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

Most, příspěvkové organizaci 

Datum: 13. 5. 2015 

Místo:  Střední škola technická, Most, p.o. – zasedací místnost    
Účastníci: Ing. Radka Arandjić (jh.), Ing. Blažej Grznár, Ing. Václav Zahradníček, Mgr. Miroslava 
Kindlová, p. Václav Porada, p. Aleš Cikánek, Mgr. Jiřina Rychtářová, Ing. Renata Zemánková 
Nepřítomni: PhDr. Václav Hofmann, Ing. Martina Francírková 

A. Program jednání 

ID Téma 

1 Zahájení 

2 Schválení programu jednání 

3 Finanční plán na rok 2015 

4 Rekonstrukce střešního a obvodového pláště včetně výměny oken 

5 Příprava revitalizace dílen a rekonstrukce technického zázemí SŠT 

6 Přijímací řízení na SŠT 

7 Informace o maturitních a závěrečných zkouškách 

8 Dění ve škole 

9 Různé 

10 Závěrečné usnesení 

B. Průběh jednání 

ID Informace z diskuse 

1 Předseda školské rady, Ing. B. Grznár zahájil jednání školské rady, přivítal účastníky jednání, 
nově příchozí členy stručně seznámil s průběhem minulé školské rady a volbou předsedy 
školské rady. Následně Ing. B. Grznár seznámil přítomné členy s programem jednání.    

2 Rada schválila předložený program jednání. 

3 Ing. B. Grznár předal slovo zástupkyni ředitele školy pro ekonomiku, správu majetku a služeb 
Ing. Radce Arandjić. Ing. R. Arandjić seznámila účastníky jednání s hospodařením školy v roce 
2014, hovořila o plánované ztrátě v roce 2014. Na konci roku 2014 byla tato plánovaná ztráta 
vyrovnána mimo jiné prostřednictvím výnosů z doplňkové činnosti (tržby: školení - 
sádrokartonáři, sportovní areál, rekvalifikace). Účetní rok školy byl tedy uzavřen s vyrovnaným 
hospodařským výsledkem (0). Dále Ing. Arandjić přítomné informovala o nedobytných 
pohledávkách v celkové výši 246.336,- Kč pocházejících z let 2008 a 2012, informovala 
účastníky jednání o postupu při jejich vymáhání (exekuce atd.). Dále Ing. R. Arandjić 
informovala o závazcích u dodavatelů školy ve výši 1,652.800,-Kč k 31.12.2014, které byly 
uhrazeny dle termínů splatnosti v roce 2015.  
Finanční plán na rok 2015 byl Radou Ústeckého kraje schválen jako nevyrovnaný s vykázanou 
ztrátou ve výši – 1 496 tis. Kč s tím, že celkové náklady na provoz školy se neustále snižují. 
Probíhá zateplení objektu školy a domova mládeže, ale efekt ve spotřebě energie nebude  
v roce 2015 tak znatelný jako v roce 2016. Poskytnutý příspěvek na provoz je v roce 2015 nižší 
o 640 tis. Kč než v roce 2014. Na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje byl finanční plán 
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pro rok 2015 aktualizován a předložen jako vyrovnaný. Náklady byly redukovány v oblasti 
spotřeby materiálu, energií a služeb. 
 

4 Ing. B. Grznár informoval přítomné o průběhu rekonstrukce střešního a obvodového pláště 
včetně výměny oken, reagoval na dotaz člena ohledně VŘ na dodavatele výše uvedené 
rekonstrukce, informoval o roli zřizovatele školy (ÚK) při organizaci stavby (VŘ a financování). 
Dále členy seznámil se stavebním dozorem stavby, dodavatelem stavby, probíhajících 
kontrolních dnech stavby, kterých se aktivně účastní zástupci školy (p. Dohnal a zástupce 
ředitele pro TV Ing. Č. Pastýřík), dále informoval účastníky o konečném termínu stavby, tj. 
31.8.2015. Ing. B. Grznár přítomné ubezpečil, že probíhající rekonstrukce nikterak neomezuje 
školní výuku. 
 

5 Předseda školské rady Ing. B. Grznár dále seznámil členy s přípravou revitalizace dílen  
a budoucí rekonstrukcí technického zázemí SŠT v prostorách bývalých šaten v dílnách.  
Ing. Grznár informoval o revitalizaci topného systému, a to plánu nákupu 2 tepelných 
výměníků (oddělené vytápění pro školu a dílny). Ing. B. Grznár dále zmínil přípravu revitalizace 
trafostanice a to v časovém horizontu roku 2017 - 2018.  
 

