
 

Nezbytnou součástí středoškolského ţivota na naší škole je sport a propagace moderního 

ţivotního stylu.  

Ţáci si mohou vybrat z několika sportovních krouţků. Největší popularitě se dostává fotbalu, florbalu a. 
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NAŠE SPORTOVIŠTĚ 

 
Sportovní hala 

Malá sportovní hala 

 
Tělocvična 

 
Posilovna 

 
Stolní tenis 

SPORTOVNÍ AKTIVITY 
Nezbytnou součástí 

středoškolského ţivota na naší 

škole je sport a propagace 

moderního ţivotního stylu.  

 
Kuželna – 4 dráhy 

 
Kulečník

 
Tenisové kurty 

 
Nafukovací hala 

 
Od roku 2011 venkovní víceúčelové sportovní 

zařízení - 2  tenisové dvorce 

.  
Na domově mládeže lze využívat střelnici 

pro sportovní střelbu ze vzduchovky 

ROZHOVOR 
Pane učiteli, jak se věnují sportu 

naši žáci. 

Dnešní mládeţ sport miluje a my 

ji v něm podporujeme nejen při 

školních aktivitách. Jsme také 

velkými fandy bývalých ţáků, kteří 

se sportu věnují na profesionální 

úrovni.  

 
Učitel tělesné výchovy 

Mgr. Jan Voda 

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ 

A ABSOLVENTŮ 

V MIMOŠKOLNÍCH 

SPORTOVNÍCH 

AKTIVITÁCH 
Mnozí z našich ţáků jsou 

v mimoškolních sportovních 

aktivitách úspěšní. 

 
Úspěch našeho žáka Jana Kačera 

na Mistrovství republiky ve stolním fotbalu 

Jedním z cílů naší školy 

je podpora kaţdodenní sportovní 

činnosti ţáků jak ve škole, 

tak i v  jejich volném čase. 

 
1. závod dračích lodí StarColor Cup Most 

MATYLDA 2012 

 
 

1.  
 
 

 

Jakub Houška 

Člen současného 

českého 

basketbalového 

reprezentačního  

týmu 

Lucie Jakeš 

1.místo bodyfitness  

do 164 cm 

a absolutní vítězství 

v Mistrovství ČR 

mužů, žen a párů  

2015  

SPORTUJ A BUDEŠ COOL 
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TOHO ZNÁM  :- ) 

Dominik DOLEJŠÍ 
 

Dominik jako fotbalista: 
Steklý: 

Dominiku jsi neskutečný hráč, nejvíc obdivuji 

tvoje čtení hry a fantastickou kopací techniku. 

Popiš nám tvé fotbalové začátky. 

Dolejší: 

Začínal jsem na Torolce, to byla fotbalová škola 

v Mostě, na kterou mě přihlásil táta a od té doby 

jsem věděl, že fotbal je u mě na prvním místě. 

Steklý: 

Jaké je tvé současné angažmá? 

Dolejší: 

Nyní jsem se vrátil z Plzně zpět do Mostu, nastupuji 

za A-tým, což je třetí liga v Mostě, ale snažím se, jak 

jen to jde. 

Steklý: 

Rozveď to angažmá v Plzni. 

Dolejší: 

Angažmá v Plzni bylo skvělé, nová zkušenost, která 

mě posunula dál, výborné zázemí, výborný tým, hráli 

jsme nejvyšší juniorskou soutěž v ČR, takže štace 

v Plzni byla super. 

Steklý: 

Tvé sny a plány do budoucna? 

Dolejší: 

Tak určitě sny jsou a to dostat se do Premier League, 

ale takové ty reálné sny jsou, že bych si chtěl kopnout 

nejvyšší soutěž tady u nás v ČR a udělám maximum, 

aby mi to vyšlo. 

 

Moje nej: 

Číslo dresu 17 

Tým Real Madrid 

Hráč Isco 

Trenér Klopp 

Jídlo Špagety 

Pití Cola 

Film Americký sniper 

Hudba Tyga 

Učitel Steklý, Krastenics 

Předmět Tělesná výchova 

 

Výběr: 

Ronaldo   x   Messi 

Manchester United   x   Manchester City  

Sparta   x   Slavia 

Blondýnky   x   Brunetky  

 

 

Dominik jako člověk: 
Skromný a pokorný kluk, jeho rodiče na něj mohou být 

právem hrdí.  

Dominikovi přeji jen to nejlepší, ať se mu daří v jeho 

kariéře a jednou si snad zakope za můj oblíbený 

Manchester United. 

Rozhovor vedl učitel Jiří Steklý 
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Kde nás najdete? 

 

Milí zájemci o studium na Střední škole technické, 
 

je pochopitelné, ţe v době, kdy se rozhodujete o své další vzdělávací cestě, chcete vědět o studiu na 

jednotlivých školách co nejvíce. A moţná jste si v té souvislosti poloţili otázku: “Co takhle Střední škola 

technická v Mostě? Jaká je? Co se na ní studuje? Připraví mě dobře na výkon mého budoucího povolání?“ 

Z počátku vás určitě zaskočí náročnost výuky, ale věřte tomu, ţe je to stejné na všech školách sekundárního 

vzdělávání. Učíte se totiţ úplně nové věci a získáváte dovednosti, se kterými jste se někteří ještě nesetkali. 

Ale při překonávání překáţek při výuce nezůstanete sami. Nápomocni vám budou naši pedagogičtí a výchovní 

pracovníci, kteří vás budou postupně zasvěcovat do tajů jednotlivých vědních oborů a se zápalem, jim vlastním, 

ve vás budou probouzet nadšení pro zvolený obor. Setkávat se budete i s dalšími odborníky a pracovníky školy, 

kteří vám budou předávat své dovednosti a zkušenost. 

Ke studiu budete mít k dispozici moderně vybavené učebny a budete se pohybovat po nově zatepleném areálu. 

Pokud se rozhodnete studovat některý ze strojních, stavo nebo elektro oborů, pak se v průběhu studia budete 

moci těšit na další nově zrekonstruované prostory, a to v areálu dílen. K tomu vás čeká kvalitní ubytování s nově 

zrekonstruovanými prostory a moţností kulturního i sportovního vyţití na sportovištích, ve školním klubu, který 

pro vás připravujeme, na maturitních plesech a jiných akcích.  

Jsme státní škola, tudíţ školné se zde neplatí a tím se náklady na studium zúţí pouze na sešity a pomůcky. 

Škola vyuţívá široké spektrum sociální podpory a Krajský úřad navíc poskytuje stipendijní programy a příspěvek 

na dojíţdění. 

Jsme tu pro vás. Přijďte studovat na Střední školu technickou v Mostě. Jsme největším vzdělávacím komplexem 

na severu Čech. Najdete u nás mnoho nových kamarádů, kteří budou mít podobné zájmy a koníčky jako vy, 

naváţete přátelství a věřte, ţe to mnohdy bude přátelství na celý ţivot. 

 Studentská léta jsou ty nejkrásnější. 

Věra Vitoušová 

 

Redakční rada: Věra Vitoušová, Jiří Steklý, Šárka Kratochvílová, Kateřina Finferlová 

 


