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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ  
 

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, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. 
 

(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 
 
Vedení SŠEaS Chomutov: 
   
ředitel  Mgr. Jan Mareš 
zástupce ředitele školy  
zástupce statutárního orgánu  

Ing. Miloš Holopírek  

zástupce ředitele pro teoretické vyučování  Mgr. Pavel Straka   
zástupce ředitele pro praktické vyučování  Ing. Bohuslav Roll (do 31. 12. 2008) 

Bc. Josef Lancoš (do 01. 01. 2009 
ekonomka  Ing. Alexandra Tomanová  
vedoucí technicko-správního útvaru  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  Pavel Jánský, elektrotechnické obory   

(od 01. 01. 2009)  
 Luboš Vavro, strojní obory   
 Richard Loutchan, stavební obory  
 Miloslav Chuchel, dřevozpracující obory  
sekretariát školy  Dana Mrázková  
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Kontaktní údaje:  
 

  tel: 474 629954, 474 629978  fax: 474 626057  

  web: www.ssescv.cz    e-mail: info@ssescv.cz  
 
Datum vzniku školy (založení):   
 
vznik školy 1. září 1951 
datum zahájení činnosti podle zápisu do sítě škol 1. srpna 1996 
datum zápisu do rejstříku škol  1. ledna 2005 
datum účinnosti posledního rozhodnutí  1. září 2009 
  
 
Součásti školy: 

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

 
Indikátor zařízení:  IZO: 600 170 586   
 
 

II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ:  
 
1. Denní studium: 
 
1.1.  Střední vzdělání s výučním listem (učební obory) - délka přípravy 3 roky 
 
. 23 - 51 – H/ 001 Zámečník, zaměření: požární technika / stroje a zařízení  

(třídy: Z 1., Z 2., Z 3.)  
 

. 26 – 51 – H/ 001 Elektrikář (třída: E1.) 
 

. 26 – 51 – H/ 002 Elektrikář – slaboproud  
                                  (třídy: E2., E3.)  
 

. 26 – 51 – H/ 003 Elektrikář – silnoproud   
                                  (třídy: E2., E3.) 
 

. 33 – 56 – H / 001  Truhlář 
                                  (třídy: TR1., TR2., KTR3.) 
 

. 36 – 52 – H / 001 Instalatér 
                                  (třídy: IMST1., IT2.) 
 

. 36 – 55 – H / 001 Klempíř 
                                  (třídy: KTR3.) 
 

. 36 – 57 – E / 005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce – malířské a natěračské práce 
                                  (třídy: ML1.) 
 

. 36 – 64 – H / 001  Tesař 
                                  (třídy: IMST1., IT2., MSTZe3.) 
 
. 36 – 66 – H / 001 Montér suchých staveb 
                                  (třídy: IMST1., MSZZe2., MSTZe3.) 
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. 36 – 67 – H / 001 Zedník 
                                  (třídy: Ze1., MSZZe2., MSTZe3.) 
 
. 36 – 64 – E / 002  Tesařské a truhlářské práce – tesařské práce 
                                  (třídy: TPZP2., TPZP3.) 
 
. 36 – 67 – E / 001  Zednické práce 
                                  (třídy: ZPMP1., TPZP2., TPZP3.) 
       
 
1.2.  Střední vzdělání s maturitou zkouškou (studijní obory) - délka přípravy 4 roky 
 
. 26 - 43 – L / 001 Mechanik elektronik       
      (třídy : ME1., 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., SEZ2.) 
     
1.3.  Střední vzdělání s maturitní zkouškou (studijní 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.) 
 
2. Studium při zaměstnání – distanční forma studia  
 
2.1.  Střední vzdělání s maturitní zkouškou (studijní nástavbové obory) - délka přípravy 
        3 roky – distanční forma     
 
. 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.) 
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3. Počty žáků – školní rok 2008/2009 – zahajovací výkaz  
 
 

Kód oboru Název oboru 
1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník Celkem
36-52-H/001 Instalatér 10 8 x x x x x x x x 18
23-61-H/001 Malířské práce  5 x x x x x x x x x x x x 5
36-64-H/001 Tesař 9 9 8 x x x x 26
36-64-E/002 Tesařské a truhlářské práce x x x x 9 4 x x x x 13
36-67-E/001 Zednické práce 10 5 11 x x x x 26
36-67-H/001 Zedník 34 9 12 x x x x  45
36-66-H/001 Montér suchých staveb 11 10 12  x x x x 33
33-56-H/001 Truhlář 20 18 22 x x x x 60
36-55-H/001 Klempíř stavební  výroba x x x x x x x x 5   5
26-51-H/002 Elektrikář - slaboproud 14 10 12 x x x x  36
26-51-H/003 Elektrikář - silnoproud 20 17 22 x x x x  59
23-51-H/001 Zámečník 26 42 21  x x x x  89
26-43-L/001 Mechanik elektronik 34 56 48 42 180
39-41-M/001 Strojírenská a elektrotech. zařízení 31 22 0 0 53
23-45-M/003 Strojník požární techniky 34 34 27 28 123
36-44-L/502 Stavební provoz 26 15 x x x x x x x x 41
64-41-L/524 Podnikání 31 16 x x x x x x x x 47
  CELKEM denní studium         865
64-41-L/524 Podnikání 34 7 18   59
23-43-L/506 Provozní technika – SZ + PO 44 12 22 x x x x 78
26-41-L/501 Elektrotechnika 17 5 7 x x x x 28
  CELKEM distanční studium         165
 Celkem žáků     1030
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III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  
 

A. Teoretické vyučování:  
 

jméno a příjmení funkce vzdělání výuka předmětů 
forma pracovního

poměru 
Bečvář Jiří, Mgr. učitel TV, předseda PK VŠ-MAT,ZT MAT,TV PP-doba neurčitá 
Bednář Jiří, PhDr. učitel TV VŠ-odb. elektro Odb. elektro PP-doba neurčitá 
Bednářová Věra, Mgr. učitel TV, předseda PK VŠ-RJ,NJ,D NJ,D PP-doba neurčitá 

Daňková Pavla, PaedDr. 
učitel TV, metodik 
prevence 

VŠ-ČJL,ON ČJL,ON PP-doba neurčitá 

Demjanová Lenka, Ing. učitel TV VŠ-odb. elektro Odb. elektro PP-doba neurčitá 

Hihlánová Drahoslava, Mgr. 
učitel TV, výchovný 
poradce 

VŠ-ČJL,TV ČJL,TV PP-doba neurčitá 

Holopírek Miloš, Ing. zástupce ředitele VŠ-CH, PO FYZ, CH, PO PP-doba neurčitá 
Kincl Jiří, JUDr., Ing. učitel TV VŠ-Právo, EKON Právo, EKON PP-doba určitá 

Kliment Jan, Mgr. 
učitel TV, předseda PK, 
k. ICT 

VŠ-MAT,FYZ MAT,ICT PP-doba neurčitá 

Kohout Ladislav, Ing. učitel TV VŠ-odb. elektro Odb. elektro PP-doba neurčitá 
Koubová Vlasta, Mgr. učitel TV VŠ-ČJL,D,AJ ČJL,AJ PP-doba neurčitá 
Kratochvílová Šárka, Mgr. učitel TV, předseda PK VŠ-MAT,FYZ MAT,FYZ PP-doba neurčitá 
Märc Josef, Mgr. učitel TV VŠ-MAT,FYZ TV PP-doba určitá 
Märcová Zdeňka, Mgr. učitel TV, předseda PK VŠ-ČJL,D ČJL,D PP-doba neurčitá 
Mareš Jan, Mgr. ředitel VŠ-TV,ON TV PP-doba neurčitá 
Otipka Jiří, Ing. učitel TV, předseda MK VŠ-odb. strojní Odb. strojní PP-doba neurčitá 
Otipková Lenka, Mgr. učitel TV VŠ-MAT,FYZ MAT,FYZ PP-doba neurčitá 

Palánová Lenka, Mgr. 
učitel TV, kariérový 
poradce 

VŠ-ČJL,RJ ČJL,RJ,NJ PP-doba neurčitá 

Podlahová Vlasta, Mgr. učitel TV VŠ-MAT,FYZ MAT,FYZ PP-doba určitá 
Potapová Světlana, Mgr. učitel TV VŠ-MAT,PS,AJ MAT,AJ PP-doba neurčitá 
Reissová Michaela, Ing. učitel TV VŠ-odb. strojní Odb. strojní PP-doba neurčitá 

Snášel  Antonín 
učitel TV, předseda MK, 
koordinátor ICT 

Studuje VŠ Odb. elektro PP-doba neurčitá 

Snášel  Evžen, Bc. učitel TV VŠ-odb. elektro Odb. elektro PP-doba neurčitá 
Stehlíková Světluše, Mgr. učitel TV VŠ-ČJL,RJ ČJL,RJ PP-doba určitá 
Szilvásiová Hana, Mgr. učitel TV VŠ-RJ, ON, ZT, AJ AJ,EKON PP-doba neurčitá 
Štorková Jitka, Mgr. učitel TV VŠ-MAT,CH,NJ MAT,CH,NJ PP-doba neurčitá 
Tomanová Diana, Ing. učitel TV, předseda MK VŠ-odb. elektro Odb. elektro PP-doba neurčitá 
Uchytil Josef, Ing. učitel TV VŠ-EKON CH,EK,EKON PP-doba neurčitá 
Zeman Milan, Ing. učitel TV VŠ-odb. strojní Odb. strojní PP-doba určitá 
Benko Ondrej, DiS, učitel TV VOŠ-odb. strojní Odb. PO DPČ 
Hostin Alexandr, Ing. učitel TV VŠ- odb. PO Odb. PO DPČ 
Palán Václav, Ing. učitel TV VŠ-odb. strojní Odb. PO DPČ 
Reiss Milan, Ing. učitel TV VŠ-odb. strojní Odb. PO DPČ 
Šnelly Ladislav, Mgr. učitel TV VŠ-odb. strojní Odb. PO DPČ 
Schönbeck Čeněk učitel TV  SŠ Autoškola DPČ 
Linhartová Eliška učitel TV SŠ Zdravotní příprava DPČ 
Halbichová Iva učitel TV SŠ odb.stavo PP-doba určitá 
Kollárová Hana učitel TV SŠ odb.stavo PP-doba neurčitá 
Kubešová Václava učitel TV SŠ odb.stavo PP-doba určitá 
Labajová Vlasta učitel TV SŠ odb.dřevo PP-doba určitá 
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Linhart Jiří učitel TV SŠ odb.dřevo,stavo,TV PP-dobo neurčitá 

Mrázková Lucie 
učitel TV,koordinátor 
env.vých. 

studuje VŠ ANJ,EKO,ZEK,ON PP-doba neurčitá 

Plavjaniková Hana, Mgr. 
učitel TV,metodik 
prevence 

VŠ-ČJ,ON ČJL,ZSV,ON,TV PP-doba neurčitá 

Straka Pavel,Mgr. 
zástupce ředitele pro 
TV 

VŠ-TV,ON TV,ANJ PP-doba neurčitá 

Šrámková Miroslava 
učitel TV,výchovný 
poradce 

SŠ ČJL,ON,MAT PP-doba určitá 

Šťovíček Petr učitel TV SŠ MAT,TV,NEJ PP-doba neurčitá 
Taud Petr učitel TV SŠ odb. stavo,dřevo,NEJ PP-doba určitá 
Tatíček Jaroslav PhDr. učitel TV VŠ-humanitní vědy odb. stavo,TV,STK PP-doba určitá 

Veselý Josef,Bc. 
učitel TV,koordinátor 
ICT 

VŠ-inf.a 
syst.managment 

ICT,MAT,F PP-doba neurčitá 

 
B. Praktické vyučování  

a) Elektrotechnické obory  
 

jméno a příjmení  funkce  
 

vzdělání  
 

výuka předmětů 
 

forma pracovního 
poměru  

Bc. Josef Lancoš, ZŘPV, 
1.1.2009 

VUOV  vysokoškolské Odborný výcvik, 
technologie E2 

PP doba neurčitá 

Pavel Jánský UOV od 
1.1.2009 
VUOV 

Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik PP doba neurčitá 

Arnold Vladimír UOV Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik PP doba neurčitá 
Holan Jan UOV Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik PP doba neurčitá 
Kindl Jiří UOV Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik PP doba neurčitá 
Knop Roman UOV Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik PP doba neurčitá 
Kubelka Josef UOV Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik PP doba neurčitá 
Kuneš Oldřich UOV Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik PP doba neurčitá 
Matucha Arnošt UOV Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik PP doba neurčitá 
Řezníček Karel UOV Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik PP doba neurčitá 
Tůma Petr UOV Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik PP doba neurčitá 
Vizi Tomáš UOV Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik PP doba neurčitá 
Bc. Frnka Manfred UOV Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik PP doba určitá 

