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1. Základní údaje o škole a charakteristika školy: 
 

Střední odborné učiliště bylo zřízeno v roce 1982 jako Středisko praktického vyučování Zemědělských 

staveb Brno n.p. pro přípravu dorostu podniku na budoucí povolání. V této době probíhala na učilišti 

příprava v oborech zedník a instalatér v počtu cca 55 žáků. Postupným vývojem a delimitací Středního 

odborného učiliště se Středisky praktického vyučování ve znojemských podnicích Obalex, Závody 

Gustava Klimenta, Keramika a Okresní stavební podnik se během let vystřídala řada učebních oborů, 

které postupně vznikaly a posléze zanikaly. 

Škola vznikla přestavbou stávajících objektů zmíněných ZS Brno n. p. V roce 1990 byla dostavěna 

účelová budova tělocvičny, která v současné době patří mezi největší školní tělocvičnu v okrese 

Znojmo. Je vybudována jako dvě na sobě nezávislé zrcadlově umístěné tělocvičny, ve kterých může 

probíhat současně výuka. Pro svoje uspořádání je velmi často využívána sportovními organizacemi 

k pořádání velkých turnajů různých míčových her. Postupně byla dobudována dílna autoklempírny a v 

roce 1996 byla předána do užívání nová budova školy, která mimo 6 kmenových tříd pro teoretickou 

výuku zahrnuje rozsáhlou, velmi dobře vybavenou dílnu pro odborný výcvik oboru truhlář a tesař. 

V další, zatím poslední etapě, byly dobudovány dílny pro odborný výcvik oboru zedník, které slouží 

pro odborný výcvik v zimních měsících a pro výuku cvičných  prací   žáků 1. ročníků  oboru  zedník  a 

tesař. Předností školy je rozsáhlý   4   hektarový  areál,  ve  kterém  probíhá veškerá výuka teorie i 

praxe, takže žáci nemusí nikam dojíždět.  

Tak, jak se střídala skladba učebních oborů, tak docházelo k neustálému obměňování názvu školy.  

 

Do 31. 8. 2012 název Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, 

Znojmo, Uhelná 6.  

Od 1 .9. 2012 schválením dodatku ke Zřizovací listině RJmK provedena změna názvu školy 

na Střední  škola technická Znojmo. 

Sídlo školy: 669 02 Znojmo, Uhelná 3264/6 
Zřízena Jihomoravským krajem, jako příspěvková organizace. 

IČ: 00530506 

Adresa pro dálkový přístup: reditel@souuhelna.cz 

 

Školská rada ve složení: 

Mgr. Jiří Vojtěch, předseda ŠR, zvolen pedagogickými pracovníky školy 

Mgr. Lubomír Popelka, člen, zvolen pedagogickými pracovníky 

Dvořák Jaroslav, člen, zvolen pedagogickými pracovníky školy 

Ing. Jaromír Veselý, člen, zvolen zletilými žáky a rodiči nezletilých žáků 

Mgr. Lenka Czehovská, členka, zvolena zletilými žáky a rodiči nezletilých žáků 

Mgr. Ivana Křístelová, členka, zvolena zletilými žáky a rodiči nezletilých žáků 

MUDr. Ludmila Šikýřová, členka, navržena RJmK 

Zuzana Jánská, členka, navržena RJmK 

Ing. Jiří Durák, člen, navržen RJmK 

 

Charakteristika výuky:  

Ve Střední škole technické Znojmo (dále jen střední škola) se ve školním roce 2013/2014 připravovali 

žáci v oboru vzdělávání 26-41-M/01 Elektrotechnika, který poskytuje absolventům úplné střední 

odborné vzdělání s maturitní zkouškou technického charakteru. Vedle všeobecně vzdělávacích a 

přírodovědných vědomostí získávají žáci ucelený přehled o elektrotechnice. Tento studijní obor je 

jediný tohoto zaměření v okrese Znojmo. Déle se ve Střední škole technické Znojmo  připravovali žáci 

na dělnická povolání ve stavebnictví a strojních oborech středního vzdělání s výučním listem (viz. 

dále).  Pro úspěšné absolventy tříletých učebních oborů je již řadu let otevřen obor dvouletého denního 

nástavbového studia 64-41-L/51 Podnikání, po jehož úspěšném absolvování získává žák maturitní 

vysvědčení. Jsme jediná střední škola technického zaměření v tomto rozsahu v okrese Znojmo.  

