VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2016/2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
za rok 2016

Úvodní slovo ředitele školy
Vážené kolegyně a kolegové,
Vážení rodiče a žáci,
Vážení přátelé školy,
právě otevíráte Výroční zprávu Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední
průmyslové školy, Teplice, která má za cíl zhodnotit uplynulý školní rok, stručně zhodnotit,
jaký byl z hlediska výchovně vzdělávacího a z hlediska hospodaření školy za rok 2016.
Otevíráte již šestou společnou výroční zprávu tří teplických škol.
Nově vzniklý subjekt i nadále ztrácí žáky, propad je už větší, než bylo prognózováno
při sloučení tří subjektů. Aniž bych slepě hájil své kolegy, nemyslím si, že děláme něco
špatně, nebo jinak. Je zde plno objektivních věcí, které lze těžko ovlivnit. Neúprosný propad
zájmu o ekonomické vzdělání, gymnázia, která už berou v podstatě každého, bez ohledu na
výsledky ze ZŠ. Hodně žáků nám odebírá obor předškolní a mimoškolní výchova na AGC,
který v době sloučení neexistoval. Velmi nepříjemný je odliv zájemců na Obchodní akademii
do Ústí nad Labem, kde nejsme schopni konkurovat široké nabídce cizích jazyků. Bohužel
nám nepomáhá ani „přísnost“, kterou držíme vůči absentérům, ale o takové žáky rádi
přicházíme. Cesta z této malé „krize“ spočívá jen a jen v tvrdé a trpělivé práci, v systematické
práci se základními školami, výchovnými poradci na těchto školách.
Konec školního roku byl „zasažen“ bojem o Karierní řád učitelů, o dokument, který se
řeší léta. Neúspěšně bylo předloženo mnoho verzí a konečně ležela na stole verze určitě
nedokonalá, ale velkou částí odborné veřejnosti akceptovatelná. Konec karierního řádu opět
v plné nahotě ukázal, jak to kdo v naší zemi myslí vážně se školstvím. Ale to bych se již
dostal velmi blízko politickým debatám, a to není předmětem výroční zprávy. Faktem je, že
Karierní řád padl pod stůl a s ním především řada dobrých věcí, které byly součástí obsáhlé
novely zákona o pedagogických zaměstnancích. Osobně je mě líto několika věcí mimo
Karierní řád, bez toho se stejně jako většina ředitelů škol obejdu. Bohužel na Karierní řád už
byly navázány peníze, které se kdesi rozplynou a nedorazí tam, kam mají, tedy k učitelům.
Přijímací řízení představilo svou ostrou verzi v podobě Jednotné přijímací zkoušky.
Myšlenka je to bohulibá, osobně jsem ji hodně podporoval, provedení je však zatím mizerné.
Pokud měla JPZ ambice přivést na jednotlivé typy škol jen žáky, kteří tam svými schopnostmi
a vědomostmi patří, tak to se opravdu nepovedlo. Přijímací řízení proběhlo stejně, jen se
obohatilo o další velkou administrativou. Bez stanovení nepodkročitelných limitů úspěšnosti,
stanovení povinnosti započítat výsledky z JPZ i v dalších kolech příjímacího řízení se nikam
nepohneme. Vše bylo korunováno dvěma termíny v jednom kole přijímacího řízení s tím, že
si žák vybral lepší výsledek. Ale JPZ přinesla i pozitiva, dá se konstatovat, že žáci devátých
ročníků přeci jenom vzali přijímací řízení trochu vážně a minimálně věděli, že se musí na
nějakou zkoušku připravit. To je opravdu dobrý signál a věřme, že bude mít pokračování.
V tomto školním roce oslavila své jubileum střední průmyslová škola, od prvého
vyučovacího dne uplynulo úctyhodných 65 let. Potěšitelné je, že se na oslavách ukázalo
mnoho prvních absolventů z roku 1955, navíc ve velmi dobré kondici.
Na závěr mého úvodního slova dovolte, abych poděkoval všem, kteří se aktivně
podíleli na průběhu uplynulého školního roku. Děkuji také všem partnerům školy, bez kterých
si nelze představit kvalitní odborný výcvik a další rozvoj školy.
Mgr. Jiří Nekuda
ředitel školy

Charakteristika školy:
Název:

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola
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Statutární orgán:
Mgr. Jiří Nekuda, ředitel školy
Zástupce st. orgánu: Mgr. Pavel Vašíček, zástupce statutárního orgánu
Zástupci ředitele:
Mgr. Pavel Vašíček, zástupce ředitele
Mgr. Olga Dlouhá, zástupce ředitele
Ing. Vladimír Koudelka, zástupce ředitele
Ing. Lucie Fričlová, zástupce ředitele pro praktické vyučování
Ing. Imrich Kovács, ekonomický náměstek
Zřizovatel školy:
Ústecký kraj
IČO :
70 892 156
Adresa:
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02
Výpis z rejstříku škol a školských zařízení:
Datum zařazení do sítě:
Datum vystavení posledního rozhodnutí:
Datum účinnosti posledního rozhodnutí:

24.06.1996
15.12.2014
28.08.2017

Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice
Školní 476/3, 415 01 Teplice
Smetanovo náměstí 786, 415 01 Teplice
Poštovní 3/476, 415 49 Teplice
Smetanovo náměstí 2247, 415 01 Teplice – školní jídelna
Čs. Dobrovolců 2865, 415 02 Teplice – školní jídelna
Benešovo náměstí 1/604, 415 49 Teplice – školní jídelna – výdejna
Chelčického 1600/3, 415 49 Teplice – školní jídelna – výdejna
Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
Střední škola
Školní jídelna
Školní výdejna

kapacita:
kapacita:
kapacita:

1 538 žáků
1 500 strávníků
370 strávníků

Hlavním předmětem činnosti je poskytování středního vzdělání ve studijních a učebních
oborech. Jejich přehled podle výpisu z rejstříku škol je následující:
1.

Čtyřleté studijní obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
18-20-M/01
23-41-M/01
23-45-M/01
63-41-M/02
65-42-M/01

Informační technologie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Obchodní akademie
Hotelnictví

denní
denní
denní
denní
denní

2.

Tříleté učební obory poskytující střední vzdělání s výučním listem
29-54-H/01
65-51-H/01

3.

Cukrář
Kuchař - Číšník

denní
denní

Studijní obory pro absolventy tříletých učebních oborů poskytující střední vzdělání
s maturitní zkouškou
64-41-L/51

Podnikání

denní

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice
organizační struktura k 1.9.2016

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice
organizační struktura - (LIST 2 – 1.9.2016)

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice
organizační struktura - (LIST 3 – 1.9.2016)

Vedení školy

Mgr. Jiří Nekuda

ředitel školy

Mgr. Pavel Vašíček

zástupce ředitele pro obory Hotelové školy
zástupce statutárního orgánu

Mgr. Olga Dlouhá

zástupce ředitele pro obor Obchodní akademie

Ing. Vladimír Koudelka

zástupce ředitele pro obory Střední průmyslové školy

Ing. Lucie Fričlová

zástupce ředitele pro praktickou výuku

Ing. Imrich Kovács

ekonomický náměstek

Vedoucí školních jídelen

Ivana Antalová

vedoucí školní jídelny Čs. Dobrovolců

Ing. Martin Vacek

vedoucí školní jídelny U Kantora

Pedagogický sbor
Bindrová Zuzana, Mgr.

M – IT

Bočkai Milan, Ing.

odborné předměty

Boudníková Markéta, Mgr.

M–Z

Brušáková Kateřina, Mgr.

Aj

Černá Martina, Mgr.

Aj – ČJL

Černá Erika, Mgr.

Aj

Dlouhá Olga, Mgr.

