
 

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

Most, příspěvkové organizace 

 
 

Datum: 10. 11. 2022 

Místo: Střední škola technická, Most, p. o. – zasedací místnost   
Účastníci: Ing. Bc. Tomáš Hrabovský, Ing. Pavel Javorek, Mgr. Barbora Procházková, Mgr. Roman 
Kovář, Ing. Jindra Zalabáková, Renata Melegová 
Omluveni: Mgr. Bc. Tomáš Rieger, Dagmar Zimmelová, Alena Mračková 
Neomluveni: nikdo 
Hosté: PaedDr. Karel Vokáč 
 

A. Program jednání 

  
1 Zahájení 

2 Schválení programu jednání 

3 Volby do školské rady 

4 Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele školské rady 

5 Návrh úpravy jednacího řádu 

6 Schválení výroční zprávy  

7 Zpráva České školní inspekce 

8 Nominace člena školské rady do konkurzu na místo ředitele 

9 Různé 

B. Průběh jednání 

  
 
1 

 
Jednání školské rady při Střední škole technické, Most, p. o. (dále jen školská rada) zahájila Mgr. 
Barbora Procházková, a to z pověření ředitele školy PaedDr. Karla Vokáče. V úvodu byli přivítáni 
všichni přítomní.  
 

 
2 

 
Školská rada schválila předložený program jednání. 

 
3 

 
Byl představen nový zástupce pedagogických pracovníků do školské rady Ing. Bc. Tomáš Hrabovský, 
a nové zástupkyně zákonných zástupců nezletilých dětí Alena Mračková. 
 

 
4 

 
Byla provedena volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele školské rady, kdy předsedkyní byla 
zvolena Mgr. Procházková Barbora, místopředsedou Ing. Pavel Javorek a zapisovatelem Ing. Bc.  
Tomáš Hrabovský. 
 
 

 
5 

 
Mgr. Roman Kovář předložil návrh úpravy jednacího řádu na znění článku o hlasování per rollam, a to 



 

v tomto znění: v případě mimořádných situací, kdy není možné z objektivních příčin svolat řádnou 
schůzi školské rady, je možné přistoupit k hlasování per rollam (korespondenční hlasování). 
Hlasování probíhá elektronicky (například prostřednictvím e-mailu), a to označením jedné ze tří 
možností: PRO, PROTI, ZDRŽEL SE. Lhůta pro hlasování je stanovena na 5 dnů ode dne rozeslání 
bodu k hlasování členům školské rady. 
 

6 
 

 

 

 

 

7 

 

 
    Školskou radou bylo doporučeno nahradit ve výroční zprávě současné pojmenování pracovní 
pozice dělníci vhodnějším termínem, například provozní zaměstnanci. 
     Další doporučení školské rady pro pedagogické pracovníky směřovalo ke zvýšení aktivity k účasti 
na vzdělávacích programech a prezentaci školy. 
     Byly vysloveny výhrady k vysokému počtu jak omluvených, tak neomluvených hodin u žáků školy 
za loňský rok. Jedná se především o žáky učebních oborů. 
    Školskou radou byl vysloven návrh na vytvoření nové pozice školního psychologa. 
    Dále bylo konstatováno, že ve výroční zprávě chybí údaje o výsledcích šetření České školní 
inspekce a je nutné tyto údaje do výroční zprávy doplnit. 
    Dále bylo doporučeno věnovat větší pozornost preventivně metodické činnosti a poradenské 
činnosti směrem k žákům školy. 
     Po úpravě výroční zprávy bude schválena odhlasováním formou per rollam. 
 
 
 
 
 
    Ze zprávy České školní inspekce vyplývá výhrada k odbornosti pedagogů v oboru Bezpečnostně 
právní činnosti při výuce předmětu právo. Bylo konstatováno, že vedení školy situaci vyřešilo přijetím 
nového pedagoga s požadovaným právnickým vzděláním. 
     Další pozornost byla věnována negativní atmosféře mezi žáky, učiteli a vedením školy, v současné 
době se situace zásadně změnila a atmosféra ve škole je velice pozitivní. 
     Dále ze zprávy vyplývá podnět ke zvyšování účastí pedagogů na vzdělávacích programech a 
seminářích. 
     Bylo konstatováno nedostatečné materiální vybavení školy, v současné době již nové vedení školu 
částečně materiálně dovybavilo a další požadavky na materiální zabezpečení jsou již objednány tak, 
aby byly vytýkané nedostaky odstraněny. 
     Školská rada bere zprávu České školní inspekce na vědomí. 
 
 

 
8 

 
    Byla provedena nominace člena školské rady do konkurzu na místo ředitele, zvolena byla 
předsedkyně školské rady Mgr. Procházková Barbora. 
 

  

9  V „různém“ bylo navrženo zvážit v rámci školy spojení obou odborových organizací do jedné. 
 
Bylo sděleno, že materiální vybavování školy probíhá dle finančích možností. 
  
 Ve spolupráci s FKSP seznámit zaměstnance školy s možnostmi čerpání příspěvků a vytvořit 
seznam oblastí, ve kterých lze tyto příspěvky čerpat. 
 
 Bylo konstatováno, že členové školské rady ke dni 15. 6. 2022 neschválili stanovisko školské rady 
ani podnět bývalé předsedkyně školské rady paní Csonkové, zaslaných zřizovateli. 
       
 Na jednání školské rady byl přítomnými členy projednán Školní akční plán na rok 2023-2025. 
 
 Zástupci školské rady konstatují, že změna ve vedení školy se jeví jednoznačně pozitivně a odráží se 
v pozitivní atmosféře v celé škole. Došlo k obnovení kladných mezilidských vztahů, především 
zásluhou nového vedení. 

  



 

 

 

 

V Mostě dne 10. 11. 2022 

 

 

Zapsal: Ing. Bc. Tomáš Hrabovský v. r.    Mgr. Barbora Procházková v. r. 

předsedkyně školské rady 

                                              ověřovatel zápisu 

 

 


