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ÚÚ vv oo dd nn íí   ss ll oo vv oo   

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace je státní školou, poskytující střední 
vzdělání v oborech z oblasti: 

� STROJÍRENSTVÍ A STROJÍRENSKÉ VÝROBY 

� ELEKTROTECHNIKY 

� STAVEBNICTVÍ 

� ZPRACOVÁNÍ DŘEVA 

� EKONOMIKY 

� OBCHODU 

� CHOVATELSTVÍ KONÍ A SPORTOVNÍHO JEZDECTVÍ 

� PRÁVA A PRÁVNÍ A VE ŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOSTI 

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/68R/2011 ze dne 05. 01. 2011 byl škole 
udělen certifikát Páteřní škola Ústeckého kraje . 

 

Škola disponuje odbornými učebnami, jako jsou písárny, laboratoře k výuce 
elektrotechnických oborů, rýsovny, počítačové učebny s hardwarovým a softwarovým 
vybavením na vysoké úrovni apod.. Z cizích jazyků se zde vyučuje jazyk anglický, německý, 
francouzský, španělský a ruský. 
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Praktické vyučování probíhá v prostorách odborného výcviku, vybavených odbornými 
dílnami a učebnami, kde se vzdělávají nejen žáci, ale i dospělí v rekvalifikačních 
a odborných kurzech a školeních. 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.. 

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 regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2011-2012 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. 
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OO   šš kk oo ll ee   

Základní údaje 

Název    Střední škola technická, Most, příspěvková organizace 
    (dále jen SŠT) 

Sídlo     Dělnická 21, 434 01 Most  

Právní forma   Příspěvková organizace 
IČ    00125423 
DIČ    CZ00125423  
Identifikátor právnické osoby  600 170 641 

Zřizovatel    Ústecký kraj 
    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Vedení školy   Mgr. Ji ří Škrábal 
    ředitel do 31. 07. 2012 

PaedDr. Karel Voká č 
    ředitel od 01. 08. 2012 

    Bc. Pavel Barták 
    zástupce ředitele pro teoretické vyučování - statutární zástupce 

    Miroslava Možná  
    zástupce ředitele pro provoz a techniku 

Jana Kal číková  
    vedoucí odboru ekonomiky 

Kontakty    Telefon 476 137 301, 476 137 311, 476 137 211 
    Fax  476 137 560 
    Web  www.sstmost.cz 
    E-mail  director@sstmost.cz 
 
Jméno pracovníka pro podávání informací o vzd ělávání  

    PaedDr. Karel Voká č 
    ředitel 

    Telefon 476 137 301   
    E-mail  vokac.karel@sstmost.cz 
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Součásti školy podle Rozhodnutí o za řazení do sít ě a jejich kapacity 

► Střední škola IZO 108 006 891 cílová kapacita 1820 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. 2MŠMT-18524/2012-25 s platností od 01. 09. 2012. 

Počet tříd a žáků DENNÍ STUDIUM DÁLKOVÉ STUDIUM 

Počet tříd celkem 54 5 

z toho střední vzdělání s výučním listem tříleté 27 5 

z toho střední vzdělání s maturitou 27 0 

Počet žáků celkem 1229 90 

z toho střední vzdělání s výučním listem tříleté 632 90 

z toho střední vzdělání s maturitou 597 0 

Počet žáků a tříd
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Počet tříd střední vzdělání s maturitou

Počet žáků střední vzdělání s výučním listem tříleté

Počet žáků střední vzdělání s maturitou
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Skladba žák ů dle okresu místa trvalého bydlišt ě 

Okres Počet žáků 2011-2012 Počet žáků 2012-2013 

Brno 0 1 

Česká Lípa 5 4 

Děčín 3 2 

Cheb 3 2 

Chomutov 56 58 

Jablonec nad Nisou 0 1 

Karlovy Vary 5 4 

Kladno 2 2 

Liberec 1 0 

Litoměřice 10 19 

Louny 112 131 

Mladá Boleslav 1 0 

Most 921 903 

Pardubice 1 1 

Plzeň 1 1 

Praha 6 5 

Příbram 1 1 

Rakovník 1 2 

Rokycany 2 0 

Sokolov 3 3 

Strakonice 1 0 

Teplice 163 151 

Ústí nad Labem 20 16 

Ústí nad Orlicí 1 1 

Cizinci bez trvalého pobytu v ČR 0 3 

Celkem                             1319 1311 

Školní jídelna  

Kapacita 
Celkový počet vydaných 

jídel za školní rok 
Počet zapsaných dětí, 

žáků, studentů 
Počet v závodním 

stravování 

500 52 401* 173 196 

* 47 312 obědů, 2 013 snídaní, 3 076 svačin 

Domov mládeže 

Kapacita 
Počet žáků 

ubytovaných 
Počet pedagogických 

pracovníků fyzicky 
Počet nepedagogických 

pracovníků fyzicky 

420 43 3 1 
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Na naší škole studují žáci ve věku 15 - 25 let, kterým poskytujeme denní formou studia: 

a) střední vzd ělání s maturitní zkouškou  - délka studia 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 2 roky, 
žáci absolvují pouze teoretické vyučování – teorie 100%; 

 
c) střední vzd ělání s  maturitní zkouškou dálkové  - délka studia 5  let, ve studiu 

převažuje teorie nad praxí – 90% k 10%; 

d) střední vzd ělání s výu čním listem  - délka studia 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; 

 
e) střední vzd ělání s výu čním listem dálkové - délka studia 3 roky, poměr teorie 

a praxe je 50% na 50%. 

K výuce využíváme rozsáhlý areál členěný na tyto části: 

► teoretické vyučování s 61 učebnami, z toho 13 odborné; 

► praktické vyučování s 32 dílnami a 9 učebnami; 

► sportovní zařízení – víceúčelové sportovní zařízení – atletický stadion s fotbalovým 
hřištěm, 6 tenisových kurtů, 2 volejbalová a basketbalová hřiště, 1 hala, 2 tělocvičny, 
1 posilovna, 1 herna stolního tenisu; 

► domov mládeže - 2 – 3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním vybavením, klubovny, 
společenská místnost, vybavená kuchyňka, 1 kuželna, 1 posilovna, 1 herna stolního 
tenisu; 

► kuchyň, jídelna. 

Školská rada 

Školská rada Střední školy technické, Most, (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. 

 

 



Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011-2012 

11 

Složení školské rady   

Zástupci zletilých 
student ů a rodi čů 

Zástupci pedagogických 
pracovník ů SŠT 

Zástupci z řizovatele 
(Ústecký kraj)  

Bc. Ivan Baláž 

Kamila Knotková 

Mgr. Lenka Vaszilkievičová 

Bc. Pavel Barták 

Jana Kalčíková 

PaedDr. Karel Vokáč 

PhDr. Václav Hofmann 

Ing. František Jochman 

Josef Kubal 

Integrovaný systém řízení 

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace je školou se zavedeným systémem 
kvality managementu ISO 9001:2008 a OHSAS 18001:2007 . Recertifikační audit proběhl 
v březnu 2012 (viz následující stránky). 
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PP řř ee hh ll ee dd   oo bb oo rr ůů   vv zz dd ěě ll áá nn íí   

Obory vyu čované ve školním roce 2011-2012 

Název oboru Kód oboru 
Stupeň 

vzdělání 
Forma 
studia 

Mechanik seřizovač – mechatronik / Mechanik seřizovač 23-45-L/004 / 23-45-L/01 SV s MZ DE 

Silniční doprava / Dopravní prostředky 23-45-M/004 / 23-45-M/01 SV s MZ DE 

Elektrotechnika 26-41-M/002 / 26-41-M/01 SV s MZ DE 

Pozemní stavitelství / Stavebnictví 36-41-M/001 / 36-47-M/01 SV s MZ DE 

Chovatelství 41-43-M/02 SV s MZ DE 

Peněžní manipulant / Ekonomika a podnikání 63-43-L/001 / 63-41-M/01 SV s MZ DE 

Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 SV s MZ DE 

Strojní mechanik 23-51-H/01 SV s VL DE 

Klempíř – strojírenská výroba / Klempíř 23-55-H/002 / 23-55-H/01 SV s VL DE 

Obráběč kovů 23-56-H/001 / 23-56-H/01 SV s VL DE 

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

Elektrikář 26-51-H/01 SV s VL DE 

Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 SV s VL DE 

Truhlář 33-56-H/01 SV s VL DE 

Instalatér 36-52-H/001 / 36-52-H/01 SV s VL DE 

Montér suchých staveb 36-66-H/001 / 36-66-H/01 SV s VL DE 

Zednické práce 36-67-E/001 / 36-67E/01 SV s VL DE 

Zedník 36-67-H/01 SV s VL DE 

Jezdec a chovatel koní 41-53-H/02 SV s VL DE 

Operátor skladování 66-53-H/003 / 66-53-H/01 SV s VL DE 

Provozní technika 23-43-L/506 SV s MZ DE-N 

Provozní elektrotechnika 26-41-L/506 SV s MZ DE-N 

Stavebnictví 36-47-M/01 SV s MZ DA 

Strojní mechanik 23-51-H/01 SV s VL DA 

Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 SV s VL DA 

Vysvětlivky: 
SV s MZ - střední vzdělání s maturitní zkouškou 
SV s VL - střední vzdělání s výučním listem 
DE – denní studium 
DE-N - denní nástavbové studium 
DA – dálkové studium 
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Nabídka volitelných a nepovinných p ředmětů 

Škola nabízí nadstandardní nabídku volitelných a nepovinných předmětů. 

Volitelné p ředměty 

► v oborech elektrotechniky 
elektroenergetika, elektrická zařízení, automatizační technika, elektrické stroje 
a přístroje, 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, elektrotechnika; 

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

   

Nepovinné p ředměty 

► v oborech elektrotechniky a stavebnictví 
konverzace v cizím jazyce; 

► v oborech strojírenství 
cvičení z fyziky. 

Způsob zabezpe čení odborného výcviku a odborné praxe 

Úsek praktického vyučování zabezpečuje odborný výcvik žáků dvouletých, tříletých 
a čtyřletých oborů středního vzdělání v oblasti strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky, 
zpracování dřeva, obchodu a chovatelství koní a jezdectví. 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 
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Odborný výcvik žáků prvního ročníku probíhá výhradně v dílnách školy pod vedením učitelů 
odborného 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. 

Odborný výcvik žáků oborů Chovatelství a Jezdec a chovatel koní probíhá pod vedením 
učitelů OV a instruktorů v prostorách partnera školy EQUIPARK o.p.s. ve Svinčicích. 

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 (viz tabulka 
na následující stránce). 
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Počet žáků na provozních pracovištích 

Firma - Smluvní pracoviště Obor 
Počet 
žáků 

Petr Váňa - BEEL MOST  Elektrikář 1 

ELNA Servis Počerady, s.r.o. Elektrikář 1 

DEVELOP MOST s.r.o. Elektrikář 2 

Josef ŚUSTR a SYN, Autoopravna a zemní práce Most Elektrikář 1 

BIS Czech s.r.o. Most Elektrikář 1 

ROS CZECH s.r.o. Most Elektrikář 1 

EUROMOST GROUP a.s. Most Elektrikář 1 

Důl Kohinoor a.s. Dolní Jiřetín Elektrikář 1 

Josef Malý, Most Elektrikář 1 

CSF-ELEKTRO, s.r.o. Most Elektrikář 2 

BENEFIT - Ing. Blanka Stýblová, Litvínov Elektrikář 1 

Krušnohorské strojírny Komořany a.s. Elektrikář 5 

PB služby s.r.o., Obrnice-České Zlatníky Elektrikář 1 

SD - 1. strojírenská, a.s. Bílina Elektrikář 2 

Josef Šťastný Radíčeves Chovatelství 1 

René Vinklárek, Slavonice-Plačovice Chovatelství 1 

Jezdecký klub Krupka Chovatelství 1 

Tomáš Houdek, Moldava Chovatelství 1 

Sdružení M&L Litvínov Instalatér 1 

Jiří ZDENĚK, Litvínov Instalatér 1 

SVAMP s.r.o., Meziboří Instalatér 1 

TOVOS Jan Vrána, Horní Jiřetín Instalatér 1 

ALTAP spol. s r.o., Most Instalatér 1 

ALFA TERM MOST a.s. Instalatér 2 

František Zeman, Nové Dvory Jezdec a chovatel koní 1 

MVDr. Juraj Vrabec, Duchcov Jezdec a chovatel koní 1 

René Vinklárek, Slavonice-Plačovice Jezdec a chovatel koní 1 

Tomáš Houdek, Moldava Jezdec a chovatel koní 1 

Ing. Petr Dajbych, Trnová Jezdec a chovatel koní 1 

Jezdecká společnost HIPODROM MOST, o.s. Jezdec a chovatel koní 4 

Miroslava Maršíčková, Braňany Jezdec a chovatel koní 3 

Josef Skala, Nepomyšl Jezdec a chovatel koní 1 

ZAM - INST Karel Kopta, Louka u Litvínova Klempíř 1 

Jan Mikulka - MIGOS, Most Klempíř 1 

Josef KITZBERGER, Litvínov Klempíř 1 

Sdružení Herko& Trübenekr, Litvínov Klempíř 1 

AUTOSERVIS A PNEUSERVIS Miloslav Zoch, Litvínov Klempíř 1 

SEVEROCAR Pavel Kunz, Litvínov Klempíř 1 

ALLKON s.r.o., Meziboří Klempíř 1 

Autoservis Rudolf WEBER, Most Klempíř 1 

OKIM spol. s r.o., Autosalon Most Mechanik opravář motorových vozidel 1 

KHK AUTOMAX s.r.o. Most Mechanik opravář motorových vozidel 1 

Martin Bomberovič, AUTO-BOMBER Bílina Mechanik opravář motorových vozidel 1 

Opravy motorových vozidel Bína, Most Mechanik opravář motorových vozidel 1 
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AUTOPLUS II s.r.o. Most Mechanik opravář motorových vozidel 1 

