VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2019/2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
za rok 2019

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 uvést, jaký
byl z hlediska výchovně vzdělávacího a z hlediska hospodaření školy za rok 2019.
Nově vzniklý subjekt po letech úbytku počtu žáků dosáhl opakovaně růstu a k 30. 9.
2019 navštěvovalo školu o 51 žáků více než v roce předcházejícím a po několika letech počet
žáků opět přesáhl číslo 1 000. I z pohledu roku 2020 se ukázalo, že jde o trend a počty žáků
na naší škole opakovaně rostou. Významné bylo otočení trendu vývoje počtu žáků na
Obchodní akademii, která se jeden čas ocitla na hranici samotné existence. Ukázalo se, že
cesta z této „krize“ spočívala jen a jen v tvrdé a trpělivé práci, v systematické spolupráci se
základními školami, výchovnými poradci na těchto školách. Toto se potvrdilo v práci
s uchazeči na nový školní rok, kde lze opět očekávat nárůst, tentokráte o více jak 115 žáků a
pomalé přiblížení se k původním počtům při sloučení škol.
První polovina školního roku byla především ve znamení debat o konečné podobě
reformy financování RgŠ o růstu platů pedagogických pracovníků na rok 2020. U řady
jednání jsem člen předsednictva NR CZESHA byl osobně a s velkou radostí mohu
konstatovat, že na základě hodnocení roku 2020 lze konstatovat, že reforma nedopadla špatně,
pochopitelně nějaké „mouchy“ se ještě najdou, ale není to nic zásadního.
Tím lze asi výčet pozitiv uplynulého školního roku ukončit. Nástup pandemie
COVID-19 a březnové uzavření škol obrátilo činnost o 180 stupňů a vystavilo jak učitele, tak
především žáky velké nejistotě. Velká nejistota panovala zejména okolo přijímacího řízení a
pochopitelně okolo maturit a závěrečných zkoušek. Vše se nakonec s určitými úpravami a
především časovým posunem podařilo zvládnout, ovšem fakt, že učitelé museli všechny žáky
závěrečných ročníků pustit k vykonání maturitní nebo závěrečné zkoušky, nesla řada kolegů
opravdu nelibě. Bohužel některé výkony zejména u maturitních zkoušek jim daly zapravdu.
Koncem minulého školního konečně skončila debata a hlavně nejistota okolo podoby
maturitní zkoušky od roku 2021. Legislativně to ještě nebylo ukotveno, ale v podstatě se
výrazně vracíme k podobě před zavedení společné části maturitní zkoušky. Ve společné části
zůstávají pouze didaktické testy, a co je důležité, pouze z českého jazyka a dle volby
maturanta z cizího jazyka nebo matematiky. Hodnotím to jako velmi slušný kompromis.
Jak minulý školní rok dobře začal a přešel do období „covidového“ temna, bohužel
naše škola neměla ještě to nejhorší za sebou. Začátkem července celkem neočekávaně zemřel
náš dlouholetý kolega, duše školy a především skvělý člověk, Jaroslav Petrů. Jeho odchod
nezasáhl jenom mě nebo kolegy, ale také značnou část jeho žáků……
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. Na úplný závěr musím
především všem poděkovat za zvládnutí opravdu krizového roku a přípravu na ten další, který
opět nevěští nic dobrého.
Mgr. Jiří Nekuda
ředitel školy
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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
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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

Informační technologie
Strojírenství
Dopravní prostředky

denní
denní
denní

63-41-M/02
65-42-M/01
75-41-M/01
2.

denní
denní
denní

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

3.

Obchodní akademie
Hotelnictví
Sociální činnost
Cukrář
Kuchař - Číšník

denní
denní

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

Podnikání

denní

Vedení školy

Mgr. Jiří Nekuda

ředitel školy, statutární orgán 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

Mgr. Jana Vachoušková

zástupce ředitele pro mimoškolní činnost

Ing. Imrich Kovács

ekonomický náměstek

Vedoucí školních jídelen

Ivana Antalová

vedoucí školní jídelny Čs. Dobrovolců

Vladislava Kálalová

vedoucí školní jídelny U Kantora

Pedagogický sbor
Beneš Tomáš

odborné předměty

Brožíková Alena, Mgr.

Aj

Císařovská Petra

asistent pedagoga

Černá Martina, Mgr.

Aj – ČJL

Černá Erika, Mgr.

Aj

Dlouhá Olga, Mgr.

Ekonomické předměty

Doležal Zdeněk

odborné předměty

Drábková Nikola, Bc.

technické předměty

(od 1.10.2019)

zástupce ředitele OA

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

odborné předměty

Frišová Janette, Ing.

Aj

Frýdlová Ivana, Mgr.

M-Z-Tv

Fürst Roman, Mgr.

odborné předměty

Hlaváček Miroslav

odborné předměty

Hlávková Lenka, Mgr.

ČJL-Nj

Holek Jan

TEV, IT

Homolková Andrea, Mgr.

M

Honců Zdeněk, Ing.

odborné předměty

Horáčková Jitka, Mgr.

M-F

Horáčková Květa

odborné 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

Jarolímková Pavla, Mgr.

ČJL – SPV

Juřicová Hana, Ing.

ekonomické předměty

Khattibová Vladislava, Mgr.

Aj

Kolbabová Lenka, Mgr.

ČJL – Nj

Koluch Toni, Ing.

technické předměty

Koudelka Vladimír, Ing.

odborné předměty

Kulčickij Alexandr, Mgr.

Tv

zástupce ředitele

(MD)

(do 30.9.2019)

metodik prevence HŠ
zástupce ředitele SPŠ

Kulhánek Zdeněk

IT, odborné předměty

Kulhánková Petra, Bc.

odborné předměty

Lišková Helena, Mgr.

Tv – NEJ - ČJL

Marková Dana, Mgr.

Nj

Martínková Jana, Mgr.

Nj

Mašková Ivana, Mgr.

CJL – D

Melcová Ivana, Mgr.

ČJL – Nj

Milerská Hana, Ing.

odborné 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

Pokorný Vít

odborné předměty

Procházková Daniela, Mgr.

Nj, ekonomické předměty

Prokešová Ivana, Bc.

odborné předměty

Prošková Barbora, Ing.

ekonomické předměty

Převrátilová Petra, Mgr.

odborné předměty

Rumler Roman, Bc.

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 - Nj

Suchomelová Zdeňka, Ing.

ekonomické předměty

Světlík Miroslav, Ing.

odborné předměty

Světlík Pavel, Ing.

odborné předměty

koordinátor ICT

(MD)

(MD)
výchovný poradce HŠ

metodik prevence OA

Šturc Jan, Mgr.

Odborné předměty

Šudichová Marcela, Mgr.

ČJL – SPV

Tišerová Vladimíra, Ing.

ekonomické předměty

Tomšíková Alexandra, Mgr.

ČJL - Nj

Trägnerová Jitka

asistent pedagoga

Vajner Jan, Mgr.

Z–D

Vandegrift Kateřina, Ing.

ekonomické předměty, Aj

Vašíček Pavel, Mgr.

Tv

Volenec Jiří, Bc.

Aj

Vlček Pavel, Ing.

odborné předměty

Vrátilová Jitka, Mgr.

ČJL-Nj

Zamrzla Milan, Mgr.

Ch – ZPV

Zrostlíková Jana, Ing.

ekonomické předměty

metodik prevence SPŠ

zástupce ředitele HŠ

Učitelé odborného výcviku
Cmíralová Zdeňka

obor Kuchař

Horáčková Květa

obor Číšník, servírka

Krausová Vlasta

obor Cukrář

Neufusová Hana

obor Kuchař

Pešková Ivana

obor Cukrář

Petrů Jaroslav

obor Číšník, servírka

Táborová Anna

obor Kuchař

Vančurová Daniela

obor Číšník, servírka

(do 31.7.2020)

(do 5.7.2020)

THP a ostatní zaměstnanci školy
Bohdálková Alena

kuchařka, školní jídelna Dobrovolců

Beňáková Silvie

uklízečka

Bočková Jitka

personalistka, mzdová účetní

Burčynská Feofalija

uklízečka

Černá Jana

kuchařka, školní jídelna Dobrovolců

Doušová Jindra

uklízečka

Druxová Marta

účetní pokladní

Feriová Iveta

uklízečka

Fantová Eva

kantýna SPŠ

Fuchsová Martina

skladní, školní jídelna U Kantora

Gaňová Eva

uklízečka

Glossová Ladislava

sekretariát ředitele školy

Habenichtová Michaela

vedoucí sekretariátu ředitele školy

Haislerová Pavla

kantýna – KONE

Horáková Stanislava

kantýna – Tivall

Horníková Simona

kuchařka školní jídelna U Kantora

Jílková Zdena

uklízečka

Kálalová Vladimíra

vedoucí jídelny U Kantora

Kasalová Nikola

uklízečka

Klímová Jana

kuchařka, Jídelna Konzervatoř

Kotoučková Jana

provozní, školní jídelna Čs. Dobrovolců

Kulhánek Zdeněk

správce sítě

Kurasová Viktoriya

uklízečka

Lacková Helena

uklízečka – školní jídelna U Kantora

Landová Hana

kantýnská – kantýna Gymnázium Teplice

Lepešková Alena

kantýny - Tivall

Linc Jakub

šéfkuchař školní jídelna U Kantora

Lukešová Jana

kuchařka – školní jídelna Čs. Dobrovolců

Manhartová Štěpánka

kantýna – Lesní Brána

Marešová (Látalová) Petra

hlavní účetní

Matušková Eva

kuchařka – školní jídelna Čs. Dobrovolců

(do 30.6.2020)

(do 31.5.2020)

Nejedlý Milan

školník – správce budov

Najbertová Eva

uklízečka

Pertl Ladislav, st.