Jako doplňkovým vzdělávacím programem střední školy je svářečská škola, která zajišťuje nejen 

svářečské kurzy pro žáky, ale svářečské kurzy podle požadavku Úřadu práce ve Znojmě v rámci 

doplňkové činnosti školy.  
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Základní údaje o řediteli školy: 

Ing. Miroslav Křivánek, Příční 7, 669 02 Znojmo 

 

Součástí školy ve školním roce 2013/2014  byla Střední odborná škola technická s cílovou kapacitou 

120 žáků, 

Střední odborné učiliště s kapacitou 475 žáků, 

Odborné učiliště s kapacitou 48 žáků. 

Celkový počet tříd – 20. 

 

 

2. Přehled oborů vzdělání ve šk. roce 2013/2014: 

 

Kód, název, zaměření     Datum a č. jedn.    Platnost 

stud./učeb. oboru    učebních osnov/ŠVP   učeb.dok. 

           od 

       

__________________________________________________________________________ 
 

26-41-M/01 Elektrotechnika   SOSUH 1151/2009   1. 9. 2009 

23-51-H/01 Strojní mechanik   SOSUH 1036/2009   1. 9. 2009 

23-55-H/02  Karosář    SOSUH 712/2010   1. 9. 2010 

23-56-H/01 Obráběč kovů   SOSUH 711/2010   1. 9. 2010 

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud  SOSUH 1035/2009   1. 9. 2009 

26-57-H/01 Autoelektrikář   SOSUH 713/2010   1. 9. 2010 

33-56-H/01 Truhlář    SOSUH 1039/2009   1. 9. 2009 

36-52-H/01 Instalatér    SOSUH 710/2010   1. 9. 2010 

36-64-H/01Tesař    SOSUH 1037/2009   1. 9. 2009 

36-67-H/01 Zedník    SOSUH 1038/2009   1. 9. 2009 

64-41-L/51 Podnikání    SOSUH 592/2011   1. 9. 2011 

36-67-E/01 Zednické práce   SOSUH 594/2011   1. 9. 2011 

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy : 
 

Vyučování ve školním roce 2013/2014 zajišťovalo – 1 ředitel, 2 zástupci a učitelé. Celkem 41. 

Nepedagogických pracovníků bylo 9,00. 

Kvalifikovanost je 84,2 %, aprobovanost 97,6 %. 

Svářečské kurzy zajišťují 2 instruktoři a 1 svářečský technik. 

Věkové složení pedagogických pracovníků: 

Do 35 let  6 mužů, 0 žen, 

35 – 50 let  5 mužů, 3 ženy. 

Nad 50 let 22 mužů, 5 ženy. 

Důchodci  0 muži, 0 žen. 
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4. Údaje o přijímacím řízení: 
 

Přijímací řízení proběhlo celkem ve 3. kolech.  

V 1. kole se přihlásilo celkem 175 žáků, přijato bylo 158 žáků, v ostatních kolech se přihlásilo 34 žáků 

a přijato bylo 34 žáků, celkem bylo přijato ve všech kolech 192 žáků, zápisové lístky odevzdalo 110 

žáků. 

 

 

Výsledky PŘ k 31. 8. 2013 

                 

Obor 

       1. kolo  Další kola          

Celkem 

 

Kód Název oboru Přihlášeno Přijato Přihlášen

o 

Přijato Přijatých Zápisové 

lístky 

26-41-M/01 Elektrotechnik

a 

8 0 0 0 0 0 

23-51-H/01 Strojní 

mechanik 

3 0 0 0 0 0 

23-55-H/02 Karosář 14 14 1 1 15 10 

23-56-H/01 Obráběč kovů 35 32 1 1 33 26 

26-51-H/02 Elektrikář-

silnoproud 

19 19 1 1 20 14 

26-57-H/01  Autoelektrikář 9 9 3 3 12 7 

33-56-H/01 Truhlář 8 8 1 1 9 2 

36-52-H/01 Instalatér 19 19 5 5 24 14 

36-64-H/01 Tesař 17 17 1 1 18 9 

36-67-H/01 Zedník 21 21 13 13 34 28 

36-67-E/01 Zednické 

práce 

0 0 0 0 0 0 

64-41-L/51 Podnikání 22 19 8 8 27  

   celkem  175 158 34 34 192 110 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 
 

