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1. Úvodní slovo 
 
 
 
 
 
 
 
 

„„ NNeeuuččíímmee  ssee  pprroo  šškkoolluu,,  aallee  pprroo  žžiivvoott..““   
Lucius Annaeus Seneca 

 
 
 
 
 
 
 
 

„„ DDůůkkaazzeemm  vvyyssookkééhhoo  vvzzdděělláánníí  jjee  sscchhooppnnoosstt  mmlluuvvii tt  oo  nneejjvvěěttššíícchh  
vvěěcceecchh  nneejj jjeeddnnoodduuššššíímm  zzppůůssoobbeemm..““   

David Hume 
 
 
 
 
 
 
 
 

„„ UUččttee  ssee,,  jjaakkoo  bbyyssttee  ssee  hhnnaall ii   zzaa  nněěkkýýmm,,  kkoohhoo  nneemmůůžžeettee  ddoohhoonnii tt,,    
  aa  jjaakkoo  bbyy  ttoo  bbyyll   nněěkkddoo,,  kkoohhoo  nneecchhcceettee  zzttrraattii tt!! ““   

Konfucius 
 



2. Charakteristika školského za řízení 
 
 

Název školy, sídlo, odlou čená pracovišt ě 

Střední škola technická, Most-Velebudice, 
Dělnická 21, p říspěvková organizace 
 
 
Zřizovatel, adresa z řizovatele 

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, PS Č 400 02, IČ: 708 92 156 
 
 
Jméno ředitele školy, statutární zástupce ředitele, vedení školy 

Mgr. Ji ří Škrábal, ředitel 
PaedDr. Karel Voká č, statutární zástupce ředitele 
Pavel Barták, zástupce ředitele pro praktické vyu čování 
Miroslava Možná, zástupce ředitele pro provoz a techniku 
Jana Kal číková, hlavní ú četní–vedoucí odboru 
Ing. Jaroslav Smetánka, vedoucí st řediska pro volný čas dětí a mládeže a vedoucí 
ubytovny a služeb 
 
 
Kontakt na za řízení, jméno pracovníka pro informace 

Mgr. Ji ří Škrábal, ředitel školy 
Telefon: 476702612 
Fax: 476137560 
Web: www.sstmost.cz  
E-mail: director@sstmost.cz  
Pracovník pro informace: Lenka Cábová, Jana Drožová 
 
 
Datum z řízení (založení) školy, datum za řazení do sít ě, poslední aktualizace v síti. 

Datum zahájení činnosti školy:  01.09.1957 
Datum d řívějšího za řazení do sít ě: 01.09.1997 
Poslední aktualizace v za řazení do sít ě škol, p ředškolních za řízení a školských 
zařízení byla vydána pod čj. 84/2001 na základ ě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 
29/23/2001 ze dne 19.12.2001 s ú činností od 5.9.2001 s následujícími dodatky: 
• dodatek č. 1 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27. 

3.2002, 
• dodatek č. 2 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7. 5.2002, 
• dodatek č. 3 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3. 7.2002, 
• dodatek č. 4 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 

20.11.2002, 
• dodatek č. 5 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 

4.12.2002, 
• ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23. 4.2003 (oprava tiskových chyb), 
• dodatek č. 6 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7. .2004, 
• dodatek č. 7 ve znění usnesení rady Ústeckého kraje č. 40/101/2004 ze dne 7.7.2004 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004, 
• dodatek č. 8 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005, 
• dodatek č. 9 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/4/2005 ze dne 16.2.2005, 
• dodatek č. 10 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/7R./2005 ze dne 29.3.2005, 
• dodatek č. 11 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005, 

• dodatek č. 12 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/18R/2005 ze dne 21.9.2005, 
• dodatek č. 13 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 18.3.2006, 
• dodatek č. 14 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006, 
• dodatek č. 15 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/43R/2006 ze dne 7.6.2006, 
• dodatek č. 16 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/46R/2006 ze dne 28.6.2006, 
• dodatek č. 17 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007, 
• dodatek č. 18 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 42/93R/2007 ze dne 3.10.2007, 
• dodatek č. 19 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/94R/2007 ze dne 24.10.2007, 
• dodatek č. 20 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008. 
 
 
Součásti školy podle Rozhodnutí o za řazení do sít ě a jejich kapacity 

Právnická osoba vykonává činnost t ěchto škol a školských za řízení: 
 

� Střední škola kapacita 2093 cílová:  2093 žáci 
� Domov mládeže kapacita 420 cílová:  520 l ůžek  
� Školní jídelna kapacita 1800 cílová:  1920 stravovan ých 

 

Počet tříd 
denní studium 

Z toho t říd 
střední vzd ělání 

Z toho t říd 
střední vzd ělání 
s výu čním listem 

Z toho t říd 
střední vzd ělání 

s maturitou 
47 1 24 22 

 

Počet žáků 
denní studium 

Z toho žák ů 
střední vzd ělání  

Z toho žák ů 
střední vzd ělání  
s výu čním listem  

Z toho žák ů 
střední vzd ělání 

s maturitou 
1029 10 551 468 

 
 

10; 1%

551; 54%468; 45%

Poměr počtu žáků v jednotlivých stupních středního vzdělání

Počet žáků v oborech středního 

vzdělání

Počet žáků v oborech středního 

vzdělání s výučním listem

Počet žáků v oborech středního 

vzdělání s maturitní zkouškou

 



 
Typ 

školského 
zařízení 

Kapacita 
Celkový po čet 
vydaných jídel 
za školní rok  

Počet zapsaných 
dětí, žáků, 
student ů 

Počet v závodním  
stravování 

Školní jídelna 1800 52900 142 198 

     

Typ 
školského 

zařízení 
 Počet žáků 

ubytovaných  
Počet PP celkem 

fyzicky  

Počet 
nepedagogických  

pracovník ů 
fyzicky  

Domov mládeže  76 3 0 

 
 

Rada školy SŠT v Most ě-Velebudicích  

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

Složení ŠR 
Zástupci zletilých studentů 

a rodičů 
Zástupci SŠT Zástupci zřizovatele 

(Ústecký kraj) 

Ing. Iva Odehnalová 
Milada Schůtová 
Petr Franta 

PaedDr. Karel Vokáč 
Jana Kalčíková 
Helena Pulgrová 

PhDr. Václav Hofmann 
Josef Kubal 
Ing. František Jochman 

 
Výroční zpráva o činnosti SŠT Most – Velebudice bude předložena školské radě ke schválení, podle vyhlášky 
MŠMT č. 15/2005 Sb.. 

 
 
 
Seznam mimoškolních nebo ob čanských sdružení p ři škole  

Při škole úsp ěšně pracuje Sdružení sportovního klubu SŠT Most-Velebudic e (Futsal 
– třetí liga). 
 
 
Zhodnocení sou časného stavu školy, napl ňování cíl ů a priorit za uplynulé období, 
změna obsahu vzd ělávání  ve vazb ě na napln ěnost schválené kapacity  

Naše škola je jednou z nejv ětších škol v České republice. Sídlo má nedaleko 
německých hranic ve m ěstě Most v severozápadních Čechách, v kraji, který je 
jedním z nejvíce postižených region ů z hlediska životního prost ředí a také 
nedostatku pracovních p říležitostí. 

