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Charakteristika školy 
ISŠ Cheb má v současné době (k 31.9.2018) 692 žáků (včetně sloučení se Střední školou zemědělskou 
Dalovice 770). Výuka probíhá v 8 objektech dislokovaných po celém městě Chebu. Škola disponuje z větší 
části kvalitním personálním vybavením a na mnoha úsecích kvalitním materiálním vybavením. Plánovaný 
rozpočet školy činí pro rok 2019 109 mil. Kč, z toho přímé náklady činí 75,5 mil. Kč. Počet přepočtených 
zaměstnanců ve 3. čtvrtletí 2018 dle výkazu P1-04 byl 143,43 (z toho pedagogové 101,204). 

Analytická část 
Na základě provedené SWOT analýzy je přínosné maximální využívání nového špičkového vybavení při 
výuce a zde jsou i další příležitosti. Například vhodně motivovat mnohdy kvalitní, odborně vzdělané 
zaměstnance školy, především pedagogy. Je možné také využít historické kontinuity sloučených škol. 
Potenciál se dále nabízí díky vlastní autoškole, svářecí škole, domově mládeže a školnímu stravování. Vyšší 
intenzity bude zapotřebí pro zlepšení pověsti školy a zvýšení zájmu o vzdělávání na ISŠ Cheb ze strany žáků 
základních škol a jejich rodičů. V některých případech bude potřebné zvýšit kvalitu výuky například 
odstraněním přetrvávajících stereotypů ve vyučovacích metodách a formách práce. Pro získání 
dostatečného počtu žáků je potřeba zvýšit náborovou činnost, nesmíme spoléhat, že chebští upřednostní 
chebskou školu automaticky. 

V rámci zkvalitnění nabízeného vzdělávání by bylo vhodné zajistit optimální prostupnost mezi jednotlivými 
obory vzdělávání (M, H, E), zefektivnit komunikaci mezi školou a žáky a rodiči. Přínosem je dostatečné 
množství výchovných poradců a metodiků primární prevence. Pro neustálé zlepšování vzdělávání je třeba 
stále dbát na pravidelném DVPP a pravidelné kontrolní činnosti ze strany vedení školy. 

V minulosti se ukázalo jako přínosné pro motivaci zaměstnanců provádění motivačních pohovorů a proto by 
bylo vhodné jeho opětovné zavedení. Pro získávání zpětné vazby mezi vedením školy a zaměstnanci a pro 
udržování dobrého klimatu školy ve vztahu zaměstnanců k vedení školy je účelné provádět pravidelné 
pracovní setkávání vedení školy se zaměstnanci na jednotlivých úsecích. 

Cestou pro snížení přímých a nepřímých nákladů může být mimo jiné snížení počtu využívaných budov, čímž 
se zároveň sníží množství přecházení žáků mezi jednotlivými budovami a zvýšení počtu žáků ve skupinách 
v rámci výuky – v některých případech to úspěšně funguje, zjištění efektivního využití jednotlivých 
zaměstnanců školy a využití jejich potenciálu. Je nutné ve větší míře využívat zdroje pro doplňkovou činnost 
a důkladně propracovat marketingovou politiku školy. Snížení nákladů může napomoci zavedení v současné 
době rozpracovaného procesního řízení a řízení jakosti (podle ISO 9000). 

V rámci zajištění zpětné vazby by bylo vhodné také zavést vlastní hodnocení školy, na základě kterého by 
mohla být následně vytvářena případně upravována krátkodobá, střednědobá i dlouhodobá koncepce 
školy. I toto je jeden z nástrojů pro neustálé zlepšování klimatu školy, na kterém je zapotřebí pracovat 
kontinuálně. 

K využití se nabízí neobsazený segment trhu, poptávka po nových oborech, dostatečné množství 
potencionálních sociálních partnerů, poptávka po doplňkové činnosti školy, rostoucí poptávka po 
absolventech technických oborů. 

