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Výroční zpráva o činnosti školy 
školní rok 2007/2008  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,  příspěvková 
organizace  
(dále jen SŠEaS) 

  
Výroční zprávy školy vychází z ustanovení § 10 zákona č. 561/2004 Sb.,v platném znění 
(zkráceně školský zákon) a § 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., o výročních zprávách a 
vlastním hodnocení školy. 
 
(Poznámka: Výroční zpráva je veřejná, v rámci zákona č. 101/ 2001 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění.) 
 
Charakteristika školského zařízení 
Název školy: 
STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, NA PRŮHONĚ 4800,  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
sídlo:  Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov   
 
odloučená pracoviště:   Na Moráni 4800, Chomutov   

Školní 56/785,  Chomutov 
     Pražská 15/673, Chomutov 
     Dukelská 3400, Chomutov 
     Palackého 5, Chomutov 
     Beethovenova 4182,Chomutov  
     ČEZ a.s., elektrárna Počerady, 439 44 Počerady 
     ČEZ a.s, elektrárna Tušimice, 432 01 Kadaň 
     ČEZ a.s., elektrárna Prunéřov, 432 01 Kadaň 
     Beethovenova 5355, Chomutov  
 
Zřizovatel: 
Ústecký kraj – Rada Ústeckého kraje 
Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem 
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Vedení SŠEaS Chomutov: 
   
ředitel  Mgr. Jan Mareš 
zástupce ředitele pro teoretické vyučování  
zástupce statutárního orgánu  

Ing. Miloš Holopírek  

zástupce ředitele pro teoretické vyučování  Ivana Kopejsková  
zástupce ředitele pro praktické vyučování  Ing. Bohuslav Roll 
ekonomka  Ing. Alexandra Tomanová  
vedoucí technicko-správního úseku  Irena Kalašová  
vedoucí domova mládeže  Vladimíra Kovářová  
vedoucí školní jídelny, Palackého ul.   Libuše Geyerová  
vedoucí školní jídelny, Na Průhoně   Vladimíra Veselá  
vedoucí učitel odborného výcviku  Bc. Josef Lancoš, elektrotechnické obory   
 Luboš Vavro, strojní obory   
 Richard Loutchan, stavební obory  
 Miloslav Chuchel, dřevozpracující obory  
sekretariát školy  Dana Mrázková  
 
 
Kontaktní údaje:  
 

 ' tel: 474 629954, 474 629978 É fax: 474 626057  

 : web: www.ssescv.cz   : e-mail: info@ssescv.cz  
 
Datum vzniku školy (založení):   
 
vznik školy 1. září 1951 
transformace spojením  
ISŠ energetická Chomutov  
Střední škola stavební  

1. září 2007 

 
  
Zařazení do rejstříku škol:      Aktualizace v rejstříku škol: 
01.08.1996       KÚ, č.j.491/SMT/2006/5,  

ze dne 18.7.2006  
  

 
Součásti školy: 

C Střední odborná škola energetická IZO: 107 850 125 
C Domov mládeže   IZO: 110 033 329 
C Školní jídelna    IZO: 110 033 337 

 
Indikátor zařízení:  IZO: 600 170 586   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssescv.cz
mailto:info@ssescv.cz


Strana 4 (celkem 37) 
Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 

¨ 4 

& Školská rada: 

Školská rada  Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800 (dále 
jen školská rada) byla zřízena Ústeckým krajem ke dni 1.9.2007, č.j. zřizovací listiny: ŠR 
45/88R/2007. 

Školská rada má 9 členů, z nichž tři byli jmenováni zřizovatelem školy, 3 členové byli 
zvoleni žáky (zákonnými zástupci) školy a 3 pedagogickými pracovníky.  

Volby do školské rady za zástupce z řad žáků  (zákonných zástupců) se uskutečnily ve 
dnech 13. a 14. září 2007 a z řad zástupců pedagogických pracovníků se uskutečnily 
31. srpna 2007.  

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilých 
žáků  a studentů, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se 
na správě školy. Ve své činnosti se řídí ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 
 
Členy školské rady jsou:  

 Mgr. Lýdie Šťastná  členka školské rady   jmenovaná zřizovatelem  
 Vlastimil Kocourek   člen školské rady   jmenován zřizovatelem  
 Jaroslav Tvrzský   člen školské rady  jmenován zřizovatelem 
 Mgr. Drahoslava Hihlánová  členka školské rady  zvolena za ped. prac.  
 Hana Kollárová   členka školské rady  zvolena za ped. prac.  
 Bc. Dagmar Mikovcová   členka školské rady  zvolena za ped. prac.  
 Ing. Radek Plavjanik   člen školské rady   zvolen za žáky  
 Ing, Jiří Otipka   člen školské rady   zvolen za žáky 
 JUDr. Vladimír Bednář   člen školské rady   zvolen za žáky  

 
 

&  Mimoškolní nebo občanská sdružení při škole: 
1. Sdružení rodičů a přátel Integrované střední školy energetické 

- samostatný právní subjekt založený podle zákona č. 83/1993 Sb. v platném 
znění 

- cílem: podporovat nadstandardní aktivity školy 
- IČO: 61342611 

2. Školní sportovní klub   
- počet členů ve školním roce 2007/2008: 89 
- hlavní aktivity:  
v zajištění činnosti kroužků volejbalu, kopané a florbalu 
v spolupráce při zajištění sportovní reprezentace školy v rámci MŠMT, resp. 

Odborového svazu STAVBA 
v spolupráce s OUPO Chomutov při zajištění činnosti kroužku požárního 

sportu 
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3. Sbor Dobrovolných hasičů Střední školy energetické a stavební, Chomutov 
- základní organizace vznikla jako samostatný právní subjekt při ISŠ E  
- předsedou Sboru je Ing. Miloš Holopírek a základ členské základny tvoří 

učitelé školy 
- obsahová náplň: příprava mladých lidí v rámci volnočasových aktivit se 

zaměřením na požární techniku a požární sport   

&   
Členství školy v profesních a zájmových sdruženích: 

1. Český svaz zaměstnavatelů v energetice 
2. Komise rozvoje lidských zdrojů Svazu průmyslu a dopravy ČR   
3. Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání 
4. Národní ústav odborného vzdělávání, Rada ústavu, oborová skupiny elektrotechniky 

a telekomunikací 
5. Asociace institucí vzdělávání dospělých 
6. Hospodářská komora  
7. Český elektrotechnický svaz 
8. Asociace pro využití tepelných čerpadel  
9. Sektorová rada energetiky 
10. Svaz podnikatelů ve stavebnictví  
11. Cech sádrokartonářů  
12. Cech malířů a lakýrníků 
13. Cech klempířů 
14. Cech pokrývačů 
15. Cech tesařů   

 
 

&   
Hodnocení současného stavu školy 
(cíle a priority za uplynulé období, změny obsahu vzdělávání, oborová nabídka, předpoklady 
dalšího rozvoje atd.) 
 
Současný stav Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, 
příspěvková organizace lze hodnotit jako dobrý a lze jej v zásadě posuzovat ze dvou 
hledisek:  stavebně-provozní a technický stav / vzdělávací nabídka, kapacity a personální 
zajištění. 
 

a) Stavebně-provozní a technický stav: 
Škola zabezpečuje svou vzdělávací a výchovnou činnost v několika objektech.  
Základní osu tvoří areály Na Průhoně 4800, Chomutov a areál Na Moráni 4803, 
Chomutov. 
Areál Na Průhoně 4800: zde je umístěno ekonomické zajištění provozu školy, 
realizována část teoretické vyučování (strojní a elektrotechnické obory)  
a poskytováno sociální zázemí v podobě ubytování a stravování. Tento areál 
panelového typu byl pro školní a vzdělávací účely rekonstruován v roce 1986. Areál 
svým stavem odpovídá době používání. V některých oblastech vykazuje provozní 
závady – zatékání do budov, netěsnost oken apod. Opravy a udržování jsou 
prováděny průběžně a vedou k možnostem trvalého využívání všech prostor. Celkový 
stav budovy a jejího vybavení je ve vyhovujícím stavu a odpovídají požárním i 
bezpečnostním předpisům. 
Snaha o efektivní využití majetku školy vedla vedení školy k navázání úzké 
spolupráce s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného 
sboru České republiky. Škola pronajímá 5% celkových ploch v areálu Na Průhoně 
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Odbornému učilišti požární ochrany Ministerstva vnitra, které realizuje odborné 
vzdělávání příslušníků Hasičských záchranných sborů České republiky a externě 
zajišťuje část přípravy žáků oboru Strojník požární techniky.   
Součástí areálu jsou rozsáhlé venkovní plochy, které jsou (byly) určeny k výstavbě 
technického zázemí pro odborný výcvik a realizaci tělovýchovné a sportovní činnosti. 
Vzhledem k transformaci „učňovského“ školství v letech 1990 – 1991 od podnikové 
sféry do přímé působnosti státu, nebyla tato etapa rozvoje školy dokončena. 
V průběhu školního roku 2007/2008 byla v areálu prováděna základní údržba pro 
zajištění celkového provozu školy. V průběhu školního roku došlo k částečné výměně 
oken, školního nábytku dokončena instalace instalace fototermického systému pro 
předehřev 6000 litrů TUV. V průběhu hlavních prázdnin došlo k částečné opravě 
vnitřních rozvodů internetové sítě a modernizaci školního webového a poštovní 
serveru.  
 
Priority v řešení stavu areálu na další období: 

- pokračovat v realizaci aktivit v oblasti úspor energií a zabránění zatékání 
dešťové vody: výměna oken, zateplovací fasádní systémy 

- opravy (rekonstrukce) bytových jader 
- oprava podlahových krytin 
- řešení odstavování osobních automobilů zaměstnanců  
- pokračovat v modernizaci v oblasti vybavení školním nábytkem, nábytkem 

v ubytovací části domova mládeže, modernizace technického zázemí ve 
školní jídelně v návaznosti na vyhlášky č. 107 a 108 z roku 2000 Sb. 