Ing. Miroslav Sýkora - FamSy, Havraň Mechanik opravář motorových vozidel 1 

Pavel Štajmark, AUTOSKLA - SERVIS, Horní Jiřetín Mechanik opravář motorových vozidel 1 

A.K. Racing s.r.o., Litvínov Mechanik opravář motorových vozidel 1 

AUTO S.O.S., Most Mechanik opravář motorových vozidel 1 

Opravy silničních vozidel Ota Dušek, Most Mechanik opravář motorových vozidel 1 

TIP TOP Autodíly Lukáš Sassmann, Most Mechanik opravář motorových vozidel 1 

JOEL s.r.o. - PEUGEOT Most Mechanik opravář motorových vozidel 2 

AUTODÍLNA BAČO Most Mechanik opravář motorových vozidel 1 

DIESEL DIAGNOSTIK Vladimír Peleška, Most Mechanik opravář motorových vozidel 2 

Autoservis Rudolf WEBER, Most Mechanik opravář motorových vozidel 1 

Maurice Ward & Co., s.r.o. Kněževes, Praha-Středokluky Mechanik seřizovač-mechatronik 1 

3J Servis s.r.o. Bílina Mechanik seřizovač-mechatronik 1 

Krušnohorské strojírny Komořany a.s. Mechanik seřizovač-mechatronik 2 

LIEBEZEIT HYDRAULIK s.r.o., Bílina Mechanik seřizovač-mechatronik 1 

Lubomír Tesárek, Braňany Montér suchých staveb 1 

Krušnohorské strojírny Komořany a.s. Obráběč kovů 1 

Kamil Zázvorka, ZÁMEČNICTVÍ Lenešice Strojní mechanik 1 

BIS Czech s.r.o. Most Strojní mechanik 17 

EUROMOST GROUP a.s. Most Strojní mechanik 4 

Günther Mayer - POSMAYSPOL, Most Strojní mechanik 1 

Kontrol KOVO s.r.o. Dolní Jiřetín Strojní mechanik 1 

Petr LOOS, Louka u Litvínova Strojní mechanik 1 

Město Lom Strojní mechanik 1 

Vrtný a geologický průzkum s.r.o. Praha 1 Strojní mechanik 2 

CSF-ELEKTRO, s.r.o. Most Strojní mechanik 2 

Petr Furka, Zámečnictví Most Strojní mechanik 1 

Krušnohorské strojírny Komořany a.s. Strojní mechanik 5 

ALTAP spol. s r.o., Most Strojní mechanik 1 

Oldřich Žampach, Lom Strojní mechanik 1 

JEREMIAS CZ s.r.o., Most Strojní mechanik 1 

ALLKON s.r.o., Meziboří Strojní mechanik 3 

Strojírna Litvínov spol. s r.o. Strojní mechanik 2 

ADIGO s.r.o. Most Truhlář 2 

Petr Staníček, Starý Bohumín Zednické práce 1 

Michal Hořavka Most Zednické práce 1 

STAZEP, s.r.o. Zednické práce 1 

Zednictví Jakub Cholt, Chanov Zednické práce 1 

NATALSTAV CZ, s.r.o. Most-Vtelno Zedník 1 

METAREX s.r.o. Kadaň Zedník 1 

STAZEP, s.r.o. Zedník 1 

Zdeněk Bílek, Most Zedník 2 

Michal Hanzlíček, Most Zedník 2 

Zednictví Jakub Cholt, Chanov Zedník 1 

ALLKON s.r.o., Meziboří Zedník 3 

Celkem žáků na provozních pracovištích 138 
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Ostatní žáci docházejí na odborný výcvik do dílen naší školy, případně na odloučená 
pracoviště ve firmách se svými učiteli OV, jako např. FS Litvínov s.r.o., DIESEL 
DIAGNOSTIK v Mostě, EQUIPARK o.p.s. Svinčice apod.. 

Strojírenské centrum 

K výuce žáků v oborech Obráběč kovů a Mechanik 
seřizovač-mechatronik jsou plně využívány prostory 
strojírenského centra, které bylo vybudováno v rámci 
projektu SROP.  

Kromě moderních CNC strojů - vertikální obráběcí centra 
a soustruhy, slouží k výuce učebna PC s potřebným 
hardware a software vybavením, metrologická laboratoř 

a výukové systémy k výuce pneumatiky a elektropneumatiky - Pružný integrovaný montážní 
systém FMS 200 a Pneutrainer 200. 

   

Svářečská škola 

Ve svářečské škole mají žáci oborů Strojní mechanik, Instalatér, Mechanik opravář 
motorových vozidel možnost získat osvědčení pro různé technologie svařování díky 
moderním a novým zařízením, která byla pořízena v rámci projektu Interreg 3A KO-PE-RA. 
Kurzy absolvují žáci v průběhu 2. a 3. ročníku v rozsahu učebních osnov. 
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Počty žáků, kte ří absolvovali kurzy sva řování 

Obor vzdělání Název kurzu Počet žáků 

ZK 135 10 
Strojní mechanik 

ZK 111 24 

Instalatér ZK 311 8 

Autoškola 

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

Žáci vykonávají výcvik v klasických osobních a nákladních 
automobilech. 

Další aktivity a ú čast na sout ěžích v rámci odborného výcviku 

V rámci projektu OP Vzd ělávání pro konkurence 
schopnost "Krušnohorská hra čka"  se naši žáci 
seznamují s truhlářským řemeslem, zejména 
s historií a výrobou dřevěných hraček, její tradicí 
a poslední hračkárnou v Krušných horách 
společností NBW s.r.o. v Nové Vsi v Horách. 
Prostřednictvím tohoto partnerství žáci prezentují 
naši školu a podílejí se na plnění cílů projektu, jehož 
se účastní žáci oboru Truhlář a 1 učitel OV. Projekt 
probíhá v období od 01.02.2012 do 31.01.2014. 

   

Cílem projektu  je motivovat žáky ke studiu truhlářského oboru prostřednictvím pozitivních 
zážitků a prožitků, kdy dojde k jejich přímému zapojení se do jednotlivých aktivit přípravného 
programu, který obohatí žáky zábavnou formou o nové poznatky a informace. Ty jim pak 
pomohou při volbě budoucího studia či povolání. Důležitým aspektem zapojení žáků 
do tohoto projektu je propojení teoretických znalostí s praxí. Žáci jsou zapojeni do aktivit 
projektu: 
� řízená praxe pro žáky SOŠ, vč. praktické stáže v SRN 
� truhlářská sympozia pro žáky SOŠ 
� adaptační dny pro žáky SOŠ 
� motivační dny pro žáky ZŠ pro volbu povolání 
� výjezdy žáků SŠ 
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Zapojení do projektu „Zelená škola“  - v prostorách dílen odborného 
výcviku je umístěn sběrný box na elektroodpad a škola se tak podílí 
na plnění cíle projektu, kterým je ochrana životního prostředí 
zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných 
elektrozařízení. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., 
která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání 
s elektroodpadem v celé České republice. 

V dubnu 2012 naši žáci pomohli s výsadbou stromk ů v příměstském lese Ressl v Most ě, 
která proběhla pod záštitou Správy městských lesů Most, p.o., jejíž ředitel vyjádřil 
spokojenost s prací našich žáků a rád uvítá naši další pomoc. 

Žáci oboru Truhlář zhotovovali zařízení do školek, a to pro Mateřskou školu v Most ě, 
ul. Fr. Malíka a v Obrnicích , a navázali tak na předchozí aktivity, které se v tomto směru 
rozvíjejí již několik let. Žáci byli za tuto práci finančně ohodnoceni dle platných předpisů. 

   

Sout ěže 

ÚNOR 2012 Regionální kolo soutěže KOVO JUNIOR 2012 - OBOR 
ZÁMEČNÍK - pořádala Střední škola technická a automobilní 
Chomutov dne 23.02.2012 - účast 2 žáci + 1 učitel OV. 

 Práce v SolidCAM - Celodenní soutěž studentů 
dne 29.02.2012 v SŠ PVC Dobruška - účast 1 žák 
+ 2 pedagogický doprovod 

DUBEN 2012 odborná soutěž žáků v rámci výstavy Zahrada Čech 
pod záštitou Cechu instalatérů ČR - účast 2 žáci oboru 
Instalatér + 2 učitelé OV. 
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ÚÚ dd aa jj ee   oo   pp rr aa cc oo vv nn íí cc íí cc hh   šš kk oo ll yy   

Činnost školy zajišťuje 196 interních zaměstnanců, z toho 165 osob je zaměstnáno v rámci 
hlavní činnosti školy, 13 zaměstnanců v rámci projektů a 18 zaměstnanců ve vedlejší 
činnosti.  

Střední škola  188 pracovníků, z toho: 
- 121 pedagogických pracovníků 
-  31 THP 
-  36 provozních zaměstnanců 

Na škole pracují 3 výchovní poradci, 
1 protidrogový koordinátor a 1 speciální 
pedagog. 

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

Školní jídelna   4 pracovníci, z toho: 
-  1 THP 
-  3 obchodně provozní 

 

Interní pracovníci Počet PP fyzicky 
Počet PP 

přepočteno 
Počet NP fyzicky 

Počet NP 
přepočteno 

Střední škola 121 114,01 71 67,56 

Domov mládeže 3 3 1 1 

Za subjekt jako celek 124 117,01 72 68,56 

Externí pracovníci Počet PP fyzicky  Počet NP fyzicky  

Střední škola 27  8  

Domov mládeže 0  0  

Za subjekt jako celek 27  32  

Externími zaměstnanci je zabezpečována teoretická i praktická výuka, zájmové kroužky, 
projektová činnost, úklid prostorů školy a ostraha domova mládeže.  



Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011-2012 

24 

Věková struktura pedagogických pracovník ů na st řední škole 
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Pedagogické obsazení 

Úsek teoretického vyu čování obor ů: 
Kód oboru Název oboru ŠVP 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Peněžní manipulant 
63-43-L/001 Peněžní manipulant  
66-53-H/003 Operátor skladování   
66-53-H/01 Operátor skladování Operátor skladování-logistik 
68-42-M/01 Bezpečnostněprávní činnost Bezpečnostněprávní činnost 

Vedoucí u čitel Jan Mísa ř 

Učitelé Třídnictví  

Ing. Petr Brabec - 

Mgr. Vladimír Demjan - 

Bc. Miroslava Dvořáčková PM 3 

Mgr. Barbora Dvořáková - 

Bc. Andrea Hříbalová OS 2 

Ing. Jarmila Kabourková PM 1 

Kamila Knotková OS 3 

Ing. Šárka Kratochvílová PMD 3 

Mgr. Lenka Mašková BP 2B 

Bc. Kamila Mayerová - 

Bohumil Moravec - 

Ing. Jan Novak - 

Bc. Michal Novák - 

Ing. Andrea Ondrejková BP1C 

Ing. Čestmír Pastýřík - 

Ing. Ivana Pátková - 

Mgr. Helena Paulová PM 4A 

Mgr. Aleš Polata BP 2C 

Mgr. Barbora Procházková BP 2A 

Bc. Jiřina Rychtářová PM 4B 

Milena Studničková - 

Ing. Helena Štolbová - 

Tereza Švarcová OS 1 

Michaela Uhlířová SMD 1 

Zuzana Vaicová BP 1B 

Mgr. Lenka Vaszilkievičová - 

Ing. Markéta Vintrová BP 1A 
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Úsek teoretického vyu čování obor ů: 

Kód oboru Název oboru ŠVP 

23-43-L/506 Provozní technika  
23-45-L/004 Mechanik seřizovač-mechatronik   
23-45-L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač-mechatronik 
23-45-M/004 Silniční doprava   
23-45-M/01 Dopravní prostředky Silniční doprava 
23-51-H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik 
23-55-H/002 Klempíř - strojírenská výroba  
23-55-H/01 Klempíř Klempíř 
23-56-H/001 Obráběč kovů   
23-56-H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik 
26-41-L/506 Provozní elektrotechnika   

Vedoucí u čitel Ing. Jana B ělíková 

Učitelé Třídnictví  

Ivana Braumová SMK 2 

Josef Cimrman SED 2 

Mgr. Darina Fenclová SMO 2 

Mgr. Jiřina Hofmannová - 

Ing. Daniela Dinstpírová MSM 3 

Ing. Vladimír Jošek SM 2 

Ing. Jiří Kraus PTE 2, SMD 3 

Mgr. Věra Krejzová  - 

Ing. Alexandra Krištofíková  - 

Ing. Tomáš Kučera  - 

Lenka Kvěchová SMK 3 

Mgr. Marcela Kynclová AM 3 

Ing. Roman Michálek  - 

Ing. Antonín Novák  - 

Ing. Iva Odehnalová SM 1 

Ing. Václav Smítka AM 1 

Ing. Jitka Šimůnková MSD 1 

Květoslava Štěpánková SMO 3 

Ing. Šárka Šumová AM 2 

Věra Vitoušová MSM 4 

Mgr. Jan Voda - 

Bc. Andrea Vodová - 

Mgr. Růžena Voráčková MEP 2 

Ing. Renata Zemánková ASD 4 
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Úsek teoretického vyu čování obor ů: 
Kód oboru Název oboru ŠVP 