školník – správce budov

Reitmayerová Naděžda

šéfkuchař školní jídelna Čs. Dobrovolců (do 30.6.2020)

Rolová Kamila

uklizečka

Řeháková Marie

kuchařka, skladnice školní jídelna Čs. Dobrovolců

Sýkorová Gabriela

uklizečka

Šafránková Petra

kuchařka

Šimůnková Radka

uklízečka

Šmídová Pavla

provozní ŠJ U Kantora

Šmídová Věra

kantýna – Tivall

Šobková Martina

kuchařka

Štulerová Ivana

kuchařka, školní jídelna Čs. Dobrovolců

Věšínová Lenka

kuchařka, školní jídelna Dobrovolců

Vidicsová Petra

kantýna

Vracovská Ivana Marie

kantýna – Toyota

Waicová Jana

sekretariát ředitele školy

(do 30.11.2019)

(do 31.1.2020)

Školská rada – volební období 1. 9. 2017 až 31. 8. 2020
Školská rada pracuje v tomto složení od 1. 9. 2017, v počtu 9 členů. K 31. 3. 2018 se členství
vzdala Mgr. Petra Tomková, která současně ukončila se školou pracovní poměr. Na její místo
od 1. 4. 2018 nastoupila první náhradnice, Mgr. Andrea Homolková.
Členové školské rady se sešli ve školním roce 2019/2020 sešli pouze na podzim, jarní setkání
znemožnila hygienická opatření.
Podzimní termín byl věnován projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za
školní rok 2018/2019. Jarní jednání mělo být věnováno Výroční zprávě o hospodaření školy
za rok 2019, výroční zprávu o hospodaření členové schválili metodou per-rollam
Z podzimního jednání existuje zápis, který je veřejně přístupný na stránkách školy.
Školská rada pracovala v tomto složení:
Ing. Luděk Forman – předseda ŠR, zástupce za zřizovatele
Mgr. Josef Huf – místopředseda ŠR, zástupce za pedagogické pracovníky
Bc. Jarmila Svobodová – zástupce za zřizovatele
Iveta Žižková – zástupce za zřizovatele
Mgr. Andrea Homolková - zástupce za pedagogické pracovníky (od 1.4.2018)
Mgr. Petra Tomková – zástupce za pedagogické pracovníky
(do 31.3.2018)
Mgr. Pavel Vašíček – zástupce za pedagogické pracovníky
Bc. Jarmila Průšová – zástupce za zákonné zástupce žáků a plnoleté žáky
Radko Veselý – zástupce za zákonné zástupce žáků a plnoleté žáky
Ing. Pavel Tůma – zástupce za zákonné zástupce žáků a plnoleté žáky

Školní rok 2019/2020
Školní rok 2019/2020 zahájila škola 2. září 2019 tradičně v prostorách Domu kultury
v Teplicích, opět za přítomnosti tradičního hosta, ale v nové roli, předsedu Senátu PČR pana
Jaroslava Kubery a vedoucí OŠMT KÚ Ústeckého kraje Ing. Dagmar Waicové. Nový školní
rok byl zahájen s následujícím počtem žáků, tříd a pedagogických pracovníků:
Tabulka : Počty žáků a pedagogických pracovníků k 30.9.2019
Počet tříd
40

Počet žáků
1 005

Počet pedagogických pracovníků
86

Ve školním roce 2019/2020 byly v nabídce školy následující obory: obor Informační
technologie, obor Strojírenství, obor Dopravní prostředky, obor Obchodní akademie, od 1. 9.
2015 upravený o navýšené hodiny matematiky a cizího jazyka, obor Hotelnictví, 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, což se opět ve finále
ukázalo jako zbytečné a od roku 2020 budeme na tuto skutečnost reagovat opět úpravou ŠVP.
Od 1.9.2018 byl do nabídky školy zařazen nový obor vzdělávání Sociální činnost, škola
využila mezeru na trhu vzdělávání v Teplicích, obor byl v tomto školním roce prozatím
vyučován ve dvou ročnících.
Meziročně došlo k nárůstu počtu žáků na škole, celkem o 51. Počet pedagogů se zvýšil o 5,
v nárůstu se projevilo přijetí dvou asistentů pedagoga. K nárůstu žáků došlo u oborů
Informační technologie, Obchodní akademie. K výraznému poklesu došlo u všech učebních
oborů, ostatní obory jsou na zhruba stejných počtech. Nově otevřený obor Sociální činnost
naplnil poprvé celý první ročník. 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. Zájem o naše technické obory je celkem stabilní, zejména u oboru Strojírenství.
Pokračuje malý zájem o nástavbové studium oboru Podnikání a výrazně klesá úroveň
uchazečů, otázkou je jak s tímto oborem v budoucnu naložit.
Stav počtu žáků k 30. 9. 2019 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
Sociální činnost
Cukrář
Kuchař - číšník

Počet žáků
154
109
46
176
34
216
51
64
155

Závěrečná zkouška
0
0
0
0
0
0
0
14
40

Maturitní zkouška
23
25
10
22
9
47
0
0
0

Tabulka: Vývoj počtu žáků podle jednotlivých oborů vzdělávání – 2014 až 2019
Název oboru/Počet žáků
Informační technologie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Obchodní akademie
Podnikání
Hotelnictví
Sociální činnost
Cukrář
Kuchař-Číšník

30.9.2014 30.9.2015 30.9.2016 30.9.2017 30.9.2018 30.9.2019

159
69
65
152
44
303
0
42
189

136
68
64
155
34
290
0
54
196

134
98
51
129
33
261
0
60
193

108
110
36
115
36
230
0
70
145

125
112
47
150
37
213
19
72
179

154
109
46
176
34
216
51
64
155

V grafech vývoje počtu žáků v oborech, které nabízí naše škola, lze sledovat následující:
1. Obor Informační technologie byl v roce 2015 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 1,5 až 2 třídy v ročníku.
2. Obor Strojírenství se stává vlajkovou lodí nabídky SPŠ Teplice, v roce 2015 byl
významně změněn vzdělávací program, byl podpořen projektem IPO a začal „atak“ na
žáky základních škol. Zájem je poslední roky stabilní, jedna třída ročně.
3. Zájem o obor Dopravní prostředky stále výrazně upadá, i když rok 2018 se
stabilizuje na 0,5 třídy ročně. Pokud se trend nezlepší, bude nutno řešit otázku, jak
s oborem dále. Škola bude muset řešit i budoucí personální zabezpečení oboru.
4. Trend zájmu o obor Obchodní akademie se podařilo otočit. Rok 2018 a 2019 a zájem
uchazečů na rok 2020 ukazuje stabilitu na úrovni 2 tříd v ročníku, což byl přesně
stanovený cíl a odpovídá i kapacitě budovy. Obchodní akademie má konkurenci
především v teplickém Gymnáziu a Obchodní akademii v Ústí nad Labem.
S gymnáziem Teplice nebojujeme, kdo tam chce jít, obvykle jde a nějaké argumenty
obvykle nepomáhají. U OA v Ústí nad Labem bojujeme s její jazykovou nabídkou,
kterou si naše OA nemůže opravdu dovolit. Velkým tahákem pro žáky, zejména
„jazykové ZŠ“ Metelkovo náměstí je „právo státní jazykové zkoušky“, které sice
nemá pro středoškoláky žádný význam, ale je to prostě jazykovka….
5. Obor Hotelnictví přišel za 6 let o 87 žáků. Obor je významně spádový, podíl
dojíždějících z jiných okresů činil zhruba 50%. Do budoucna očekáváme trend dvou
tříd v ročníku, vzhledem ke kvalitě uchazečů nebudeme asi usilovat o více. Propad je
vykrytý nástupem nového oboru Sociální činnost a navíc pomalu narážíme na kapacitu
budovy a tělocvičny.
6. Čtyři roky jsme sledovali zvýšený zájem o obor Cukrář, v tomto školním roce došlo
k propadu. Již pátý rok jsme otevřeli samostatnou třídu, propad je zaviněn poměrně
vysokou „úmrtností“ během studia. Zájem o první ročník je celkem stabilní.
Problematické je zajištění praxe pro obor a občas kvalita žáků.
7. Zájem o obor Kuchař-Číšník je naprosto nepředvídatelný, 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“, bohužel trend se
nedaří zastavit. Opět v prvním ročníku je zájem standardní, čísla zkresluje poměrně
vysoká úmrtnost, zejména mezi prvním a druhým ročníkem.
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. Velký otazník je
jak dál s tímto oborem, obor v Teplicích nabízejí tři školy a to je prostě moc.
Tabulka : Počty žáků podle součástí školy, počty žáků vykonávající MZ a ZZ
Název oboru
Počet žáků
Hotelová škola
520
Obchodní akademie
176
Střední průmyslová škola
309

MZ/ZZ
110
22
58

Meziroční změna
0
+ 26
+ 25

V letošní výroční zprávě poprvé zveřejňujeme pohled na průměrnou naplněnost tříd po
jednotlivých oborech a údaj za celou školu. Je pravda, že počty žáků v novém systému
financování už nehrají prvořadou roli, ale určitým koeficientem se do tvorby rozpočtu
přímých nákladů ve finále promítnou. Průměrná naplněnost jedné třídy za celou školu na
hodnotě 25,5 je na odbornou školu naší velikosti opravdu velmi slušný údaj.