 

Výsledky maturitních zkoušek : 

V SOŠ maturitní zkoušku konalo 12 žáků, P 10 žáků, neprospěli 2 žáci, nepřipuštěn k MZ 1 
V NS maturitní zkoušku konalo  9 žáků, P 8 žáků, neprospěli1 žák, nepřipuštěn k MZ 5 

 

 

Výsledky závěrečných zkoušek: 
Závěrečné zkoušky konalo celkem: 83 žáků. 

Prospělo: 68 žáků. 

S vyznamenáním prospělo: 9 žáků. 

Neprospělo: 6 žáků. 

Nepřipuštěno k ZZ 9 žáků.  
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: 

 

Patologický jev  
ročník 

  1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Kouření reálná zjištění  0  0 0   0 

            

Alkohol reálná zjištění 0 0 0 0 

            

„měkké drogy“  reálná zjištění 0 0 0 0 

(marihuana)           

„tvrdé drogy“  reálná zjištění 0 0 0 0 

(ostatní)           

Šikana  vyloučení jednotlivce  

z kolektivu 

0 0 0 0 

  psychická šikana 1 0 0 0 

  fyzická šikana 1 0 0 0 

  lynčování  0 0 0 0 

  nepodložená podezření 0 0 0 0 

Záškoláctví  do 10 neoml. hodin 15 23 20 0 

  nad 10 neoml. hodin 18 8 6 0 

Kriminalita       

(činy jinak označované za 

trestné)  

násilné povahy 0 0 0 0 

majetkové povahy 1 0 0 0 

pod vlivem návykové látky 0 0 0 0 

Týrání dítěte  reálná zjištění 0 0 0 0 

            

Zneužívání dítěte  reálná zjištění 0 0 0 0 

            

Zanedbávání dítěte   reálná zjištění 0 0 0 0 

            

Gamblerství  reálná zjištění 0 0 0 0 

            

Jiné – PC hry reálná zjištění 0 0 0 0 

 

         

 
Všechna reálná zjištění byla vyšetřena a ve všech případech došlo k nápravě. Při některých zjištěních 

byly případy vyřešeny za pomoci Policie ČR. 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků: 
 

Změny v nemocenském pojištění    1 

Školení školních metodiků prevence   2 

Školení výchovných poradců    2 

Software Bakalář     1 
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Platové předpisy 2013     2 

Účetní závěrka      2 

Aktuální stav školské legislativy    2 

Problematika dotací a jejich účtování   1 

Vnitřní kontrola v praxi PO    1 

Školení lešenářů     6   

Školení elektropředpisy     3 

Školení technika SME     1 

Odborné školení BOSCH    2 

Celostátní seminář IQ Industry    2 

Vztah mezi zřizovatelem a PO v roce 2013  1 

Dopady změn na účetnictví    1 

NOZ ve školské praxi     1 

Cestovní náklady v roce 2014    1 

Změny v účetnictví      1 

Rozvoj profesních kompetencí ZŘOV   1 

Zákon o pedagogických pracovnících a PP probl. ve šk. 1    

Správní řízení      1 

Čistá mobilita Vysoké Mýto    4 

Marketing, vzdělávání dospělých UNIV 3 Pardubice 4 

Vzdělávání dospělých UNIV 3 Dvůr Králové n/L 2 

Školení 1. pomoci     5 

Vyhláška 50/1978 Sb.     3 

Odborný seminář IQ Industry TOS Znojmo  4 

Odborný seminář IQ Industry Vémyslice  10 

Konzultační seminář pro management škol  1 

Nové trendy ve vedení škol a školských zařízení  1 

Partnerství, legisl., tvorba sítí, příkl. dobré praxe  1 

Smart marketing – nové technol. v oblasti vodohospod. 1 

Práva a povinnosti ředitele školy v kostce  1 

     

CELKEM                73 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:  
 

Při střední škole je školní sportovní klub. 

