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Seznam použitých zkratek 

ČR   Česká republika 

ČŠI   Česká školní inspekce 

DM   Domov mládeže 

DPS   doplňkové studium pedagogiky 

DVPP   další vzdělávání pedagogických pracovníků 

EVVO  environmentální výchova, vzdělání a osvěta 

FO   fyzická osoba 

ICT   informační a komunikační technologie 

IČO  identifikační číslo organizace 

ISŠ   Integrovaná střední škola  

IZO  identifikační znak organizace 

KHK  Krajská hospodářská komora 

MŠMT  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

MP   metodik prevence 

MZ  maturitní zkouška 

OP  odloučené pracoviště 

OPVK  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OSPOD Odbor sociálně právní ochrany dětí 

OV   odborný výcvik 

p. o.  příspěvková organizace 

PPP  pedagogicko-psychologická poradna 

PV   praktické vyučování 

PO  právnická osoba 

PLPP  plán pedagogické podpory 

ROP  Regionální operační program 

SPC  Speciálně pedagogické centrum 

SRN   Spolková republika Německo  

SVP  spoeciální vzdělávací potřeby 

ŠVP  školní vzdělávací program 

TV   teoretické vyučování 

VH  vyučovací hodina 

VOŠ  vyšší odborná škola 

VP   výchovný poradce 

VŠ   vysoká škola 

VVP   všeobecně vzdělávací předměty 

vyznamen. vyznamenáním 

ZO ČMOS PŠ Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název: Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace 

Sídlo: Obrněné brigády 2258/6 

350 02 Cheb 

IČO:        000 774 61 

Identifikátor PO:    600 170 462   

IZO:  130 002 046 

Domov mládeže  IZO:  110 031 679 

Školní jídelna    110 031 687 

 

Zřizovatel školy  

Karlovarský kraj  IČO: 708 911 68 

Závodní 353/88 

360 21 Karlovy Vary 

Vedení školy  

Informace o vedení školy v kategoriích složení a personálního obsazení jsou uvedeny                  

v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1 Vedení a rozšířené vedení školy 

Funkce Jméno a příjmení 

Ředitel školy Mgr. Bc. Tomáš Mašek  

Zástupce ředitele pro praktické vyučování 

(zástup v plném roszahu práv a povinností) 
Ing. Mgr. Rostislav Šumpich 

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Ing. Věra Vaníková 

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Ing. Lada Nováková  

Zástupce ředitele pro ekonomický úsek 
Ing. Jiří Učík 

Ing. Petra Vašáková (od 1. 1. 2017) 

Zástupce ředitele pro provozně-technický úsek Ing. Mgr. Petr Adamec 

Vedoucí vychovatelka paní Magdalena Sojková 

Vedoucí školní jídelny paní Naděžda Gontkovičová 

Rozšířené vedení  

Vedoucí učitel OP – Houslařská škola Bc. Jiří Pátek 

Vedoucí učitel OV - elektrotechnické obory Ing. Bc. Václav Hanzlík 

Vedoucí učitel OV – gastronomické obory  paní Kateřina Krutinová 

Vedoucí učitel OV – stavební a strojírenské obory pan Václav Gotthelf (do 30. 6. 2017) 

Vedoucí učitelka OV – obor Kadeřník paní Jaroslava Jamrišková 

Vedoucí výcvikového střediska - autoškola Ing. Ivan Hovorka 

Adresa pro dálkový přístup: www.iss-cheb.cz 

Školská rada   (volby ve dnech 19. a 24. 11. 2014) 

Předseda:  Předseda školské rady nebyl po odstoupení Mgr. Václava Polívky (ukončení 

pracovního poměru k 31. 7. 2015) do 31. 8. 2017 zvolen.         