Ekonomické předměty

Doležal Zdeněk

odborné předměty

Drábková Nikola, Bc.

technické předměty

(do 30.9.2016)

zástupce ředitele OA

(MD)

Eisenmannová Ludmila, Mgr. M - F
Fričlová Lucie, Ing.

odborné předměty

zástupce ředitele

Frišová Janette, Ing.

Aj

Frýdlová Ivana, Mgr.

M-Z-Tv

Fürst Roman, Bc.

technické předměty

Hlaváček Miroslav

vedoucí dílen SPŠ

Hlávková Lenka, Mgr.

ČJL-Nj

Homolková Andrea, Mgr.

M

Honců Zdeněk, Ing.

odborné předměty

Horáčková Jitka, Mgr.

M-F

Houda Pavel, Mgr.

technické předměty

Hudská Michaela, Ing.

ekonomické předměty

Huf Josef, Mgr.

ČJL – SPV

Chárová Eva, Mgr.

Tv - Z

Ilkiv Jiří, Ing.

odborné předměty

Ilkivová Hana, Ing.

odborné předměty

Jansová Ivana

M–F

Jarolímková Pavla, Mgr.

ČJL – SPV

Juřicová Hana, Ing.

ekonomické předměty

Kindl Stanislav, Ing., MBA

Aj, Nj, ekonomické předměty

Kolbabová Lenka, Mgr.

ČJL – Nj

Koluch Toni, Ing.

technické předměty

(MD)

(MD)

metodik prevence HŠ

Koudelka Vladimír, Ing.

odborné předměty

zástupce ředitele SPŠ

Kulčickij Alexandr, Mgr.

Tv

Kulhánek Václav

odborné předměty

Kulhánek Zdeněk

IT, odborné předměty

Kulhánková Petra

odborné předměty

Lišková Helena, Mgr.

Tv – NEJ - ČJL

Martínková Jana, Mgr.

Nj

Mašková Ivana, Mgr.

CJL – D

Melcová Ivana, Mgr.

ČJL – Nj

Milerská Hana, Ing.

technické předměty

Nekuda Jiří, Mgr.

M

ředitel školy

Novotná Miroslava, Ing.

ekonomické předměty

výchovný poradce OA, SPŠ

Nožičková Michaela, Ing.

ekonomické předměty

Obr Pavel, Ing.

IT

Olšerová Eva, Ing.

ekonomické předměty

Opatrná Věra, Mgr.

ČJL – SPV

Ottisová Martina, Mgr.

ČJL - Aj

Pastyříková Adéla, Mgr.

Aj

Pavelková Gabriela, Mgr.

Aj

Petrů Jaroslav

odborné předměty

Pokorný Vít

odborné předměty

Prokešová Ivana

odborné předměty

Prošková Barbora, Ing.

ekonomické předměty

Rumler Roman

odborné předměty

Řeháčková Kateřina, Mgr.

M – SPV

Říha Miroslav, Mgr.

Tv - SPV

Salačová Lucie, Mgr.

Z-D

Semrád Josef, Ing.

odborné předměty

Skramušská Monika, Mgr.

ČJL-On

Stammová Eva, Mgr.

M-ZPV

Stehlíková Magda, Mgr.

ČJL – Nj

Stojčenko Miroslav, Mgr.

Aj

Suchomelová Zdeňka, Ing.

ekonomické předměty

Světlík Miroslav, Ing.

odborné předměty

koordinátor ICT

(MD)

(MD)

(MD)
výchovný poradce HŠ

metodik prevence OA

Světlík Pavel, Ing.

technické předměty

Svobodová Brigita, Mgr.

ČJL-Nj-D

Šnídlová Pavlína, Mgr.

ČJL - SPV

Šudichová Marcela, Mgr.

ČJL – SPV

Tišerová Vladimíra, Ing.

ekonomické předměty

Tomková Petra, Mgr.

Aj - SPV

Tomšíková Alexandra, Mgr.

ČJL - Nj

Vacek Martin, Ing.

odborné předměty

Vajner Jan, Mgr.

Z–D

Vandegrift Kateřina, Ing.

ekonomické předměty, Aj

Vašíček Pavel, Mgr.

Tv

Vlček Pavel, Ing.

technické předměty

Vrátilová Jitka, Mgr.

ČJL-Nj

Zamrzla Milan, Mgr.

Ch – ZPV

Zrostlíková Jana, Ing.

ekonomické předměty

Žižka Karel, Ing.

odborné předměty

metodik prevence SPŠ

zástupce ředitele HŠ

(od 1.10.2016)

Učitelé odborného výcviku
Kašpar Jiří

vedoucí učitel odborného výcviku

Krausová Vlasta

obor Cukrář

Neufusová Hana

obor Kuchař

Pešková Ivana

obor Cukrář

Petrů Iveta

obor Číšník, servírka

Petrů Jaroslav

obor Číšník, servírka

Táborová Anna

obor Kuchař

THP a ostatní zaměstnanci školy
Bohdálková Alena

kuchařka – školní jídelna Čs. Dobrovolců

Beňáková Silvie

uklízečka

Burčynská Feofalija

uklízečka

Caba Ondřej

kuchař – školní jídelna U Kantora

Cmíralová Zdeňka

kantýnská Tivall

Černá Jana

kuchařka jídelna Dobrovolců

Doušová Jindra

uklízečka

Druxová Marta

účetní pokladní

Fantová Eva

kantýna SPŠ

Frýdová Jana

účetní, pokladní

Fuchsová Martina

skladní školní jídelna U Kantora

Gaňová Eva

uklizečka

Habenichtová Michaela

vedoucí sekretariátu ředitele školy

Jílková Zdena

uklízečka

Kálalová Vladimíra

sekretariát ředitele školy

Kasalová Nikola

kantýnská Persona, Merisant

Klímová Jana

kuchařka Jídelna Konzervatoř

Kotoučková Jana

provozní školní jídelna Čs. Dobrovolců

Kulčická Irina

kantýnská – kantýna škola

Kulhánek Zdeněk

správce sítě

Kurasová Viktoriya

uklízečka

Lacková Helena

uklízečka – školní jídelna U Kantora

Laliková Jana

provozní školní jídelna U Kantora

Landová Hana

kantýnská – kantýna Gymnázium Teplice

Lukešová Jana

kuchařka – školní jídelna Čs. Dobrovolců

Manhartová Štěpánka

kantýna – Lesní Brána

Nejedlý Milan

školník – správce budov

Palovčíková Marie

uklízečka

Pauzová Simona

kuchařka ŠJ U Kantora

Perriová Zdenka

uklízečka

Pertl Ladislav, st.

školník – správce budov

Reitmayerová Naděžda

šéfkuchařka školní jídelna Čs. Dobrovolců

Rolová Kamila

uklizečka

Řeháková Marie

kuchařka, skladnice školní jídelna Čs. Dobrovolců

Srbová Helena

hlavní účetní (do 31.5.2017)

Sušková Miroslava, Ing.

hlavní účetní (od 1.6.2017 do 31.7.2017)