- oprava tělovýchovného zařízení  
- zkvalitnění intranetové sítě školy, posílení kompetencí pracovníků v oblasti 

ICT  
 

Areál Na Moráni 4803: zde je umístěno vedení odborného výcviku, vedení 
technicko-správního úseku a část teoretické vyučování (stavební obory). Areál, 
panelová stavba, svým stavem odpovídá době používání. V některých oblastech 
vykazuje provozní závady: zatékání do budov, netěsnost oken apod. Opravy a 
udržování jsou prováděny průběžně a vedou k možnostem trvalého využívání všech 
prostor. Celkový stav budovy a jejího vybavení je ve vyhovujícím stavu a odpovídají 
požárním i bezpečnostním předpisům. Výhodou objektu je jeho propojení s prostory 
odborného výcviku: dílny klempířů, montérů suchých staveb, instalatérů ……V areálu 
byla zrušena školní jídelna a žáci a zaměstnanci využívají ke stravování školní jídelnu 
v areálu Palackého ulice, které je ve vhodné docházkové vzdálenosti. Pro rychlé 
občerstvení je v areálu nájemním vztahem provozována kantýna. Areál je částečně 
pronajat: ordinace praktického lékaře.  
 
Priority v řešení stavu areálu na další období: 

- pokračovat v realizaci aktivit v oblasti úspor energií a zabránění zatékání 
dešťové vody: výměna oken, zateplovací fasádní systémy 

- oprava podlahových krytin 
- celkové malování  
- pokračovat v modernizaci v oblasti vybavení školním nábytkem, nábytkem 

v ubytovací části domova mládeže, modernizace technického zázemí ve 
školní jídelně v návaznosti na vyhlášky č. 107 a 108 z roku 2000 Sb. 

- zkvalitnění intranetové sítě školy, posílení kompetencí pracovníků v oblasti 
ICT  
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Praktické vyučování je realizováno na pracovištích praktického vyučování – dílnách 
odborného výcviku. Technické základny pro jeho realizaci tvoří vlastní objekty ve 
Školní ulici 56 v Chomutově, prostory v areálu Na Moráni 4803, objekt truhlárny 
Beethovenova ulice a objekty, které škola využívá na základě nájemních vztahů 
s městem Chomutov, resp. organizačními jednotkami ČEZ a.s.: areál v Chomutově 
v Pražské ulici 15, resp. areály v objektech elektráren Prunéřov, Tušimice, Počerady 
a prostory pracoviště oborů Tesař / Truhlář v objektu Železáren Chomutov. Provozně 
technické zázemí ve všech prostorách je na požadované úrovni pro výuku 
příslušných oborů vzdělání.  Objekty jsou udržovány v provozně technickém stavu, 
který odpovídá příslušným předpisům pro oblast BOZP a PO.  V případě nájemních 
vztahů dodržuje škole své smluvní závazky. I přes zvýšené náklady úhradou 
nájemného považuje škola příslušná pracoviště za žádoucí s ohledem na přímé 
propojení školy s praktickým životem ve firmách. Část praktického vyučování se 
realizuje na smluvních pracovištích firem a na smluvních pracovištích hasičských 
záchranných sborů, resp. v rámci provádění tzv. produktivních prací.  
V průběhu školního roku 2007/2008 probíhala v prostorách dílen odborného výcviku 
průběžná údržba spojená s dalšími úpravami prostor. Jednoznačné zlepšení kvality 
výuky přineslo dokončení výměny oken v areálu Školní 56 a oprava podlah strojních 
dílen v tomtéž areálu. V objektech dílen praktického vyučování došlo k rozšíření 
vybavení ICT technologiemi, dokončení instalací technického vybavení do učeben 
elektropneumatických a bezpečnostních systémů.  
Pro účely praktického vyučování má škola k dispozici také areál v Dukelské ulici, 
Chomutov. V tomto areálu probíhala v předchozím období praktická příprava v oboru 
Čalouník. V první polovině školního roku byl objekt připravován pro zřízení 
rekvalifikačního vzdělávacího centra firmy PAIG (výroba komponentů pro letecký 
průmysl). Mezi školou a firmou, po předchozím souhlasu zřizovatele, došlo k dohodě 
o pronájmu objektu, úhradě nákladů na rekonstrukci, úhradě nákladů na provoz a 
údržbu a vybavení. Rozhodnutím majitelů firmy (sídlo v Londýně) byly aktivity firmy 
v České republice v prosinci zastaveny. Práce na úpravách byly přesto dokončeny 
(prosinec 2007) a škole byl objekt vrácen dohodou o ukončení nájmu bez náhrady 
investovaných prostředků a s ponecháním základního kancelářského vybavení 
(nábytek).   
 
Priority v řešení stavu areálů: 

- výstavba nové výukové haly oboru Strojník požární techniky v areálu Školní 
ulice 56 

- modernizace dílen odborného výcviku v areálu Na Moráni 4803 
- sociální zařízení v objektu truhlárny Beethovena ulice 
- řešení využití areálu Dukelská ulice  

 
V rámci zajištění sociálních služeb: stravování a ubytování byl zahájen k 1.9.2007 
plný provoz Domova mládeže, Palackého 5, Chomutov, kde je již od 1.9.2006 
provozována rekonstruovaná školní jídelna.  
Škola provozuje dvě školní jídelny. V areálu Na Průhoně je jídelna určena pro 
stravování žáků a zaměstnanců školy a stravování lektorů a účastníků vzdělávacích 
kurzů OU PO Chomutov. V areálu Palackého ulice probíhá stravování žáků a 
zaměstnanců školy a žáků a zaměstnanců dalších středních škol města: Střední 
zdravotnická škola, SPŠ a VOŠ, SOU technické a Gymnázium Chomutov.  
Stravovací systém byl v průběhu roku modernizován: instalace softwarového a 
hardwarového vybavení, které umožňuje dálkové objednávání stravy, dálkový způsob 
platby a možnost dálkově objednávat stravu (využívat jídelny) pro obě jídelny jedním 
přístupovým kódem strávníka.  
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Pro ubytování byly využívány tři domovy mládeže. Areál Na Průhoně 4800 a 
Palackého ulice umožňuje ubytování ve dvou nebo třílůžkových pokojích se sociálním 
zázemím jako součást pokojů (areály jsou zařazeny do I. kategorie ubytovacích 
podmínek DM). V areálu Beethovenova ulice jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, 
ovšem sociální zařízení je společné (objekt je zařazen do II. kategorie podmínek DM). 
Kapacity domovů mládeže byly využívány jak žáky SŠEaS Chomutov, tak žáky 
Střední zdravotnické školy, SPŠ a VOŠ, SOU technického, Gymnázia Chomutov a 
OA Chomutov.  
V rámci ubytovací kapacity navázala škola spolupráci s Hokejovým klubem Chomutov 
pro ubytování členů juniorského týmu.  

 
 Priority v řešení stavu areálu:  

- provést opravy DM Beethovenova ulice podle hygienického výměru  
- provést opravy objektu Palackého ulice, vzlínání vlhkosti (v rámci 

reklamačního řízení)  
- modernizace nábytku 

 
b) Vzdělávací nabídka školy plně odpovídá personálním a materiálně technickým 

podmínkám školy. Současné priority školy směřují do oblasti oborového shluku 
elektrotechniky (energetiky), stavebnictví a strojírenství, které zahrnuje také oblast 
požární ochrany. Pozornost je také věnována kvalitě nástavbového studia, které je v 
denní formě orientováno na obory spojené s podnikáním v technických povoláních a 
které škola nechápe jen jako přípravu na povolání, ale zejména na vstup do řídících 
funkcí. Kapacita školy (oborů) je naplňována v souladu s platným Rozhodnutím o 
zařazení školy do rejstříku škol. Vzdělávací nabídka je vyvážená v možnostech získat 
střední vzdělání s výučním listem (dále případně učební obory), resp. střední 
vzdělání s maturitní zkouškou (dále případně studijní obry) a je pravidelně 
konzultována se sociálními partnery. Spolupráce se sociálními partnery je také v řadě 
případů institucionalizována uzavřením Smluv o spolupráci, např. obnovená smlouva 
s ČEZ a.s., ČOSSE apod.) 
Konkrétní spolupráce školy a podniků ve stavebním sektroru byla završena 
uzavřením rámcové smlouvy se sdružením REGIOSTAV: ABC Chomutov spol. s r.o., 
SMP Praha a.s., Vodohospodářksá stavební s.r,o, Chomutov, Silnice Žatec s.r.o. a 
První Elektro a.s. 
 
Zkvalitnění vzdělávací nabídky má v prioritách školy dva základní směry.  
První má charakter vnitřních kvalitativních změn a úprav v realizaci učebních a 
studijních oborů, např. zaměření oborů na alternativní a obnovitelné zdroje energií, 
možnost výběru studijních směrů pro oblast výpočetní techniky, automatického řízení 
a spotřební elektrotechniky, trvalé zajišťování vnitřní prostupnosti mezi jednotlivými 
obory, zvýšení kvality zaměření oboru Mechanik elektronik pro programovatelné 
technologie, bezpečností systémy a elektropneumatické systémy, oboru Zámečník ve 
vazbě na zaměření na požární techniku a oboru Elektrikář ve vazně na zavedené 
zaměření slaboproud, ve stavebních oborech se zaměřením na nové technologie a 
nové stavební materiály.  
Výraznou oporu pro vnitřní úpravu nachází škola v zapojení do systémových projektů 
České republiky, zejména Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a to zejména: 
UNIV – uznávání výsledků dalšího vzdělání v síti škol, KVALITA 1 – nová závěrečné 
zkouška, Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací.  
V projektu UNIV škola zpracovala dva hlavní vzdělávací programy: Pracovník 
energetických a elektrotechnických zařízení a Obsluha strojních zařízení. 
Současně se zapojila do pilotního ověření dílčích kvalifikací ve vzdělávacích 
programech (profesích): Zedník – Omítkář, Zámečník a Elektrikář 
V projektu KVALITA 1 se škola zapojila do jednotného systému závěrečných 
zkoušek pro obory: Elektrikář, Zámečník, Zedník, Truhlář, Tesař a Klempíř.  V oboru 
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Elektrikář byli zástupci členy v přípravné skupině témat a zadání a v oboru Klempíř 
byla škola koordinátorem přípravné skupiny.  
V projektu Národní soustava kvalifikací prostřednictvím Českého svazu 
zaměstnavatelů a Sektorové rady pro energetiku zpracovala škola žádost o akreditaci 
dílčích kvalifikací typové pozice Elektromontér rozvodných sítí. Žádost byla k vyřízení 
MŠMT postoupena v červenci 2007.  
Výsledky zapojení školy do výše uvedených aktivit jsou využity v přípravě školy na 
zavedení Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Pro tvorbu ŠVP ředitel školy 
jmenoval dvě koordinátorky. Mgr. Šárku Kratochvílovou pro strojní a elektrotechnické 
obory a Václavu Kubešovou pro stavební obory. Dobrým základem pro tvorbu ŠVP 
bylo zapojení školy do národního projektu „Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích 
programů“. Ing. Miloš Holopírek byl hlavním koordinátorem při tvorbě Rámcového 
vzdělávacího programu oboru Strojník požární techniky.  
  