 
 

b) strojní obory 
 

Příjmení a jméno  funkce  
 

vzdělání  
 

výuka předmětů 
 

forma pracovního 
poměru  

Luboš Vavro VUOV Střední s maturitní zkouškou Technologie, E1. PP – doba určitá 
Beran Petr UOV Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik  PP – doba určitá 
Gründl Martin UOV Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik  PP – doba určitá 
Hájek Tomáš UOV Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik  PP – doba určitá 
Korbel Jan UOV Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik  PP – doba určitá 
Pláteník Tomáš UOV Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik  PP – doba určitá 
Svoboda Petr UOV Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik  PP – doba určitá 
Trejbal Jiří UOV Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik  PP – doba určitá 
Veselý Libor. od 1.1.2009 UOV Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik  PP – doba určitá 
Ždych Pavel, do 31.12.2008 UOV Střední s výučním listem  Odborný výcvik  PP – doba určitá 
Virt František UOV Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik  PP – doba určitá 
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c) stavební obory  
 

jméno a příjmení  
 

funkce  
 

vzdělání  
 

výuka předmětů 
 

forma pracovního 
poměru  

Richard Loutchan VUOV střední s maturitní zkouškou odborný výcvik PP + doba určitá 
Barantál Miloslav UOV střední s výučním listem Odborný výcvik PP + doba určitá 
Bednář Jaroslav UOV střední s výučním listem Odborný výcvik PP + doba určitá 
Holeček Bohumil UOV střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik PP + doba určitá 
Janoš Rostislav UOV střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik PP + doba určitá 
Korel František UOV střední s výučním listem Odborný výcvik PP + doba určitá 
Němec Jaroslav UOV střední s výučním listem Odborný výcvik PP + doba určitá 
Obermaier Jiří UOV střední s výučním listem Odborný výcvik PP + doba určitá 
Pašek Roman UOV střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik PP + doba určitá 
Ryska Norbert UOV střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik PP + doba určitá 
Wrana Josef UOV střední s výučním listem Odborný výcvik PP + doba určitá 

 
 
 

d) dřevozpracující obory 
 

 
Příjmení a jméno  funkce  

 
vzdělání  

  
výuka předmětů 

 
forma pracovního 

poměru  
Chuchel Miloslav VUOV Střední s maturitní zkouškou Odborný výcvik PP doba určitá 
Dembický Karel UOV Střední s výučním listem Odborný výcvik PP doba určitá 

Reindl Josef UOV Střední s výučním listem Odborný výcvik PP doba určitá 
Rodina Vít UOV Střední s výučním listem Odborný výcvik PP doba určitá 

Smolař Josef UOV Střední s výučním listem Odborný výcvik PP doba určitá 
Zukal Miloslav UOV Střední s výučním listem Odborný výcvik PP doba určitá 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  
 

A. Vzdělávání – denní studium bez nástavbového studia  
a) počty podle výkazu pro zahájení školního roku 2008/2009; tedy údaje o 

přijímacím řízení ve školním roce 2007/2008 
 

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 108 
2. Kolo stř. vzdělání s výučním listem 14 
Do dalších kol stř. vzdělání s výučním listem 1 
1. Kolo stř. vzdělání s maturitou 79 
2. Kolo stř. vzdělání s maturitou 11 
Do dalších kol stř. vzdělání s maturitou 1 
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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 108 
2. Kolo stř. vzdělání s výučním listem 14 
Do dalších kol stř. vzdělání s výučním listem 1 
Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s výuč listem 123 
1. Kolo stř. vzdělání s maturitou 79 
2. Kolo stř. vzdělání s maturitou 11 
Do dalších kol stř. vzdělání s maturitou 1 
Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s mat. 91 
 

b) počty žáků v přijímacím řízení pro zahájení školního roku 2009/2010; tedy údaje o 
přijímacím řízení ve školním roce 2008/2009 

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 237 
2. Kolo stř. vzdělání s výučním listem 10 

Do dalších kol stř. vzdělání s výučním listem 1 
1. Kolo stř. vzdělání s maturitou 264 
2. Kolo stř. vzdělání s maturitou 1 

Do dalších kol stř. vzdělání s maturitou 1 
 
 
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 122 
2. Kolo stř. vzdělání s výučním listem 30 

Do dalších kol stř. vzdělání s výučním listem 1 
Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s výuč listem 152 

1. Kolo stř. vzdělání s maturitou 101 
2. Kolo stř. vzdělání s maturitou 1 

Do dalších kol stř. vzdělání s maturitou 1 
Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s mat. 102 
 
 

B. Domov mládeže  
areál počet nově přihlášených 

do prvního ročníku   
počet nově přijatých pro 
školní rok 2008/2009 

Na Průhoně 4800 35 35 Na Průhoně 4800 
Palackého 5 19 19 Palackého 5 
Beethovenova 5355 12 12 Beethovenova 5355 
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V. VÝSLEDKY VZDĚLÁNÍ  
 

Údaje o organizaci školního roku, vzdělávacích programech, výchovně vzdělávacích 
výsledcích, přijímacím řízení, přehled o pedagogických pracovních (statistika a přehledy) 
 
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 97 
Počet int. PP přepočteno 93,10 
Počet int. NP fyzicky 57 
Počet int. NP přepočteno 57.00 
 
Externí pracovníci 
Kód organizace CV – K – 136 
Počet ext. PP fyzicky 8 
Počet ext. NP fyzicky 1 
 
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 
 
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 418 
Z toho prospělo s vyzn. stř. vzdělání s výuč. 
list. 

10 

Z toho prospělo stř. vzdělání s výučným 
listem 

180 

Z toho neprospělo stř. vzdělání s výuč. listem 184 
Z toho ostatní 44 
Počet žáků stř. vzdělání s maturitou 420 
Z toho prospělo s vyzn. stř. vzdělání s mat.  0 
Z toho prospělo stř. vzdělání s maturitou 137 
Z toho neprospělo stř. vzdělání s maturitou 248 
Z toho ostatní 35 
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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 392 
Z toho prospělo s vyzn. stř. vzdělání s výuč. 
list. 

11 

Z toho prospělo stř. vzdělání s výučným 
listem 

316 

Z toho neprospělo stř. vzdělání s výuč. listem 65 
Z toho ostatní 0 
Počet žáků stř. vzdělání s maturitou 394 
Z toho prospělo s vyzn. stř. vzdělání s mat.  2 
Z toho prospělo stř. vzdělání s maturitou 302 
Z toho neprospělo stř. vzdělání s maturitou 90 
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 

102 

Z toho žáci z daného školního roku 81 
Z toho žáci z minulého školního roku 21 
Z toho žáci z předchozích školních let 0 
Počet žáků konajících opravnou ZZ stř. 
vzdělání s výučním listem 

15 

Počet žáků konajících poprvé MZ stře. 
Vzdělání s maturitou 

116 

Z toho žáci z daného školního roku 116 
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 

9 

 
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 

102 

Z toho u ZZ prospělo s vyznamenáním 6 
Z toho u ZZ prospělo  91 
Z toho u ZZ neprospělo  5 
Počet žáků konajících poprvé MZ stř. vzdělání 
s maturitou 

116 

Z toho u MZ prospělo s vyznamenáním 14 
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Z toho u MZ prospělo 97 
Z toho u MZ neprospělo   5 
Z toho u jednoho předmětu 3 
Z toho u více předmětů  2 
 
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 

15 

Z toho u ZZ prospělo s vyznamenáním 0 
Z toho u ZZ prospělo 13 
Z toho u ZZ neprospělo 2 
Počet žáků konajících opravnou MZ stř. 
vzdělání s maturitou 

9 

Z toho u MZ prospělo s vyznamenáním 0 
Z toho u MZ prospělo 4 
Z toho u MZ neprospělo 5 
Z toho z jednoho předmětu  0 

Z toho z více předmětů  5 

 
Stupně chování 
Kód organizace CV – K – 136 
I. pol. 2. stupeň chování 80 
I. pol. 3. stupeň chování 74 
I. pol. podmínečné vyloučení 13 
I. pol. Vyloučení 2 
II. pol. 2. stupeň chování 88 
II. pol. 3. stupeň chování 110 
II. pol. Podmínečné vyloučení 12 
II. pol. Vyloučení 1 
 
Zameškané hodiny 
Kód organizace CV – K – 136 
Zameškané hodiny celkem I. pololetí 90403 
Z toho neomluvené hodiny I. pololetí 12238 
Zameškané hodiny celkem II. pololetí 101482 
Z toho neomluvené hodiny II. pololetí 16685 
 
Účast v soutěžích 
Kód organizace CV – K – 136 
Účastníci školní kolo 27 
Účastníci okresní kolo 15 
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 57 
Počet int. NP přepočteno 57.00 
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Externí pracovníci 
Kód organizace CV – K – 136 
Počet ext. PP fyzicky 8 
Počet ext. NP fyzicky 1 
 
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 6 
Počet PP 35 – 45 let celkem 24 
Z toho ženy 10 
Počet PP bez. odb. kvalif. 35 – 45 let 6 
Počet PP 45 – 55 let celkem 19 
Z toho ženy 6 
Počet PP bez. odb. kvalif. 45 – 55 let 4 
Počet PP 55 – důch. věk celkem 13 
Z toho ženy  1 
Počet PP bez. odb. kval. 55 – důch. věk 7 

Počet PP důchodci celkem 10 

Z toho ženy 2 

Počet PP bez odb. kval. důchodci 1 

 
Vzdělávací akce školy 
Kód organizace CV – K – 136 
Počet účastníků akce jednodenní 143 
Počet účastníků akce vícedenní 87 
Počet PP, kteří se nezúč. Žádné vzděl. akce 0 
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VI. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ STŘEDISKO 
 

Školního poradenského střediska "RaDoSt = Rada Dostupná Studentům".   
Naše středisko je připraveno jak žáků, tak rodičům pomoci při řešení vzdělávacích a 
výchovných problémů, pomoci při řešení  "šikmé plochy při návykových látkách" a pomoci při 
volbě dalšího studia či volby budoucího zaměstnání.  
Školní poradenské středisko tvoří pětičlenný tým:   
PaedDr. Pavla Daňková, Miroslava Šrámková, Mgr. Hana Plavjaniková, Mgr. Drahoslava 
Hihlánová, Mgr. Lenka Palánová 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najdete nás jak v areálu Na Průhoně 4800 (Pavla, Dráža a Lenka), tak Na Moráni 4803 
(Hanka a Mirka). Poskytování poradenských služeb v rámci Střední školy energetické a 
stavení, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen škola) vyplývá 
z příslušných ustanovení zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon), navazuje na vyhlášku 
MŠMT ČR č. 72/2005 Sb., o poradenství, ze dne 22. 2. 2005 a metodické doporučení MŠMT 
ČR čj. 27 317/2004-24 publikované ve Věstníku MŠMT ČR, července 2005. 
 
Současně respektuje další právní normy České republiky pro oblast práce s dětmi a mládeží, 
jako např. zákon o rodině, zákon 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů a další. 
Kvalifikační předpoklady pracovníků školního poradenského střediska se řídí ustanovením 
zákona č. 563/2004 Sb., o odborné způsobilosti pedagogických pracovníků a ustanovením 
vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.  

 
Slabé a silné stránky / příležitosti a hrozby školního poradenského pracoviště 
Výchovné poradenství  

Silné stránky Slabé stránky 

 Dobře koncipované školní poradenské 
pracoviště RaDoSt. 

 Velmi dobrá spolupráce s vedením školy. 
 Velmi dobré materiální a prostorové zázemí 

pro poradenskou činnost.  
 Velmi dobrá spolupráce s třídními učiteli. 
 Odborná způsobilost výchovné poradkyně a 

její  zájem dále na sobě pracovat. 
 Vynikající hodnocení RaDoSti školní 

inspekcí. 