6 Dalším bodem jednání školské rady byla stručná informace o účasti SŠT v pilotním ověřování 
organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně 
zadávaných jednotných testů (účast byla doporučena zřizovatelem školy). Ing. B. Grznár 
seznámil účastníky s průběhem “nepovinných” jednotných didaktických testů, informoval 
přítomné o přípravě “povinných” přijímacích zkoušek v roce 2016.  
Současně oznámil, že k datu jednání školské rady studijní oddělení školy eviduje celkem 200 
odevzdaných zápisových lístků do 1. ročníku, resp. 200 žáků se přihlásilo ke studiu  
v maturitních a učebních oborech ve školním roce 2015-16 (konečný počet žáků ještě není 
definitivní, žáci se nohou rozhodnout pro studim na naší škole v dalších kolech přijímacího 
řízení). 
 

7 Předseda školské rady Ing. B. Grznár seznámil účastníky s probíhajícími maturitními zkouškami 
(praktickou profilovou částí, společnou částí MZ - didaktické testy z MA, ČJ a cizích jazyků), 
představil a předal slovo koordinátorce maturitních zkoušek a současně člence školské rady 
Mgr. Jiřině Rychtářové. Mgr. J. Rychtářová informovala přítomné o bezchybném průběhu 
zkoušek, o průběžném zjišťování výsledků maturitních zkoušek. Dále se Mgr. Rychtářová 
zmínila o plánu zvýšit hodinovou dotaci na výuku matematiky z důvodu budoucí povinné 
maturitní zkoušky z matematiky. Současně Mgr. J. Rychtářová informovala přítomné  
o organizaci ústních maturitních zkoušek, které budou probíhat na naší škole od 18.5.2015. 
Ing. B. Grznár seznámil členy s novou formou, resp. průběhem závěrečných zkoušek u všech 
učebních oborů. Naše škola se v roce 2015 povinně účastní Nové závěrečné zkoušky 2  
tzv. “Jednotného zadání” ve všech jejích částech (písemná, praktická a ústní část zkoušky). 
 

8 V rámci bodu “Dění ve škole” byla školská rada seznámena s plánem vytvoření nových 
webových stránek školy externí firmou. Ing. B. Grznár seznámil členy s organizací, stavbou 
stránek, propojením s informačním systémem “Bakaláři”, plánem “suplování”, možnou editací 
stránek ze strany učitelů atd.. Konečná podoba webových stránek je již k dispozici, při přípravě 
nových stránek byly zohledněny i připomínky a názory současných uživatelů (zaměstnanci 
školy, rodiče atd.) v rámci ankety na našich stávajícíh webových stránkách. Ing. B. Grznár dále 
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informoval členy o rozhodnutí vedení školy zpřístupnit nové webové stránky v září 2015. 
Uvažuje se též o využití sociálních sítí pro komunikaci školy s veřejností, koordinátory a editory 
této stránky na sociální síti by měli být vybraní žáci z vyšších ročníků ve spolupráci s vybraným 
vyučujícím. 
 

9 V bodě “Různé” proběhla diskuze týkající se dalšího využití informačního systému “Bakaláři”,  
např. zápisy vyučujících do elektronické třídní knihy, denní evidence docházky atd. 
 

10 Závěrečné usnesení: Předseda školské rady Ing. B. Grznár přítomné informoval o termínu 
dalšího jednání školské rady, a to ve středu 21. 10. 2015 14:00 hod. Předběžně členy 
seznámil s budoucím programem jednání a to schválení “Výroční zprávy školy za rok 2014”, 
dále s případnými změnami ve školních vzdělávacích programech. 
Ing. B. Grznár navrhl, že dokumenty, které budou předmětem odsouhlasení školskou radou 
budou zasílány členům školské rady vždy min. 10 dnů před zahájením jednání školské rady  
a to v elektronické formě. Návrh Ing. Grznára byl radou přijat. 

 

Vyhotovila: Renata Zemánková, dne 13.5. 2015 

Schválil: Blažej Grznár 
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Zasedání  

Školské rady při Střední škole technické, Most, příspěvková organizace 

dne 13. 5. 2015 

 

 

 

. 

 Program:  
  

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání 

3. Finanční plán na rok 2015 

4. Rekonstrukce střešního a obvodového pláště včetně výměny oken 

5. Příprava revitalizace dílen a rekonstrukce technického zázemí SŠT 

6. Přijímací řízení na SŠT 

7. Informace o maturitních a závěrečných zkouškách 

8. Dění ve škole 

9. Různé 

10. Závěrečné usnesení 

 

 
 
 
 
 
 
Ing. Blažej Grznár 

předseda školské rady při SŠT, Most, p.o. 