Druhý se orientuje na změny v oblasti oborové skladby s tím, že došlo a dochází 
k postupnému zavádění univerzálnějších oborů (profilace dle potřeb regionu – tvorba 
vlastního školního kurikula), např. přechod z úzké specifikace Elektromechanik – 
rozvodná zařízení na obor Elektrikář, zavedení oboru Strojírenská a elektrotechnická 
zařízení atd. Ve školním roce 2007/2008 nebyl do vzdělávací nabídky zaveden žádný 
nový obor.  
 
Škola ve školním roce 2007/2008 realizovala tyto obory vzdělání:  

 
Délka přípravy 3 roky, denní studium (učební obory) 

 
. 23 - 51 – H/ 001 Zámečník, zaměření: požární technika / stroje a zařízení  

(třídy: Z 1., Z 2., Z 3., MSZZe1.)  
. 26 – 51 – H/ 003 Elektrikář – silnoproud   
                                  (třídy: E1., E2., E3.) 
. 26 – 51 – H/ 002 Elektrikář – slaboproud  
                                  (třídy: E1., E2., E3.)  
. 36 – 52 – H / 001 Instalatér 
                                  (třídy: IT1., ILMS3.) 
. 36 – 55 – H / 001 Klempíř 
                                  (třídy: KMS2.) 
. 23 – 61 – H / 001 Lakýrník 
                                  (třídy: ILMS3.) 
. 36 – 66 – H / 001 Montér suchých staveb 
                                  (třídy: MSZZe1., KMS2., ILMS3.) 
. 36 – 64 – H / 001  Tesař 
                                  (třídy: IT1., TZe2., TZe3.) 
. 33 – 56 – H / 001  Truhlář 
                                  (třídy: TR1., TR2., TR3.) 
. 36 – 67 – H / 001 Zedník 
                                  (třídy: MSZZe1., TZe2., TZe3.) 
. 36 – 64 – E / 002  Tesařské a truhlářské práce – tesařské práce 
                                  (třídy: TP1., TP2., TP3.) 
. 36 – 67 – E / 001  Zednické práce 
                                  (třídy: ZP1., ZP2., ZP3.) 
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Délka přípravy 4 roky, denní studium (studijní obory) 

 
. 26 - 43 – L / 001 Mechanik elektronik       
     (třídy : ME1.A, ME1.B, ME2.A, ME2.B,  
                                          ME3.A, ME3.B, ME4.A, ME4.B ) 
. 23 - 45 – M / 003 Strojník požární techniky    
      (třídy: PO1., PO2., PO3., PO4.) 
. 39 – 41 – M / 001  Strojírenská a elektrotechnická zařízení  
      (třídy:  SEZ1.) 

     
Nástavbové obory: délka přípravy 2 roky (denní studium) 

 
. 64 - 41 – L / 524       Podnikání      
      (třídy: NP1., NP2.) 
. 36 – 44 – L/ 502 Stavební provoz  
                                (třídy: SP1., SP2.) 

 
 

Nástavbové obory: délka přípravy 3 roky (distanční studium)     
 

. 23 - 43 – L / 506 Provozní technika, zaměření: provozuschopnost strojů   
     (studijní skupiny: NK1.S, NK2.S, NK3.S) 
. 23 - 43 – L / 506 Provozní technika, zaměření: požární ochrana  
     (studijní skupiny: NPO1., NPO2., NPO3.)  
. 26 - 41 – L / 501 Elektrotechnika  
     (studijní skupiny: NK1.E, NK2.E, NK3.E)   
. 64 – 41 – L / 524 Podnikání   

    (studijní skupiny: NPD1., NPD2., NPD3.) 
 
Mezi aktivity s trvalou hodnotou považuje škola: 

- zlepšení vybavení v oblasti informačních a komunikačních technologií na 
všech úsecích, modernizace vlastního poštovního a webového serveru a 
intranetové sítě   

- zlepšení vybavení laboratoří a dílen technikou v návaznosti na interní 
zkvalitnění výuky, např. pro přípravu v oblasti alternativních a obnovitelných 
zdrojů energií, programovatelných technologií, elektropneumatických systémů  
atd. 

- zkvalitnění technického vybavení pro obor Strojník požární techniky: výstavba 
haly pro realizaci odborného výcviku v areálu Školní ulice  

- retrofit dílen odborného výcviku staveních profesí v rámci ROP, centrum 
„Celoživotního vzdělání stavebních oborů“  

- pokračování ve zvyšování „počítačové“ gramotnosti všech vyučujících, 
zejména v systému SIPVZ 

- zvýšení jazykového vybavení vyučujících  
- zlepšení ve vybavení prostorového zázemí a sociálním vybavení -  školní 

nábytek, nábytek domova mládeže, sociální zařízení atd. 
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Aktivity v oblasti volitelných a nepovinných předmětů a kroužků: 
V rámci nadstandardních aktivit byly ve školním roce 2007/2008 realizovány tyto nepovinné 
předměty a kroužky: 

- „Semináře z matematiky“ 
- „Semináře z fyziky“ 
- Kroužek výpočetní techniky 
- Kroužek číslicové techniky a elektrotechniky 
- Jazyková příprava pro zahraniční stáže  
- Elektrotechnika 
- Matematika 
- Požární technika a požární sport 
- Volejbal 
- Florbal 
- Sebeobrana 
 

 
První rok nového subjektu se projevil i v oblasti školních poradenských služeb. Školní 
poradenské středisko RaDoSt se rozšířilo celkem na 5 pracovnic:  
Mgr. Drahoslava Hihlánová, výchovné poradenství (vedoucí střediska) 
Miroslava Šrámková, výchovné poradenství  
PaedDr. Pavla Daňková, metodika prevence  
Mgr. Hana Plavjaniková, metodika prevence  
Mgr. Lenka Palánová, kariérové poradenství  
 
Kvalita služeb v oblasti výchovného poradenství a metodiky prevence se postupně rozšiřuje 
do oblasti profesního poradenství a volby dalšího studia. Pro tuto oblast navázala školy 
úzkou spolupráci s řadou významných zaměstnavatelů v regionu. Informace o možnostech 
budoucího pracovního uplatnění jsou žákům zprostředkovány: trvalou prezentací 
informačními materiály v prostorách školy, pracovními workshopy s personality firem 
v prostorách školy a návštěvami žáků ve firmách.  
 
Pro žáky prvních ročníků probíhaly po celý školní rok dnes již standardní aktivity zaměřené 
na dobré zvládnutí přechodu ze základní školy na střední školu s cílem: 

- „Semináře efektivního učení – Jak se správně učit“  
- „Semináře pro žáky s vývojovými poruchami učení – DYS“ 

 
Těmto aktivitám přecházely dva semináře pro přijaté žáky v červnu 2007. Tyto semináře 
zahrnovaly zejména problematiku matematiky a její aplikace do odborných předmětů.  
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Přehled zapojení školy do sportovních soutěží: 
  
1. Přespolní běh, 17. - 18. 10. 2007, Mistrovství ČR v rámci OS STAVBA 

• pořadatel:SOU Vimperk 
• 3. místo v družstvech 

                                 
2. Stolní tenis, 24.10.2007, Středoškolské hry Chomutovska a Kadaňska  

• pořadatel:OA,SOŠ G,SOU Chomutov 
5.- 6. místo 

                    
3. Bowling, 8. 11. 2007, Mistrovství ČR v rámci OS STAVBA 

• pořadatel: SOU st.Ústí nad Labem 
• 10. místo (4 hráči) 

                             
4. Basketbal, 13. 11. 2007, Středoškolské hry Chomutovska a Kadaňska 

• pořadatel: SPŠ a VOŠ Chomutov, SSZ Chomutov 
• 3 .místo ve skupině(bez postupu dále-7 hráčů 

 
 5. Sálová kopaná, 21. 11. 2007, Středoškolská futsalová liga  

• 1. kolo 
• pořadatel: OA,SOŠ G,SOU Chomutov 

                  -  3. místo (12 hráčů) ve skupině -SŠES   
                  -  4. místo (10 hráčů) ve skupině - SŠES ,,B“                                           
 
6. Šachy, 21.- 22.11.2007,Mistrovství ČR v rámci OS STAVBA 

• pořadatel:Rybitví u Pardubic  
• 7 .místo(4 hráči),  SŠES ,,A“ 

                 
7. Volejbal, 26.11.2007, Středoškolské hry Chomutovska a Kadaňska 

• pořadatel: SŠES Chomutov 
• 1.míst (12 hráčů)  SŠES  ,,A“ 
• 4 .místo(8 hráčů)  SŠES  ,,B“ 

                 
8. Volejbal, 27.11.2007,krajské finále  Celorepublikového turnaje středních škol v rámci 
AŠSK 

• pořadatel:Gymnázium Louny 
• 3 .místo (12 hráčů) 

 
9. Stolní tenis, 11.- 12. 12. 2007,  Mistrovství ČR v rámci OS STAVBA 

• pořadatel: ISŠ Litoměřice 
• 7.místo (4 hráči) 
•  

10. Florbal, 9.1.2008  Středoškolské hry Chomutovska a Kadaňska 
• pořadatel: Gymnázium Chomutov 
• 6. místo(12 hráčů) v základní skupině (bez postupu dále),SŠES ,,B“ 
• 1. místo (12 hráčů) v celkovém pořadí   SŠES  ,,A“ 

 
 
 
11. Futsal, 23.-24.1.2008  Mistrovství ČR v rámci OS STAVBA 

• pořadatel: ISŠT COP Most 
• 2. místo (9 hráčů) 
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12. Florbal, prosinec 2007, únor 2008, „O pohár ředitele SŠEaS Chomutov“ 
• pořadatel: SŠEaS Chomutov 
• 1. místo: (8 hráčů) TR 3 

o turnaje se zúčastnilo  více jak 200 žáků ze 30 družstev 
 
13. Silový víceboj, 13. 3. 2008, Mistrovství ČR v rámci OS STAVBA 

• pořadatel: SŠ stavební Teplice 
• 5.místo (4 závodníci)    

 
14. Futsal, 18. 3. 2008, Středoškolské hry Chomutovska a Kadaňska 

• pořadatel: SPŠ a VOŠ Chomutov 
• 3.místo v základní skupina (bez postupu dále), SŠEaS „A“ 
• 4. místo v základní skupině (bez postupu dále)  SŠES ,,B“                    
 