26-41-M/002 Elektrotechnika  
26-41-M/01 Elektrotechnika Počítačové systémy 
26-51-H/01 Elektrikář Elektrikář 
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud Elektrikář - silnoproud 
33-56-H/01 Truhlář Truhlář – dřevěné konstrukce 
36-41-M/001 Pozemní stavitelství  
36-47-M/01 Stavebnictví Pozemní stavitelství 
36-52-H/001 Instalatér  
36-52-H/01 Instalatér Instalatér 
36-66-H/001 Montér suchých staveb  
36-66-H/01 Montér suchých staveb Montér suchých staveb 
36-67-E/001 Zednické práce  
36-67-H/01 Zedník Zedník - obkladač 
41-43-M/02 Chovatelství Chovatelství 
41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní Jezdec a chovatel koní 

Vedoucí u čitel Ing. Ivana Hermannová 

Učitelé Třídnictví  

Soňa Bastyánová ZP 3 

PaedDr. Josef Belák - 

Mgr. Alena Bulová EP 4 

Mgr. Milan Bunganič EI 2 

Ing. Josef Cafourek TS 3 

Ing. Antonín Gorschenek ELT 3 

Ing. Blažej Grznár CHV 2 

Ing. Jaroslav Hermann MS 2 

Ing. Štěpánka Holečková  CHV 1 

Ing. Jiří Hudec - 

Iveta Jelínková ES 3 

Daniel Jerman TS 2 

Mgr. Jitka Jermanová IM 3 

Ing. Valentina Merhoutová J 1 

Bc. Karel Neumann EI 1 

Mgr. Jaroslava Niklová ZP 2 

Čestmír Miroslav Olič - 

Ing. Jaroslav Panuška - 

Lukáš Procházka J 2 

Ing. Vladislava Růžičková MT 1 

Mgr. Jiřina Rychtářová EP 1 

Kateřina Sosnovcová - 

Veronika Strolená ZO 1 

Ing. Vlasta Šimmerová PS 4 

Kateřina Šípová - 

Ing. Kamil Šlachta PS 3 

Jiří Štika - 

Ing. Vladimír Veselý E 1 
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Úsek praktického vyu čování 

PV 1 

Vedoucí u čitel odborného výcviku Ing. Tomáš Baumruk  

Učitelé odborného výcviku  

Michael Drtík Elektrotechnika, Mechanik seřizovač-mechatronik 

Vladimír Dušovský Elektrikář, Mechanik seřizovač-mechatronik 

Bc. Jaroslav Míča Elektrotechnika, Elektrikář, Operátor skladování 

Přemysl Moc Elektrikář, Operátor skladování, Strojní mechanik 

Jiří Schůt Mechanik seřizovač-mechatronik, klasické obrábění a CNC obrábění 

Milada Schůtová Mechanik seřizovač-mechatronik, klasické obrábění a CNC obrábění 

Ladislav Víla Mechanik seřizovač-mechatronik, CNC obrábění 

PV 2 

Vedoucí u čitel odborného výcviku Miroslav Vaic  

Učitelé odborného výcviku  

František Boukal Zedník 

Vladimír Černík Pozemní stavitelství-Stavebnictví, Jezdec a chovatel koní 

Antonín Dohnal Montér suchých staveb 

Jakub Dohnal Montér suchých staveb 

Jiří Hajný Zedník 

Pavel Kalkus Instalatér 

Vojtěch Lang Truhlář 

Miroslav Pavel Truhlář 

Michal Pavelec Zedník, Montér suchých staveb 

Jozef Staník Pozemní stavitelství-Stavebnictví, Zedník 

Martin Vávra Chovatelství, Jezdec a chovatel koní 

Rudolf Weber Instalatér 

PV 3 

Vedoucí u čitel odborného výcviku Bc. Ivan Baláž  

Učitelé odborného výcviku  

Vlastimil Balcar Strojní mechanik, Mechanik opravář motorových vozidel 

Jiří Lacina Mechanik opravář motorových vozidel 

Přemysl Moc Strojní mechanik, svařování 

Leopold Muraňski Strojní mechanik, svařování 

Miroslav Rek Klempíř, Strojní mechanik 

Pavel Ryll Strojní mechanik 

Josef Sábl Mechanik opravář motorových vozidel 

Lubomír Skurovec Mechanik opravář motorových vozidel 

Pavel Sýkora Strojní mechanik, Mechanik opravář motorových vozidel 

Vladimír Sýkora Svařování 
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Další vzd ělávání pedagogických pracovník ů na st řední škole 

Počet účastníků akcí 
dle Vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

Počet účastníků akcí ostatních 
Počet PP, kteří se nezúčastnili 

žádné vzdělávací akce 

21 57 43 

Ve školním roce 2011-2012 dokon čili vzd ělání:  

Úsek Doplňkové pedagogické studium Úsek Bakalářské / Magisterské studium 

TV Ing. Štěpánka Holečková TV Bc. Pavel Barták 

TV Bc. Bohumil Moravec TV Bc. Marcela Černá 

TV Bc. Karel Neumann TV Bc. Daniel Jerman 

TV Ing. Bc. Jan Novak TV Bc. Kamila Knotková 

TV Ing. Čestmír Pastýřík TV Bc. Lenka Kvěchová 

TV Ing. Jiřina Rychtářová TV Bc. Bohumil Moravec 

TV Ing. Kamil Šlachta TV Mgr. Lukáš Procházka 

TV Tereza Švarcová TV Mgr. Michaela Uhlířová 

TV Bc. Zuzana Vaicová TV Ing. Renata Zemánková 

PV Ing. Jaroslav Míča PV Ing. Jaroslav Míča 

V průběhu školního roku se pedagogičtí pracovníci úseku teoretického a praktického 
vyučování zúčastnili níže uvedených seminářů a školení: 

Název semináře, školení Počet zúčastněných PP 

Matematika – celostátní setkání učitelů matematiky středních odb. škol 5 

Program účetnictví Pohoda 4 

Výuka anglického jazyka 1 

Databázové aplikace na platformě .NET/C# 1 

Státních maturity 2011-2012 - Školení zadavatelů (formou e-learningu) 5 

Státních maturity 2011-2012 - Školení hodnotitelů 15 

Další vzd ělávání interních pedagogických pracovník ů domova mládeže 

Počet účastníků akcí 
dle Vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

Počet účastníků akcí ostatních 
Počet PP, kteří se nezúčastnili 

žádné vzdělávací akce 

0 0 3 
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Žáci p řihlášení ke studiu pro školní rok 2012-2013 

Střední vzdělání s výučním listem tříleté 

1. kolo 2. kolo Do dalších kol 

248 32 40 

 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

1. kolo 2. kolo Do dalších kol 

286 17 26 
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Střední vzd ělání s výu čním listem t říleté Střední vzd ělání s maturitní zkouškou
 

Kritéria pro p řijímací řízení pro školní rok 2012-2013 

A. Denní forma vzd ělávání 

Přijímací řízení bude probíhat bez p řijímacích zkoušek do všech obor ů vzdělání. 
Uchazeči o studium ve střední škole budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy 
do maximální kapacity každého oboru. 

Podání p řihlášky do prvního kola p řijímacího řízení 
� Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli 

střední školy na předepsaném tiskopise Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky. Náležitosti přihlášky musí být v souladu s platnými předpisy. 

� Podání přihlášky je bez poplatků.   
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� Ke studiu na střední školu se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku 
nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky a kteří 
při přijímacím řízení splnili kritéria pro přijetí. 

� Denní nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů. 

Termíny podání p řihlášek do 1. kola: 
1. denní studium  do 15. b řezna 2012, 
2. denní nástavbové studium do 15. b řezna 2012. 

Požadavky pro všechny obory vzd ělání 
� Řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška. 

Kritéria pro studijní obory 
� Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání v daném oboru. 
� Průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy základní školy, žádný předmět nesmí být 

hodnocen stupněm nedostatečný. U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, bude 
posuzován průměrný prospěch za obě pololetí 9. třídy základní školy. 

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

Kritéria pro u čební obory 
� Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání v daném oboru. 
� Průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy základní školy. 

Kritéria pro denní nástavbové studium 
� Úspěšné ukončení tříletého učebního oboru do zahájení studia. 

Výsledky p řijímacího řízení 
Výsledné pořadí uchazečů bude řazeno dle průměrného prospěchu 1. pololetí deváté třídy ZŠ 
až do naplnění kapacity žáků v jednotlivých oborech. 
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáváno střední školou uchazeči nebo zákonnému 
zástupci nezletilého uchazeče v termínu od 23. dubna 2012 . Tentýž den bude pořadí přijatých 
(nepřijatých) žáků zveřejněno na webových stránkách školy a vestibulu školy. 
Uchazeč nebo zákonný zástupce musí doručit zápisový lístek  řediteli školy, a to nejpozději 
do 10 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí. Jestliže uchazeč zápisový lístek 
neodevzdá, ztratí nárok stát se žákem školy. 

B. Dálková forma vzd ělávání 

Přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek . 

Uchazeči o studium ve střední škole budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy 
do maximální kapacity oboru. 

Termín podání p řihlášek do 1. kola do 30. b řezna 2012 
Požadavky pro všechny obory vzd ělání 

� Řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška. 

� Úředně ověřená kopie vysvědčení z posledního ročníku základní školy. 

Kritéria pro studijní obory 
� Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání v daném oboru. 
� Při překročení kapacity daného oboru studia a při shodném průměru u více uchazečů 

rozhodne průměr známek. 

Výsledky p řijímacího řízení 
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí  pro denní studium bude vydáváno střední školou uchazeči 
nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče v termínu od 23. dubna 2012 . Tentýž den 
bude pořadí přijatých (nepřijatých) žáků zveřejněno na webových stránkách školy. 
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí  pro dálkové studium bude vydáváno střední školou uchazeči 
nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče v termínu od 23. dubna 2012. Tentýž den 
bude pořadí přijatých (nepřijatých) žáků zveřejněno na webových stránkách školy. 
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Uchazeč nebo zákonný zástupce musí doručit zápisový lístek  řediteli školy, a to nejpozději 
do 10 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí. Jestliže uchazeč zápisový lístek 
neodevzdá, ztratí nárok stát se žákem školy. 

Přehled obor ů  

Kód oboru 
Délka 
studia 

Název oboru 
Forma 
studia 

ZPS 
Počet 

přijímaných 
žáků 

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU  

23-45-L/01 4 Mechanik seřizovač - zaměřen na CNC a NC stroje denní ne 60 

23-45-M/01 4 Dopravní prostředky denní ano 60 

26-41-M/01 4 Elektrotechnika denní ano 30 

36-47-M/01 4 Stavebnictví denní ano 60 

36-47-M/01 4 Stavebnictví dálkové ano 21 

41-43-M/02 4 Chovatelství denní ne 30 

63-41-M/01 4 Ekonomika a podnikání denní ano 60 

68-42-M/01 4 Bezpečnostně právní činnost *** denní ne 90 

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU - NÁSTAVBA  

23-43-L/506 2 Provozní technika denní ne 30 

26-41-L/506 2 Provozní elektrotechnika denní ne 30 

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM 

23-51-H/01 3 Strojní mechanik denní ne 60 

23-51-H/01 3 Strojní mechanik dálkové ne 20 

23-55-H/01 3 Klempíř denní ne 28 

23-56-H/01 3 Obráběč kovů se zaměřením na CNC a NC stroje denní ne 60 

23-68-H/01 3 Mechanik opravář motorových vozidel denní ne 60 

26-51-H/01 3 Elektrikář denní ne 45 

26-51-H/02 3 Elektrikář - silnoproud dálkové ne 15 

33-56-E/004 3 
Tesařské a truhlářské práce - truhlářské práce 
ve stavebnictví ** 

denní ne 8 

33-56-H/01 3 Truhlář denní ne 30 

36-52-H/01 3 Instalatér denní ne 48 

36-64-H/01 3 Tesař denní ne 20 

36-66-H/01 3 Montér suchých staveb * denní ne 28 

36-67-E/01 3 Zednické práce ** denní ne 8 

36-67-H/01 3 Zedník * denní ne 30 

41-52-H/01 3 Zahradník denní ne 30 

41-53-H/02 3 Jezdec a chovatel koní denní ne 30 

66-53-H/01 3 Operátor skladování denní ano 30 
 

ZPS Změněná pracovní schopnost 

* 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. 
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Odvolací řízení ve školním roce 2011-2012 

Ve školním roce 2011-2012 byla podána v prvním kole přijímacího řízení dvě 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 p řijatí ke studiu pro školní rok 2012-2013 

Střední vzdělání s výučním listem tříleté 

1. kolo 2. kolo Do dalších kol Skutečně nastoupilo 

227 28 39 206 

 
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

1. kolo 2. kolo Do dalších kol Skutečně nastoupilo 

272 17 26 181 
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Počet přijatých žák ů do 1. ro čníku dle jednotlivých obor ů pro školní 
rok 2012-2013 

Ve sloupci „skutečně nastoupilo“ je uveden celkový počet žáků, včetně opakujících první 
ročník. 