Šimůnková Radka

uklízečka

Šmídová Pavla

provozní ŠJ U Kantora

Štulerová Ivana

kuchařka školní jídelna Čs. Dobrovolců

Tokárová Šárka

uklízečka

Tylová Milena

personalistka, mzdová účetní

Waicová Jana

sekretariát ředitele školy

Školská rada – volební období 1.9.2014 až 31.8.2017
Školská rada pracuje v tomto složení od 1. 9. 2014, v počtu 9 členů. Členové školské rady se
sešli ve školním roce 2016/2017 dvakrát, v obvyklých termínech. Podzimní termín byl
především věnován projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok
2015/2016. Jarní jednání bylo věnováno Výroční zprávě o hospodaření školy za rok 2016.
Zápisy z jednání lze najít na stránkách školy, v listinné podobě jsou uloženy na sekretariátu
školy, Benešovo náměstí 1.
Školská rada pracovala v tomto složení:
Ing. Luděk Forman – předseda ŠR, zástupce za zřizovatele
Ing. Pavel Světlík – místopředseda ŠR, zástupce za pedagogické pracovníky
Pavlína Bartáková – zástupce za zákonné zástupce žáků a plnoleté žáky
Bc. Jarmila Svobodová – zástupce za zřizovatele
Mgr. Petra Tomková – zástupce za pedagogické pracovníky
Mgr. Pavel Vašíček – zástupce za pedagogické pracovníky
Ing. Petr Chytka – zástupce za zákonné zástupce žáků a plnoleté žáky
Libor Vojáček – zástupce za zákonné zástupce žáků a plnoleté žáky
Iveta Žižková – zástupce za zřizovatele

Školní rok 2016/2017
Školní rok 2016/2017 zahájila škola 1. září 2016 tradičně v prostorách Domu kultury
v Teplicích, opět za přítomnosti tradičního hosta, primátora Statutárního města Teplice, pana
Jaroslava Kubery. Nový školní rok byl zahájen s následujícím počtem žáků, tříd a
pedagogických pracovníků:
Tabulka : Počty žáků a pedagogických pracovníků k 30.9.2016
Počet tříd
38

Počet žáků
959

Počet pedagogických pracovníků
87

Ve školním roce 2016/2017 byly v nabídce školy následující obory: obor Informační
technologie, který se od 1. 9. 2015 vyučuje podle nového školního vzdělávacího programu
(dále jen ŠVP), obor Strojírenství, od 1. 9. 2015 taktéž nové ŠVP, obor Dopravní prostředky,
taktéž od 1. 9. 2015 nové ŠVP, obor Obchodní akademie, od 1. 9. 2015 upravený o navýšené
hodiny matematiky a cizího jazyka, obor Hotelnictví, taktéž od 1. 9. 2015 upravené ŠVP,
navýšené hodiny matematiky, obor Cukrář a obor Kuchař – Číšník, který je vyučován podle
dvou samostatných ŠVP, samostatně Kuchař a Číšník – Servírka. Pro absolventy tříletých
učebních oborů škola nabízí nástavbové maturitní studium Podnikání. Obory vyučované na
SPŠ mají v prvém ročníku stejnou předmětovou skladbu, obory Hotelnictví a Obchodní
akademie byly posíleny o hodiny matematiky v reakci na připravovanou povinnou maturitu
z matematiky.
Meziročně došlo k poklesu žáků na škole, celkem o 38. Počet pedagogů se snížil o 6. K
mírnému nárůstu žáků došlo pouze u oboru Cukrář, na Střední průmyslové škole došlo
k výraznému nárůstu počtu žáků v oboru Strojírenství, což je velmi pozitivní informace.
Pokračuje propad zájmu o obor Obchodní akademie, přidal se i obor Hotelnictví. Opakovaně
se potvrzuje, že v okresu Teplice existuje určitá, zhruba stejná, množina uchazečů o technické
obory a vždy jde o to, kam se soustředí jejich zájem. Pokles počtu žáků byl očekávaný a lze
předpokládat, že se stavy žáků postupně ustálí někde kolem čísla 950 až 1000. Vše vychází ze
statistik, kdy ze základních škol vychází historicky nejméně žáků za posledních dvacet let a
tento stav bude ještě rok trvat. Pokračuje také trend, kdy je stále menší ochota uchazečů za
vzděláním dojíždět z větší vzdálenosti. Pokračuje propad zájmu o nástavbové studium oboru
Podnikání a také klesá úroveň studia tohoto oboru.
Stav počtu žáků k 30. 9. 2016 byl v jednotlivých oborech následující:
Tabulka : Počty žáků podle oborů, počty žáků vykonávající MZ a ZZ
Název oboru
Informační technologie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Obchodní akademie
Podnikání
Hotelnictví
Cukrář
Kuchař
Číšník

Počet žáků
134
98
51
129
33
261
60
123
70

Závěrečná zkouška
0
0
0
0
0
0
11
40
20

Maturitní zkouška
32
7
16
35
9
58
0
0
0

Tabulka: Vývoj počtu žáků podle jednotlivých oborů vzdělávání
Název oboru/Počet žáků
Informační technologie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Obchodní akademie
Podnikání
Hotelnictví
Cukrář
Kuchař-Číšník

30.9.2012

30.9.2013

30.9.2014

30.9.2015

30.9.2016

100
84
85
221
51
351
36
225

145
71
86
198
50
328
39
184

159
69
65
152
44
303
42
189

136
68
64
155
34
290
54
196

134
98
51
129
33
261
60
193

V grafech vývoje počtu žáků v oborech, které nabízí naše škola, lze sledovat následující:
1. Obor Informační technologie byl v roce 2013 výrazně inovován s důrazem na
odbornost v IT, zvýšil se zájem, ale znalosti uchazečů v řadě případů neodpovídaly
požadavkům oboru. Postupně se obor stabilizuje na jednu třídu v ročníku.
2. Obor Strojírenství se stává vlajkovou lodí nabídky SPŠ Teplice, v roce 2015 byl
významně změněn vzdělávací program, byl dokončen projekt IPO a začal „atak“ na
žáky základních škol. Zda to byla cesta správná, musíme počkat do dalších let.
3. Zájem o obor Dopravní prostředky začíná výrazně upadat. Nepomohla ani změna
s důrazem na více praxe. Pokud se trend nezastaví, bude nutno řešit otázku, jak
s oborem dále. Škola bude muset řešit i personální zabezpečení oboru.
4. Nezadržitelný propad zájmu o obor Obchodní akademie je patrný již pět let. Tento
trend zasáhl obchodní akademie napříč ČR. Meziroční propad v letech 2015 a 2016
byl opravdu nečekaný, počet žáků v prvním ročníku se propadl na polovinu. Faktorů
je několik. Vzdělávací trh nabízí velké množství pseudoekonomických oborů a žáci
volí jednodušší cestu, jak získat maturitní zkoušku. Vzdělávací trh v okrese Teplice

v uplynulých letech ovlivnily dva faktory. Naprosto nepochopitelný krok, kdy
soukromé technické škole AGC byl povolen obor Předškolní a mimoškolní výchova,
dalším faktorem pak je výrazný nárůst počtu přijatých na Gymnáziu Teplice. Oba tyto
faktory odčerpaly zejména oborům Obchodní akademie a Hotelnictví cca 50 až 60
žáků ročně. Velký konkurent je i „jazyková“ OA v Ústí nad Labem.
5. Obor Hotelnictví přišel za 5 let o 100 žáků. Jeden z důvodů byl popsán výše (viz
Obchodní akademie), významně se na propadu podílí menší zájem žáků dojíždět za
vzděláním do jiného okresu. Obor je významně spádový, podíl dojíždějících z jiných
okresů činil zhruba 50%. Ustálení na 2 třídách v ročníku je asi v pořádku.
6. Již druhý rok sledujeme zvýšený zájem o obor Cukrář, již druhý rok jsme otevřeli
samostatnou třídu. Škola bude pravděpodobně žádat o navýšení kapacity pro 3
samostatné třídy. Problematické je zajištění praxe pro obor. Nabídka je omezená.
7. Zájem o obor Kuchař-Číšník je roky stabilní, varující je ovšem kvalita zájemců o
studium tohoto oboru. Procento těch, kteří o obor opravdu jeví zájem a projevují
snahu jej dokončit, rok od roku klesá. Změnit tento trend se od roku 2016 snažíme
zavedením nové výukové metody „Kulinářské umění“.
8. Vývoj nástavbového oboru Podnikání je odrazem předchozího konstatování, klesající
úroveň uchazečů o učební obory má za následek klesající zájem o nástavbové
studium, zároveň výrazně klesá úspěšnost dokončení tohoto studia.
Při pohledu na graf celkového vývoje počtu žáků lze konstatovat, že tento vývoj byl ve
„slučovacím“ projektu prognózován. Byl nastíněn předpoklad, že se počet žáků školy ustálí
na čísle 1050. Bohužel nebyl prognózován tak velký propad zájmu o obor Obchodní
akademie, zde chybí zhruba 100 žáků.
Tabulka : Počty žáků podle součástí školy, počty žáků vykonávající MZ a ZZ
Název oboru
Počet žáků
Hotelová škola
547
Obchodní akademie
129
Střední průmyslová škola
268