Riziko, na které je nutné se připravit, vzniká s novým financováním školských zařízení. Zde by bylo vhodné 
upravit oborovou strukturu s možností tvorby víceoborových tříd a u některých oborů provézt změnu 
v počtu záměru přijímaných žáků. Aplikovat při tvorbě rozvrhů skupinovou výuku, i v tomto jsou již dnes 
v některých případech viditelné přínosy. 



Strategické cíle 
1. Vytvoření samostatných odloučených pracovišť 

Pro zajištění minimalizace přecházení žáků mezi jednotlivými odloučenými pracovišti během výuky by bylo 
vhodné vytvořit specializovaná odloučená pracoviště pro výuku konkrétních oborů. Také z hlediska PR školy 
a díky úspěšnému projektu Houslařské školy se tato myšlenka nabízí. Neustále je ovšem v tomto brát zřetel 
na efektivní hospodaření školy. 

Budou vytvořena tato specializovaná pracoviště školy: 

Houslařská škola (na budově Obrněné brigády 603/26), 
Obory Houslařské školy: Umělecká stavba hudebních nástrojů, Truhlář 

Průmyslová škola (Na budově Na Hrázi 119/1), 
Obory Průmyslové školy: Strojírenství, Mechanik elektrotechnik, Mechanik opravář motorových vozidel, 
Elektromechanik, Strojírenské práce 

Zemědělská škola (na budově Májová 1718/68 + Dalovice),  
Obory Zemědělské školy: Agropodnikání, Zahradník, Opravář zemědělských strojů 

Škola řemesel a služeb (Na budově Komenského 617/29).  
Ekonomika a podnikání – management kvality, Informační technologie, Instalatér, Kuchař, Kadeřník, 
Potravinářská výroba, Práce ve stravování, Stavební práce 

(V rámci stanoveného cíle bude u jednotlivých odloučených pracovišť měněna oborová struktura podle 
potřeb zřizovatele) 

 
Slabé stránky: Nedostatečná současná motivace zaměstnanců, nízké využití nástrojů pro motivaci. 
Silné stránky: Dostatečná kapacita budov pro výuku odborných předmětů a většiny všeobecně vzdělávacích 
předmětů (Výjimečně bude výuku zajišťovat pro ostatní školy Škola služeb), úspora nepřímých nákladů 
(opuštění budovy na Divadelním náměstí, přestěhování ředitelství z Obrněné brigády do budovy 
Komenského - využití kapacit objektu pro vytvoření společného Domova mládeže i pro SZŠ a VOŠ Cheb, 
minimalizace přecházení žáků, možnost zabezpečení školních budov proti vstupu cizích osob. Termín 
realizace: 2019 
 

2. Úprava oborové struktury 

Vzhledem k předpokládanému záměru Karlovarského kraje nabízet vzdělávání oboru Kuchař-číšník pouze 
na střední škole v Mariánských Lázních je zapotřebí obměnit oborovou strukturu na ISŠ Cheb 
s předpokladem zajištění dostatečné nabídky vzdělávání pro žáky v daném regionu.  
  
Stávající: 
Strojírenství – programování CNC strojů (kapacita 15 žáků), Agropodnikání (30), Informační technologie 
(15), Ekonomika a podnikání – management kvality (24), Mechanik elektrotechnik (12), Umělecká stavba 
hudebních nástrojů (12), Kuchař (30) – zrušení do 2020, Kadeřník (30), Zahradník (12), Instalatér (12), 
Mechanik opravář motorových vozidel (30), Opravář zemědělských strojů (30), Elektromechanik (20), Práce 
ve stravování (30) - zrušení či převedení pod jinou odbornou školu do 2020, Potravinářská výroba (16), 
Strojírenské práce (12), Truhlář (12), Stavební práce (12) - zrušení či převedení pod jinou odbornou školu 
do 2020. Celkový záměr počtu přijímaných: 354  
 
