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Zápis z jednání ze zasedání školské rady při Střední škole technické, 

Most, příspěvkové organizace 

 
Datum: 16. 5. 2018 

Místo:  Střední škola technická, Most, p. o. – zasedací místnost   
Účastníci:  Ing. Blažej Grznár, Mgr. Oldřich Bubeníček, pan Libor Rejč, Ing. Renata Zemánková 
Omluveni: Ing. Jiří Novák, Ing. Václav Zahradníček, Ing. Martina Francírková 
Neomluveni: Marcela Veverková, Olga Jebavá 

A. Program jednání 

ID Téma 

1 Zahájení 

2 Schválení programu jednání 

3 Přijímací řízení – studium ve šk. r. 2018/2019 

4 Maturitní a závěrečné zkoušky (jaro 2018) 

5 Školní vzdělávací program (nové obory, změny) 

6 Investiční  záměry školy (bližší informace k aktuálnímu stavu) 

7 Různé 

8 Závěrečné usnesení 

B. Průběh jednání 

ID Informace z diskuse 

 
1 

 
Jednání školské rady při Střední škole technické, Most, p.o. (dale jen školská rada) zahájil předseda 
školské rady Ing. Blažej Grznár. V úvodu přivítal všechny přítomné.  

 
2 

 
Školská rada schválila předložený program jednání. 

 
3 

 
Ing. B. Grznár účastníky informoval o výsledcích přijímacího řízení pro studium ve školním roce 
2018/2019. K datu jednání školské rady studijní oddělení školy eviduje celkem 258 odevzdaných 
zápisových lístků do 1. ročníků, resp. 258 žáků se přihlásilo ke studiu v maturitních a učebních 
oborech ve školním roce 2018/2019. V dalších dnech bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení  
a z tohoto důvodu není počet přijatých žáků definitivní.  

 
4 

 
Předseda školské rady Ing. B. Grznár seznámil účastníky s probíhajícími maturitními zkouškami 
(praktickou profilovou částí, společnou částí MZ - didaktické testy z MA, ČJ a cizích jazyků). Dále 
přítomné informoval o probíhajících ústních maturitních zkouškách a přípravou na závěrečné 
zkoušky. 

 
5 

 
Ing. Grznár přítomné seznámil se změnami ve školních vzdělávacích programech (dale jen ŠVP)  
s platností od 1. 9. 2018.  
Na základě vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou 
zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů 
došlo k navýšení doby trvání písemné zkoušky na nejdéle 240 minut u všech učebních oborů  
na SŠT Most vyučovaných.  
Další změny se týkají hodinových dotací jednotlivých předmětů ve ŠVP studijních oborů 68-42-M/01 
Bezpečnostně právní činnost a 64-41-M/01 Ekonomika a podnikání a to především v souvislosti 
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s povinnou maturitní zkouškou z matematiky v roce 2021/2022. Finální verze aktualizovaných ŠVP 
nebyla v čase konání jednání školské rady k dispozici. 
Dále Ing. Grznár informoval členy rady o probíhajících pracích na ŠVP nových oborů, které jsou pro 
šk. r. 2018/2019 nově nabízeny. Jedná se o obory: 

 23-43-L/51 Provozní technika, 

 26-41-L/51 Provozní elektrotechnika, 

 36-44-L/51 Stavební provoz, 

 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud - jednoletý, dálková forma vzdělávání. 
 

Ing. Grznár však přítomné členy informoval, že tyto nedodané finální verze upravených a nově 
vytvořených ŠVP budou zaslány všem členům školské rady dodatečně k nahlédnutí a možnosti 
vznesení připomínek nejpozději do 24. 8. 2018. Ing. Grznár v průběhu jednání školské rady reagoval 
na dotaz pana Libora Rejče, týkající se významu rámcových vzdělávacích programů (RVP)  
a školních vzdělávacích programů (dále ŠVP). Dále Ing. Grznár vysvětlil úlohu a význam ŠVP  
ve výuce žáků. 

 
6 

 
Dalším bodem jednání školské rady byly plánované investiční záměry školy (dale jen IZ). Na základě 
zprávy od J. Dohnala, vedoucího oddělení správy majetku a služeb, Ing. Grznár přítomné informoval  
o průběhu všech IZ školy. Pro rok 2018 byly podány na Krajský úřad Ústeckého kraje dva IZ, tj. IZ 
nad 5 mil. Kč: „Snížení energetické náročnosti objektu šaten SO 209“, tj. zateplení šaten u sportovní 
haly je ve fázi „před projednáním“v investiční komisi KÚ. Dále IZ do 5 mil. Kč: „Výměna podlahových 
krytin v učebnách teoretického vyučování“ je začleněn do návrhu rozpočtu KÚ na rok 2019 (návrh 
rozpočtu proběhne v létě 2018 a schvalovací proces v prosinci 2018). Pozitivní zprávou v průběhu 
jednání ŠR byla informace o schváleném IZ nad 5 mil. Kč podaného v roce 2016: „SŠT Most, opravy 
sociálních zařízení v budově teoretického vyučování“. 
Na závěr Ing. Grznár informoval přítomné o průběhu již schváleného IZ na akci “Střední škola 
technická, Most – rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování”. Rada Ústeckého kraje 
rozhodla o výběru dodavatele HERKUL, a.s. a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Celková 
nabídková cena byla ekonomicky nejvýhodnější a činí v Kč včetně DPH: 163 954 009,17 Kč a termín 
realizace je 70 týdnů od předání staveniště. Předpokládaný začátek prací na rekonstrukci je 
červenec 2018. 

 
7 

 
V bodě “Různé” proběhla diskuze týkající se způsobu omlouvání žáků při absenci, která zasahuje jak 
do teoretické tak i praktické výuky. Tato diskuze byla vyvolána zástupcem rodičů panem Rejčem 
v souvislosti s několika kolizemi při omlouvání žáků v době jejich absence.  
Dále v souvislosti s již výše zmiňovanými investičními záměry proběhla diskuze na téma využívání 
projektů realizovaných a finančně podpořených Evropskou unií. Členové komise navrhují  
a doporučují, aby předseda školské rady jejich jménem pozval na příští jednání školské rady 
zástupce projektového oddělní školy, který by radu podrobně informoval o současných a budoucích 
plánech, záměrech a projektech realizovaných pro SŠT Most, p.o. 

 
8 

 
Závěrečné usnesení:  
Ing. B. Grznár stanovil příští termín školské rady na středu, 17. 10. 2018, v 14:00 hod. v zasedací 
místnosti budovy teoretického vyučování školy. Ing. Grznár dále zajistí účast zástupce projektového 
oddělení – dle bodu 7 na příštím jednání rady a dále zajistí dodatečné zaslání upravených ŠVP 
v termínu do 24. 8. 2018 členům školské rady elektronickou formou – dle bodu 5 tohoto zápisu. 
Přítomní členové školské rady jednohlasně schválili závěrečné ustanovení. 

V Mostě, dne 18. 5. 2018 

 

 Ing. Blažej Grznár v. r.      Mgr. Oldřich Bubeníček v. r.   

 předseda školské rady      ověřovatel zápisu 

 

Vyhotovila: Ing. Renata Zemánková v. r. 