V sou časné dob ě u nás studují žáci v denním studiu ve v ěku 15-25 let a výuka na 
naší škole se dá rozd ělit do t ěchto stup ňů vzdělání: 
 

a) Střední vzd ělání s maturitní zkouškou. Délka studia je 4 roky, ve studiu 
převažuje teorie nad praxí – 90% k 10%. Absolventi od cházejí do zam ěstnání, 
nebo pokra čují studiem na vysoké škole. 

 
b) Střední vzd ělání s výu čním listem. Délka studia je 2 a 3 roky, pom ěr teorie a 

praxe je 50% na 50%. St řední vzd ělání s výu čním listem, s délkou studia 2 
roky je ur čeno pro žáky, kte ří absolvovali základní školu v nižších ro čnících 
než v devátém.Absolventi vykonávají p ředevším řemeslná a d ělnická 
povolání, mohou také pokra čovat ve studiu. 

 
c) Střední vzd ělání, s délkou studia 2 roky s KKOV ( J ) je zakon čen vysv ědčením 

o závěrečné zkoušce. Studium i uplatn ění absolvent ů je podobné jako u 
předcházející skupiny. 

 
 

Naše škola je komplexní vzd ělávací za řízení, které zajiš ťuje teoretickou a praktickou 
výuku žák ů, jejich ubytování, stravování i sportovní vyžití. 
 
Užíváme rozsáhlý výukový areál, který lze členit na tyto části: 
 

- teoretické vyu čování s 64 u čebnami, 
- praktické vyu čování s 30 dílnami a 6 u čebnami, 
- domov mládeže se 420 l ůžky, klubovnami atd., 
- sportovní zázemí – 1 hala, 2 t ělocvi čny, kuželna, posilovna atd., 
- kuchy ň, jídelna. 



3. Přehled vzd ělávacích program ů 
 
 
SŠT v Mostě-Velebudicích nevyučuje dálková, večerní ani externí studia. Nástavbové 
denní studium se vyučuje pouze v oboru vzdělání 41-45-L/505 Mechanizace zemědělství 
a lesního hospodářství. V areálu naší školy ostatní nástavbová studia zajišťuje Soukromé 
SOU LIVA Ústí nad Labem. 
 
 
Nabídka volitelných a nepovinných p ředmětů 

Naše škola nabízí nadstandardní nabídku volitelných a nepovinných předmětů. Mezi 
nabízené volitelné předměty v oborech elektrotechniky patří: 
práce s počítačem, dějepis, základy ekologie, stroje a zařízení, automatizační zařízení, 
elektronická zařízení a elektrické pohony. 
 

Mezi nabízenými volitelnými předměty jsou 
- v oborech elektrotechniky: elektroenergetika, elektrické stroje a přístroje,  elektrická 
zařízení, informační technologie a automatizace, 
- v oborech stavebnictví: právní předpisy a požární bezpečnost staveb, 
- v oborech strojírenství: strojírenství, deskriptivní geometrie, programování, cvičení 
z matematiky, konverzace v CJ, dopravní zeměpis, základy práva, marketing a 
management, 
- v oborech strojírenství: elektrotechnika, výpočetní technika, konverzace  cizích jazyků a 
informační technologie. 
 

Mezi nabízenými nepovinnými předměty jsou  
- v oborech elektrotechniky a stavebnictví: cvičení z matematiky. 
- v oborech strojírenství: cvičení z fyziky a konverzace v cizím jazyce (CJN, CJA) 
 
 
 
Způsob zabezpe čení odborného výcviku 

Odborný výcvik na poli praktického  vyučování v SŠT má dvě podoby. Tou první je výuka 
v dílnách SŠT, která je koncipována převážně do prvních, částečně do druhých a zcela 

výjimečně do třetích ročníků všech úrovní 
vzdělání. 
Žáci prvních ročníků učebních oborů získávají 
řemeslné základy a pracovní návyky. Žáci 
studijních oborů absolvují svou povinou praxi v 
dobře vybavených dílnách OV. 
Ve vyšších ročnících učebních oborů 
odcházejí žáci na pracoviště mimo areál školy, 
na smluvní pracoviště podnikatelských 
subjektů. Na těchto pracovištích absolvují 
přípravu pro svou budoucí profesi a získávají 
základní pracovní návyky. 

Mnozí z nich po úspěšném absolvování SŠT 
zůstávají na těchto pracovištích jako kmenoví 
zaměstnanci. 
Do dílen OV se v těchto vyšších ročnících vracejí 
pouze z důvodů doplnění osnov, případně 
absolvování školení a kurzů. Filozofií OV je dát 
žákům v prvním, případně druhém ročníku, velice 
silné základy v jejich specializaci, a ty potom 
rozvíjet na smluvních pracovištích OV. 
 
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 
Odborná příprava žáků v lesnických oborech probíhá v odloučeném pracovišti naší školy 
v Janově nebo přímo v terénu – v přilehlé zalesněné oblasti Krušných hor. 

 



  
 

  
 

 
Provozní pracovišt ě 
(počty žáků na provozních pracovištích ve školním roce 2007-2008) 

 

Firma Počet žáků 
MUS a.s. 11 

Elsev s.r.o. 6 

KSK a. s. 2 

AUTOPLUS II. s.r.o. 2 

BAPEC s.r.o. 1 

EQUIPARK o.p.s. 8 

STOZ spol. s r.o. 5 

KLIMAMONT 2 

PB služby s.r.o. 1 

RENOLIT Czech, s.r.o. 1 

TRUHLÁŘSTVÍ Karel Borl 1 

TRUCKCENTRUM KROYS s.r.o. 1 

OKIM spol. s r.o. 2 

KERAMOST a.s. Most 1 

INSEL – Elektromontáže 1 

SD – 1.strojírenská a.s. 4 

AUTO S.O.S. Most 2 

KHK, AUTOMAX s.r.o. 2 

AUTOSERVIS Most, Horný,Prošek 4 

DIESEL DIAGNOSTIK 3 

MOBILPARK s.r.o. 2 

AUTOMOTO klub SHD Most v AČR 4 

AK RACING s.r.o. 2 

ESB s.r.o. 2 

Autoopravy, pneuservis Zach 1 

IMK SERVIS, Most 1 

EUROMONT GROUP a.s. 3 

Auto Jelínek 1 

Miroslav Cvik – PODAS 1 

VENUTI zakázkové truhlářství 2 

JOEL s.r.o. 5 

AUTOSERVIS – Václav Lohse 13 

5P INTERIER s.r.o. 2 

Blesk Š+Š, firma D.Šimandl 1 

Stavo Cholt – Obrnice 1 

Jiří Laube Truhlářství 1 

SKLENÁŘSTVÍ  J O  s.r.o. 1 

Jiří Buneš sdružení YBEX 8 

Karel Veverka – KV – Stav 1 

VZT – Trapani s.r.o. 1 

AZ CAR CENTRUM s.r.o. 1 

LOSTR a.s. 2 

AUTO – POCHYLA 1 

Vzduchotechnika K/S s.r.o. 1 

Pavel Kaninský 1 

Cardo Tuning s.r.o. 1 

UNIVERSAL Most s.r.o. 1 

Opravy motor.vozidel BÍNA 1 

Komalit v.o.s. 2 

Jan Ingrisch-TDI-Technolog.doprava 3 

TIN, spol. s r.o. Truhlářství 1 

K. Skopec Vodoservis 1 

Apollo Kaznějov s.r.o. 2 

RENOV – Radovan Svitka 1 

GRAMMER CZ s.r.o. 6 

Autodílna BAČO 2 

Technické služby Postoloprty 1 

INTO – SERVIS s.r.o. 1 

K. Kříž topenářské,instalatérské a zámečnické práce 1 

PENNY MARKET s.r.o. 2 

Celkem 145 
 

Ostatní žáci SŠT v Mostě–Velebudicích mají odborný výcvik v dílnách naší školy. 
 