Návrh nové: 
Umělecká stavba hudebních nástrojů (12), Truhlář (12), Dřevařská výroba 33-57-E/01(12) – nově zavedený 
obor (2020); 
Strojírenství – programování CNC strojů (24), Mechanik elektrotechnik – robotizace (12), Mechanik opravář 
motorových vozidel (24), Elektromechanik (20), Autoklempíř 23-55-H/01 (12) – obnovení oboru (2020), 
Strojní mechanik 23-51-H/01 (12) – nově zavedený obor (2021), Strojírenská výroba (12); 
Agropodnikání (24), Zahradník (12), Opravář zemědělských strojů (24), Zemědělec-Farmář 41-51-H/01 (12),  
Zemědělské práce 41-51-E/01 (8) – nově zavedený obor (2020); 



Informační technologie – umělá inteligence (24), Ekonomika a podnikání – management kvality (24), 
Prodavač 66-51-H/01 (17) – obnovení oboru (2020), Řezník-uzenář 29-56-H/01 (12), Cukrář 29-54-H/01 
(12), Kadeřník (30), Instalatér (12), Potravinářská výroba (16); 
Celkový záměr počtu přijímaných: 371 
 
Připravit a podat k zápisu do rejstříku zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou 
pro obory Strojírenství, Agropodnikání, Ekonomika a podnikání s délkou vzdělávání 1-2 roky. 
 
Slabé stránky: Nepochopení ze strany některých zaměstnanců 
Silné stránky: Specializace školy na technické obory, zemědělské obory a obory služeb, kvalitní personální 
zajištění. 
Termín realizace: 2019 – 2021 
 

3. Vytvoření úspěšné školy s dobrou pověstí a kvalitním vzděláváním 

Využití všech nástrojů řízení. 

Slabé stránky: Dlouhodobý proces 
Silné stránky: Nevyužitý potenciál. 
Termín realizace: 2019 – 2025 

Podmínky pro dosažení cílů 
1. Oblast vzdělávání a výchovy 

 Rozvoj vzdělávání přijmout jako dlouhodobou strategii školy s cílem zvýšit úroveň odborných znalostí 
 Provést změnu oborové struktury vzdělávání 
 Revize ŠVP a kontrola souladu s RVP  
 Podpora dalších forem vzdělávání – autoškola, svářečská škola, DVPP 
 Využívání špičkových technologií při výuce – zakotvení využití moderních technologií ve výuce 

především u technických oborů do ŠVP 
 Zlepšovat kvalitu výuky – plán DVPP, plán hospitační činnosti, kontrolní činnost 
 Podporovat nabídku kroužků (obsluha CNC strojů, IT, Obrábění dřeva..), školní časopis 
 Rozvíjet výchovné poradenství – zaměřit se na prevenci, podpora nadaných žáků 
 Zavedení exkurzí do podniků, veletrhů a výstavišť 
 Zapojení žáků do soutěží – např. obnovení účasti na SOČ, odborné soutěže v rámci školy 
 Na každé budově, kde probíhá teoretické vyučování personálně zajistit výchovného poradce či 

metodika prevence, zajistit vzdělávání s minimálním množstvím přecházení 
 Realizovat slavnostní zahájení a ukončení školního roku včetně vyhlášování nejlepších žáků školy 

(Houslařská, Průmyslová, Zemědělská, Služeb) 
 