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 – celá
škola
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Informační
59
59
38
23
179
technologie
Strojírenství
33
24
24
30
111
Dopravní prostředky
20
10
12
9
51
Obchodní akademie
66
65
51
26
208
Hotelnictví
67
72
42
40
221
Sociální činnost
33
28
16
0
77
Podnikání
23
10
0
0
33
Kuchař
58
24
24
0
106
Číšník, servírka
33
24
16
0
73
Cukrář
30
15
16
0
61
CELKEM
422
331
239
128
1120
Průměrná
nápněnost

PT 1

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3

PT 4

2

2

1,5

0,5

1
1
2
2
1
1
2
1
1
14

1
1
2
3
1
1
1
1
1
14

1
0,5
2
2
1
0
1
1
1
11

1
0,5
1
2
0
0
0
0
0
5

44

30,1

23,6

21,7

25,6

25,5

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - pouze maturitní
obory
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Informační
technologie
59
59
38
23
179
Strojírenství
33
24
24
30
111
Dopravní prostředky
20
10
12
9
51
Obchodní akademie
66
65
51
26
208
Hotelnictví
67
72
42
40
221
Sociální činnost
33
28
16
0
77
CELKEM
278
258
183
128
847
Průměrná
nápněnost

PT 1

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3

PT 4

2
1
1
2
2
1
9

2
1
1
2
3
1
10

1,5
1
0,5
2
2
1
8

0,5
1
0,5
1
2
0
5

32

30,9

25,8

22,9

25,6

26,5

PT 4
0
0
0
0
0

12

0,0

22,8

PT 4
2
0
0
0
0
0
2

24

20,0

23,8

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - pouze učební obory +
nástavba
Počet tříd v ročníku
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
PT 1
PT 2
PT 3
Podnikání
23
10
0
0
33
1
1
0
Kuchař
58
24
24
0
106
2
1
1
Číšník, servírka
33
24
16
0
73
1
1
1
Cukrář
30
15
16
0
61
1
1
1
CELKEM
144
73
56
0
273
5
4
3
Průměrná
nápněnost
28,8
18,3
18,7

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - HŠ
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Hotelnictví
67
72
42
40
221
Sociální činnost
33
28
16
0
77
Podnikání
23
10
0
0
33
Kuchař
58
24
24
0
106
Číšník, servírka
33
24
16
0
73
Cukrář
30
15
16
0
61
CELKEM
244
173
114
40
571
Průměrná
nápněnost

PT 1
2
1
1
2
1
1
8
30,5

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3
3
2
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
8
6
21,6

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - HŠ - pouze maturitní obory

19,0

OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Hotelnictví
67
72
42
40
221
Sociální činnost
33
28
16
0
77
CELKEM
100
100
58
40
298
Průměrná
nápněnost

PT 1
2
1
3
33,3

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3
3
2
1
1
4
3
25,0

19,3

PT 4
2
0
2

12

20,0

24,8

PT 4
1
1

7

26,0

29,7

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - OA
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Obchodní akademie
66
65
51
26
208
CELKEM
66
65
51
26
208
Průměrná
nápněnost

PT 1
2
2
33,0

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3
2
2
2
2
32,5

25,5

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - SPŠ
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Informační
technologie
59
59
38
23
179
Strojírenství
33
24
24
30
111
Dopravní prostředky
20
10
12
9
51
CELKEM
112
93
74
62
341
Průměrná
nápněnost

PT 1

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3

PT 4

2
1
1
4

2
1
1
4

1,5
1
0,5
3

0,5
1
0,5
2

13

28,0

23,3

24,7

31,0

26,2

PT 4
2
2

9

20,0

24,6

PT 4
0
0

3

0,0

25,7

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 Hotelnictví
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Hotelnictví
67
72
42
40
221
CELKEM
67
72
42
40
221
Průměrná
nápněnost

PT 1
2
2
33,5

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3
3
2
3
2
24,0

21,0

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - Sociální činnost
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Sociální činnost
33
28
16
0
77
CELKEM
33
28
16
0
77
Průměrná
nápněnost

PT 1
1
1
33,0

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3
1
1
1
1
28,0

16,0

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - Informační technologie
Počet tříd v ročníku
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
PT 1
PT 2
PT 3
Informační
technologie
59
59
38
23
179
2
2
1,5
CELKEM
59
59
38
23
179
2
2
1,5
Průměrná
nápněnost
29,5
29,5
25,3

PT 4
0,5
0,5

6

46,0

29,8

PT 4
1
1

4

30,0

27,8

PT 4
0,5
0,5

3

18,0

17,0

PT 4
0
0

2

0,0

16,5

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 Strojírenství
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Strojírenství
33
24
24
30
111
CELKEM
33
24
24
30
111
Průměrná
nápněnost

PT 1
1
1
33,0

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3
1
1
1
1
24,0

24,0

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - Dopravní
prostředky
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Dopravní prostředky
20
10
12
9
51
CELKEM
20
10
12
9
51
Průměrná
nápněnost

PT 1
1
1
20,0

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3
1
0,5
1
0,5
10,0

24,0

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 Podnikání
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Podnikání
23
10
0
0
33
CELKEM
23
10
0
0
33
Průměrná
nápněnost

PT 1
1
1
23,0

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3
1
0
1
0
10,0

0,0

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - Kuchař
OBOR

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM

PT 1

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3

PT 4

Kuchař
CELKEM
Průměrná
nápněnost

58
58

24
24

24
24

0
0

106
106

2
2

1
1

1
1

0
0

4

29,0

24,0

24,0

0,0

26,5

PT 4
0
0

3

0,0

24,3

PT 4
0
0

3

0,0

20,3

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - Číšník, Servírka
OBOR
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
Číšník, servírka
33
24
16
0
73
CELKEM
33
24
16
0
73
Průměrná
nápněnost

PT 1
1
1
33,0

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3
1
1
1
1
24,0

16,0

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 - stav žáků k 30.9.2020 - Cukrář
OBOR
Cukrář

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM
30
15
16
0
61
CELKEM
30
15
16
0
61
Průměrná
nápněnost

PT 1
1
1
30,0

Počet tříd v ročníku
PT 2
PT 3
1
1
1
1
15,0

16,0

Jednotná přijímací zkouška byla opět 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, včetně pilotování v minulých letech se
pro naši školu jednalo vlastně o 5. ročník. Výsledky byly opět spíše průměrné, někdy
podprůměrné a bude dobré sledovat a porovnávat je s výstupem, tedy s maturitní zkouškou.
Tabulka : Přijímací řízení na školní rok 2020/2021
Název oboru
Hotelnictví
Cukrář
Kuchař
Číšník – servírka
Obchodní akademie
Sociální činnost
Strojírenství
Dopravní prostředky
Informační technologie

Plán přijetí
102
34
68
34
68
30
34
34
68

Přihlášeno
112
55
74
63
123
37
62
37
91

Přijato
106
55
74
63
122
37
62
36
90

Nastoupilo
67
30
58
33
66
33
33
20
59

Hodnotíme-li uplynulý školní rok 2019/2020 z hlediska prospěchu a chování, lze konstatovat,
že nijak nevybočil z trendu let minulých. Prospěch za druhé pololetí zveřejňujeme, ale nijak
velkou vypovídající hodnotu vzhledem k distanční výuce nemá. 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.
Přetrvávající problém je neomluvená absence, která obvykle graduje ve druhém pololetí,
v tomto školním roce pochopitelně ne. Nejvýrazněji se tento problém projevuje u tříletých
učebních oborů, zejména u odborné praxe. Řadě žáků chybějí základní pracovní návyky a
jakýkoliv smysl pro zodpovědnost. Je to trend, který si řada žáků přináší ze svých rodin,
rodina je ještě v tomto podporuje. Bohužel trendy, které jsou typické pro učební obory, se se
objevují i na oborech maturitních.
(US – počet žáků, kteří v daném pololetí ukončili studium nebo nebyli klasifikováni)
Tabulka: Celkový prospěch žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020
Počet žáků
Prospělo s
Prospělo Neprospělo
k 31.1.2020 vyznamenáním
SPŠ
299
10
199
90
Obchodní akademie
170
15
132
23
HŠ – maturitní obory
301
2
195
93
HŠ – učební obory
218
3
100
86
Celkem
988
30
626
292
Název oboru