 

Žáci školy oboru truhlář se zúčastnili Řezbářského sympozia, které se konalo v měsíci červnu 2014 na 

prostranství Horního náměstí ve Znojmě za účasti předních českých řezbářů. Účast žáků a jejich 

zapojení do této akce byly velmi kladně hodnoceny pořadateli tohoto sympozia. 

 

Účast žáků školy v soutěžích 
Instalatér – soutěž teoretických znalostí „Vědomostní olympiáda“ v Brně 

Instalatér – soutěž praktických dovedností „Učeň instalatér 2014“ v Brně 

Truhlář – mezinárodní soutěž Truhlář Junior 2014 ve Slavkově u Brna 

Zedník, tesař – mezinárodní soutěž dovednosti v Kyjově 

Karosář – krajské kolo soutěže dovednosti v Brně 

Strojní mechanik – krajské kolo soutěže zručnosti v SŠ technická Brno, Olomoucká  

Obráběč kovů – „Súťaž zručnosti v odbore obrábač, nastavovač“, mezinárodní soutěž v SOU 

strojárskom v Povážské Bystrici 

Instalatér – počítačová soutěž „Měď“ 

Účast na mezinárodním projektu ENERSOL 2014 

Olympiáda v NJA, CJ, MAT – školní kolo 

Okresní kolo v beach volejbalu SŠ a SOU 

Okresní kolo ve volejbalu 
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Okresní kolo v sálové kopané 

Okresní kolo ve florbalu 

Okresní kolo v basketbalu 

 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI: 
V uplynulém školním roce byla provedena kontrola ČŠI v průběhu ústních maturitních zkoušek 

společné a profilové části ve dnech 19. a 20. 5. 2014. Kontrola byla zaměřena na podmínky a průběh 

maturitní zkoušky organizované podle ustanovení § 78a odst. 4 a § 79 odst. 5 školského zákona a 

realizaci maturitní zkoušky školou, zejména kontrola §80 odst. 5 písm. a), b) a c), kontrola vybraných 

ustanovení § 80 a školského zákona a dalších ustanovení prováděcích předpisů. Kontrola byla 

vykonána u oboru 64-41-L/51 Podnikání, ve třídě POD2. Kontrolou nebylo zjištěno porušení výše 

uvedených ustanovení školského zákona. 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy: 

  
A) Dosažené příjmy 

 

tis. Kč 

Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost x) 

1. Dotace platy, odvody 20 080 0 

2. Provozní dotace 5 212 0 

3. Účelové dotace (stip., prohl., odstupné) 526 0 

4. Transf. z org. EU (Peníze EU školám) 631 0 

5. Produktivní práce žáků 1 074 0 

6. Výnosy žáků od škol (SOŠ a SOU Přímět.) 392 0 

7. Tržby svářečská škola 0  1 008 

8. Tržby, pronájmy /tělocvičny/ 0 188 

9. Čerpání rez. fondu /provoz/ 38 0 

10. Čerpání inv. fondu /investice/ 92                                          0 

11. Čerpání z fondu odměn 26 0 

12. Ostatní příjmy xx)                               63 0 

Příjmy celkem 28 134 1 196 

x) představuje svářečskou školu a pronájmy   

(tělocvičny, kantýna, prodejní automaty 

xx) úroky, náhrady, ostatní  

  

   B) Výdaje 

 

tis. Kč 

Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost 

1. Materiální náklady 1 379 84 

2. Energie  xxx) 1 643 65 

3. Služby a opravy 1 157 188 

4. Platy zaměstnanců 15 937 489 

5. Odvody 5 084 167 

6. Stravování zaměstnanců 299 5 
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7. Ostatní soc. náklady  xxxx) 526 3 

8. Odpisy dlouhodobého maj. 1 423 14 

9. Ostatní náklady  xxxxx) 91 2 

10. Spotř. dotace „Peníze EU školám“  595  0 

Náklady celkem 28 134                                  1 017 

xxx) plyn, voda, elektrická energie 

  xxxx) příděl FKSP, pojištění, lékařská preventivní péče 

 xxxxx) daně, poplatky, kolky atd. 