MZ/ZZ
138
35
51

Meziroční změna
- 27
- 26
+ 15

Školní rok 2016/2017 byl ve znamení debat nad několika zásadními oblastmi, které významně
zasáhnou celé školství. Především pokračovala debata nad reformou financování regionálního
školství, byla zavedena povinná jednotná přijímací zkoušky (JPZ) a byla dokončena velmi
nedůstojná debata okolo Karierního řádu učitelů s tím, že nebylo PS přehlasováno veto
Senátu. Svůj podíl na to měla skutečnost, že ministryně Valachová krátce před hlasováním
odešla z funkce ministryně školství.
V konečné verzi prošla JPZ jako dvoukolová v jednom termínu s tím, že si žáci mohou
ponechat lepší výsledek. Námitky odborné veřejnosti, že to ničemu neprospěje, nebyly
vyslyšeny. Nejen, že to byla pravda, ale nakonec se tento krok ukázal jako diskriminační pro
žáky, kteří si volili pouze jednu variantu oboru s maturitní zkouškou.
Naše škola se s konáním JPZ vypořádala velmi dobře a účast na pilotování v minulých letech
se ukázala jako správná cesta. Výsledky byly opět spíše průměrné a bude dobré sledovat a
porovnávat je s výstupem, tedy s maturitní zkouškou.
Tabulka : Přijímací řízení na školní rok 2017/2018
Název oboru
Hotelnictví
Cukrář
Kuchař
Číšník – servírka
Obchodní akademie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Informační technologie

Plán přijetí
102
17
68
17
68
34
34
68

Přihlášeno
92
48
56
36
77
56
17
44

Přijato
91
40
49
29
75
55
17
44

Nastoupilo
52
25
34
15
34
33
7
28

Hodnotíme-li uplynulý školní rok 2016/2017 z hlediska prospěchu a chování, lze konstatovat,
že nijak nevybočil z trendu let minulých. Žáci si z neprospěchu a neklasifikace, zejména
v prvním pololetí, nedělají vůbec nic, a to i díky vědomí, že se vždy najde škola, kde nějaký
obor nakonec absolvují. Největší potíže žákům činí předměty, jako jsou matematika, cizí a
český jazyk, ale bohužel stále častěji i odborné předměty. Velké problémy jsou u některých
žáků oboru Hotelnictví s přístupem k absolvování odborné praxe. Proto je již třetím rokem do
klasifikačního řádu nově zakomponována vazba odborné praxe na předmět stolničení a lze
konstatovat, že se situace výrazně zlepší.
Přetrvávající problém je neomluvená absence, která vždy graduje ve druhém pololetí.
Nejvýrazněji se tento problém projevuje u tříletých učebních oborů, zejména u odborné praxe.
Bohužel řadě žáků chybějí základní pracovní návyky a jakýkoliv smysl pro zodpovědnost. Je
to trend, který si řada žáků přináší ze svých rodin. Bohužel trendy, které jsou typické pro
učební obory, se pomalu stěhují i na obory maturitní.
(US – počet žáků, kteří v daném pololetí ukončili studium nebo nebyli klasifikováni)
Tabulka : Celkový prospěch žáků za 1. pololetí školního roku 2016/2017
Počet žáků
Prospělo s
Prospělo Neprospělo
k 31.1.2017 vyznamenáním
SPŠ
276
9
182
85
Obchodní akademie
127
3
89
28
HŠ – maturitní obory
292
2
175
97
HŠ – učební obory
255
0
111
117
Celkem
950
14
557
327
Název oboru

US
0
7
18
27
52

Tabulka : Celkový prospěch žáků za 2. pololetí školního roku 2016/2017
Počet žáků
Prospělo s
Prospělo Neprospělo
30.6.2017 vyznamenáním
SPŠ
265
7
225
33
Obchodní akademie
122
13
99
10
HŠ – maturitní obory
278
4
219
40
HŠ – učební obory
230
0
172
50
Celkem
895
24
715
133
Název oboru

US
0
0
15
8
15

Maturitní zkouška školní roku 2016/2017 probíhala v duchu roku předcházejícího, tedy opět
se skládala z části společné a části profilové. Ve společné části žáci maturovali ze dvou
předmětů, z jazyka českého a dále si volili cizí jazyk nebo matematiku. Vyjma Střední
průmyslové školy volila většina žáků spíše cizí jazyk, zejména jazyk anglický. Dlouhodobě se
volba matematiky na naší škole ukazuje jako méně šťastná, zejména na netechnických
oborech.
Níže uvedené přehledy výsledků maturitní zkoušky ukazují, že zejména na jaře 2017 se opět
nemáme čím chlubit, velká část žáků závěrečný ročník podcenila a nebývale velké množství
jich vůbec nebylo k maturitní zkoušce připuštěno. Nejhorší výsledek zaznamenal obor
Dopravní prostředky a Hotelnictví, kde úspěšně zakončila studium zhruba 50% přihlášených
žáků.
Výsledek za jaro a podzim 2017 zaznamenal úspěšnost 82% žáků připuštěných k maturitní
zkoušce, za zmínku jistě stojí 100% úspěšnost oboru Strojírenství a 91% úspěšnost oboru
Obchodní akademie. Naopak nejhorší úspěšnost letos vykázaly obory Dopravní prostředky,
jen 79%, a obor Hotelnictví, úspěšnost 78%.
V maturitním ročníku oboru Podnikání bylo pouze 9 žáků, připuštěno k maturitní zkoušce
bylo šest žáků, uspěli 4.

Tabulka : Výsledky maturitní zkoušky – jaro 2017
Název oboru
Hotelnictví
Podnikání
Obchodní akademie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Informační technologie
Celkem jaro 2017

Počet přihlášených Nepřipuštěno
Prospělo s
žáků k maturitě
k maturitě
vyznamenáním

58
9
35
7
16
42
167

12
3
4
0
3
4
26

1
0
0
0
0
1
2

Prospělo

Neprospělo

28
3
22
4
6
18
81

17
3
9
3
7
19
58

Prospělo

Neprospělo

10
1
7
3
5
14
40

11
2
3
0
3
8
27

Tabulka : Výsledky maturitní zkoušky – podzim 2017
Název oboru
Hotelnictví
Podnikání
Obchodní akademie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Informační technologie
Celkem podzim 2017

Počet přihlášených Nepřipuštěno
Prospělo s
žáků k maturitě
k maturitě
vyznamenáním

29
6
13
3
10
23
84

8
3
3
0
2
0
17

0
0
0
0
0
0
0

Tabulka : Výsledky maturitní zkouška – celkem rok 2017
Název oboru
Hotelnictví
Podnikání
Obchodní akademie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Informační technologie
Celkem rok 2017

Počet přihlášených Nepřipuštěno
Prospělo s
žáků k maturitě
k maturitě
vyznamenáním

58
9
35
7
16
42
167

8
3
3
0
2
1
17

1
0
0
0
0
1
2

Prospělo

Neprospělo

38
4
29
7
11
32
121

11
2
3
0
3
8
27

Po sedmi letech pořádání společné části maturitní zkoušky by se dalo očekávat, že uchazeči o
studium na maturitních oborech, tedy především jejich zákonní zástupci, budu obezřetnější a
budu lépe zvažovat, zda je maturitní obor pro ně vhodný. Z pohledu statistik společnosti
CERMAT se ukazuje, že tomu tak bohužel není a výsledky společné části, ale bohužel i
profilové části maturitní zkoušky jsou stále horší a horší.
Závěrečná zkouška probíhala tradičně podle jednotného zadání pro všechny obory vzdělávání.
V letošním školním roce jsme již potřetí pořádali pro závěrečné ročníky oboru Kuchař
celoroční přípravný seminář a na průběhu praktické zkoušky to bylo opět vidět. V tomto
trendu budeme pokračovat i v roce následujícím. Osvědčilo se i konání ZZ v prostorách
cvičných kuchyní, kde měli žáci srovnatelné podmínky.