US
0
0
11
29
40

Tabulka: Celkový prospěch žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020
Počet žáků
Prospělo s
Prospělo Neprospělo
30.6.2020 vyznamenáním
SPŠ
290
13
262
15
Obchodní akademie
169
22
142
5
HŠ – maturitní obory
293
4
257
20
HŠ – učební obory
194
6
162
21
Celkem
946
45
823
61
Název oboru

US
0
0
12
5
17

Maturitní zkouška školní roku 2019/2020 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. Samotný průběh a
hlavně příprava na maturitní zkoušku bylo velké téma, dokonce v jeden čas „hrozila“
administrativní maturita, což znamenalo, že žáci obdrží papír o absolvování, bez samotné
zkoušky. Nakonec MZ proběhla, i když s měsíčním zpožděním. Významnějším zásahem do
procesu maturitní zkoušky bylo zrušení písemných prací z českého a cizího jazyka. Podstatně
kontraverznější bylo pro školy rozhodnutí, že každý žák závěrečného ročníku musí být
k maturitní zkoušce připuštěn. Tento fakt se projevil na výsledcích MZ, žáci, kteří by se svým
přístupem k MZ vůbec nedostali, obvykle neuspěli. Našli se tací, kteří sami sebekriticky
uznali, že nemají šanci uspět, tyto případy jsme řešili přerušením studia a vlastně opakováním
ročníku.
Výsledky maturitní zkoušky na jaře 2020 nebyly nijak dobré, trochu se zdálo, že řada žáků
spoléhala na „administrativní maturitu“ a nijak se nepřipravovala. Tradičním kamenem úrazu
byl didaktický test z českého jazyka, poměrně dost neúspěchů letos zaznamenala ústní
zkouška z českého i cizího jazyka. Opravdu varovný trend je přístup žáků průmyslové školy
k praktické části MZ a odborným předmětům. Zejména u oboru Informační technologie. Proti
rokům předcházejícím nebyly dobré výsledky u naší vlajkové lodi SPŠ, oboru Strojírenství.
Po letech, kdy byla jarní úspěšnost i 100%, je výsledek pod 50% velké zklamání. Již tradičně
patřil výsledky k nejlepším obor Obchodní akademie. Bylo zde také několik neúspěšných
didaktických testů z českého jazyka, ale úspěšnost u ústní části byla letos 100%.
Celkový dojem z výsledků maturitní zkoušky moc nenapravila ani podzimní část. Z 58 žáků,
které čekaly opravné maturitní zkoušky, jich 26 skončilo neúspěšně, tedy bez uzavření studia.
Celková úspěšnost maturitní zkoušky za celou školu se dostala lehce nad 80%, což určitě není
nic, nad čím by bylo třeba jásat. Značný neúspěch byl i v podzimní části z didaktického testu
z českého jazyka, bohužel opakovaně u ústní části z českého i cizího jazyka. 11 neúspěšných
pokusů z odborné části oborů průmyslové školy, včetně tří z praktické části stojí minimálně
za zamyšlení. Nejhorším výsledkem se může „pochlubit“ obor Informační technologie, kde se
úspěšnost dostala pouze na 70%, tedy pod průměr celé školy.
Tabulka: Výsledky maturitní zkoušky – jaro 2020
Název oboru
Hotelnictví
Podnikání
Obchodní akademie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Informační technologie
Celkem jaro 2020

Počet přihlášených Nepřipuštěno
Prospělo s
žáků k maturitě
k maturitě
vyznamenáním

47
9
22
25
10
23
136

0
0
0
0
0
0
0

3
0
4
0
1
2
10

Prospělo

Neprospělo

29
2
13
12
4
8
68

15
7
5
13
5
13
58

Tabulka: Výsledky maturitní zkoušky – podzim 2020
Název oboru
Hotelnictví
Podnikání
Obchodní akademie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Informační technologie
Celkem podzim 2020

Počet přihlášených Nepřipuštěno
Prospělo s
žáků k maturitě
k maturitě
vyznamenáním

15
7
5
13
5
13
58

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Prospělo

Neprospělo

8
4
4
8
3
5
32

7
3
1
5
2
8
26

Tabulka: Výsledky maturitní zkouška – celkem rok 2020
Název oboru
Hotelnictví
Podnikání
Obchodní akademie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Informační technologie
Celkem rok 2020

Počet přihlášených Nepřipuštěno
Prospělo s
žáků k maturitě
k maturitě
vyznamenáním

47
9
22
25
10
23
136

0
0
0
0
0
0
0

3
0
4
0
1
2
10

Prospělo

Neprospělo

37
6
17
20
7
13
100

7
3
1
5
2
8
26

Závěrečná zkouška proběhla v letošním roce v běžném standardu, nedošlo ani k žádnému
časovému posunu. Trochu náročnější byl souběh s maturitní zkouško, která se konala
netradičně v červnu.
Tabulka: Výsledky závěrečná zkouška – jaro 2020
Název oboru
Kuchař
Číšník
Cukrář
Celkem jaro 2020

Počet přihlášených Nepřipuštěno
Prospělo s
žáků k ZZ
k ZZ
vyznamenáním

22
18
14
54

0
1
0
1

3
2
2
7

Prospělo

Neprospělo

17
9
10
36

2
6
2
10

Tabulka: Výsledky závěrečná zkouška – podzim 2020
Název oboru
Kuchař
Číšník
Cukrář
Celkem podzim 2020

Počet přihlášených Nepřipuštěno
Prospělo s
žáků k ZZ
k ZZ
vyznamenáním

2
7
2
11

0
2
0
2

0
0
0
0

Prospělo

Neprospělo

2
5
0
7

0
0
2
2

Prospělo

Neprospělo

19
14
10
43

0
0
2
2

Tabulka: Výsledky závěrečná zkouška – celkem 2020
Název oboru
Kuchař
Číšník
Cukrář
Celkem 2020

Počet přihlášených Nepřipuštěno
Prospělo s
žáků k ZZ
k ZZ
vyznamenáním

22
18
14
54

0
2
0
2

3
2
2
7

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.
Statistické údaje za druhé pololetí jsou pochopitelně výrazně ovlivněny uzavřením škol
v březnu 2020.
Tabulka: Statistika docházky žáků ve školním roce 2019/2020

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

519
487
170
169
299
290
988
946

43 885
11 578
8 145
3 721
20 579
8 784
72 609
24 083

42 436
11 384
8 118
3 690
20 070
8 682
70 624
23 756

1 449
194
27
31
509
102
1 985
327

Tabulka: Statistika výchovných opatření ve školním roce 2019/2020

1.pololetí
2.pololetí
CELKEM

Počet žáků

2.stupeň

3.stupeň

podmíněné
vyloučení

vyloučení
ze studia

988
946

25
6
31

23
8
31

19
8
27

0
0
0

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 ke školení 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 2020 – stav známý k 30. 9. 2020
Tabulka: Statistika uplatnění absolventů – zjištěný stav k 30.9.2020
Hotelnictví
Obchodní akademie
Strojírenství
Dopravní prostředky
Informační technologie
CELKEM

VŠ studium

Jiné studium

Pracuje

Úřad práce

Není info/jiné

13
15
14
0
5
47

1
0
0
0
0
1

20
3
5
5
5
38

0
3
0
1
2
6

6
0
1
3
3
13

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 bezmála 50% zájem o vysokoškolské studium, opět převládají fakulty UJEP
v Ústí nad Labem, u průmyslováků pak Technická univerzita v Liberci a nově FSI UJEP
v Ústí nad Labem. Někteří absolventi studují i ČVUT a VŠE v Praze.
V poslední době se mezi absolventy SPŠ stále častěji objevuje zájem o práci u PČR a
Hasičského záchranného sboru.