15. Volejbal, 19.3.2008, Chomutov 2008 v rámci projektu ,,hledáme partnerství“ 
•  pořadatel SSZ Chomutov,Statutární město Chomutov 
• 2.místo  

 
16. Florbal, 9.-10.4.2008,  Mistrovství ČR v rámci OS STAVBA 

• pořadatel: SŠEaS Chomutov 
• 1. místo 
•  

17. Nohejbal, 22. - 24. 2008, Mistrovství ČR v rámci OS STAVBA 
• pořadatel:  SOU Otrokovice 
• 6.místo        společné družstvo 

                      -P.Holeček(Z3),P.Kadlec(PO3),P.Štěpánek(ME2B),M.Řezáč(ME2B) 
 
18. Hokejbal, 24.4.2008, Středoškolské hry Chomutovska a Kadaňska 

• pořadatel: SŠEaS Chomutov 
• 7. místo       
 

19. Malá kopaná, 29.4.,6.5.,7.5.,16.5., O pohár předsedy ŠSK při SŠES Chomutov 
• pořadatel: SŠEaS Chomutov 
• 1. místo  TZE 3 

 
20. Atletika, 14. -15. 5. 2008, Mistrovství ČR v rámci OS STAVBA 

• pořadatel: SŠ stavební Louny 
• 3. místo 

 
21. Nohejbal, 17. 6. 2008, Středoškolské hry Chomutovska a Kadaňska 

• pořadatel: SOU technické Chomutov 
• 2. místo   

 
Mistrovství České republiky stavebních škol a učilišť v rámci OS STAVBA 

celoroční soutěž v 9. vybraných sportech 
1. místo  
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Způsob zabezpečení odborné praxe, resp. odborného výcviku, přehled pracovišť a počtu 
umístěných žáků :  
 
Praktické vyučování je Integrovanou střední školou, energetickou, Na Průhoně 4800 
zajišťováno takto: 
 

a) Vlastní  pracoviště: 
areál dílen odborného výcviku: Školní ulice 56, Chomutov 

(strojní a elektrotechnické dílny – slaboproud, 
požární technika ) 

     Pražská 15, Chomutov 
     (elektrotechnické díly – zaměření silnoproudá  

  elektrotechnika, alternativní zdroje energií) 
Beethovenova xx, Chomutov  
(dřevozpracující obory - truhlárna)  
Na Moráni 4803, Chomutov  
(stavební obory)  
ČEZ a.s, elektrárna Tušimice 
(strojní dílny, připraveno pro elektrotechniku) 
ČEZ a.s., elektrárny Prunéřov 
(strojní dílny, elektrotechnické dílny) 
ČEZ a.s, elektrárny Počerady 
(strojní dílny) 
Beethovenova ulice, Železárny Chomutov  
(dřevozpracující obory – tesařské pracivště)  

Uvedená vlastní pracoviště jsou určena k provádění vlastní přípravy mladých lidí a budoucí 
povolání v rámci praktického vyučování, resp. jsou určena jako základny pro umístění žáků 
do provozních podmínek jak výrobních jednotek ČEZ a.s., tak do dodavatelských subjektů, 
které pro výrobní jednotky zajišťují servisní služby, údržbu a rekonstrukce.   

 
 

b) „Smluvní pracoviště“: 
Smluvní pracoviště zahrnují dvě kategorie realizace praktického vyučování – 
odborného výcviku: 

- stálá a dočasná smluvní pracoviště, na kterých žáci pracují pod dohledem 
instruktorů výrobních jednotek a škola s výrobní jednotkou spolupracuje při 
určení pracovní náplně a hodnocení žáků (např. NOEL PLUS s.r.o. 
Chomutov, První elektro a.s., I&C Energo, Energetické opravy, Cherry 
Klášterec nad Ohří, FAS Maniny Praha, TIN Žatec, Gipmont Praha, Stamat 
Černčice, Manalak Chomutov, BIB Chomutov, Sč. stavební Klášterec, firma 
Lucák, Chomutov, ABC Chomutov apod.) 

- smluvní pracoviště pro provádění produktivních prací (škola získá zakázku 
pro realizaci díla, např. provedení elektroinstalace nebo venkovní přípojky 
apod.); škola zajišťuje akci plně samostatně, resp. působí jako subdodavatel a 
pracovní určení a hodnocení provádí sama 

Vzhledem k tomu, že filosofií školy je řídit kompletně celý vzdělávací proces, dává škola 
přednost těmto aktivitám: 

- praktické vyučování (odborný výcvik) ve vlastních dílnách pod vedením učitelů 
OV/PV 

- provádění produktivních prací za úplatu, resp, poskytování slev na nájemném 
za prostory, poskytování zbytkového materiálu apod.     
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Praktické vyučování (odborný výcvik) je realizováno za stálého kontaktu se sociálními 
partnery tzn., za stálých konzultací provozní problematiky. Součástí kariérního růstu učitelů 
OV/PV je pravidelná účast na odborných seminářích a školeních a obnova a zvyšování 
kvalifikace v oblasti odborné přípravy – svářecí kurzy, odborná způsobilost v elektrotechnice, 
revizní zkoušky apod. 
 
Za nedílnou součást výuky odborného výcviku a praktického vyučování považují pedagogičtí 
pracovníci účast na soutěžích a přehlídkách odborných dovedností:  
 
Elektrotechnické obory:  

• Hluboká nad Vltavou, únor 2008, Národní přehlídka odborných dovedností oboru 
Elektrikář – silnoproud  

• Hluboká nad Vltavou, únor 2008, Národní přehlídka odborných dovedností oboru 
Mechanik elektronik   

• Sokolov, soutěž odborných dovedností odboru Elektrikář v instalacích, „KOPOS 
Kolín“  

• Chomutov, listopad 2007, „Spektrum 2008“, mezinárodní soutěž v elektrotechnických 
instalacích, SŠEaS CV a Annaberg – Buchholz 

• Annaberg – Buchholz, duben 2008, meziškolní soutěž SŠEaS a Annaberg Buchholz  
• Příbram, národní soutěž žáků oboru Mechanik elektronik – zaměření Bezpečnostní 

systémy „Jablotron Cup“  
• Stod u Plzně, „Ges elektronic“, odborná soutěž oboru Mechanik elektronik 
• Ostrava, Technická univerzita, Národní soutěž solárních modelů a modelů 

s vodíkovým pohonem   
 
Strojní obory:  

• Chomutov, listopad 2007, „Spektrum 2008“, mezinárodní soutěž oboru Zámečník, 
SŠEaS CV a Annaberg – Buchholz 

• Annaberg – Buchholz, duben 2008, meziškolní soutěž SŠEaS a Annaberg Buchholz  
 
 
 
 

&    
Národní a mezinárodní spolupráce se vzdělávacími institucemi: 
 
1.  Spolupráce s jinými školami  

Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková 
organizace spolupracuje s jinými školami v těchto rovinách: 
a) neformální (neinstitucionální) spolupráce – výměna informací, spolupráce při 

zajišťování produktivních prací, spolupořádání a účast na soutěžích dovedností, 
pořádání sportovních soutěží, partnerská účast v projektech (Leonardo da Vinci), 
spolupráce v rámci Unie školských asociací ČR – CZESHA na krajské úrovni a 
celostátní úrovni apod. 
 

b) institucionalizovaná spolupráce – škola je členem: Asociace energetického a 
elektrotechnického  vzdělávání (asociace českých energetických a elektrotechnických 
škol), ředitel školy Mgr. Jan Mareš je předsedou Rady Asociace; Hospodářská 
komora ČR okres Chomutov – sekce školství a vzdělávání, Asociace institucí 
vzdělávání dospělých, Komise rozvoje lidských zdrojů Svazu průmyslu a dopravy ČR; 
Asociace pro využití tepelných čerpadel, odborné a profesní Cechy stavebních 
řemesel   
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2. Mezinárodní spolupráce: 
Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková 
organizace disponuje širokým zahraničním partnerstvím.  
V současné době představují přímou partnerskou síť tyto organizace – realizace 
projektové činnosti (vzájemná výměny a stáže): 

Spolková republika Německo: 
- F+U Thüringen Erfurt / F+U Sachsen GmbH / TÜV Sachsen 
- EURO Schule Hoyerswerda / RAA Hoyerswerda  
- Berufliches Schulzentrum für Technik,Wirtschaft und Ernährung Annaberg – 

Buchholz 
- atd. 

Dánsko: 
- Fredericia Middelfart Tekniske Skole      

Švédsko: 
- Kavelbrogymnsiet Skövde 

Holandsko: 
- VEV Nijkerk a KENTEG  

Finsko: 
- Opisto Suomusallmi  

Norsko: 
- Melbu – Videregaende Skole – Hadsel Tekniske Fagskole 

Litva: 
- Ukmergés Aukšetesnioji Verlslo Mokykla, Ukmerge 

Slovensko: 
- Střední odborné učiliště energetické, Trnava  
- další školy sdružené ve Slovenském svazu zaměstnavatelů v energetice 

(Žilina, Bratislava, Velké Kapušany) 
 

Kontakty pro zahraniční spolupráce jsou dále navázány do Rakouska a Španělska.  
 