STROJÍRENSKÉ CENTRUM  

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

   
 

    
 

 

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA  

Ve svářečské škole mají žáci oborů zámečník, instalatér, automechanik a mechanik –
opravář možnost získání osvědčení pro různé technologie svařování díky moderním a 
novým zařízením, pořízených v rámci projektu KO-PE-RA. Kurzy absolvují žáci v průběhu 
II. a III. ročníku zdarma. 
 

  
 

  
 

 

 

AUTOŠKOLA  

SŠT zabezpečuje pro své žáky ve 
spolupráci s profesionální autoškolou 
přípravu k získání řidičského oprávnění 
skupiny B, C, T zdarma. Žáci v oborech 
automechanik a automobilová silniční 
doprava vykonávají výcvik na klasických 
osobních a nákladních automobilech, 
mechanizátor lesní výroby absolvuje 
kurz pro speciální lesní techniku a 
traktor. 
 
 
 

 

 

 
 
 

4. Údaje o pracovnících školy 
 
 

Požadovaná pedagogická zp ůsobilost a stupe ň vzdělání pedagogických pracovník ů 
ve školním roce 2007-2008  

 
INTERNÍ PRACOVNÍCI SŠ 

Počet interních PP fyzicky Po čet interních NP fyzicky 
99 36 

 
Počet interních PP p řepočteno Po čet interních NP p řepočteno 

97,06 35,63 

 
INTERNÍ PRACOVNÍCI ZA SUBJEKT JAKO CELEK  

Celkový po čet PP fyzicky Po čet interních PP p řepočteno 

100 97,84 
 

Počet interních NP fyzicky Po čet interních NP p řepočteno 

74 73,3 
 

EXTERNÍ PRACOVNÍCI SŠ 

Počet externích PP fyzicky Po čet externích NP fyzicky 

7 8 
 

EXTERNÍ PRACOVNÍCI ZA SUBJEKT JAKO CELEK  

Počet externích PP fyzicky Po čet externích NP fyzicky 

7 58 



Věková skladba a kvalifikovanost pedagogických pracovník ů na st řední škole 
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Údaje o dalším vzd ělávání pedagogických pracovník ů na st ředních školách  

Počet účastník ů akce 
jednodenní 

Počet účastník ů akce 
vícedenní 

Počet PP, kte ří se 
nezúčastnili žádné 

vzdělávací akce 
54 24 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Údaje o p řijímacím řízení 
 

Žáci p řihlášení ke studiu ve školním roce 2007-2008  

Střední vzd ělání  
1. kolo 2. kolo Do dalších kol 

30 5 4 
 

Střední vzd ělání s výu čním listem 
1. kolo 2. kolo Do dalších kol 

123 55 5 
 

Střední vzd ělání s maturitní zkouškou 
1. kolo 2. kolo Do dalších kol 

112 21 4 
 

 
 

 
 

39; 11%

137; 38%

Počet žáků přihlášených ke studiu v jednotlivých stupních středního 

vzdělání ve školním roce 2007-2008

Střední vzdělání

Střední vzdělání s výučním 

listem

Střední vzdělání s maturitní 

zkouškou
 



Kritéria pro p řijetí žák ů do 1. ro čníku pro školní rok 2007-2008  
                

Obor vzdělání       průměrný prospěch 

Střední vzd ělávání s maturitou                                                         
63-43-L/001  peněžní manipulant  2,2 
23-45-M/004 silniční doprava   1,9 
26-41-M/002 elektrotechnika  1,9 
36-41-M/001 pozemní stavitelství  1,9 
23-45-L/004  mechanik seřizovač – mechatronik  2,2 
39-41-L/002  mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov 2,0 
 
Střední vzd ělávání s výu čním listem  
26-51-H/001 elektrikář  2,3 
23-68-H/001 automechanik  2,3 
36-52-H/001 instalatér  2,5 
33-56-H/001 truhlář   2,5 
36-66-H/001 montér suchých staveb  2,5 
23-51-H/001 zámečník                                                                        2,7 
23-56-H/001 obráběč kovů  2,7 
36-67-H/001 zedník                                                                             2,7 
36-67-H/004 obkladač  2,7 
66-53-H/003 operátor skladování  2,4 
41-56-H/001 mechanizátor lesní výroby  2,5 
23-66-H/001 mechanik opravář – lesní stroje a zařízení  2,5 
41-51-H/008 krajinář  2,5 
33-56-E/004 tesařské a truhlářské práce ve stavebnictví 
36-67-E/001 zednické práce  
33-57-E/502 zpracování dřeva 
69-53-E/502 provoz domácnosti 
 

- známka z chování: max. 2. stupe ň 
- postupový ro čník  pro obory vzd ělávání: 9. t řída ZŠ 
- individuální možnost spln ění 9. třídy b ěhem prvního ro čníku t říletého u čebního 

oboru s podmínkou spln ění 
 
 
 
Odvolací řízení ve školním roce 2007-2008 

Ve školním roce 2007-2008 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o přijetí či 
nepřijetí žáka  ke studiu   prvního ročníku v  SŠT v Mostě – Velebudicích. 

Žáci p řijatí ke studiu ve školním roce 2007-2008  

Střední vzd ělání  
  1. kolo 2. kolo Do dalších kol Skute čně nastoupilo  

30 5 4 39 
 
 

Střední vzd ělání s výu čním listem 
  1. kolo 2. kolo Do dalších kol Skute čně nastoupilo  

123 55 5 183 
 
 

Střední vzd ělání s maturitní zkouškou 
  1. kolo 2. kolo Do dalších kol Skute čně nastoupilo  

112 21 4 137 
 

 
Počet odvolání ve školním roce 2007-2008 

V přijímacím řízení pro školní rok 2007-2008 škola neměla žádné odvolání v prvním kole 
přijímacího řízení. 