 Nedostatečná kvalifikovanost všech 
pracovníků RaDoSti (po spojení).  

 Ne vždy dostatečná komunikace 
s úsekem OV, neochota některých 
učitelů OV svůj systém práce změnit.  

 Ne vždy dobře fungující spolupráce 
s Domovem mládeže. 

 Prohlubující se neochota žáků na sobě 
pracovat, nezájem o cokoliv. 
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Příležitosti Hrozby 
 Další vzdělávání pracovníků RaDoSti a 

přenos nových poznatků na třídní učitele.   
 Zájem na zlepšení kvality a dobrého jména 

školy – kvalita managementu – ISO 9001. 
 Vstřícný přístup vedení školy k dalšímu 

postgraduálnímu studiu pedagogů.  
 Vynikající spolupráce s PPP Chomutov. 

 Nezájem některých učitelů o spolupráci. 
 Nedostačující podpora legislativy 

(zejména v oblasti docházky). 

 
Metodik prevence  

Silné stránky Slabé stránky 

  Podpora vedení školy 
 Spolupráce s organizacemi  
 Úspěšné projekty v prevenci dotované 

KÚ  
 Kvalitní systém spolupráce 

poradenského střediska RaDoSt  
 Nadšení pedagogové 
 Materiální a prostorové zázemí 
 Kvalitní spolupráce pedagogů všech 

úseků školy 
 Odbornost metodiků prevence 

  
 

 Nedůvěra žáků  pedagogům 
 Strach z postihu a nálepkování 

zejména u rodičů 
 Neochota trávit volný čas ve školním 

prostředí 
 Nedostatek finančních prostředků 
 Vytíženost pedagogů  
 Atmosféra ve společnosti 
 Malý zájem rodičů o spolupráci se 

školou 
  
  
 

Příležitosti Hrozby 

  Využití projektové činnosti a grantů pro 
získání finančních prostředků  

 Spolupráce s odborníky pro rozvoj 
etické výchovy 

 Další vzdělávání učitelů 
 Přístup pracovníků k inovacím 
 Zájem na zlepšení kvality řízení – 

sebehodnocení  - kvalita managementu 
– ISO 9001  

  Partnerství v grantových projektech 
jiných škol a institucí 

 Navázání kontaktů při školeních a 
seminářích mimo Ústecký kraj 

 Podceňování výchovy k charakteru 
veřejností 

 Zamítnutí grantů a projektů 

 Nedostatečné prostory pro akce třídních 
kolektivů 

 Vyhoření pedagogů 

 Nezájem o problematiku ve společnosti 
a zkreslování informací 

  
  
 

 
Kariérové poradenství  

Silné stránky Slabé stránky 

 Dobrá spolupráce poradenského 
střediska Radost 

 Aktivní činnost v projektové oblasti – 
UNIV, Kariéra 

 Individuální práce se studenty, společná 
setkání 

 Účast na schůzkách s tématikou 
kariérového poradenství, možnosti 
dalšího vzdělávání   

 Zajištění literatury a aktuálních informací 

 Velká pracovní vytíženost 
 Časová náročnost, obtížné sladění 

s výukou 
 Nutno přizpůsobit  kabinety, 

modernizovat prostředí, PC 
 Finanční  a časová náročnost 
 Nezájem některých firem spolupracovat 

se školami 
 Malý zájem studentů,  nevyužívání 

„šancí“ 



Strana 17 (celkem 52) 
Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 

 17

o možnostech dalšího studia  
 Spolupráce s ÚP, PPP  
 Spolupráce s personalisty soukromých 

firem 
 Návštěvy vysokých škol – dny 

otevřených dveří  
 Dobrá úspěšnost našich absolventů na 

VŠ i na trhu práce 
 Přetrvávající zájem regionálních firem o 

absolventy školy  
 Zavedení stipendia pro úspěšné žáky 

     

 Nelze zajistit kolektivně, jen výjimečně 
 Příliš času na zpracování a vyplňování 

různých dotazníků 

Příležitosti Hrozby 
 Rozšiřování spolupráce s regionálními 

firmami, navázat nové kontakty 
 Nadále se  sebevzdělávat, sledovat 

nabídky nových studijních příležitostí, 
zvyšovat svoji kvalifikaci 

 Plně využít možností prezentace školy 
na veřejnosti – akce města i škol 

 Zrealizovat v příštím školním roce ve 
škole burzu pracovních příležitostí 
s účastí  zástupců regionálních firem 

 Malý zájem žáků o učební obory, 
snížení vzdělanostní úrovně  

 Nezájem o „standardní“ metody učení, 
tolerovaná neúčast žáků na výuce 

 Zvyšuje se poptávka zaměstnavatelů 
nad pracovní nabídkou žáků – odmítání 
manuální práce  

 Stále více absolventů volí studium na 
VŠ kombinované z důvodu sociální  
nestability rodiny – předčasné odchody 
ze škol do zaměstnání (nedostatek 
financí – i státní školy se stávají  
nedostupnými) 
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VII. DALŠÍ VZDĚLÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  
 

Zahrnuje údaje dalšího formálního vzdělávání k udržení, prohloubení a zvýšení kvalifikace 
pracovníků:  
 

A. Útvar teoretického vyučování 

jméno a příjmení aktivity dalšího vzdělávání 

Bečvář Jiří, Mgr. metodický seminář TĚLO 
Bednář Jiří, PhDr. praktický seminář GAMABETA 
Bednářová Věra, Mgr. seminář SPOLEČNÁ MINULOST 
Daňková Pavla, PaedDr. 6x seminář k probl. PREVENCE PJ 
Demjanová Lenka, Ing. přezkoušení vyhl.  č.50/1978 Sb. 
Hihlánová Drahoslava, Mgr. seminář k probl. žáků s VPU 
Holopírek Miloš, Ing. seminář k probl. nové MZ 
Kliment Jan, Mgr. studium k výkonu spec.čin.v ICT 
Kohout Ladislav, Ing. vzděl. program SVĚT ENERGIE 
Koubová Vlasta, Mgr. seminář MATURITA SUCCESS 
Kratochvílová Šárka, Mgr. kurz AKTIVNÍ PRÁCE S ŽÁKY 
Märcová Zdeňka, Mgr. projekt EDUCA-e-learning 
Otipková Lenka, Mgr. vzděl. program SVĚT ENERGIE 
Palánová Lenka, Mgr. projekt EDUCA-e-learning 
Potapová Světlana, Mgr. seminář Maturita Activator 
Reissová Michaela, Ing. přezkoušení vyhl.  č.50/1978 Sb. 
Snášel  Antonín seminář k probl. žáků s VPU 
Snášel  Evžen, Bc. přezkoušení vyhl.  č.50/1978 Sb. 
Szilvásiová Hana, Mgr. kurz AJ BRITISH COUNCIL 
Štorková Jitka, Mgr. seminář SPOLEČNÁ MINULOST 
Tomanová Diana, Ing. přezkoušení vyhl.  č.50/1978 Sb. 
Uchytil Josef, Ing. seminář k probl. žáků s VPU 

Halbichová Iva 
areál Na Moráni 4803, učebna, zateplování budov – školení, na 
osvědčení a certifikát –technologie firmy Bauxit 

Kubešová Václava 
areál Na Moráni 4803, učebna, zateplování budov – školení, na 
osvědčení a certifikát –technologie firmy Bauxit 

Mrázková Lucie semináře v oblasti Environmentální výchovy 
Plavjaniková Hana, Mgr. Semináře k problematice prevence PJ 
Šrámková Miroslava seminář k probl.žáků s VPU,semináře v rámci PPP 

Taud Petr 
areál Na Moráni 4803, učebna, zateplování budov – školení, na 
osvědčení a certifikát – technologie firmy Bauxit 

Veselý Josef,Bc. Studium VŠ – bakalářský program  

Hana Kollárová  
Praha – Maltalna – Kbely, seminář pro lektory AŠZCK – Knauf 
areál Na Moráni 4803, učebna, zateplování budov – školení, na 
osvědčení a certifikát –technologie firmy Bauxit 

 

B. Útvar praktického vyučování  
jméno a příjmení  aktivity dalšího vzdělání  

Bc. Josef Lancoš dílčí kvalifikace odborné způsobilosti v elektrotechnice, revizní technik  
Kindl Jiří dílčí kvalifikace odborné způsobilosti v elektrotechnice – revizní 

technik 
Knop Roman střední vzdělání s výučním listem, obor Elektrikář  
Kubelka Josef dílčí kvalifikace odborné způsobilosti v elektrotechnice – revizní 

technik 
Kuneš Oldřich dílčí kvalifikace odborné způsobilosti v elektrotechnice – revizní 

technik 
Řezníček Karel dílčí kvalifikace odborné způsobilosti v elektrotechnice – revizní 

technik 
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Vizi Tomáš doplňkové pedagogické studium; střední vzdělání s výučním listem, 
obor Elektrikář 

Rostislav Janoš 
 Richard Loutchan 

Praha – Maltalna – Kbely, seminář pro lektory AŠZCK, (Knauf),  
27.8. 2008 

Roman Pašek 
Bohumil Holeček 
Miloslav Barantál 
Jaroslav  Němec 

areál dílen praktického vyučování Na Moráni 4803, školení: 
obkladové sklo 
4.3.2009 

Rostislav Janoš 
Jiří Obermaier 

Praha , školení – malířské techniky, 10.3.2009 

Roman Pašek 
Bohumil Holeček 
Jaroslav  Němec 

Most, Seminář – Stavební technologie, systémy pro hrubou stavbu, 
technologie stavební chemie, 26.3.2009 

Roman Pašek 
Bohumil Holeček 
Miloslav Barantál 
Jaroslav  Němec 

Ústí nad Labem, seminář, výrobky ovlivňující spotřebu energie 
v oblasti TZB, 9.4.2009 

Bohumil Holeček 
Rostislav  Janoš, 

areál Na Moráni 4803, učebna, zateplování budov – školení, na 
osvědčení a certifikát –technologie firmy Bauxit, 1.7.2009 

 
C. Útvar výchovy mimo vyučování 

 
jméno a příjmení  aktivity dalšího vzdělání  

Marie Bílková Psychologie v praxi  
Zdeňka Božilová Psychologie v praxi
Jaroslava Dřízhalová Školení v NIDV, Psychologie v praxi 
Andrea Gubelová VŠ pedagogická  
Vladimíra Kovářová školení v NIDV 
Helena Jirešová Psychologie v praxi 
Karel Merolt DVPP – DPS, Psychologie v praxi 
Petr Richter DVPP – DPS 
Hana Višňovská Psychologie v praxi 
Petra Žídelová Psychologie v praxi 
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VIII.  AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 
 

  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  
 

A. Útvar teoretického vyučování 
1. Dny otevřených dveří, výstavy a veletrhy, charitativní akce apod.  

 
Datum  Aktivita  Charakteristika aktivity  
19.11.2008 Den otevřených dveří  den otevřených dveří SŠEaS 

TV, OV a PV 
17.12.2008 Den otevřených dveří den otevřených dveří SŠEaS 

TV, OV a PV 
14.1.2009 Den otevřených dveří den otevřených dveří SŠEaS 

TV, OV a PV 
18.2.2009 Den otevřených dveří den otevřených dveří SŠEaS 

TV, OV a PV 
průběžně Květinka, Šance, Světluška charitativní akce pro postižené 

spoluobčany 
září 2008 Forch Arch 2008  Odborná výstava 

duben 2009 Archeologie Krušnohoří Odborná výstava 

 
2. Soutěže a přehlídky odborných dovedností  

 
Datum  Aktivita  Charakteristika aktivity  
Leden 2009 Vědomostní soutěž Cechu 

instalatérů a topenářů 
Okresní kolo 

Duben 2009 Vědomostní soutěž Cechu 
instalatérů a topenářů 

Krajské kolo 

 
3. Sportovní soutěže   

Sport Datum Soutěž Umístění / poznámka  
Atletika  24. 09. 2008 Středoškolský pohár 

v atletice,CORNY pohár - 
okresní kolo 

1.místo / Chomutov 

Atletika 30. 09. 2008 Středoškolský pohár 
v atletice,CORNY pohár – 
krajské kolo 

3.místo / Teplice  

Kopaná  01. 10. 2008 Středoškolské hry Chomutovska 
a Kadaňska-okresní kolo    

3.místo / Kadaň 

Přespolní 
běh  

15. - 16.10. 
2008 

Mistrovství ČR v rámci OS 
STAVBA 

2.místo / Vimperk  

Basketbal 04.11. 2008 Středoškolské hry Chomutovska 
a Kadaňska 

3.místo / Chomutov  

Plavání 05.11.2008 Středoškolský pohár 
Chomutovska a Kadaňska 

3.místo / Chomutov  

Bowling 12. -13. 11. 
2008 

Mistrovství ČR v rámci OS 
STAVBA 

5.místo / Ústí nad 
Labem  

Volejbal 13. 11. 2008 Středoškolské hry Chomutovska 
a Kadaňska 

1.místo / Chomutov  

Volejbal 20. 11. 2008 krajské finále  
Celorepublikového tunaje 
středních škol v rámci AŠSK 
 

2.místo / Louny 
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Šachy 25.-26.11. 

