Zápis z jednání ze zasedání školské rady při Střední škole technické,
Most, příspěvkové organizace
Datum: 11.10. 2017
Místo: Střední škola technická, Most, p.o. – zasedací místnost
Účastníci: Ing. Jiří Novák, Ing. Václav Zahradníček, Ing. Radka Arandjić (jh.), Ing. Blažej Grznár, Mgr.
Jiřina Rychtářová, Ing. Renata Zemánková,
Omluveni: Ing. Martina Francírková, Věra Scheffelová, Mgr. Miroslava Kindlová, Aleš Cikánek
Neomluveni: ---
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Program jednání
Téma
Zahájení
Schválení program jednání
Schválení výroční zprávy o činnosti školy 2016 - 2017
Přestěhování dílen, tepelné výměníky
Školní vzdělávací programy
Školní řád
Česká školní inspekce ČR – zjišťování výsledků žáků
Vývoj počtu žáků školy v letech 2014 - 2017
Různé
Závěrečné usnesení

Průběh jednání
Informace z diskuse
Předseda školské rady, Ing. B. Grznár zahájil jednání školské rady, přivítal účastníky jednání
a představil nového člena Ing. Jiřího Nováka jmenovaného zřizovatelem. Přítomné členy seznámil
s programem jednání. Dále Ing. Grznár tlumočil členům rady písemný požadavek nepřítomného
člena školské rady Ing. Martiny Francírkové o zařazení a projednání příspěvku, týkajícího se vývoje
počtu žáků školy dle oboru vzdělávání v letech 2014 – 2017.
Rada schválila předložený program jednání.
Ing. B. Grznár předal slovo zástupci ředitele pro ekonomiku, správu majetku a služeb Ing. Radce
Arandjić. Ing. R. Arandjić seznámila účastníky jednání s výroční zprávou školy, zejména s jejím
hospodařením za rok 2016. Ing. Radka Arandjić hovořila o ztrátě ve výši 452 tis. Kč, která však díky
doplňkovým činnostem školy (rekvalifikační kurzy, školení, pronájem sportoviště atd.) byla
vyrovnána, účetní rok školy za rok 2016 tak byl uzavřen s vyrovnaným hospodařským výsledkem
(0). Nejvyšším nákladem v roce 2016 byly mzdové náklady a cena za spotřebu tepelné energie. Tyto
náklady jsou vyrovnány příspěvkem ze státního rozpočtu, z prostředků KÚ, úřadu práce, dotačních
titulů v rámci projektů. Ing. Arandjić dále informovala o realizovaných opravách a investicích,
proběhla rekonstrukce domovu mládeže – budova A (3. patro) ve výši 3 mil. Kč, čerpané z fondu
investic a dale proběhla rekonstrukce vrátnice domova mládeže ve výši 217 tis. Kč, dále výměna
dveří za dveře bezpečnostní (protipožární). V roce 2016 dále proběhly běžné opravy v tělocvičně
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školy: malba, výměna podlahové krytiny atd.
Dále Ing. Grznár vyzval členy školské rady, zda mají připomínky k výroční zprávě o činnosti školy
2016 – 2017. Ing. Jiří Novák připomněl odchod dlouholetého vedoucího pracovníka Jana Mísaře,
který zemřel 18. 9. 2017 po dlouhé těžké nemoci a navrhl ve zprávě vedení školy zmínit tuto
smutnou záležitost a vyjádřit tak poděkování za jeho práci a přínos škole. Další připomínky nebyly
vzneseny a výroční zpráva o činnosti školy 2016 – 2017 byla všemi členy schválena.
Ing. B. Grznár informoval přítomné o rekonstrukci tepelných výměníků a přestěhování dílen. Ing.
Grznár tlumočil tuto informaci od ředitele školy. V současné době je připravený projekt a budoucí
investice by se měla pohybovat ve výši 80 mil. Kč. Přítomní členové rady požadují po vedení školy
konkrétní informace o průběhu této investiční akce, zejména pak požadují konkrétní detaily
