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ÚÚvvooddnníí  sslloovvoo  

 

Počátky školy sahají již do padesátých let, kdy byly v Meziboří vybudovány školy, internáty, 
sportoviště a jídelny pro učňovskou mládež v oborech pro Severočeský hnědouhelný revír. 
Naše škola vznikla transformací klasického SOU, které bylo koncipováno jako vzdělávací 
zařízení SHD. Byl vyprojektován a vystavěn rozsáhlý areál, jehož kapacita je postačující 
pro výuku 2 093 žáků. 

Střední škola technická, Most - Velebudice, D ělnická 21, p říspěvková organizace  
je největším komplexním vzdělávacím zařízením v České republice. Vyučujeme obory 
středního vzdělání, zaměřené na oblasti: 

 

 

 

 

 

 

 

Škola disponuje odbornými učebnami, jako jsou písárny, laboratoře k výuce 
elektrotechnických oborů, rýsovny, počítačové učebny s hardwarovým a softwarovým 
vybavením na vysoké úrovni a další. Z cizích jazyků vyučujeme jazyk anglický, německý, 
francouzský, španělský a ruský. 

V průběhu studia mají žáci možnost získat řidičské oprávnění, svářečský průkaz, osvědčení 
znalosti vyhlášky č. 50, absolvování paličského kurzu, kurzu svařování plastů a mědi apod.. 

Praktické vyučování probíhá v prostorách odborného výcviku, kde se vzdělávají nejen žáci, 
ale i dospělí v rekvalifikačních a odborných kurzech a školeních. 

Škola je významným partnerem domácích i zahraničních vzdělávacích zařízení, úřadů práce 
a institucí. Aktivně se podílí na řešení problematiky nezaměstnanosti a deficitu ve vzdělání 
obyvatelstva v našem regiónu. 

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2009-2010 byla zpracována na základě § 10 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 7 
vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního 
hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. v platném znění. 

Třemi cestami m ůžeme dojít k moudrosti: 
první je cesta zkušenosti - to je cesta nejt ěžší, druhá je cesta napodobení - to je cesta 

nejleh čí, třetí je cesta p řemýšlení - to je cesta nejušlechtilejší. 
Konfucius 

STROJÍRENSTVÍ 

ELEKTROTECHNIKY  

STAVEBNICTVÍ  

EKONOMIKY 

ADMINISTRATIVY 

VÝPOČETNÍ TECHNIKY 
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OO  šškkoollee  

Základní údaje 
Název 
Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace 
(dále jen SŠT) 
 
Sídlo  
Dělnická 21, 434 80 Most - Velebudice 
Právní forma     příspěvková organizace 
IČ     00125423 
DIČ     CZ00125423  
Identifikátor právnické osoby  600 170 641 
 
ISO 
Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace je školou 
se zavedeným systémem kvality managementu ISO 9001:2008 a OHSAS 18001:2007 . 
Recertifikační audit proběhl v březnu 2010. 
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Zřizovatel 
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
 
Vedení školy 
Mgr. Ji ří Škrábal   ředitel 
PaedDr. Karel Voká č zástupce ředitele pro teoretické vyučování - statutární zástupce 
Pavel Barták    zástupce ředitele pro praktické vyučování 
Miroslava Možná   zástupce ředitele pro provoz a techniku 
Jana Kal číková   vedoucí odboru ekonomiky 
Bc. Milena Pešoutová  vedoucí odboru právního a celoživotního vzdělávání 
 
Kontakt na za řízení 
Telefon    476 702 612, 476 137 501, 476 137 211  
Fax    476 137 560 
Web    www.sstmost.cz 
E-mail     director@sstmost.cz 
 
Jméno pracovníka pro podávání informací 
PaedDr. Karel Voká č, zástupce ředitele pro teoretické vyučování - statutární zástupce 
Telefon: 476 137 301  E-mail: vokac.karel@sstmost.cz 
 
Součásti školy podle Rozhodnutí o za řazení do sít ě a jejich kapacity 
► Střední škola IZO 108 006 891  cílová kapacita 2093 žáků 
► Domov mládeže IZO 110 033 639  cílová kapacita 520 lůžek 
► Školní jídelna IZO 110 033 647  cílová kapacita 1920 stravovaných 

 
Založení školy      01.09.1957 
Datum zahájení činnosti dle zápisu do sít ě škol   01.08.1996 
Poslední aktualizace v zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení byla 
vydána pod č. j. 2262/SMT/2009/4 s platností od 01.09.2010. 

Počet tříd a žáků                  

Počet tříd 
denní studium 

Z toho t říd 
střední vzd ělání 

s výu čním listem dvouleté 

Z toho t říd 
střední vzd ělání 

s výu čním listem t říleté 

Z toho t říd 
střední vzd ělání 

s maturitou 

43 0 22 21 

 

Počet žáků 
denní studium 

Z toho t říd 
střední vzd ělání 

s výu čním listem dvouleté 

Z toho žák ů 
střední vzd ělání 

s výu čním listem t říleté 

Z toho žák ů 
střední vzd ělání 

s maturitou 

1020 0 544 476 
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Počet žáků denního studia ve školním roce 2009-2010

střední vzdělání s výučním listem
dvouleté

střední vzdělání s výučním listem
tříleté

střední vzdělání s maturitou

 
 
Školní jídelna 

Kapacita Celkový po čet vydaných jídel 
za školní rok  

Počet zapsaných d ětí, žáků, 
student ů 

Počet v závodním 
stravování 

500 51611 211 128 

Domov mládeže 

Kapacita Počet žáků 
ubytovaných  

Počet PP celkem 
fyzicky  

Počet nepedagogických 
pracovník ů fyzicky  

420 28 3 1 

Na naší škole studují žáci ve věku 15 - 25 let, kterým poskytujeme denní formou studia: 
 
a) střední vzd ělání s maturitní zkouškou  - délka studia je 4 roky, ve studiu převažuje 

teorie nad praxí – 90% k 10%. Absolventi odcházejí do zaměstnání nebo pokračují 
studiem na vysoké škole; 
 

b) střední vzd ělání s maturitní zkouškou (nástavbové studium)  - délka studia je 
2 roky,žáci absolvují pouze teoretické vyučování – teorie 100%, 

         
c) střední vzd ělání s výu čním listem  - délka studia je 3 roky, poměr teorie a praxe 

je 50% na 50% nebo 60% na 40%. Absolventi vykonávají především řemeslná 
a dělnická povolání, mohou také pokračovat ve studiu; 

 
d) střední vzd ělání s výu čním listem  - délka studia je 2 roky, poměr teorie a praxe 

je 70% na 30%. Studium je určeno pro žáky, kteří ukončili základní školu v nižším 
než devátém ročníku. 
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K výuce využíváme rozsáhlý areál, členěný na tyto části: 

► teoretické vyučování s 64 učebnami, z toho 10 učeben ICT, 
► praktické vyučování s 30 dílnami a 6 učebnami, 
► sportovní zařízení - 1 hala, 2 tělocvičny, kuželna, posilovna, herna stolního tenisu, 
► domov mládeže - 2 – 3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním vybavením, klubovny, 

společenská místnost, vybavená kuchyňka, 
► kuchyň, jídelna. 

Školská rada 

Školská rada Střední školy technické, Most – Velebudice, Dělnická 21 (dále jen školská 
rada) je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým 
studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet 
se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona 
(zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání v platném znění). 

Školská rada byla zřízena Ústeckým krajem. Má 9 členů, z nichž 3 byli zvoleni žáky 
a zákonnými zástupci nezletilých žáků, 3 pedagogickými pracovníky školy a 3 členové byli 
jmenováni zřizovatelem školy.   

Složení školské rady  

Zástupci zletilých 
student ů a rodi čů 

Zástupci pedagogických 
pracovník ů SŠT 

Zástupci z řizovatele 
(Ústecký kraj)  

Ing. Iva Odehnalová 
Ing. Martin Scholz 
Milada Schůtová 

Jana Kalčíková 
Mgr. Helena Paulová 
PaedDr. Karel Vokáč 

PhDr. Václav Hofmann 
Ing. František Jochman 

Josef Kubal 
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PPřřeehhlleedd  oobboorrůů  vvzzdděělláánníí  

Obory vyučované ve školním roce 2009-2010 

Název oboru  Kód oboru  Stupeň vzdělání  

Elektrotechnika 26-41-M/01 SV s MZ 

Elektrotechnika 26-41-M/002 SV s MZ 

Stavebnictví 36-47-M/01 SV s MZ 

Pozemní stavitelství 36-41-M/001 SV s MZ 

Dopravní prostředky 23-45-M/01 SV s MZ 

Silniční doprava 23-45-M/004 SV s MZ 

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 SV s MZ 

Peněžní manipulant 63-43-L/001 SV s MZ 

Mechanik seřizovač - mechatronik 23-45-L/004 SV s MZ 

Operátor skladování 66-53-H/003 SV s VL 

Obráběč kovů 23-56-H/001 SV s VL 

Strojní mechanik 23-51-H/01 SV s VL 

Zámečník 23-51-H/001 SV s VL 

Elektrikář 26-51-H/01 SV s VL 

Elektrikář 26-51-H/001 SV s VL 

Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 SV s VL 

Automechanik 23-68-H/001 SV s VL 

Truhlář 33-56-H/01 SV s VL 

Truhlář 33-56-H/001 SV s VL 

Montér suchých staveb 36-66-H/001 SV s VL 

Instalatér 36-52-H/001 SV s VL 

Zedník 36-67-H/01 SV s VL 

Zedník 36-67-H/001 SV s VL 

Zpracování dřeva*) 33-57-E/502 SV s VL 

*) Dvouletý obor středního vzdělání 

Vysvětlivky : 
SV s MZ - střední vzdělání s maturitní zkouškou 
SV s VL - střední vzdělání s výučním listem 
 



Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009-2010 

10 

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů 
Škola nabízí nadstandardní nabídku volitelných a nepovinných předmětů. 

     

Volitelné p ředměty 
► v oborech elektrotechniky 

elektroenergetika, elektrické stroje a přístroje, elektrická zařízení, informační technologie 
a automatizace, práce s počítačem, automatizační zařízení, stroje a zařízení, 
elektronická zařízení, elektrické pohony; 

► v oborech stavebnictví 
právní předpisy, požární bezpečnost staveb; 

► v oborech strojírenství 
strojírenství, deskriptivní geometrie, programování, cvičení z matematiky, konverzace 
v cizím jazyce, dopravní zeměpis, výpočetní technika, informační technologie, 
elektrotechnika, základy práva; 

► v oborech ekonomiky 
konverzace v cizím jazyce, hospodářský zeměpis, informační technologie, biologie, 
bankovnictví, cvičení z matematiky, 

Nepovinné p ředměty 
► v oborech elektrotechniky a stavebnictví 

cvičení z matematiky; 

► v oborech strojírenství 
cvičení z fyziky, konverzace v cizím jazyce. 
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Způsob zabezpečení odborného výcviku a odborné praxe 
Úsek praktického vyučování zabezpečuje odborný výcvik žáků dvouletých, tříletých 
a čtyřletých oborů středního vzdělání v oblasti strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky 
a zpracování dřeva. Kromě jiného zajišťuje ve spolupráci s úsekem teoretického vyučování 
průběžné a souvislé praxe studijních oborů na smluvních pracovištích školy. 

Samotný odborný výcvik probíhá ve dvou rovinách: 
a) skupinový 

- v dílnách a speciálních učebnách školy, 
- na pracovištích smluvních partnerů pod vedením učitelů odborného výcviku (UOV), 

b) individuální  
- na pracovištích smluvních partnerů školy pod vedením instruktorů odborného 

výcviku 
Odborný výcvik realizují žáci prvních ročníků výhradně v dílnách 
školy pod vedením učitelů odborné výcviku, kde získávají 
řemeslné základy a pracovní návyky. Žáci čtyřletých oborů 
středního vzdělání zde absolvují svou povinnou praxi po celou 
dobu svého studia. 

V druhých ročnících probíhá výuka převážně v dílnách školy 
a žáci zde získávají odborné dovednosti a znalosti ve svém oboru. 