2008   
Mistrovství ČR v rámci OS 
STAVBA 

4.místo / Rybitví u 
Pardubic 

Atletika  4. 12.2008 Gympl laťka   2008 1.místo / Chomutov  
Futsal  5.12.2008    Středoškolská futsalová 

liga(celorepubliková soutěž)-
1.kolo 

1.místo / Chomutov / 
postup do 2. kola  
 

 
Stolní tenis  10.-11.12.2008  Mistrovství ČR v rámci OS 

STAVBA 
4.místo / Litoměřice  

Futsal 12.12.2008   Středoškolská futsalová 
liga(celorepubliková soutěž)-
2.kolo 

3.místo / Kadaň 

Florbal 17.12.2008   Středoškolské hry Chomutovska 
a Kadaňska 

4.místo / Chomutov  

Sálová 
kopaná 

21.-22.1.2009   Mistrovství ČR v rámci OS 
STAVBA 

5.místo / Most  

Silový 
víceboj 

24.2.2009   Středoškolský pohár 
Chomutovska a Kadaňska 

2.místo / Kadaň 

Silový 
víceboj 

19.-20.3.2009    Mistrovství ČR v rámci OS 
STAVBA               

2.místo / Brno  

Florbal 
 

7.-8.4.2009   Mistrovství ČR v rámci OS 
STAVBA   

2.místo / Chomutov  

Stolní tenis  1.4.2009    Středoškolský pohár 
Chomutovska a Kadaňska 
 

8.místo / Chomutov  

Futsal 15.4.2009     Středoškolské hry Chomutovska 
a Kadaňska 

10.místo / Chomutov  

Nohejbal  21.-23.4.2009    Mistrovství ČR v rámci OS 
STAVBA   

3.místo / Otrokovice  

Hokejbal 28.4.2009 Středoškolský pohár 
Chomutovska a Kadaňska 
 

3.místo / Chomutov  

Kopaná  13.5.2009 Mezinárodní turnaj středních 
škol 

3.místo / Annaberg 
Buchholz (DE) 

Atletika  13.-14.5.2009    Mistrovství ČR v rámci OS 
STAVBA   

5.místo / Tachov  

Malá kopaná  26.5.2009       Kantor sport cup 2009 5.-8. místo / Teplice  
 
Závěr / poznámky:  
 

1. Mistrovství České republiky středních škol stavebního zaměření ve sportovních 
soutěžích, konaných za podpory OS STAVBA ve školním roce 2008/2009:  
2.místo (podrobný rozpis v přehledu). 
 

2. Vysvětlivky:   
o OS STAVBA - sportovní soutěže konané v rámci Odborového  svazu STAVBA 

pro střední školy  
o Středoškolské hry - sportovní soutěže konané v rámci chomutovského okresu 
o ŠSK – školní sportovní klub / AŠSK – asociace školních sportovních klubů  
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Datum  Aktivita  Charakteristika aktivity  
13.6.200 Soutěž v požárním útoku sportovní soutěž v oblasti 

požární ochrany 
 

4. Kulturní akce, besedy, společenské akce 
 

Datum  Aktivita  Charakteristika aktivity  
4x Odborné exkurze žáků odborná exkurze žáků ZŠ 

v oblasti OZE 
2x Návštěva divadelního 

představení 
divadelní představení Zkrocení 
zlé ženy 

2x Návštěva výstavy výstava Betlémy a nejstarší 
gotické malby 

3x Exkurze JETE, Terezín, Škoda Auto, 
vět.el. Rusová 

26. 3. 2009, 3.6.2009 Přednášky externí přednášková činnost 
v oblasti OZE 

17.6.2009, 24.6.2009 Přednášky externí přednášková činnost 
v oblasti environmentální 
výchovy 

březen-duben přednášky prezentace odborných firem ze 
stavebnictví 

podzim-jaro přednášky externí přednášková činnost 
v oblasti prevence 

průběžně exkurze provádění staveb na území 
města Chomutov 

 
 

B. Útvar praktického vyučování  
 

1. Dny otevřených dveří, výstavy a veletrhy, charitativní akce apod.  
 

Datum  Aktivita  Charakteristika aktivity  
7. dubna 2009 Den s neslyšícími Účast žáků z třídy PO1. – 

návštěva centra 
5. května 2009 Exkurze ve ŠKODA Mladá 

Boleslav  
Účast žáků třídy PO1. – 
prohlídky výrobní linky 

31.3.2009 Výstava Ampér 2009 Účast na výstavě Ampér 
Duben 2009 Exkurze do firmy Puls, 

Chomutov  
Výroba pulsních zdrojů 

Duben 2009 Exkurze na SŠT Most Elektropneumatická linka 
24.2.2009 Pragoalarm 2009, Praha  návštěva výstavy a soutěž 

žáků 
17. – 18.10.2008 SŠEaS – Moráň, dílny – 

škola, den Stavitelství a 
architektury, (Loutchan, 
Ryska, Janoš, Bednář) 

Ukázkový den 

10.11. – 14.11. 2008 Týden odborných dovedností 
ve strojních dílnách  

Prezentace praktického 
vyučování žákům ZŠ 

15.4. – 30.4. 2009 Stáž Leonardo da Vinci  Stáž žáků oboru Zámečník – 
Trnava (SK) 

29.1.2009 Annaberg, 100let výročí 
školy, (Loutchan, Lancoš, 
Podlaha) 

Prezentace SŠEaS Chomutov  

23.2.2009 Praha Braník, Junkres, 
exkurze, UOV Ryska + 12 
žáků 

Exkurze do firmy JUNKERS – 
plynová zařízení  
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2. Soutěže a přehlídky odborných dovedností  

 
Datum  Aktivita  Charakteristika aktivity  
4.11. – 5.11. 2008 Soutěž SPEKTRUM  Mezinárodní soutěž odborných 

dovedností : Zámečník, 
Elektrikář – Chomutov, 
Annaberg,Buchholz; v rámci 
výstavy Vzdělávání 2009  

leden – duben 2009 Spolupráce s PZOO Renovace žacího stroje pro 
PZOO 

28.5. 2009 Ukázkový den pro žáky ZŠ Prezentace oborů pro ZŠ - 
Klášterec 

23-25.9.2008 Praha – Letňany, soutěž-
Suso, (Janoš + 2 žáci MSS) , 
5.  místo 

Národní odborná soutěž 
dovednosti 

30.4. – 1.5.2009 Litoměřice, soutěž-cech 
instalatér, (Ryska + 2 žáci – 
5. místo) 

Národní odborná soutěž 
dovednosti  

25.11.2008 Soutěž Jablotron Cup 2008 Soutěž firmy Jablotron pro žáky 
oboru Mechanik elektronik, 
naši žáci obsadili 2.místo 
v soutěži družstev a 3. a 4. 
místo v soutěži jednotlivců 

březen 2009 Národní přehlídka odborných 
dovedností žáků 
elektrotechnických oborů, 
Praha 

Národní přehlídka odborných 
dovedností žáků ve 
slaboproudé a silnoproudé 
elektrotechnice 

17.9.2008 Soutěž solárních robotů – 
„Napájení Sluncem“, Ostrava 

Soutěž školních družstev 
v pohonu modelů osobních 
vozidel solárním a vodíkovým 
zdrojem energie 

29.1. - 31.1.2009 Soutěž tesařů – národní kole  Národní soutěž žáků oboru 
tesař v rámci výstava Střechy, 
Praha, 3.místo, postup na 
mezinárodní kolo  

22.4. - 24.4.2009 Soutěž tesařů - mezinárodní 
kolo 

Mezinárodní soutěž žáků oboru 
tesař v rámci stavebního 
veletrhu, Brno,  8.místo 

 
3. Sportovní soutěže  

 
Datum  Aktivita  Charakteristika aktivity  
6. září 2008 Soutěž v požárním útoku – 

Krásný Dvůr 
Soutěžní družstvo hasičů 
SŠEaS 

28. března 2009 Volejbal ke Dni učitelů Družstvo za úsek OV/PV 
13. května 2009 Soutěž – O pohár starosty 

SDH SŠEaS 
Soutěž v požárním sportu – 
družstvo SŠEaS 

 
4. Kulturní akce, besedy, společenské akce 

 
Datum  Aktivita  Charakteristika aktivity  
listopad, březen Divadelní představení Účast zástupce na divadelním 

představení v měst. divadle 
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C. Útvar výchovy mimo vyučování  

1. Sportovní soutěže  
 

Datum  Aktivita  Charakteristika aktivity  
15.9.2008 Turnaj v šipkách Turnaj mezi ubytovanými žáky 
4.11. – 6.11.2008 Turnaj v sálové kopané Turnaj mezi ubytovanými žáky 
10.12.2008 Turnaj ve florbalu Turnaj mezi ubytovanými žáky 
16.12.2008 Soutěž ve spol. hře – 

„Člověče, nezlob se“ 
Turnaj mezi ubytovanými žáky 

10.3.2009 Turnaj v sálové kopané Turnaj mezi ubytovanými žáky 
18.3.2009 Turnaj ve volejbalu Turnaj mezi ubytovanými žáky 
25.3.2009 Turnaj ve florbalu Turnaj mezi ubytovanými žáky 
24.4.2009 Turnaj v basketbalu Turnaj mezi ubytovanými žáky 
21.5.2009 Turnaj v sálové kopané Turnaj mezi ubytovanými žáky 
28.1.2009 Přebor domovů mládeže v 

Bowlingu 
Turnaj mezi domovy mládeže 

10.6.2009 Sportovní zápolení mezi 
žáky DM 

Sportovní hry mezi 
ubytovanými žáky 

17.6.2009 Sportovní odpoledne na 
závěr škol. roku 

Sportovní hry s opékáním 
vuřtů 

24.6.2009 Sportovní hry na Verosu Sportovní hry s opékáním 
vuřtů 

 

2. Kulturní akce, besedy, společenské akce 
 

Datum  Aktivita  Charakteristika aktivity  
31.8.2008 Řád DM, Negativní jevy, 

BOZP a PO 
Prokazatelné poučení žáků 

září 2008 Seznámení se s městem 
Chomutovem 

Společná vycházka s žáky 
1.ročníků 

říjen 2008 Návštěva Zooparku v 
Chomutově 

Společná vycházka 

říjen 2008 Návštěva DDM v 
Chomutově 

Nabídka akci pořádaných DDM 

listopad 2008 Výstava obrazů V.Franze Estetická výchova 
prosinec 2008 Výstava betlémů  Předvánoční nálada 
leden 2009 DVD „Když musíš, tak 

musíš“ 
Shlédnutí DVD s protidrogovou 
tématikou 

únor 2009 DVD „ Řekni drogám ne!“ Shlédnutí DVD 
s protidar.tématikou 

březen 2009 DVD „ Mezi stěnami“ DVD s problematikou šikany 
duben 2009 DVD „Štěstí přeje 

připraveným“ 
Duben měsíc bezpečnosti na 
silnicích 

květen 2009  Vědomostní kvíz Křížovky a skládačky 
červen 2009 Společné posezení u 

táboráku 
Zhodnocení závěru školního 
roku 
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IX. ÚDAJE O KONTROLNÍ ČINNOSTI ČŠI, RESP. DALŠÍCH PŘÍSLUŠNÝCH 
ORGÁNŮ 

 
Úřad práce Chomutov  
03. 11. 2009 
Veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými na 
základě dohody na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, číslo 
dohody o poskytnutí prostředků 39/2006 
 
Okresní správa sociálního zabezpečení, Chomutov 
18. 11. 2008 
Periodická kontrola dle plánu kontrol za období září 2004 – září 2008 
 
7., 8., 9. a 13. 7. 2009 
Kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a v důchodovém pojištění za 
období září 2007 – prosinec 2008 
 
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Chomutov  
22. 01. 2009 
Kontrola školní jídelny Palackého 5, Chomutov  
 
25. 02. 2009  
Kontrola školní jídelny Na Průhoně 4800, Chomutov  

     
 
 

X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

Základní hospodářské ukazatele vyjadřují hospodaření školy za účetní období kalendářního 
roku.  