Kód oboru Název oboru 1. kolo 2. kolo Další kola 
Skutečně  

nastoupilo 

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 32 1 3 19 

26-41-M/01 Elektrotechnika  54 1 3 29 

31-43-L/01 Oděvní technik 0 0 0 0 

36-47-M/01 Stavebnictví  13 6 9 16 

36-47-M/01 Stavebnictví - dálkové 0 0 0 0 

41-43-M/02 Chovatelství 14 2 2 10 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 39 7 9 34 

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 120 0 0 73 

Celkem střední vzdělání s MZ 272 17 26 181 

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU - NÁSTAVBA  

23-43-L/506 Provozní technika 0 0 0 0 

26-41-L/506 Provozní elektrotechnika 0 0 0 0 

Celkem střední vzdělání s MZ 0 0 0 0 

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM 

23-51-H/01 Strojní mechanik 34 0 3 26 

23-55-H/01 Klempíř 0 0 0 0 

23-56-H/01 Obráběč kovů 15 0 0 7 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 47 6 0 31 

26-51-H/01 Elektrikář  26 4 3 27 

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 7 0 0 0 

33-56-H/01 Truhlář 16 1 8 21 

36-52-H/01 Instalatér 9 2 1 6 

36-55-E/01 Klempířské práce ve stavebnictví 0 0 0 0 

36-64-H/01 Tesař 0 0 0 0 

36-66-H/01 Montér suchých staveb 13 3 5 13 

36-67-E/01 Zednické práce 15 0 0 16 

36-67-H/01 Zedník  10 4 8 13 

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní 20 5 4 25 

66-53-H/01 Operátor skladování 15 3 7 21 

Celkem střední vzdělání s VL 227 28 39 206 

CELKEM PŘIJATO 499 45 65 387 
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Porovnání po čtu p řijatých žák ů podle obor ů 
(zahrnuti žáci, kteří skutečně nastoupili do 1. ročníku denního a dálkového studia) 

Kód oboru Název oboru 
Školní rok 
2011-2012 

Školní rok 
2012-2013 

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU  (graf č. 1 na následující stránce) 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 12 19 

23-45-M/01 Dopravní prostředky 14 0 

26-41-M/01 Elektrotechnika  20 29 

36-47-M/01 Stavebnictví 19 16 

36-47-M/01 Stavebnictví - dálkové 0 0 

41-43-M/02 Chovatelství 18 10 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 33 34 

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 84 73 

Celkem st řední vzd ělání s MZ 200 181 

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM (graf č. 2 na následující stránce) 

23-51-H/01 Strojní mechanik 34 26 

23-51-H/01 Strojní mechanik - dálkové 18 0 

23-56-H/01 Obráběč kovů 0 7 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 35 31 

26-51-H/01 Elektrikář  31 27 

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 9 0 

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud - dálkové 25 0 

33-56-H/01 Truhlář 16 21 

36-52-H/01 Instalatér 15 6 

36-66-H/01 Montér suchých staveb 18 13 

36-67-E/01 Zednické práce 0 16 

36-67-H/01 Zedník  28 13 

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní 18 25 

66-53-H/01 Operátor skladování 29 21 

Celkem st řední vzd ělání s VL 276 206 

CELKEM  476 387 
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Graf č. 1 k porovnání po čtu p řijatých žák ů - střední vzd ělání s maturitní zkouškou
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Graf č. 2 k porovnání po čtu p řijatých žák ů - střední vzd ělání s výu čním listem t říleté
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Porovnání po čtu žáků 1. ročníku dle okresu místa trvalého bydlišt ě 
(zahrnuti žáci, kteří skutečně nastoupili do 1. ročníku denního a dálkového studia) 

Okres 2011-2012 2012-2013 

Česká Lípa 3 1 

Děčín 0 1 

Chomutov 15 19 

Karlovy Vary 4 1 

Litoměřice 5 8 

Louny 48 49 

Most 329 260 

Praha 2 2 

Příbram 0 1 

Rakovník 0 2 

Sokolov 0 1 

Teplice 62 39 

Ústí nad Labem 6 39 

Celkem                             476 387 
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Celkový prosp ěch žáků za 1. pololetí školního roku 2011-2012 

Počet žáků Celkem 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Ostatní 

Střední vzdělání 
s výučním listem tříleté 

619 12 253 172 182 

Střední vzdělání 
s maturitní zkouškou 583 16 275 179 113 

Celkový prosp ěch žáků - 1. pololetí
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Celkový prosp ěch žáků za 2. pololetí školního roku 2011-2012 

Počet žáků Celkem 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Ostatní 

Střední vzdělání 
s výučním listem tříleté 

578 27 381 170 0 

Střední vzdělání 
s maturitní zkouškou 548 18 401 124 5 
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Celkový prosp ěch žáků - 2. pololetí
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Hodnocení chování žák ů za 1. a 2. pololetí školního roku 2011-2012 

Počet žáků 2.stupeň 3.stupeň 
Podmíněné 
vyloučení 

Vyloučení 

1. pololetí 117 120 10 0 

2. pololetí 86 141 25 2 

Hodnocení chování žák ů za 1. a 2. pololetí
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Skladba žák ů u závěrečné a maturitní zkoušky 

Počet žáků 
Konající poprvé 

zkoušku 

z toho žáci 
z daného 

školního roku 

z toho žáci 
z minulého 

školního roku 

z toho žáci 
z předchozích 

školních let 

Konajících 
opravnou 
zkoušku 

Střední vzdělání 
s výučním listem 3leté 149 149 0 0 23 

Střední vzdělání 
s maturitní zkouškou 

95 94 1 0 45 

Skladba žák ů u závěrečné a maturitní zkoušky
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Prosp ěch žáků konajících poprvé skládanou záv ěrečnou zkoušku 
Počet žáků celkem z toho u ZZ prospělo s vyznamenáním z toho u ZZ prospělo z toho u ZZ neprospělo 

149 7 103 39 

Prosp ěch žáků u závěrečné zkoušky
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Prosp ěch žáků konajících poprvé skládanou maturitní zkoušku 
Počet žáků celkem z toho u MZ prospělo s vyznamenáním z toho u MZ prospělo z toho u MZ neprospělo 

95 0 48 47 

Prosp ěch žáků u maturitní zkoušky
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Prosp ěch žáků u opravné záv ěrečné resp. maturitní zkoušky 

Počet žáků konajících 
opravou ZZ v oborech s VL 3leté 

z toho u ZZ prospělo 
s vyznamenáním 

z toho u ZZ 
prospělo 

z toho u ZZ neprospělo 

23 0 21 2 

Počet žáků konajících opravnou MZ 
v oborech s MZ 

z toho u ZZ prospělo 
s vyznamenáním 

z toho u ZZ 
prospělo 

z toho u ZZ neprospělo 

45 0 23 22 

Docházka žák ů denního studia ve školním roce 2011-2012 
1. pololetí 2. pololetí 

Zameškané hodiny celkem 
z toho neomluvené 

hodiny celkem 
Zameškané hodiny celkem 

z toho neomluvené 
hodiny celkem 

135 799 22 902 123 138 19 749 

Docházka žák ů denního studia
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Komentá ř analyzující prosp ěch žáků včetně problematiky 
neprosp ěchu  
► Obory st ředního vzd ělání s maturitní zkouškou 

- Nejlepší výsledky vykazují žáci oborů 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost,  
63-45-M/01 Ekonomika a podnikání, 26-41-M/01 Elektrotechnika a 41-43-M/02 
Chovatelství. Žáci, kteří studují v těchto oborech, přicházejí na naši školu s dobrými 
výsledky ze základní školy a o vybraný obor jeví zájem. 

- Nejhorší výsledky vykazují žáci oborů 36-47-M/01 Stavebnictví a v nástavbovém 
studiu 23-43-L/506 Provozní technika a 26-41-L/506 Provozní elektrotechnika. 
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Největší nedostatky vykazují žáci v předmětech matematika, cizí jazyky a stavební 
mechanika. 

► Obory st ředního vzd ělání s výu čním listem 

- Nejlepší výsledky vykazují žáci oborů 26-51-H/01 Elektrikář a 23-51-H/01 Strojní 
mechanik. Jsou to obory, ve kterých se učí žáci, kteří jsou smluvně vázáni firmami 
(INELSEV s.r.o. Most, BIS Czech s.r.o., Most) a škola s nimi úzce spolupracuje 
po celou dobu studia žáků. Po úspěšně vykonaných závěrečných zkouškách žáci 
získávají ve firmách zaměstnání. Motivace pro žáky, aby dosahovali dobrých 
výsledků ve výuce, je motivační program firmy k získání zaměstnání. 

- Nejhorší výsledky dosahují žáci stavebních oborů (Instalatér, Zedník, Truhlář). 
Je to dáno skladbou žáků, kteří na naši školu přicházejí s minimálními znalostmi 
ze základní školy a s nezájmem o vybraný obor. 

- Vlivem společného působení pedagogů školy (doučování žáků, práce v zájmových 
kroužcích, fiktivních firmách, soutěžích apod.) zaznamenáváme lepší výsledky 
jak v prospěchu, tak i chování. 

- Největší problém je absence žáků, která je způsobena především tím, že nelze 
vyžadovat lékařská potvrzení o nemoci žáka. 

Zhodnocení úrovn ě maturitních a záv ěrečných zkoušek  
Rozbor po t řídách a částech SMZ 

Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika 
Třída Hodnocení 

ÚZ PP DT ÚZ PP DT ÚZ PP DT DT 

prospěl 20 21 21 8 8 8 0 0 0 9 
PM 4A 

neprospěl 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

prospěl 14 14 14 7 7 7 1 1 1 0 
PM 4B 

neprospěl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

prospěl 11 10 12 4 4 4 2 2 2 3 
MSM 4 

neprospěl 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 

prospěl 10 12 12 5 5 5 0 0 0 7 
ASD 4 

neprospěl 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

prospěl 8 9 9 2 2 2 0 0 0 6 
PS 4 

neprospěl 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

prospěl 14 11 14 2 2 2 1 0 1 7 
EP 4 

neprospěl 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4 

PTE 2 prospěl 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 

 neprospěl 1 1 5 0 0 0 0 0 0 8 

prospěl 84 84 85 28 28 28 4 3 4 32 
Celkem 

neprospěl 7 7 6 0 0 0 0 1 0 28 
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Celkové hodnocení státní maturitní zkoušky
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ÚZ = ústní zkouška 
PP = písemná práce 
DT = didaktický test 

 
Maturitní zkoušky probíhají v souladu s vyhláškou MŠMT č. 177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění 
vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54 Sb. a vyhlášky 
č. 273/2011 Sb..  

Závěrečné zkoušky probíhají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb., 
vyhláškou č. 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 442/1991 Sb. a vyhláškou  
č. 273/2011 Sb.. 

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. 

Snažíme se o to, aby úroveň požadovaných znalostí u závěrečných zkoušek a maturitních 
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. 



Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011-2012 

46 

  

Praktické závěrečné zkoušky (dále jen PZZ) probíhaly na pracovištích smluvních partnerů 
a v dílnách odborného výcviku SŠT. Žáci si při 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 
Ve školním roce 2011-2012 ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Mostě byl 
udělen Dobrý list komory 2 žákyním oboru vzdělání Peněžní manipulant, 1 žáku oboru 
vzdělání Pozemní stavitelství, 1 žáku oboru vzdělání Mechanik seřizovač – mechatronik,       
1 žáku v oboru vzdělání Elektrikář, 1 žáku oboru vzdělání Strojní mechanik a 2 žákyním 
oboru vzdělání Operátor skladování. Držitelé listu komory mohou požadovat pomoc 
při výběru prvního zaměstnání ve svém oboru prostřednictvím OHK. 

Poznatky z uplatn ění absolvent ů školy na trhu práce, úsp ěšnost 
přijetí ke studiu na VŠ 
Někteří naši absolventi našli uplatnění ve firmách působících na okrese Most - především 
v oborech vzdělání Montér suchých staveb, Zedník, Automechanik, Truhlář, Pozemní 
stavitelství, Elektrotechnika, Silniční doprava a Mechanik seřizovač-mechatronik.  
S absolventy oborů vzdělání Zámečník a Elektrikář, kteří ji měli uzavřeny smlouvy 
se smluvními firmami školy během studia, byla uzavřena pracovní smlouva v těchto 
společnostech. 

Uplatnitelnost absolventů je ovlivňována celkovou nezaměstnanosti v našem regionu a tedy 
není objektivním ukazatelem. 

Úspěšnost přijetí žáků ke studiu na vysoké školy je velmi dobrá. Ve školním roce 2011-2012 
bylo přijato ke studiu 90% procent našich absolventů oborů Elektrotechnika, Peněžní 
manipulant, Pozemního stavitelství, Silniční dopravy a Mechanik seřizovač-mechatronik. 

Hodnocení výsledk ů výchovného p ůsobení  
- Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů - 

ve škole je vytvořena síť výchovného poradenství, které se řídí plánem výchovných 
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poradců a preventisty patologických jevů dle tzv. „Minimálního preventivního programu“, 
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.; 

- od 1. 11. 2011 působila na škole speciální pedagožka, která spolupracovala 
s výchovnými poradci a třídními učiteli; 

- plán výchovných poradců a minimální preventivní program je na konci školního roku 
vyhodnocován; 

- ve školním roce 2011-2012 jsme spolupracovali s Policií ČR a s Městskou policií Most 
na úrovni přednášek pro žáky na téma „Právní vědomí“ a „Drogy“. 

Pochvaly a ocen ění  
Ve školním roce 2011-2012 ředitel školy, třídní učitelé a učitelé odborného výcviku udělili 
43 žákům pochvalu za příkladný přístup ke vzdělávání a výborné studijní výsledky.  

Podmín ěné vylou čení ze studia, vylou čení ze studia 
Ve školním roce 2011-2012 byli ze studia na naší škole vyloučeni 2 žáci za hrubé porušení 
školního řádu. 

Podmíněné vyloučení ze studia bylo uděleno 35 žákům z důvodu porušení školního řádu 
SŠT. 

Údaje o integrovaných žácích  
Ve školním roce 2011-2012 nebyli žádní integrovaní žáci na střední škole. 

