ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 7. 11. 2019
při Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední průmyslové škole Teplice

PROGRAM JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY:
1. Zahájení, úvodní slovo předsedy školské rady
2. Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019
3. Informace o stavu školy na začátku školního roku 2019/2020
4. Informace o investiční akci „REKO přízemí budovy Střední průmyslové školy“
5. Informace o investiční akci „REKO budovy školní jídelny Dobrovolců“
6. Informace o náborových akcích pro školní rok 2020/2021
7. Různé

Seznam účastníků jednání Školské rady (dále jen „ŠR“):
Ing. Luděk Forman
Mgr. Josef Huf
Mgr. Andrea Homolková
Mgr. Pavel Vašíček
Iveta Žižková - omluvena
Bc. Jarmila Svobodová
Jarmila Průšová
Pavel Tůma
Marta Druxová
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 školské rady, a to paní Martu
Druxovou, která nahradila pana R. Veselého.

2. Následovalo projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019.
Mgr. Jiří Nekuda, ředitel školy (dále ŘŠ), se ujal slova a prezentoval školské radě
významné body z Výroční zprávy. Mj. zdůraznil, že se podařilo zastavit propad počtu
žáků ve škole. V oboru hotelnictví stagnace pokračuje, přesto zůstává nejpočetnějším
oborem. Stagnuje také obor kuchař-číšník. Nárůst počtu žáků se objevuje zejména u
oboru obchodní akademie. Nárůst počtu žáků se objevuje i v oboru sociální činnost.
Ředitel školy upozornil na paradoxní situaci, kdy v Ústeckém kraji dochází k poklesu
počtu žáků, avšak neustále vznikají nové obory. Výsledky u maturitní zkoušky byly
pouze nepatrně horší, neúspěch byl zaznamenán zejména u didaktického testu
z českého jazyka. Docházka žáků jako ukazatel se příliš nezměnil. Dále se ŘŠ věnoval
např. uplatnění absolventů školy, hovořil o odborné praxi žáků a partnerech školy.
Upozornil na trend stárnutí pedagogického sboru – alarmující je situace zejména na
průmyslové škole, obor strojírenství. Neutěšená je situace v celé republice, navíc
učitelů ve školství ubývá. Co se týče dalšího vzdělávání učitelů, zejména odborní
učitelé absolvují stáže ve spolupracujících firmách, v čemž bude škola pokračovat.
Hotelová škola stále pokračuje ve spolupráci s Pražským hradem při obsluze státních
návštěv, zejména prezidentů z různých zemí. Projekt IKAP pomohl škole realizovat
exkurze. Ve škole se realizovalo mnoho nových soutěží a akcí. Velký úspěch ve
veslovací soutěži v Račicích zaznamenali žáci průmyslové školy. Tradiční akce
Autosalon, realizovaná na průmyslové škole, byla úspěšná – byla obohacena o
doprovodný program v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
Ing. Luděk Forman vyzval členy ŠR k hlasování o schválení výroční zprávy. Výroční
zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla ŠR jednomyslně schválena.
3. Informace o stavu školy na začátku školního roku 2019/2020: ŘŠ školy informoval ŠR
o náborových akcích, zejména upozornil na veletrh regionálního vzdělávání Šance

2019, dny otevřených dveří, projekty zaměřené na základní školy, např. „Den žákem
školy“. K pedagogickému sboru se připojilo 5 nových kolegů, personální situace v této
oblasti je tedy stabilní.
4. ŘŠ informoval ŠR o investičních akcích, akci „REKO přízemí budovy Střední
průmyslové školy“ a investiční akci „REKO budovy školní jídelny Dobrovolců“.
Problematická se jeví zejména rekonstrukce na průmyslové škole, kde bylo třeba řešit
nadměrný výskyt radonu. Problematická se rekonstrukce jeví zejména kvůli spolupráci
s firmou, která rekonstrukci realizuje.
5. Náborové akce viz bod 3.
6. Různé: ŘŠ informoval ŠR o stávce učitelů ze dne 6. 11. 2019 v souvislosti
s vyjednáváním o platech pedagogických pracovníků. Diskutována byla i otázka
připravovaných změn ohledně státní maturitní zkoušky. Dále hovořil ŘŠ o
připravované reformě financování regionálního školství.

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

