujal Mgr. Jiří
Nekuda, ředitel školy, který představil nového člena vedení školy, a to Mgr. Janu
Vachouškovou, která krátce představila svoji pozici ve škole a Mgr. Jiří Nekuda
upřesnil její pracovní náplň (praxe žáků oborů na SPŠ a OA, marketing, aj.). Hovořilo
se mj. o plánovaných stážích učitelů SPŠ v podnicích.

2. Mgr. Jiří Nekuda, ředitel školy, zahájil projednání Výroční zprávy o hospodaření školy
za rok 2018. Seznámil členy ŠR s příjmy a výdaji. Upozornil na investice do Školní
jídelny Čs. dobrovolců, jídelny U Kantora, upozornil na bezúplatný převod pozemků
ze strany zřizovatele pod budovami Střední průmyslové školy do účetnictví školy,
investice do šaten u tělocvičny na SPŠ a výměnu vjezdových vrat. Dále zmínil
investice na HŠ: výměna osvětlení a stropních panelů v pěti učebnách, výměna
vchodových dveří pro vchod pro žáky. V loňském roce byla dokončena rekonstrukce
budovy OA, přesto byla renovována parketová podlaha v tělocvičně. Dále seznámil
členy ŠR s výsledky Zprávy nezávislého auditora.
Ing. Luděk Forman vyzval členy ŠR k hlasování o schválení výroční zprávy. Výroční
zpráva o hospodaření školy za rok 2018 byla ŠR jednomyslně schválena.

3. Informace o investičních akcích v roce 2019: Mgr. Jiří Nekuda, ředitel školy, seznámil
ŠR s plánovanou rekonstrukcí budovy průmyslové školy a budovy Školní jídelny Čs.
dobrovolců. Dále se plánuje oprava wifi sítě na budově hotelové školy, obvyklá
výměna výpočetní techniky, investice do serverů školy, investice do vybavení kuchyní
aj.

4. Informace o přijímacím řízení na školní rok 2019/2020: ředitel školy seznámil členy
SŘ s počtem přihlášek žáků ke studiu. Zájem o studium na škole je zvýšený ve všech
oborech školy, mj. i díky systematické práci školy se žáky základních škol v rámci
uskutečněných projektů. Plánuje se otevřít 12 tříd, odhadovaný počet žáků
v následujícím školním roce se odhaduje kolem počtu 1tis.

5. Různé: plánuje se rozšiřování pedagogického sboru v souvislosti s očekávaným
nárůstem počtu žáků ve škole. Dále ředitel školy hovořil o plánované reformě
financování regionálního školství a návrhu nové podoby maturitní zkoušky. V květnu
2019 se opět uskuteční tradiční akce SPŠ – Autosalon SPŠ Teplice. Dále ředitel školy
informoval ŠR o uskutečnění projektů Šablony I. a byla podána žádost o čerpání
projektu Šablony II. Dne 11. 4. 2019 budou žáci hotelové školy obsluhovat na
Pražském hradě prezidentku republiky Chorvatsko. Ředitel školy také SŘ informoval
o probíhajících maturitních zkouškách a přijímacích zkouškách, které budou
následovat.

Zapsal: Mgr. Josef Huf
Ověřila: Mgr. Andrea Homolková
Schválil: Ing. Luděk Forman