Ve škole máme vytvořen bezbariérový přístup pro tělesně postižené žáky (vozíčkáře). 
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Aktivity žák ů a pedagog ů školy 

Humanitární činnost 
► Den, kdy svítí světlušky   říjen 2011 
► Pomozte dětem    říjen 2011 
► Boj proti AIDS    prosinec 2011 
► Liga proti rakovině - „Srdíčkový den“ květen 2012 

Sportovní aktivity 

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

► Turnaj ZŠ Mostecka v sálové kopané o „Pohár ředitele SŠT Most “ - pořádala SŠT 
► Přebor ČR stavebních škol ve futsalu - pořádala SŠT, 1. místo 
► Přebor ČR stavebních škol ve florbalu 
► Pohár Josefa Masopusta - kopaná 
► Školní turnaje ve volejbalu a futsalu 
► Dračí lodě - akce se konala v Most ě na Matyld ě v závěru školního roku, naše škola 

se umístila na 8. míst ě 

  

► Po celý školní rok 2011-2012 se naši žáci aktivn ě zapojovali do sout ěže 
Středoškolská futsalová liga - všechna 3 kola organizo vala naše škola a žáci 
se umíst ění v jednotlivých kolech takto: 
• kolo - 1. místo 
• kolo - 2. místo 
• kolo - 2. místo 

Aktivity v rámci teoretické a praktické výuky 

► Ve školním roce 2011-2012 na naší škole působily tyto fiktivní firmy : 
• Svět zvířat s.r.o. (Prodej zvířat a doplňků) - třída PM 4A 

• Bořek Bouratel s.r.o. (Demoliční práce) - třída PM 4A 
• Quick&Sport s.r.o. (Prodej sportovního oblečení a doplňků) - třída PM 4B 
• Teddy s.r.o. (Hračkárna) - třída PM 3 
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• Salon Feddy s.r.o. (Kadeřnictví, kosmetika, manikúra) - třída PM 3 
• Monster-Bike s.r.o. (prodej cyklo doplňků) - třída PMD 3 
• Lea´s Accessories  s.r.o.(oděvní doplňky, obuv) - MEP 2 
• Rastsafari s.r.o. (prodej upomínkových předmětů) - třída MEP 2 

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 (listopadu) v Mostě a v únoru (březnu) v Sokolově za účasti 30-40 
fiktivních firem ze středních škol celé České republiky. 

Regionální veletrh fiktivních firem v Most ě 
- Celkem se zúčastnilo 33 fiktivních 

firem, z toho SŠT reprezentovalo 
7 fiktivních firem 

- Říjen 2011 
- Nejlepšího umístění z fiktivních 

firem SŠT 10. - 15. místo firma 
třídy PMD 3 Monster-Bike s.r.o. 

- Organizačně zajišťovala 
Ing. Markéta Vintrová a Kamila 
Knotková 

 

   FF Monster-Bike s.r.o. 

Regionální veletrh fiktivních firem v Sokolov ě 
- Celkem se zúčastnilo 33 fiktivních 

firem, z toho SŠT reprezentovalo 
6 fiktivních firem 

- Březen 2012 

- 4. místo v kategorii Soutěž 
o nejlepší stánek se umístila firma 
ze třídy PM 4A Svět zvířat s.r.o. 

- 10. místo v kategorii Soutěž 
o nejlepší stánek se umístila firma 
ze třídy PM3 Salon Feddy s.r.o. 

- Organizačně zajišťovala 
Ing. Markéta Vintrová a Kamila 
Knotková 

   FF Svět zvířat s.r.o. 

► Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů pravidelně pořádají školní kola soutěží 
v cizích jazycích. 

► 1. ročník vědomostní sout ěže žáků v oboru Chovatelství se zam ěřením na chov 
koní  
• červen 2012 
• 2 družstva - SŠT Most a Střední odborné školy dostihového sportu a jezdectví Velká 

Chuchle 
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• 1. místo SŠT Most  

► Naši žáci a pedagogové se v rámci teoretického i praktického vyučování zúčastňují 
exkurzí, prezentací, veletrhů, výstav, besed a seminářů. 

Ve školním roce 2011-2012 se zú častnili t ěchto exkurzí, prezentací, veletrh ů 
a výstav: 
• Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR - obor Bezpečnostně právní činnost 
• Policie ČR Most - obor Bezpečnostně právní činnost 
• Literární toulky Prahou - tematický zájezd „Poznej svou vlast“ - obory Mechanik 

seřizovač-mechatronik, Peněžní manipulant a Bezpečnostně právní činnost 
• Městská policie Most - obor Bezpečnostně právní činnost 
• Městská policie Litvínov - obor Bezpečnostně právní činnost 
• Den otevřených dveří Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní 

odbor Most - obor Bezpečnostně právní činnost 
• Komerční banka, a.s., pobočka Most - obor Peněžní manipulant 
• Památník Osvětim, Polsko - obor Bezpečnostně právní činnost 
• Památník Terezín - obory Elektrotechnika, Stavebnictví, Chovatelství, Bezpečnostně 

právní činnost, Peněžní manipulant 
• Stavební veletrh FOR ARCH Praha - obor Pozemní stavitelství 
• PREFA Žatec, s.r.o. - obor Pozemní stavitelství 
• Firma BEST Polerady, a.s. - obory Pozemní stavitelství a Zedník 
• Hipodrom Most, a.s. - obory Chovatelství a Jezdec a chovatel koní 
• Drůbežárna Líšnice - obor Chovatelství 
• Kladruby nad Labem, Slatiňany, Hipologické muzeum - obory Chovatelství a Jezdec 

a chovatel koní 
• Veletrh ELEKTRON Praha - obory Elektrotechnika a Elektrikář 
• Valná hromada Cechu obkladačů ČR – Mělník, součástí této akce byl miniveletrh , 

na kterém byly představeny nové materiály a technologie 

Ve školním roce 2011-2012 se zú častnili t ěchto besed a seminá řů: 
• Prezentace Systému interaktivních výukových panelů ve Školícím centru a výrobní 

hale společnosti ESL, a.s. v Brně - seznámení s novým Interaktivním výukovým 
systémem pro instalatéry 

• EDU konference – pro školy k SolidCAM v SPŠ a VOŠT v Brně 
• Práva národnostních a etnických menšin - činnost samosprávy Magistrátu města 

Mostu - obor Bezpečnostně právní činnost 
• Seminář s poslancem Parlamentu České republiky Davidem Kádnerem 
• Semináře s Městskou policií a policií ČR na téma „Právní vědomí“ a „Drogy“ - tříleté 

obory s výučním listem 
• Seminář na Úřadu práce v Mostě - informace o pracovním trhu pro žáky 

3. a 4. ročníků 
• Divadlo Most „DROGA!?“ - obory Elektrotechnika a Stavebnictví 

Mimoškolní aktivity žák ů 

Hlavní mimoškolní činnost je zajišťována na domově mládeže. Žáci mají k dispozici ucelený 
komplex sportovišť se šatnami a sociálním zařízením - víceúčelové sportovní zařízení, jehož 
součástí je atletický stadion s fotbalovým hřištěm, tenisové kurty, volejbalová a basketbalová 



Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011-2012 

52 

hřiště, dále pak sportovní halu, dvě tělocvičny, dvě posilovny, dvě herny stolního tenisu, 
střelnici pro sportovní střelbu ze vzduchovky a kuželnu. K zájmovým a dalším volnočasovým 
aktivitám mají k dispozici autodráhu, klubovny, kinosál a knihovnu. Všechny tyto prostory 
jsou vybaveny na dobré úrovni. 

   

   

Tenisové kurty lze využívat i v chladných měsících. Tento komfort je zajišťován zakrytím 
dvou kurtů nafukovací halou s vytápěním a osvětlením. 

  

V rámci mimoškolní činnosti byli žáci, a to jak ubytovaní, tak dojíždějící, zapojeni 
ve sportovních a zájmových kroužcích: 

• dramatická výchova   vedoucí Mgr. Lenka Mašková, Mgr. Barbora Dandová 
• autodráhové modelá řství  vedoucí Ing. Kamil Šlachta 
• volejbal     vedoucí Mgr. Helena Paulová, Mgr. Jaroslava Niklová 
• kick box    vedoucí Ing. Jan Novak , Filip Strajčev 
• judo    vedoucí Bohumil Moravec 
• fotbal    vedoucí Mgr. Aleš Polata 
• karate    vedoucí trenér Kirov 
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Údaje o dalších aktivitách 

► Konzultace pro žáky strojírenských oborů 

• teorie obráb ění  vedoucí Věra Vitoušová 
• strojírenská technologie vedoucí Ing. Iva Odehnalová 

► Již několik let naše škola úzce spolupracuje se ZŠ speciální při Základní škole 
a Střední škole, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Naše spolupráce je 
zaměřena na polytechnickou výuku žák ů 8. a 9. tříd, především na práce se dřevem 
a kovem. 

► Žáci naší školy brigádně pomohli Mateřské škole v Mostě, ul. Pomořanská s nátěrem 
plotu a herních prvků. Akci organizačně zajišťovali učitelky Ing. Iva Odehnalová, 
Věra Vitoušová a učitelé odborného výcviku. 

  

► SŠT spolupracuje s ú řady práce  regionu jak v oblasti mapování trhu práce 
při zavádění nových oborů, tak v oblasti rekvalifikací vyučovaných oborů a uplatnění 
našich absolventů na trhu práce. 

► Maturitní ples  žáků 4. ročníků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou se konal 
dne 11. února 2012 v REPRE v Mostě. 

Prezentace školy na ve řejnosti 

► Dny otev řených dve ří  
Tradičně se škola představila na DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se uskutečnily 
ve dnech 23. 11. 2011, 11. 01. 2012 a 08. 02. 2012 v době od 9:00 do 17:00 hodin. 
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 
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a podmínkami ke studiu. 

► Hejtmanské dny 
V květnu se naše škola zúčastnila setkání škol se starosty Ústeckého kraje 
v Ústí nad Labem, kde se představila s obory Chovatelství a Jezdec a chovatel koní. 

► Náborové akce v kraji 
Ve školním roce 2011-2012 se naše škola prezentovala na níže uvedených 
prezentačních akcích středních škol - veletrzích vzdělávání, které se konaly v ústeckém 
regionu: 

OKRES MĚSTO NÁZEV VÝSTAVY DATUM KONÁNÍ 

Litoměřice Litom ěřice Škola 2011 10. - 12.10. 2011 

Most Most SOKRATES 2011 13. - 14. 11. 2011 

Louny Žatec Vzd ělávání 2012 24. 11. 2011 

Teplice Duchcov ŠANCE 2012 25. - 27. 11. 2011 

Děčín Děčín Škola D ěčín 2011 06. - 07. 12. 2011 

Na těchto akcích jsou návštěvníkům k dispozici v dostatečném množství propagační 
materiály - letáky k jednotlivým oborům, letáky se stručnými a přehlednými informacemi 
o škole a nabídce vzdělávání, a zvláštní letáky o možnostech dalšího vzdělávání (jiné 
druhy a formy studia, jako je např. dálkové a denní nástavbové studium, kurz základního 
vzdělání, možnost individuálního studijního plánu, dílčí kvalifikace a rekvalifikační 
a odborné kurzy). 

► 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. Dále stránky obsahují 
informace o dalších činnostech školy v oblasti tvorby a realizace projektů, dalšího 
vzdělávání a poskytování ostatních služeb v rámci doplňkové činnosti školy. 
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Prostřednictvím odkazu „PROSPĚCH ŽÁKA“ mají pedagogové, žáci i rodiče možnost 
vstoupit do aplikace BAKALÁ ŘI. 

 

Z hlavní stránky prostřednictvím odkazu „CNC centrum“ nebo „DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ - 
CNC centrum“ lze navštívit web Krajského vzdělávacího střediska strojírenství 
pro NC stroje, kde lze získat veškeré informace o vybavení, technologiích, kurzech 
apod.. 
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Prostřednictvím odkazu „PROJEKTY“ navštívíte stránky, které jsou věnované aktuální 
projektové činnosti školy a archiv starších realizovaných a partnerských projektů.  

 

Webové stránky naší školy mají od r. 2006 zaregistrováno počítadlo přístupů služby 
CNW COUNTER. 
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Žebříček návšt ěvnosti stránek naší školy 

2011 2012 

Kategorie 
umístění 

celkový počet uživatelů 
počitadla 

umístění 
celkový počet uživatelů 

počitadla 

Vzdělávání a školství 18. 354 14. 326 

Celková návštěvnost 254. 7744 148. 6979 

Zaznamenané přístupy 
od r. 2006 

k 30.09.2011 
nejvyšší počet 

ve šk.r. 2010-2011 
k 30.09.2012 

nejvyšší počet 
ve šk.r. 2011-2012 

Celkem 271 190 září - 9534 370 039 leden - 11282 

Průměrný počet 
přístupů 

8237 měsíčně 

Od r. 2006 k 30. 09. 2012 bylo zaznamenáno 370039 přístupů. Nejvyšší počet přístupů - 
11282, byl zaznamenán v měsíci lednu 2012. 

Celý web naší školy obsahuje 531 složek a 14897 souborů, z toho 211 souborů *.htm.  

► Prezentace SŠT na jiných webových stránkách 
Na níže uvedených webových stránkách se prezentuje naše škola nabídkou oborů 
a dalších důležitých informací nebo odkazem a vlastní webové stránky. 

www.stredniskoly.eu - možnost rychlého výběru školy. Na těchto stránkách má naše 
škola umístěnu svoji prezentaci, nabídku oborů, další důležité informace a fotogalerii. 

 

www.stredniskoly.cz - - možnost rychlého výběru školy. Na těchto stránkách má naše 
škola umístěnu svoji prezentaci, nabídku oborů, další důležité informace a fotogalerii. 
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www.infoabsolvent.cz - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce. 
Jedná se o projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky. Nabízí pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty. Lze zde najít 
nejen nabídku škol a oborů vzdělání, ale i profesionálně zpracované analýzy o potřebách 
trhu práce a ukázky reálných pracovních prostředí, které mohou volbu studia usnadnit. 
Radu zde najdou i ti, kteří mají vážné studijní problémy nebo jim dokonce hrozí odchod 
ze školy. 
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Prentace školy na stránkách partnerských subjekt ů 
www.bisczech.cz - spolupracující subjekt. Nabídka oborů vzdělání s podporou firmy 
BIS Czech s.r.o. 

