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Zápis z jednání Školské rady SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 ze dne  
24. května 2022 
                                                        

Přítomni: 

Členové Školské rady:  

Mgr. Václav Řehoř, Ing. Miroslav Uchytil (zástupci zřizovatele), Petr Jiřička (zástupci rodičů žáků 

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

omluven Milan Schlogl 

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)  

 

Projednávané body:  
01. Výroční zpráva školy o hospodaření 2021 
02. Počty přihlášek na školní rok 2022/2023 a koncepce školy   
03. Zprávy z kontrol v roce 2022 
04. Změny v managementu školy (segmenty školy, zástupci ředitele) pro školní rok 
2022/23 
05. Personální a platová situace školy od 01. 01. 22 
06. Vzdělávací a ekonomické projekty školy v roce 2021/22 
07. Stav investičních projektů školy v roce 2022 
08.  Výsledky soutěží odborných dovedností 202 
09. Akce školy, ERASMUS, ve školním roce 2021/22 
10. Diskuze, různé 

 

1. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, projednala výroční zprávu školy o 

hospodaření za rok 2021 a schválila ji bez připomínek. 

 

2. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, vzala na vědomí počet přihlášek ke studiu 

v termínu 24. 05. 2022: 
Aktuální stav přijímacího řízení k datu 24. 05. 22: 
01. Stav přijímacího řízení k 26. 05. 22 ("volná místa" je variabilní údaj vzhledem k termínu odevzdání ZL) 

Autoelektrikář - 12 zápisových lístků, přijímací řízení ukončeno, předpoklad počtu žáků 12  

Elektrikář-silnoproud - 16 zápisových lístků, přijímací řízení ukončeno, předpoklad počtu žáků 16  

Kuchař-číšník - 10 zápisových lístků, volná místa 2 (další kolo do 30. 06. 22), předpoklad počtu žáků 10-12 

Cukrář - 14 zápisových lístků (předpoklad přestupu 1 žákyně k 02. 09. 22 do jiné školy), přijímací řízení ukončeno, 

předpoklad počtu žáků 13 

Řezník-uzenář - 5 zápisových lístků, volná místa 2 (další kolo do 30. 06. 22), předpoklad počtu žáků 5-7 

Mechanik opravář - 46 zápisových lístků, 2 přijetí ve 2. kole, přijímací řízení ukončeno, předpoklad počtu žáků 48 

Opravář ZS - 40 zápisových lístků, 1 přijetí ve 2. kole, 2 nepřijetí ve 2. kole, volná místa 7 (další kolo do 30. 06. 22), 

předpoklad počtu žáků 40-42  

TERMÍN ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ PO PŘIJETÍ VE 3. KOLE DO 31. 05. 22 

Dopravní prostředky – 18 (12+6) zápisových lístků, 2 přijetí ve 3. kole, 1 přijetí ve 4. kole, volná místa 3 (další kolo do 

30. 06. 22), předpoklad počtu žáků 20-22 

Provozní technika - 18 zápisových lístků, přijímací řízení ukončeno, předpoklad počtu žáků 18  

Technologie potravin - 12 zápisových lístků, 1 přijetí ve 2. kole, 1 nepřijetí ve 2. kole, přijímací řízení ukončeno, 

předpoklad počtu žáků 12 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ DO 31. 05. 22 

 

3. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, vzala na vědomí výsledky kontrol ve 

škole, které proběhly v roce 2022: 

A. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický, oddělení metodiky a kontroly 

- Účetnictví příspěvkové organizace  

- Práce a mzdy 

B. Všeobecná zdravotní pojišťovna 

- Odvody zdravotního pojištění 
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C. SIBP – stav BOZP v příspěvkové organizaci 

- BOZP, pracovně právní agenda v této oblasti 

D. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy 

- kontrola autoškoly a školicího střediska řidičů 

 

ZÁVĚR:  

V namátkově kontrolovaných oblastech používání státních i provozních prostředků nebylo zjištěno 

porušování právních předpisů.  

 

4. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, se seznámila s dopady Nařízení vlády č. 

75/2022 Sb. ve vztahu k vyučovací povinnosti vedoucích pracovníků školy a se stanoviskem školy 

k této oblasti včetně nutných změn, které nastanou v organizačním a funkčním schématu školy. 