A. Hospodaření školy 2008 
 

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 
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1. Základní charakteristika roku - základní hospodářské ukazatele 
                  v tis. Kč 
činnost náklady výnosy výsledek 

hospodaření
hlavní 80 250,69 80 243,58 -7,11
doplňková   8 693,07 9 055,57 362,50
CELKEM 88 943,76 89 299,15 355,39
 

- příspěvek na činnost – dotace ze SR:     9 390 263,47 Kč 
     z toho: 

romská komunita                        6 600,00 Kč 
projekty ESF, MŠMT     6 689 061,31 Kč 
projekt MPSV, ÚP     2 694 602,16 Kč 

 
- příspěvek na činnost – dotace ÚSC:    60 878 605,00 Kč 

  z toho: 
  příspěvek na provoz       9 997 000,00 Kč 
  přímé náklady      50 204 810,00 Kč 
  nenárokové složky pedagogů      284 000,00 Kč 
  prevence kriminality            47 000,00 Kč 
  pojistné náhrady          275 795,00 Kč 
   CO kryty             70 000,00 Kč 
 

- dotace investiční z rozpočtu ÚSC      1 006 000,00 Kč 
 

- příspěvek celkem:      71 274 868,47 Kč  
 
2. Příjmy 
 
2.1 Příjmy hlavní činnosti 
 

celkové příjmy    80 243,58 tis. Kč 
 
z toho: 
- vlastní výnosy     9 974,71 tis. Kč 
- dotace    70 268,87 tis. Kč 

 
 
2.2 Příjmy hospodářské činnosti 
 

celkové příjmy      9 055,57 tis. Kč 
z toho: 
 
- tržby z prodeje vlastních 
  výrobků a služeb     8 067,06 tis. Kč 
- tržby z prodeje zboží          988,51 tis. Kč 
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3. Náklady (výdaje) 
 
3.1 Náklady (výdaje) hlavní činnosti 
 
A) Investiční výdaje celkem        5 772,29 tis. Kč 
 seznam viz. bod 4.2 
 
B) Neinvestiční výdaje celkem      80 250,69 tis. Kč  

z toho: 
 
 - Náklady na platy pracovníků     35 954,15 tis. Kč 
    školy – hrazeno z příspěvku 
 - Náklady na platy pracovníků            65,42 tis. Kč 
    školy – hraz. z jiných zdrojů    
 - Ostatní osobní náklady -          
    hrazeno z příspěvku           447,34 tis. Kč 
 - Ostatní osobní náklady -        3 546,65 tis. Kč 
      hrazeno z jiných zdrojů 
 - Zákonné odvody sociálního 
   a zdravotního pojištění      13 790,81 tis. Kč 
 - Tvorba soc. fondu            728,69 tis. Kč 
 - Výdaje na učebnice, učební 
    pomůcky, texty                    341,59 tis. Kč 
 - Odpisy         1 470,57 tis. Kč 
 - Ostatní provozní náklady               23 905,47 tis. Kč   
 
 
4.Vyhodnocení tvorby a čerpání fondů organizace 
 
4.1 Stav a tvorba fondů celkem 
 
fondy    stav k 31. 12. 2008 
----------------------------------------------------------------- 
IF     1 895,97 tis. Kč 
FKSP        758,39 tis. Kč 
Fond odměn       343,35 tis. Kč 
Rezervní fond           908,38 tis. Kč 
Fond oběžných aktiv      160,37 tis. Kč 
 
tvorba fondů v roce 2008: 
 
IF  - odpisy investičního majetku (účet 551) ve výši        1 470,57 tis. Kč 
  - investiční dotace      1 006,00 tis. Kč 
   
FKSP  - přídělem  ve výši            757,42 tis. Kč 
  - úhrada rozdílu – přísp. na dovolenou, penz.fond      34,22 tis. Kč 
 
FO  - nebyl tvořen         
 
RF  - sponzorské dary ve výši           719,00 tis. Kč 
  - přídělem ze zlepšeného HV ve výši         426,55 tis. Kč 
   
Fond OA - nebyl tvořen    
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4.2 Investiční fond                        
 

- v roce 2008 byl tento fond tvořen odpisy hmotného a nehmotného investičního 
majetku ve výši  1 470 568,- Kč 

- investiční dotací ÚSC ve výši 1 006 000,- Kč  
 

- čerpání fondu v roce 2008 se uskutečnilo pořízením:  
a)HIM ve výši      1 775,50 tis. Kč                                  
b)velkou údržbou – výměna oken      1 896,28 tis. Kč 
 
c) technickým zhodnocením budovy domova mládeže – zateplení části  
    pláště     2 100,51 tis. Kč 
 

Položka 
 

Cena v tis. Kč 

Elektrická smažící pánev               160,00
Zahradní technika 100,00
Zouvačka pneumatic 69,99
Pila pásová 59,98
Sada měřící přístrojů vč. přísluš. 62,47
Pila formátovací 307,62
Vrtací sada s frézami 42,62
Škoda octavia 559,90
3 ks interaktivní tabule 260,00
Vrtací dlabačka 76,00
Elektronické programovat.systémy 76,92
C E L K E M 
 

1775,50

 
4.3 Fond kulturních a sociálních potřeb 

v roce 2008 byl tento fond tvořen: 
a) základním přídělem ve výši                        757 423,- Kč 
b) splátky půjček - bytové účely                13 000,- Kč (účet 335 300) 
c) převod rozdílu – přísp.na rekreaci, penz.fond   34 215,- Kč 

 
čerpání fondu  v roce 2008 
a) příspěvek  na stravování zaměstnanců   223 608,- Kč 
b) příspěvek na nepeněžní dary          17 989,- Kč 
c) příspěvek na rekreaci zaměstnanců     121 050,- Kč 
d) poskytnutí půjček na bytové účely                         0,- Kč  
e) kulturní činnost zaměstnanců a žáků                        96 171,- Kč 
f)  penzijní fondy        284 100,- Kč 
g) výměnné akce                2 077,- Kč 
h) zdravotní prevence       46 800,- Kč 
i)  zlepšení pracovního prostředí      10 808,- Kč 
j) sociální výpomoc          5 000,- Kč 

 
4.4 Fond odměn 

- v  roce 2008  fond nebyl tvořen ani čerpán 
 
4.5 Fond oběžných aktiv 

- v roce 2008 nebyl fond tvořen ani čerpán 
- výše fondu představuje krytí skladových zásob potravin školní jídelny a kantýny 
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4.6 Rezervní fond 

- rezervní  fond   byl  v   průběhu  roku  2008  naplněn   sponzorskými   dary  ve    výši  
708 000,-Kč, a přídělem ze zlepšeného HV ve výši 426 549,66 Kč    

 
 
Přehled přijatých sponzorských darů: 

Severočeské doly – modernizace učeben 75 000,- Kč  
JOPERO – technic.vybavení žáků  40 000,- Kč 
Lékárna u Okřídleného býka-rozvoj škol.   5 000,- Kč 
ABC Chomutov-tech.vybav.žáků  50 000,- Kč 
SMP – technic.vybavení žáků           127 000,- Kč 
První Elektro – technic.vybav.žáků           127 000,- Kč 
Silnice Žatec – technic.vybav.žáků           127 000,- Kč 
VHS – technic.vybav.žáků            127 000,- Kč 
KERNER – projektové aktivity  20 000,- Kč 
Marves – projektové aktivity   10 000,- Kč 
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B. Stav majetku a realizace údržby a provozu ve školním roce 2008/2009 

 
Hlavní úkoly technicko-správního útvaru (dále jen TSÚ) v hodnoceném školním roce: 
1. BOZP a PO: organizace, metodika, spolupráce s ostatními útvary, dokumentace, revize, 

veřejná prověrka BOZP, pravidelné kontroly PO, komunikace s odborně způsobilými 
osobami. 

2. Produktivní práce a doplňková činnosti – dispečink ve spolupráci s útvarem praktického 
vyučování, zajišťování, kontrola, metodika, dokumentace, fakturace, výkaznictví. 

3. Materiál a zboží: objednávky, nákup, evidence a skladové hospodářství, inventarizace. 

4. Správa majetku: evidence, účetnictví, odpisy majetku, dokumentace, inventarizace, 
návrhy investičních akcí (z rozpočtu kraje, z investičního nebo rezervního fondu). 

5. Autoprovoz – zajištění dopravních výkonů: koordinace jízd, kontrola dopravních výkonů, 
kontrola spotřeby pohonných hmot, zajišťování oprav, údržby a technických prohlídek 
vozového parku, školení řidičů, profesní zkoušky. 

6. Úklid: materiální, technické, personální zajištění úklidu ve všech prostorách školy. 

7. Ostraha: materiální, technické, personální zajištění ostrahy ve všech prostorách školy. 

8. Údržba: zajišťování údržby, nákup potřebného materiálu, zajištění externích firem na 
opravy, spolupráce s ostatními útvary, především s útvarem praktického vyučování. 

9. Energetické hospodářství: spotřeba energií – sledování a vyhodnocování odběrů 
elektrické energie, spotřeby vody, plynu a tepla. 

10. Ostatní činnosti: spolupráce na úkolech propagace a výstav, rekvalifikace, projektů, 
pronájmů, správa IT na vybraných úsecích, řešení škodních a pojistných událostí  

 
Hodnocení úkolu č. 1: 
Byla dopracována dokumentace BOZP (směrnice 5-PP03-03), včetně jejích příloh (1 – 16). 
Vybrané dokumenty byly rozeslány elektronickou poštou příslušným vedoucím pracovníkům. 
Veřejná prověrka zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců byla 
provedena ve dnech 17. března až 2. dubna 2009. Metodická dohlídka týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z odboru SMT Krajského úřadu byla provedena 3. 
března 2009 s minimálním doporučením k odstranění některých nedostatků. Bylo provedeno 
pět kontrol o dodržování povinností vyplývajících z předpisů o PO.  Převážná část 
nedostatků vyplývá z vandalismu žáků (vypuštěné hasicí přístroje, zničené a utržené tabulky 
označující únikové cesty, zničené plomby spouštěcí armatury hasicích přístrojů). Byla 
provedena kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů. V rámci řešení závad v oblasti 
PO došlo k výměně zpevňujících pásek u požárních uzávěrů. Trvalým úkolem k řešení je 
problematika samozavírače u dveří v budově teoretického vyučování (1 np) areálu Na  
Průhoně 4800. Na začátku školního roku byly uskutečněny požární poplachy ve všech 
objektech školy. V souladu s termíny revizí jsou prováděny revize hasicích přístrojů, 
hydrantů, elektrických spotřebičů, elektroinstalace, hromosvodů, plynových zařízení, komínů, 
spalinových cest, tlakových nádob, tělocvičného nářadí, výtahů atd. 
 
Hodnocení úkolu č. 2: 
TSÚ spolupracuje na zajišťování produktivní práce žáků a akcí doplňkové činnosti s útvarem 
PV. Akce jsou pravidelně kontrolovány a hodnoceny na poradě útvaru PV a TSÚ. Negativní 
jev: absence žáků ztěžuje dodržování termínů. 
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Hodnocení úkolu č. 3: 
Objednávání materiálu je běžnou denní záležitostí bez zvláštních problémů. V průběhu 
školního roku došlo k organizační změně systému nákupu materiálu: schválení vedoucí TSÚ 
a zajištění nákupu a dodávky pracovníky útvaru praktického vyučování. Hodnocení: zvýšení 
odpovědnosti příslušných vedoucích pracovníků útvaru PV.  
 