Odborná praxe žáků – maturitní obory
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 prestižních pracovišť – karlovarský Grandhotel Pupp

Jedno z pracovišť v sousedním Sasku – Hotel Lugsteinhof

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

Clarion Congres Hotel v Ústí

Restaurace a hotel Větruše v Ústí nad Labem

Odborná praxe žáků Obchodní akademie a Střední průmyslové školy

Žáci obou středních škol absolvují odbornou praxi v délce 2 týdnů po 7 hodinách ve druhém a
třetím ročníku školy. Na Obchodní akademii je praxe rozdělená: 3. ročník vykonává praxi
v listopadu, 2. ročník v květnu. Střední průmyslová škola má zavedenou praxi vždy v jarních
měsících. Vzhledem k nárůstu počtu tříd jsme v letošním školním roce plánovali 3 termíny
v průběhu dubna a května.
Na odbornou praxi žáků klademe velký důraz, jelikož ji pokládáme za velmi důležitou součást
výuky a vnímáme ji jako odrazový můstek pro bezproblémové uplatnění našich budoucích
absolventů na trhu práce. Dlouhodobě spolupracujeme s vybranými společnostmi např.
ČSOB, Reiffeisen Bank, Mahr, Roka Industry, Severočeské doly, PRODECO, Louda Auto,
a.s., Lannutti Cech, s.r.o.
Snažili jsme se kontaktovat i nové subjekty. Přesvědčit nové společnosti ke spolupráci nebývá
jednoduché. Jejich častými argumenty jsou: nemáme čas, kapacitu, bojíme se o bezpečnost
žáků. Daří se nám je přesvědčit nabídkou, že po úspěšné praxi žáka, mohou získat
„zapracovaného“ letního brigádníka. V dalším roce lze celý cyklus zopakovat a po maturitní
zkoušce se žák může stát jejich zaměstnancem. Výhodou je, že se již obě strany dobře znají.
Také s žáky domlouváme, zda jít opakovaně do stejné firmy, či ji změnit. Obojí má své
výhody: při opakované praxi ve stejné společnosti, popř. při doplnění letní brigády se zvětšuje
šance na získání nového zaměstnance. Ale také prosazujeme vystřídání společnosti a ideálně i
typu společnosti, aby žáci získali představu, jak to funguje v menší i velké firmě.
Podzimní praxe žáků 3. ročníku Obchodní akademie proběhla již tradičně zcela
bezproblémově. Část žáků zamířila do rodinných firem, ale také do gigantů v podobě např.
ČSOB, AGC. Další nabírali zkušenosti ve státní správě či ve sportovní hale. Již tradičně nám
vyšly vstříc naše partnerské výrobní společnosti.
11. 3. 2020 se školy uzavřely a všichni museli přejít na dálkovou výuku. Zpočátku jsme
doufali v možnost účasti na jarních praxích. Ale opak byl pravdou. A tak druháci OA a
všichni žáci SPŠ o své jarní praxe nenávratně přišli.
Malou útěchou nám může být představení partnerů školy na našem webu, které bude sloužit
současným i budoucím žákům pro přehled o našich praxích a jejich další výběr.
Seznam společností pro odbornou praxi – obor Dopravní prostředky:

AAS Czech
ARRIVA City
Auto Dakar, s.r.o.
Autoopravna Čapek
FS Holeček s.r.o.
HONDA Autocentrum BEK, s.r.o.
Impulse logisticz s.r.o.
JPS Transport, s.r.o.
Lannutti Czech, s.r.o.
Louda Auto a.s.
Seznam společností pro odbornou praxi – obor Strojírenství:

AGC Flat Glass Czech, a.s.
Barevka Dubí
BMD a.s.
Corect Beránek, s.r.o.
CORRIGO Technology s.r.o.
DT Technik s.r.o.
EXCON a.s.
HASU, s.r.o.
KOVOSREAL, s.r.o.
Kovpal s.r.o.
Mahr s.r.o.
Mepatek s.r.o.
OLPE MONTÁŽE
Olpe plus montáže s.r.o.
PRODECO
ROKA Industry s.r.o.
SEMPRA Praha a.s.
Severočeské doly a.s.
SIAGH STAHLBAU s.r.o.
Stylo Teplice
ŠROUBY Krupka s.r.o.
TESASING
Tivall CZ
TZK-Teplice
UNIFRAX a.s.
Vitrablok
VTP Montáže a opravy, s.r.o.
Snoeks Automotive

Seznam společností pro odbornou praxi – obor Informační technologie:

AGC Flat Glass Czech, a.s.
AGC PROCESSING a.s.
Amicom
Antonín Hájek ADP
AZ NET
Delta Centrum
Domov důchodců
Ecoplanet
Edgewell
Hasičský záchraný sbor UK
Krajská zdravotní a.s.
Losan
Nitex ISP s.r.o.
PARSYS s.r.o.
PC COMP s.r.o.
ROTA PRINT s.r.o.
Speednet s.r.o.
TZK-Teplice
WEBNADOHLED
Seznam společností pro odbornou praxi – obor Obchodní akademie:

Arkádie, p. o.
ČSOB, a.s.
Edgewel, a. s.
Gyzmo invest, s.r.o.
Kap, s.r.o.
KB Teplice
Lázně Teplice
Magistrát města Teplice
Marcela Kadlecová - účetní firma
MěÚ Bystřany
Obecní úřad Krupka

O-I Czech Republic, a.s.
Okresní soud Teplice
OLPE plus/montáže
Otherm s. r. o.
Severočeské doly, a.s.
SOMET CZ, s.r.o.
Tivall

Praxe oboru Strojírenství ve Společnosti MAHR, s.r.o.

Praxe oboru Strojírenství ve společnosti BMD

Praxe oboru Dopravní prostředky v pneuservisu Holeček

Pedagogičtí pracovníci školy
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola směřuje k co nejvyšší
kvalifikovanosti pedagogických pracovníků tak, jak to ukládá zákon č. 563/2004 Sb. Jako
největší problém se jeví plnit tuto podmínku u některých učitelů odborných předmětů
(technologie, stolničení, učitelé dílen na SPŠ). Jako velký problém do budoucna se jeví
rostoucí věk odborných učitelů na Střední průmyslové škole. Obor Strojírenství má
věkovou strukturu 60+.
Lze konstatovat, že se daří úspěšně kombinovat zkušenost střední generace s nově
nastupujícími. Bohužel ani naší škole se nevyhýbá trend stárnutí učitelského sboru, je to dáno
především tím, že noví, mladí učitelé nastupují do škol minimálně. Průměrný věk
pedagogického sboru celé školy je 49 let, nejstarší sbor je na SPŠ s průměrem 51,6, následuje
OA s průměrem 47,8, HŠ 47,5 roku a průměrný věk UOV je 47,4 roku. 85% učitelského
sboru má úplné vzdělání, 67% sboru tvoří ženy. Podíl mužů zvyšuje především průmyslová
škola, naopak výrazná převaha žen je na Obchodní akademii.
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

3

2

24

18

28

21

14

9

4

3

73

53

3

1

3

1

2

1

3

2

2

0

13

5

6

3

27

19

30

22

17

11

6

3

86

58

Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola pravidelně podporuje další
vzdělávání pedagogických pracovníků. Na školní rok 2019/2020 byl zpracován plán DVPP,
který byl průběžně plněn, s důrazem na některé prioritní oblasti:
Podpora získání kvalifikace dle zákona 563/2004 Sb.
- 2 učitelky začaly vysokoškolské studium v rámci povinností vyplývající ze zákona
563/2004 Sb.
- 1 odborná učitelka dokončovala maturitní studium, zatím neúspěšně
- Byla zahájena odborná příprava nového metodika prevence
- Byla úspěšně ukončena odborná příprava nové výchovné poradkyně
Podpora odborného vzdělávání
- Pokračovalo, již nepravidelně vzdělávání v projektu „Kulinářské umění“, určeném pro
odborné učitele
- Pravidelné vzdělávání pedagogických pracovníků pro výuku cizích jazyků
- Pokračuje příprava vyučujících matematiky pro zavádění nových metod výuky
matematiky
- Příprava učitelů ekonomických předmětů zejména v oblasti legislativy
- Celý učitelský sbor prošel přípravou v podpory distančního vzdělávání (Microsoft
Teams)
- 4 odborní učitelů absolvovalo týdenní praxi u našich odborných partnerů
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

Výběr z odborných, sportovních a mimoškolních aktivit školy

Projekt Šance 2019 v DK Teplice a náš nový POP UP

Projekt Šance 2019 v DK Teplice – zájemkyně o studium na Obchodní akademii

Teplicko vesluje, pořadatelem byla Střední průmyslová škola, Teplice

Jak správně veslovat všem předvedli juniorští mistři Evropy

Teplicko vesluje – borci z průmyslovky se nenechali před mistry Evropy zahanbit

Teplicko vesluje – napětí bylo srovnatelné se soutěží na mistrovství Evropy

Lyžařský výcvik Hotelové školy – počasí v Jánských lázních se opravdu vydařilo
Hotelová škola na poslední chvíli stihla březnový termín, po odjezdu se lanovky zastavily

Tradiční barmanský kurz pod vedením Zdeňka Javorského

Zájem o barmanský kurz v posledních letech opět roste, prezentace zkušebního vzorku

GASTRODEN 2019 – prezentace slavnostní tabule oboru Číšník, servírka

GASTRODEN 2019 – prezentace jednoho z partnerů školy – Bílinská kyselka

Summit V4 v Lánech, říjen 2019 – Hotelová škola obsloužila 6 prezidentů
Visegrádská skupina V4 byla doplněna o prezidenty Slovinska a Srbska

Summit v Lánech, říjen 2019 – žáci Hotelové školy jsou připraveni na příjezd hostů