2. Oblast personální 
 Podpora pracovníků ze strany vedení školy  
 V rámci hodnocení pracovníků obnovit motivační pohovory a vlastní hodnocení zaměstnanců 
 Podpora DVPP a dalšího vzdělávání nepedagogických zaměstnanců – zvyšování odbornosti 
 Nová organizační struktura - redukce počtu zástupců ředitele 
 Zajistit 100% kvalifikovanost u pedagogických zaměstnanců – vypsání inzerátů na všechny 

nekvalifikovaně obsazené pozice, zabezpečit výuku z vlastních zdrojů 
 

3. Spolupráce s partnery 
 Kontaktovat zaměstnavatele v regionu a zjistit potřeby a možnosti – následně realizovat, u stávajících 

zjistit nedostatky a možnosti 
 Základní školy – zintenzivnit nábor, navázat dlouhodobou spolupráci (kroužky) – projekty jsou 

krátkodobé řešení, i když přínosné 
 Škola by se mohla stát členem Hospodářské komory 

 
4. Prezentace školy 

 Aktualizovat web školy a vyhlásit žákovskou soutěž na design stránek v rámci školy, prezentovat „život“ 
školy  

 zvýraznění označení jednotlivých budov školy 
 Zvýšená prezentace školy u žáků 9. tříd ZŠ, včetně realizací prezentací jednotlivých oborů a technologií 

pro tyto žáky přímo na ISŠ Cheb 



 Maximální zapojení rodičů do dění školy, realizace akcí školy, které povedou k popularizaci školy 
 

5. Ekonomika a řízení školy 
 Provedení interního auditu – hledejme společně rezervy 
 Zavedení procesního řízení, následně zavedení systému managementu kvality ISO 9000 
 Racionalizace nákladů školy (budovy, procesy, outsourcing) 
 Zintenzivnění kontrolní činnosti vedením školy 
 Rozvinout doplňkovou činnost školy, realizovat procesy sponzoringu školy, oživit (probudit) Spolek 

přátel školy 
 Pravidelné porady na všech úrovních řízení včetně vypracování systému porad, pravidelné setkávání 

ředitele se zaměstnanci na jednotlivých úsecích 
 Provedení změn v Rejstříku škol a školských zařízení – úprava oborů v rámci nové oborové struktury 
 Pravidelná autoevaluační činnost (2019, 2021, 2023,2025) 

 
6. Investiční činnost 

 Rekonstrukce budovy Komenského  
 Vybudování jídelny - výdejny na budově Májová, obnova školního hřiště na budově Májová, výměna 

zbylých oken na budově Májová 
 Vytvoření ICT plánu a obnova vybavení v ekonomicky únosném cyklu 
 Průběžný nákup špičkového vybavení pro výuku 

Strategie školy 
1. Krátkodobá strategie školy 

Zintenzivnění kontrolních činností, provedení interních auditů ve všech složkách školy, revize a úprava ŠVP, 
zprovoznění 3. patra na budově Komenského  

2. Střednědobá strategie školy 
Vytvoření samostatných odloučených pracovišť, úprava oborové struktury, úspěšná transformace pobočky 
Dalovice do Chebu. 

3. Dlouhodobá strategie školy 
Vytvořit úspěšnou školu s dobrou pověstí a kvalitním vzděláváním (materiální a personální zajištění). 

Závěr 
Tato koncepce kromě jiného vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
Karlovarského kraje, návrhu Analytické a strategické části Koncepce středního školství v Karlovarském kraji 
a dotazníkového šetření Uplatnění absolventů a spolupráce se středními školami.  

Pro dosažení stanovených cílů jsou vytvořeny (nebo lze v krátkém čase vytvořit) potřebné předpoklady. Po 
jejich dosažení je nutné stanovit nové cíle, které povedou k dalšímu rozvoji organizace. Klíčovou úlohu pro 
dosažení stanovených cílů má vedení organizace. Pro zajištění a zjištění dosažení stanovených cílů je nutné 
provádět průběžnou autoevaluační činnost, kontrolní činnost. Na jejich základě následně jednoznačně 
definovat, proč případně nebylo cílů dosaženo a stanovit nápravná opatření. 

 
Vypracoval: 
 
V Chebu dne 15. 4. 2019 
 
 
 
 
Ing. Jan Homolka, v.r. 
ředitel školy 


