
 

Nezbytnou součástí středoškolského ţivota na naší škole je sport a propagace moderního 

ţivotního stylu.  

Ţáci si mohou vybrat z několika sportovních krouţků. Největší popularitě se dostává fotbalu, florbalu a. 
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EXKURZE - SEMINÁŘE 

 
ForArch Praha - Letňany 

Studenti stavebních a elektrotechnických oborů SŠT Most se dne 17. 9. 2015 společně s odbornými učiteli 
zúčastnili stavební výstavy For Arch v Praze. Na výstavišti v Letňanech všichni přítomní se zájmem zhlédli 
expozice širokého spektra vystavovatelů. V odpoledních hodinách se účastníci exkurze vraceli nejen s mnoha 
katalogy, letáky či propagačními materiály vystavovatelů, ale i s pocitem příjemně proţitého dne a studenti navíc 
s poučením a novými vědomostmi uţitečnými pro další studium. 

Stavební seminář „Ekologicky 
šetrné a energeticky úsporné 
stavby“ 

Dne 14. 10. 2015 se ţáci 1. a 2. ročníku oboru 
Stavebnictví zúčastnili pod vedením učitelů 
odborných předmětů semináře na Benediktu 
v Mostě, který pořádala agentura AZ PROMO. 
Ţáci se zájmem vyslechli pět dílčích vystoupení 
jednotlivých přednášejících zaměřených na téma 
semináře a dozvěděli se mnoho zajímavostí, jak 
z hlediska materiálového, tak technologického, 
v souvislosti s vývojem a současnými trendy 
moderního stavebnictví. 
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Seminář "Co dýcháme?" 

Dne 21. 10. 2015 ţáci třídy OKO 1 (obráběči kovů a operátoři skladování) 
za doprovodu pedagogů Ing. Kamily Rybínové a Ing. Ivy Brisudové navštívili 
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, kde se zúčastnili výukového 
semináře: ,,Co dýcháme?“ V průběhu semináře byla pozornost věnována 
emisím, imisím, jejich monitoringu a jejich vlivu na zdraví člověka 
a ekosystémy. Zajímavým tématem pro ţáky byly současné zdroje 
znečišťování ovzduší v Ústeckém kraji. 
 
 
 
 

 

Z UČITELSKÉHO NOTESU 

 

Deset nejlepších výmluv ve škole 

1) Když jsem přišel do školy, učitelka tady nebyla, a tak jsem šel domů. 

2) Měl jsem sen, že jsem nejlepší ze třídy, a tak jsem nechtěl vstát z postele. 

3) Sháněl jsem pro babičku “Blesk“. 

4) Vysvětloval jsem hluchoněmejm číňanům, jak se dostanou na nádraží. 

5) Čekal jsem s košem na odpadky, až bezdomovci vyberu popelnici. 

6) Narodil se nám malý mýval a bez ranní péče nepřežije. 

7) Zasekl se mi hasič do zipu, čekal jsem na posily.  

8) Promiňte, že jdu pozdě, ale před školou vál prudký protivítr. 

9) Máme doma takovou zimu, že jsem ztuhnul a nemohl jsem vstát. 

10) Čistil jsem si dlouho zuby. 

 

Ţáci během semináře plnili drobné úkoly a vyzkoušeli si Spirometr, kterým si změřili svojí kapacitu plic. 
Na závěr ţáci vyplnili pracovní listy, které byly současně zopakováním získaných poznatků. S sebou domů 
jsme si odnesli tzv. VZDUCHOTERO, coţ je desatero ekologického chování týkající se ovzduší. 
 
Celým seminářem nás provázela ředitelka Ekocentra Ing. Milena Vágnerová. 
 
 

Co jsou EMISE 

Emise jsou látky znečišťující ovzduší. Maximální 
koncentraci mají u svého zdroje, jejich 
koncentrace se postupně sniţuje mísením 

se vzduchem aj. 

Co jsou IMISE 

Imise je emise, která se dostala do styku 
s ţivotním prostředím. 
Mohou se kumulovat v půdě, vodě nebo v ţivých 
organismech. V praxi jsou imisemi 
například těţké kovy nebo jiné znečišťující látky, 
které se ukládají v ţivotním prostředí, například 
podél silnic nebo v potravním řetězci. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Emise_(ekologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFda_(pedologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Potravn%C3%AD_%C5%99et%C4%9Bzec
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Ve školním roce 2015 -2016 vyučujeme tyto obory středního vzdělávání. 
V současnosti jsou vyučovány obory zaměřené na oblast strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, 

chovatelství, ekonomiky a administrativy. 
 

 

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU - 4LETÉ denní 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač / Mechanik seřizovač - Mechatronik 

26-41-M/01 Elektrotechnika / Počítačové systémy 

36-47-M/01 Stavebnictví / Pozemní stavitelství 

41-43-M/02 Chovatelství / Chov koní 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání / Peněžní manipulant / Management a právo ve veřejné správě 

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

 

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM - 3LETÉ denní 

23-51-H/01 Strojní mechanik / Strojní mechanik (strojař, potrubář) 

23-56-H/01 Obráběč kovů / Obráběč kovů 

23-65-H/03 Strojník silničních strojů 

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

26-51-H/01 Elektrikář / Elektrikář 

33-56-H/01 Truhlář / Truhlář - Dřevěné konstrukce 

36-52-H/01 Instalatér / Instalatér 

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

36-67-H/01 Zedník / Zedník - Obkladač 

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

66-53-H/01 Operátor skladování / Operátor skladování - Logistik 

36-67-E/01 Zednické práce / Zednické práce 

42-52-E/01 Zahradnické práce 

 

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU - 5LETÉ dálkové 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
 

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU - 3LETÉ dálkové 

64-51-L/51 Podnikání 

 

Absolventi naší školy jsou připravováni jak pro vstup na trh práce, tak i pro studium na vyšších 
odborných či vysokých školách. 

 
 

Věra Vitoušová 

  

Redakční rada: Věra Vitoušová, Jiří Steklý, Šárka Kratochvílová, Kateřina Finferlová 

 


