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

Most, příspěvkové organizace 

 
Datum: 4.6.2019 

Místo:  Střední škola technická, Most, p. o. – zasedací místnost   
Účastníci:  Ing. Jarmila Kabourková, Libor Rejč, Mgr.. Jiřina Rychtářová 
Omluveni: Ing. Jiří Novák, Ing. Martina Francírková, 
Neomluveni: Olga Jebavá, Ing. Václav Zahradníček, Vladimír Černík, Marcela Veverková 

A. Program jednání 

ID Téma 

1 Zahájení 

2 Schválení programu jednání 

3 Přivítání nového člena Mgr. Jiřinu Rychtářovou 

4 Přijímací řízení – studium ve šk. r. 2019/2020 

5 Maturitní a závěrečné zkoušky (jaro 2019) 

6 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 předseda 
školské rady Libor Rejč. V úvodu přivítal všechny přítomné.  

 
2 

 
Školská rada schválila předložený program jednání. 

 
3 

 
Školská rada přivítala nového člena paní Mgr. Jiřinu Rychtářovou a seznámila jí se Školskou radou a 
volebním řádem Školské rady. 
 

 
 4 

Předseda Školské rady nás informoval o výsledcích přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Tato 
data se však v průběhu dvou měsíců budou měnit, neboť zápisové lístky se odevzdávají až do konce 
srpna. K datu 4.6.2019 je přijato 221 žáků. 
 

 
5  

 

 

6          

 

7 

 
Maturitní a závěrečné zkoušky – maturitní zkoušky proběhly v pořádku. Inspekce, která přišla 
dohlížet na průběh, byla spokojená. U těchto zkoušek uspělo 62% žáků. Závěrečné zkoušky teprve 
probíhaly, tudíž nebylo možné sdělit úspěšnost těchto zkoušek. 
 
Školní vzdělávací programy – žádné změny 
 
Různé - Školské radě bylo oznámeno, že paní Ing. Jarmila Kabourková ukončuje pracovní poměr a 
tudíž musí být za ní zvolena náhrada. Dle předchozích voleb do Školské rady po paní Mgr. Jiřině 
Rychtářové byl jako náhradník zvolen pan Aleš Rothanzl.  
 
Školská rada si zvolila termín další schůzky na úterý 15. 10. 2019. v 14 hod. v zasedací místnosti 
budovy teoretického vyučování školy. Přítomní členové školské rady jednohlasně schválili závěrečné 
ustanovení. 
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V Mostě, dne 4. 6. 2019 

 

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

 předseda školské rady        ověřovatelka zápisu 

 

Vyhotovila: Ing. Jarmila Kabourková v. r. 