 

 

www.inelsev.cz - spolupracující subjekt. Podpora oborů Elektrikář a Elektrotechnika. 
Nabídka pro vybrané studenty, nabídka pro vybrané absolventy 
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► Prezentace v rámci náboru na ZŠ 
Naše škola se prezentuje v rámci každoročně prováděného náboru žáků ke studiu 
v oborech středního vzdělání pro nadcházející školní rok. Za tímto účelem navštěvují 
pedagogové osobně základní školy Mostecka a dalších okolních regiónů, kde společně 
s výchovnými poradci představují naši školu a formou účasti např. na třídních schůzkách 
informují rodiče o možnostech studia na naší škole. Pro potřeby náboru jsou k dispozici 
letáky ke každému oboru a informační letáky ke studiu. 

► Prezentace v rámci projektové činnosti - úřady práce, vzdělávací zařízení, instituce, 
partneři projektů (viz následující kapitola). 
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Projektová činnost,  mezinárodní spolupráce,  
rekvali f ikace a celoživotní  vzdělávání 

Projekty realizované ve školním roce 2011-2012 

Projekty v rámci Opera čního programu Lidské zdroje a zam ěstnanost 

 

Projekt „Cesta dlouhodob ě evidovaného uchaze če k zaměstnání“ - CESTA 
Projekt byl ukončen ve školním roce 2011-2012 a byl 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, 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  byla 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.  
Jednalo se o komplexní nástroj pomoci cílové skupině při hledání zaměstnání a při získávání 
pracovních návyků, které jsou pro získání udržitelného zaměstnání nezbytné. Šlo o logicky 
provázaný systém nástrojů směřujících k odstranění bariér, bránících cílové skupině nalézt 
zaměstnání. Podstatnou složkou aktivit byla 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. Jednalo 
se o nástroje a služby, které podpořily a komplexně provedly 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 
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udržitelného zaměstnání. V rámci realizace projektu dodavatel zařadil řadu aktivit, které 
učinily zařazení klienta do projektu maximálně bezproblémovým. Jednalo se 
např. o doprovodná opatření či zřízení a fungování dvou informačně poradenských center 
IPC Louny a IPC Žatec. Za bezproblémový průběh realizace projektu odpovídal Okresní 
realizační tým - ORT, který byl složen ze zástupců ÚP v Lounech a ze zástupců realizačního 
týmu dodavatele. 

Cílovou skupinu projektu  tvořili 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 měli již sníženou motivaci k práci, která s délkou 
nezaměstnanosti klesá až k úrovni rezignace k dalšímu hledání práce. 
V rámci okresu Louny mělo být do projektu zařazeno min. 366 uchazečů o zaměstnání, 
přičemž reálně vstoupilo do projektu 432 uchazečů o zaměstnání. Pro účely výběru vytipovali 
a oslovili pro vstup do projektu zástupci ÚP ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, 
Kontaktní pracoviště v Lounech, Žatci a Podbořanech celkem 1 596 osob, místo 
plánovaných 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 (podstatná změna – 23 klientů) 
• 15 klientů na vyhrazená společensky účelná pracovní místa (v současnosti 

nerelevantní) 
• 2 klienti na nedotovaná pracovní místa  

Skutečné výstupy - umístění celkem 37 účastníků projektu do zaměstnání – z toho: 
• 23 klient ů na nová dotovaná pracovní místa  
• 5 klient ů na nov ě vytvo řená nedotovaná pracovní místa  
• 61 klient ů na nedotovaná pracovní místa 

  
 Ekonomika a podnikání - Administrativní pracovník       Provoz domácnosti 
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Projekt Komplexní program podpory k posílení pracov ní integrace sociáln ě 
vylou čených osob v Ústeckém kraji – „ZNOVU A JINAK“ 
Projekt je realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a je 
financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky (Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, č. OP LZZ/GG 3.3/56/2/00051).  

Zkrácený název projektu   ZNOVU A JINAK  

Doba trvání projektu   01. 11. 2010 - 31. 10. 2012 

Dodavatel   Střední škola technická, Most, příspěvková 
organizace 

Číslo projektu    CZ.1.04/3.3.05/56.00051 

Spolupracující organizace Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí 
n/Labem, Kontaktní pracoviště v Mostě (dříve 
Úřad práce v Mostě)  

 Agentura pro sociální začleňování v romských 
lokalitách (Úřad vlády České republiky) 

Hlavním cílem projektu  bylo posílit pracovní integraci osob ohrožených sociálním 
vyloučením či sociálně vyloučených na trhu práce, odstranit bariéry znesnadňující jejich 
rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce prostřednictvím vybraných sociálních služeb.  

Specifické cíle 
1. Poskytnout CS poradenské a vzdělávací služby dle jejich individuálních potřeb, odstranit 

nebo alespoň minimalizovat jejich znevýhodnění na trhu práce a podpořit tak jejich šanci 
na získání udržitelného zaměstnání. 

2. Prostřednictvím bilančně diagnostických služeb podpořit jejich kariérové rozhodování, 
aktivizovat a motivovat je k získání a přijetí udržitelného zaměstnání. 

3. Odstranit jejich handicap absence pracovních zkušeností a návyků a umožnit jim 
vykonat odborná praktika u zaměstnavatelů. 

4. Intenzivní spoluprací se zaměstnavateli vytvořit pro CS nová pracovní místa. 
5. Šířit a propagovat výsledky projektu 

Projekt byl předkládán jako komplexní nástroj podpory vedoucí k aktivizaci zástupců cílových 
skupin (CS) a k jejich motivaci k vyhledávání zaměstnání a jeho udržení prostřednictvím 
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Projektové aktivity provedly CS od aktivizace, 
poradenství přes vzdělávací aktivity až po získání nového pracovního uplatnění. Projekt je 
realizován na regionální úrovni, v Ústeckém kraji, v regionu Most a Litvínov 

Cílovou skupinu projektu  tvořilo 132 podpořených osob, ohrožených sociálním vyloučením 
či sociálně vyloučených (oproti plánovaným 64 osobám), kteří jsou evidováni na Úřadu práce 
ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště v Mostě a v Litvínově. 
Cílovou skupinu projektu tvořila podskupina: 

• osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací; 
• etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí. 
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Klíčové aktivity projektu 
• oslovení a výběr CS; 
• poskytování služeb pracovní a bilanční diagnostiky; 
• aktivizace a motivace CS ke vstupu na trh práce; 
• realizace osobnostního a sociálního rozvoje (OSR) každého účastníka; 
• poskytování průběžného individuálního poradenství; 
• získání nových kompetencí nezbytných pro trh práce; 
• proškolení CS v oblasti finanční gramotnosti; 
• realizace "ochutnávky" pracovních pozic a profesního vzdělávání; 
• výkon odborných praktik u zaměstnavatelů - pracovní místa na zkoušku; 
• asistence při vzdělávání a při vstupu do zaměstnání; 
• spolupráce se zaměstnavateli 
• zprostředkování nových pracovních míst 

Plánovaný i skute čný výstup ze zrealizovaných projektových aktivit 
Umístění celkem 15 úspěšných účastníků projektu do zaměstnání – z toho: 

• 5 úspěšných účastníků na nově vytvořená dotovaná pracovní místa  
• 5 úspěšných účastníků na odborná praktika u regionálních zaměstnavatelů,  

tzv. pracovní místa na zkoušku  
• 5 úspěšných účastníků na nedotovaná pracovní místa  

  
        Pomocné zednické práce          Aranžér 

Projekt bude ukončen 31. 10. 2012, v závěru realizace projektu se v prostorách 
příjemce dotace uskuteční dne 23. 10. 2012 závěrečné setkání ke zhodnocení výstupů 
a výsledků projektu.   

Projekty v rámci Opera čního programu Vzd ělávání pro konkurenceschopnost  

 

Projekt Zlepšení podmínek pro vzd ělávání na st ředních školách v rámci nové oblasti 
podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzd ělávání na st ředních školách (SŠ) , 
jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. 
Zkrácený název projektu   EU pomáhá školám 
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Doba trvání projektu   od 01. 03. 2012 do 28. 02. 2014, tj. 24 měsíců 

Dodavatel  Střední škola technická, Most, příspěvková 
organizace 

Číslo projektu    CZ.1.07/1.5.00/34.0610 

Řídící orgán      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Hlavním cílem  projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů zkvalitnit a zefektivnit 
výuku počátečního vzdělávání na Střední škole technické v Mostě. Zkvalitnění a zefektivnění 
výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek 
a učebních materiálů ve výuce. Cíle projektu se též zaměří na lepší připravenost žáků na trh 
práce zintenzivněním spolupráce s regionálními zaměstnavateli či na vzdělávání pedagogů 
v rámci DVPP.  

Vybrané šablony klíčových aktivit, které jsou předmětem realizace:  
II.  Cizí jazyky 
III. Využívání ICT 
V. Odborné kompetence 
VI. Finanční a ekonomická gramotnost 

II. Cizí jazyky 

Doba realizace - pr ůběžně od září 2012 do prosince 2013 

II/3 Metodický kurz cizích jazyk ů  

Jedná se o krátkodobý metodický kurz pro učitele cizích jazyků v rozsahu min. 4 hodin, 
akreditovaný v systému DVPP MŠMT ČR.  

Cílem  je zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků na SŠ a zavádění nových postupů 
do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií. 

Cílová skupina  - pedagogové cizích jazyků a v případě metody CLIL i další pedagogičtí 
pracovníci, kteří tuto metodu aplikují ve výuce (metoda CLIL = společná výuka předmětu 
a cizího jazyka – cílem je obohatit výuku, motivovat žáky a poskytnout jim více možností 
k používání cizího jazyka v reálných situacích) - 7 osob.  

Výstupem je osvědčení o absolvování metodických kurzů v systému DVPP (MŠMT ČT) 
v počtu 7 kusů. 

Prokázání dosažených výstup ů - čestné prohlášení statutárního zástupce školy 
o absolvování metodických kurzů, úředně ověřené kopie a fotokopie osvědčení. 

III. Využívání ICT 

Doba realizace - pr ůběžně od září 2012 do prosince 2013 

III/2 Inovace a zkvalitn ění  výuky prost řednictvím  ICT  

Jedná se o vytvoření digitálních učebních materiálů (dále jen DUM) pro vybrané tematické 
oblasti podle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností získaných 
z takto ověřených DUM za podmínek daných autorským zákonem. 

Cílem  je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální 
technologie. Jedná se o takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, 
interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení 
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studijních výsledků. Vytvořené materiály budou sdílené a využívané pedagogickou 
veřejností. 

Cílová skupina  - žáci středních škol. 

Výstupem  je 1 šablona = 3 sady vzdělávacích materiálů pro 3 tematické oblasti. V každé 
sadě musí být vytvořeno min. 20 DUM, které budou následně pilotně ověřeny v rámci běžné 
výuky a zveřejněny na veřejně dostupném portálu.  Celkem máme vytvořit 23 šablon = 69 
sad = 1380 DŮM.  

Prokázání dosažených výstup ů - třídní knihy o uskutečněném konání ověření vytvořených 
sad v rámci vyučovací hodiny, záznam v třídních knihách musí být označen tak, aby bylo 
zřejmé, že ověření proběhlo.  
- V třídních knihách uvádět logo např. EU – OP VK; 
- prokázání, že sady jsou zveřejněny a archivovány v elektronické podobě; 
- digitální archiv vzdělávacích materiálů bude doplněn seznamem jednotlivých 

vzdělávacích materiálů pro každou sadu; 
- v seznamu musí být u každého vzdělávacího materiálu uvedeno označení a krátká 

anotace o možnosti využití; 
- za archivaci sad vzdělávacích materiálů a jejich zpřístupnění všem pedagogickým 

pracovníků zodpovídá ředitel školy. 
 
V. Odborné kompetence 

Doba realizace pr ůběžně od září 2012 do června 2013, dále od zá ří 2013 do prosince 
2013.  

V/1 Praktické vyu čování pro skupinu 3-6 žák ů na pracovišti zam ěstnavatele po dobu 
deseti dní 

Jedná se o zajištění nových míst pro praktické vyučování a/nebo snížení počtu žáků 
ve stávajících skupinách s cílem zlepšit nabídku a kvalitu praktického vyučování.  

Cílem  je rozšíření hodin praktického vyučování u zaměstnavatelů pro žáky. Při realizaci 
praktického vyučování je nutné vycházet z individuálních zájmů, nadání a potřeb jednotlivých 
žáků = vytvářet menší skupiny žáků při praktickém vyučování.  

Cílová skupina  - žáci školy 2. a vyšších ročníků, kteří budou podporováni v rozvoji 
individuálních schopností a dovedností v oblasti odborných kompetencí = kvalitnější rozvoj 
klíčových kompetencí žáků.  

Výstupem  je naplnění 4 šablon. Jedna šablona představuje 1 výše uvedené praktické 
vyučování v rozsahu deset dní, za účasti jednoho instruktora, min. 3 žáků a max. 6 žáků. 
Čtyři šablony tedy představují 40 dní. 4 instruktory a min. 12 a max. 24 žáků.  

Prokázání dosažených výstup ů: 
- čestné prohlášení statutárního zástupce školy, že skutečně proběhla praktická výuka  

v požadované výši a kvalitě; 
- výroční zpráva o činnosti školy s informací o dosavadní spolupráci se zaměstnavateli; 
- smlouva o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání  

(v souladu s § 65 Školského zákona) mezi školou a zaměstnavatelem; 
- záznam o praktickém vyučování dle vzoru, který bude obsahovat: 
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• jméno zaměstnavatele, pracoviště, jmenný seznam instruktorů; 
• jmenný seznam žáků, kteří jsou zařazeni v dané skupině; 
• podpis statutárního zástupce školy; 
• den, kdy praxe proběhla; 
• číslo smlouvy mezi školou a zaměstnavatelem. 