Hodnocení úkolu č. 4: 
Správa majetku vedená v elektronické evidenci je běžnou denní záležitostí bez zvláštních 
problémů. Největší problém: pohyb majetku na jednotlivých pracovištích („zaměstnanci si 
přemístí majetek bez převodky, zaměstnanci zlikvidují majetek bez vyřazovacích protokolů, 
zaměstnanci udělají vyřazovací protokol, ale fyzicky nezlikvidují, při fyzické inventarizaci 
tápají, kde by jejich majetek mohl být). 
 
Hodnocení úkolu č. 5: 
Vzhledem k rozsahu spravovaného majetku v oblasti autoprovozu zpracoval TSÚ v polovině 
roku interní pasportizací řešení stavu a provozu dopravních výkonů služebními vozidly školy 
pro období 04/2009 až 10/2010. Závěry: z poloviny disponuje škola zastaralým vozovým 
parkem. Tomu také odpovídá vyšší spotřeba pohonných hmot. Spotřebu pohonných hmot 
též ovlivňuje časté střídání řidičů. Evidence spotřeby je vyhodnocována měsíčně 
v návaznosti na stanovené limity letní a zimní spotřeby. Novější automobily jsou převážně 
v normě spotřeby. Výjimkou je Renault tranzit. Zde dojde k šetření vyšší spotřeby ve 
spolupráci s autorizovaným pracovištěm. Prvním významným krokem bude vyřazení vozidla 
Felicie combi CVI 00-92 z evidence. Měsíční kontrolou dokladů o služebních jízdách je stále 
zjišťováno nedostatečné vyplnění jízdních příkazů. V rámci obnovy vozového parku byl pro 
služební účely zakoupen nový vůz Škola Octavia Elegance. 
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Hodnocení úkolu č. 6: 
Vzhledem ke stálému personálnímu zajištění není výrazný problém na úseku úklidu. V rámci 
doplňkové činnosti zajišťuje škola úklid v prostorách nájemce – Odborné učiliště požární 
ochrany. V průběhu roku došlo ke změně kompetencí v organizačním řízení skupiny 
uklizeček areálu Na Průhoně 4800.  
Hodnocení úkolu č. 7: 
Práce na vrátnicích objektů Školní 56 a Na Průhoně 4800 je běžnou denní záležitostí. Na 
Průhoně 4800 je měsíčně vytvořen plán služeb (nepřetržitý provoz). Ostatní objekty jsou 
v nepracovních hodinách střeženy napojením na pult centrální ochrany bezpečnostní 
agentury IBA nebo hlášením na telefon zaměstnanců školy. V průběhu školního roku došlo 
k rekonstrukci a rozšíření zabezpečovacího zařízení v objektu Školní 56.  
Záměr pro další období: objekt Na Moráni 4803 (dílenské prostory budou po revitalizaci též 
napojeny na systém bezpečnostních čidel) napojit na centrální pult bezpečnostní agentury.  
 
Hodnocení úkolu č. 8: 
Údržba a opravy všech objektů jsou zajišťovány třemi údržbáři ve stálém pracovním poměru.  
Některé odborné práce jsou konány ve spolupráci s úsekem PV.  
Pro koncepční účely školy zpracoval TSÚ ve školním roce pasportizaci využití objektů 
jednotlivých objektů školy (využití a návrhy řešení). Realizace údržby je prováděna ve školní 
roce na základě požadavků vedoucích organizačních útvarů na údržbu a opravy v daném 
období. Zdroje krytí: vlastní zdroje provozních výdajů, zdroje doplňkové činnosti a odborných 
kurzů. Vzhledem k omezenému finančnímu fondu stanoví podle požadavků jednotlivých 
útvarů VTSÚ priority pro dané období.  
Koncepce: Zpracovat plán oprav a údržby relevantně ke objemu prostředků a požadavkům 
útvarů a návazně na podmínky kvality managementu (ISO). 
Akce realizované se zapojením vlastních i cizích zdrojů (kraj, EU, finanční dary): 

- výměna oken a zateplení fasády objektu Na Moráni 
 
 
foto č. 1: objekt teoretického vyučování – výměna oken a zateplení obvodového pláště, 
teoretické vyučování Na Moráni 4803 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- výměna nábytku DM Na Průhoně 4800 
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- likvidace nebezpečného odpadu objektů Na Průhoně 4800, Školní 56 
- výměna oken škola Na Průhoně 4800 
- malování učeben objektu Na Moráni 4803 
- výměna podlahových krytin učeben a chodby objektu Na Moráni 4803 
- malování a úpravy ve školní kuchyni a jídelně Na Průhoně 4800 
- výměna balkónových lodžií a zateplení fasády objektu DM Na Průhoně 4800 

 
foto č. 2: výměna oken (dokončení) a zateplení obvodového pláště – severozápadní strana 
(DM Průhon 4800)  
 

 
 
- malování ve školní kuchyni a jídelně Na Palacké 5 
- zhotovení sprchového koutu u tělocvičny Na Průhoně 4800 
- oprava zabezpečovacího zařízení v objektu Na Moráni 4803 
- oprava zabezpečovacího zařízení v objektu Školní 56 
- malování pokojů a chodeb v objektu DM Beethovenova 
- oprava osvětlení dílen kovo v objektu Školní 
- oprava rozvodů teplé vody v suterénu a šatnách objektu Na Průhoně 
- vybudování parkovacích míst před objektem dílen praktického vyučování objektu 

Pražská 
- stavba nové haly praktického vyučování oboru strojník požární techniky v objektu 

Školní 
- oprava fasády a střechy zadní trakt budovy B v objektu Školní 
- převedení překážek Skateparku nájemci a revitalizace areálu pro parkovací stání  
- revitalizace dílen praktického vyučování v objektu Na Moráni 4803 
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foto č. 3: výstavba sociálního zázemí – revitalizace dílen praktického vyučování oboru malíř, 
lakýrník a montér suchých staveb 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hodnocení úkolu č. 9: 
Pravidelné měsíční sledování spotřeby energií v jednotlivých areálech, včetně ekonomického 
vyhodnocení (náklady v Kč) a rozbor situace na poradách vedení. Vedení školy vede 
zaměstnance k opatřením vedoucím k úsporách – šetření.  
Hodnocení úkolu č. 10: 
Zaměstnanci technicko-správního útvaru se podíleli na propagaci školy a náboru žáků 
(výstava České Budějovice, Teplice, Louny, Žatec, Karlovy Vary, Teplice, Most a neposlední 
řadě hlavně náborová výstava v Chomutově).  
V září roku 2008 jsme na výstavě v Českých Budějovicích získali putovní pohár a Zvláštní 
cenu Hospodářské komory ČR za nejlepší prezentaci školy. Pro útvar praktického vyučování 
byly připraveny v červnu 2009 podklady pro přihlášku do výběrového řízení ÚP v Chomutově 
pro zajištění rozsáhlého rekvalifikačního programu v řemeslných činnostech.  
Pracovníci útvaru byli zapojeni do organizace a realizace rekvalifikačních kurzů a projektů ze 
zdrojů ESF – OPVK: administrativní činnosti, výběrová řízení, nákupy materiálu a OOPP.  
Vhledem k rozsáhlé IT ve všech objektech školy spravuje techniko-správní útvar IT (PC) na 
útvarech: ekonomicko-správním, domovy mládeže a objektech praktického vyučování (dílny). 
S ohledem na rozsáhlou síť IT a množství PC považujeme tuto část činnosti za jednu 
s nejrozsáhlejších.  
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foto č. 4 : Putovní cena z celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo České Budějovice ve dnech 

16. 9. – 18. 9. 2008 udělená Hospodářskou komorou ČR za expoziční stánek 
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C. Hospodaření s energiemi za rok 2008 

 
1. úvod:  
Po sloučení škol byl rok 2008 uceleným rokem pro hodnocení hospodaření s energiemi. 
Každý měsíc se zpracovávají tabulky odpočtů měřidel jednotlivých energií všech objektů 
školy. Na některé objekty byl zpracován energetický audit, který posuzuje dané objekty 
z hlediska získávání a nakládání s energiemi, až již z hlediska tepelně izolačních vlastností 
stavebních konstrukcí, tak i z hlediska použité technologie pro zajištění co nejnižší spotřeby 
energií. Tepelně izolační vlastnosti některých objektů jsou z pohledu stávajících předpisů 
nevyhovující a energetickým auditem je navrhováno např. zateplení vnějších stěn, zateplení 
střech, výměna otvorových výplní, výměna vchodových dveří, zateplení stropů. K naplnění 
těchto požadavků jsme v roce 2008 provedli tyto práce: 
 
 škola Na Průhoně: výměna oken za plastová 
 DM Na Průhoně: zateplení severozápadní strany 
 DM Na Průhoně: výměna lodžiových (okna a dveře) sestav za plastová 
 škola Na Průhoně: regulace spotřeby teplé užitkové vody s využitím solárních panelů  
 dílny elektrotechnických oborů Pražská: regulace spotřeby plynu s využitím tepelného 
   čerpadla 
 dílny kovo Školní: výměna zářivkových světel 
 škola Na Moráni: výměna oken za plastová 
 DM Palacká: oprava těsnění plastových oken 
 
2. Tabulky spotřeb energií dle jednotlivých objektů 
     – v celkovém objemu vykazujeme úsporu ve výši cca 88 tis. Kč oproti roku 2007 
 
Objekty dílen Pražská ul.  
název energie rok  2006 rok  2007 rok 2008 vyhodnocení 
plyn – topení v 
m³ 

13 950  14 264  13 730 úspora             
536           

elektřina v KWh 14 387   17 675  17 993 nárůst              
318    

voda v m³ 672   757  455 úspora             
302              

Pozn.: úspora činí cca 23 t. Kč, překročení el. energie ovlivňuje používání tepelného čerpadla 
 

Objekty dílen Školní ul.  
název energie rok 2006 rok 2007 rok 2008 vyhodnocení 
plyn v m³ 682  721  692 úspora               

29             
elektřina v kWh tarif N –  9 900 

tarif V – 41820 
tarif N –   9 460 
tarif V – 37 360 

tarif N – 
10 040 
tarif V – 37 
700 

nárůst              
580 
nárůst              
340 

voda v m³ 702  537  943 nárůst              
406 

teplo v GJ 1 056  860  650 úspora             
210    

 
Pozn.: nárůst činí cca 20 t. Kč, upozornění na nedostatečné vytápění, používají se přímotopy 
 

Objekty dílen Beethovenova ul. 
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název energie rok  2006 rok  2007 rok 2008 vyhodnocení 
plyn – topení v 
m³ 

28 714  23 627  24 729 nárůst           
1 102         

elektřina v kWh 19 980  20 010  18 870 úspora           
1 140           

voda v m³ 106  104  44 úspora               
60    

   
Pozn.: nárůst činí cca 4 t. Kč, při používání odsávání pilin od strojů utíká teplo, objekt je nezateplen 
 

Objekty dílen Dukelská ul. 
 

název energie rok  2006 rok  2007 rok 2008 vyhodnocení 
plyn - topení v 
m³ 

1 544  1 980  8 209 nárůst            
6 229 

elektřina v kWh 2 805  3 310  1 396 úspora           
1 914 

voda v m³ 40  15  16 nárůst                  
1 

 
Pozn.: nárůst cca 59 t. Kč, uhrazeno firmou v doplňkové činnosti 

 
Objekty domova mládeže a školní jídelny Palackého ul. 
           
název energie rok 2006 rok 2007 rok 2008 vyhodnocení 
elektřina v kWh 15 740  96 646  111 018 nárůst          

14 372 
voda v m3 370  1 195  1 706 nárůst              

511 
teplo v GJ 60, 81  602  752,72 nárůst         

150,72 
Pozn.: nárůst cca 143 000 Kč 
 

Objekty domova mládeže Beethovenova ul. 
 