 



6. Výsledky výchovy a vzd ělávání 
 

Celkový prosp ěch žáků ve škole za 1. pololetí  školního  roku 2007-2008  

Škola Počet 
žáků 

Prosp ělo 
s vyznamenáním  Prosp ělo Neprosp ělo Ostatní 

Střední vzd ělání 62 1 23 11 27 

Střední vzd ělání 
s výu čním listem 465 3 174 176 112 

Střední vzd ělání 
s maturitní zkouškou 447 12 204 167 64 

 

16; 2%

401; 41%

354; 36%

203; 21%

Celkový prospěch žáků za 1. pololetí školního roku 2007-2008

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Ostatní (neklasifikováno)

 
 

Celkový prosp ěch žáků ve škole za 2.  pololetí  školního  roku 2007-2008  

Škola Počet 
žáků 

Prosp ělo 
s vyznamenáním  Prosp ělo Neprosp ělo  Ostatní 

Střední vzd ělání 52 1 29 6 16 

Střední vzd ělání 
s výu čním listem 486 8 282 179 17 

Střední vzd ělání 
s maturitní zkouškou 435 7 270 158 0 

16; 2%

581; 60%

343; 35%

33; 3%

Celkový prospěch žáků za 2. pololetí školního roku 2007-2008

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Ostatní (neklasifikováno)

 
 

Hodnocení chování žák ů za 1. a 2. pololetí školního roku 2007–2008  

Počty žáků z hodnocením chování 
Školní rok 
2007-2008 2.stupe ň 3.stupe ň Podmíne čné 

vylou čení Vylou čení Celkem 

1. pololetí 93 80 5 0 1029 

2. pololetí 91 90 5 3 978 
 
 

Skladba žák ů u závěrečné, resp. maturitní zkoušky 

   Počet žáků 
konající 
poprvé 

zkoušku 

Z toho žáci 
z daného 
školního 

roku 

Z toho žáci 
z minulého 
školního 

roku 

Z toho žáci 
z předchozíc

h škol. let 

Počet žáků 
konajících 
opravnou 
zkoušku 

Střední vzd ělání  28 28 0 0 2 

Střední vzd ělání 
s výu čním listem 100 100 0 0 2 

Střední vzd ělání 
s maturitní 
zkouškou 

68 65 1 2 2 

 
 

Prosp ěch žáků u poprvé skládané záv ěrečné a maturitní zkoušky 

Počet žáků konajících 
poprvé ZZ 

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

neprosp ělo 
28 6 20 2 

 

Počet žáků konajících 
poprvé ZZ s výu čním 

listem 

Z toho u ZZ prosp ělo s 
vyznamenáním 

Z toho u ZZ 
prosp ělo 

Z toho u ZZ 
neprosp ělo 

100 7 83 10 
 

Počet žáků konajících 
poprvé MZ s maturitou 

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

neprosp ělo 
68 2 56 10 
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Prospělo
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Prosp ěch žáků u opravné záv ěrečné resp. maturitní zkoušky  

 Počet žáků,   
konajících 

opravnou ZZ  

Z toho prosp ělo 
s 

vyznamenáním 
Z toho prosp ělo  Z toho 

neprosp ělo 

Střední vzd ělání  2 0 2 0 

Střední vzd ělání 
s výu čním listem 2 0 2 0 

Střední vzd ělání 
s maturitní 
zkouškou 

2 0 2 0 

 
 

Docházka žák ů denní formy studia st řední školy 

1. pololetí 2. pololetí 

Počet žáků 
Zameškané 

hodiny 
celkem 

Z toho neoml. 
hodiny 
celkem 

Počet žáků 
Zameškané 

hodiny 
celkem 

Z toho neoml. 
hodiny 
celkem 

1029 98778 12279 978 80931 12216 
 

Komentá ř analyzující prosp ěch žáků, včetně problematiky neprosp ěchu  

Prospěch či neprospěch žáků naší školy ovlivňuje i to v jakém místě škola působí a 
skladba vyučovaných oborů. Naší školu navštěvují žáci s vynikajícím prospěchem, ale i 
žáci problémoví. To se odráží na celkovém výsledku SŠT v Mostě – Velebudicích. 
Obecně nejhorší výsledky vykazují žáci oborů středního vzdělání a středního vzdělání 
s výučním listem (přicházející z lokalit Chanov, Obrnice, Bečov, Litvínov - Janov). 
 

Žáci naší školy těchto stupňů vzdělání – střední vzdělání a střední vzdělání s výučním 
listem vykazují značnou absenci (žáci nad 18 let si mohou absenci omlouvat sami) a 
projevuje se u nich velmi špatná příprava na výuku. K této problematice špatného 
prospěchu a značné absence přispívá i nezájem rodičů o prospěch a chování svých dětí. 
Naše škola se těmito negativními jevy zabývá v rámci pedagogických trojek a výchovného 
poradenství. 
  
 
Zhodnocení úrovn ě maturitních a záv ěrečných zkoušek  

Účelem maturitních a závěrečných zkoušek je zjistit, jak si žáci osvojili vědomosti a 
dovednosti v rozsahu učiva stanoveného učebními osnovami a prověřit jejich připravenost 
pro výkon povolání nebo odborných činností, nebo pro další studium. 
Maturitní zkoušky probíhají v souladu s vyhláškou MŠMT ČR o ukončování studia na 
středních školách a učilištích č. 442/1991 Sb. a její změnou č. 672/2004 Sb. . Závěrečné 
zkoušky probíhají v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. . 
 

Snažíme se o to, aby úroveň požadovaných znalostí u závěrečných zkoušek a maturitních 
zkoušek neměla klesající úroveň. Díky tomu máme vyšší procento  žáků neúspěšných, 
podle našeho názoru to není zhoršením kvality úrovně výuky, ale předpokladů žáků  ke 
zvládnutí učiva  ( převládají průměrní a podprůměrní žáci ).  
Tento problém řešíme inovací maturitních oborů a výběrovým řízením žáků do těchto 
oborů. 
 
 
Poznatky z uplatn ění absolvent ů školy na trhu práce, úsp ěšnost p řijetí ke studiu na 
VŠ 

V systému jaký je, nemáme přesné údaje o uplatnění našich žáků na trhu práce, máme 
pouze informace.  Mnoho našich absolventů úspěšně pracuje v různých firmách – 
především žáci vyučení v oborech vzdělání montér suchých staveb, zedník, 
automechanik, zámečník, truhlář , elektrikář a žáci, kteří zakončili studium v oboru 
pozemní stavitelství, elektrotechnika, silniční doprava, mechanik seřizovač-mechatronik. 
 

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

Úspěšnost přijetí  žáků ke studiu na VŠ je velmi dobrá. Ve školním roce 2006/2007  bylo    
přijato na vysoké školy 42 procent našich absolventů oborů zařízení silnoproudé 
elektrotechniky, managementu strojírenství, pozemního stavitelství a silniční dopravy. 
 
 
Hodnocení výsledk ů výchovného p ůsobení  

Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů 
V SŠT v Mostě – Velebudicích je vytvořena síť výchovného poradenství. Spolupracují zde 
tři výchovní poradci z úseků  elektrooborů, stavooborů a oborů strojních a ekonomických, 
radí se o společných krocích v řešeních učebních, výchovných a kázeňských problémech 
žáků. Výchovní poradci spolupracují s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mostě a 
s Úřadem práce v Mostě.  
Na škole působí z řad učitelů tři protidrogoví preventisté, kteří spolupracují s K centrem a 
s výchovnými poradci na škole. 



Výchovní poradci a protidrogoví preventisté, pracující na naší škole, absolvovali odborné 
semináře, které pořádá MŠMT ČR. 
 
 
Pochvaly a ocen ění 

Ve školním roce 2007-2008  ředitel školy, třídní učitelé a učitelé odborné výchovy udělili 
39 žákům pochvalu například za prospěch s vyznamenáním, za reprezentaci školy 
v soutěžích, atd.  
 