Místopředseda:  Ing. Pavlína Učíková (člen rady zvolený za pedagogickou kurii) 

 

 

http://www.iss-cheb.cz/
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Členové:  Ing. Ivan Slováček     (člen rady zvolený za pedagogickou kurii)   

Ing. Petr Navrátil (člen rady jmenovaný zřizovatelem) 

pan Luboš Pokorný (člen rady jmenovaný zřizovatelem) 

   pan Aleš Kirchner (člen rady zvolený za žákovskou kurii) 

pan Libor Pořízek (člen rady zvolený za žákovskou kurii) 

1.1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace je významným regionálním centrem 

odborného vzdělávání. Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školu 767 žáků ve 23 oborech 

vzdělání ukončovaných závarečnou i maturitní zkouškou (viz kapitola 2. 0). Škola patří mezi 

vzdělávací instituce se zaměřením na obory technické (strojírenství, výpočetní technika, 

elektrotechnika, stavebnictví), řemeslné, ekonomické, stravování a služby. Unikátní součástí školy je 

obor uměleckořemeslné stavby hudebních nástrojů.  Škola poskytuje žákům všech oborů velmi 

kvalitní zázemí (odborné učebny, dílny odborného výcviku, Technologické centrum, robotizační 

pracoviště) a materiální vybavení (audiovizuální technika, počítačové učebny, moderní učební 

pomůcky). Pro teoretické vyučování se využívají učebny a odborné učebny většinou s kabinety, 

osm počítačových učeben s počítačovými sítěmi. Vybrané učebny jsou vybaveny audiovizuální 

technikou. Škola má k dispozici tři vlastní tělocvičny. Součástí školy je školní jídelna, domov 

mládeže, autoškola a svářečská škola. 

2. OBORY VZDĚLÁNÍ  

Ve  školním roce 2016/2017 vzdělávala Integrovaná střední škola Cheb, p. o. v souladu se 

zápisem v Rejstříku škol a školských zařízení, žáky v níže uvedených oborech. Vzdělávání žáků 

všech oborů probíhalo denní formou studia. 

Obory ukončované maturitní zkouškou (skupiny M/L) 

Délka studia: 4 roky 

26-47-M/001 Výpočetní technika        

18-20-M/01 Informační technologie       

23-41-M/01 Strojírenství         

36-47-M/01 Pozemní stavitelství         

26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik       

82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů    

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání 

      

Délka studia: 2 roky              

64-41-L/51    Podnikání – denní nástavbové studium      

Obory ukončované závěrečnou zkouškou (skupina H) 

Délka studia: 3 roky 

26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

36-52-H/01  Instalatér 

69-51-H/01  Kadeřník 
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Obory ukončované závěrečnou zkouškou (skupina H) 

Délka studia: 3 roky 

65-51-H/01  Kuchař-číšník 

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel      

41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů  

29-53-H/01  Pekař  

66-51-H/01  Prodavač 

33-56-H/01  Truhlář       

36-67-H/01  Zedník           

 

Obory ukončované závěrečnou zkouškou (skupina E) 

           Obory jsou určeny především pro vzdělávání absolventů základní školy, kteří ukončili 

povinnou školní docházku úspěšně alespoň v 6. až 9. ročníku základní školy. Jedná se o tříleté a 

dvouleté učební obory se zvlášť upravenými učebními cykly. Tyto obory vzdělání jsou určeny 

především pro vzdělávání absolventů základních škol praktických a speciálních. 

 

Délka studia: 3 roky 

29-51-E/01  Potravinářská výroba – cukrář 

65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby 

23-51-E/01 Strojírenské práce        

 

Délka studia: 2 roky       

36-67-E/02  Stavební práce      

65-51-E/02  Práce ve stravování 

       

Kompletní seznam nabízených oborů s charakteristikami, uplatněním absolventů a učebními 

plány je k dispozici na níže uvedeném odkazu webových stránek školy. http://www.iss-

cheb.cz/obory/ 

 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY  

V ISŠ Cheb, p. o. zajišťovalo k 30. 9. 2016 výkon všech činností v kategorii pedagogických              

a nepedagogických pracovníků celkem 134 fyzických osob.  