Ve vyšších ročnících odcházejí žáci na pracoviště mimo areál 
školy, smluvní pracoviště podnikatelských subjektů. Na těchto 
pracovištích absolvují přípravu pro svou budoucí profesi 
a získávají základní pracovní návyky. Mnozí z žáků a studentů 

po úspěšném absolvování školy zůstávají na těchto pracovištích jako kmenoví zaměstnanci. 
Tito žáci se do dílen odborného výcviku vracejí pouze z důvodů doplnění osnov, případně 
absolvování školení a kurzů.  

Filozofií odborného výcviku je dát žákům v prvním, případně druhém ročníku, velice silné 
základy v jejich specializaci, a ty potom rozvíjet na smluvních pracovištích OV. 

Provozní pracovišt ě 

Firma Obor Počet žáků 

FS Litvínov montér suchých staveb 10 
TESAŘSTVÍ Havíř Roman zedník 1 
Pikhart Radek truhlář 1 
Miroslav Mašek zedník 2 
YSSEN Holding Blahout truhlář 1 
BOBSTAVBY Bucha zedník 1 
NEXAN zedník 1 
INTERA Litvínov, Truhlárna Lom truhlář 1 
M. MAXIM Maxim truhlář 1 
KOMALIT v.o.s. Litvínov zedník 1 
Přemysl Pachta montér suchých staveb, zedník 16 
Truhlárna Komořany Bočkaj truhlář 1 
Pila Mariánské Radčice Vejrostek truhlář 2 
Obrnice – stavba rodinného domu p. Roman zedník 16 
DIESEL DIAGNOSTIK Peleška zedník 16 
Kraus Velebudice automechanik 2 
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JOEL s.r.o. Most - Peugeot automechanik 4 
OKIM s.r.o. Louny automechanik 1 
Bína – autodoprava Most automechanik 1 
Hrzán Roman – autodoprava Braňany automechanik 1 
APOLLO Kaznějov, provoz Most automechanik 1 
Weber – autoopravna , Most automechanik 2 
VM – servis Městka Vladimír automechanik 1 
Autoopravna Müller Arnošt, Volevčice automechanik 1 
KHK automax, s.r.o. Most automechanik 2 
Autoopravna bří. Urbanovi automechanik 1 
Prošek – Horný - autoopravna, Čepirohy automechanik 2 
DIESEL DIAGNOSTIK Peleška automechanik 4 
Auto Bartoš automechanik 2 
Frabel s.r.o. automechanik 1 
AK Racing s.r.o. Litvínov automechanik 2 
Auto S.O.S. automechanik 2 
Autoservis Most – Horný automechanik 1 
Oto Suchovský autoopravna automechanik 2 
SEVEROCAR Pavel Kunz, Litvínov automechanik 1 
Autodílna Bačo, Velebudice automechanik 1 
Autoopravna Hana Manclová, Most automechanik 1 
KIFR Kitzberger, Janov automechanik 1 
AUTOPLUS II., s.r.o. Most automechanik 2 
JERMIAS CZ, s.r.o. Rudolice zámečník 3 
Vršany – údržba dolů Komořany zámečník 2 
KSK, a.s. Most - Komořany zámečník 3 
HASO Bílina s.r.o. zámečník 1 
SD - 1. strojírenská, a.s. Bílina zámečník, mechatronik 4 
METALIMPEX Hrobnice s.r.o. zámečník 1 
KOVO-OK s.r.o. Jirkov zámečník 1 
RENOLIT Czech, s.r.o. Most zámečník 1 
Autoopravna Káninský, Chanov automechanik 1 
A.S.C. Litvínov s.r.o. automechanik 1 
AUTON – Ústí nad Labem automechanik 1 
AZ Car Centrum s.r.o. automechanik 1 
Friček David autoopravna automechanik 1 
APLEKO II. s.r.o., Zákupy automechanik 1 
Marian Zamrazil autooprava s.r.o. automechanik 1 
SUZUKI AUTO Most s.r.o. automechanik 1 
INELSEV  s.r.o. Most elektrikář 2 
Liebezeit Hydraulik s.r.o., Litvínov elektrikář 1 
Elektroprim Koutník a.s. Praha   elektrikář 10 
DP MaL a.s., Most elektrikář 1 
Reimont - elektro, s.r.o., Most elektrikář 1 
Herkul a.s., Most elektrikář 1 
Jiří Hasman - Výtahy Most elektrikář 2 
IVOS Baxa s.r.o., Most elektrikář 1 
ÚDK a.s., Komořany   obráběč kovů 3 
CSF elektro s.r.o., Most elektrikář 2 
OFFICE STUDIO Most - Petr Bílek elektrotechnik 1 
FUJIKOKI Czech s.r.o. Louny mechatronik 1 
CELKEM  160 
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Ostatní žáci docházejí na odborný výcvik do dílen naší školy. 

         

         

 

K výuce žáků v oborech obráběč kovů a mechatronik jsou plně využívány prostory 
strojírenského centra, vybudovaného v rámci projektu SROP. 

         

         

 

V nově vybudované svářečské škole mají žáci oborů Zámečník, Instalatér, Automechanik  
možnost získat osvědčení pro různé technologie svařování díky moderním a novým 
zařízením, pořízených v rámci projektu KO-PE-RA. Kurzy absolvují žáci v průběhu 
II. a III. ročníku v rozsahu učebních osnov. 

SS TT RR OO JJ ÍÍ RR EE NN SS KK ÉÉ   CC EE NN TT RR UU MM  

SS VV ÁÁ ŘŘ EE ČČ SS KK ÁÁ   ŠŠ KK OO LL AA  
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Počty žáků, kteří absolvovali kurzy sva řování 

Obor vzd ělání Název kurzu Počet žáků 

Zámečník ZP 81 pálení kyslíkem 24 

Instalatér ZK 311 svařování plamenem 7 

 

SŠT zabezpečuje pro své žáky ve spolupráci s profesionální 
autoškolou přípravu k získání řidičského oprávnění skupiny B a C. 

Žáci v oborech automechanik a silniční doprava vykonávají výcvik 
na klasických osobních a nákladních automobilech. 

 

Získaná řidi čská oprávn ění 

Obor vzd ělání Skupina ŘO Počet žáků - úspěšně absolvovali 

B 19 
B+C 12 (z toho 5 B+C, 7 pouze B) Silniční doprava, Automechanik 

C 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA UU TT OO ŠŠ KK OO LL AA  
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ÚÚddaajjee  oo  pprraaccoovvnnííccíícchh  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22000099--22001100  

Činnost školy zajišťuje 155 interních pracovníků, z toho 135 osob je zaměstnáno v rámci 
hlavní činnosti školy, 20 pracovníků ve vedlejší činnosti a ostatních zdrojích.  

 

Střední škola  - 146 pracovníků, z toho: 
- 95 pedagogických pracovníků 
- 26 THP 
- 22 provozních zaměstnanců 

Na škole pracují 3 výchovní poradci a 1 protidrogový koordinátor. 

 

Domov mládeže  - 4 pracovníci, z toho: 
- 3 vychovatelé 
- 1 dělník 

 

Školní jídelna  - 5 pracovníků, z toho: 
- 1 THP 
- 4 provozní zaměstnanci 

 

Interní pracovníci 
Interní pracovníci st řední školy 

Počet interních PP fyzicky Počet interních NP fyzicky 

95 36 
Počet interních PP p řepočteno Počet interních NP p řepočteno 

94,11 34,87 

Interní pracovníci domova mládeže 
Počet interních PP fyzicky Počet interních NP fyzicky 

3 1 
Počet interních PP p řepočteno Počet interních NP p řepočteno 

3 1 

Interní pracovníci za subjekt jako celek 
Celkový po čet PP fyzicky Počet interních NP 

98 57 
Počet interních PP p řepočteno fyzicky Počet interních NP p řepočteno 

97,11 56,01 
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Externí pracovníci 
Externími pracovníky je zabezpečována teoretická i praktická výuka, zájmové kroužky, 
projektová činnost a ostraha domova mládeže.  

Externí pracovníci st řední školy 
Počet externích PP fyzicky Počet externích NP fyzicky 

7 6 

Externí pracovníci domova mládeže 
Počet externích PP fyzicky Počet externích NP fyzicky 

0 1 

Externí pracovníci za subjekt jako celek 
Počet externích PP fyzicky Počet externích NP fyzicky 

7 36 

Věková skladba a kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

Do 35 let 
Nad 35 let do 45 

let 
Nad 45 let do 55 

let  
Nad 55 let do 
důchod. věku Důchodci Celkový souhrn Odborná a 

pedagogic
ká 

kvalifikova
nost celkem 

z toho 
ženy celkem 

z toho 
ženy celkem 

z toho 
ženy celkem 

z toho 
ženy celkem 

z toho 
ženy celkem 

z toho 
ženy 

odborná 12  19  34  13  3  
 

81 
 

 

bez 
odborného 
vzdělání 

8  2  2  5  0  
 

17 
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Pedagogické obsazení 
Pedagogické obsazení úseku teoretického vyu čování strojírenských obor ů 

23-45-M/004Silniční doprava 23-45-M/01Dopravní prostředky 

23-45-L/004 Mechanik seřizovač - mechatronik   

23-51-H/001 Zámečník 23-51-H/01Strojní mechanik 

23-56-H/001 Obráběč kovů   

23-68-H/001 Automechanik 23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozidel 
 

Jméno a p říjmení  třídnictví 

Vedoucí u čitelka  
Ing. Jana Vaicová xxx 

Učitelé 

Mgr. Darina Fenclová AM3B 

Ing. Josef Fuka ZKO3 

Mgr. Jiřina Hofmannová ASD3 

Mgr. Daniela Hrodková MSM1 

Bc. Vladimír Jošek  ZK1 

Jiří Krčka xxx  

Mgr. Věra Krejzová xxx 

Ing. Tomáš Kučera MSM3 

Mgr. Marcela Kynclová AM1 

Ing. Roman Michálek ZK2B 

Ing. Antonín Novák  xxx 

Ing. Iva Odehnalová ZK2A 

Mgr. Aleš Polata xxx 

Ing. Václav Smítka AM2 

Ing. Jitka Šimůnková ASD4 

Květoslava Štěpánková ZKO1 

Ing. Šárka Šumová AM3A 

Věra Vitoušová MSM2 

Mgr. Jan Voda  xxx 

Bc. Andrea Vodová OB2 

Mgr. Růžena Voráčková MSM4 

Ing. Renata Zemánková ASD2 
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Pedagogické obsazení úseku teoretického vyu čování ekonomických obor ů 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

63-43-L/001 Peněžní manipulant 

66-53-H/003 Operátor skladování 
 

Jméno a p říjmení  třídnictví 

Vedoucí u čitel 
Jan Mísař xxx  

Učitelé 

Ing. Petr Brabec  xxx 

Mgr. Barbora Dandová PMD 1 

Mgr. Vladimír Demjan xxx 

Miroslava Dvořáčková OS3 

Mgr. Ivana Güntherová PM2A 

Mgr. Jana Ježková PM4A 

Ing. Jarmila Kindlová PM3B 

Kamila Knotková OS1 

Ing. Šárka Kratochvílová PM4B 

 Lenka Kvěchová ZŠ 

Mgr. Lenka Mašková PM1 

Bc. Michal Novák xxx 

Bc. Andrea Ondrejková OS2 

Ing. Ivana Pátková xxx  
 

Mgr. Helena Paulová             xxx    

Bc. Jiřina Rychtářová PM2B 

Michala Sadovská xxx 

Ing. Helena Štolbová xxx  

Mgr. Lenka Vaszilkievičová             xxx   

Ing. Markéta Vintrová PM3A 
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Pedagogické obsazení úseku teoretického vyu čování obor ů elektro a stavoobor ů 