Tabulka : Výsledky závěrečná zkouška – jaro 2017
Název oboru
Kuchař
Číšník
Cukrář
Celkem jaro 2017

Počet přihlášených Nepřipuštěno
Prospělo s
žáků k ZZ
k ZZ
vyznamenáním

36
19
8
63

6
4
0
10

4
0
0
4

Prospělo

Neprospělo

22
15
6
43

3
0
2
5

Prospělo

Neprospělo

6
2
1
9

2
0
1
3

Tabulka : Výsledky závěrečná zkouška – podzim 2017
Název oboru
Kuchař
Číšník
Cukrář
Celkem podzim 2017

Počet přihlášených Nepřipuštěno
Prospělo s
žáků k ZZ
k ZZ
vyznamenáním

10
4
2
16

2
2
0
4

0
0
0
0

Tabulka : Výsledky závěrečná zkouška – celkem 2017
Název oboru
Kuchař
Číšník
Cukrář
Celkem 2017

Počet přihlášených Nepřipuštěno
Prospělo s
žáků k ZZ
k ZZ
vyznamenáním

36
19
8
63

2
2
0
4

Prospělo

Neprospělo

28
17
7
52

2
0
1
3

4
0
0
4

Jedna z nejproblematičtějších stránek života středních škol je i nadále vysoká absence žáků
bez rozdílu toho, zda se jedná o žáky zletilé nebo nezletilé. 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, ale v tu chvíli zasáhnou rodiče a
absenci omluví. Škola je v těchto případech naprosto bezmocná. U řady žáků, zejména u
tříletých oborů, chybí základní pracovní návyky a jakákoliv zodpovědnost k odbornému
pracovišti. Tato skutečnost nám velmi komplikuje vztahy s některými partnery.
Škola velmi dbá na přesnou evidenci docházky a k úzké spolupráci systematicky vyzývá
zejména rodiče a smluvní partnery. Včasná komunikace s rodinou je základ včasného
odhalení záškoláctví a ve většině případů se pak záškoláctví neopakuje.
Tabulka : Statistika docházky žáků ve školním roce 2016/2017

Hotelová škola – 1. pol.
Hotelová škola – 2. pol.
Obchodní akademie 1.p.
Obchodní akademie 2.p.
Průmyslová škola – 1.p.
Průmyslová škola – 2.p.
Celkem – 1. pololetí
Celkem – 2. pololetí

Počet žáků

Zameškané
hodiny celkem

Omluvené
hodiny

Neomluvené
hodiny

547
508
127
122
276
265
950
895

40 625
48 274
8 624
6 966
18 605
20 673
67 854
75 913

38 472
44 850
8 304
6 710
18 144
19 778
64 920
71 338

2 153
3 424
320
256
461
895
2 934
4 575

Tabulka : Statistika výchovných opatření ve školním roce 2016/2017

1.pololetí
2.pololetí
CELKEM

Počet žáků

2.stupeň

3.stupeň

podmíněné
vyloučení

vyloučení
ze studia

950
895

43
50
93

18
25
43

22
17
39

0
1
1

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola každoročně klade velký
důraz na prevenci sociálně patologických jevů. Na škole působí tři metodici prevence, kteří
k 1. 9. předkládají minimální preventivní program. Minimální preventivní program se
soustředí na oblast prevence šikany, užívání a distribuce návykových látek a bezpečnosti
silničního provozu.
K prevenci škola využívá jak interní osvětu, tak i externích odborníků. Celý pedagogický sbor
je pravidelně vyzýván a školen k netoleranci jakýchkoliv náznaků šikany, netoleranci žáků
jiných národností a kultur. V případě potřeby škola spolupracuje s PPP v Teplicích nebo
s jinými odbornými pracovišti.
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola se zapojením všech
pedagogických pracovníků, zejména pak všech třídních učitelů, učitelů odborné přípravy a
instruktorů odborné přípravy důrazně bojuje s neomluvenou absencí, problémy s docházkou
na odborný výcvik a další odborné aktivity školy. I když boj s těmito nešvary není úplně
úspěšný, žáci vědí, že škola tyto přestupky netoleruje, vždy informuje rodinu a absenci řeší
s využitím všech možností uvedených v klasifikačním řádu školy.

Statistika uplatnění absolventů 2017 – stav známý k 30. 9. 2017
Tabulka : Statistika uplatnění absolventů – zjištěný stav k 30.9.2017
Hotelnictví
Obchodní akademie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Informační technologie
CELKEM

VŠ studium

Jiné studium

Pracuje

Úřad práce

Není info/jiné

15
18
3
3
17
56

2
1
0
0
1
4

28
8
2
8
15
61

1
2
0
1
6
10

3
3
2
0
0
8

Velmi zarážející je evidence některých absolventů Střední průmyslové školy na Úřadu práce.
Pravděpodobnější je scénář evidence a práce na černo, nebo se jim pracovat nechce.
Potěšitelný je i zájem o vysokoškolské studium, opět převládají fakulty UJEP v Ústí nad
Labem, u průmyslováků pak Technická univerzita v Liberci.

Odborná praxe žáků – maturitní obory

Žáci školy při obsluze prezidenta Miloše Zemana v rámci návštěvy ÚK – Vinařství Třebívlice

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. Smluvní pracoviště školy musí splňovat vysoké nároky,
a to jak po technické, tak i personální stránce. Žáci jsou střídáni na různých pracovištích tak,
aby si osvojili různé dovednosti. Pracují pod dohledem učitele nebo instruktora odborného
výcviku. V tomto školním roce plnila řada žáků odbornou praxi v hotelích v Německu.
Jednalo se o pravidelné dvoutýdenní pobyty.
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, v Obecním domě v Praze, na Žofíně, v Grandhotelu Pupp a
v Hotelu Imperiál v Karlových Varech, ale i akce pořádané školou.
Odborná praxe žáků Střední průmyslové školy a Obchodní akademie je organizována ve
14denních blocích v průběhu druhého a třetího ročníku. Zaměření praxe vždy odpovídá
danému oboru vzdělávání.
1. ročník – obor Hotelnictví
Celková délka praxe je 3 týdny.
Odbornou praxi absolvují žáci v průběhu školního roku. Pracovní doba žáků je maximálně 30
hodin týdně, v pěti dnech. Žákům je zakázána práce přesčas a v noci.
Škola doporučuje žákům odbornou praxi v době hlavních prázdnin v rozsahu 1 týdne.