Tabulka č. 2 Počet pracovníků příspěvkové organizace 

Celkový stav FO k 30. 9. 2016 Průměrný přepočtený 

134 133,363 

z toho pedagogičtí pracovníci  z toho pedagogičtí pracovníci  

99 96,273 

Stav FO k 31. 8. 2017 Prům. přepočtený  k 31. 8. 2017 

134 128,020 

z toho pedagogičtí pracovníci  z toho pedagogičtí pracovníci  

96 91,220 

 

 

 

  

http://www.iss-cheb.cz/obory/
http://www.iss-cheb.cz/obory/
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Tabulka č. 3 Věková struktura                       

Věk Počet zaměstnanců 

do 30 3 

31-40 19 

41-50 34 

51-60 60 

nad 61 18 

  

Tabulka č. 4 Vzdělanost   

Vzdělání Počet zaměstnanců 

Základní 6 

Střední odborné  17 

Úplné střední odborné a všeobecné 54 

Vysokoškolské – bakalářské 4 

Vysokoškolské (magisterské a vyšší) 53 

 

4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  

V prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 bylo podáno celkem 454 přihlášek ke 

střednímu vzdělávání. V 6-ti případech požádal zákonný zástupce uchazeče o vrácení podaných 

přihlášek a správní řízení bylo zastaveno. První kolo přijímacího řízení bylo ukončeno  s počtem 448 

přihlášených uchazečů ke vzdělávání (340 přihlášek do oborů ukončovaný závěrečnou zkouškou, 108 

přihlášek do oborů ukončovaných maturitní zkouškou, z toho 5 přihlášek do oboru s talentovou 

zkouškou). Devíti uchazečům byly na základě doloženého doporučení školského poradenského 

zařízení upraveny podmínky při konání přijímacích zkoušek. V odvolacím řízení vyhověl ředitel 

školy 23 žádostem. Z celkového počtu 202 odevzdaných zápisových lístků požádalo 7 uchazečů o 

jeho vrácení z důvodu úspěšného odvolacího řízení na jinou střední školu.  

Druhé kolo přijímacího řízení bylo ukončeno podáním 82 přihlášek do oborů ukončovaných 

závěrečnou a maturitní zkouškou. Do maturitního oboru s talentovou zkouškou se ve 2. kole přihlásili 

3 uchazeči. Zápisový lístek složilo celkem 48 uchazečů. 

Třetím kolem bylo ukončeno přijímací řízení do oborů ukončovaných závěrečnou a maturitní 

zkouškou, ve kterém bylo podáno celkem 32 přihlášek.   

Čtvrté kolo bylo vyhlášeno pouze pro maturitní obor s talentovou zkouškou. Přihlášku podali 4 

uchazeči, zápisový lístek složili 4 uchazeči.  

V přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018 bylo složeno celkem 264 zápisových lístků a 13 

uchazečů bylo přijato do nástavbového studia. Záměr přijmout do 13 oborů ukončovaných 

závěrečnou zkouškou a 6 oborů ukončovaných maturitní zkouškou celkem 396 žáků byl naplněn  z 

69,95 %.  
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 Tabulka č. 5  Přijímací řízení 

Jednotlivá vyhlášená kola Termín Počet přihlášek 
Počet odevzdaných 

zápisových lístků 

1. kolo - učební obory  22. 4. 2017 340 146 

1. kolo - maturitní obory 

               

            - náhradní termín 

12. 4. 2017 

19. 4. 2017 

11. 5. 2017 

12. 5. 2017 

92   46 

2. kolo - učební obory 16. 6. 2017 76  45 

2. kolo - maturitní obory 

            - náhradní termín  

14. 6. 2017 

21. 6. 2017 

 

2   1 

3. kolo – učební obory 31. 8. 2017 25  17 

3. kolo – maturitní obory 
14. 8. 2017 

21. 8. 2017 
0  0 

1.kolo - talentová zkouška 

     - náhradní termín 

9. 1. 2017 

16. 1. 2017 

5 

 

 3 

 

2.kolo - talentová zkouška 

     - náhradní termín 

24. 4. 2017 

  2. 5. 2017 

3 

 

2 

 

3.kolo - talentová zkouška 

           - náhradní termín 

12. 6. 2017 

19. 6. 2017 

 

0 

 

0 

4.kolo - talentová zkouška 

           - náhradní termín 

14. 8. 2017 

21. 8. 2017 
4 4 

1. kolo - nástavbové studium 

            - náhradní termín  

            