26-41-M/002 Elektrotechnika               26-41-M/01 Elektrotechnika 

26-51-H/001 Elektrikář                         26-51-H/01 Elektrikář 

36-41-M/001 Pozemní stavitelství        36-47-M/01 Stavebnictví 

33-56-H/001 Truhlář                             33-56-H/01 Truhlář 

36-66-H/001 Montér suchých staveb 

36-67-H/001 Zedník                             36-67-H/01 Zedník 

36-52-H/001 Instalatér 

33-57-E/502 Zpracování dřeva 
 

Jméno a p říjmení  třídnictví 

Vedoucí u čitelka 
Ing. Hana Šlachtová  PS 3 

Učitelé  

PaedDr. Josef Belák xxx  

Mgr. Alena Bulová EP 2 

Mgr. Milan Bunganič EP 4 

Ing. Josef Cafourek TR 1 

Ing. Antonín Gorschenek  ELT 1 

Ing. Blažej Grznár EI 3 

Bc. Jaroslav Hermann TS 3 

Bc. Ivana Hermannová PS 1 

 Iveta Jelínková  ZD 2 

Daniel Jerman xxx 

Mgr. Jitka Jermanová MS 1 

Ing. Michaela Jílovcová xxx  

Ing. Valentina Merhoutová TS 2 

Bc. Karel Neumann ST 1 

Čestmír Miroslav Olič xxx  

 Lukáš Procházka xxx  

Mgr. Jiřina Rychtářová ELT 3 

Ing. Martin Scholz EI 1 

Ing. Kamil Šlachta xxx  

Jiří Štika xxx 

Ing. Vladimír Veselý EI 2 
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Pedagogické obsazení úseku praktického vyu čování 

PV1 
Vedoucí u čitel odborného výcviku Ing. Tomáš Baumruk  

Učitelé odborného výcviku   

Michael Drtík elektrotechnika, mechatronik, operátor skladování 

Vladimír Dušovský elektrikář, mechatronik, operátor skladování 

Jaroslav Potůček elektrotechnika, elektrikář 

Milada Schůtová mechatronik, CNC obrábění 

Jiří Schůt mechatronik, CNC obrábění 

Ladislav Víla mechatronik, CNC obrábění 

PV2 
Vedoucí u čitel odborného výcviku Miroslav Vaic  

Učitelé odborného výcviku   

František Boukal zedník 

Vladimír Černík truhlář, zpracování dřeva 

Jakub Dohnal suché zdění 

Jiří Hajný zedník 

Pavel Kalkus instalatér 

Vojtěch Lang truhlář 

Miroslav Pavel truhlář 

Jozef Staník pozemní stavitelství, zedník 

PV3 
Vedoucí u čitel odborného výcviku Ivan Baláž  

Učitelé odborného výcviku   

Vlastimil Balcar zámečník, management strojírenství,operátor 
skladování 

František Kuneš zámečník 

Jiří Lacina automechanik, autoelektrikář 

Přemysl Moc zámečník, svařování 

Leopold Muraňski zámečník, svařovací technologie 

Pavel Ryll zámečník 

Josef Sábl automechanik 

Lubomír Skurovec automechanik 
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ÚÚddaajjee  oo  ddaallššíímm  vvzzdděělláávváánníí  ppeeddaaggooggiicckkýýcchh  

pprraaccoovvnnííkkůů  

Další vzd ělávání pedagogických pracovník ů na st řední škole 

Počet účastník ů akce jednodenní Počet účastník ů akce vícedenní Počet PP, kte ří se nezúčastnili žádné 
vzdělávací akce 

18 51 26 

Ve školním roce 2009-2010 dokončili vzdělání:   

Úsek Doplňkové pedagogické studium Magisterské studium 

PV Ing. Tomáš Baumruk Ing. Andrea Ondrejková 
PV Jakub Dohnal  
TV Ing. Blažej Grznár  
TV Bc. Jaroslav Hermann  
PV Pavel Kalkus  
TV Ing. Jarmila Kindlová  
PV Vojtěch Lang  
TV Ing. Roman Michálek  
TV Ing. Andrea Ondrejková  
TV Ing. Ivana Pátková  
PV Miroslav Pavel  
PV Jiří Schůt  
TV Ing. Šárka Šumová  
TV Ing. Vladimír Veselý  

V průběhu školního roku se pedagogičtí pracovníci úseku teoretického a praktického 
vyučování zúčastnili níže uvedených seminářů a školení jak v rámci hlavní činnosti, tak 
i v rámci projektové činnosti školy a celoživotního vzdělávání: 

Název seminá ře, školení Počet zúčastněných PP 

Školení koordinátorů ŠVP 6 
Software NEMETSCHEK ALL PLAN 1 
Státní maturita - zadavatelé, hodnotitelé, komisaři 22 
Gaudeamus – veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání 4 
Výchovné poradenství 3 
Jednotné zadání závěrečných zkoušek 14 

Učitelé odborného výcviku oboru Mechanik opravář motorových vozidel - Automechanik se 
zúčastnili vzdělávací akce firmy Škoda Scania (UOV Lubomír Skurovec a Josef Sábl). 

Další vzd ělávání interních pedagogických pracovník ů domova mládeže 

Počet účastník ů akce jednodenní Počet účastník ů akce vícedenní Počet PP, kte ří se nezúčastnili žádné 
vzdělávací akce 

0 0 3 
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ÚÚddaajjee  oo  ppřřiijjíímmaaccíímm  řříízzeenníí  

Žáci přihlášení ke studiu pro školní rok 2010-2011 
Střední vzd ělání s výu čním listem dvouleté 

1. kolo 2. kolo Do dalších kol 

0 0 0 
 

Střední vzd ělání s výu čním listem t říleté 

1. kolo 2. kolo Do dalších kol 

272 19 29 
 

Střední vzd ělání s maturitní zkouškou 

1. kolo 2. kolo Do dalších kol 

327 12 26 
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Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku denního studia školního roku 
2010-2011 
Jednotná kritéria pro všechny obory vzd ělání: 

� Řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška. 
� Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání v daném oboru. 

Kritéria pro studijní obory: 

� Průměrný prospěch za obě pololetí 8. třídy za 1. pololetí 9. třídy základní školy.          
U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, bude posuzován průměrný prospěch 
za 2. pololetí 8. třídy a obě pololetí 9. třídy. 

� Při překročení kapacity daného oboru studia a při shodném průměru u více uchazečů 
rozhodne průměr známek (viz tabulka). 

Kritéria pro u čební obory: 

� Průměrný prospěch za obě pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy základní školy. 

Kód oboru Název oboru Ø 
prosp ěch ZPS 

Počet 
přijímaných 

žáků 
Podrobná kritéria 

Střední vzd ělání s maturitní zkouškou - 4leté denní studium 

23-45-M/01   Dopravní prostředky 2,2 ne 50 

Ø prospěch za obě pololetí 8. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, 
Ø známek v 9. třídě z předmětů Ma, 
Fy, ČJ, CJ 

26-41-M/01   Elektrotechnika 2,2 ne 40 

Ø prospěch za obě pololetí 8. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, 
Ø známek v 9. třídě z předmětů Ma, 
Fy, ČJ, CJ 

36-47-M/01   Stavebnictví 2,2 ne 50 

Ø prospěch za obě pololetí 8. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, 
Ø známek v 9. třídě z předmětů Ma, 
Fy, ČJ, CJ 

63-41-M/01   Ekonomika a podnikání 2,2 ano 45 

Ø prospěch za obě pololetí 8. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, 
Ø známek v 9. třídě z předmětů ČJ, 
CJ, Ma 

23-45-L/004   
Mechanik seřizovač - 
mechatronik zaměřen na 
CNC a NC stroje 

2,2 ne 50 

Ø prospěch za obě pololetí 8. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, 
Ø známek v 9. třídě z předmětů Ma, 
Fy, ČJ, CJ 

41-43-M/02  Chovatelství 2,2 ne 30 

Ø prospěch za obě pololetí 8. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, 
Ø známek v 9. třídě z předmětů Ma, 
Fy, ČJ, CJ 

68-42-M/01  
Bezpečnostně právní 
činnost *** 2,2 ne 90 

Ø prospěch za obě pololetí 8. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, 
Ø známek v 9. třídě z předmětů ČJ, 
CJ, Dě, Tv, Ma 

Střední vzd ělání s výu čním listem - 3leté a 2leté denní studium 

23-51-H/01   Strojní mechanik 2,7 ne 33 
Ø prospěch za obě pololetí 8. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ 

23-56-H/001 23-56-H/01 
Obráběč kovů se 
zaměřením na CNC a 
NC stroje 

2,7 ne 50 
Ø prospěch za obě pololetí 8. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ 

23-68-H/01   
Mechanik opravář 
motorových vozidel 

2,5 ne 50 
Ø prospěch za obě pololetí 8. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ 

26-51-H/01   Elektrikář 2,5 ne 30 
Ø prospěch za obě pololetí 8. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ 
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36-52-H/001 36-52-H/01 Instalatér 2,9 ne 30 
Ø prospěch za obě pololetí 8. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ 

33-56-H/01   Truhlář  2,9 ne 30 
Ø prospěch za obě pololetí 8. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ 

36-66-H/001 36-66-H/01 Montér suchých staveb * 2,9 ne 30 

Ø prospěch za obě pololetí 7. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 8. třídy, Ø 
prospěch za obě pololetí 8. třídy a Ø 
prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ a 
ZŠ spec. 

36-67-H/01   Zedník * 2,9 ne 20 

Ø prospěch za obě pololetí 7. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 8. třídy, Ø 
prospěch za obě pololetí 8. třídy a Ø 
prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ a 
ZŠ spec. 

41-53-H/02  Jezdec a chovatel koní 2,7 ne 30 
Ø prospěch za obě pololetí 8. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ 

66-53-H/003 66-53-H/01 Operátor skladování 2,7 ne 35 
Ø prospěch za obě pololetí 8. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ 

41-52-H/01   Zahradník 2,7 ne 30 
Ø prospěch za obě pololetí 8. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ 

36-64-H/01   Tesař 2,9 ne 20 
Ø prospěch za obě pololetí 8. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ 

41-56-H/001 41-56-H/01 
Mechanizátor lesní 
výroby/Lesní 
mechanizátor 

2,9 ne 30 
Ø prospěch za obě pololetí 8. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ 

36-67-E/001   Zednické práce ** 2,9 ne 15 
Ø prospěch za obě pololetí 8. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ 
spec. 

33-56-E/004   
Tesařské a truhlářské 
práce - truhlářské práce 
ve stavebnictví ** 

2,9 ne 16 
Ø prospěch za obě pololetí 8. třídy a 
Ø prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ 
spec. 

* U těchto oborů vzdělání budou přijati i žáci vycházející z 8. třídy základních škol a z 8. a 9. třídy 
 základních speciálních škol. 

 Podmínkou přijetí žáků z těchto škol je povinnost docházet do kurzu k doplnění základního vzdělání 
 poskytovaného základní školou. Kurz je určen pro žáky, kteří nezískali základní vzdělání a mají ukončenou 
 povinnou školní docházku nejméně v 8. třídě. 

** Obory jsou určeny pro žáky základních speciálních škol. 

*** Uchazeč musí být klasifikován z předmětu tělesná výchova. 

Odvolací řízení ve školním roce 2009-2010 
Ve školním roce 2009-2010 bylo podáno v prvním kole přijímacího řízení devět odvolání 
proti rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu ve střední škole do prvního ročníku. Ředitel školy 
změnil rozhodnutí autoremedurou, odvolání zákonných zástupců bylo vyhověno a žáci byli 
přijati do prvního ročníku. 

