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

Most, příspěvkové organizace 

 
Datum: 15. 10. 2019 

Místo: Střední škola technická, Most, p. o. – zasedací místnost   
Účastníci: Vladimír Černík, Ing. Martina Francírková, Libor Rejč, Aleš Rothanzl, Mgr. Jiřina Rychtářová, 
Ing. Radka Arandjić, Ing. Markéta Vintrová, PaedDr. Karel Vokáč 
Omluveni: Ing. Jiří Novák 
Neomluveni: Olga Jebavá, Marcela Veverková, Ing. Václav Zahradníček 

A. Program jednání 

ID Téma 

1 Zahájení 

2 Schválení programu jednání 

3 Výsledky doplňujících voleb do školské rady 

4 Schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2018-2019 

5 Schválení ŠVP pro obory Elektrotechnika, Bezpečnostně právní činnost, Podnikání 

6 Schválení Školního řádu  

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 ředitel 
PaedDr. Karel Vokáč. V úvodu přivítal všechny přítomné.  

 
2 

 
Školská rada schválila předložený program jednání. 

 
3 

 
Školská rada přivítala pana Aleše Rothanzla, který dle výsledků doplňujících voleb ve školské radě 
nahradil Ing. Jarmilu Kabourkovou, která v minulém školním roce ukončila pracovní poměr na SŠT 
MOST.  

 
4 

 
Ing. Radka Arandjić, zástupce ředitele pro ekonomiku, správu majetku a služeb, seznámila přítomné 
účastníky jednání s výroční zprávou školy, zejména s jejím hospodařením za rok 2018. Rozpočet 
školy za rok 2018 byl zřizovateli předložen jako vyrovnaný. K 31. 12. 2018 škola vykázala zisk 
v hospodářské činnosti v celkové výši 520 tis. Kč. Zisk byl použit na úhradu ztráty z roku 2017 ve 
výši 517 tis. Kč a 3 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu. Ing. Radka Arandjić dále informovala 
přítomné o probíhající investiční akci SŠT Most – REKO objektu šatem na dílny praktického 
vyučování a o dokončené investiční akci Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly (S.O. 
210 a S.O. 2011). 
Ředitel školy PaedDr. Karel Vokáč seznámil přítomné s počty přijímaných žáků a zdůraznil roli 
náborových akcí. Dále připomněl aktivity a úspěchy žáků a učitelů SŠT Most a seznámil přítomné 
s výsledky maturitních a závěrečných zkoušek a závěry kontroly ČŠI, která probíhala na SŠT MOST 
v době konání maturitních a závěrečných zkoušek.   
 
Školská rada schválila předloženou Výroční zprávu o činnosti školy 2018-2019. 
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5 

 
Ing. Markéta Vintrová, zástupce ředitele pro teoretické vyučování – EKO, seznámila přítomné 
s novými ŠVP pro obory 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA, 68-42-M/01 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ 
ČINNOST, 63-41-M/01 EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ V PODNIKU A VEŘEJNÉ SPRÁVĚ platnými 
od 1. 9. 2019 a důvody, které vedly k úpravám stávajících ŠVP. Těmi byly zejména změna ve 
financování škol (od 1. 1. 2020), potřeba úprav v souvislosti s plánovanými změnami v podobě 
maturitní zkoušky a dosavadní příliš velké využití disponibilních hodin (zejména u oboru 
Bezpečnostně právní činnost). 
 
Školská rada schválila předložené ŠVP. 

 
6 
 

 

7 

 
Školská rada schválila nový Školní řád platný od 1. 9. 2019. 
 
 
PaedDr. Karel Vokáč informoval přítomné o průběhu příprav celostátní přehlídky 42. ročníku soutěže 
SOČ, která se uskuteční na SŠT Most v termínu 10. – 14. června 2020. Ing. Radka Arandjić v této 
souvislosti informovala o plánovaných či probíhajících projektech na rekonstrukci a dovybavení 
Domova mládeže. 

 
8 

 
Přítomní členové školské rady jednoznačně schválili závěrečné usnesení.  

 

V Mostě, dne 17. 10. 2019 

 

 

 

         Libor Rejč v. r.           Mgr. Jiřina Rychtářová v. r.  

 předseda školské rady              ověřovatel zápisu 

 

 

Vyhotovil: Aleš Rothanzl v. r.  