 
Podmín ěné vylou čení ze studia, vylou čení ze studia  

Ve školním roce 2007-2008 byli ze studia na naší škole vyloučeni tři žáci, za hrubé 
porušení školního řádu. 
Podmíněné vyloučení ze studia bylo uděleno 10 žákům z důvodu porušení školního řádu 
SŠT v Mostě – Velebudicích. 
 
 
Údaje o integrovaných žácích  

Ve školním roce 2007-2008 nebyli žádní integrovaní žáci na střední škole. 
 
V SŠT máme vytvořen bezbariérový přístup pro tělesně postižené žáky (vozíčkáře). 

7. Údaje o významných mimoškolních aktivitách  
 
 

Pedagogické aktivity u čitelů 

Učitelé tělesné výchovy, všeobecně vzdělávacích předmětů (matematiky, jazyků atd.) se 
s žáky zúčastňují různých soutěží, čemuž předchází pravidelné tréninky a cvičení jako 
příprava na tyto soutěže.  
Učitelé SŠT v Mostě – Velebudicích se podílejí jako autoři na mnoha odborných 
publikacích, dále v projektové činnosti na tvorbě RVP ve spolupráci s NUOV Praha. 

 
 

Mimoškolní aktivity žák ů 

Žáci naší školy jsou úspěšní v mimoškolní aktivitě, především ve sportu. Máme zde 
špičkové fotbalisty i hokejisty.  
 

SŠT Most – Velebudice  pořádala ve školním roce 
2007-2008 „Memoriál ing. Vladimíra Sedláčka“ – turnaj 
třídních družstev SŠT v sálové kopané. Turnaj je žáky 
oblíbený, účast byla obrovská. 
 

Žáci naší školy se zúčastnili přeboru ČR stavebních 
škol v přespolním běhu ve Vimperku a obsadili 8. místo. 
 
V rámci náboru se v listopadu 2007 uskutečnil 4. ročník 
Poháru Ředitele SŠT Most – Velebudice v sálové 
kopané žáků ze ZŠ Mostecka.   

 

V prosinci 2007 žáci naší školy obsadili 1.místo v přeboru ČR stavebních škol 
v Litoměřicích ve stolním tenise. 

 
V přeboru ČR stavebních škol v nohejbalu 
v Otrokovicích naši žáci skončili na 4.místě. 
 
V lednu 2008 pořádala SŠT Most – Velebudice 
Přebor ČR stavebních škol ve futsalu. Žáci naší školy 
úspěšně obsadili 1.místo. 
 

V dubnu 2008 se žáci naší školy umístili na 7.místě 
ve florbalu v přeboru ČR stavebních škol 
v Chomutově.  
Dále se naši žáci zúčastnili okresního kola v kopané 

SŠ Mostecka. Ze 13 zúčastněných škol se umístili na 1. místě. 
Hlavní tíhu mimoškolní činnosti  zajišťuje úsek mimoškolní výchovy. Žáci mají k dispozici 
na domově mládeže a v areálu školy: 
tři tělocvičny, dvě posilovny, dvě herny stolního 
tenisu, vzduchovkovou střelnici, kuželnu, 
několik kluboven, kinosál a knihovnu.  
Všechny tyto prostory jsou vybaveny tak, aby je 
žáci  mohli na dobré úrovni využívat.  V rámci 
mimoškolní činnosti byli žáci, a to jak ubytovaní, 
tak dojíždějící, zapojeni  v zájmových kroužcích 
automodelář, odbíjená, sálová kopaná, kuželky a 
ve střeleckém kroužku. 
 
 



Projektová činnost, mezinárodní spolupráce, rekvalifikace a cel oživotní vzd ělávání 
dosp ělých 

Zpráva o činnosti odboru tvorby a řízení projektu, celoživotního vzd ělávání a 
mezinárodní spolupráce za období od 1.1.2007 – 1.10 .2008 

 
 

 
 
 
 

 
 
1. Iniciativa spole čenství EQUAL  
 
Číslo projektu:  CZ04.4.09/4.4.00.4/0055 
Název projektu: Návrat do budoucnosti 
Doba trvání projektu: 25.07.2005 – 28.02.2008 
Předkladatel projektu: SŠT Most – Velebudice 
 
 
Partneři projektu: 
 

� Soukromá podřipská střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště o.p.s., Roudnice nad Labem 

� Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, Ústí nad Labem 
� Ústecký kraj, Ústí nad Labem 
� PRECEPTOR, občanské sdružení, Ústí nad Labem 
� Úřad práce v Mostě 
� Úřad práce v Ústí nad Labem 
� Asistenční centrum pro hospodářský rozvoj regionu NUTS II 

Severozápad a.s., Most 
� Kontakt 97 Česko – Saský spolek pro evropskou interkulturní 

spolupráci, občasné sdružení, Ústí nad Labem 
� Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Most 
� Úřad práce v Litoměřicích 

 
 

 
Popis projektu: 
 
Hlavním cílem projektu je vytvořit a ověřit fungující regionální strukturu pro podporu 
systematického přístupu rovných příležitostí žen a mužů na pracovní trh v Ústeckém 
kraji, a tím přispět k zajištění jejich integrace na trh práce. 
 
Cílová skupina: 

� osoby dlouhodobě nezaměstnané – matky s malými 
dětmi, otcové s povinností péče o dítě, další osoby 
pečující o osoby blízké či závislé 

� osoby nad 50 let věku – lidé pečující o osobu blízkou či 
osobu závislou 

� osoby nízkokvalifikované – matky s malými dětmi, otcové 
s povinností péče o dítě, další osoby pečující o osoby 
blízké  

� osoby se zdravotním postižením – matky s malými dětmi, 
otcové s povinností péče o dítě, další osoby pečující o 
osoby blízké 

� absolventi škol a mladí lidé do 25 let věku – matky 
s malými dětmi, otcové s povinností péče o dítě, další 
osoby pečující o osoby blízké 

 
V rámci projektu bylo mimo jiné vytvořeno: 

� komplexní informační webový portál IKS DAMI pro cílové 
skupiny, širokou veřejnost a partnery projektu www.iks-
navraty.cz 

� Vzdělávací a poradenské programy: 
o PODPORA 
o AKTIVIZACE 
o DOKÁŽU TO 
o SLUNÍČKO 
o MULTIMÉDIA A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST 
o KROK DO EVROPY 
o UČENÍ A PRAXE 

� Poradenské a informační centra IMPULS 
� Výcvikový vzdělávací program Sluníčko pro děti předškolního 

věku 
 
Fotodokumentace projektu: 
 

  



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2. ESF OP RLZ 
 
Číslo projektu : CZ.04.1.03/1.1.06.4/0011 
Název projektu : „PŘÍLEŽITOST“ 
Předkladatel projektu : SŠT Most - Velebudice 
Partner projektu : 
 

� Soukromá podřipská SOŠ a SOU, o.p.s. Roudnice nad Labem 
� Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. Most 
� COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o. 
� Okresní hospodářská komora Most 

 
Doba trvání projektu : od 1.1.2007 – 30.06.2008 
Popis projektu: 
Cílem projektu je poskytnout komplexní podporu uchazečům o zaměstnání, zvýšit 
jejich kvalifikaci, zprostředkovat pro ně pracovní umístění a tak přispět k zamezení 
růstu převážně dlouhodobé nezaměstnanosti. 
 
