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

Most, příspěvkové organizace 

 
Datum: 23.1.2019 

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

A. Program jednání 

ID Téma 

1 Zahájení 

2 Schválení programu jednání 

3 Školní vzdělávací programy (změny) 

4 Volba do školské rady (zvolení termínu nové volby do Školské rady z důvodu ukončení pracovního 
poměru pana Mgr. Oldřicha Bubenička) 

5 Různé 

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 

 
Ing. Tomáš Kučera přítomné seznámil se změnami ve školních vzdělávacích programech (dale jen 
ŠVP) s platností od 1. 9. 2019.  
Změny ŠVP se týkají studijních oborů: 
Kód oboru: 33-56-E/0 TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 
Kód oboru: 41-52-E/01 ZAHRADNICKÉ PRÁCE 
Kód oboru: 36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE 
Jedná se o přepracování ŠVP, kde se především měnila délka praxe u 1. a 2. ročníku – 5 dní 
teoretická výuka a 5 dní praktická výuka. Dále ve 3. ročníku 2 dny teoretická výuka a 8 dní praktická 
výuka. Další změna se týkala zavedení předmětu informační a komunikační technologie (IKT) do 
výuky ve všech ročnících.  V budoucnu se počítá s konáním závěrečných zkoušek na počítačích. 
Finální verze aktualizovaných ŠVP byla v čase konání jednání školské rady k dispozici. 

Dále Ing. Kučera informoval členy rady o budoucích pracích na ŠVP oboru: 68-42-M/01 

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST. Rada hlasovala pro schválení ŠVP v počtu 4 členů a jedné 
plné moci za pana Mgr. Oldřicha Bubeníčka. 
 
Ing. Kučera v průběhu jednání školské rady reagoval na dotazy pana Vladimíra Černíka, týkající se 
spíše porady vedení. První dotaz byl směřován na přístupové cesty, které vedou do opravovaných 
dílen. Pan Ing. Kučera reagoval na tuto otázku s tím, že je v plánu projekt, který zohledňuje právě 
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jenom přístupové cesty vedoucí do dílen. Dále byl tento dotaz zaslán panu Dohnalovi, který má tuto 
záležitost na starost. Další otázka se stále týkala dílen a směřovala na obnovu strojového parku a 
dále co se strarým vybavením. Pan Ing. Kučera opět odpovídal na otázku, tak že se vše vyřeší již 
navrhovaným projektem. Poslední otázka byla spíše pro zástupkyni ekonomického oddělení Ing. 
Arandjić, které tento dotaz byl zaslán. Jedná se o nenárokovou složku 5%, která se celostátně 
přidávala. Zda škola tyto peníze v plné výši obdržela. Odpovědi na tyto otázky budou zaslány na 
emailovou adresu pana Černíka  - cernik.vladimir@sstmost.cz a dány do zápisu při další schůzce. 

 
 7 

 
Školská rada schválila termín voleb do školské rady, které se budou týkat pouze zástupců 
pedagogického sboru a to 11. 2. 2019, v prostorách školy. 
 

 
8 

 
Závěrečné usnesení:  
Pan Libor Rejč stanovil příští termín školské rady na úterý, 4. 6. 2019, v 14:00 hod. v zasedací 
místnosti budovy teoretického vyučování školy. Přítomní členové školské rady jednohlasně schválili 
závěrečné ustanovení. 

V Mostě, dne 23. 1. 2019 

 

 Libor Rejč v. r.                        Vladimír Černík v. r.   

 předseda školské rady        ověřovatel zápisu 

 

Vyhotovila: Ing. Jarmila Kabourková v. r. 

mailto:cernik.vladimir@sstmost.cz