      12. 4. 2017 

19. 4. 2017 

11. 5. 2017 

12. 5. 2017 

11 5 

2. kolo - nástavbové obory                                              

            - náhradní termín 

14. 6. 2017 

21 .6. 2017 
4 2 

3. kolo - nástavbové obory                                              

            - náhradní termín  

14. 8. 2017 

21. 8 .2017 
7 6 

Celkem  569 
264 zápisových lístků 

13 nástavbové studium 

 

5. VÝSLEDKY  VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

Výsledky vzdělávání žáků jsou uvedeny v kategoriích prospěchu tříd (tabulky č. 6A, 6B) 

a výsledků maturitních a závěrečných zkoušek (tabulka č. 7, 8). 
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5.1. PROSPĚCH TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

Tabulka č. 6A Prospěch tříd ve školním roce 16/17 – 1. pololetí 

Třída 

S 

vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno Uznáno Průměr 

1.ELM 0 6 1 6 1 3 2,24 

1.ELM-OZS 0 15 4 0 0 0 2,56 

1.EP-IT 0 20 5 7 1 0 2,7 

1.KAD 1 13 0 7 2 0 2,03 

1.KUC 0 3 3 17 1 0 2,71 

1.ME-USH 2 15 0 0 0 4 1,96 

1.MOV 1 7 13 13 0 0 2,73 

1.NA 0 10 2 3 1 0 2,78 

1.OZS 0 9 3 8 0 1 2,72 

1.PS-ST 1 14 4 2 0 1 2,36 

1.PVL-ZAH 0 2 3 14 0 0 2,75 

1.PVS-STV 1 0 0 16 0 0 3,16 

1.STP-POV 3 7 7 14 0 1 2,38 

1.TRU-ZED-INS 1 6 10 15 0 1 2,86 

2.ELM 0 7 3 10 2 1 2,68 

2.EP-ST 0 14 5 6 1 1 2,47 

2.KAD 3 4 0 13 1 1 1,97 

2.KUC 1 1 0 11 0 0 2,39 

2.ME-USH 1 10 4 4 1 5 2,4 

2.MOV 0 10 3 4 0 0 2,67 

2.NA 0 4 5 6 1 0 2,8 

2.OZS 0 11 2 7 2 1 2,41 

2.PVL-ZAH 1 8 1 4 0 3 2,35 

2.PVS 0 7 0 7 1 2 2,2 

2.STP-POV 1 2 1 7 1 0 2,45 

2.STV 0 5 1 0 0 0 2,5 

2.TRU-INS 0 5 2 2 0 1 2,56 

2.VT 0 5 3 5 0 0 2,71 

3.ELM 1 10 2 3 1 0 2,43 

3.EP - VT 0 6 6 8 1 0 2,53 

3.KAD 2 7 0 9 2 1 1,82 

3.ME-USH 2 7 1 2 1 5 2,32 

3.MOV 0 11 0 7 0 1 2,63 

3.OZS 1 7 2 12 1 2 2,65 

3.PEK-PVL-KUC 1 9 4 10 2 0 2,63 

3.PS-ST  0 7 9 10 0 0 2,52 

3.STP-POV 0 9 1 6 3 0 2,47 

3.TRU-ZED-INS 1 9 6 6 1 3 2,48 

4.EP 0 2 4 8 1 0 2,69 

4.ME-USH 2 4 2 3 0 3 2,44 

4.PS-ST 0 8 7 5 0 0 2,42 

4.VT 0 7 3 1 1 0 2,31 

Celkem: 27 323 132 298 30 41 2,5 
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Tabulka č. 6B Prospěch tříd ve školním roce 16/17 – 2. Pololetí 