 

5. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (dále také Školská rada), projednala 

personální a platovou situaci školy v roce 2022 s těmito závěry: 

- personalistika školy – naplněn předpoklad zvýšení počtu tříd od 01. 09. 22 na celkový počet 23-24 

tříd (otázka jedné či dvou tříd elektrooborů ve 3. ročníku) 

- problematika dopadu PH MAX – škola je ve vztahu ke zdrojům na platy plně zabezpečena 

- stav zaměstnanců školy k 15. 03. 19 (pracovní smlouvy 98, dohody o pracech konaných mimo 

pracovní poměr 14) 
  

Školská rada vzala dále na vědomí, že platová situace školy je do 31. 08. 2022 stabilní a umožňuje 

krýt velmi dobře základní portfolio nárokových a nenárokových složek platu. Problémem zůstává 

přirozená věková obměna pedagogů v oblasti výuky odborných předmětů. 

 

6. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, se seznámila s pedagogickými a 

ekonomickými projekty školy v roce 2021/2022. 

- vytvoření rezervního fondu z darů partnerů a z výsledku hospodaření (zdroj výroční zpráva školy 

o hospodaření) 

- koncepce rozvoje školy do roku 2024 včetně vyhodnocení plnění úkolů do roku 2021 

- pořízení nového cvičného vozidla autoškoly VOLVO 

- projekt Interní akademie školy v roce 2022 

- projekt spolupráce se společností COLAS, nábor do nového 3. ročníku 

- realizován projekt ERASMUS na přelomu dubna a května 2022 pro 10 žáků gastronomických 

oborů v Itálii 

- příprava sociálního fondu školy na podporu žáků školy se ztíženými podmínkami ke studiu 

- získání třetího školního závodu AGROPODNIK Humburky 

- pořádání Středoškolského poháru v kopané a dvojnásobné vítězství ve školním roce 21/22 

- účast školy na Dnu Evropy v oblasti gastronomických oborů 

 

Školská rada vzala na vědomí prezentaci ředitele školy jako hodnotícího materiálu pro zřizovatele 

školy (příloha zápisu). 

 

7. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, se seznámila s investičními projekty školy 

v roce 2021/2022. 

- příprava projektové dokumentace na akci „hydroizolace budovy Dr. M. Tyrše 112“ 

- příprava realizace 2. etapy kanalizace Hlušice (realizace léto 2022) 

- bourací práce starých dílen v areálu SPV Hlušice 

- žádost o výměnu pozemku v areálu SPV Hlušice 

 

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

s výsledky soutěží odborných dovedností dosažených reprezentanty školy ve školním roce 

2021/2022 a ocenila výsledky žáků oboru Opravář zemědělských strojů na oblastním kole Jízdy 

zručnosti traktorem s přívěsem (dvakrát postup do národního kola) a v národním kole SOD (8. 
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Místo Michal Semenec) a žáků oboru Mechanik opravář motorových vozidel v oblastním a 

národním kole soutěže AUTOMOBILEUM 2022 (vítězství družstva v oblastním kole, 3. místo 

Tomáše Flégla na národním kole)  

Škola se dále účastnila: 
a) soutěže OD Řeznická sekyra ve Valašském Meziříčí 

- škola pořádala 
a) oblastní kolo soutěže AUTOMOBILEUM 2022 (29. 05. 22) 

b) regionální kolo soutěže Jízdy zručnosti traktorem s přívěsem 2022 (19. 05. 22) 

 

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

s průběhem projektu ERASMUS 2022 v Itálii. 
 

10. V rámci diskuze řešila Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, otázky koncepce 

rozvoje školy v letech 2022-2024.  

  

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

24. 05. 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 a dosažení ziskového výsledku hospodaření za rok 2021. 

b) Výsledky kontrol realizovaných v SŠTŘ ve školním roce 2021/22 

 

2. Školská rada SŠTŘ projednala a plně podpořila: 

 

a) stav plnění koncepce školy v letech 2018-2024  

b) investiční, pedagogické a ekonomické projekty školy v roce 2021/22 

 

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   

b) realizovat úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích odborných dovedností 

c) udržet a dále optimalizovat personální a platové portfolio školy vzhledem ke konečnému 

výsledku přijímacího řízení ve školním roce 2021/22 

d) realizovat předloženou koncepci rozvoje školy v letech 2022-2024 

e) zajistit průběžnou obměnu pedagogického sboru vzhledem k věkovému složení některých skupin 

pedagogických pracovníků a realizovat optimálně dopady Nařízení vlády ČR č.75/2022 Sb. 

 

 

Mgr. Vladimír Blažej      Vladimír Žalman 

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

 
 