týkající se financování a taktéž aktuální podrobný časový harmonogram. Hlavní důvodem je
skutečnost, že o plánované rekonstrukci dílen ve školním roce 2014/15 již členové školské rady
byli informováni a to na jednání školské rady dne 13. 5. 2015 – viz zápis na stránkách školy.
Členové rady navrhují termín dodání informací o průběhu investiční akce dle bodu 4 nejpozději
do 17. 11. 2017.
Dalším bodem jednání školské rady byla stručná informace o dodatcích k ŠVP studijních oborů
Elektrotechnika (ŠVP Počítačové systémy), Mechanik seřizovač (ŠVP Mechatronik), Podnikání (ŠVP
Podnikání - 3-leté dálkové nástavbové studium), Ekonomika a podnikání (ŠVP Ekonomika
a podnikání - 5-leté dálkové studium) a Ekonomika a podnikání (ŠVP Management a právo
ve veřejné správě). Dodatky upravují stávající ŠVP ve věci změny způsobu ukončení vzdělávání dle
Metodického sdělení k opatřením ministra – č. j. MSMT-11493/2017-1. V souladu s metodickým
sdělením ministra školství, mládeže a tělovýchovy bude maturitní zkouška prováděna dle opatření
2.1.2. Pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání v období od 1. 10. 2020
do 30. 9. 2021, platí, že ve společné části MZ konají dvě povinné zkoušky (český jazyk a literaturu
a cizí jazyk; volba matematiky již není možná!) a v profilové části MZ konají tři povinné zkoušky.
V dalších letech pak žáci ve společné části MZ konají tři povinné zkoušky (český jazyk a literatura,
cizí jazyk a matematika) a v profilové části MZ konají tři povinné zkoušky.
V dalším bodu jednání Ing. Grznár informoval, že stávající školní řád zůstává v platnosti.
Předseda školské rady Ing. B. Grznár seznámil účastníky s probíhajícím projektem České školní
inspekce a to zjišťování matematické gramotnosti u žáků druhých ročníků. Ing. Grznár potvrdil,
že 260 žáků druhých ročníků naší školy se tohoto projektu zúčastní.
Dalším bodem jednání byla diskuze mezi členy rady, týkající nezájmu žáků o učební obory.
Podkladem pro diskuzi byl přehled – vývoj počtu žáků školy dle oboru vzdělávání v letech
2014 – 2017 v studijních a učebních oborech vyžádaných členkou školské rady Ing. Francírkovou.
Diskuze se týkala zejména možných příčin a důvodů nezájmu žáků o technické obory.
V části “Různé” proběhla diskuze, vyvolaná členy, zastupující zaměstnance školy (pedagogy)
o nutnosti zlepšit sociální vybavení pro pedagogy, vybavit kabinety učitelů (nábytek, židle,
podlahové krytiny), doplnit chybějící žaluzie ve třídách, vytvořit “důstojnou” odpočinkovou
centrální zónu pro žáky školy (oblast kantýny), jednoduché posezení před třídou atd. Tyto
připomínky – návrhy byly podpořeny ostatními členy rady s tím, že předseda rady požádá ředitele
školy o poskytnutí přehledu tzv. nutných investic, které by zlepšili zázemí žáků a pedagogických
I nepedagogických zaměstnanců a to do dalšího mimořádného jednání školské rady
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Závěrečné usnesení: Účastníci jednání si vzájemně odsouhlasili mimořádné jednání školské rady,
nejpozději do konce listopadu 2017. Termín bude upřesněn a oznámen všem členům školské rady
prostřednictvím e-mailu.

V Mostě dne 11. 10. 2017

Ing. Blažej Grznár v.r.
předseda školské rady

Mgr. Jiřina Rychtářová v.r.
ověřovatel zápisu

Zapsala: Ing. Renata Zemánková
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