
Zápis 

z jednání Školské rady Střední školy technické, Most, příspěvková organizace 

ze dne 14. 1. 2013 

 

Místo konání:  

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, kancelář ředitele školy, 
budova školy, 1. patro, č. dveří 477 

 
Přítomni:  
dle prezenční listiny 

Omluveni:  

p. Josef Kubal, Ing. František Jochman 

Hosté:  

PaedDr. Karel Vokáč 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání 

3. Legislativa upravující působnost školské rady 

4. Volba předsedy školské rady 

5. Tvorba plánu činnosti školské rady 

6. Různé 

7. Závěrečné usnesení 

 ad 1) 

Jednání Školské rady při Střední škole technické, Most, příspěvková organizace 
(dále jen školská rada) zahájil ředitel školy PaedDr. Karel Vokáč. V úvodu přivítal 
všechny přítomné členy školské rady a konstatoval usnášeníschopnost rady. Omluvil 
pana Josefa Kubala, který je dlouhodobě nemocen a Ing. Františka Jochmana. 

 

ad 2)  

Navržený program byl schválen beze změn. 

 

ad 3) 
Nově zvoleným členům školské rady byla předána legislativa upravující působnost 
školské rady: 
Volební řád školské rady, 
Návrh Jednacího řádu školské rady. 
 
ad 4) ) 
Školská rada provedla volbu předsedy školské rady. Jako předseda byl navržen 
Bc. Kamilou Knotkovou   Bc. Pavel Barták. Školská rada šesti hlasy zvolila ve veřejné 
volbě  Bc. Pavla Bartáka předsedou školské rady. 



 
ad 5) 
Školská rada ponechala již schválený termín jednání, a to 17. 10. 2013.  
 
 ad 6) 

a) Ředitel školy seznámil s organizačními změnami v organizaci a dlouhodobými 
záměry nového vedení školy. Informoval o krocích, které udělalo nové vedení 
školy k úsporám energií v areálu SŠT. 

b) PhDr. Václav Hofmann poblahopřál PaedDr. Karlu Vokáčovi ke jmenování 
ředitelem školy. Dále konstatoval, že v uplynulém období bylo poškozeno 
dobré jméno školy a zdůraznil, že je nutné, aby všichni zaměstnanci byli 
loajální k nové politice školy, aby mluvili o své práci a všech aktivitách školy 
pozitivně. Je nutné k další existenci školy získat zpět její prestiž. 

c) Bc. Ivan Baláž informoval o konání celostátní soutěže ve svařování 
dne 29. 1. 2013 v areálu SŠT. Naše škola je organizátorem této soutěže.  

 
ad 7)  
Nově zvolení členové školské rady předali čestné prohlášení o bezúhonnosti. 
 

V Mostě dne 14. 1. 2013 

 

 

Bc. Pavel Barták v.r.    Bc. Ivan Baláž v.r. 

předseda rady     ověřovatel zápisu 

 

 

Zapsala:  Jarmila Sipplová 


