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Zápis z jednání Školské rady SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 ze dne  
11. října 2022 (místo jednání Hlušice) 
                                                        

Přítomni: 
 

Členové Školské rady:  

Mgr. Václav Řehoř (zástupce zřizovatele), Milan Schlogel, Petr Jiřička (zástupci rodičů žáků 

školy), Pavel Novák, Vladimír Žalman (zástupci pracovníků školy) 

Za SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112:  
Mgr. Vladimír Blažej (ředitel SŠTŘ), Ing. Petra Šádková (zástupce ředitele pro technicko-

ekonomickou činnost), Ing. Karel Průcha (zástupce ředitele s gescí za praktické vyučování, 

evropské projekty, spolupráci s partnery a investiční akce školy),  

Omluven: Ing. Miroslav Uchytil  

  
Projednávané body:  
 
01. Stav žáků ve školním roce 2022/2023 
02. Personální a platová situace školy od 01. 09. 22 
03. Projekt RCOV školy (aktuální stav projektu s prohlídkou)  
04. Pilotní energetický projekt školy 
05. Nové vzdělávací, partnerské a ekonomické projekty školy v roce 2022 
06. Výsledky ukončování studia v roce 2022 
07. Realizace studia ukrajinských žáků 
08. Výsledky hospodaření školy v roce 2022 
09. Další vzdělávací projekty školy, program ERASMUS 
10. Výroční zpráva školy za školní rok 2021/2022 
11. Další program jednání Školské rady SŠTŘ 
12. Diskuze, různé 

 

01 Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (dále jen Školská rada), byla seznámena s 

aktuálním personálním stavem žáků školy k 30. 09. 2022. 

Školská rada dále vzala na vědomí nástup 195 žáků nových 1. ročníků včetně 1. ročníků 

nástavbového studia (evidovaných k 30. 09. 2022).  

Školská rada vzala rovněž na vědomí, že počet žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem 

se meziročně zvýšil z 371 žáků k 30. 9. 2021 na 404 žáků k 30. 09. 2022. 

Vývoj stavu žáků: K 30. 9. 2022 škola evidovala 512 žáků v 23 třídách (průměr žáků 22,26 na 

třídu) včetně žáků ukončujících v tomto školním roce vzdělávání maturitní nebo závěrečnou 

zkouškou. 

 

02. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, vzala na vědomí aktuální platovou a 

personální situaci školy a jejich stávající stav. 

Školská rada vzala dále na vědomí, že platová situace školy je k 30. 09. 2022 výrazně stabilní a 

umožňuje krýt základní portfolio nárokových a nenárokových složek platu.  

 

03. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, projednala investiční záměry školy 

spočívající v projektu Regionálního centra odborného vzdělávání (příloha prezentace se základními 

parametry stavby nových dílen ve středisku Hlušice), vzala na vědomí dokončení kanalizace ve 

středisku Hlušice, záměr obnovy hydroizolace a technických parametrů budovy ředitelství v Novém 

Bydžově (rok 2023) a otázku zateplení bytového domu v Hlušicích čp. 46 (příloha dopis zřizovateli 

předaný odboru školství a majetkoprávnímu odboru). 

Členové Školské rady navštívili středisko praktického vyučování Hlušice a seznámili se s aktuálním 

stavem nemovitostí a s dokončením bouracích prací objektu starých dílen. 

 

04. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, projednala pilotní projekt spočívající 
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v řešení energetické náročnosti haly HARD ve středisku praktického vyučování Hlušice a vyslovila 

mu plnou podporu včetně podpory při rozhodovacích procesech zřizovatele (příloha prezentace se 

základními parametry) včetně návaznosti na výstavbu nových dílen školy. 

 

05. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, projednala možnost účasti žáka školy 

Filipa Bajory a pracovníka školy Tomáše Hovorky na dalším ročníku závodu rallye Paris-Dakar. 