  
   
   C) Hospodářský výsledek 

 

tis. Kč 

  Hlavní činnost Hospodářská činnost 

Hospodářský výsledek 0 179 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: 
 

Škola se nezapojila v uplynulém školním roce do žádných rozvojových a mezinárodních programů. 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: 
 

Účast na projektu UNIV 3 KRAJE zpracováním projektu k získání dílčí kvalifikace v oboru Podlahář 

a Tesař, realizovaného ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR,  podle zákona č. 179/2006 Sb. o 

ověřování a uznávání dalšího vzdělávání.  

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů:  (Spoluúčast školy na projektech financovaných z prostředků EU a ČR) 

 

UNIV 3 Kraje – realizace vzdělávacího programu pro dílčí kvalifikaci Podlahář a Tesař 

 

EU PENÍZE ŠKOLÁM – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ 

 

HELPTECH – projekt na podporu rozvoje technické a ekologické gramotnosti studentů v oblasti 

středního odborného školství a zvýšení prestiže řemeslných oborů v ČR 

 

IQ INDUSTRY – inovace-kvalifikace odborné přípravy žáků SOŠ (v rámci udržitelnosti projektu) 

 

ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA SŠ, reg. číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1069 

v rámci výzvy OP VK v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.5. Účelová dotace v celkové výši 

1 402 886,00 KČ k provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon klíčových aktivit. 

 

Název projektu :  Zkvalitnění výuky  technických oborů na SOU Znojmo.  
Regionální operační program  Jihovýchod 

Operační program :  CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod 

Prioritní osa : 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 

Oblast podpory : 11.3.4 Veřejné služby regionálního významu 

Kraj : ROP NUTS II Jihovýchod 

Příjemce : Střední škola technická Znojmo, adresa : 669 02 Znojmo, Uhelná 3264/6 
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Registrační číslo projektu : CZ.1.11/3.4.00/27.01342 

 

1.Zdůvodnění, popis a cíl projektu 

Zdůvodnění  - stávající  vybavení školní dílny nebylo v souladu s požadavky  současného 

trendu na výuku oboru obráběč kovů. Tento nedostatek byl nahrazován odbornou praxí  žáků 

u strojírenských firem. Vlastní  pořízení potřebných CNC strojů nebylo ve finančních 

možnostech školy. Škola se proto rozhodla na pořízení CNC strojů ( počítačově řízených 

obráběcích strojů ) získat finanční prostředky formou dotace z programu ROP JV.                                                       

K této akci získala souhlas  zřizovatele –Jihomoravského kraje (JMK ), který se podílí na 

dofinancování projektu. 

Popis – jde o nákup, dodání, instalaci a uvedení do provozu dvou CNC strojů. Dodávku tvoří 

CNC tříosý soustruh a CNC vertikální obráběcí centrum. 

Cílem projektu je modernizovat stávající obráběcí dílnu a zkvalitnit výuku žáků technických 

oborů, které škola vzdělává ( obráběč kovů, strojní mechanik, autoelektrikář ), a tím přispět 

k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce.                                                                                                                                                                   

Nové zařízení bude dále sloužit ke vzdělávání dospělých. K  rekvalifikaci osob vedených 

v evidenci úřadu práce a k dalšímu vzdělání  pracujících řemeslníků a zaměstnanců firem.  

 

2.Příprava projektu a realizace projektu 

Příprava – v období přípravy a zpracování projektu byl specifikován a projednáván požadavek 

na CNC stroje. Řada jednání potvrzuje nelehkou úlohu školy při prosazení této investice.  

Jednání skončila odevzdáním žádosti k termínu 20.6.2012. Následovalo schválení projektu 

k financování ( ROP JV 26.9.2012 ) 

s uzavřením  smlouvy o dotaci.                                                                                                                                                                                                                                          

Pro splnění  podmínek  vázajících  se k předfinancování a dofinancování akce, kde byla 

důležitá  stanoviska zřizovatele – JMK. 