Žáci přijatí ke studiu pro školní rok 2010-2011 
Střední vzd ělání s výu čním listem dvouleté 

1. kolo 2. kolo Do dalších kol Skutečně nastoupilo 

0 0 0 0 
Střední vzd ělání s výu čním listem t říleté 

1. kolo 2. kolo Do dalších kol Skutečně nastoupilo 

245 17 29 196 
Střední vzd ělání s maturitní zkouškou 

1. kolo 2. kolo Do dalších kol Skutečně nastoupilo 

267 12 25 147 
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Přehled o po čtu p řijatých žák ů do 1. ro čníku dle jednotlivých obor ů pro školní rok 
2010-2011 

Kód oboru  Název oboru  1.kolo 2.kolo další kola skute čně  
nastoupilo  

Střední vzd ělání s maturitní zkouškou 
23-45-M/01 Dopravní prostředky 39 0 2 10 
26-41-M/01 Elektrotechnika  27 0 2 10 
36-47-M/01 Stavebnictví       12 1 0 0 
23-45-L/004 Mechanik seřizovač - mechatronik 20 1 2 8 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 28 1 11 21 

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 113 9 6 82 

41-43-M/02 Chovatelství 28 0 2 16 

Celkem st řední vzd ělání s MZ 267 12 25 147 

Střední vzd ělání s výu čním listem 
23-51-H/01 Strojní mechanik 33 1 5 25 
23-56-H/01 Obráběč kovů 9 2 1 13 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 41 2 2 36 
26-51-H/01 Elektrikář  19 0 1 9 
36-52-H/01 Instalatér 12 1 1 12 
33-56-H/01 Truhlář 28 1 5 20 
36-66-H/01 Montér suchých staveb 29 4 2 25 
66-53-H/01 Operátor skladování 32 1 8 23 
36-67-H/01 Zedník  16 3 3 15 

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní 26 2 1 18 

Celkem st řední vzd ělání s VL 245 17 29 196 

 CELKEM PŘIJATO 512 29 54 343 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009-2010 

26 

 
  

              
  

VVýýsslleeddkkyy  vvýýcchhoovvyy  aa  vvzzdděělláávváánníí  

Celkový prospěch žáků ve škole za 1. pololetí školního roku 2009-2010 

Počet žáků Prosp ělo 
s vyznamenáním  Prosp ělo Neprosp ělo Ostatní 

Střední vzd ělání 
s výu čním listem 
dvouleté 

0 0 0 0 0 

Střední vzd ělání 
s výu čním listem t říleté 530 7 141 183 199 

Střední vzd ělání 
s maturitní zkouškou 463 7 184 166 106 
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Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2009-2010  

Počet žáků Prosp ělo 
s vyznamenáním  Prosp ělo Neprosp ělo Ostatní 

Střední vzd ělání 
s výu čním listem 
dvouleté 

0 0 0 0 0 

Střední vzd ělání 
s výu čním listem t říleté 501 8 264 229 0 

Střední vzd ělání 
s maturitní zkouškou 444 8 276 160 0 
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Hodnocení chování žáků za 1. a 2. pololetí školního roku 2009-2010  

Počet žáků 2.stupe ň 3.stupe ň Podmín ěné 
vylou čení Vylou čení 

1. pololetí 81 74 8 0 

2. pololetí 86 115 11 3 
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Skladba žáků u závěrečné a maturitní zkoušky 

Počet žáků 
Počet žáků 

konající poprvé 
zkoušku 

Z toho žáci 
z daného 

školního roku 

Z toho žáci 
z minulého 

školního roku 

Z toho žáci 
z předchozích 

škol. let 

Počet žáků 
konajících 
opravnou 
zkoušku 

Střední vzd ělání  0 0 0 0 0 

Střední vzd ělání 
s výu čním listem 111 111 0 0 25 

Střední vzd ělání 
s maturitní zkouškou 78 78 0 0 22 

Prospěch žáků u poprvé skládané závěrečné zkoušky 
Počet žáků konajících poprvé 

ZZ stř. vzděl. 
s výu čním listem dvouleté 

Z toho u ZZ prosp ělo 
s vyznamenáním Z toho u ZZ prosp ělo Z toho u ZZ neprosp ělo 

0 0 0 0 
 

Počet žáků konajících poprvé 
ZZ stř. vzděl. s výu čním listem 

tříleté 

Z toho u ZZ prosp ělo 
s vyznamenáním 

Z toho u ZZ 
prosp ělo Z toho u ZZ neprosp ělo 

111 5 86 20 
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Prospěch žáků u poprvé skládané maturitní zkoušky  
Počet žáků konajících 
poprvé MZ st ř. vzděl. 

s maturitou 

Z toho u MZ prosp ělo 
s vyznamenáním Z toho u MZ prosp ělo Z toho u MZ neprosp ělo 

78 8 52 18 

  Z toho z jednoho p ředmětu Z toho z více p ředmětů 

  16 2 
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prospělo s vyznamenáním
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Prospěch žáků u opravné závěrečné resp. maturitní zkoušky  
Počet žáků konajících 

opravnou ZZ st ř. vzděl. 
s výu čním listem dvouleté 

Z toho u ZZ prosp ělo 
s  vyznamenáním Z toho u ZZ prosp ělo Z toho u ZZ neprosp ělo 

0 0 0 0 
Počet žáků konajících 

opravnou ZZ st ř. vzděl. 
s výu čním listem t říleté 

Z toho u ZZ prosp ělo 
s vyznamenáním 

Z toho u ZZ 
prosp ělo Z toho u ZZ neprosp ělo 

25 19 6 0 
Počet žáků konajících 

opravnou MZ st ř. vzděl. 
s maturitou 

Z toho u MZ prosp ělo 
s vyznamenáním Z toho u MZ prosp ělo Z toho u MZ neprosp ělo 

22 0 14 8 

  Z toho z jednoho 
předmětu Z toho z více p ředmětů 

  4 4 
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Docházka žáků denní formy studia střední školy 
1. pololetí 2. pololetí 

Zameškané hodiny celkem Z toho neomluvené 
hodiny celkem Zameškané hodiny celkem Z toho neomluvené 

hodiny celkem 

105 161 14 238 120 928 24 266 
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Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené hodiny celkem
 

Komentář analyzující prospěch žáků včetně problematiky neprospěchu  
Na prospěch či neprospěch žáků naší školy působí skladba vyučovaných oborů. Školu 
navštěvují žáci s vynikajícím prospěchem, ale i žáci problémoví. Obecně nejhorší výsledky 
vykazují žáci oborů středního vzdělání s výučním listem přicházející z lokalit Chanov, 
Obrnice, Bečov, Litvínov - Janov. Zlepšení této situace řešíme spoluprácí školy s firmami, 
které působí v Ústeckém kraji. Ve školním roce 2009-2010 jsme otevřeli ve spolupráci 
s firmou BIS Czech a. s. Most další třídu oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik, firma INELSEV 
s.r.o. Most podporuje výuku žáků v oboru 26-51-H/01 Elektrikář.  Vlivem společného 
působení pedagogů  školy a pracovníků firem na žáky jsme zaznamenali lepší výsledky 
jak v prospěchu, chování, tak i v absenci než u žáků jiných tříd. 

Zhodnocení úrovně maturitních a závěrečných zkoušek  
Účelem maturitních a závěrečných zkoušek je zjistit, jak si žáci osvojili vědomosti 
a dovednosti v rozsahu učiva stanoveného učebními osnovami a prověřit jejich připravenost 
pro výkon povolání, odborných činností nebo pro další studium. 

Maturitní zkoušky probíhají v souladu s vyhláškou MŠMT ČR o ukončování studia 
na středních školách a učilištích č. 442/1991 Sb. a její změnou č. 672/2004 Sb. Závěrečné 
zkoušky probíhají v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb.. 

Snažíme se o to, aby úroveň požadovaných znalostí u závěrečných zkoušek a maturitních 
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zkoušek neměla klesající úroveň. Díky tomu 
máme vyšší procento žáků neúspěšných. 
Dle našeho názoru to není zhoršením kvality 
úrovně výuky, ale předpoklady žáků ke zvládnutí 
učiva ( převládají průměrní a podprůměrní žáci ). 
Tento problém řešíme inovací maturitních oborů 
a výběrovým řízením žáků do těchto oborů. 

Škola nabízí v rámci přípravy žáků k maturitní 
zkoušce dostatečné množství volitelných 
předmětů. Někteří pedagogové nabízí 
doučování žákům v předmětech matematika, 

český jazyk, cizí jazyk, ale i v předmětech odborných. 

Praktické závěrečné zkoušky (dále jen PZZ) probíhaly na pracovištích smluvních partnerů 
a v provozních dílnách SŠT. V dílnách byly zabezpečeny dostatečným sortimentem 
potřebného materiálu a nářadí, žáci 
se za dozoru UOV podíleli na realizaci 
kompletního výrobku dle písemného zadání 
PZZ. Na provozech smluvních partnerů se pod 
dozorem UOV a zástupců firem podíleli 
na pracích spojených s realizací zakázky firmy. 
Žáci si PZZ počínali vesměs sebevědomě 
a zvládali i náročná samostatná řešení. 
Nastavené parametry závěrečných zkoušek 
odpovídaly i možnostem slabších žáků, kteří je 
zvládli bez větších problémů. 

Dobrý list komory 
Na základě spolupráce SŠT s Okresní hospodá řskou komorou v Most ě získali vybraní 
absolventi naší školy ve školním roce 2009-2010 Dobrý list komory . Jednalo se o dva žáky, 
kteří úspěšně ukončili střední vzdělání s výučním listem a dva žáky, kteří úspěšně ukončili 
střední vzdělání s maturitní zkouškou. Držitelé DLK mohou požadovat pomoc pro nalezení 
prvního zaměstnání ve svém oboru prostřednictvím OHK. 

Poznatky z uplatnění absolventů školy na trhu práce, úspěšnost přijetí 
ke studiu na VŠ 
O uplatnění absolventů naší školy na trhu práce máme nepřesné údaje. Mnoho našich 
absolventů úspěšně pracuje v různých firmách – především žáci vyučení v oborech vzdělání 
Montér suchých staveb, Zedník, Automechanik, Zámečník, Truhlář , Elektrikář a žáci, kteří 
zakončili studium v oboru Pozemní stavitelství, Elektrotechnika, Silniční doprava, Mechanik 
seřizovač-mechatronik. 

Uplatnitelnost absolventů v našem regionu není objektivním ukazatelem, ovlivňuje 
ho celková nezaměstnanost. 

Úspěšnost přijetí žáků ke studiu na vysoké škole je velmi dobrá. Ve školním roce 2009-2010 
bylo přijato ke studiu 80% procent našich absolventů oborů Elektrotechnika, Peněžní 
manipulant, Pozemního stavitelství, Silniční dopravy a Mechanik elektronik – mechatronik. 
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Hodnocení výsledků výchovného působení  
Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů 

Ve SŠT je vytvořena síť výchovného poradenství, které se řídí tzv. „Minimálním preventivním 
programem“, ve kterém jsou zakotveny základní principy výchovného působení na žáky, 
preventivními opatřeními proti užívání návykových látek, spolupráce s pedagogicko-
psychologickou poradnou a dalšími institucemi, které se touto problematikou zabývají, 
spoluprací s rodiči, zákonnými zástupci žáků apod.. 

Ve škole působí z řad učitelů 3 výchovní poradci, kteří spolu úzce spolupracují. Výchovní 
poradci průběžně absolvují odborné semináře akreditované MŠMT ČR. 

Pochvaly a ocenění   
Ve školním roce 2009-2010 ředitel školy, třídní učitelé a učitelé odborného výcviku udělili 
21 žákům pochvalu  za prospěch s vyznamenáním a za reprezentaci školy v soutěžích.  

Podmíněné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia 
Ve školním roce 2009-2010 byli ze studia na naší škole vyloučeni tři žáci za hrubé porušení 
školního řádu. 

Podmíněné vyloučení ze studia bylo uděleno devatenácti žákům z důvodu porušení školního 
řádu SŠT. 

Údaje o integrovaných žácích  
Ve školním roce 2009-2010nebyli žádní integrovaní žáci na střední škole. 

Ve škole máme vytvořen bezbariérový přístup pro tělesně postižené žáky (vozíčkáře). 
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ÚÚddaajjee  oo  aakkttiivviittáácchh  aa  pprreezzeennttaaccii  šškkoollyy  nnaa  vveeřřeejjnnoossttii  

Aktivity školy 
Humanitární činnost 
► Den, kdy svítí světlo - 6. ročník charitativní sbírky pro nevidomé -září 2009 
► Pomozte dětem - 11. ročník sbírky určené pro znevýhodněné a ohrožené děti do 18 let 

žijící v České republice - září 2009 
► Stop AIDS - osvětová a informační kampaň a sbírka Červená stužka - prosinec 2009 
► Liga proti rakovině - Květinový den - 13. ročník celonárodní veřejné květinové sbírky 

Český den proti rakovině – duben 2010 
► Chance – charitativní sbírka pro děti ulice -  červen 2010 

Sportovní aktivity 
Učitelé tělesné výchovy se pravidelně s žáky zúčastňují sportovních soutěží, na kterých 
dosahují velmi dobrých výsledků v rámci Ústeckého regionu i celé ČR.   