2. ročník – obor Hotelnictví
Celková délka praxe je 5 týdnů.
Odbornou praxi absolvují žáci v průběhu školního roku, z toho jeden týden (v rozsahu 30 h)
odpracují na akcích pořádaných nebo zabezpečovaných školou. Pracovní doba žáků je 35
hodin týdně, v pěti dnech. Žákům jsou zakázané přesčasy, v noci mohou pracovat pouze 1
hodinu v návaznosti na denní práci.
Škola doporučuje žákům odbornou praxi v době hlavních prázdnin v rozsahu 2 týdnů.
3. ročník – obor Hotelnictví
Celková délka praxe je 5 týdnů.
Odbornou praxi absolvují žáci v průběhu školního roku, z toho jeden týden (v rozsahu 30 h)
odpracují na akcích pořádaných nebo zabezpečovaných školou. Pracovní doba žáků je 35
hodin týdně, v pěti dnech. Žákům jsou zakázané přesčasy, v noci mohou pracovat pouze 1
hodinu v návaznosti na denní práci.
Škola doporučuje žákům odbornou praxi v době hlavních prázdnin v rozsahu 2 týdnů.
4. ročník – obor Hotelnictví
Celkový rozsah praxe je 3 týdny.
Odbornou praxi absolvují žáci v průběhu 1. pololetí školního roku, z toho jeden týden
odpracují na akcích pořádaných nebo zabezpečovaných školou. Pracovní doba žáků je 35
hodin týdně.

Jedno z pracovišť v saském příhraničí – zámek Purschenstein v Neuhausenu

Odborný výcvik žáků učebních oborů
Odborný výcvik žáků učebních oborů je organizován na pracovištích školy pod dohledem
učitele odborného výcviku nebo na pracovištích smluvních partnerů pod dohledem odborného
instruktora. Na smluvní pracoviště klade školy vysoké nároky, a to jak po technické, tak i
personální stránce. Je snahou školy u jednotlivých žáků měnit odborné pracoviště vždy na
konci každého pololetí školního roku tak, aby každý žák poznal co nejvíce pracovišť.
Rozdělování žáků na pracoviště organizuje a kontroluje vedoucí učitel odborného výcviku.
Odborný výcvik žáků učebních oborů probíhá v režimu týden praxe, týden škola. Pracovní
doba žáků prvních ročníků je 6 hodin, ostatních ročníků 7 hodin. Žáci pracují pět dní v týdnu.
Časový harmonogram jejich práce určuje v rámci platných předpisů dané pracoviště. Žáci
jsou za produktivní práci finančně odměňováni podle ekonomické směrnice školy, která byla
vypracována v souladu s vyhláškou MŠMT ČR a je aktualizována při každém zvýšení
minimální mzdy.

Příklady pracovišť školy
Hotel Vladimír Ústí nad Labem
Grandhotel PUPP Karlovy Vary
Hotel PRINCE DE LIGNE Teplice
Lázně Teplice – Lázeňský dům Beethoven
GLAVERBEL CZECH – závodní jídelna
Clarion Congress hotel v Ústí nad Labem
Cukrárna „ČECHÁČKOVÁ“
Hotel Větruše v Ústí nad Labem
Restaurace čtyřlístek Dubí
Domov důchodců Bystřany
Tereziny Lázně Dubí
Školní jídelna U Kantora
Školní jídelna Čs. Dobrovolců
Cukrárna Mocca
Pecud Proboštov

Pedagogičtí pracovníci školy
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola směřuje k co nejvyšší
kvalifikovanosti pedagogických pracovníků tak, jak to ukládá zákon 563/2004 Sb. Jako
největší problém se jeví plnit tuto podmínku u některých učitelů odborných předmětů
(technologie, stolničení, učitelé dílen na SPŠ). Situaci komplikuje skutečnost, že neexistuje
žádná možnost doplňkového studia na státních školách. Vzdělání pro odborné učitele je
většinou dostupné na soukromých školách za finančních podmínek, které jsou pro učitele
nereálné. Statistiku úplné a neúplné kvalifikace velmi ovlivňuje neúplné vzdělání u velké
části učitelů odborného výcviku. Jako velký problém do budoucna se jeví rostoucí věk
odborných učitelů na Střední průmyslové škole.
Škole se dařilo plynule nahrazovat odcházející pedagogy novými, většinou absolventy
pedagogických fakult s věkem do 30 let. Bohužel v posledních letech se nástup nových
učitelů v podstatě zastavil. Lze konstatovat, že se daří úspěšně kombinovat zkušenost střední
generace s nově nastupujícími, zhruba polovina učitelského sboru je mladší 45 let. Průměrný
věk pedagogického sboru je okolo 47 let.
Tabulka : Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické
způsobilosti.
Odborná a
pedagogická
způsobilost
úplná
kvalifikace
neúplná
kvalifikace
Celkem

Nad 55 do
Celkový
důchod. věku Důchodci
Souhrn
(včetně)
celk. ženy celk. ženy celk. ženy celk. ženy celk. ženy celk. ženy
Do 35 let

Nad 35
do 45 let

Nad 45 do
55 let

8

1

23

21

30

23

20

14

0

0

81

59

0

0

2

1

4

1

0

0

0

0

6

2

8

1

25

22

34

24

20

14

0

0

87

61

Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola pravidelně podporuje další
vzdělávání pedagogických pracovníků. Na školní rok 2016/2017 byl zpracován plán DVPP,
který byl průběžně plněn, s důrazem na některé prioritní oblasti:
Podpora získání kvalifikace dle zákona 563/2004 Sb.
- 4 odborní učitelé dokončili bakalářský stupeň vzdělání
- 2 učitelé dokončili nebo začali studovat DPS
- 1 odborná učitelka dokončovala maturitní studium
Podpora odborného vzdělávání
- Bylo zahájeno tříleté vzdělávání v projektu „Kulinářské umění“, určené pro odborné
učitele, kteří budou projekt vyučovat v rámci oboru vzdělávání Kuchař, aktivně je do
něj zapojeno 7 odborných učitelů
- Pravidelné vzdělávání pedagogických pracovníků pro výuku cizích jazyků
- Příprava vyučujících matematiky pro zavádění nových metod výuky matematiky
- Příprava učitelů ekonomických předmětů zejména v oblasti legislativy
Příprava v oblasti společné části maturitní zkoušky
- Příprava nového maturitního komisaře
- Příprava nových zadavatelů, zejména v oblasti PUP
- Příprava hodnotitelů, návrat z MD
- Příprava nových centrálních hodnotitelů pro potřeby CERMAT
Podpora vedení školy
- Seminář od Jana Mühlfaita, oblast osobního rozvoje

Výběr z odborných, sportovních a mimoškolních aktivit školy

Adaptační kurz Obchodní akademie – září 2016

Střední průmyslová škola oslavila 65. Narozeniny – září 2016

V soutěži Dobrá škola Ústeckého kraje jsme opět bodovali – tentokrát 5. místo

Jedna z mnoha exkurzí do saských Drážďan – průmyslovka, prosinec 2016

Vánoční pečení s Arkadií – Hotelová škola, prosinec 2016

Dort pro akci „Řád vavřínů“ vyrobený na Hotelové škole

Hotelová škola na lyžařském výcviku v Janských lázních, leden 2017

Naše škola „adoptovala“ Knihobudku v teplické Galerii

Gastrojunior 2017, Standu Baumruka zpovídá herečka Markéta Hrubešová

Žáci Obchodní akademie na exkurzi v České národní bance

Patrik Žitný – nejúspěšnější sportovec Teplicka v kategorii mládež, člen širšího týmu FK
Teplice, žák Obchodní akademie

Sommelierský kurz na Hotelové škole pod vedením Ing. Babky

Bohumír Mráz, bývalý učitel Hotelové školy, převzal medaili od ministryně Valachové za
celoživotní přínos školství – Senát 28. Března 2017

Skvělého učitele Bohumíra Mráze přijal i hejtman Oldřich Bubeníček

Branný den žáků Hotelové školy – Muzeum civilní obrany v Ústí nad Labem

Naši futsalisté našli přemožitele až v Superfinále ve Žďáru nad Sázavou

Konverzační kurz v anglickém jazyce s rodilým mluvčím probíhal na Obchodní akademii