V dalším období proběhla příprava a realizace otevřeného podlimitního výběrové řízení na 

dodavatele strojního vybavení. 

Výběrové řízení  skončilo 5. 8. 2013. 

Nabídky podali ve stanovené lhůtě 3 potenciální dodavatelé. Jeden uchazeč byl vyřazen pro 

nedodržení zadávacích - obchodních podmínek stanovených zadavatelem. 

Výběrové řízení skončilo dne 5. 8. 2013, kdy  jmenovaná komise a poté zadavatel  rozhodl  o 

výběru nejvhodnější nabídky.  Jako nejvhodnější nabídka  byla vybrána nabídka uchazeče 

TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o, Blanenská 1965, 664 34 Kuřim, IČ 26964937, 

DIČ CZ 26964937. 

Žádný z uchazečů se ve věci  neodvolal.   

Proto byla  s firmou  TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o  dne 30. 8. 2013 uzavřena 

příslušná smlouva.  

V současné době po dodání a montáži strojů v měsíci říjnu 2013 se realizace projektu nachází 

ve fázi provozu strojů a postupného zavádění do výuky odborného výcviku žáků oboru 

Obráběč kovů. 

 

 

 

14. Spolupráce školy s dalšími subjekty při plnění úkolů ve vzdělávání: 
Okresní rada asociace okresních sportovních klubů, práce v asociaci SOU  

Jihomoravského kraje. 

Spolupráce s SOŠ a SOU Znojmo, Dvořákova 19 

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, Přímětická 50 

Spolupráce se SŠ dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov 
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Spolupráce se SOŠ Otrokovice 

Spolupráce se SOU tradičních řemesel Brno 

Spolupráce s VOŠ stavební a SPŠ stavební Praha 1, Dušní 17 

Spolupráce se SPŠ automobilní a VOŠ v Českých Budějovicích, Skuherského 3 

Spolupráce se SOU strojarskom v Povážské Bystrici (SR) 

Spolupráce s MŠ, ZŠ a Praktickou školou Znojmo, Horní Česká 15 

Úřad práce Znojmo – Burza škol, rekvalifikace v rámci doplňkové činnosti 

Město Znojmo 

 

Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty: 
Sklářské stroje Znojmo, s.r.o.        

Znojemské strojírny, s.r.o. Znojmo 

Egston systém elektronic spol. s r.o. Znojmo 

Pozemní stavby Znojmo      

Linde Gas, a.s. Praha 

Welding Praha, s.r.o. 

CTI ČR Brno 

Železo Morava plus, spol. s r.o. 

Stavomat Znojmo, spol. s r.o. 

Cesaro spol. s r.o. 

Ptáček velkoobchod Znojmo 

Duha Pavlice 

Dřevotvar, výrobní družstvo Znojmo 

Pila Nocar Vrbovec 

Pila Herzig Znojmo-Oblekovice 

TOS, a.s. Znojmo 

TDS Brno, s.r.o 

Znovín Znojmo, a.s. 

Atlanta Znojmo 

S-A-S spol. s r.o. Znojmo 

1.Miroslavská strojírna, s.r.o. 

Elektromachoň, s.r.o. 

Elektrokov, a.s. Znojmo 

Autodružstvo, a.s. Znojmo 

Bosch AD Bados Brno 

Elektrocentrum Znojmo, s.r.o. 

Dendro-Blažíček, v.o.s. Znojmo 

Auto Kelly, s.r.o. Znojmo 

Mototechna Znojmo 

Meteor, s.r.o. Znojmo 

STK Čas Znojmo s.r.o. 

AC – Projekt Znojmo 

OHK Znojmo 

Agentura Znojemia 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena  

ve školské radě dne 13. 10. 2014 
…………………………………………. 

                     Mgr. Jiří Vojtěch 

    předseda ŠR 

 

 

Výroční zprávu předkládá:                                                   …………………………………… 

         Ing. Miroslav Křivánek 

             ředitel SŠ technické Znojmo 