 

3. Rekvalifikace a další vzdělávání  
a) Rekvalifikace : 

ve spolupráci s Úřadem práce v Chomutově:  
- rekvalifikace pro pracovní činnosti : Zámečník a zámečnické práce, Elektrikář 

a elektrikářské práce, Obsluha ICT a jazykové vzdělávání, odborná 
způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění  

 
b) DVPP  

- další vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 „Specializované činnosti v rámci ICT“  k výkonu další činnosti 
pedagogických pracovníků: koordinátor ICT (vyhláška č. 317/2005 Sb.,v 
platném znění, § 9) 

- další vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 „Prevence sociálně patologických jevů“ k výkonu další činnosti 
pedagogických pracovníků: specializované činnosti prevence sociálně 
negativních jevů (vyhláška č. 317/2005 Sb.,v platném znění, § 9) 

 
4. Národní a zahraniční projektová činnost školy: 

 
viz: tabulka přehledu projektů  
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Přehled realizovaných projektů 

Název organizace Název projektu Číslo projektu Opatření Celková částka (v 
Kč) 

Spolufinancování 
kraje (ANO/NE) Stručný obsah projektu 

SŠEaS Chomutov  Mobilita ped.pracovníků - 
RaDoSt 

CZ/07/LLP-
LdV/VETPRO/134181 

Leonardo da 
Vinci 

400 000,00 Kč NE 2 krátkodobé stáže 
pedagogických pracovníků 
středních škol Ústeckého 
kraje, pracovníků ÚP CV, PPP 
Ústeckého kraje, OA Most - 
cílové země Německo a 
Slovensko 

SŠEaS Chomutov  Řízené elektropneumatické 
systémy 

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0042 ESF-RLZ-1.1 2.989.560,00 NE Projekt přípravy systému 
dalšího vzdělávání v oblasti 
provozuschopnosti 
elektropneumatických 
systémů; vzdělávání 
odborných učitelů a lektorů, 
tvorba vzdělávacích a 
výukových modulů 

SŠEaS Chomutov  Moderní systémy řízení CZ.04.1.03/4.1.06.3/0027 ESF-RLZ-1.1   NE projekt zaměřen na zavedení 
systému řízení organizace a 
její evaluace podle norem 
řady ISO 9000:2001 

SŠEaS Chomutov  Zaučen v technickém oboru  CZ.04.1.03/1.1.06.1/0010 ESF-RLZ-1.1 1.782.500,00 NE projekt 3. šestiměsíčních 
rekvalifikací zaměřených na 
odborné kompetence oboru 
Zámečník, Elektrikář a 
Elektrotechnická a 
instalatérská zařízení budov 
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SŠEaS Chomutov  Zaučen v technickém oboru II CZ.04.1.03/1.1.06.4/0029 ESF-RLZ-1.1 2.820.180,00 NE návazný projekt: projekt 3. 
šestiměsíčních rekvalifikací 
zaměřených na odborné 
kompetence oboru Zámečník, 
Elektrikář a Elektrotechnická a 
instalatérská zařízení budov 

SŠEaS Chomutov  RORISK  UZ 33163 prevence 
negatincích jevů  

15.000,00 ANO školní projekt v rámci 
adaptability žáků na prostředí, 
prevence sociálně negativních 
jevů a sociální aktivity  

SŠEaS Chomutov  Kvalita I - nová závěrečná 
zkouška  

nositel NÚOV  ESF-RLZ 3.1   NE škola je v projektu partnerem; 
projekt je zaměřen na tvorbu 
nové podoby a obsahu 
závěrečné zkoušky ve 
vybraných oborech 

SŠEaS Chomutov  UNIV - uznávání a ověřování 
výsledků dalšího vzdělávání v síti 
škol 

nositel NÚOV  ESF-RLZ 3.1   NE škola je v projektu partnerem; 
projekt je zaměřen na přípravu 
škol pro aplikaci zákona o 
ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání; 
tvorba modulového vzdělávání 

SŠEaS Chomutov  Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků odborných škol na 
podporu tvorby a realizace 
školních vzdělávacích programů  

nositel NÚOV  ESF-RLZ 3.1   NE projekt, ve kterém je zapojeno 
6 vysokých škol, dvě střední 
školy a jedna profesní 
asociace; cílem projektu je 
vytvořit a pilotně ověřit 
vzdělávací program pro 
specialisty pro tvorbu školních 
vzdělávacích programů na 
středních odborných školách 
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SŠEaS Chomutov  NSK - národní soustava 
kvalifikací - Sektorová Rada 
energetiky  

nositel NÚOV  ESF-RLZ 3.1   NE škola je projektovým 
partnerem; v rámci projektu se 
tvoří Národní soustava 
kvalifikací  

SŠEaS Chomutov  Elektrotechnické standardy a 
certifikace 

CZ.04.1.03/3.1.15.2/0103 ESF-RLZ 4 453 780,00 Kč NE od 1.11.2006 do 30.6.2008 

SŠEaS Chomutov  MULTICHANCE - systém pro 
podporu dalšího vzdělávání na 
integrovaných středních školách 

CZ.04.1.03/3.1.15.2/0459 ESF-RLZ 5 595 740,00 Kč NE od 1.11.2006 do 30.6.2008 

SŠEaS Chomutov  Praxe v technických oborech - 
součást výuky   

CZ.04.1.03/3.1.15.2/0213 ESF-RLZ 6 360 000,00 Kč   od 1.11.2006 do 30.6.2008 

SŠEaS Chomutov  Příprava specifického 
vzdělávacího modulu „Začínáme 
podnikat v řemeslech“ 

CZ.04.1.03/3.1.15.2/0193 ESF-RLZ 1 132 700,00 Kč   od 1.11.2006 do 30.6.2008 

SŠEaS Chomutov  MAGNET CZ.04.1.03/2.1.25.2/2336  ESF-RLZ 2 031 500,00 Kč     

SŠEaS Chomutov  Šance CZ.04.1.03/2.2.15.3/0148 ESF_RLZ 1 525 190,00 Kč     

SŠEaS Chomutov  Tepelné čerpadlo s vizualizací 
dat  

  Nadace Zelená 
energie  

450 000,00 Kč     

VOS, OA Most  Středoškolské vzdělávání    Finančního 
mechanismu EHP a 
Norského finančního 
mechanismu 

  NE škola partner projektu; cílem 
projektu: výměna zkušeností 
mezi školami v Česku a na 
Islandu - stáž ped. pracovníků 
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SŠEaS Chomutov  Předehřev TUV fototermickým 
systémem  

  Státní fond životního 
prostředí, Nadace 
ČEZ  

2 000 050,00 Kč     

Ústecký kraj Podpora přípravy žáků ke studiu 
na vysokých technických školách  

  Ústecký kraj     pilotní projekt speciální 
matematické přípravy žáků ke 
studiu  technických vysokých 
školách  

VOS, OA Most  POD-MIN   ESF-RLZ   NE škola partner projektu; 
vytvoření a pilotní ověření 
nového typu vzdělávacího 
programu, který je zaměřen 
na vzdělávání pedagogických 
pracovníků středních 
technických škol v oblasti 
ekonomiky a podnikání  

Střední škola technická 
COP-Most- Velebudice 

Profi CZ.04.1.01/3.3.06.1/0017 ESF-RLZ 342.000,00 Kč NE od 1.1.2006 do 30.6.2007, 
škola je projektovým 
partnerem;cílem projektu je 
vzdělávání v oblasti 
projektové přípravy dalšího 
profesního vzdělávání pro 
neziskový sektor 

Střední škola technická 
COP-Most- Velebudice 

Kompletní program podpory 
vzdělávání žáků a studentů 

CZ.04.1.03/3.1.15.3/0022 ESF-RLZ 5 743 380,00 Kč NE od 1.1.2007 do 30.6.2008, 
cílem projektu je poskytnutí 
komplexní podpory 
znevýhodněným žákům a 
studentům s kombinací 
handicapů ( sociální, poruchy 
učení, poruchy chování apod), 
kteří jsou ohroženi 
předčasným ukončením školní 
docházky v regionu Mostecka 
a Chomutovska. 

 
 



 

& 
 
Údaje o organizaci školního roku, vzdělávacích programech, výchovně vzdělávacích 
výsledcích, přijímacím řízení, přehled o pedagogických pracovních (statistika a 
přehledy) 

- viz příloha KEVIS (Krajský evidenční systém) 
- viz příloha Pedagogicko-organizační zajištění školního roku 2007/2008 
 

Statistické údaje Krajského evidenční systému KEVIS:  
 
Základní údaje o organizace 
Kód organizace CV – K – 136 

Název subjektu podle rozhodnutí Střední škola energetická a stavební, Chomutov, 
Na Průhoně 4800, příspěvková organizace 

Adresa Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov 
Jméno ředitele Mgr. Jan Mareš 
Jméno osoby odpovědné za vyplnění Ing. Miloš Holopírek 
 
Interní pracovníci 
Kód organizace CV – K – 136 
Počet int. PP fyzicky 96 
Počet int. PP přepočteno 92.10 
Počet int. NP fyzicky 55 
Počet int. NP přepočteno 54.00 
 
Externí pracovníci 
Kód organizace CV – K – 136 
Počet ext. PP fyzicky 8 
Počet ext. NP fyzicky 0 
 
Třídy 
Kód organizace CV – K – 136 
Počet tříd ostatní studium 12 
Z toho tříd střední vzdělání 0 
Z toho tříd stř. vzděl. s výuč. Listem 0 
Z toho tříd stř. vzděl. s mat. 12 
 
Přijímací řízení 
Kód organizace CV – K – 136 
1. Kolo stř. vzdělání 0 
2. Kolo stř. vzdělání 0 
Do dalších kol stř. vzdělání 0 
1. Kolo stř. vzdělání s výučním listem 129 
2. Kolo stř. vzdělání s výučním listem 11 
Do dalších kol stř. vzdělání s výučním listem 6 
1. Kolo stř. vzdělání s maturitou 199 
2. Kolo stř. vzdělání s maturitou 29 
Do dalších kol stř. vzdělání s maturitou 3 
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Kód organizace CV – K – 136 
1. Kolo stř. vzdělání 0 
2. Kolo stř. vzdělání 0 
Do dalších kol stř. vzdělání 0 
1. Kolo stř. vzdělání s výučním listem 129 
2. Kolo stř. vzdělání s výučním listem 11 
Do dalších kol stř. vzdělání s výučním listem 6 
Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s výuč listem 145 
1. Kolo stř. vzdělání s maturitou 151 
2. Kolo stř. vzdělání s maturitou 29 
Do dalších kol stř. vzdělání s maturitou 3 
Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s mat. 183 
 
Odvolání přijímacího řízení 
Kód organizace CV – K – 136 
1. Kolo odvolání celkem 0 
2. Kolo odvolání celkem 0 
Další kola odvolání celkem 0 
1. Kolo přijatí autoremedura 0 
2. Kolo přijatí autoremedura 0 
Další kola přijatí autoremedura 0 
1. Kolo přijatí odvolání ke KÚ 0 
2. Kolo přijatí odvolání ke KÚ 0 
Další kola přijatí odvolání ke KÚ 0 
 
Prospěch žáků 
Kód organizace CV – K – 136 
Počet žáků stř. vzdělání 0 
Z toho prospělo s vyzn. stř. vzdělání 0 
Z toho prospělo stř. vzdělání 0 
Z toho neprospělo stř. vzdělání 0 
Z toho ostatní 0 
Počet žáků stř. vzdělání s výučním listem 409 
Z toho prospělo s vyzn. stř. vzdělání s výuč. 
list. 