Název akce Termín Místo konání Pořadatel 

Memoriál Ing. Vladimíra Sedláčka v sálové 
kopané - turnaj pořádaný v rámci SŠT 

prosinec 2009 Most - Velebudice SŠT 

Studentská futsalová liga (postup do 3. kola) od září 2009 
do dubna 2010 

  

Pohár ředitele SŠT Most – Velebudice v sálové 
kopané - pořádané pro žáky ZŠ 

listopad 2009 Most - Velebudice SŠT 

Mistrovství ČR stavebních škol v sálové kopané 
(1. místo) 

leden 2010 Most - Velebudice SŠT 

Přebor SŠ ve florbalu (3. místo) březen 2010 Chomutov  SŠES 

Po celý školní rok 2009-2010 se naši žáci aktivně zapojovali do celostátní internetem řízené 
soutěže - Středoškolská futsalová liga - žáci postoupili do 3. kola. 

Aktivity v rámci teoretické a praktické výuky 
► Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů se pravidelně zúčastňují soutěží v cizích 

jazycích - v Lounech v krajském kole soutěže v německém jazyce obsadila naše škola 
4. místo. 

► Na naší škole působí tyto fiktivní firmy : 

• SATOR MARTE, s.r.o. - pohřební služba 

• PYRO-GROUP, s.r.o. - nákup a prodej zábavné pyrotechniky včetně přípravy 
ohňostrojů 

• QUEENS, s.r.o. - kadeřnické a kosmetické služby 

• QUICK&SPORT, s.r.o. - nákup a prodej sportovního oblečení včetně doplňků 
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Učitelé odborných předmětů organizují výuku fiktivních firem v rámci předmětu odborný 
výcvik. Fiktivní firmy reprezentují naší školu na pravidelných veletrzích, které se konají 
každoročně v říjnu v Mostě a v únoru v Sokolově za účasti 30-40 fiktivních firem 
ze středních škol. 

V říjnu 2009 se na veletrhu v Mostě umístila firma QUEENS, s.r.o . v kategorii 
obchodování, znalostí (faktury, DPH, zboží apod.), přístup k zákazníkovi na 1. míst ě. 

     

V únoru 2010 se na veletrhu v Sokolově umístila firma SATOR MARTE, s.r.o. v kategorii 
firemní prezentace (použití AJ, NJ, RJ nebo FJ) též na 1. míst ě. 

     

► Naši žáci se každoročně zúčastňují exkurzí, výstav a prezentací ve firmách, se kterými 
naše škola spolupracuje na bázi zabezpečení praktického vyučování, ale i dalších firem 
v regionu, jako je např. Chemopetrol Litvínov, VOGEL elektric s.r.o. Most, Dopravní 
podnik měst Mostu a Litvínova, a.s., Profifenster - výroba plastových oken, Most - 
Velebudice či Autosalon Most. 

► Žáci oboru obráběč a mechatronik se nad rámec osnov zúčastnili školení v problematice 
řezných nástrojů firmy ISCAR a řezných olejů firmy AGIP. 

Mimoškolní aktivity žák ů 
Hlavní mimoškolní činnost je zajišťována na domově mládeže. Žáci mají k dispozici sportovní 
halu, dvě tělocvičny, dvě posilovny, dvě herny stolního tenisu, vzduchovkovou střelnici, 
kuželnu, několik kluboven, kinosál a knihovnu. Všechny tyto prostory jsou vybaveny tak, 
aby je žáci mohli na dobré úrovni využívat. 
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V rámci mimoškolní činnosti byli žáci, a to jak ubytovaní, tak dojíždějící, zapojeni 
v zájmových kroužcích automodelář, odbíjená, sálová kopaná, kuželky a ve střeleckém 
kroužku. 

         

Údaje o dalších aktivitách 
► Již několik let naše škola úzce spolupracuje se základními školami v Most ě. Žáci 

těchto škol ze 6. - 9. tříd se zúčastňují v rámci výuky jejich předmětu „pracovní činnosti“ 
odborného výcviku společně s našimi žáky, kteří plní funkci jejich "spolupracovníků", 
současně i "poradců", a absolvují výukový proces pod odborným vedením našich učitelů 
odborného výcviku dle plánů. Se speciální školou v Most ě je naše spolupráce 
zaměřena na polytechnickou výuku žák ů, především na práce se dřevem a kovem. 

► SŠT navazuje spolupráci s ú řady práce  regionu jak v oblasti mapování trhu práce 
při zavádění nových oborů, tak v oblasti rekvalifikací vyučovaných oborů. 

► V tomto školním roce bylo SŠT schváleno zavedení nových obor ů st ředního vzd ělání  
s výučním listem Jezdec a chovatel koní, s maturitou Chovatelství a Bezpečnostně 
právní činnost. Tyto obory byly schváleny a zapsány do rejstříku škol s účinností 
od 01. 09. 2010. 
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► Maturitní ples  žáků 4. ročníků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou se konal 
dne 12. února 2010  v REPRE v Mostě. 

► Účast v projektové činnosti a dalších aktivitách školy: 
• Kariéra I. (školení v oblasti metodiky poradenského programu) - 6 učitelů 

• Kariéra II. (školení v oblasti metodiky poradenského programu) - 6 učitelů 

• Cesta do Evropy (příhraniční spolupráce) - žáci oboru Peněžní manipulant 
a 2 učitelé 

• Propagace řemeslných oborů – bylo proškoleno cca 500 žáků ZŠ v oblasti 
kariérového poradenství - školení provádělo 6 učitelů OV a 1 učitel TV 

• Lokální partnerství (vzdělávání znevýhodněných skupin obyvatelstva) - 4 učitelé 

• Business Games - v tomto projektu bylo proškoleno 117 žáků, školení prováděli 
3 učitelé 

• V rámci projektu „Vzdělávejte se!“ rekvalifikační kurz „Obráběč kovů se základy 
obsluhy CNC strojů“ pro pracovníky KSK a.s. Komořany - 2 učitelé OV a 7 učitelů 
TV 

• Mobility v rámci programu Leonardo da Vinci - stáže v SRN se zúčastnili žáci oboru 
mechanik elektronik a mechatronik  + 2 učitelé 

• Den první pomoci - školní akce se zúčastnilo 420 žáků + 14 pedagogů 

     

     

► Dílčí kvalifikace 
Škole byly uděleny autorizace právnické osobě podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznání 
výsledků dalšího vzdělávání, které byly schváleny ministerstvem průmyslu a obchodu 
a ministerstvem zemědělství dne 3. června 2009 a právní moci nabyly 
dne 18. června 2009 (viz tabulka). Zodpovědnou osobou za aktualizace a garantem 
oborů dílčích kvalifikací je PaedDr. Karel Vokáč. 
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Poř. 
číslo Název díl čí kvalifikace Požadovaný 

stupe ň vzdělání 
Schvalující 

orgán Délka platnosti 

1. 26-008-E Elektrické instalace základní 

2. 26-009-E Elektrické rozvody základní 

3. 26-010-E Elektrická zařízení základní 

4. 36-021-H Montér suchých staveb základní 

5. 36-020-H Zedník základní 

6. 33-002-H Stavební truhlář základní 

7. 23-003-H Zámečník základní 

Ministerstvo 
průmyslu 

a obchodu 

8. 
41-038-H Krajinář  
(nové číslo a název oboru Krajinář 
- 41-52-H/01 Zahradník) 

základní Ministerstvo 
zemědělství 

5 let 

Prezentace školy na veřejnosti 
► Dny otev řených dve ří     

Škola uspořádala DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se konaly vždy ve čtvrtek v době 
od 9:00 do 17:00 hod. ve dnech 19. 11. 2009 a 14. 01. 2010. Žákům a pedagogům 
základních škol, rodičům, a široké veřejnosti byly zpřístupněny všechny prostory naší 
školy a za asistence pedagogických pracovníků tak měli možnost blíže se seznámit 
s filozofií, koncepcí a politikou školy, vybavením, zázemím, zařízením a podmínkami 
ke studiu. 

► Náborové akce v kraji 
Ve školním roce 2009-2010 se naše škola prezentovala na níže uvedených náborových 
akcích - veletrzích vzdělávání, které se konaly v ústeckém regionu: 

• Most  „Sokrates 2009“  08. - 09. 11. 2009  

• Teplice „Šance 2010“   08. - 10. 11. 2009  

• Louny „Vzdělávání 2010“  24. 11. 2009 

• Žatec  „Vzdělávání 2010“  26. 11. 2009 

  

Na těchto prezentačních akcích jsou návštěvníkům k dispozici v dostatečném množství 
propagační materiály - letáky k jednotlivým oborům, plakáty k nově zavedeným oborům, 
skládačky se stručnými, ale přehlednými informacemi o škole a nabídce vzdělávání 
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a zvláštní letáčky o Krajském vzdělávacím středisku strojírenství pro NC technologie 
a Svářečské škole. 

► Webové stránky školy 
Škola má vlastní webové stránky, které podávají veškeré informace o škole, 
možnostech studia a vzdělávání, jednotlivých oborech, ubytování na domově mládeže, 
stravování ve školní jídelně a mimoškolních aktivitách žáků a pedagogů. 

 

Prostřednictvím hlavní webové stránky mají nejen pedagogové, ale i rodiče a žáci 
možnost sledovat studijní výsledky připojením k aplikaci BAKALÁŘI. 
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Naše webové stránky se věnují i ostatním činnostem školy - další vzdělávání (Krajské 
vzdělávací středisko strojírenství pro NC technologie, Rekvalifikační kurzy, Dílčí 
kvalifikace) projektová činnost, spolupráce s partnery (Vzdělávací a tréninkové centrum 
Ústeckého kraje Polygon) a další nabízené služby pro širokou veřejnost, jako jsou 
např. pronájmy, ubytování, stravování a drobná výroba v rámci produktivní práce žáků. 

 

 

Celý web naší školy obsahuje 357 složek a téměř 11 000 souborů, z toho 237 
webových stránek. 
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PPrroojjeekkttoovváá  ččiinnnnoosstt,,  mmeezziinnáárrooddnníí  ssppoolluupprrááccee,,  

rreekkvvaalliiffiikkaaccee  aa  cceelloožžiivvoottnníí  vvzzdděělláávváánníí  

 

Projekty realizované ŠŠT ve školním roce 2009/2010 

 

Projekt „KARIÉRA“ - Systém kariérového poradenství v po čátečním vzd ělávání 
v Ústeckém kraji  byl realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost a byl financovaný z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu České republiky. V letošním školním roce byl tento projekt ukončen. 

Zkrácený název projektu:   KARIÉRA  
Doba trvání projektu:   01. 08. 2008 - 31. 07. 2010 
Předkladatel projektu  Střední škola technická, Most - Velebudice, 

Dělnická 21, příspěvková organizace 
Číslo projektu    CZ.1.07/1.1.13/11.0001 

Rozvojové partnerství je složeno ze základních a st ředních škol Ústeckého kraje: 

• Základní škola Meziboří, J. A. Komenského 340 
• Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace 
• Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková 

organizace 
• Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 
• Střední odborná škola a Stření odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 

1806, příspěvková organizace  
• Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. Most 
• Základní škola, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace 
• Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice 
• Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem – Stříbrníky, příspěvková 

organizace  
• Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková 

organizace 
• Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, příspěvková 

organizace 
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Globální cíle projektu 
Hlavním cílem projektu je vytvořit systémový rámec pro poskytování kariérového poradenství 
žákům v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji. 