Školská rada byla seznámena s finanční náročností účasti Filipa Bajory a Tomáše Hovorky ve výši 

10 000 EURO a požádala člena Školské rady Václava Řehoře o podporu tohoto projektu.  

Dále se Školská rada seznámila s projektem Interní akademie školy, činností čtyř prodejních 

středisek školy a rozvojem doplňkové činnosti. 

 

06. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (dále jen Školská rada), vzala na vědomí 

aktuální výsledky ukončování studia ve školním roce 2021/2022 (výsledky jsou obsaženy ve 

výroční zprávě školy za školní rok 2021/2022) a vyslovila spokojenost s jejich dosavadním 

průběhem včetně výsledků vzdělávání dospělých. 

 

07. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (dále jen Školská rada), vzala na vědomí 

počet ukrajinských žáků ve škole (3 maturanti) a 3 další žáci včetně jejich jazykové přípravy. 

 

08. Školská rada byla seznámena s ekonomickými výsledky školy k 30. 06. 2022. 
01. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 30. 06. 22 

- hlavní činnost + 1 380 000 Kč (do výsledku zapojení dotace na ENERGIE 1 380 000 Kč) 

- doplňková činnost + 392 863 Kč 

- CELKEM + 1 772 863 Kč 

 

09. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (dále jen Školská rada) se seznámila 

s projektem zahraniční spolupráce ERASMUS včetně žádosti na rok 2022-23 a s průběhem 

předchozích učebních stáží žáků školy v roce 2022 v Itálii.  

 

10. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, projednala základní strukturu výroční 

zprávu školy za období školního roku 2021/2022 a schválila ji bez připomínek včetně výsledků 

kontrol a inspekčních činností ČŠI. Členům Školské rady bude zaslán text výroční zprávy 

v elektronické podobě. 

  

11. Školská rada SŠTŘ stanovila další jednání na termín 10. 12. 2022 v Hlušicích. 
 

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY SŠTŘ, NOVÝ BYDŽOV, DR. M. TYRŠE 112, DNE 

11. 10. 2022: 

 

1. Školská rada SŠTŘ projednala a schválila bez připomínek: 

 

a) Výroční zprávu školy o hospodaření Střední školy technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M. 

Tyrše 112 za rok 2021/22 a dosažení ziskového výsledku hospodaření v roce 2022. 

b) Výsledky kontrol a inspekčních činností realizovaných v SŠTŘ ve školním roce 2021/2022 

 

2. Školská rada SŠTŘ projednala a plně podpořila: 

 

a) projekt školy směřující k záměru dokončení Regionálního centra odborného vzdělávání v podobě 

výstavby nových dílen Střediska praktického vyučování v Hlušicích a projekt snížení energetické 

náročnosti haly HARD v Hlušicích navazující na projekt výstavby nových dílen 

b) investiční, pedagogické a ekonomické projekty školy v roce 2022 včetně podpory programu 

účasti žáka a pracovníka školy na RALLYE PARIS – DAKAR a programu ERASMUS 
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3. Školská rada SŠTŘ projednala a uložila řediteli SŠTŘ:  

 

a) optimální řešení počtu žáků všech ročníků ve školním roce 2022/23 vzhledem ke stavu tříd 

v SŠTŘ ovlivňující PH MAX a další faktory   

b) realizovat maximální možnou reprezentaci školy v soutěžích odborných dovedností na základě 

projektu Interní akademie školy 

c) připravit další investiční, údržbové a rozvojové akce školy ve školním roce 2022/23 včetně 

opravy budovy ředitelství v Novém Bydžově a optimalizovat ekonomické portfolio školy vzhledem 

k aktuální energetické situaci 

d) nadále realizovat předloženou koncepci rozvoje školy v letech 2018-2024 

 

 

Mgr. Vladimír Blažej      Vladimír Žalman 

Ředitel SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112  předseda Školské rady SŠTŘ 

                                          

                                          
 