Třída 

S 

vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno Uznáno Průměr 

1.ELM 1 10 1 1 1 2 2,03 

1.ELM-OZS 1 28 1 0 0 0 2,45 

1.EP-IT 0 20 7 4 1 0 2,66 

1.KAD 0 20 3 0 4 0 2,15 

1.KUC 0 14 5 4 0 0 2,55 

1.ME-USH 2 14 0 0 0 3 2,01 

1.MOV 1 15 4 2 0 0 2,64 

1.NA 0 9 5 3 1 0 2,76 

1.OZS 0 19 0 0 0 0 2,68 

1.PS-ST 0 19 3 0 0 1 2,44 

1.PVL-ZAH 0 13 6 5 0 0 2,93 

1.PVS-STV 1 6 7 7 0 0 2,88 

1.STP-POV 4 13 4 2 0 0 2,33 

1.TRU-ZED-INS 1 18 1 0 1 1 2,53 

2.ELM 1 13 4 3 2 1 2,45 

2.EP-ST 0 21 3 1 2 1 2,32 

2.KAD 5 12 0 0 2 1 1,68 

2.KUC 1 10 0 0 0 0 2,2 

2.ME-USH 1 13 3 1 1 4 2,48 

2.MOV 1 12 4 1 1 0 2,48 

2.NA 0 11 1 1 1 0 2,76 

2.OZS 0 19 1 1 2 1 2,47 

2.PVL-ZAH 2 8 0 0 0 1 2,23 

2.PVS 0 13 1 1 2 0 2,35 

2.STP-POV 0 11 0 0 1 0 2,36 

2.STV 0 6 0 0 0 0 2,63 

2.TRU-INS 0 7 2 0 0 1 2,35 

2.VT 0 10 6 5 0 0 2,64 

3.ELM 2 10 2 2 1 0 2,29 

3.EP - VT 0 11 3 3 1 0 2,51 

3.KAD 1 14 1 1 0 1 1,95 

3.ME-USH 3 8 1 0 1 5 2,11 

3.MOV 0 15 2 2 0 0 2,52 

3.OZS 0 13 8 5 0 1 2,35 

3.PEK-PVL-KUC 0 16 2 1 1 0 2,52 

3.PS-ST  0 14 5 3 0 0 2,32 

3.STP-POV 0 10 2 1 0 0 2,55 

3.TRU-ZED-INS 1 15 1 0 1 0 2,24 

4.EP 1 9 1 1 1 0 2,64 

4.ME-USH 2 7 3 3 1 1 2,28 

4.PS-ST 0 12 5 3 1 0 2,25 

4.VT 0 10 2 2 0 0 2,58 

Celkem: 32 548 110 69 30 25 2,42 

 

 

 

 



10 
 

5.2.  VÝSLEDKY MATURITNÍCH  ZKOUŠEK  

V kalendářním roce 2017 bylo přihlášeno k maturitní zkoušce JARO 2017 a PODZIM 2017 v ISŠ 

Cheb, p. o. 82 žáků, připuštěno bylo 70, prospělo 43. Údaje o žácích, kategoriích, počtu, příslušnosti 

k oboru vzdělání a prospěchu jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

 

Tabulka č. 7 Výsledky maturitních zkoušek 

Třída Obor vzdělání 
Počet 

žáků 

Připuštění 

k MZ 
Prospěli Neprospěli 

2. NA 
64-41 L/51 Podnikání – 

denní 
13 12 6 6 

4. USH 

82-51-L/06 

Uměleckořemeslná 

stavba hudebních 

nástrojů 

13 10 6 4 

4. EP 
63-41-M/01 Ekonomika  

a podnikání 
14 13 9 4 

4. PS 
36-41-M/01 

Stavebnictví 
3 3 2 1 

4. VT 
18-20-M/01 

Informační technologie 
15 13 8 5 

4. ST 
23-41-M/01  

Strojírenství 
19 14 8 6 

4. ME 
26-41-L/01 Mechanik 

elektrotechnik 
5 5 4 1 

Celkem  82 70 43 27 

 

S vyznamenáním prospěli celkem 2 žáci, oba v oboru Uměleckořemeslná stavba hudebních 

nástrojů. 

5.3. VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH  ZKOUŠEK 

Ve školním roce 2016/2017 se závěrečných zkoušek účastnilo 123 žáků. Údaje o  žácích, 

kategoriích, počtu, příslušnosti k oboru vzdělání a prospěchu jsou uvedeny v  tabulce č. 8. 