název energie rok  2006 rok  2007 rok 2008 vyhodnocení 
plyn – topení v 
m³ 

25 168  28 346  26 422 úspora           
1 924           

elektřina v kWh 11 629  11 073  12 717 nárůst            
1 644 

voda v m³ 1 414  2 928  1 040 úspora           
1 888 

Pozn.: úspora cca 127 000 Kč 
 

Objekty Na Moráni 
 
název energie rok  2006 rok  2007  rok 2008 vyhodnocení 
plyn – topení v 
m³ 

70 150  66 299  73 820 nárůst            
7 521 

elektřina v kWh 198 455  158 317  121 774 úspora         
36 543 

voda v m³ 3 891  1 784  1 052 úspora             
732 

 
Pozn.: úspora cca 80 000 Kč 

Objekty Na Průhoně 
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název energie rok 2006 rok 2007 rok 2008 vyhodnocení 
teplo v GJ 4 408  4 165  4 030 úspora              

135       
TUV v m3 182, 7  221  157,93 úspora           

63,07     
elektřina v kWh 193 166  205 811  205 262 úspora              

549 
voda v m3 8 545  8 996  8 527 úspora              

469        
Pozn.: úspora cca 84 000 Kč  

 
Odběrná místa elektrické energie v kWh Na Průhoně a porovnání spotřeby za období  
2007 versus 2008: 
 
odběrné místo rok 2006 rok 2007 rok 2008 vyhodnocení  
Domov mládeže 81 611 84 174 82 818 úspora          

1 356       
Škola   7 575 7 501 8 113 nárůst               

612         
Kuchyně 54 984  57 992 56 288 úspora            

1 704  
Hasiči   6 257 7 191 9 254 nárůst             

2 063  
Hasiči – 1. patro 20 574 23 341 22 563 úspora              

778     
Hasiči – 3. patro  1 517 1 787  3 057 nárůst             

1 270      
Hasiči – 4. patro    962 1 667 2 768 nárůst             

1 101       
Nápojový 
automat 

1 107 1 163 1 176 nárůst                 
13         

Tělocvična 3 400 3 390 2 941 úspora              
449       

Ekonomický úsek 10 140 13 457 15 003 nárůst             
1 546    

Budova B., I. 
patro 

7 313 7 314 6 049 úspora            
1 265              

Budova B.j, 
přízemí 

2 021 2 708 2 564 nárůst               
144      

 
Pozn.: pro odběrná místa jen škola (bez doplňkové činnosti – hasiči)  úspora cca 6 700 Kč 

 
3. Krátkodobá opatření  
 zaměstnanci zodpovědní za provoz v určených prostorách jednotlivých objektů (resp. 

všichni   zaměstnanci) musí průběžně kontrolovat provoz spotřebičů energií tak, aby 
nebyly zbytečně v provozu 

 využívat větší podíl přírodního světla  
 ekonomicky větrat, nemít zbytečně otevřená okna 
 zaměstnanci zodpovědní za provoz kuchyně musí zvažovat  používání elektrických 

spotřebičů s větším výkonem v souvislosti s dobou jeho používání 
 namontovat podružný elektroměr na DM Palacká pro zřetelné zjištění spotřeby 

elektrické energie v kuchyni a jídelně  
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 zaměstnanci ostrahy provádět kontrolu na sociálních zařízení po pracovní době, zda 
neteče voda 

 zaměstnanci údržby musí pravidelně kontrolovat správnou funkčnost vodovodních 
baterií a splachovacích zařízení 

 zaměstnanci údržby musí pravidelně kontrolovat správnou funkčnost plynových kotlů, 
rozvodů topení, redukčních ventilů a automatickou regulaci topného systému 

 provádět útlum činnosti kotelen v nepracovních dnech a prázdninách 
 provádět útlum činnosti topných těles v místnostech, kde není provoz 

 
4. Dlouhodobá opatření  
 

 škola Na Průhoně – další etapa výměny oken za plastová 
 domov mládeže Na Průhoně – další etapa zateplení  
 oprava obvodového pláště tělocvičny 
 škola Na Moráni - výměna vchodových dveří, zateplení fasády 
 zednické, lakýrnické, klempířské a instalatérské dílny Na Moráni – revitalizace  
 objekt Školní - výstavba nové haly pro požárníky  
 objekt Na Průhoně - zateplení střechy  
 všechny objekty – rekonstrukce rozvodů UT a TUV, prověřit možnost regulace 

činnosti kotelen v závislosti na vnitřní teplotě jednotlivých místností 
 objekty Na Průhoně – postupná výměna osvětlení, úsporné zářivky a žárovky 
 všechny objekty – postupná instalace topných regulačních ventilů a doprovodných 

armatur 
 domov mládeže Beethovenova – výměna oken a vchodových dveří za plastové, 

zateplení 
 řešit využití objektů Pražská, Dukelská, železárny, EPRU 

 
5. Závěr 
 
Přehledové tabulky o spotřebách energií byly projednány na poradě organizačních útvarů 
TSÚ a PV dne 15. 1. 2009. Odůvodnění spotřeb poskytli vedoucí těchto útvarů.  
Škola se dlouhodobě zabývá úsporami energií, jak naplněním závěrů energetických auditů, 
tak vlastními příčinami případných překročení. Návrhy na řešení úspor v jednotlivých 
objektech jsou řešeny v plánech dlouhodobé údržby nebo investičních akcí. 

Úspor energií nelze dosáhnout jen technickými prostředky, stejně významný je i přístup, 
odpovědnost, vnímavost či nepatrná změna v každodenním a dlouhodobém chování 
každého z nás. 
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XI. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 
PROGRAMŮ 
 

- viz údaje v kapitole XIII. 
 

XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 
1. Přehled rekvalifikačních kurzů ve školním roce 2008/2009 
 

Název rekvalifikace Doba trvání Náklady  

Základy práce na PC 20.10.2008-4.12.2008 92.325,- Kč

Zedník - úroveň 1 3.11.2008 - 12.1.2009 227 848,50 Kč

Truhlářské práce 5.11.2008 - 14. 1. 2009 225 397,70 Kč

Instalatérské práce    

Kvalifikační kurz k získání 
odborné způsobilosti v 
elektrotechnice 18. 5. 2009 - 22. 5. 2009 40 92,00 Kč
 
2. Dílčí kvalifikace – Autorizovaná osoba – schváleno ve  
 
Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H) 
Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-
H) 
Zámečník (kód: 23-003-H) 
Montér strojů a zařízení (kód: 23-004-E) 
Kontrolor strojírenských výrobků (kód: 23-
006-E) 
Dělník ve strojírenské výrobě (kód: 23-
007-E) 
Elektrické instalace (kód: 26-008-E) 
Elektrické rozvody (kód: 26-009-E) 
Elektrická zařízení (kód: 26-010-E) 
Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H) 
Stavební truhlář (kód: 33-002-H) 

 
Montážník nábytku (kód: 33-014-H) 
Tesař (kód: 36-051-H) 
Montér suchých staveb (kód: 36-021-H) 
Dlaždič (kód: 36-001-E) 
Dlaždič prefabrikovaných dlažeb (kód: 36-
044-E) 
Zedník (kód: 36-020-H) 
Zhotovitel zateplovacích systémů (kód: 36-
022-H) 
Malíř (kód: 39-001-H) 
Lakýrník a natěrač (kód: 39-002-H) 
Tapetář (kód: 39-003-H) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII.  ÚDAJE O ŠKOLOU PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 

FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ  
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XIV.  

Název nositele 
projektu 

Název projektu Číslo projektu Opatření 
Stručný obsah 

projektu 

Rekvalifikační a 
informační 
centrum s.r.o. 

Business Games CZ1.07/1.1.13/11.004 OPVK Ústecký kraj - 
Výzva č.  1 pro GP - 
oblast podpory 1.1 

příprava podkladů 
k vytváření 
metodiky, pilotní 
ověření na 30 
studentech,  
evaluace, 
diseminace,… 

Střední škola 
technická, Most 
– Velebudice 

KARIÉRA CZ.1.07/1.1.13/11.0001 OPVK Ústecký kraj - 
Výzva č.  1 pro GP - 
oblast podpory 1.1 

podpora 
poradenských 
služeb na školách 

Asistenční 
centrum 

Výuka - 
KOmunikace - 
Praxe (VÝKOP) 

  OPVK Ústecký kraj - 
Výzva č.  1 pro GP - 
oblast podpory 1.1 

Podpora praxe a 
doborného 
výcvilku žáků 
učebních oborů ve 
formách, podora 
spolupráce 
odborných škol a 
firem  

SOŠ a SOU 
Roudnice nad 
Labem 

Řemesla    OPVK Ústecký kraj - 
Výzva č.  1 pro GP - 
oblast podpory 1.1 

Propagace 
řemeslých oborů 
směrem k žáků 
ZŠ 

 
Český svaz 
zaměstnavatelů 
v energetice  

CETRAEL - 
Certification 
transfer of 
vocational 
training - branch 
electrician into 
credit syst 

CZ/08/LLP-LdV/TOI/134017 LdV, Multilaterální 
projekty/Přenos 
inovací 

aplikace 
kreditního 
systému; výroba a 
rozvod elektrické 
energie a nové 
technologie v 
elektrotechnice  

Genesia, o.s. 
Most 

EDUCA - 
Modení vzdělání 
pedagocických 
pracovníků v 
Ústeckém kraji  

CZ.1.07/1.3.07/11.0001 OPVK Ústecký kraj  E-learnigové 
vzdělání 
pedagogikcých 
pracovníků v 
Ústeckém kraji; 
škola má v 
projektu postavení 
Koordinčního 
centra pro okres 
Chomutov  

SŠEaS 
Chomutov  

Mladí lidé 
společně na 
východ i západ 

CZ/08/LLP-LdV/IVT/134147 Leonardo da Vinci - 
projekty mobility 

výjezdy žáků 
školy - Finsko 
(Mechanik 
eletronik), 2 stáže 
Slovensko 
(Truháři, 
Zámečníci), 1 stáž 
Německo (Hasiči) 
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SŠEaS 
Chomutov  

Doporučení 
PRO Studenty k 
úspěšnému 
vstupu do 
otevřeného trhu 
práce 

CZ/08/LLP-
LdV/VETPRO/134163 

Leonardo da Vinci - 
projekty mobility 

Stáže výchovných 
poradců 

SŠEaS 
Chomutov  

Envi-Edu-Life 
(EEL)                   
Environmentální 
vzdělávání pro 
život 

CZ.1.07/1.1.13/22.0026 OPVK Ústecký kraj - 
Výzva č.  2 pro GP - 
oblast podpory 1.1 

Kompletní 
vzdělávací 
program o 7 
modulech z 
oblasti tvroby a 
ochrany životního 
prostředí a jeho 
implementace na 
žáky základních a 
středních škol ÚK. 