 
Číslo projektu : CZ.04.1.03/3.1.15.2./0214 
Název projektu : „NOVÉ VZDĚLÁVACÍ MODULY NC TECHNOLOGIÍ“  
Předkladatel projektu : SŠT Most - Velebudice 
Doba trvání projektu : od 01.10.2006 – 30.06.2008 
Popis projektu: 
Cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve školách a školských zařízení vytvořením 
nových vzdělávacích modulů zaměřujících se na oblasti NC technologií, 
zprostředkování praktických zkušeností žákům, umožní podpořit rozvoj dobrých 
pracovních návyků a řemeslnou zručnost. Nově vytvářené obory se budou orientovat 
především do oblasti moderních obráběcích NC technologií. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Číslo projektu : CZ.04.1.03/3.3.06.1/0038 
Název projektu : „VZDĚLÁVACÍ MODULY KRAJSKÉHO VZD ĚLÁVACÍHO 
STŘEDISKA PRO NC TECNOLOGIE“ 
Předkladatel projektu : SŠT Most - Velebudice 
Partner projektu :  
 

� Nemak Czech Republic s.r.o. 
� Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 

 
Doba trvání projektu : od 01.03.2006 – 31.08.2007 
Popis projektu: 
Cílem projektu je zefektivnit systém 
vzdělávání v oblasti technických oborů, 
především pak NC technologie. Projekt 
počítá s vypracováním vzdělávacích 
programů pro učitele, lektory a další 
pracovníky, kteří pak ve své pedagogické 
praxi budou moci díky nabytým zkušenostem 
a možností projít výukou v prostorách SŠT, 
které jsou vybaveny špičkovými NC 
technologiemi, poskytnout vysoce přínosnou 
výuku, a to i s ohledem na další pracovní 
uplatnění absolventů. 
 
 
 
Číslo projektu: CZ.04.1.01/3.3.06.1/0017 
Název projektu : Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti 
projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání – „PROFI“  
Předkladatel projektu  – SŠT Most - Velebudice 
Partner projektu :  
 

� Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. Most  
� Krajská hospodářská komora Ústí nad Labem 
� SEDUCTS s.r.o. Most 
� Integrovaná střední škola energetická Chomutov 

 
Doba trvání projektu : od 1.1.2006 - 30.6.2007 
Popis projektu: 
Hlavním cílem projektu je zvýšit připravenost nestátních neziskových organizací, 
školských zařízení a škol v tvorbě projektů na úseku lidských zdrojů a tak zvýšit 
absorpční kapacitu Ústeckého kraje. Klíčové aktivity projektu se zaměří na vytvoření 
komplexního modulového vzdělávacího programu v oblasti tvorby projektů, vytvoření 
sady učebních dokumentů a pracovních sešitů pro cílové skupiny a realizaci školení 
učitelů, lektorů a řídících pracovníků ze vzdělávacích zařízení v Ústeckém kraji. 
Cílovými skupinami budou lektoři, konzultanti, učitelé a řídící pracovníci škol a 
institucí vzdělávání dospělých. Projekt se realizuje v Ústeckém kraji. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Číslo projektu:  CZ.04.1.03/3.1.15.3/0022 
Název projektu: „Komplexní program podpory vzd ělávání žák ů a student ů“ - 
Šance 
Předkladatel projektu:  Střední škola technická Most – Velebudice 
Partne ři projektu:  
 

� Integrovaná střední škola energetická Chomutov 
� Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., Most 
� Úřad práce v Mostě 

 
Doba trvání projektu: od 1.1.2007 – 30.6.2008 
Popis projektu: 
Hlavním cílem projektu je poskytnout komplexní podporu znevýhodněným žákům a 
studentům s kombinací handicapů (sociální, poruchy učení, poruchy chování apod.),  
kteří jsou ohroženi předčasným ukončením školní docházky v regionu Mostecka a 
Chomutovska.  Cílovými skupinami budou žáci a studenti, u nichž je riziko 
předčasného opuštění školy významné a hrozí jim vyloučení z trhu práce i ohrožení v 
sociální oblasti. Hlavní aktivity projektu se soustředí na vytvoření speciálního 
poradenského programu pro podporu jejich úsilí dokončit vzdělání. Připravovaný 
poradenský program bude obsahovat nejen řadu diagnostických metod k identifikaci 
individuálních potíží žáků či studentů, ale i výcvikové metody k prohloubení 
relevantních dovedností nezbytných pro dokončení studia. Aktivity projektu se 
uskuteční ve vytvořeném společenském centru - studentském klubu, které bude 
vybudováno v prostorách předkladatele projektu a bude sloužit pro potřeby cílových 
skupin. V návaznosti na vytvořený poradenský program se projekt zaměří i na 
zvyšování, rozšiřování a prohlubování relevantních dovedností pedagogických a 
dalších odborných pracovníků. Projektové aktivity se budou realizovat v Ústeckém kraji, 
v regionu Mostecka a Chomutovska. 
 
 
 
 



 
 
3. LEONARDO DA VINCI  
 
Leonardo da Vinci – projekt mobilit 
Číslo projektu:  CZ/07/LLP-LdV/IVT/134137 
Název projektu: Evropskými mobilitami a zvýšením odborných kompetencí za 
společnou Evropu – EU-RO-PA 
Překladatel projektu:  SŠT Most - Velebudice 
Partner projektu:  
 

� ERZGEBIRGISCHES BILDUNGSWERK E.V., SRN 
  

Doba trvání projektu:  od 1.7.2007 do 31.5.2009 
Popis projektu: 
Obecným cílem je podpořit získávání praktických dovedností žáků 
Specifické cíle:  
 

� Prohloubení praktických dovedností žáků prostřednictvím odborných praktik 
v zahraničí 

� Prohloubení jazykové vybavenosti žáků 
� Podpora porozumění kulturních odlišností 
� Zvýšení motivace mladých lidí komunikovat v ostatních evropských jazycích 
� Navázaní mezinárodního partnerství a výměna „best practices“  
� Propojení formálních a neformálních způsobů výuky, zlepšit tvorbu učebních 

dokumentů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leonardo da Vinci – projekt mobilit 
Číslo projektu : CZ/06/A/PL/134247 
Název projektu : „KROK“ - „Komplexní rozvoj odborných kompetencí za pomoci 
nově získaných znalostí a dovedností“ 
Předkladatel projektu : SŠT Most – Velebudice 
Partner projektu :  
 

� Bildungs-Werkstatt Chemnitz GmbH, SRN 
 

Doba trvání projektu : od 1.6.2006 – 31.5.2008 
Popis projektu: 
Cílem projektu je uskutečnit 4 odborné stáže v SRN, pro 24 žáků v počátečním 
odborném vzdělávání Mechanik seřizovač - mechatronik a 8 osob pedagogického 
dozoru. Prohloubení praktických dovedností žáků prostřednictvím odborných praktik 
u zahraničního partnera, prohloubení jazykové vybavenosti žáků, podpora 
porozumění kulturních odlišností, navázání mezinárodního partnerství a výměna 
„best practices“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Operační program Vzd ělávání pro konkurenceschopnost  
 

 
 
Číslo projektu: CZ.1.07./1.1.13/11.0001 
Název projektu: „Kariéra“ 
Předkladatel projektu: Střední škola technická, příspěvková organizace, Dělnická 21, Most 
– Velebudice 
Doba realizace projektu: 1.8.2008 – 31.07.2010 
Partne ři projektu: 

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

příspěvková organizace 
� Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 



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

� Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. 
� Základní škola, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace 
� Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres 

Litoměřice 
� Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem – Stříbrníky, 

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

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

příspěvková organizace 
 
Popis projektu: 
 
Obecným cílem projektu je vytvořit systémový rámec pro poskytování kariérového 
poradenství žákům v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji.  
 