VI. Finanční a ekonomická gramotnost 

VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovník ů ve formách a metodách výuky sm ěřujících 
k rozvoji finan ční gramotnosti žák ů  

Pedagogičtí pracovníci se budou účastnit odborných seminářů, workshopů a dalších 
vzdělávacích aktivit, zaměřených na rozvoj finanční gramotnosti žáků a na využívání 
efektivních vyučovacích metod a forem, vedoucích k těmto dovednostem. 

Cílem  je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogy 
v zavádění finančního vzdělávání do výuky ve vazbě na implementaci Standardu finanční 
gramotnosti  
v ŠVP.  

Cílová skupina  - pedagogičtí pracovníci školy. V rámci této aktivity škola získá soubor 
materiálů k podpoře profesního a odborného růstu pedagogických pracovníků 
a ke zvyšování jejich kvalifikovanosti a soubor materiálů, související s dalším vzděláváním 
pedagogických pracovníků.  

Výstupem  je celkem 5 šablon, 1 šablona – 2 pedagogičtí pracovníci, 5 šablon  - 10 
pedagogických pracovníků, 10 osvědčení o absolvování DVPP pro 10 pedagogických 
pracovníků.  

Prokázání dosažených výstup ů: 
- čestné prohlášení statutárního zástupce školy o absolvování programu  

pedagogickým pracovníkem; 
- úředně ověřené kopie a fotokopie osvědčení. 

Projekty v rámci programu Leonardo da Vinci  

 

Projekt „KROKY K VYŠŠÍMU VZD ĚLÁVÁNÍ“ je realizován jako projekt Mobility v rámci 
programu Leonardo da Vinci, který je součástí Programu celoživotního učení.  

Zkrácený název projektu   „KROKY“ 

Doba trvání projektu  01. 09. 2010 - 11. 04. 2012  

Předkladatel projektu  Střední škola technická, Most, příspěvková organizace 

Číslo projektu   CZ/10/LLP-LdV/IVT/134122 

Partne ři projektu Bildungs- Werkstatt Chemnitz gGmbH, Annaberger 
Str. 73, 09111 Chemnitz, SRN 
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ASG Anerkannte Schulgesellschaft Sachsen mbH, 
Niederlassung Südsachsen Bildungszentrum, 09456 
Annaberg - Buchholz, Bahnhofstraße 1, SRN; 

Cílová skupina 
Žáci v počátečním vzdělávání Střední školy technické, Most, příspěvková organizace, 
oborech strojírenství, stavebnictví, elektro a ekonomie. 

Cílem projektu bylo 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 soustředily 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 

 

Projekt „CESTA DO EVROPY“ byl 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. 

Název projektu   „CESTA DO EVROPY“ 

Doba trvání projektu  01. 06. 2009 - 31. 05. 2011  

Předkladatel projektu  Střední škola technická, Most, příspěvková organizace 

Číslo projektu   CZ/09/LLP-LdV/IVT/134120 

Partne ři projektu Bildungs – Werkstatt Chemnitz gGmbH, Annaberger 
Str. 73, 00111 Chemnitz 
Pro regio GmbH - Projektberatung und 
Regionalentwicklung, Scheffelstraße 1, 09496 
Marienberg (změna partnera na ASG Anerkannte 
Schulgesellschaft Sachsen mbH, Niederlassung 
Südsachsen Bildungszentrum, 09456 Annaberg - 
Buchholz, Bahnhofstraße 1, SRN) 

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

Cílem projektu bylo podpořit mladé lidi v počátečním odborném vzdělávacím procesu 



Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011-2012 

69 

v získání nových kvalifikací, které zvýší jejich uplatnitelnost na evropském trhu práce formou 
odborných stáží. Projektové aktivity se soustředily 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 4 osoby 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 do partnerských a mezinárodních projekt ů ve školním 
roce 2011-2012 

 
Projekt IQ INDUSTRY 
Naše škola je v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost partnerem projektu 
(pro Ústecký kraj) Inovace-kvalifikace profesní p řípravy IQ INDUSTRY , registrační číslo 
CZ.1.07/1.3.00/14.0038. 

Cílem projektu je vytvořit partnerskou síť spolupracujících škol,firem a úřadů práce v oblasti 
technických oborů vzdělání, vybudovat a realizovat program dalšího vzdělávání pedagogů 
odpovídajícího školské legislativě a zájmu firem, realizovat k tomu motivační programy 
pro cílovou skupinu učitelů k dlouhodobému rozvoji tohoto programu a jeho využití 
ve školních vzdělávacích programech, prosadit partnerskou síť škol firem a ÚP v oblasti 
tzv. zelených technologií, zejména alternativních energií, energetických úspor a snižování 
emisí v dopravě k začlenění do výuky na středních školách. K tomu využít zpracované 
kompetenční a obsahové rámce a motivační  programy  pro učitele EVVO. 

Předkladatel projektu   Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o. 

Doba realizace   od 01. 06 2010 do 31. 12. 2012 

Projekt je ur čen pro 2 cílové skupiny u čitelů 
1. Učitelé odborných předmětů a praktického vyučování středních škol vyučujících 

technické obory.  
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2. Učitelé environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty středních škol. 

V rámci tohoto projektu se uskutečnily: 

ÚNOR 2012  
Seminář u partnera projektu BIS Czech s.r.o. Most na téma „Opravy 
uzavíracích armatur, ventil ů, pojistných ventil ů, šoupátek, 
zpětných klapek a sva řování“  

 
 

LISTOPAD 2011  
Seminář u partnera projektu INELSEV Group a.s. na téma 
„Elektronické sníma če, nová generace elektronických regulátor ů“  

 

 

Odborná praxe u partnera projektu BIS Czech s.r.o. Most, zaměřená 
na obory Strojní mechanik a Obráb ěč kovů - 10 dnů 

 

 
 

 

Projekt NÁVRAT - Práce je šance na návrat – komplexní program podpory pracovní 
integrace pro osoby ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené 

Zkrácený název projektu  „NÁVRAT" 

Příjemce finan ční podpory  Naděje – M, o.p.s. Most 

Číslo projektu   CZ.1.04/3.3.05/68.00232 

Doba realizace projektu  01. 11. 2011 – 31. 10. 2013 (24 měsíců) 

Hlavním cílem projektu je podpořit pracovní integraci osob ohrožených sociálním 
vyloučením či sociálně vyloučených na trhu práce, odstranit bariéry znesnadňující jejich 
rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce prostřednictvím vybraných sociálních služeb. 
Jedná se o komplexní soubor vzájemn ě provázaných aktivit,  směřujících ke zvýšení 
uplatnění cílové skupiny na trhu práce i ve společnosti.  
Projektové aktivity provedou cílové skupiny od aktivizace, motivace a poradenství 
přes vzdělávací aktivity až po získání nového pracovního uplatnění a jeho udržení 
prostřednictvím nástrojů APZ. Paralelně s aktivitami projektu bude zajištěno hlídání dětí 
pro rodiče, kteří se zúčastní poradenských a vzdělávacích programů. 

Specifické cíle projektu 
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1. Poskytnout CS poradenské a vzdělávací služby dle jejich individuálních potřeb, odstranit 
nebo alespoň minimalizovat jejich znevýhodnění na trhu práce a podpořit tak jejich šanci 
na získání udržitelného zaměstnání. 

2. Prostřednictvím bilančně diagnostických služeb podpořit jejich kariérové rozhodování, 
aktivizovat a motivovat je k získání a přijetí udržitelného zaměstnání. 

3. Odstranit jejich handicap absence pracovních zkušeností a návyků a umožnit jim vykonat 
odborná praktika u zaměstnavatelů.  

4. Intenzivní spoluprací se zaměstnavateli vytvořit pro CS nová pracovní místa. 

5. Šířit a propagovat výsledky projektu. 

 
Cílová skupina projektu 
Cílovou skupinu projektu bude tvořit 60 osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně 
vyloučené, které jsou evidované na Úřadu práce České republiky, krajská pobočka v Ústí 
nad Labem, kontaktní pracoviště v Mostě a v Litvínově. 

Cílovou skupinu tvo ří 
• osoby pečující o osobu blízkou, 
• etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí. 

Klíčové aktivity projektu 
• 01 - Řízení, administrace, hodnocení a propagace projektu 
• 02 - Oslovení a výběr cílové skupiny pro vstup do projektu 
• 03 – Poskytnutí služeb pracovní a bilanční diagnostiky 
• 04 – Motivační a aktivizační program 
• 05 – Kurz finanční gramotnosti 
• 06 – Profesní vzdělávání 
• 07 – Poskytování průběžného individuálního podpůrného poradenství 
• 08 – Spolupráce se zaměstnavateli 
• 09 – Výkon odborných praktik – pracovní místo na zkoušku 
• 10 – Zprostředkování pracovních míst 

Projekt bude realizován na regionální úrovni, v Ústeckém kraji, v regionu Most a Litvínov. 

Spolupracující organizací pro oslovení a výb ěr cílové skupiny 
Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště 
v Mostě  

Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště 
v Litvínově 

Spolupracující organizací pro koordinaci spolupráce  příjemce finan ční podpory 
s organizacemi pracujícími s cílovou skupinou ve vy loučených lokalitách v regionu 
Most 
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách při Úřadu vlády ČR 
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Projekt MECHATRONIKA - Implementace prvk ů mechatroniky do výuky 
elektrotechnických obor ů SŠ“ 
Projekt je realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
a je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

Název projektu Implementace prvků mechatroniky do výuky elektrotechnických 
oborů SŠ 

Doba trvání projektu 01. 03. 2012 - 28. 02. 2014 

Předkladatel projektu Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková 
organizace 

Číslo projektu  CZ.1.07/1.1.34/01.0010 

Partne ři projektu Partner č. 1  -  Střední škola technická, Most, příspěvková 
organizace 

Partner č. 2 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Podbořany, příspěvková organizace 

Stručný obsah projektu 
Hlavním cílem  předkládaného projektu je především zvýšení atraktivity technického studia 
pro žáky středních škol. Činnosti vedoucí ke zvýšení atraktivity technického studia budou 
realizovány v rámci projektu v několika rovinách a to na všech do projektu zapojených 
školách - proškolení vybraných učitelů odborných předmětů v oblasti mechatroniky; vybavení 
tří odborných učeben mechatroniky; implementování prvků mechatroniky do vybraných 
oborů (např. automatizační technika, strojírenství, mechanik seřizovač, mechanik elektronik, 
elektrikář, strojní mechanik), úprava školních vzdělávacích programů z důvodu 
implementace prvků mechatroniky do vybraných oborů; propojení teoretické výuky 
s praktickou výukou v nových učebnách, absolvování exkurzí v konkrétních firmách 
využívajících právě mechatroniky, tedy propojení ve škole nabytých informací s informacemi 
získanými přímo v praxi. 
 
Cílem projektu  je také zacílení žáků SŠ na vhodné profese, a to technického typu, a tím 
do budoucnosti podpořit jejich lepší uplatnění na trhu práce a potažmo snížení 
nezaměstnanosti. 
Žáci zapojení do projektu budou studovat obory, s implementovanými prvky mechatroniky, 
s možností vyzkoušet si je na nejmodernější technice, budou tak připravenější na svou 
profesní kariéru, ihned po nástupu do práce budou schopni samostatně (či s menší mírou 
vedení) pracovat, nebudou se bát tzv. "sáhnout na práci", budou umět obsluhovat konkrétní 
stroje, udržovat je, vyrábět, tudíž jejich šance na dlouhodobé zaměstnání bude vyšší. 
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Projekt „Inspiruj se a vzd ělej se“ 

Doba trvání projektu 01. 01. 2012 - 30. 04. 2013 

Předkladatel projektu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad 
Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace 

Číslo projektu  CZ.1.07/1.3.49/01.0004 

Projekt je zaměřen na rozší ření kvalifikace a zlepšení kompetencí u čitelů předmětů 
odborného výcviku a u čitelů odborných p ředmětů v teoretickém vyu čování  
na středních školách v Ústeckém kraji v oborech stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika 
a telekomunikační technika. Učitelům bude díky projektu zajištěn kontakt s firmami 
v technických oborech v Ústeckém kraji a v zahraničí (D, F, NL, GB) formou workshopů 
a stáží. Učitelé budou mj. informováni o novinkách v oboru a o tom, jak spolupracovat 
s firmami a tuto spolupráci využít ke svému dalšímu rozvoji a při výuce. 

Projekt „Inspiruj se a vzd ělej se“  chce navázat na úspěšně realizovaný projekt Řemesla 
a využít zkušeností k rozšíření kompetencí pedagogů a zdokonalit spolupráci mezi středními 
školami a soukromými firmami. 

Ze samotného názvu projektu je zřejmé, že se pedagogové odborných předmětů budou 
nejprve sami učit a rozšiřovat si znalosti a dovednosti ve svých oborech, které pak budou 
aplikovat do své vlastní výuky. 

V rámci projektu „Inspiruj se a vzd ělej se“ , registrační č.: CZ. 1.07/1.3.49/01.0004, 
spolufinancovaným Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, 
se ve dnech 23. – 26. dubna 2012  uskutečnila zahraniční stáž zástupc ů cílových skupin 
– pedagog ů odborného výcviku  (praktického vyučování) a pedagog ů odborných 
předmětů v teoretickém vyu čování  SOŠ a SOU Roudnice n. L. a dalších zapojených 
středních odborných škol v Ústeckém kraji – ve Spolkové republice N ěmecko, 
ve Svobodném stát ě Sasko . Cílem stáže bylo seznámení účastníků se systémem výuky na 
odborných školách a v podnicích v Sasku, kde je v převážné míře praktikován „duální 
systém“, tedy spolupráce dvou partnerů – odborné školy  pro oblast teoretické výuky a firmy  
pro oblast praktické výuky. 