Trofej pro vítěze prvního ročníku „Mladý ekonom okresu Teplice“, soutěž organizovala
Obchodní akademie pro žáky teplických základních škol

Začala rozsáhlá rekonstrukce dominantní budovy Obchodní akademie, dokončena bude
v únoru 2018

Hotelová škola obsloužila singapurského prezidenta, poté i nového rakouského prezidenta

Kuchaři absolvovali „ochutnávku“ práce teplických hasičů

Červen 2017 a tradiční zájezd do Anglie, pohled z London Eye

Tradiční, již 5. ročník autosalonu Střední průmyslové školy

Pavel Kouba, 5násobný medailista z mistrovství ČR v atletice

Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje – projekt IPO

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice je partnerem číslo 01
projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projekt:
Název projektu:
Registrační číslo:
Číslo a název oblasti pod.:
Vyhlašovatel:
Příjemce projektu:
Termín realizace:

„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
CZ.1.07/1.1.00/44.0005
Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
MŠMT
Ústecký kraj
1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

Hlavní cíl projektu:
Cílem projektu je rozvoj a zvýšení kvality počátečního vzdělávání v oblasti přírodovědných a
technicky zaměřených oborů. 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.
Cílová skupina:
Cílovou skupinu tvoří žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci středních a
základních škol v Ústeckém kraji. Do projektu je zapojeno celkem 12 středních škol a 61
spolupracujících základních škol ústeckého kraje.
Obsah projektu:
V rámci projektu bude realizována řada aktivit, které svým charakterem přispějí k naplnění
stanovených projektových cílů. Nejprve bude doplněna infrastruktura, jedná se o vybavení a
doplnění speciálních učeben a laboratoří v zapojených školách. V těchto moderních učebnách
získají žáci středních i základních škol možnosti seznámit se s přírodovědnými a technickými
obory, ať již na pravidelných kroužcích, tak při samotné výuce. Současně bude také probíhat
vzdělávání učitelů, kteří by následně měli v rámci výuky využívat nové metody a formy
práce. Důležitou aktivitou projektu jsou exkurze, a to zejména do firem s technickým či
přírodovědným zaměřením. Zde se žáci seznámí s konkrétními procesy výroby i s profesemi,
které by mohli v budoucnu studovat.
Udržitelnost projektu
1.7.2015 začalo tříleté období udržitelnosti projektu.

Hotelová škola Teplice a Pražský hrad
Únor 2006
Září 2006

Lech Kaczyński, polský prezident
Summit prezidentů V4, Lány
Ivan Gašparovič, slovenský prezident
László Sólyom, maďarský prezident
Lech Aleksander Kaczyński, polský prezident

Červen 2007

George W. Bush, americký prezident

Duben 2008
Prosinec 2008

Luiz Inácio Lula da Silva, brazilský prezident
Danilo Türk, slovinský prezident

Únor 2009
Březen 2009
Květen 2009
Červen 2009
Září 2009

Ivan Gašparovič, slovenský prezident
Viktor Andrijovyč Juščenko, ukrajinský prezident
Heinz Fischer, rakouský prezident
Ivan Gašparovič, slovenský prezident
Svatý otec Benedikt XVI., papež

Březen 2010
Duben 2010
Srpen 2010

Charles, princ z Walesu, následník britské trůnu
Barack Obama, americký prezident
Dmitrij Anatolijevič Medveděv, ruský prezident
Valdis Zatlete, lotyšský prezident

Duben 2011
Prosinec 2011

Giorgio Napolitano, italský prezident
Dmitrij Anatolijevič Medveděv, ruský prezident

Březen 2012
Červen 2012
Prosinec 2012

Michael Sulajmán, libanonský prezident
Eveline Widmer Schlumpf, prezidentka Švýcarska
Ivan Gašparovič, slovenský prezident

Leden 2014
Květen 2014

Serž Sarkisjan, arménský prezident
Joachim Gauck, německý prezident

Leden 2015
Březen 2015
Říjen 2015

Cachjagín Elbegdordž, prezident Státu Mongolsko
Albert II., monacký kníže
Réuven Rivlin, izraelský prezident

Březen 2016
Duben 2016

Si Ťin-pching, čínský prezident
Hainz Fischer, rakouský prezident

Květen 2017
Červen 2017

Tony Tan Keng Yam, singapurský prezident
Alexander Van der Bellen, rakouský prezident

Členství školy v odborných profesních sdruženích
1. Asociace kuchařů a cukrářů ČR
Odborný učitel Zdeněk Doležal byl v roce 1995 zakládajícím členem severočeské
pobočky a jejím dlouholetým předsedou. Sídlo pobočky bylo v budově školy. Dnes
škola úzce spolupracuje jak s centrálou v Praze, tak zejména s vedením severočeské
pobočky, které má sídlo v Lázeňském domě Beethoven v Teplicích. UOV Ladislav
Pertl byl zvolen za stálého člena představenstva severočeské pobočky AKC.
2. Česká barmanská asociace
Odbornou učitelku Květu Šebkovou, dlouholetou předsedkyni severočeské pobočky
CBA, nahradil v asociaci odborný učitel Václav Kulhánek. Ve spolupráci s novým
předsedou severočeské pobočky dochází k „oživení“ barmanství na Hotelové škole.
Velmi úzká je spolupráce s dlouholetým lektorem CBA, panem Javorským, který na
škole pořádá každoročně barmanský kurz pro žáky a významnou měrou se podílel na
pořádání barmanské soutěže Stará myslivecká 2010 a 2011.
3. Asociace hotelů a restaurací
Škola se v roce 2006 stala členem NFHR. Účelem tohoto členství je lepší přístup
k odborným aktivitám NFHR a zejména významné jsou kontakty na odborná
pracoviště z řad hotelů a restaurací. Na jaře roku 2007 se NFHR spojil s druhou
největší profesní organizací HOREKA a vznikl nový subjekt Asociace hotelů a
restaurací. Vedoucí školní jídelny U Kantora pan Nemrava vykonává funkci předsedy
krajské pobočky AHR pro Ústecký kraj, což velice pozitivně ovlivňuje postavení
školy v asociaci, možnost získávání informací a odborných materiálů. Od roku 2009 je
ředitel školy členem vzdělávací sekce, kde hájí zájmy odborného školství.
4. Asociace ředitelů Hotelových škol
Jedná se o sdružení ředitelů hotelových škol a gastronomických učilišť z celé ČR.
Asociace hájí zájmy svých členů vůči státním orgánům a profesním sdružením.
Ředitel školy je od roku 2007 předsedou této asociace.
5. Asociace Obchodních akademii
Škola se po sloučení stala nově členem Asociace Obchodních akademií, asociace
sdružující školy se zaměřením na výuku oboru obchodní akademie. Škola je aktivně
zapojena do práce ústecké pobočky AOA, která každoročně pořádá krajskou soutěž
obchodních akademií s názvem „Mladý ekonom“.
6. Asociace Středních průmyslových škol České republiky
Asociace SPŠ ČR je sdružení středních průmyslových škol a dalších středních
odborných škol vyučujících technické obory vzdělání. Jejím hlavním cílem je přispívat
k rozvoji technického odborného školství v oblasti metodické, odborné a organizační.
7. Unie školských asociací ČR - CZESHA
Ředitel školy zastupuje Asociaci ředitelů Hotelových škol v NR CZESHA a současně
vykonává funkci předsedy krajské rady CZESHA pro Ústecký kraj. Od května 2017 je
ředitel členem předsednictva NR CZESHA.