2 

Z toho prospělo stř. vzdělání s výučným 
listem 

195 

Z toho neprospělo stř. vzdělání s výuč. listem 189 
Z toho ostatní 23 
Počet žáků stř. vzdělání s maturitou 440 
Z toho prospělo s vyzn. stř. vzdělání s mat.  0 
Z toho prospělo stř. vzdělání s maturitou 162 
Z toho neprospělo stř. vzdělání s maturitou 251 
Z toho ostatní 27 
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Prospěch žáků 
Kód organizace CV – K – 136 
Počet žáků stř. vzdělání 0 
Z toho prospělo s vyzn. stř. vzdělání 0 
Z toho prospělo stř. vzdělání 0 
Z toho neprospělo stř. vzdělání 0 
Z toho ostatní 0 
Počet žáků stř. vzdělání s výučním listem 382 
Z toho prospělo s vyzn. stř. vzdělání s výuč. 
list. 

3 

Z toho prospělo stř. vzdělání s výučným 
listem 

311 

Z toho neprospělo stř. vzdělání s výuč. listem 68 
Z toho ostatní 0 
Počet žáků stř. vzdělání s maturitou 416 
Z toho prospělo s vyzn. stř. vzdělání s mat.  2 
Z toho prospělo stř. vzdělání s maturitou 326 
Z toho neprospělo stř. vzdělání s maturitou 88 
Z toho ostatní 0 
 
Závěrečné a maturitní zkoušky  
Kód organizace CV – K – 136 
Počet žáků konajících poprvé ZZ stř. vzdělání 0 
Z toho žáci z daného školního roku 0 
Z toho žáci z minulého školního roku 0 
Z toho žáků konajících opravnou ZZ stř. 
vzdělání 

0 

Počet žáků konajících poprvé ZZ stř. vzděl. 
s výučním listem 

105 

Z toho žáci z daného školního roku 99 
Z toho žáci z minulého školního roku 6 
Z toho žáci z předchozích školních let 0 
Počet žáků konajících opravnou ZZ stř. 
vzdělání s výučním listem 

12 

Počet žáků konajících poprvé MZ stře. 
Vzdělání s maturitou 

57 

Z toho žáci z daného školního roku 57 
Z toho žáci z minulého školního roku 0 
Z toho žáci z předchozích školních let 0 
Počet žáků konajících opravnou MZ stř. 
vzdělání s maturitou 

4 

 
Závěrečné a maturitní zkoušky 
Kód organizace CV – K – 136 
Počet žáků konajících poprvé ZZ stř. vzdělání 0 
Z toho u ZZ prospělo s vyznamenáním 0 
Z toho u ZZ prospělo  0 
Z toho u ZZ neprospělo 0 
Počet žáků konajících poprvé ZZ stř. vzdělání 
s výučním listem 

105 

Z toho u ZZ prospělo s vyznamenáním 6 
Z toho u ZZ prospělo  76 
Z toho u ZZ neprospělo  23 
Počet žáků konajících poprvé MZ stř. vzdělání 
s maturitou 

57 

Z toho u MZ prospělo s vyznamenáním 6 
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Z toho u MZ prospělo 40 
Z toho u MZ neprospělo   11 
 
Závěrečné a maturitní zkoušky 
Kód organizace CV – K – 136 
Počet žáků konající opravnou ZZ stř. vzdělání 0 
Z toho u ZZ prospělo s vyznamenáním 0 
Z toho u ZZ prospělo 0 
Z toho u ZZ neprospělo  0 
Počet žáků konajících opravnou ZZ stř. 
vzdělání s výučním listem 

12 

Z toho u ZZ prospělo s vyznamenáním 0 
Z toho u ZZ prospělo 12 
Z toho u ZZ neprospělo 0 
Počet žáků konajících opravnou MZ stř. 
vzdělání s maturitou 

4 

Z toho u MZ prospělo s vyznamenáním 0 
Z toho u MZ prospělo 0 
Z toho u MZ neprospělo 4 

 
Stupně chování 
Kód organizace CV – K – 136 

 I. pol. 2. stupeň chování 60 
I. pol. 3. stupeň chování 50 
I. pol. podmínečné vyloučení 11 
I. pol. Vyloučení 0 
II. pol. 2. stupeň chování 75 
II. pol. 2.stupeň chování 87 
II. pol. Podmínečné vyloučení 7 
II. pol. Vyloučení 1 
 
Zameškané hodiny 
Kód organizace CV – K – 136 

 Zameškané hodiny celkem I. pololetí 94432 
Z toho neomluvené hodiny I. pololetí 15531 
Zameškané hodiny celkem II. pololetí 97037 
Z toho neomluvené hodiny II. pololetí 18331 
 
Účast v soutěžích 
Kód organizace CV – K – 136 

 Účastníci školní kolo 23 
Účastníci okresní kolo 19 
Účastníci oblastní kolo 0 
Účastníci ústřední kolo 0 
 
Interní pracovníci 
Kód organizace CV – K – 136 
Počet int. PP fyzicky 82 
Počet int. PP přepočteno 78,10 
Počet int. NP fyzicky 55 
Počet int. NP přepočteno 54.00 
 
Externí pracovníci 
Kód organizace CV – K – 136 
Počet ext. PP fyzicky 8 
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Počet ext. NP fyzicky 0 
 
Interní pracovníci 
Kód organizace CV – K – 136 
Asistenti pedagoga pro zdrav. postiž. fyzicky 0 
Asistenti pedagoga pro zdrav. postiž. 
přeočteno 

 

Asistenti pedagoga pro soc. znevýhod. 
fyzicky 

0 

Asistenti pedagoga pro soc. znevýhod. 
přepočteno 

 

 
Věkové složení 
Kód organizace CV – K – 136 
Počet PP do 35 let celkem 16 
Z toho ženy 4 
Počet PP bez. odb. kvalif. do 35 let 8 
Počet PP 35 – 45 let celkem 25 
Z toho ženy 10 
Počet PP bez. odb. kvalif. 35 – 45 let 8 
Počet PP 45 – 55 let celkem 21 
Z toho ženy 6 
Počet PP bez. odb. kvalif. 45 – 55 let 7 
Počet PP 55 – důch. věk celkem 12 
Z toho ženy  1 
Počet PP bez. odb. kval. 55 – důch. věk 4 
Počet PP důchodci celkem 8 
Z toho ženy 2 
Počet PP bez odb. kval. důchodci 2 
 
Vzdělávací akce školy 
Kód organizace CV – K – 136 
Počet účastníků akce jednodenní 204 
Počet účastníků akce vícedenní 45 
Počet PP, kteří se nezúč. Žádné vzděl. akce 0 
 
Interní pracovníci 
Kód organizace CV – K – 136 
Počet int. PP fyzicky 14 
Počet int. PP přepočteno 14,00 
Počet int. NP fyzicky 0 
Počet int. NP přepočteno  
 
Externí pracovníci 
Kód organizace CV – K – 136 
Počet ext. PP fyzicky 0 
Počet ext. NP fyzicky 0 
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Věkové složení 
Kód organizace CV – K – 136 
Počet PP do 35 let celkem 0 
Z toho ženy 0 
Počet PP bez. odb. kvalif. do 35 let 0 
Počet PP 35 – 45 let celkem 6 
Z toho ženy 4 
Počet PP bez. odb. kvalif. 35 – 45 let 2 
Počet PP 45 – 55 let celkem 2 
Z toho ženy 2 
Počet PP bez. odb. kvalif. 45 – 55 let 0 
Počet PP 55 – důch. věk celkem 6 
Z toho ženy  6 
Počet PP bez. odb. kval. 55 – důch. věk 1 
Počet PP důchodci celkem 0 
Z toho ženy 0 
Počet PP bez odb. kval. důchodci 0 
 
Vzdělávací akce školy 
Kód organizace CV – K – 136 
Počet účastníků akce jednodenní 0 
Počet účastníků akce vícedenní 2 
Počet PP, kteří se nezúč. Žádné vzděl. akce 12 
 
 
Počty žáků - školní rok 2007/2008 

     
       
Kód oboru Název oboru 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník Celkem 

36-52-H/001 Instalatér 10 0 8   18 
23-61-H/001 Lakýrník 0 0 11   11 
36-64-H/001 Tesař 14 6 8   28 
36-64-E/002 Tesařské a truhlářské práce 11 10 4   25 
36-67-E/001 Zednické práce 9 13 7   29 
36-67-H/001 Zedník 12 10 18   40 
36-66-H/001 Montér suchých staveb 13 16 6   35 
33-56-H/001 Truhlář 23 20 22   65 
36-55-H/001 Klempíř stavební  výroba 0 5 0   5 
26-51-H/002 Elektrikář - slaboproud 18 10 12   40 
26-51-H/003 Elektrikář - silnoproud 9 18 22   49 
23-51-H/001 Zámečník 43 20 21   84 
26-43-L/001 Mechanik elektronik 65 60 38 49 212 
39-41-
M/001 Strojírenská a elektrotech. zařízení 26 0 0 0 26 
23-45-
M/003 Strojník požární techniky 34 29 34 34 131 
36-44-L/502 Stavební provoz 23 13     36 
64-41-L/524 Podnikání 33 18     51 
  CELKEM denní studium         885 
64-41-L/524 Podnikání 27 26 7   60 
23-43-L/506 Provozní technika 21 19 20   60 
26-41-L/501 Elektrotechnika 25 10 6   41 
  CELKEM distanční studium         161 
 



 

ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY 

Praktické vyučování / odborný výcvik : Chomutov : Školní 56, Pražská 15 
 ČEZ a.s. : Elektrárny Prunéřov, Elektrárny Tušimice, Elektrárna Počerady 
Domov mládeže : Chomutov : Palackého 5; 
Výdejna stravy : Chomutov : Školní 56 

LEGENDA : 

Organizační řízení 
Metodické řízení 
Úseky podílející se na hospodářské činnosti 

ÚSEK 
PRAKTICKÉHO 

VYUČOVÁNÍ 

Sekretariát 

Hospodářská 
činnost 

Ředitel školy 

ÚSEK 
KVALITY 

METODIKA 
TVORBY 

PROJEKTŮ 

 
Základní organizační a metodické schéma školy / organizační schéma úseku PV – OV / organizační schéma úseků TV:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
; 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Stavební 
obory 

Metodické 
komise 

(Kovo, Elektro, 
Dřevo, Stavo) 

