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

Most, příspěvkové organizace 

 
Datum: 22. 11. 2017 

Místo:  Střední škola technická, Most, p.o. – zasedací místnost   
Účastníci: Ing. Jiří Novák, Ing. Václav Zahradníček, Ing. Martina Francírková, Ing. Blažej Grznár,  
Mgr. Jiřina Rychtářová, Ing. Renata Zemánková, 
Omluveni: Věra Scheffelová, Mgr. Miroslava Kindlová, Aleš Cikánek 
Neomluveni: --- 

A. Program jednání 

ID Téma 

1 Zahájení 

2 Schválení programu jednání 

3 Investiční a neinvestiční záměry školy 

4 Různé 

5 Závěrečné usnesení 

B. Průběh jednání 

ID Informace z diskuse 

1 Předseda školské rady, Ing. B. Grznár zahájil jednání školské rady a přítomné členy seznámil  
s programem jednání.  

2 Rada schválila předložený program jednání. 

3 Ing. Grznár informoval členy rady o probíhajícíh jednáních týkajících se aktuálních investičních akcí 
ve škole, zejména “Rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování” v areálu SŠT Most. 
Informoval členy o výsledku jednání Investiční komise Rady Ústeckého kraje, která proběhla dne 8. 
11. 2017 za účasti členů investiční komise, vedení školy a zástupců autora projektové 
dokumentace. Ing. Grznár členy informoval o výsledku jednání: Investiční komise Rady Ústeckého 
kraje doporučila Radě Ústeckého kraje, aby navrhla zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit 
investiční záměr na akci “Střední škola technická, Most – rekonstrukce objektu šaten na dílny 
praktického vyučování”. 
V rámci dalšího projednání investičních a neinvestičních záměrů školy: 
- Opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování 
- Oprava střešních teras v budově teoretického vyučování 
- Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly 
- Údržba a regenerace umělých sportovních povrchů ve víceúčelovém sportovním areálu 
- Nábytkové vybavení domova mládeže – sekce 3B 
- Nábytkové vybavení domova mládeže sekce “A” 
členové rady doporučují řediteli SŠT Most neodkladně řešit podáním žádostí za výše uvedené 
jednotlivé záměry k příslušným schvalovacím orgánům zřizovatele školy s nutnými náležitostmi 
(detailní rozpočet záměru, projektová dokumentace apod.).  
Dále členové rady navrhují rozšířit výše uvedený výčet o záměr, který by zlepšil podmínky výuky v 
budově teoretického vyučování (např. výměna podlahových krytin ve třídách, vytvoření relaxačního 
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zázemí pro studenty školy - studovna/internet/kopírovací zařízení/důstojné posezení během 
svačinové přestávky apod.).   

4 V části “Různé” předseda školské rady členy informoval o končícím tříletém mandátu zaměstnanců 
školy a zákonných zástupců žáků školy a seznámil členy rady s aktuální přípravou voleb nových. 
Současně poděkoval všem členům rady za jejich spolupráci, zejména členům, kterým jejich mandát 
koncem roku 2017 končí.  

5 Závěrečné usnesení: Školská rada doporučuje řediteli SŠT, Most, p.o., aby byly podány žádosti k 
rukám Investiční komise Rady Ústeckého kraje, popřípadě jiným příslušným orgánům Ústeckého 
kraje ve věci realizace uvedených investičních a neinvestičních záměrů školy. Termín dalšího 
jednání školské rady bude oznámen všem členům (včetně nově zvolených) prostřednictvím e-mailu. 

 

V Mostě, dne 26. 11. 2017 

 

 

 Ing. Blažej Grznár v. r. Mgr. Jiřina Rychtářová v. r. 

 předseda školské rady ověřovatel zápisu 

 

Zapsala: Ing. Renata Zemánková 

 