Obecným cílem  projektu bylo vytvořit systémový rámec pro poskytování kariérového 
poradenství žákům v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji. Primární cílovou skupinou byli 
žáci základních a středních škol,  pro kterou je služba kariérového poradenství nejvíce 
potřebná před jejich kariérovým rozhodnutím.  Sekundární cílovou skupinu tvořili učitelé, 
lektoři a odborní poradci - pracovníci škol či pracovníci organizací působící v oblasti 
vzdělávání v Ústeckém kraji. Hlavní aktivity projektu se soustředily na provedení komplexní 
analýzy existujících nástrojů pro podporu kariérového rozhodování žáků v počátečním 
vzdělávání v Ústeckém kraji včetně přenosu inovací ze zahraničí, na vytvoření speciálního 
poradenského a tréninkového pracoviště pro „ochutnávku“ nabízených oborů s krajskou 
působností, vytvoření sítě kooperujících poradenských pracovišť, vytvoření regionální 
struktury spolupracujících relevantních institucí (školská a vzdělávací zařízení, odborná 
pracoviště, organizace státní správy a samosprávy) k založení systémové koordinované 
péče o cílovou skupinu, vytvoření „toolkitu“ poradenských programů pro cílovou skupinu 
a jejich pilotní ověření.  

Specifické cíle projektu: 
• vytvořit regionální fungující kooperující síť relevantních institucí pro podporu 

systémového přístupu v poskytování kariérového poradenství v Ústeckém kraji 
na principu společného rozhodování,  

• analyzovat existující nástroje pro podporu kariérového rozhodování žáků v počátečním 
vzdělávání v Ústeckém kraji, 

• rozvinout přenos inovací v oblasti kariérového rozhodování ze zahraničí 
a implementovat zahraniční „best practices“ do vytvářeného systému kariérového 
poradenství v Ústeckém kraji, 

• vytvořit speciální poradenské a tréninkové pracoviště pro „praktickou ochutnávku“ 
nabízených oborů pro žáky v počátečním vzdělávání s krajskou působností a síť 
kooperujících dalších poradenských pracovišť v partnerských školách v Ústeckém 
kraji, 

• vytvořit „toolkit“ poradenských programů pro cílovou skupinu žáků v počátečním 
vzdělávání pro podporu jejich kariérového rozhodování,  

• prakticky ověřit vytvořené poradenské programy,  
• validovat nejlepší výstupy a výsledky projektu na základě validační metodologie, 
• diseminovat, propagovat, mainstreamingovat výstupu a výsledky projektu. 

 

Klíčové aktivity projektu: 

1. Zahajovací a přípravné aktivity  
2. Implementace pracovního programu  
3. Řízení a evaluace  
4. Diseminace a publicita  
5. Mainstreaming na horizontální i vertikální úrovni  
6. Audit a závěrečné operace 

Výstupem těchto aktivit byly nejen pilotně ověřené poradenské programy, fungující 
poradenská pracoviště u partnerských organizací, dále poradenské a tréninkové pracoviště 
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s krajskou působností u předkladatele projektu, ale i nově vytvořené regionální partnerství, 
které fungovalo na principu společného rozhodování jako základny pro další rozvíjení 
nastaveného systému kariérového poradenství v Ústeckém kraji. Důraz byl kladen také 
na vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem 
ze systému vzdělávání, osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům 
zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty. 

Poradenský program pro žáky základních škol KARIÉRA 1 a Poradenský program pro žáky 
středních škol KARIÉRA 2 byl realizován tak, aby na jeho výsledku bylo min. 630 
proškolených a poradensky podpořených žáků v počátečním vzdělání. Ve skutečnosti 
do pilotního ověření nastoupilo 744 žáků v počátečním vzdělávání, a z tohoto počtu jich 
726 úspěšně ukončilo poradenský program KARIÉRA. 

     
Fotodokumentace z jednání Rady RP BAD - ART 

     

Fotodokumentace pilotního ověření poradenského programu KARIÉRA 1 

     

Fotodokumentace pilotního ověření poradenského programu KARIÉRA 2 
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Projekt „Cesta dlouhodob ě evidovaného uchaze če k zaměstnání“ - CESTA . Projekt byl 
zahájen v tomto školním roce a je realizovaný dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách jako nadlimitní zakázka na služby dle přílohy č. 2 zákona v otevřeném řízení, jako 
součást regionálního individuálního projektu (dále RIP) v rámci oblasti podpory 
2.1. Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a je financovaný 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

Zkrácený název projektu:   CESTA 
Doba trvání projektu:   01. 04. 2010 - 31. 05. 2012 
Dodavatel:   Střední škola technická, Most - Velebudice, 

Dělnická 21, příspěvková organizace 
Číslo projektu:    CZ.1.04/2.1.00/13.00041   
Dílčí část p ředmětu ve řejné zakázky č: 4 - plnění v okrese Louny 

Hlavním cílem projektu  je podpora aktivizace dlouhodobě evidovaných uchazečů  
o zaměstnání, na obnovování a zvyšování jejich zaměstnatelnosti a vytváření optimálních 
podmínek pro získání udržitelného zaměstnání v Ústeckém kraji.  

Specifické cíle: 
1. Realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 

2. Zvýšení efektivnosti využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a zavádění nových 
či inovovaných nástrojů. 

3. Podpora preventivních opatření na trhu práce. 

4. Podpora motivačních nástrojů. 

5. Podpora zprostředkovatelských aktivit a vytváření nových pracovních míst a podpora 
pracovních míst vyčleněných na trhu práce. 

6. Rozvoj spolupráce se sociálními partnery a dalšími institucemi spolupracujícími 
na trhu práce.  

Jedná se o komplexní nástroj pomoci cílové skupině při hledání zaměstnání a při získávání 
pracovních návyků, které jsou pro získání udržitelného zaměstnání nezbytné. Jde o logicky 
provázaný systém nástrojů směřujících k odstranění bariér bránících cílové skupině nalézt 
zaměstnání. Podstatnou složkou aktivit je přesná identifikace potřeb a pracovních 
předpokladů jednotlivých klientů a následná optimalizace kvalifikace klientů projektu tak, aby 
odpovídala požadavkům trhu práce a bylo možné klientům nalézt zaměstnání. Jedná se       
o nástroje a služby, které podpoří a komplexně provedou cílovou skupinu projektu 
od počátečních motivačních aktivit vedoucích k vytváření či obnově pracovních i profesních 
návyků, přes diagnostické nástroje, poradenské a vzdělávací aktivity až po získání nového 
udržitelného zaměstnání. V rámci realizace projektu dodavatel zařadí řadu aktivit, které učiní 
zařazení klienta do projektu maximálně bezproblémovým. Jedná se např. o doprovodná 
opatření či zřízení a fungování dvou informačně poradenských center IPC Louny a IPC 
Žatec.  
Za bezproblémový průběh realizace projektu odpovídá Okresní realizační tým  - ORT, který 
je složen ze zástupců ÚP v Lounech a ze zástupců realizačního týmu dodavatele. 
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Cílovou skupinu projektu  tvoří uchazeči o zaměstnání, kteří se ocitli v dlouhodobé 
nezaměstnanosti (déle než 6 měsíců v evidenci úřadu práce) a zejména uchazeče podle      
§ 33 Zákona o zaměstnanosti, kteří mají již sníženou motivaci k práci, která s délkou 
nezaměstnanosti klesá až k úrovni rezignace k dalšímu hledání práce 

V rámci okresu Louny bude do projektu zařazeno min. 366 uchazečů o zaměstnání, přičemž 
pro účely výběru bude ÚP v Lounech vytipováno a osloveno zhruba 2x více osob, tj. cca 732 
uchazečů o zaměstnání. 

Klíčové činnosti projektu:  

• Organizace a řízení projektu 
• Příprava na zapojení cílové skupiny 
• „CESTA“ klienta k zaměstnání 
• Informačně poradenské centrum - IPC 
• „KRUH“ – nástroj pro orientaci klienta zejména v řemeslných oborech 
• Rekvalifikace 
• Zprostředkování zaměstnání 
• Podpora zaměstnávání uchazečů 

Plánovaný výstup: 

Umístění celkem 37 účastníků projektu do zaměstnání – z toho: 
• 20 klientů na nová dotovaná pracovní místa  
• 15 klientů na vyhrazená společensky účelná pracovní místa 
• 2 klienti na nedotovaná pracovní místa  

     
         IPC – Louny       Exkurze u zaměstnavatele 

 

 

Projekt Leonardo da Vinci – „CESTA DO EVROPY“  je realizován v rámci programu 
celoživotního učení Lifelong Learning Programme (LLP) a jeho odvětvového programu 
LEONARDO DA VINCI, zaměřeného na odborné vzdělávání a odbornou přípravu 
a je realizován s podporou Evropského společenství.  
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Název projektu  „CESTA DO EVROPY“ 
Doba trvání projektu 01. 06. 2009 - 31. 05. 2011  
Předkladatel projektu Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, 
    příspěvková organizace 
Číslo projektu  CZ/09/LLP-LdV/IVT/134120 

Partner projektu: 
Bildungs – Werkstatt Chemnitz gGmbH, Annaberger Str. 73, 00111 Chemnitz pro regio 
GmbH - Projektberatung und Regionalentwicklung, Scheffelstraße 1, 09496 Marienberg 

Cílová skupina 
Žáci maturitních oborů 2., 3. a 4. ročníků z oblasti strojírenství, stavebnictví, elektro 
a ekonomie. 

Cílem projektu je podpořit mladé lidi v počátečním odborném vzdělávacím procesu 
v získání nových kvalifikací, které zvýší jejich uplatnitelnost na evropském trhu práce formou 
odborných stáží. Projektové aktivity se soustředí na zkvalitnění odborné přípravy 
a na získání praktických dovedností v evropském kontextu formou odborných stáží 
u zahraničních partnerů v oblastech strojírenských, stavebních, elektro a ekonomických 
oborů. 

Specifické cíle: 

• uskutečnění 4 odborných stáží v SRN pro 24 žáků v počátečním odborném vzdělání 
a 8 osob pedagogického dozoru, 

• prohloubení praktických dovedností žáků prostřednictvím odborných stáží v zahraničí, 
• zvýšení kvalifikace a uplatnitelnost žáků na trhu práce, a to jak na národní, 

tak i evropské úrovni, 
• prohloubení jazykové vybavenosti žáků, 
• podpora porozumění kulturních odlišností, 
• zvýšení motivace mladých lidí komunikovat v ostatních evropských jazycích, 
• navázaní mezinárodního partnerství a výměna „best practices“, 
• propojení formálních a neformálních způsobů výuky, zlepšit tvorbu učebních 

dokumentů. 

Zapojení školy do partnerských a mezinárodních projektů ve školním roce 
2009-2010 

 
Projekt „Business Games“ - Podnikatelské kompetence  do škol  byl realizovaný v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je financovaný z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

Název projektu  „Business Games“ – Podnikatelské kompetence do škol 
Doba trvání projektu 01. 08. 2008 - 31. 07. 2010 
Předkladatel projektu Rekvalifikační a informační centrum, s.r.o. Most 
Číslo projektu  CZ.1.07/1.1.13/11.0004 
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Partne ři projektu: 

• Partner č.  1 - Statutární město Most 
• Partner č.  2 - Střední škola energetická a stavební, Chomutov 
• Partner č.  3 - Soukromá střední pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. 
• Partner č.  4 - Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. 
• Partner č.  5 - Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. 
• Partner č.  6 - Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf 
• Partner č.  7 - Střední škola technická, Most – Velebudice, Dělnická 21 
• Partner č.  8 -Základní škola J. A. Komenského, Most 
• Partner č.  9 - Vesuv, o. s. 
• Partner č.10 - Střední škola EDUCHEM a. s., Meziboří 

Stru čný obsah projektu 

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kompetence žáků v počátečním vzdělávání v oblasti 
podnikatelských kompetencí v Ústeckém kraji a tak zlepšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. 

Hlavní aktivity projektu byly zaměřeny na rozvinutí široké spolupráce škol a dalších 
relevantních institucí k podpoře změn školních vzdělávacích plánů v oblasti posílení 
podnikatelských kompetencí žáků v počátečním vzdělávání. 