Specifické cíle projektu: 

� Vytvořit regionální fungující kooperující síť relevantních institucí pro podporu 
systémového přístupu v poskytování kariérového poradenství v Ústeckém kraji na 
principu společného rozhodování  

� Analyzovat existující nástroje pro podporu kariérového rozhodování žáků 
v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji 

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

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

� Vytvořit „toolkit“ poradenských programů pro cílovou skupinu žáků v počátečním 
vzdělávání pro podporu jejich kariérového rozhodování  

� Prakticky ověřit vytvořené poradenské programy  
� Validovat nejlepší výstupy a výsledky projektu na základě validační metodologie 
� Diseminovat, propagovat, mainstreamingovat výstupu a výsledky projektu 

 
Klíčové aktivity projektu 

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

 
Obecným cílem projektu je vytvořit systémový rámec pro poskytování kariérového 
poradenství žákům v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji. Hlavní aktivity projektu se 
budou soustřeďovat na provedení komplexní analýzy existujících nástrojů pro podporu 
kariérového rozhodování žáků v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji včetně přenosu 
inovací ze zahraničí. Další klíčové aktivity se zaměří na vytvoření speciálního poradenského 
a tréninkového pracoviště pro „ochutnávku“ nabízených oborů s krajskou působností, 
vytvoření sítě kooperujících poradenských pracovišť, vytvoření regionální struktury 
spolupracujících relevantních institucí (školská a vzdělávací zařízení, odborná pracoviště, 
organizace státní správy a samosprávy) k založení systémové koordinované péče o cílovou 
skupinu, vytvoření „toolkitu“ poradenských programů pro cílovou skupinu a jejich pilotní 
ověření.  

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

 
5.1. Iniciativa spole čenství EQUAL 
 
 
Číslo projektu : CZ.04.4.09/1.1.00.4/0009 
Název projektu : „TVÁ BUDOUCNOST“ 
Předkladatel projektu : VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. Petroviče u Karviné 
Partner projektu : Střední škola technická Most – Velebudice 
Název rozvojového partnerství : Budoucnost 
Název tématického opat ření: Zlepšení přístupu a návratu na trh práce pro osoby 
obtížně integrovatelné v oblastech Cíle 1. 
Doba trvání projektu : 09/2005 do 02/2008 
Popis projektu: 
Cílem projektu je vytvořit inovativní komplexní modulový systém, který bude aktivně 
řešit problematiku cílových skupin, za účelem zjištění lepšího přístupu do 
vzdělávacího systému a snazšího návratu na trh práce. 
 
 
Číslo projektu : CZ.04.4.09/1.1.00.1./0046 
Název projektu : „ŠANCE“ 
Předkladatel projektu : Sdružení pro probaci a mediaci v justici 
Partner projektu : Střední škola technická Most – Velebudice 
Doba trvání projektu : od 09/2005 – 02/2008 
Popis projektu: 
Cílem projektu je vytvoření modulového programu zacházení ve fázi před a po 
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a jeho ověření v praxi. 
 
 
Číslo projektu : CZ.04.4.09/2.1.00.4/0006 
Název projektu : „INNOSTART“ 
Předkladatel projektu : Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. Most 
Partner projektu : Střední škola technická Most – Velebudice 



Název tématické priority : Rozvoj podnikání 
Název rozvojového partnerství : DELTA 
Doba trvání projektu : od 07/2005 – 02/2008 
Popis projektu: 
Cíl projektu je vytvořit komplexní program pro podporu podnikání osob ze 
znevýhodněných skupin v Ústeckém kraji. Vytvořit a ověřit fungující regionální 
strukturu pro podporu znevýhodněných osob při zahájení jejich samostatně 
výdělečné činnosti, a tak podpořit počet pracovních míst pro OSVČ v Ústeckém kraji. 
 
 

 
5.2. Iniciativa spole čenství EQUAL 
 
 
Číslo projektu  : CZ.04.1.03/1.1.15.1/0012 
Název projektu  : „NOVÁ P ŘÍLEŽITOST“ 
Předkladatel projektu : Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. 
Partner projektu : Střední škola technická Most – Velebudice 
Doba trvání projektu : od 1.9.2005 – 30.09.2007 
Popis projektu: 
Cílem projektu je minimalizovat dopady vysoké nezaměstnanosti ve vybraných 
regionech u vybraných cílových skupin a aktivně zapojit sociálně vyloučené skupiny 
obyvatelstva do regionálního trhu práce v relaci na aktuální poptávku po pracovní 
síle. 
 
Číslo projektu : CZ.04.1.03./1.1.6.1/0027 
Název projektu : „PODPORA“  
Předkladatel projektu : Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. Most 
Partner projektu : Střední škola technická Most – Velebudice 
Doba trvání projektu : od 1.9.2005 – 31.8.2007 
Popis projektu: 
Cílem projektu je prostřednictvím poskytovaných poradenských a rekvalifikačních 
služeb aktivizovat cílovou skupinu k získání udržitelného zaměstnání a 
prostřednictvím intenzivní spolupráce se zaměstnavateli vytvoří pro cílové skupiny 
devět nových pracovních míst. 
 
Číslo projektu : CZ.04.1.03/3.3.06.1/0042 
Název projektu : „ŘES – 1“ - ESF OPL RLZ Řízení elektropneumatické systémy 
Předkladatel projektu : Integrovaná střední škola energetická Chomutov 
Partner projektu : Střední škola technická Most – Velebudice 
Doba trvání projektu : od 1.12.2005- 31.07.2007 
Popis projektu: 

Cílem projektu je zajištění proškolení pedagogů škol, kteří se přímo projektu 
zúčastní. Po získání certifikátu budou tito pedagogové schopni školit další odborné 
pracovníky škol. Vypracování metodiky, která bude sloužit jako základní podklad pro 
školení pedagogů a oborových předmětů, které školy zajišťují v oblasti 
pneumatických a elektropneumatických systémů. 
 
Číslo projektu:  CZ.04.1.03/1.1.00.1/0018 
Název projektu : „NÁVRAT DO PRÁCE“ 
Předkladatel projektu : Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. Most 
Partner projektu : Střední škola technická Most – Velebudice 
Doba trvání projektu : od 01.02.2006 – 31.03.2008 
Popis projektu: 
Cílem projektu je přispět ke zvýšení zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných 
osob s nízkou nebo nevhodnou kvalifikací a zvýšit tak jejich šance na získání 
udržitelného zaměstnání. Pro cílové skupiny je připravena řada komplexních 
poradenských, rekvalifikačních a informačních aktivit, které vedou až k získání 
nových pracovních míst. 
 