Strojní 
obory 

Dřevozpracující 
obory 

Elektrotechnické 
obory 

ÚSEK 
VÝCHOVY MIMO 

VYUČOVÁNÍ 

Domov 
mládeže 

Na Průhoně 

Domov 
mládeže 
Palackého 

Domov 
mládeže 

Bethovenova 

ÚSEK 
HOSPODÁŘSKO 

SPRÁVNÍ 

Školní jídelna 
Na Průhoně 

Školní jídelna 
Palackého 

Kantýna 

Ekonomické 
oddělení 

Mzdové 
a personální 

oddělení 

Oddělení 
stravování 

ÚSEK 
TEORETICKÉHO 

VYUČOVÁNÍ 

Všeobecně 
vzdělávací 
předměty 

Odborné 
předměty 

Předmětové 
komise 

Enviromentální 
výchova 

a vzdělávání 

Publicita 

Knihovna 
učebnic 

Metodika 
ICT 

Školní poradenské 
středisko 
RADOST 

Výchovné 
poradenství 

Metodika 
prevence 

Kariérové 
poradenství 

ÚSEK 
TECHNICKO 

SPRÁVNÍ 

Ostraha 

Autoprovoz 

PO, BOZP 

Údržba 

Úklid 

Nákup 

ROZVOJOVÉ 
CENTUM 

ALVA 
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UČITEL ODBORNÝCH 
PŘEDMĚTŮ 

1. Petr Beran – ETU* 
2. Petr Svoboda – EPROČ* 
3. Pavel Ždych – CV 
4. František Virt – CV 
5. Jan Korbel – EPOČ 
6. Tomáš Hájek – CV 
7. Jiří Trejbal – EPR 
8. Martin Gründl – CV 
9. Tomáš Pláteník - CV 

 
*  Koordinace odloučeného 

pracoviště 

UČITEL ODBORNÝCH 
PŘEDMĚTŮ 

1. Jan Holan – CV, EPR 
2. Jiří Kindl – CV, EPR 
3. Oldřich Kuneš – CV, EPR 
4. Tomáš Vizi – CV 
5. Karel Řezníček – CV 
6. Pavel Jánský – CV 
7. Arnošt Matucha – CV 
8. Roman Knop – CV 
9. Petr Tůma – CV 

10. Josef Kubelka – CV, EPR 
11. Vladimír Arnold – CV 

 

UČITEL ODBORNÝCH 
PŘEDMĚTŮ 

1. Reindl Josef 
2. Zukal Milan 
3. Rodina Vít 
4. Dejvický Karel 
5. Smolař Josef 
6. Obermaier Jiří 
 

 

UČITEL ODBORNÝCH 
PŘEDMĚTŮ 

1. Wrana  Josef 
2. Janoš Rostislav 
3. Barantál Miloslav 
4. Bednář Jaroslav 
5. Holeček Bohumil 
6. Němec Jaroslav 
7. Pašek Roman 
8. Pravda Jiří 
9. Obermaier Jiří 
10. Korel František 
11. Bartošík Miloš 
12. Ryska Norbert 

 

VEDOUCÍ UČITEL 
ODBORNÉHO VÝCVIKU 

Elektrotechnické obory 

Josef Lancoš 

VEDOUCÍ UČITEL 
ODBORNÉHO VÝCVIKU 

Strojírenské obory 

Luboš Vavro 

VEDOUCÍ UČITEL 
ODBORNÉHO VÝCVIKU 

Dřevozpracující obory 

Chuchel Miloslav 

VEDOUCÍ UČITEL 
ODBORNÉHO VÝCVIKU 

Stavební obory 

Richard Loutchan 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE 
PRO PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ 

Ing. Bohuslav Roll 

REFERENT 

Marie Švarcová 
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UČITEL ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 

1. PhDr. Jiří Bednář 
2. Ing. Lenka Demjanová 
3. JUDr. Ing. Jiří Kincl 
4.  Ing. Ladislav Kohout 
5. Ing. Jiří Otipka 
6. Ing. Michaela Reissová 
7. Antonín Snášel 
8. Evžen Snášel 
9. Ing. Diana Tomanová 

10. Ing. Josef Uchytil 
11. Ing. Milan Zeman 

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ 
Zástupce statutárního orgánu 

Ing. Miloš Holopírek 

EXTERNÍ ÚVAZEK 

Bohuslav Baďura, Ondrej Benko,DiS., Bc.Alexandr Hostin, Eliška Linhartová, Ing.Václav Palán, Ing.Milan Reiss, 
Čeněk Schönbeck, Mgr.Ladislav Šnelly 

UČITEL VŠEOBECNĚ 
VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 

1. Mgr. Jiří Bečvář 
2. Mgr. Věra Bednářová 
3. PaedDr. Pavla Daňková 
4.  Mgr. Drahoslava Hihlánová 
5. Mgr. Jan Kliment 
6. Mgr. Vlasta Koubová 
7. Mgr. Šárka Kratochvílová 
8. Josef Märc 
9. Mgr. Zdenka Märcová 

10. Mgr. Lenka Otipková 
11. Mgr. Lenka Palánová 
12. Vlasta Podlahová 
13. Mgr. Světlana Potapová 
14. Mgr. Světluše Stehlíková 
15. Mgr. Hana Szilvásiová 
16. Mgr. Jitka Štorková 
17. Mgr. Dana Wachtfeidlová-Fisková 

 PUBLICITA 
Zpracovatel publicity 

Mgr. Vlasta Koubová 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ing. Josef Uchytil 

METODIK ICT 

Mgr. Jan Kliment 
Antonín Snášel 

KNIHOVNA UČEBNIC 

Mgr. Lenka Otipková 

Středisko 
RADOST 

Výchovný poradce 

Mgr. Drahoslava Hihlánová 

Metodik prevence 

PaedDr. Pavla Daňková 

Kariérový poradce  

Mgr. Lenka Palánová  
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KNIHOVNA UČEBNIC 

Miroslava Šrámková 

METODIK ICT 

Josef Veselý 

UČITEL 
ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 

1. Iva Halbichová 
2. Hana Kollárová 
3. Václava Kubešová 
4.  Vlasta Labajová 
5. Jiří Linhart 
6. PhDr. Jaroslav Tatíček 
5. Petr Taud 

 

UČITEL VŠEOBECNĚ 
VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 

1. Ing. Jan Martinec 
2. Mgr. Hana Plavjaniková 
3. Mgr. Pavel Straka 
4.  Lucie Šimůnková 
5. Miroslava Šrámková 
6. Petr Šťovíček 
7. Josef Veselý 

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO TEORETICKÉ 
VYUČOVÁNÍ 

Ivanka Kopejsková 

Středisko 
RADOST 

Výchovný poradce 

Miroslava Šrámková 

Metodik prevence 

Mgr. Hana Plavjaníková 
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&   
Informace o kontrolách kontrolních orgánů: 
 
1. Česká školní inspekce:  

• Leden 2008, Kontrola BOZP a PO (dokumentace, organizace a řízení oblasti BOZP) 
o termín:  
o záměry:  

 
2. Orgány státní správy a samosprávy (ostatní):  

• Všeobecná zdravotní pojišťovna 
o 21.9.2007 
o kontrola odvodů na veřejné zdravotní pojištění  

 
• Oborová zdravotní pojišťovna 

o 23.10.2007 
o kontrola odvodů na veřejné zdravotní pojištění  

 
• Okresní správa sociálního zajištění 

o 22.10., 21. – 29.11.2007 
o kontrola odvodů zdravotního a nemocenského pojištění  

 
• Krajský úřad Ústeckého kraje, kontrolní odbor 

o 23.03. – 01.04.2008 
o veřejnosprávní kontrola dokladů a organizace spojení ISŠ energetické, 

Chomutov a Střední školy stavební, Chomutov  
 

• Krajské hygienická stanice, pracoviště Chomutov 
o kontrola školních jídelen 

§ Na Průhoně: 01.04.2008 
§ Palckého 5: 27.09.2007, 05.06.2008 
§ kantýna: 24.04.2008 

o kontrola domova mládeže 
§ Palackého 5: 15.11.2007 
§ Na Průhoně:  03.06.2008  

 
• Ministerstvo práce a sociálních věcí 

o 30.07.2008 
o kontrola projektů ESF – „RLZ: Sance“  

 
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

o xx.xxx.xxx 
o kontrola projektů ESF – RLZ   

§ ESAC 
§ PODMIN  
§ Praxe v technických oborech součást výuky  
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& 
Údaje o hospodaření školy z Výroční zprávy o hospodaření školy za kalendářní rok 
2007 

 
1. Základní charakteristika roku - základní hospodářské ukazatele 
2.  Příjmy 
2.1  Příjmy hlavní činnosti 
2.2  Příjmy doplňkové  činnosti 
3.  Náklady (výdaje)  
3.1 Náklady hlavní činnosti 
3.2 Náklady doplňkové činnosti 
4.  Vyhodnocení tvorby a čerpání fondů 
4.1 Stav a tvorba fondů celkem 
4.2 Investiční fond                      
4.3 Fond kulturních a sociálních potřeb 
4.4 Fond odměn 
4.5 Rezervní fond 
4.6 Fond oběžných aktiv 
5. Struktura jiných odběratelů 
 
1. Základní charakteristika roku - základní hospodářské ukazatele 
                  v tis. Kč 
činnost náklady výnosy výsledek 

hospodaření 
hlavní 69 031,64 69 002,06 -29,58 
doplňková   6 639,70 7 105,92 466,22 
CELKEM 75 671,34 76 107,98 436,64 
 
- příspěvek na činnost (dotace ze SR):     7 851 610,07,- Kč 
   z toho: 

- SIPVZ            18 600,00 Kč 
- projekty ESF      5 377 236,00 Kč 
- projekt MPSV, ÚP     2 447 269,07 Kč 
- pracovní úřad             8 505,00 Kč 
 

- příspěvek na činnost – dotace ÚSC:   47 570 432,65 Kč 
z toho: 

  - příspěvek na provoz      8 067 360,00 Kč 
  - přímé náklady    38 027 790,00 Kč   
  - projekt ŘES       1 450 551,65 Kč 
  - protidrogová prevence          15 000,00 Kč 
  - pojistné náhrady             9 731,00 Kč 
 
- příspěvek celkem:      55 422 042,72 Kč  
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2. Příjmy 
 
2.1 Příjmy hlavní činnosti 
celkové příjmy   69 002,06 tis. Kč 
z toho: 
- vlastní výnosy   13 580,02 tis. Kč 
- dotace    55 422,04 tis. Kč 
 
2.2 Příjmy hospodářské činnosti 
celkové příjmy     7 105,92 tis. Kč 
z toho: 
- tržby z prodeje vlastních 
  výrobků a služeb     6 203,27 tis. Kč 
- tržby z prodeje zboží          881,54 tis. Kč 
- ostatní výnosy          21,11 tis. Kč 
 
3. Náklady (výdaje) 
3.1 Náklady (výdaje) hlavní činnosti 
A) Investiční výdaje celkem       2 360,00 tis. Kč 
  
B) Neinvestiční výdaje celkem    69 031,64 tis. Kč  

z toho: 
 