Klíčové aktivity projektu též rozvinuly mezinárodní spolupráci hlavních cílových skupin 
s cílem implementovat do výstupů projektu zahraniční zkušenosti a zvýšit relevantní 
dovednosti žáků i učitelů prostřednictvím zahraničních poznatků. 

Projekt byl realizován v Ústeckém kraji a přímé ověřovací aktivity projektu probíhají v pěti 
okresech (Most, Chomutov, Děčín, Litoměřice a Ústí nad Labem). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009-2010 

47 

Realizované rekvalifikační kurzy 

Úřad práce Most 

Obor Montér suchých staveb  

Název 
rekvalifika čního 

kurzu 

Místo konání 
rekvalifika čního 

kurzu 

Doba trvání 
rekvalifika čního 

kurzu 

Počet 
účastník ů / 

úspěšně 
ukon čilo 

Obsahová nápl ň rekvalifika čního 
kurzu 

od 30.09.2009 
do 30.11.2009 

 
490 hodin 

10 / 9 

Montér suchých 
staveb SŠT Most 

od 14.04.2010 
do 22.07.2010 

 
490 hodin 

 

12 / 10 

- Základy pro práci s SDK  
- Základy zdění 
- Technologie suchého zdění 
- Dokončovací práce 
- Základy maleb a nátěrů 
- Odborná praxe 

Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou , která se 
skládá z ústní zkoušky z teorie a z praktické zkoušky. 
Výstupním dokladem je osv ědčení s celostátní platností. 

 

 

Obor  Malířské a nat ěračské práce  

Název 
rekvalifika čního 

kurzu 

Místo konání 
rekvalifika čního 

kurzu 

Doba trvání 
rekvalifika čního 

kurzu 

Počet 
účastník ů / 

úspěšně 
ukon čilo 

Obsahová nápl ň rekvalifika čního kurzu 

od 14.10.2009 
do 26.01.2010 

 
490 hodin 

12 / 8 

Malířské 
a natěračské práce SŠT Most 

od 28.04.2010 
do 05.08.2010 

 
490 hodin 

12 / 10 

- Příprava práce 
- Určení pracovního a 

technologického postupu 
- Příprava povrchů pro malby, 

nátěry, tapetování 
- Příprava nátěrových hmot 
- Malířské a dekorativní dovednosti 
- Olejové nátěry 
- Tapetování 
- Štukatérské a dokončovací práce 
- Základy zdění a prací s SDK 
- Odborná praxe 

Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou , která se 
skládá z ústní zkoušky z teorie a z praktické zkoušky. 
Výstupním dokladem je osv ědčení s celostátní platností. 
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Obor  Obsluha CNC stroj ů 

Název 
rekvalifika čního 

kurzu 

Místo konání 
rekvalifika čního 

kurzu 

Doba trvání 
rekvalifika čního 

kurzu 

Počet 
účastník ů / 

úspěšně 
ukon čilo 

Obsahová nápl ň rekvalifika čního kurzu 

Obsluha CNC 
strojů SŠT Most 

od 16.09.2009 
do 30.11.2009 

 
364 hodin 

12 / 8 

- CNC obráběcí stroje - teorie 
obrábění, technologie a 
programování na CNC strojích, 
studium dokumentace, sestavení 
programu 

- Soustružení na CNC soustruhu - 
produkční soustruhy, korekce 
nástrojů, dráhy nástrojů, určení 
nulového bodu, nástroje, řezné 
podmínky 

- Obsluha CNC stroje - odborná 
praxe 

Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou , která se 
skládá z ústní zkoušky z teorie a z praktické zkoušky. 
Výstupním dokladem je osv ědčení s celostátní platností. 

 

 

 

 

 

Obor  Zednické práce  

Název 
rekvalifika čního 

kurzu 

Místo konání 
rekvalifika čního 

kurzu 

Doba trvání 
rekvalifika čního 

kurzu 

Počet 
účastník ů / 

úspěšně 
ukon čilo 

Obsahová nápl ň rekvalifika čního kurzu 

od 07.10.2009 
do 18.12.2009 

 
364 hodin 

11 / 9 

Zednické práce SŠT Most 

od 07.04.2010 
do 17.06.2010 

 
364 hodin 

10 / 4 

- Základy zdění 
- Výroba malt 
- Omítkářské práce 
- Provádění podlah, dlažby, 

obkladů, mozaiky a jejich opravy 
- Dokončovací povrchové úpravy - 

základy malířských  a  
lakýrnických  prácí  

- Odborná praxe 

Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou , která se 
skládá z ústní zkoušky z teorie a z praktické zkoušky. 
Výstupním dokladem je osv ědčení s celostátní platností. 
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Rekvalifika ční kurzy realizované pro firmy v rámci projekt ů OP LZZ 

Projekt „Práce na Mostecku pro každého“  

Obor:    Základní kurz sva řování ZK 311 W01 

Firma:  ASISTA s.r.o., Josefa Ressla 1793, 43401 Most 

Název 
rekvalifika čního 

kurzu 

Místo konání 
rekvalifika čního 

kurzu 

Doba trvání 
rekvalifika čního 

kurzu 

Počet 
účastník ů / 

úspěšně 
ukon čilo 

Obsahová nápl ň rekvalifika čního kurzu 

Základní kurz 
svařování ZK 311 

W01 
SŠT Most 

od 15.03.2010 
do 28.04.2010 

 
192 hodin 

6 / 4 

- Bezpečnostní předpisy 
- Nauka o materiálu 
- Přídavné materiály 
- Technické plyny, zařízení pro 

plamenové svařování 
- Deformace a pnutí 
- Zkoušky svarů a vady ve svarech 
- Předpisy a normy pro svařování 
- Technologie svařování 
- Řezání kyslíkem 
- Praktická příprava 

Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou , která se skládá z ústní zkoušky 
z teorie a z praktické zkoušky. 
Výstupním dokladem je svářečský pr ůkaz a osv ědčení s celostátní platností. 

Projekt „Vzd ělávejte se!“ 

Obor:    Montér suchých staveb 

Firma:  BRISO-CZ s.r.o., Blanická 3524/37, Chomutov 

Název 
rekvalifika čního 

kurzu 

Místo konání 
rekvalifika čního 

kurzu 

Doba trvání 
rekvalifika čního 

kurzu 

Počet 
účastník ů / 

úspěšně 
ukon čilo 

Obsahová nápl ň rekvalifika čního kurzu 

Montér suchých 
staveb SŠT Most 

od 01.03.2010 
do 05.03.2010 

 
40 hodin 

5 / 5 

- Základy montáže příček, stropů, 
předsazených stěn, půd a podlah 

- Základy obkladů nosníků a stropů 
- Základy zateplení veškerých 

vnitřních konstrukcí 

Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou , která se skládá z ústní zkoušky 
z teorie a z praktické zkoušky. 
Výstupním dokladem je osv ědčení s celostátní platností. 
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Projekt „Vzd ělávejte se!“  

Obor:    Montér suchých staveb 

Firma:  F.KONRÁD s.r.o., Dukelská 1205, 430 01 Chomutov 

Název 
rekvalifika čního 

kurzu 

Místo konání 
rekvalifika čního 

kurzu 

Doba trvání 
rekvalifika čního 

kurzu 

Počet 
účastník ů / 

úspěšně 
ukon čilo 

Obsahová nápl ň rekvalifika čního kurzu 

od 01.02.2010 
do 19.02.2010 

 
120 hodin 

11 / 11 
- Montáž příček a stropů 
- Montáž podkroví 
- Montáž sádrokartonových podlah 

Montér suchých 
staveb 

F.KONRÁD 
s.r.o. 

Chomutov od 08.03.2010 
do 02.04.2010 

 
160 hodin 

13 / 13 

- Montáž kazetových stropů 
- Opláštění nosníků 
- Montáž instalačních příček 
- Opláštění sloupů 
- Montáž izolačních předstěn 

Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou , která se skládá z ústní zkoušky 
z teorie a z praktické zkoušky. 
Výstupním dokladem je osv ědčení s celostátní platností. 

Projekt „Vzd ělávejte se!“  

Obor:    Obráb ěč kovů se základy obsluhy CNC stroj ů 

Firma:  Krušnohorské strojírny Komo řany a.s. 

Název 
rekvalifika čního 

kurzu 

Místo konání 
rekvalifika čního 

kurzu 

Doba trvání 
rekvalifika čního 

kurzu 

Počet 
účastník ů / 

úspěšně 
ukon čilo 

Obsahová nápl ň rekvalifika čního kurzu 

od 04.11.2009 
do 27.04.2010 

 
448 hodin 

14 / 14 

Obráběč kovů 
se základy obsluhy 

CNC strojů 
SŠT Most 

od 04.11.2009 
do 30.04.2010 

 
448 hodin 

12 / 11 

- Základy měření a ručního 
zpracování kovů, orýsování, 
dělení materiálu, pilování, 
ohýbání, řezání, střihání, lepení, 
pájení 

- Čtení strojírenských výrobních 
výkresů 

- Základy práce na obráběcích 
strojích, vrtání, řezání, obrábění, 
broušení 

- Základní obsluha PC 
- CNC obráběcí stroje - teorie, 

technologie, programování na 
CNC strojích, dokumentace, 
sestavení programu 

- Soustružení na CNC soustruhu - 
produkční soustruhy, korekce, 
dráhy nástrojů, určení nulového 
bodu, nástroje, řezné podmínky 

- Obsluha CNC stroje 

Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou , která se skládá z ústní zkoušky 
z teorie a z praktické zkoušky. 
Výstupním dokladem je osv ědčení s celostátní platností. 
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Projekt „Vzd ělávejte se!“  

Obor:    Specialista na stavební technologie 
Firma:  Stavební spole čnost Chomutov s.r.o. 

Název 
rekvalifika čního 

kurzu 

Místo konání 
rekvalifika čního 

kurzu 

Doba trvání 
rekvalifika čního 

kurzu 

Počet 
účastník ů / 

úspěšně 
ukon čilo 

Obsahová nápl ň rekvalifika čního kurzu 

od 08.03.2010 
do 12.03.2010 

 
40 hodin 

• Instalatér 
- Základy rozvodů teplé a 

studené vody 
- Odpadní systémy 
- Zařizovací předměty a základy 

předstěnového systému 
- Základy rozvodů v bytové 

výstavbě 

od 22.03.2010 
do 26.03.2010 

 
40 hodin 

 

• Zedník 
- Nářadí a pomůcky pro zdění 
- Základy systémů zdění, zdění 

zdiva z cihel, tvarovek a tvárnic 
- YTONG, KM BETA, 
WIENEBERGER 

- Základy obkladačských a 
kladečských prací - MAPEI, 
CERESIT 

- Základy provádění venkovních 
a vnitřních obkladů a dlažeb, 
tepelné izolace 

Specialista 
na stavební 
technologie 

SŠT Most 

od 29.03.2010 
do 02.04.2010 

 
40 hodin 

4 / 4 

• Montér suchých staveb 
- Základy montáže příček, 

stropů, předsazených stěn, půd 
a podlah 

- Základy obkladů nosníků a 
sloupů 

- Základy zateplení vnitřních 
konstrukcí 

Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou , která se skládá z ústní zkoušky 
z teorie a z praktické zkoušky. 
Výstupním dokladem je osv ědčení s celostátní platností. 
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ÚÚddaajjee  oo  kkoonnttrroollnníí  ččiinnnnoossttii  ČČŠŠII    

 

Česká školní inspekce, Ústecký inspektorát 
Termín kontroly   24.05 -  28.05 / 2010 

Předmět kontroly 

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve střední škole podle 
příslušných školních vzdělávacích programů podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení naplnění školního 
vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím 
programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Tematická šetření ve střední 
škole dle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona. 

