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

Most, příspěvkové organizace 

 
Datum: 25. 1. 2018 

Místo:  Střední škola technická, Most, p.o. – zasedací místnost v budově TV č. 467  
Účastníci: Mgr. Oldřich Bubeníček, Ing. Martina Francírková, Ing. Blažej Grznár, Libor Rejč, Ing. Renata 
Zemánková. 
Omluveni: Ing. Jiří Novák, Marcela Veverková, Ing. Václav Zahradníček 
Neomluveni: Olga Jebavá 

A. Program jednání 

ID Téma 

1 Zahájení 

2 Schválení programu jednání 

3 Legislativa upravující působnost školské rady 

4 Volba předsedy školské rady 

5 Volba místopředsedy školské rady 

6 Tvorba plánu činnosti školské rady 

7 Různé 

8 Závěrečné usnesení 
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B. Průběh jednání 

ID Informace z diskuse 

1 Jednání Školské rady při Střední škole technické, Most, p.o. (dale jen školská rada) zahájil ředitel 
PaedDr. Karel Vokáč. V úvodu přivítal všechny přítomné členy školské rady a konstatoval usnášení 
schopnost rady.   

2 Školská rada schválila předložený program jednání. 

3 Všem zúčastněným byl předán jednací řád Školské rady při SŠT Most, p.o. a Volební řád školské rady 
vydaný Ústeckým krajem. Členové jednohlasně schválili jednací řád Školské rady při SŠT Most, p.o.  
a ztvrdili jeho účinnost. Nově zvoleným členům rady bylo předáno čestné prohlášení o bezúhonosti, 
které po vyplnění předali řediteli organizace. Paní Olze Jebavé a Marcele Veverkové bude 
prohlášení zasláno na adresu bydliště.    

4 Na základě předloženého návrhu ředitele organizace bylo hlasováno o volbě předsedy školské rady. 
Navrženým kandidátem byl Ing. Blažej Grznár. Veřejným hlasováním byl zvolen všemi zúčastněnými.  

5 Na návrh předsedy Ing. Grznára byl navržen na místopředsedu školské rady zástupce zletilých žáků  
a zákonných zástupců žáků nezletilých pan Libor Rejč. Veřejným hlasováním byl zvolen všemi 
zúčastněnými. 

6 Tvorba plánu činnosti školské rady na rok 2018 – předseda Ing. Blažej Grznár navrhl termín dalšího 
jednání školské rady na středu 16. 5. 2018 ve 14.00 hod. 
Termín byl všemi přítomnými schválen. 

7 K bodu “Různé” nebyly žádné příspěvky zúčastněných. 

8 Přítomní členové školské rady jednohlasně schválili závěrečné usnesení. 

 

 

V Mostě, dne 30. 1. 2018 

 

 

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

 předseda školské rady ověřovatel zápisu 

 

Zapsala: Ing. Renata Zemánková 

 

 