Okresní 
hospodářská 
komora 
Chomutov  

Stavebnictví - 
perspektiva pro 
mladé  

  OPVK Ústecký kraj - 
Výzva č.  2 pro GP - 
oblast podpory 1.1 

Podpora 
prezentace 
stavebních firem, 
podpora znalostí 
práce na 
stavrbních 
strojích, tvorba 
vzdělávacích 
modulů pro TZB 

Gymnázium 
Most  

Environment 
jako nedílná 
součást výuky i 
života 

CZ.1.07/1.1.13/22.0049 OPVK Ústecký kraj - 
Výzva č.  2 pro GP - 
oblast podpory 1.1 

Tvorba 
vzdělávacích 
modulů pro 
jednotlivé 
předměty výuky 
na SŠ, vzdělávání 
koordinátorů 
EVVO 

 
NÚOV Senior 4 

 
 

 

  NÚOV  Projekt zaměřen 
na tvorbu 
vzdělávacích 
programů pro 
seniory  

SŠEaS 
Chomutov  

Okresní 
volejbalový 
turnaj ke Dni 
učitelů  

  MM Chomutov  38.ročník 
volejbalového 
turnaje ke Dni 
učitelů; školy a 
školská zařízení 
okresu Chomutov 

SŠEaS 
Chomutov  

Perspektiva 
jaderné energie 

  MM Chomutov  návštěva jaderné 
elektrárny 

SOU E Plzeň     NEAP - Leonardo 
da Vinci  

Stáž učitelů 
odborného 
výcviku 
elektrotechnických 
oborů v DE a SK 

SŠEaS 
Chomutov  

PROPOSE 2009   Ústecký kraj - 
OŠMT 

Projekt prevence 
sociálně 
negatinvích jevů  
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SŠEaS 
Chomutov  

Budoucnost 
stavebních 
oborů – 
nízkoenergetické 
domy 

  MŠMT ČR - 
rozvojový program, 
ev. č. projektu: 
0287/2009 

  

SŠEaS 
Chomutov  

Nové trendy 
odborného 
vzdělávání v 
evropském 
rámci 

CZ/09/LLP-
LdV/VETPRO/134162 

NEAP - Leonardo 
da Vinci  

Zahraniční stáže 
učitelů odborných 
předměrů - DE,NL

SŠEaS 
Chomutov  

Budocnost 
technických 
oborů napříč 
Evropou  

CZ/09/LLP-LdV/IVT/134154 NAEP - Leonardo 
da Vinci 

Odborné stáže 
žáků v DE a SK 

ČSZE Efektivní 
nástroje 
systémové 
podpory 
praktického 
vyučování 
středních škol a 
podniků  

Podáno 07/2009 k MŠMT - 
výzva OPVK 

  Systémové 
nástroje pro 
praktické 
vyučování v 
energetických 
podnicích - 
spolupráce škol a 
podniků  

SŠEaS 
Chomutov  

EDU - energo  Podáno 07/2009 k MŠMT - 
výzva OPVK 

  Vznik trénikových 
center pro další 
vzdělání učitelů 
odborných 
předmětů ve 
spolupráci s 
energetickými 
podniky; tvorba 
metodik pro další 
vzdělávání; tvorba 
a ověření 
vzdělávacích 
modulů modeních 
technologií 

ÚP Chomutov  Realizace 
rekvalifikací a 
poradenských 
činností pro 
Úřad práce v 
Chomutově - 
část I.- části 1, 3, 
11 a 15 výzvy 

LZZ - části 1,3,11 a 15 
výzvy ÚP k podání nabídky 
na realizaci rekvalifikace 
formou projektu 

  Dodávka 
rekvalifikačního 
vzdělání v oblasti 
řemeslných 
služeb pro 
stavebnictví, 
odborné 
způsobilosti v 
elektrotechnice a 
výpočetní techniky 

SPŠ strojní a 
stavební, Tábor 

Zelený most 
mezi školou a 
praxí - 
environmentální 
vzdělávací 
moduly pro 
trvale udržitelný 
rozvoj  

Podáno 07/2009 k MŠMT - 
výzva OPVK 

  Projekt je zaměřen na 
tvorbu vzdělávacích 
modulů 
environmetnální 
problematiky; zapojeno 
6 SŠ ČR; SŠEaS 
garant pro ÚK, Kka LK; 
podíl na zpracování 
modulů pro solární 
systémy, tepelná 
čerpadla a úspory ve 
stavebnictví  
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XIV.     ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI 
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE 
VZDĚLÁNÍ 

 
A. Interní aktivity  
1. Školní sportovní klub   

- počet členů ve školním roce 2008/2009: 120 
- hlavní aktivity:  
 zajištění činnosti kroužků volejbalu, kopané a florbalu 
 spolupráce při zajištění sportovní reprezentace školy v rámci MŠMT, resp. 

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

sportu 
 

2. 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   
 

B. Externí aktivity  
 

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   
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XV. 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  
 
 
Aktivity v oblasti volitelných a nepovinných předmětů a kroužků: 
V rámci nadstandardních aktivit byly ve školním roce 2008/2009 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 
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XVI.  DALŠÍ INFORMACE: 
 
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:   

a) stavebně-provozní a technický stav 
b) 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 
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 2008/2009 byla v areálu prováděna základní údržba pro 
zajištění celkového provozu školy a akce velké údržby – nejrozsáhlejší akce: výměna 
oken – dokončení výměny balkónových sestav na objektu DM, výměna oken 
v objektu teoretického vyučování a zateplení severozápadní stěny objektu domova 
mládeže.  
V průběhu hlavních prázdnin došlo k úpravě ploch pro odstavování vozidel 
zaměstnanců a účastníků kurzů: plochy před budovou areálu domova mládeže a 
teoretického vyučování a v lokalitě skateparku.  
 
Priority v řešení stavu areálu na další období: 

a. pokračovat v realizaci aktivit v oblasti úspor energií a zabránění zatékání 
dešťové vody: dokončování výměny oken, zateplovací fasádní systémy 

b. opravy (rekonstrukce) bytových jader 
c. oprava podlahových krytin 
d. řešení odstavování osobních automobilů zaměstnanců  
e. 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. 

f. oprava tělovýchovného zařízení  
g. zkvalitnění intranetové sítě školy, posílení kompetencí pracovníků v oblasti ICT  
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Areál Na Moráni 4803: zde je umístěno vedení odborného výcviku, vedení 
technicko-správního útvaru 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.  
V průběhu školního roku 2008/2009 byla v areálu prováděna základní údržba pro 
zajištění celkového provozu a akce velké údržby – nejrozsáhlejší akce: celková 
výměna okenních výplní hlavní budovy a zateplení obvodového pláště, opravy lin, 
výměna školního nábytku, malování vnitřních prostor.   
 
Priority v řešení stavu areálu na další období: 

a. oprava podlahových krytin 
b. 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. 

c. zkvalitnění intranetové sítě školy, posílení kompetencí pracovníků v oblasti ICT  
 
Praktické vyučování je realizováno na pracovištích praktického vyučování – dílnách 
odborného výcviku.  
Technické základny pro jeho realizaci tvoří vlastní objekty: 

- 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 

- v průběhu školního roku byl pro zajištění výuky využíván objekt v areálu 
Dukelská ulice: důvodem byla probíhající rekonstrukce dílen v areálu Na 
Moráni 4803 

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 2008/2009 probíhala v prostorách dílen odborného výcviku 
průběžná údržba spojená s dalšími úpravami prostor.  
Jednoznačným posunem pro kvalitu výuky byly tyto akce realizované ze zdrojů 
Ústeckého kraje a Regionálního operačního programu Severozápad:  

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

- celková rekonstrukce dílen stavebních oborů se zaměřením na Technická 
zabezpečení budov v areálu školy Na Moráni 4803 
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V objektech dílen praktického vyučování došlo k dalšímu rozšíření vybavení ICT 
technologiemi. 
 
Priority v řešení stavu areálů: 

a. dokončení výstavby nové výukové haly oboru Strojník požární techniky 
v areálu Školní ulice 56 a její uvedení do provozu  

b. postupné uvedení do provozu revitalizovaných dílen stavebních oborů 
v areálu Na Moráni 4803 

c. likvidace pracoviště dílen praktického vyučování v areálu Elektrárny Počerady 
d. sociální zařízení v objektu truhlárny Beethovena ulice 
e. řešení využití areálu Dukelská ulice  

 
V rámci zajištění sociálních služeb: stravování a ubytování pokračovat ve zlepšení 
prostředí pro stravování v areálu školy Na Průhoně 4800, zajistit prostředky pro 
rekonstrukci bytových jader (WC a koupelny) v areálu Na Průhoně 4800 a úprava 
sociálního zařízení v areálu DM Beethovenova ulice.  

 
 Priority v řešení stavu areálu:  

a. provést opravy DM Beethovenova ulice podle hygienického výměru  
b. zaměřit se na problematiku opravy objektu Palackého ulice - vzlínání vlhkosti 

(v rámci reklamačního řízení)  
c. modernizace nábytku v areálech Na Průhoně 4800 a Beethovenova ulice  
d. pokračovat ve spolupráci s Hokejovým klubem Chomutov  

 
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 techniky a 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: 
- Rámcová smlouva o spolupráci s ČEZ a.s. 
- Rámcová smlouva o spolupráci s REGIONSTAVem  

ABC Chomutov spol. s r.o., SMP Praha a.s., Vodohospodářská 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 zavedením výuky podle školních vzdělávacích programů a  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: 
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UNIV – uznávání výsledků dalšího vzdělání v síti škol, KVALITA 1 – nová závěrečná 
zkouška, Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací.  
V projektu UNIV škola navazovala na předchozí aktivity a zpracovala žádost o 
autorizaci pro dílčí kvalifikace navazující na obory vzdělání školy – viz. kapitola 
výroční zprávy XII – Aktivity v dalším vzdělání.  
V projektu KVALITA 1 –Nová závěrečná zkouška se škola zapojila do jednotného 
systému závěrečných zkoušek pro obory: Elektrikář, Zámečník, Zedník, Truhlář, 
Tesař a Klempíř.  V oboru 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 a Elektrikář. 
Výsledky zapojení školy do výše uvedených aktivit jsou využity v přípravě školy na 
zavedení Školního vzdělávacího programu (ŠVP) – zahájení výuky ve vybraných 
oborech od 1. 9. 2009. 
 
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 2008/2009 zažádala škola o zavedení nového oboru vzdělání 
Bezpečnostně právní činnost a tento obor byl škola schválen jak zřizovatelem, tak 
MŠMT a výuka bude zahájena pro školní rok 2010/2011.  

 
Způsob zabezpečení odborné praxe, resp. odborného výcviku:  
 
Praktické vyučování je Střední školou energetickou a stavební, Chomutov, Na Průhoně 
4800, příspěvková organizace  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 ul, 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 pracoviště)  

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.   
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b) „Smluvní pracoviště“: 
Smluvní pracoviště zahrnují tři kategorie realizace praktického vyučování – 
odborného výcviku: 
a. smluvní pracoviště pro provádění produktivních prací (škola získá zakázku pro 

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.) 

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

c. provádění produktivních prací za úplatu, resp, poskytování slev na nájemném za 
prostory, poskytování zbytkového materiálu apod.     

 
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. 
 
    
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   

 
2. Mezinárodní spolupráce: 

Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková 
organizace disponuje širokým zahraničním partnerstvím.  
Ve školním roce 2008/2009 realizovala školy projektové aktivity v těchto zemích  
(vzájemná výměny a stáže): 
Spolková republika Německo, Holandsko, Finsko, Slovensko 

 Ředitel školy absolvoval zahraniční stáž v Srbsku – Kragujevac.  
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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 
2008/2009.  
 
Děkuji  
 
Jan Mareš, ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěrečné hodnocení:  
 

        
    

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

partnerů, zejména s podnikatelskými subjekty v regionu, viz. ČEZ a.s., HZS ČR, 
První elektro a.s. a zejména vznik a spolupráce se sdružením REGIONSTAV 

 široká vzdělávací nabídka v oblasti energetiky, elektrotechniky, strojírenství,  požární 
techniky a stavebních oborů  

 relativně odpovídající počet žáků ve vazbě na kapacitu školy a personální zajištění 
výuky 

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

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

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

rekvalifikačních kurzů a dalšího vzdělání  
 zapojení školy do veřejného života 
 dobrý sociální program školy v oblasti volnočasových aktivit,  ubytování, stravování a 

hygieny provozu školy 
 schopnost školy „se sama o sebe postarat“ – organizovat provoz a funkčnost 
 kvalitní komunikace s rodiči a zákonnými zástupci elektronickou žákovskou knížkou 

v systému systému Bakalář  
 udržení systému kvality podle norem ISO  
 příprava a realizace projektů a akcí v oblasti investiční výstavby a velké údržby (okna 

v areálech, příprava výstavby a rekonstrukce dílen OV atd.)   
 
 

                    
 

  stále přetrvává velký počet žáků, kteří ze školy odchází z výchovných a vzdělávacích 
problémů bez viny školy „vlastní odchody“  

 nedostatky v přímé komunikaci mezi žáky a pedagogickými pracovníky  
 pomalé řešení modernizace materiálně technického vybavení školy, zejména dílen 

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

fyzické stárnutí budov 
 nedostatek objektivity pedagogických pracovníků ke skutečným možnostem a 

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

 
 
Výroční zpráva byla projednána v poradě vedení školy dne 7. října 2009.  
 
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 ____ listopadu 2009.   
 
Projednání školskou radu:  

a) zaslání členům Školské rady v termínu 14. října 2009 
b) projednání výroční zprávy způsobem hlasování „per rollam“, resp. prezenční jednání 

v termínu: _________ 2009 
  

Datum zpracování zprávy: 5. října 2009 
 
 
Podpis ředitele a razítko školy: 
  
  
Stanovisko Školské rady:  
Výroční zprávu schvalujeme – jednání Školské rady ________ 2009 
 