  
Číslo projektu : CZ.04.1.03/4.1.06.3/0027 
Název projektu : „ISO“ - „Moderní systémy řízení středních odborných škol“ 
Předkladatel projektu : Integrovaná střední škola energetická Chomutov 
Partner projektu : Střední škola technická Most – Velebudice 
Doba trvání projektu : od 01.09.2006 – 31.08.2007 
Popis projektu: 
Cílem projektu je zabezpečení realizace specializovaných odborných vzdělávacích 
kurzů pro zaměstnavatele škol v oblasti moderních systémů řízení organizace a 
systémů řízení jakosti poskytovaných služeb. Plně připraví k úspěšné certifikaci 
normy ISO 9001:2000. 
 
 
5.3. Operační program Vzd ělávání pro konkurenceschopnost 
 

 
 
Název projektu: „Business Games“ 
Předkladatel projektu: Rekvalifikační a informační centrum, s.r.o.– Velebudice 
Partne ři projektu: 

� Střední škola energetická a stavební, Chomutov 
� Soukromá střední pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o.  
� Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. 
� Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. 
� Střední škola technická, Most – Velebudice 
� Základní škola J. A. Komenského, Most 
� Vesuv, o.s. 
� Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf 
� Statutární město Most  
� Střední škola EDUCHEM a. s. 



 
Popis projektu: 
 
Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence žáků v počátečním vzdělávání v oblasti 
podnikatelských kompetencí v Ústeckém kraji a tak zlepšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. 
 
Hlavní aktivity projektu se zaměří na rozvinutí široké spolupráce škol a dalších relevantních 
institucí k podpoře změn školních vzdělávacích plánů v oblasti posílení podnikatelských 
kompetencí žáků v počátečním vzdělávání. 
 

 

Realizované rekvalifika ční kurzy:  
 
Rok – 2007/2008 
 

název  trvání od  trvání do  

5I - hostinská činnost 4.9.2006  2.3.2007  

5J - povrchová úprava interiér ů 4.9.2006  2.3.2007  

5K - administrativa + ú četní a da ňový odborník 25.9.2006  23.3.2007  

5M - řidi čský pr ůkaz sk. B 25.9.2006  31.1.2007  

5O - řidi čský pr ůkaz sk. B 13.11.2006  13.3.2007  

5P - řidi čský pr ůkaz sk. B 27.11.2006  21.3.2007  

5R - řidi čský pr ůkaz sk. C 27.11.2006  29.3.2007  

5S - montér suchých staveb 1.12.2006  31.12.2006  

Montér suchých staveb 0661 2.10.2006  28.2.2007  

Alternativa - aranžér 2.10.2006  29.6.2007  

Alternativa - zednické práce 2.10.2006  29.6.2007  

Alternativa - malí řské, lakýrnické a nat ěra čské práce 2.10.2006  29.6.2007  

Alternativa - provoz domácnosti 2.10.2006  29.6.2007  

5T - řidi čský pr ůkaz sk. E 19.2.2007  30.3.2007  

Zedník - provád ění speciální techniky 1 15.2.2007  30.3.2007  

CNC obráb ěč 21.3.2007  15.6.2007  

Zámečník - záme čnické práce a údržba 2.4.2007  27.6.2007  

Zedník - provád ění speciální techniky 2 2.4.2007  21.12.2007  

Svářečský kurz ZK 135 W01 4.4.2007  18.5.2007  

11A - řidi čské oprávn ění sk. B 19.3.2007  29.6.2007  

11B - řidi čské oprávn ění sk. C 19.3.2007  29.6.2007  

11C - hostinská činnost 12.3.2007  5.9.2007  

11D - ú četní a da ňový odborník 26.3.2007  14.9.2007  

11E - povrch.úprava interiéru 12.3.2007  5.9.2007  

Základy obsluhy osobního po číta če 4.6.2007  29.6.2007  

Manikúra v č. nehtové modeláže 10.9.2007  21.11.2007  

17A - řidi čské oprávn ění sk. E 6.8.2007  20.9.2007  

Poradenský program - "Most" 3.9.2007  1.10.2007  

Pracovní diagnostika - poradenská činnost 22.10.2007  31.10.2007  

Svářečský kurz ZK 135 W01 1.11.2007  12.12.2007  

Pracovní diagnostika - poradenská činnost 22.10.2007  31.10.2007  

Svářečský kurz ZK 135 W01 1.11.2007  12.12.2007  

Zámečník 3.3.2008  23.7.2008  

Montér suchých staveb 7.4.2008  26.8.2008  

Montér suchých staveb 14.4.2008  2.9.2008  

Povrchová úprava interiér ů 7.4.2008  29.9.2008  

Malí řské,lakýrnické a nat ěra čské práce 12.5.2008  26.9.2008  

Aranžér 14.1.2008  7.4.2008  

CNC obráb ěč 14.1.2008  7.4.2008  

Kuchařské práce 14.1.2008  30.7.2008  

Malí řské, lakýrnické a nat ěra čské práce 14.1.2008  7.4.2008  

Mechanik se řizova č - mechatronik 14.1.2008  6.5.2008  

Mechanizátor lesní výroby 14.1.2008  29.1.2008  

Montér suchých staveb 14.1.2008  7.4.2008  

Projektový manažer 14.1.2008  11.2.2008  

Provoz domácnosti 14.1.2008  7.4.2008  
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Udělené akreditace:  
 

 

Název rekvalifika čního oboru Počet hodin 
(minimum) 

Datum  
schválení 

Schvalující  
orgán         Č.j. Platnost do 

Základy obsluhy osobního po čítače 114 6.4.2006 MŠMT  5 918/06-20/212 6.4.2009 
Obsluha osobního po čítače 240 23.6.2006 MŠMT 10 246/06-20/280 23.6.2009 
Projektový manažer 110 20.12.2006 MŠMT 29 273/06-20/844 20.12.2009 
Manikúra v četně nehtové modeláže 336 1.6.2007 MŠMT 10 142/07-20/206 1.6.2010 
Kucha řské práce 710 12.6.2007 MŠMT 10 153/07-20/195 12.6.2010 
Šička 710 12.6.2007 MŠMT 10 153/07-20/195 12.6.2010 
Vazba suchých kv ětin 710 12.6.2007 MŠMT 10 153/07-20/195 12.6.2010 
Povrchová úprava interiér ů 710 12.6.2007 MŠMT 10 153/07-20/195 12.6.2010 
Slévač - tvářeč plast ů 700 26.9.2007 MŠMT 19 971/07-20/564 26.9.2010 
Kamná ř - šamotá ř 710 26.9.2007 MŠMT 19 971/07-20/564 26.9.2010 
Účetnictví 720 30.11.2007 MŠMT 20 143/07-20/565 30.11.2010 
Pracovník bezpe čnostní služby 240 12.3.2008 MŠMT 1 735/08-20/113 12.3.2011 

Pracovník sociálních služeb se  zam ěřením 
na samoobslužnou činnost 248 2.6.2008 PMSV 2007/38567-222 2.6.2012 



 

 