Summit v Lánech, říjen 2019 – zatím poslední práce pro prezidenta republiky

Summit v Lánech, říjen 2019 – visačka opravňující ke vstupu do areálu zámku v Lánech
Žáci Hotelové školy jsou na bezpečnostní opatření již zvyklí, prozatím nic nepřekonalo
opatření při návštěvě amerických prezidentů a ruského prezidenta

Krajské kolo ekonomické olympiády – pořadatelem byla Obchodní akademie Most
Obchodní akademie Teplice sice do celostátního kola nepostoupila, ale ostudu určitě
neudělala

Obchodní akademie pořádala již třetí ročník soutěže pro Základní školy okresu Teplice
Mladý ekonom 2019

Mladý ekonom 2019 – soutěž tříčlenných týmů žáků základních škol

Soutěž podporující logické myšlení – Sudoku, pořadatelem byla Obchodní akademie

Sudoku na Obchodní akademii – soutěž pro týmy rodičů s dětmi
Soutěž se opět konala pod záštitou mistryně světa, pocházející z Ústeckého kraje

Ředitel školy natáčel rozhovor pro Českou televizi – Střední průmyslová škola
Tématem rozhovoru byla právě nastupující pandemie COVID-19

Při natáčení reportáže nechyběly ani záběry ze tříd střední průmyslové školy
Žáci se vyjadřovali ke zrušeným zájezdům do zahraničí v rámci nastupující pandemie

Nedílnou součástí náboru nových žáků jsou dny otevřených dveří
Ing. Pavel Světlík představuje v autodílně obor Dopravní prostředky

Dny otevřených dveří na střední průmyslové škole Teplice
Ing. Miroslav Světlík prezentuje pro zájemce o obor Informační technologie

Den otevřených dveří na Střední průmyslové škole Teplice
Zájemci o obor Informační technologie si mohli ozkoušet některé dovednosti „ajťáka“

Den otevřených dveří na Střední průmyslové škole Teplice
Zájemce o obor Strojírenství zkouší programovat CNC stroj pod dohledem pana Pokorného

Nejlepší „ajťák“ z řad žáků základních škol – soutěž zahajuje Ing. Koluch, učitel SPŠ Teplice
Soutěž ve znalostech výpočetní techniky pro žáky ZŠ okresu Teplice

Střední průmyslová škola byla účastníkem projektu „Moderní škola 4.0“
Projektový tým Střední průmyslové školy Teplice

Střední průmyslová škola byla účastníkem projektu „Moderní škola 4.0“
Projektový tým průmyslovky vsadil na 3D technologie

Střední průmyslová škola byla účastníkem projektu „Moderní škola 4.0“
Součástí projektové týmu byli žáci Základní školy Buzulucká

Střední průmyslová škola byla účastníkem projektu „Moderní škola 4.0“
Součástí projektové týmu byli žáci Základní školy Buzulucká

Přednáška o kybernetické bezpečnosti pro účastníky soutěže ve znalostech výpočetní techniky
pro žáky ZŠ, pořadatelem byla Střední průmyslová škola Teplice
Kybernetická bezpečnost je součástí výukových plánů oboru Informační technologie

Střední průmyslová škola pořádala soutěž CSGO

Vítězný tým Střední průmyslové školy Teplice soutěže v oblasti Auto CAD a Inventor
Soutěž organizuje SPŠ v Ústí nad Labem pro školy Ústeckého kraje

Praktická část maturitní zkoušky 2020 pro obor Strojírenství
Plnění zadání z oblasti kontroly a měření – učebna KOM

Praktická část maturitní zkoušky 2020 pro obor Strojírenství
Zápis naměřených hodnot z oblasti kontroly a měření – učebna KOM

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
Září 2017

Tony Tan Keng Yam, singapurský prezident
Alexander Van der Bellen, rakouský prezident
Frank-Walter Steinmeier, německý prezident

Březen 2018

Inaugurace prezidenta Miloše Zemana

Září 2018
Říjen 2018

Rám Náth Kóvind, indický prezident
Ďorge Ivanov, prezident Republiky Makedonie

Duben 2019
Červen 2019
Říjen 2019

Kolinda Grabarová, prezidentka Republiky Chorvatsko
Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenska
Summit prezidentů V4, Lány
Miloš Zeman, prezident České republiky
Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenské republiky
Andrzej Duda, prezident Polské republiky
János Áder, prezident Maďarské republiky
Borut Pahor, prezident republiky Slovinsko
Aleksandar Vučič, prezident republiky Srbsko

Mimoškolní činnost Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy
2. 9. 2019 jsme tradičně zahájili školní rok setkáním všech žáků prvních ročníků a jejich
třídních učitelů v Kulturním domě v Teplicích. Opět za přítomnosti předsedy senátu p.
Jaroslava Kubery. Ve středu 4. 9. 2020 vyjely 2 třídy prváků z Obchodní akademie na 3denní
adaptační kurz do Jílového u Děčína. Přes 60 nováčků si užilo nabytý program, skvělou
atmosféru a slunečné počasí.
https://www.sostp.cz/content/pozdrav-z-adaptacniho-kurzu-oa
Školní rok se rozeběhl a následovaly akce školní i mimoškolní, různé soutěže pro žáky našich
i základních škol např.:
Již v září jsme vyhlásili 1. ročník soutěže o nejlepší fotografii žáka ZŠ, tématem bylo
TEPLICKO. Z důvodu pokračující rekonstrukce na průmyslové škole se výjimečně nekonal
podzimní studentský autosalon SPŠ Teplice. Ale 50 zájemců o dění kolem aut vyjelo na
Autosalon do Frankfurtu nad Mohanem v čele s panem učitelem Pavlem Světlíkem. Strojaři a
ajťáci také přijali pozvání na exkurzi na ČVUT v Děčíně, která se konala v rámci akce Noc
vědců. Zde měli možnost, kromě řady pokusů, setkání s bývalými žáky SPŠ, se projet i
v elektromobilu Tesla.
Naše škola byla opět hlavním organizátorem Veletrhu vzdělávání ŠANCE „Studuj
v Teplicích, pracuj v Teplicích“ v Kulturním domě v Teplicích. Zde jsme poprvé vystavili náš
nový pop up na posílení propagace našich 3 škol. Již tradičně se naši učitelé za podpory žáků
zúčastnili veletrhu SOKRATES v Mostě. Průběžně pokračovaly návštěvy vybraných učitelů
na základních školách a také velmi úspěšná akce Den žákem školy. Naše snažení bylo
završeno 2 dny otevřených dveří na všech našich školách. V rámci prvního dne otevřených
dveří proběhly 2 zajímavé akce. Na průmyslovce bylo dopoledne věnováno sportovní soutěži
4členných družstev ze středních a základních škol TEPLICKO vesluje na SPŠ. Velkým
bonusem byla účast a aktivní zapojení mistrů Evropy ve veslování (a 4. místo na mistrovství
světa v Tokiu). Celkem se zúčastnilo 44 posádek, včetně kantorských a partnerských.
Poděkování za podporu patří spol. Unifrax a za sportovní drinky Bílinské kyselce. Za
organizátorskou podporu děkujeme spol. ČESKO vesluje. Odpoledne patřilo netradiční akci
SUDOKUfest – spolu to dokážeme na obchodní akademii. Soutěž byla připravena pro žáky
základních škol a jejich „parťáky“, jimiž byli většinou rodiče. Celé odpoledne pomohla
připravit a spoluorganizovala opět p. Jana Vodičková – mistryně světa v sudoku. Obě
vydařené akce ještě více zpříjemnilo chutné občerstvení ze školní jídelny U Kantora. Skvělé
vánoční pečivo nám připomnělo advent. To vše za finanční podpory od spol. Mahr.
https://www.sostp.cz/content/teplicko-vesluje-na-sps
https://www.sostp.cz/content/sudokufest-v-ramci-dod-na-oa-4122019-od-15-h
Další hradní misí počátkem října 2019 byl summit V4 v Lánech. Žáci hotelové školy pomohli
zabezpečit obsluhu u příležitosti setkání 6 prezidentů. Jednalo se o 2 náročné dny na
zajímavých místech letního sídla prezidenta republiky.
Nejvýznamnější akcí Hotelové školy byl již tradičně Gastroden 2019 – „Evropa na talíři“. 27.
ročník zahájil ředitel školy za přítomnosti mnoha významných hostů v čele s předsedou
senátu p. Jaroslavem Kuberou. A opět se bylo na co dívat a čím se inspirovat. Novinkou byla
podpora od spol. Bílinská kyselka, kdy každý návštěvník u vchodu obdržel láhev této kyselky
a v rámci akce mohl ochutnat i její další příchutě. Velké poděkování patří všem společnostem,
které nám pomohly tuto velkolepou akci uspořádat. Dalším významným bonusem tohoto dne,
kromě samotné gastronomie, je setkávání se napříč všemi generacemi žáků i učitelů,
současných i bývalých, za podpory široké veřejnosti Teplicka.