Mezinárodní spolupráce školy
V školním roce 2016/2017 pokračovala spolupráce s německým příhraničím, která se
postupně rozšiřuje do nových zařízení.
Dlouhodobá prázdninová praxe – léto 2017 – zprostředkováno školou










Hotel Köhlerhütte Fürstenbrunn
Ferienpark Oberwiesenthal
Buntes Haus Seifen
Weißes Ross Marienberg
Hotel Hoher Hahn
Röhersdorfer Hof Chemnitz
Best Western Hotel Lichtenwalde
Landhotel Unkersdorf/Dresden
Waldgasthof + Hotel Am Sauwald Tannenberg

14denní praxe:
Spolupracující hotely
 Hotel Lugsteinhof ***Superior, Zinnwald
 Hotel Zum Erzgebirge, Altenberg
 Schlosshotel Purschenstein****, Neuhausen/Erzg.
 Berghotel Schellhass***, Geising
 Landhaus Heidehof***, Dippoldiswalde
 Hotel Saigerhütte***, Olbernhau
 Haus Zum Klein-Erzgebirge, Oederan
 Hotel Schwarzbeerschänke ***Superior, Pobershau/Marienberg
 Gasthof Bärenfells
 Waldhotel Kreuztanne ****, Sayda

Údaje o inspekční a kontrolní činnosti ČŠI a zřizovatele školy
Ve školním roce 2016/2017 neproběhla na škole ze strany České školní inspekce a ze strany
zřizovatele školy žádná kontrola.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělání v rámci celoživotního vzdělávání
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola již dlouhodobě nabízí a
realizuje jazykové kurzy pro veřejnost, jedná se o kurzy v jazyce německém a jazyce
anglickém.
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola nahodile, dle požadavků,
realizuje odborné kurzy v oblasti gastronomie a stolničení.
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola disponuje mnoha
zpracovanými vzdělávacími projekty, které vznikaly v rámci projektu UNIV 2 a UNIV 3.
Škola projekty již dlouhodobě nevyužívá, není o ně zájem. Výběrových řízení vyhlašovaných
v rámci nabídky ÚP se již neúčastníme. Školy zde dlouhodobě hrají pouze „stafáž“ a i přes
požadavky na změny pravidel se léta nic nemění.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní 2016/2017 byla projednána a
schválena Školskou radou na řádném zasedání dne 15. listopadu 2017
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2016 byla schválena na řádném
zasedání Školské rady dne 5. dubna 2017.

Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2016
a) Příjmy
P.č.

Druh

Částka [tis. Kč]
2015

87 284

90 297

2016
87 076

0

0

0

Příjmy z hospodářské činnosti

12 682

11 873

11 849

Ostatní příjmy

74 602

78 424

75 227

1.

Celkové příjmy

2.

Poplatky od zletilých žáků, rodičů

3.
4.

2014

Škola obdržela od zřizovatele příspěvek v objemu 12.681 tis. Kč na zajištění provozu.
Zřizovatel poskytl další neinvestiční příspěvky na financování pořadatelství Veletrhu
Šance 2017 30 tis. Kč, na finanční zabezpečení akce Rybářský den na Novém Hradě 11,5 tis.
Kč, na pořádání oslav 65. Výročí vzniku Střední průmyslové školy 10 tis. Kč, na Celostátní
matematickou soutěž odborných učilišť a středních odborných škol 8 tis. Kč. Za umístění
v soutěži Dobrá škola Ústeckého kraje jsme obdrželi příspěvek ve výši 250 tis. Kč. V rámci
motivačního programu Ústeckého kraje bylo vyplaceno žákům školy na příspěvku
na dojíždění 36 tis. Kč. Další příjem od Ústeckého kraje 1.001 tis. Kč na krytí pojistných
událostí na nemovitém majetku.
Účelový neinvestiční příspěvek na přímé náklady ze státního rozpočtu obdržela škola
v objemu 54.023 tis. Kč. Další dotace ze státního rozpočtu, 1.051,6 tis. Kč na zvýšení platů
pedagogických pracovníků regionálního školství, 13,3 tis. Kč na podporu sociálně
znevýhodněných romských žáků, 75 tis. Kč na podporu organizace a ukončování středního
vzdělávání maturitní zkouškou
Statutární město Teplice podpořilo aktivity školy příspěvkem ve výši 60 tis. Kč, z toho
na Veletrh Šance 2017 částkou 50 tis. Kč a pořádání oslav 65. Výročí vzniku Střední
průmyslové školy v Teplicích částkou 10 tis. Kč.
Výnosy z prodeje výrobků, služeb a zboží dosáhli v objemu 17 051 tis. Kč. Zbytek příjmů
605 tis. Kč tvoří ostatní výnosy z činnosti.
b)Výdaje
P.č.

Druh

1. Investiční výdaje celkem
2. Neinvestiční výdaje celkem
- výdaje na platy zaměstnanců vč. náhrad
- ostatní osobní náklady
- zákonné sociální a zdravotní pojištění
- výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky
- stipendia
- ostatní provozní náklady

2014
3 137
87 284
41 627
1 826
14 282
211
0
29 337

Částka [ tis. Kč]
2015
399
87 046
40 394
1 852
13 960
279
0
30 561

2016
906
82 120
41 650
1 969
14 200
240
0
24 061

V roce 2016 škola investovala 140 tis. Kč do technického zhodnocení rozvodů kabeláže,
kamerového systému a stravovacího informačního systému VIS. Další investice - nákup dvou
konvektomatů do cvičných kuchyněk Hotelové školy v pořizovací ceně 266 tis. Kč a nákup
automobilu v pořizovací ceně 499 tis. Kč.

Škola odvedla na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015
z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele 1.682 tis. Kč.
Osobní náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění tvoří 68 % nákladů. Výdaje na energie
ve výši 4.616 tis. Kč tvoří v rozpočtu školy 5 % z celkového objemu nákladů.
V roce 2016 byla vynaložena částka 2.814 tis. Kč na údržbu nemovitého a movitého majetku.
Členění je patrné z následující tabulky.
Údržba a opravy:
P.č.

Předmět údržby

Výdaje [tis. Kč]

1.

Stroje, přístroje, zařízení a inventář

366

2.

Nemovitosti – objekt školy Benešovo náměstí 604/1

964

3.

Nemovitosti – objekt školy Poštovní 3

105

4.

Nemovitosti – objekt školy Smetanovo náměstí 786

5.

Nemovitosti – Školní jídelna Smetanovo náměstí 1452

70

6.

Nemovitosti – Školní jídelna Čsl. dobrovolců 2865

44

7.

Nemovitosti – Výdejna Chelčického 1600

11

1 255

Významnými položkami v údržbě a opravách nemovitostí jsou:
- SPŠ Benešovo náměstí 604/1, Teplice - výměna osvětlení strojní a automobilní
dílny, kovárny, svařovny a chodby ve 2. nadzemním podlaží a opravy
elektroinstalace a slaboproudých rozvodů; výměna dveří a zárubní ve druhém
nadzemním podlaží – celkové výdaje 664 tis. Kč
- Smetanovo náměstí 786, Teplice – odstranění následků po havárii vodovodní
přípojky ke splachovací nádrži 1.000 tis. Kč (nejedná se o konečné výdaje).
Odpisy dlouhodobého majetku tvoří z celkových nákladů 2 969 tis. Kč tj. 3.49 %.
Škola vykázala v roce 2016 zisk v objemu 1 987 tis. Kč, v rozdělení:
P.č.

Hospodářské středisko

Výsledek hospodaření [tis. Kč]

1.

Škola

1182

2.

Školní jídelna U Kantora

-388

3.

Školní jídelna Čsl Dobrovolců

538

4.

Pronájmy

653

Výsledek hospodaření je tvořen ziskem 1 535 tis. Kč v hlavní činnosti a ziskem 452 tis Kč
v hospodářské činnosti.
c) Informace o výsledcích kontrol hospodaření – vnější kontrola ve sledovaném období
provedena nebyla.
d) Kopie účetních výkazů jsou přílohou výroční zprávy.