Kontrolované období   kalendářní rok 2006 - kalendářní rok 2009 

 

Česká školní inspekce, Ústecký inspektorát, pracoviš tě Louny 
Termín kontroly   24.05 – 28.05 / 2010 

Předmět kontroly 

Veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých 
školám a školským zařízením zřizovaných kraji podle ustanovení § 160 odst. 1 písm. d) 
a podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  

Kontrolované období   kalendářní rok 2009 
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ZZáákkllaaddnníí  úúddaajjee  oo  hhoossppooddaařřeenníí  šškkoollyy    

Základní hospodářské ukazatele 
v tis.K č 

Text Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 

Náklady celkem 91 693 17 902 109 595 

z toho: náklady mzdové 
            náklady ostatní 

52 814 
38 879 

5 609 
12 293              

58 423 
51 172 

Výnosy celkem 91 076 18 213 109 289 

z toho: 
příspěvky a dotace celkem  
 
ř. 9 přílohy  
 - projekty romské komunity 
 
ř. 19 přílohy 
z toho: 
- přímé mzdy,odvody, učební pomůcky 
- nenár. složky pedagogů UZ 33 005 
- nepedagogové UZ 33 016 
- HUSTOTA A SPECIFIKA UZ 33 015 
 
- provozní dotace 
 
  ostatní příspěvky z ÚSC 
  z toho: 
- CO kryt 
- projekt Kariéra 
- příspěvek na dojíždění – motivační   
  program KÚ - UZ 00 039 
- stipendium žáků středních škol 
– motivační program KÚ UZ 00 038  

 
76 425 

 
5 
5 

 
 49 100 

 
46 133 

2 039 
414 
514 

 
15 999 

 
11 320 

 
75 

10 892 
 

270 
 

84 

 
0 

 
0 
0 

 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 

 
0 

                         
76 425 

 
5 
5 

 
49 100 

 
46 133 

2 039 
414 
514 

 
15 999 

 
11 320 

 
75 

10 892 
 

270 
 

84 

Vlastní výnosy  14 651 18 213 32 864 

Hospodářský výsledek před zdaněním -617 311 -306 

Hospodá řský výsledek po zdan ění -617 293 -324 

K 31.12.2009 organizace dosáhla celkového záporného hospodářského výsledku ve výši 
323 447,60 Kč, z toho hlavní činnost celkem Kč – 616 746,63 Kč a doplňková činnost           
+ 293 299,03 Kč. 
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Výnosy hlavní činnosti za rok 2009 byly tvořeny 
v Kč 

Tržby z realizace učňovských zařízení 341 900 

Tržby za domov mládeže 344 690 

Tržby školní jídelny 1 118 166 

Tržby za domov mládeže – poplatek za el. spotřebiče 7 008 

Tržby za telefon 5 518 

Tržby za služby – ostatní  772 446 

Tržby z prodeje majetku, materiálu 0 

Výnosy z odepsaných pohledávek 0 

Zúčtování opravných položek 0 

Tržby za kovový odpad 8 274 

Zúčtování fondů 2 577 855 

Zúčtování projektů 991 795 

Zúčtování dotací 76 425 004 

Ostatní výnosy 8 483 301 

Tržby celkem 91 075 957 

 

Výnosy doplňkové činnosti za rok 2008 byly tvořeny: 
v Kč 

Tržby za ŠJ 289 103 

Tržby z bytového hospodářství 105 648 

Tržby za pronájem nebytových prostor 1 616 800 

Tržby z ubytoven  4 739 896 

Tržby za pronájem majetku 137 018 

Tržby za teplo – pronájmy 3 074 014 

Tržby za elektrickou energii a vodu – pronájmy  2 912 900 

Tržby za parkoviště 169 905 

Tržby za rekvalifikace 1 396 230 

Tržby za odpad 6 450 

Tržby za služby ostatní 3 710 499 

Tržby z odepsaných pohledávek 54 502 

Tržby celkem 18 212 965 

V rámci doplňkové činnosti zajišťovala SŠT v roce 2009 tyto aktivity: 
► Rekvalifikační kurzy pro mladistvé uchazeče o zaměstnání ve spolupráci s Úřadem 

práce v Mostě 
► Rekvalifikační kurzy a školení pro dospělé zaměřené na nové technologie v oborech 

stavebních, strojních a ekonomických ve spolupráci s Úřadem práce v Mostě 
► Ubytovnu pro veřejnost, která je vyčleněna z dlouhodobě nenaplněného domova 

mládeže 
► Pronájem nebytových prostor na základě uzavřených nájemních smluv 
► Pronájem majetku 
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K 31.12.2009 doplňková činnost vykazuje kladný hospodářský výsledek před zdaněním    
310,76  tis.Kč, po zdanění 293,30 tis.Kč. 

Kladný hospodářský výsledek je tvořen tržbami za pronájem nebytových prostor a služeb 
s pronájmy souvisejících jako je energie, telefony, voda a teplo. Dále to jsou tržby 
z ubytovny, pronájmu tělocvičny, zpoplatněného parkoviště školy a tržby z rekvalifikací. 

Ukazatele nákladovosti přímých NIV v roce 2009 

 
Skutečné 
náklady 

k 31.12.2009  
Jednotka 

v Kč 

Dotace na přímé náklady na vzdělávání 46 133 490,00 Kč 

- z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) 33 524 480,00 Kč 

  - v tom:  na pedagogické pracovníky 25 902 363,00 Kč 

                na nepedagogické pracovníky 7 622 117,00 Kč 

ONIV 997 775,00 Kč 

- z toho:  na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 401 788,00 Kč 

               na DVPP 100 459,00 Kč 

Skutečné výdaje na jednotku výkonu 

Přepočtený počet jednotek výkonu 1256,000 osoba 

Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu 36 730,486 Kč/osoba 

Mzdové náklady na jednotku výkonu 26 691,465 Kč/osoba 

ONIV na jednotku výkonu 794,407 Kč/osoba 

Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu 319,894 Kč/osoba 

Skutečné náklady na zam ěstnance 

Přepočtený počet zaměstnanců 130,148 osoba 

- v tom:  pedagogičtí pracovníci 95,993 osoba 

              nepedagogičtí pracovníci 34,155 osoba 

Mzdové prostředky na zaměstnance 257 587,362 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka 269 835,957 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka 223 162,553 Kč/osoba 
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2.9 Přepočtený po čet zaměstnanc ů HČ v roce 2009

13 0 , 148

9 5 , 993

3 4 , 155

Přepočtený po čet zaměstnanc ů HČ pedagogi čtí pracovníci nepedagogi čtí pracovníci

 

Tvorba a čerpání peněžních fondů 
Fond odměn nebyl v roce 2009 tvořen, FKSP byl tvořen přídělem ze mzdových prostředků, 
rezervní fond sponzorskými dary, investiční fond odpisy hmotného a nehmotného 
investičního majetku, investiční dotací Ústeckého kraje a sponzorským darem. 

v Kč 

Běžný účet Tvorba 2009 
Název 
fondu 

Č.účtu Stav 
k 1.1.2009 

Příděl ze 
zlepš.HV Jiné zdroje 

Čerpání 
 

Stav 
k 31.12.2009 

Změna 
stavu 

Fond 
odměn 911 0 0 0 0 0 0 

FKSP 912 1 263 778 0 817 499 805 167 1 276 110 12 332 

Rezervní 
fond 914 173 675 0 2 513 849  2 258 341 428 183 254 508 

Investiční 
fond 916 8 575 719 0 2 815 323 9 371 088 2 019 954 -6 555 765 

Fondy 
celkem  10 013 172 0 6 146 671 12 434 596 3 724 247 -6 288 925 
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ÚÚddaajjee  oo  ssppoolluupprrááccii  

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Spolupráce s partnery ve školním roce 2009-2010 

► BIS Czech s.r.o., Most 

► INELSEV Group a.s., Most 

► Viamont DSP a.s., Ústí nad Labem 

► LOSTR a.s., Louny 

► Krušnohorské strojírny Komořany a.s., Most – Komořany 

► SD – 1. strojírenská, a.s., Bílina 

► Intermont Opatrný, s.r.o. Vrskmaň 

► EUROMONT GROUP a.s., Horní Jiřetín 

► KOITO CZECH s.r.o., Žatec 

► Ros Czech s.r.o., Most 

► FIRECLAY, spol. s r.o., Litvínov-Záluží 

► FUJIKOKI CZECH s.r.o., Louny 

► Aisan Industry Czech s.r.o., Louny 

► 5P INTERIER, s.r.o., Most 

 

S výše uvedenými subjekty máme v rámci Vzdělávacího a tréninkového centra 
Ústeckého kraje Polygon  uzavřeny partnerské smlouvy a smlouvy o propagaci firem, 
motivaci a praxi žáků, a v některých případech smlouvy o náboru a získávání budoucích 
zaměstnanců. 
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Členství ve sdruženích 
► Okresní hospodářská komora Most 

► Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 

► Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s., Most 

► Rada rozvoje lidských zdrojů při HSRM 

► Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje 

► Lokální partnerství Most 

► Cech topenářů a instalatérů 

► Cech sádrokartonářů 

► Cech obkladačů 
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ZZáávvěěrr  vvýýrrooččnníí  zzpprráávvyy    

Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace je 
polyfunkční školou, která své kapacity nabízí pro široké spektrum vzdělávání, od vzdělávání 
v oborech středního vzdělání s výučním listem, maturitní zkouškou až po vzdělávání 
vysokoškolské. V rámci dalšího vzdělávání a vzdělávání dospělých nabízíme rekvalifikační  
kurzy, odborné přednášky a semináře.  

Celkovou činnost školy za školní rok 2009-2010 lze považovat za úspěšnou. Přes nepříznivý 
vývoj počtu žáků, vycházejících ze ZŠ, se díky dobře provedenému náboru povedlo celkové 
počty žáků udržet (k 30.9.2009 – 1020 žáků, k 30.9.2010 – 1007 žáků). Zlepšení materiální 
úrovně odborného výcviku našich žáků se podařilo uskutečnit díky spolupráci s partnerskými 
subjekty, především pak s BIS Czech s.r.o. Most. 

V příštím školním roce bude naší snahou zvládnout nábor žáků do 1.ročníků a nadále 
zlepšovat prostředí a vybavení pro teoretickou i praktickou výuku. 

Ve školním roce 2009-2010 byly splněny téměř všechny cíle a úkoly, které jsme si vytýčili 
ve všech oblastech výchovně-vzdělávacího procesu. Největším nedostatkem je nadále 
přetrvávající nedostatek finančních prostředků na modernizaci učebních pomůcek, strojů, 
nářadí, modernizaci, opravy a udržování nemovitého i movitého majetku. 

Zájem žáků o studium na naší škole má stoupající tendenci.Ve školním roce 2009-2010 byl 
ze strany žáků a rodičů největší zájem o studium v oborech středního vzdělání s maturitní 
zkouškou (Ekonomika a podnikání, Dopravní prostředky, v oborech středního vzdělání 
s výučním listem o obory Strojní mechanik a Mechanik opravář motorových vozidel. 

SŠT za poslední období potvrdila, že její postupná přeměna, umožňující žákům co možná 
nejširší nabídku oborů, v návaznosti na prostupnost, i vzdělávacích programů pokračuje 
velmi dobře. 

Tým pedagogických pracovníků se neustále vyvíjí a doplňuje vzhledem k oborové nabídce  
tak, aby splňoval kriteria dané zákonem. Postupně se rovněž daří omlazovat pedagogický 
sbor. 

V rámci přijímacího řízení se podařilo naplnit tři nově otevírané obory vzdělání, vyučované 
od školního roku 2010/2011. Jedná se o dva obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost a 41-43-M/02 Chovatelství, a o jeden obor 
středního vzdělání s výučním listem  41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní. Pro velký zájem 
byly otevřeny tři třídy v oboru Bezpečnostně právní činnost a po jedné třídě v oborech 
Chovatelství a Jezdec a chovatel koní. 

Hlavními úkoly školního roku 2010-2011 bude další stabilizace školy, naplněnost školy, 
rozšířenost o nové vzdělávací programy, úzká spolupráce s firmami a dalšími sociálními 
partnery. Tyto úkoly jsou zvláště důležité v době, kdy na jedné straně výrazně klesá počet 
žáků, vycházejících ze základních škol a na druhé straně roste poptávka firem v ústeckém 
regionu, České republice i téměř celé Evropské unii o kvalifikované absolventy a pracovníky 
technického zaměření všech úrovní vzdělání. SŠT nabízenými vzdělávacími programy  
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