V průběhu podzimu žáci průmyslovky a obchodní akademie absolvovali přes 20 zájezdů
v rámci programu KÚ Ústí nad Labem IKAP. Kromě výjezdů do Techmánie jsme absolvovali
několik odborných exkurzí. Velmi zdařilé byly 3 zájezdy na 62. ročník Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně. Bylo příjemné vidět naše partnerské firmy, jak jim to veletrhu
sluší a jak jsou profi, např. Mahr, Mitutoyo a Somet CZ. Známe je z našich praxí. Ajťáci ale i
žákyně z obchodní akademie se kochali vybaveností ve spol. Microsoft. Na většinu výjezdů
jsme přibrali také žáky z teplických základních škol.
V říjnu 2019 se konala v budově Magistrátu města Teplice zasedání Zastupitelstva. Ale na
místo zastupitelů a radních v lavicích zasedli žáci obchodní akademie, tříd 2.A s Mgr.
Vladislavou Khatibovou a 2.B s Ing. Zdeňkou Suchomelovou. Po celou dobu se zasedání
účastnil i pan primátor Bc. Hynek Hanza, který tu byl tentokrát v netradiční roli, a to jako
veřejnost, a poslanci Mgr. Martin Kupka a Mgr. Karel Krejza. Další přínosnou akcí pro žáky
OA byla účast na 6. dětské konferenci v Poslanecké sněmovně ČR a názvem Dnes jsem jako
poslanec. Akci pořádal Nadační fond Modrá rybka. Konference byla věnována tématu:
“Znovuzavedení nepřímé volby Prezidenta republiky Poslaneckou sněmovnou a Senátem“
Velké poděkování patří Mgr. Daně Markové, která věnovala nemalé úsilí na přípravu této
zajímavé akce. V druhé části konference žáci kladli otázky významnému hostu paní Daně
Němcové (disidentce a bývalé poslankyni).
https://www.sostp.cz/content/obchodni-akademie-teplice-navstivila-poslaneckou-snemovnucr
V listopadu obchodní akademie nalákala 14 tříčlenných týmů mladých ekonomů z 10
základních škol na 3. ročník soutěže Mladý ekonom okresu Teplice. Kromě znalostního testu
žáci absolvovali soutěž v psaní hmatovou metodou, prezentaci na téma peníze nebo rozpočet
na dovolenou, kahoot v angličtině a v neposlední řadě týmovou spolupráci. Pod bedlivým
dozorem zkušené poroty zvítězilo družstvo ze ZŠ Buzulucká. Do role porotců zasedli kromě
kantorů i zástupci partnerských společností, např. Bc. Lukáš Šroub, ředitel KB Teplice, Mgr.
Kateřině Kupcové, MBA, personální ředitelka firmy Edgewell. Všichni zúčastnění si odnesli
spoustu zážitků a vítězové velmi hodnotné ceny od našich partnerů.
https://www.sostp.cz/content/mlady-ekonom-okresu-teplice-2019
V listopadu se 2 žáci OA zúčastnili Ekonomické olympiády, která se konala na VŠFS
v Mostě.
Těsně před vánočními prázdninami jsme pozvali šikovné ajťáky ze základních škol, aby
změřili své síly v 1. kole IT soutěže. Ti nejlepší postoupili do finálového kola.
V lednu po zasloužených prázdninách jsme na SPŠ organizovali 3. ročník turnaje Game Cup
5v5 v CS:GO pro kluky ze základních škol (žádná dívka nepřišla). Organizátory byli kluci IT
oboru ze třídy V4 v čele s Honzou Rákosníkem a panem učitelem Pavlem Vlčkem. Celkem se
zúčastnilo 13 pětičlenných týmů. Po urputných bojích se do sobotního klání probojovalo 6
družstev. Soutěž pokračovala již v rámci druhého Dne otevřených dveří. Odměnou
účastníkům soutěže byla kromě cen i přednáška z oblasti kybernetické bezpečnosti v podání
p. učitele Toni Kolucha.
Pan učitel Koluch také stojí za letitým úspěchem našich ajťáků, kteří se již čtvrtým rokem
umisťují na horních příčkách ve středoškolské soutěži v kybernetické bezpečnosti ČR – Cyber
Security Competition CZ, která je spoluorganizována ČVUT Praha. Několik studentů
postoupilo z krajského kola a Pavel Hasala se probojoval do finále v kategorii SŠ.
Den otevřených dveří jsme využili k vyhlášení vítězů fotografické soutěže pro žáky ZŠ. První
místo obsadil Tomáš Vlasatý z 8. třídy Biskupského gymnázia se svým zajímavým snímkem
Zámecká zahrada okouzlující. Děkujeme učitelům za organizaci a Magistrátu Teplice za
podporu akce. Velmi důležitým bodem tohoto dne bylo setkání vybraných žáků ze ZŠ
Buzulucká se strojaři SPŠ, kteří již byli zapojeni do ročního projektu Dobrá škola - Moderní
škola 4.0 vyhlášeného Ústeckým krajem. Za cíl si zvolili stavebnici kinematických

mechanismů modelované v Inventoru a vytisknuté na 3D tiskárně. Na hodnocení si musí
počkat do podzimu 2020. Samozřejmě nás těšil zájem žáků a jejich rodičů o Den otevřených
dveří na všech třech školách.
Zájemci z řad učitelů a pracovníků školy se rozloučili s rokem 2019 na vánočním večírku
v Městských sálech.
Počátkem roku vyjeli žáci všech 3 škol na oblíbené lyžařské výcviky.
Následovalo finálové kolo soutěže o nejlepšího ajťáka ze ZŠ Teplicka. Hlavním
organizátorem byl pedagog IT SPŠ Ing. Toni Koluch. Pozvánku a diplomy do soutěže
zhotovil student 2. ročníku průmyslovky Jakub Konečný. Do boje o titul O nejlepšího ajťáka
se nominovalo 12 účastníků z 1. kola. Za svůj výkon všichni obdrželi od pořadatelů kromě
diplomu i věcné ceny od spol. LOSAN, pohoštění a VIP nabídku teplické průmyslovky na
prezentaci na téma: KYBER – bezpečnost / kriminalita pro celou třídu v podání experta na
danou oblast, p. učitele Kolucha.
Žák OA Pavel Jindřich se nominoval na Mistrovství světa v cyklokrosu, které se konalo ve
Švýcarsku. Jeho běžná denní tréninková dávka čítá cca 100 km. Pavel je dalším důkazem, že
se dá skloubit vrcholový sport se studiem na střední odborné škole.
https://www.sostp.cz/content/reprezentant-oa-na-mistrovstvi-sveta-v-cyklokrosu
https://zatecky.denik.cz/lide-odvedle/pavel-jindrich-cyklistika-je-zrout-casu-na-ostatni-zalibynemam-cas-20200914.html
Strojaři z průmyslovky excelovali v oblastním kole soutěže AutoCAD – Inventor, které se
konalo v únoru 2020 na SPŠ Resslova v Ústí nad Labem. Naši studenti obsadili přední místa
v obou kategoriích a tím se naše škola stala absolutním vítězem oblastního kola s velkým
náskokem před dalšími školami. Těšili jsme se na jejich výsledky v celostátním kole
Autodesk Academia Design 2020, které se mělo konat v dubnu 2020. Bohužel z důvodu
epidemiologické situace bylo zrušeno.
https://www.sostp.cz/content/strojari-sps-teplice-jsou-nejlepsi
Ještě jsme zvládli nabídnout nejen našich uchazečům 1.téma přípravného kurzu na přijímací
zkoušky z matematiky. Byl o ně již tradiční zájem.
11. 3. 2020 byly všechny školy z rozhodnutí vlády uzavřeny. Probíhala tzv. dálková výuka,
která byla novinkou jak pro žáky, tak i kantory. Tím se zastavila veškerá mimoškolní činnost.
Již jsme stihli zorganizovat jen 2. ročník soutěže FotoAréna SPŠ Teplice. Tématem bylo
TEPLICKO a MŮJ OBOR. Vzhledem k situaci bylo zaslaných snímků výrazně méně než v 1.
kole. Ale opět byly zdařilé. Již se těšíme na budoucí podzimní výstavy fotografií. Bohužel
jsme museli oželet jarní praxi našich žáků, sportovní kurz třeťáků, vždy úspěšnou soutěž ve
veslování v Račicích a také 8. ročník Autosalonu SPŠ Teplice.
Spolu s našimi maturanty jsme s napětím očekávaly další rozhodnutí vlády, a hlavně termíny
maturitních zkoušek. Na konec jsme vše zvládli včetně praktických maturit i přijímacích
zkoušek pro žáky ze základních škol.
Netypický školní rok si vyžádal i originální předání vysvědčení, pokud možno v otevřeném
prostoru. Např. studenti 1. ročníku z obchodní akademie si vyslechli hodnocení školního roku
od paní učitelky Mgr. Ivany Maškové v krásném prostředí Zahradnictví Dvořák a syn.
Posilněni skvělými zmrzlinovými poháry si přebrali svá první středoškolská vysvědčení. A
hurá na prázdniny!
Škola pokračovala v projektu ŠABONY II. Stáže učitelů.
Díky ochotě učitelů a vstřícnosti partnerských společností se většina stáží uskutečnila
v průběhu prázdnin. Všechny stážistky byly velmi spokojené a letošní stáže považují za velmi
zdařilé. Mají velké plány, jak nabyté zkušenosti zúročí v učebním procesu.

jméno
společnost
1 OA Prošková Barbora AGC a.s. Řetenice
Mahr,
2 SPŠ Hudská Michaela s.r.o.,Proboštov

termín odd.
07/2020 marketing
fin. a obch.
08/2020 odd.