 

Projekt UNIV 2 KRAJE 

Do tohoto projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky,  je zapojená i naše škola. 
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Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou 
nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy 
dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě 
Prahy. Tato centra sdružená v sítě budou poskytovat vzdělávání jak v oborech počátečního 
vzdělání, tak široké spektrum dalšího vzdělávání. Rozšíření nabídky kurz ů má přispět 
ke zvýšení ú časti obyvatel na dalším vzd ělávání. 

Školy se zapojí do celoživotního vzd ělávání 
Účast na celoživotním vzdělávání je pro školy výhodná také proto, že mohou rozšířit svou 
činnost do nové oblasti a nahradit tím současný úbytek žáků, způsobený demografickým 
poklesem.  

Vzdělávání pedagog ů 
Učitelé zapojených škol rozšíří své kompetence, aby mohli vytvářet modulové vzdělávací 
programy pro dospělé, stát se lektory v oblasti dalšího vzdělávání nebo kariérovými poradci. 

Rekvalifika ční a odborné kurzy realizované SŠT ve školním roce 
2011-2012 

Ve školním roce 2011-2012 naše škola realizovala rekvalifikační a odborné kurzy: 

1. Pro fyzické a právnické osoby 

Název rekvalifika čního kurzu 
vzdělávacího programu Místo konání  Počet kurz ů/ 

hodin na 1 kurz 

Počet 
účastník ů/úsp ěšně 

ukon čilo 

Montér suchých staveb SŠT Most 1 / 90 1/1 

Pomocné zednické práce JAPIS, s.r.o. 
Chabařovice 

1 / 256 20/20 

ZP 81-2 W02 - Zaškolení na obsluhu 
kyslíko-acetylenové soupravy pro 
ruční řezání a drážkování ocelí 
kyslíkem 

SŠT Most 1 / 48 3/3 

Řezání a drážkování ocelí kyslíkem SŠT Most 2 / 24 10 / 10 

Základní kurz sva řování - ZK 111 SŠT Most 2 / 160 19 / 19 

Základní kurz sva řování - ZK 311 SŠT Most 1 / 160 5 / 5 

     
      Pomocné zednické práce      Montér suchých staveb           Svářečské kurzy 
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2. Pro účastníky projektů v rámci OP LZZ - rekvalifikační kurzy pro účastníky projektů 
v rámci OP LZZ naše škola realizovala v projektech: 

Projekt Místo konání  Počet kurzů Počet účastníků/úspěšně ukončilo 

CESTA 
IPC Louny 
IPC Žatec 
SŠT Most 

9 106 / 97 

ZNOVU A JINAK SŠT Most 13 75 / 66 

NÁVRAT SŠT Most 3 10 / v realizaci 

Dílčí kvalifikace 

Délka platnosti 5 let – od r. 2009 do r. 2014 

Název dílčí kvalifikace 
Požadovaný stupeň 

vzdělání 
Schvalující orgán 

26-008-E Elektrické instalace základní 

26-009-E Elektrické rozvody základní 

26-010-E Elektrická zařízení základní 

36-021-H Montér suchých staveb základní 

36-020-H Zedník základní 

33-002-H Stavební truhlář základní 

23-003-H Zámečník základní 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

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

základní 
Ministerstvo 
zemědělství 
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ÚÚ dd aa jj ee   oo   kk oo nn tt rr oo ll nn íí   čč ii nn nn oo ss tt ii   ČČ ŠŠ II   

Ve školním roce 2011-2012 neproběhla žádná kontrola České školní inspekce. 
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ZZ áá kk ll aa dd nn íí   úú dd aa jj ee   oo   hh oo ss pp oo dd aa řř ee nn íí   šš kk oo ll yy   

Základní hospodá řské ukazatele za rok 2011 
v tis.Kč 

Text Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 

Náklady celkem  92 755 17 824 110 579 
z toho: náklady mzdové  46 455 5 458 51 913 
 náklady ostatní 46 300 12 366 58 666 
Výnosy celkem 91 105 19 939 111 044 

z toho: příspěvky a dotace celkem 84 748 0 84 748 

ř. 9 přílohy 61 648 0 61 648 
z toho:    

přímé NIV 56 618 0 56 618 
projekty romské komunity 10 0 10 

projekt Znovu a jinak 2 199 0 2 199 
maturitní zkouška 15 0 15 

hustota a specifika 1 482 0 1 482 
posílení úrovně pedagog. pracovníků 1 188 0 1 188 

MZ podzimní zkušební období 136 0 136 
ř. 19 přílohy 23 100 0 23 100 
z toho:    

provozní příspěvek 22 286 0 22 286 
ostatní příspěvky z ÚSC 814 0 814 

z toho:    
CO kryt 75 0 75 

pojistná událost 53 0 53 
projekt KÚ dojíždění 468 0 468 

projekt KÚ stipendium 218 0 218 

Výnosy z vlastní činnosti  6 357 19 939 26 296 

Hospodářský výsledek před zdaněním -1 651 2 114 463 

Hospodářský výsledek po zdanění -1 651 1 694  43 
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K 31. 12. 2011 organizace dosáhla celkového kladného hospodářského výsledku ve výši  
Kč 43 160,87, z toho hlavní činnost ztráta celkem Kč 1 650 558,42 a doplňková činnost zisk 
Kč 1 693 719,29. 

Výnosy hlavní činnosti za rok 2011 
v Kč 

Tržby z realizace učňovských zařízení 381 129 

Tržby za domov mládeže 419 800 

Tržby školní jídelny 1 029 519 

Tržby za domov mládeže – poplatek za el. spotřebiče 6 525 

Tržby za telefon 2 992 

Tržby za služby – ostatní  96 858 

Tržby za kovový odpad 59 615 

Zúčtování fondů 1 993 061 

Zúčtování projektů 1 531 709 

Zúčtování dotací 84 747 971 

Ostatní výnosy 835 488 

Tržby celkem 91 104 667 
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Výnosy dopl ňkové činnosti za rok 2011 
v Kč 

Tržby za ŠJ – cizí strávníci + akce 372 877 

Tržby z bytového hospodářství 270 107 

Tržby za pronájem nebytových prostor 1 560 953 

Tržby z ubytoven  5 447 303 

Tržby za pronájem majetku 104 700 

Tržby za teplo – pronájmy 2 170 139 

Tržby za elektrickou energii, vodu a plyn – pronájmy  2 948 059 

Tržby za služby - pronájmy 2 057 943 

Tržby za rekvalifikace 2 143 942 

Tržby za pronájem vnitřních a venkovních sportovišť 830 150 

Tržby za služby ostatní 2 032 365 

Tržby celkem 19 938 538 
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V rámci doplňkové činnosti zajišťovala SŠT v roce 2011 tyto aktivity: 

► Rekvalifikační kurzy pro mladistvé uchazeče o zaměstnání ve spolupráci s Úřadem práce 
ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště v Mostě 

► Rekvalifikační kurzy a školení pro dospělé zaměřené na nové technologie v oborech 
stavebních, strojních a ekonomických ve spolupráci s Úřadem práce ČR, Krajská 
pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště v Mostě a Ústí nad Labem 

► Ubytovnu pro veřejnost, která je vyčleněna z dlouhodobě nenaplněného domova 
mládeže 

► Pronájem nebytových prostor na základě uzavřených nájemních smluv 

► Pronájem majetku 

► Pronájem vnitřních sportovišť 

K 31. 12. 2011 doplňková činnost vykazuje kladný hospodářský výsledek před zdaněním  
Kč 2 114 tis., po zdanění Kč 1 694 tis.. 

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, sportovního víceúčelového areálu, tržby z rekvalifikací, 
kurzů a školení. 

Tvorba a čerpání pen ěžních fond ů 

Fond odměn nebyl v roce 2011 tvořen, FKSP byl tvořen přídělem ze mzdových prostředků, 
rezervní fond sponzorskými dary a zlepšeného HV sloučené Střední odborné školy Meziboří, 
investiční fond odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku. 
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v Kč 

Běžný účet Tvorba 2011 
Název fondu 

Č.účtu 
Stav 

k 1. 1. 2011 
Příděl 

ze zlepš. HV 
Tvorba 

Čerpání 
 

Stav  
k 31. 12. 2011 

Změna stavu 

Fond odměn 411 0 0 0 0 0 0 

FKSP 412 1 039 120 0 790 886 621 733 879 813 -159 307 

Rezervní fond 413 0 0 63 190 0 63 190 63 190 

Rezervní fond 414 1 225 312 0 630 000  1 679 103 176 209 -1 049 103 

Investiční fond 416 308 765 0 7 250 915 7 145 549 414 131 105 366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011-2012 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011-2012 

85 

ÚÚ dd aa jj ee   oo   ss pp oo ll uu pp rr áá cc ii   

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi , zaměstnavateli 
a dalšími partnery p ři pln ění úkol ů ve vzdělávání 

Na škole působí odborová organizace ČMOS, s kterou je spolupráce na dobré úrovni. 
Škola vytváří podmínky pro činnost odborové organizace. Předseda organizace 
Ing. Iva Odehnalová je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném 
znění, pravidelně informovaná o dění a práci vedení školy formou zápisů z porad. 
Jsou s ní projednávány organizační změny, tvorba vnitřních dokumentů a čerpání FKSP. 

Spolupráce s partnery ve školním roce 2011-2012 

► BIS Czech s.r.o., Most 

► INELSEV Group a.s., Most 

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

► SD – 1. strojírenská, a.s., Bílina 

► Divize RIGIPS, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 

► ROS Czech s.r.o., Most 

► HERKUL, a.s. Praha 

► EQUIPARK o.p.s. Svinčice 

► HIPODROM Most 

► AUTODROM MOST a.s. 

► HASMAN Výtahy Most 

Výše uvedené firmy pomáhají škole v oblasti materiálního zabezpečení a předávání 
technických informací, přispívají k rozvoji odborného výcviku žáků a poznání reálného 
pracovního prostředí ve firmách 

Členství ve sdruženích 

► Krajská hospodářská komora ÚK - Okresní hospodářská komora Most 

► Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s., Most - Rada rozvoje lidských zdrojů 
při HSRM 

► Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje 

► Lokální partnerství Most 

► Cech suché výstavby ČR 

► Cech obkladačů ČR 
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ZZ áá vv ěě rr   vv ýý rr oo čč nn íí   zz pp rr áá vv yy     

Vážení přátelé, 

právě jste si přečetli výroční zprávu Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace, 

za školní rok  2011-2012. V tomto školním roce se ve škole vzdělávalo 1 218 žáků v sedmi 

studijních a třinácti učebních oborech denního studia, v dálkové formě studia a denní 

nástavbě studovalo 101 žáků. Do výuky se zapojilo 150 žáků bývalé Střední školy technické 

v Meziboří, se kterou se naše škola slučovala v rámci optimalizace škol v Ústeckém kraji 

k 31. 7. 2011. 

Tento školní rok byl významný také skutečností, že naší školy se dotkla novela Školského 

zákona, zejména zavedením funkčního období ředitele školy, což v praxi znamená, 

že ředitelé veřejných škol a školských zařízení jsou jmenovaní do funkce v období 

od 1. ledna 2012 vždy na domu určitou, a to na šest let. Aplikací novely bylo tedy 

zřizovatelem prohlášeno konkursní řízení na obsazení této pozice na naší škole. V rámci 

1. kola konkurzního řízení vítěz nevzešel a tak zřizovatel jmenoval ředitelem do doby 

ukončení dalšího kola konkurzního řízení pana PaedDr. Karla Vokáče. 

V této situaci musím s potěšením zkonstatovat, že z personálního  hlediska je škola 

stabilizovaná a zcela připravena na změny, které přichází jak vlivem útlumu učebních oborů, 

tak vlivem připravované nové organizační struktury školy.  

Naše vzdělávací zařízení vynakládá veškeré úsilí ke zkvalitňování výuky žáků, na straně 

jedné vhodným prostředím k rozvíjení jejich vědomostí, schopností, dovedností, postojů 

a hodnot tak, jak stanoví školský zákon, jako i na straně druhé rozvíjejícím se týmem 

pedagogických pracovníků, který se neustále vyvíjí a doplňuje vzhledem k oborové nabídce 

tak, aby splňoval kritéria dané zákonem. Snažíme se zkvalitňovat nabídky vzdělávacích 

oborů a současně v tomto kontextu rozšiřovat spolupráci s partnerskými subjekty tak, aby byl 

cíl našeho působení co nejefektivněji zúročen. Touto cestou chceme všem partnerským 

subjektům poděkovat za vzájemnou spolupráci.  

Nezapomínáme rozvíjet svou činnost také v oblasti realizace projektů a v oblasti 

celoživotního vzdělávání, kdy neustále rozšiřujeme své aktivity v oblasti rekvalifikací, kurzů, 

dílčích kvalifikací apod. Také nás nesmírně těší úspěchy žáků jak ve studijních výsledcích, 

tak v  různých vědomostních teoretických i praktických soutěžích. Všechny nastíněné aktivity 

chceme dál zkvalitňovat a rozšiřovat i v dalším vzdělávacím období tak, abychom zajistili 

pro naši školu co největší počet spokojených a úspěšných žáků a uplatnitelných absolventů 
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v dalším vzdělávání či na trhu práce, a tak se stali leadrem v středoškolském vzdělávání 

nejen v Ústeckém regionu. 

 

V Mostě, dne 12. října 2012 

 

 

 

PaedDr. Karel Vokáč 
ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne ....................................... Po schválení bude 

výroční zpráva zveřejněna na webových stránkách školy. 

20. 11. 2012 