 - Náklady na platy pracovníků    26 894,38 tis. Kč 
    školy – hrazeno z příspěvku 
 - Náklady na platy pracovníků         146,10 tis. Kč 
    školy – hraz. z jiných zdrojů    
 - Ostatní osobní náklady -          
    hrazeno z příspěvku          308,33 tis. Kč 
 - Ostatní osobní náklady -       6 581,62 tis. Kč 
      hrazeno z jiných zdrojů 
 - Zákonné odvody sociálního 
   a zdravotního pojištění     11 765,04 tis. Kč 
 - Tvorba soc. fondu           547,12 tis. Kč 
 - Výdaje na učebnice, učební 
    pomůcky, texty                   407,73 tis. Kč 
 - Odpisy        1 062,72 tis. Kč 
 - Ostatní provozní náklady              32 318,60 tis. Kč   
 
 
4. Vyhodnocení tvorby a čerpání fondů organizace 
 
4.1 Stav a tvorba fondů celkem 
 
fondy    stav k 31. 12. 2007 
----------------------------------------------------------------- 
IF     5 191,70 tis. Kč 
FKSP        808,57 tis. Kč 
Fond odměn       343,35 tis. Kč 
Rezervní fond        1 808,96 tis. Kč 
Fond oběžných aktiv      160,37 tis. Kč 
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tvorba fondů v roce 2007: 
 
IF  - odpisy investičního majetku (účet 551) ve výši        1 062,72 tis. Kč 
  - převod zůstatku SŠS CV     4 496,83 tis. Kč 
  - dotace SFŽP      1 595,44 tis. Kč 
FKSP  - přídělem (Vyhl. 310/96 Sb. - účet 527) ve výši     568,39 tis. Kč 
  - převod zůstatku SŠS CV     131,62 tis. Kč 
  - úhrada rozdílu – přísp. na dovolenou, penz.fond       14,82 tis. Kč 
FO  - převod zůstatku SŠS CV        302,33 tis. Kč 
RF  - sponzorské dary ve výši           468,00 tis. Kč 
  - přídělem ze zlepšeného HV ve výši         465,02 tis. Kč 
  - převod zlepšeného HV SŠS CV           3,45 tis. Kč 
  - převod zůstatku SŠSCV        524,03 tis. Kč 
  - projekty ESF       4 849,76 tis. Kč 
   
Fond OA - beze změny    
 
4.2 Investiční fond                        

− v roce 2007 byl tento fond tvořen odpisy hmotného a nehmotného investičního 
majetku ve výši  1 062 717,- Kč 

− převodem zůstatku Střední školy stavební Chomutov ve výši 4 496 833,82 Kč 
− dotací SFŽP – projekt SOLARTOP ve výši 1 595 438,99 Kč  
− čerpání fondu v roce 2007 se uskutečnilo pořízením:  

a)HIM ve výši      2 360,00 tis. Kč                                  
b)velkou údržbou – výměna oken           98,00 tis. Kč 

Položka 
 

Cena v tis. Kč 

Vrtačky                 210,00 
Kopírovací stroj            51,00 
Osciloskop 46,00 
Vizualizér 52,00 
SOLARTOP 2001,00 
C E L K E M 
 

2360,00 

 
4.3 Fond kulturních a sociálních potřeb 
v roce 2007 byl tento fond tvořen: 
a) základním přídělem ve výši                        568 393,- Kč 
b) splátky půjček - bytové účely                 34 915,- Kč (účet 335 300) 
c) převod rozdílu – přísp.na rekreaci, penz.fond    14 820,- Kč 
 
čerpání fondu v roce 2007 
a) příspěvek  na stravování zaměstnanců   189 559,- Kč 
b) příspěvek na nepeněžní dary          14 000,- Kč 
c) příspěvek na rekreaci zaměstnanců       36 000,- Kč 
d) poskytnutí půjček na bytové účely                50 000,- Kč (účet 335 300) 
e) kulturní činnost zaměstnanců a žáků                  65 368,- Kč 
f)  penzijní fondy        132 800,- Kč 
g) výměnné akce              10 425,- Kč 
h) zdravotní prevence       47 820,- Kč 
 
4.4 Fond odměn 

- v roce 2007 byl fond tvořen převodem zůstatku SŠS Chomutov ve výši 302 331,- Kč. 
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4.5 Fond oběžných aktiv 
- v roce 2007 nebyl fond tvořen ani čerpán 
- výše fondu představuje krytí skladových zásob potravin školní jídelny a kantýny. 

 
4.6 Rezervní fond 

- rezervní   fond   byl  v   průběhu  roku  2007  naplněn   sponzorskými   dary  ve    výši   
468 000,-Kč, projekty ESF ve výši 4 849 759,- Kč, přídělem ze zlepšeného HV ve výši 
465 017,33 Kč, převodem zůstatku SŠS Chomutov ve výši 524 030,55 Kč a převodem 
zlepšeného hospodářského výsledku SŠS Chomutov ve výši 3 449,75 Kč.    
 
Přehled přijatých sponzorských darů: 
Město Chomutov – učit. volejbal      11 000,- Kč  
Nadace Duhová energie   365 000,- Kč  
Město Jirkov – učit. volejbal       3 000,- Kč 
Město Kadaň – učit. volejbal       4 000,- Kč  
Město Klášterec n. Ohří – učit.volej.      3 000,- Kč 
IMIGE Czech republik – rozvoj škol.      2 000,- Kč 
Severočeské doly – rozvoj školství    80 000,- Kč 
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Závěr: 
 
Dobré plánování a organizování je jedním ze základů úspěšné společnosti, tedy i 
školy. Běžný život a provoz však přináší řadu změn a situací, které není dopředu 
možné naplánovat a ani předvídat.  
Jsem proto rád, že se všem zaměstnancům školy podařilo zvládnou školní rok 
2007/2008 bez větších komplikací a tedy první část velké výzvy, kterou jsem na sebe 
dobrovolně vzali při spojení Střední školy stavební Chomutov s Integrovanou střední 
školou energetickou Chomutov. Věřím, že se nám bude dařit i nadále minimálně tak, 
jako v uplynulém školním roce.  
Vážím si práce každé zaměstnance naší školy.  
 
Děkuji  
 
Jan Mareš, ředitel školy 
 
 
Závěrečné hodnocení:  
 

J        
    

C dokončení prvního roku spojení škol bez významných personálních a ekonomických 
otřesů a změn  

C průběh školní roku s dobrým hospodařením zejména ve mzdové oblasti 
C kvalitní činnost v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  
C dobrá prezentační a propagační činnost  
C dobré jméno školy na veřejnosti, dobré vztahy se širokým okruhem sociálních 

partnerů,  
C zejména s podnikatelskými subjekty v regionu, viz. ČEZ a.s., HZS ČR, První elektro 

a.s. a zejména vznik a spolupráce se sdružením REGIONSTAV 
C široká vzdělávací nabídka v oblasti energetiky, elektrotechniky, strojírenství,  požární 

techniky a stavebních oborů  
C relativně odpovídající počet žáků ve vazbě na kapacitu školy a personální zajištění 

výuky 
C průběžné další vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků 
C tendence stále udržet vysoký stupeň náročnosti pedagogických pracovníků ve 

výchovně vzdělávacím procesu 
C individuální přístup k žákům, práce s problémovými žáky (kurzy efektivního učení,  
C kvalitní vybavení školy výpočetní technikou 
C možnost průběžné realizace praxe žáků ve výrobní sféře  
C kvantitativní a kvalitativní zajištění žáků OOPP 
C zapojení žáků školy do systému soutěží – SOČ, soutěže dovednosti, středoškolské 

sportovní  
C soutěže, jazykové olympiády 
C rozvoj zahraničních kontaktů a zahraničních stáží 
C silné zapojení školy do projektů s dotací ESF a rozpočtu ČR  
C průhlednost a otevřenost v jednání školy  
C doplňování výuky vhodnou formou doprovodných programů – exkurze, návštěva  
C kulturních akcí apod.  
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C využití volných kapacit školy pro další vzdělávací aktivity, zejména v oblasti   
rekvalifikačních kurzů 

C zapojení školy do veřejného života 
C dobrý sociální program školy v oblasti volnočasových aktivit,  ubytování, stravování a 

hygieny provozu školy 
C schopnost školy „se sama o sebe postarat“ – organizovat provoz a funkčnost 
C zavedení systému Bakalář  
C udržení systému kvality podle norem ISO  
C příprava projektů a akcí v oblasti investiční výstavby a velké údržby (okna v areálech, 

příprava výstavby a rekonstrukce dílen OV atd.)   
 
 

                    L 
 
C  stále přetrvává velký počet žáků, kteří ze školy odchází z výchovných a vzdělávacích 

problémů bez viny školy „vlastní odchody“  
C nedostatky v přímé komunikaci mezi žáky a pedagogickými pracovníky  
C pomalé řešení modernizace materiálně technického vybavení školy, zejména dílen 

odborného výcviku   
C pomalé řešení ve vybavení moderním školním nábytkem a didaktickou technikou 
C zhoršující se stav technického zázemí dílen odborného výcviku -  prohlubující se dluh  
C v opravách a údržbě prostor pro výuky a sociálního zázemí dílen odborného výcviku, 

fyzické stárnutí budov 
C pasivní činnost odborových organizací 
C nedostatek objektivity pedagogických pracovníků ke skutečným možnostem a 

potřebám školy 
C komunikační bariéry, komunikační problematika způsobená dislokací dílčích pracovišť  
C zlepšení hygienických a stravovacích podmínek v dílnách odborného výcviku 
C výstavba venkovního sportovního areálu 

 
 
Výroční zpráva byla projednána v poradě vedení školy dne 8. října 2008.  
 
Pracovníci školy budou s výroční zprávou seznámeni prostřednictvím úsekových porad. 
Celkové zhodnocení činnosti školy a výroční zprávy bude provedeno v rámci řádného 
zasedání pedagogické rady 26 listopadu 2008.   
 
Projednání školskou radu:  

a) zaslání členům Školské rady v termínu 14. října 2008 
b) projednání výroční zprávy způsobem hlasování „per rollam“ v termínu do:  

15. listopadu 2008 
  

Datum zpracování zprávy: 12. října 2007 
 
 
Podpis ředitele a razítko školy: 
  
  
Stanovisko Školské rady:  
V termínu do 15. 11. 2008 systémem „per rollam“ schváleno a následně potvrzeno zasedání 
Školské rady dne 18. 11. 2008.  
 