3 SPŠ Drábková Nikola
4 HŠ Opavová Lenka

08/2020 výroba
09/2020 kuchyně
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konzultant
Takáčová Petra
Hess Libor
Michálek
Ladislav
Býček Pavel

4 učitelky z HŠ a OA se zúčastnily týdenního kurzu: Letní škola moderních učitelů, který se
koná pod záštitou spol. Microsoft v Bílých Karpatech. Hlavním tématem bylo dálkové učení
přes aplikaci Teams. V tu dobu jen tušili jak moc se nám budou nabité zkušenosti hodit….
Již tradiční únorovou akcí na Hotelové škole je Barmanský kurz. Hlásí se na něj studenti
oboru: kuchař, číšník, servírka, hotelnictví. Pod vedením lektora Zdeňka Javorského, ředitele
Vzdělávacího střediska barmanů – ZDENI, lektora certifikace MŠMT, MMR, UV, J.W.
Course IBA, se naši žáci v teoretické části dozvěděli zajímavosti o nápojové kultuře, vše o
míchaných nápojích, surovinách a provozním zařízení baru. Co následovalo? V praktické
části probíhal nácvik přípravy 80 základních receptů osvědčených míšených nápojů se
surovinami PREMIUM kvality, následně s jakostními rozbory vzhledu, vůní, chutí, a to
včetně degustace. Všichni studenti kurz úspěšně zvládli, zdokonalili se v přípravě míšených
nápojů, což budou moci v budoucnosti využít ve své profesní kariéře. Úspěšným zakončením
základního kurzu se žáci stali certifikovanými barmany, s platností i pro EU. Vítězný drink
namíchala kuchařka Klára Reichmannová. Jeden žák se už přihlásil do barmanské soutěže.
Všichni si ten aktivní barmanský týden užili.

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
do roku 2016 byl 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
členem předsednictva NR CZESHA.

Mezinárodní spolupráce školy
Ve školním roce 2019/2020 pokračovala spolupráce s německým příhraničím, která se
postupně rozšiřuje do nových zařízení. Spolupráce s partnery byla těžce narušena opatřeními
v rámci epidemie COVID-19, zejména ze strany českých úřadů, kteří na jaře 2020 přerušili
mimo jiné odbornou přípravu na školách.
Dlouhodobá prázdninová praxe – léto 2020 – připravováno 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 2019/2020 neproběhla na škole kontrolní činnost ze strany ČŠI, ani ze strany
zřizovatele školy.

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.
Od září 2019 je škola zapojena do projektu „Šablony pro střední školy II“, v rámci tohoto
projektu škola využívá prostředky na DVPP.
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 2019/2020 byla projednána a
schválena Školskou radou metodou per rollam dne 15. prosince 2020
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2019 byla schválena Školskou
radou metodou per rollam dne 11. května 2020.

Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2019
a) Příjmy
P.č.

Druh

Částka [tis. Kč]
2018

2017

91 089

97 723

2019
111 514

0

0

0

Příjmy z hospodářské činnosti

13 075

14 515

17 238

Ostatní příjmy

78 014

82 444

94 276

1.

Celkové příjmy

2.

Poplatky od zletilých žáků, rodičů

3.
4.

Škola obdržela z rozpočtu zřizovatele příspěvek v objemu 12 854 tis. Kč, na zajištění
provozu. V rámci motivačního programu Ústeckého kraje bylo vyplaceno žákům školy na
příspěvku na dojíždění 33 tis. Kč. Ostatní příspěvky – úhrady v souvislosti s pojistnými
událostmi - tvoří částku 32 tis. Kč.
Účelový neinvestiční příspěvek na přímé náklady ze státního rozpočtu obdržela škola
v objemu 74 037 tis. Kč. Další dotace ze státního rozpočtu, 47,35 tis. Kč na podporu
organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou v podzimním termínu.
V souvislosti s programy podpory zaměstnávání osob se ztíženým uplatněním na trhu práce
získala škola dotaci od Úřadu práce České republiky v objemu 63 tis. Kč
Statutární město Teplice podpořilo aktivity školy dotacemi na neinvestiční náklady v celkové
výši 133 tis. Kč. Účelem příspěvků bylo podpořit tyto činnosti: Veletrh firem 30 tis. Kč,
Autosalon SPŠ 25 tis. Kč, Soutěž ZŠ Mladý ekonom 10 tis. Kč, GASTRODEN 2019 15 tis.
Kč, Přehlídka středoškolského vzdělávání ŠANCE 2019 50 tis. Kč, Fotosoutěž žáků ZŠ 3 tis.
Kč.
Na krytí nákladů spojených s pokračováním projektu - Šablony pro SŠ a VOŠ I, s názvem
„Moderní škola 21. století“ byla v roce 2019 zúčtovaná částka 890 tis. Kč. Škola se zapojila
do projektu Moderní škola 21. století II, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012960 a obdržela 3 161 tis. Kč.
Výnosy z prodeje výrobků, služeb a zboží dosáhli v objemu 21 637 tis. Kč. Zbytek příjmů
89 877 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

2017
819
86 711
43 309
2 725
14 940
146
0
25 591

Částka [ tis. Kč]
2018
660
94 228
46 636
2 332
15 861
217
0
29 182

2 019
1 153
108 328
57 133
2 635
19 422
423
0
28 715

Střední průmyslová škola byla vybavena novou počítačovou učebnou - 255 tis. Kč,
podlahovým mycím strojem – 58 tis. Kč a novým elektronickým zabezpečovacím zařízením .
Do technického vybavení školních jídelen se investovalo celkem 780 tis. Kč, z toho jídelna

U Kantora - 83 tis. Kč – myčka nádobí kapotová a jídelna Čsl. dobrovolců – 697 tis. Kč myčka nádobí tunelová, konvektomat bojlerový a podlahový mycí automat.
Zřizovatel převedl do účetnictví školy bezúplatně pozemky (3739 m 2)v okolí Obchodní
akademie v hodnotě 1 780 tis. Kč, vč. oplocení v hodnotě 245 tis. Kč.
Škola odvedla na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019
z fondu investic do rozpočtu zřizovatele 1.686 tis. Kč.
Osobní náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění tvoří 74 % nákladů. Výdaje na energie
ve výši 4.533 tis. Kč tvoří v rozpočtu školy 4 % z celkového objemu nákladů.
V roce 2019 byla vynaložena částka 2.780 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 (vč. technických zařízení budov)

2.

Nemovitost – objekt školy Benešovo náměstí 604/1

3.

Nemovitost – objekt školy Poštovní 464/3

4.

Nemovitost – objekt školy Smetanovo náměstí 786/1

5.

Nemovitost – Školní jídelna Smetanovo náměstí 1452

73

6.

Nemovitost – Školní jídelna Čsl. dobrovolců 2865

80

7.

Nemovitost – Školní jídelna – výdejna Chelčického

16

393
81
121
1909

Významnými položkami v údržbě a opravách nemovitostí jsou:
- SPŠ Benešovo náměstí 604/1, Teplice – malířské a natěračské práce 25 tis. Kč
- Smetanovo náměstí 786, Teplice – výměna osvětlení a stropních panelů v sedmi
učebnách ve třetím nadzemním podlaží, v objemu 1 672 tis. Kč.
- Poštovní 464/3 – výměna 11 ks plotových dílů na oplocení 85 tis. Kč
Odpisy dlouhodobého majetku tvoří z celkových nákladů 2 780 tis. Kč tj. 2.51 %.
Hospodaření školy v roce 2019 skončilo ziskem 541 tis. Kč.
P.č.

Hospodářské středisko (vyšší nákladové hlediska)

Výsledek hospodaření [tis. Kč]

1.

Škola

2.

Školní jídelna U Kantora

386

3.

Školní jídelna Čsl Dobrovolců

989

4.

Pronájmy

470

-1 304

Výsledek hospodaření je tvořen ztrátou 333 tis. Kč v hlavní činnosti a ziskem 874 tis Kč
v hospodářské činnosti.
c) Informace o výsledcích kontrol hospodaření – v období 2019 byla provedena kontrola
hospodaření od zřizovatele. Zjištěné nedostatky v oblasti likvidace vyřazeného majetku byly
ve stanovené lhůtě odstraněné.
d) Kopie účetních výkazů jsou přílohou výroční zprávy.