Tabulka č. 8 Výsledky závěrečných zkoušek 

Obor Název oboru 
Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo 

(vč. vyznamen.) 
Neprospělo 

23-68-H/01 
Mechanik opravář 

motorových vozidel 
1 15 6 

41-55-H/01 
Opravář zemědělských 

strojů 
0 6 7 

36-52-H/01 Instalatér 0 10 1 

36-67-H/01 Zedník 0 0 1 

26-52-H/01 
Elektromechanik pro 

přístoje a zařízení 
1 12 0 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 2 9 1 



11 
 

Obor Název oboru 
Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo 

(vč. vyznamen.) 
Neprospělo 

69-51-H/01 Kadeřník 1 15 1 

66-51-H/01 Prodavač  0 1 0 

65-51-E/02  Práce ve stravování 1 11 2 

36-67-E/02 Stavební práce 0 5 1 

23-51-E/01 Strojírenské práce 0 2 0 

29-53-H/01 Pekař 1 3 1 

33-56-H/01 Truhlář 1 5 0 

29-51-E/02 
Potravinářská výroba - 

cukrář 
3 8 0 

Celkem 11 102 21 

 

 

6. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ  A PREVENCE SOCIÁLNĚ 
PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

Ve školním roce 2016/2017 pracovali v ISŠ Cheb, p. o. tři metodici prevence a dvě výchovné 

poradkyně.  Vedoucí výchovných poradců a metodiků prevence byla Mgr. Oldřiška Kábová. Učitelé 

i vedení školy měli k dispozici přehled rozdělení působnosti výchovných poradců a metodiků 

prevence. Toto rozdělení bralo v úvahu umístění VP a MP na jednotlivých budovách. Činnost 

výchovných poradců a metodiků prevence vycházela z ročního plánu výchovných poradců a 

Minimálního preventivního programu školy. Plány byly zpracovány v souladu s platnými právními 

předpisy (Školský zákon, vyhláška č. 72/2005 Sb., v platném znění), vycházely z doporučené 

metodiky ministerstva školství, potřeb školy a regionu. 

Pro třídní učitele byla detailně zpracována metodika řešení problémů šikany (krizový plán školy), 

záškoláctví (projednáváno na výchovných komisích), problém drog (alkohol, tabákové výrobky, 

OPL), řešení krádeží a vandalismu, byl vypracován krizový plán zamezující projevům xenofobie, 

rasismu a extremismu. Informace byly umístěny i na webu školy, včetně formulářů k vyplnění. 

Testováním při podezření na požití omamných a psychotropních látek byl pověřen ZŘ Mgr. Ing. 

Rostislav Šumpich (odborný výcvik), Ing. Richard Kala – metodik prevence (především teoretické 

vyučování) a Mgr. Renata Speierlová – metodička prevence. Testování bylo podloženo souhlasem 

zákonných zástupců u nezletilých žáků a souhlasem zletilých žáků. Pan Ing. Kala vyhotovil seznam 

testovaných žáků, který je k dispozici u vedoucí výchovných poradců. Bylo testováno 15 žáků, z toho 

bylo 10 pozitivních.  Z důvodu pozitivního testu opouští školu minimum žáků. Problémoví žáci byli 

opakovaně testováni, v případě dalších přestupků bylo navrženo podmínečné vyloučení či vyloučení 

ze školy.  
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Celkem bylo ve školním roce 2016/2017 za různé přestupky proti Školnímu řádu ISŠ Cheb, p. o. 

64 žáků vyloučeno podmníněně a 3 žáci byli ze studia vyloučeni. 

Velkou roli v obalsti prevence sehrávala i preventivní opatření – besedy, přednášky na téma 

prevence HIV/AIDS (1. a 2. ročníky), adaptační programy pro všechny žáky 1. ročníků (říjen 2016), 

besedy o šikaně, kyberšikaně, návykových látkách, besedy o kriminalitě mládeže. Akce byly 

prezentovány na webu školy a v místním tisku. Výchovní poradci i metodikové prevence přispívali i 

odbornými články do Chebského deníku.  

Výchovní poradci i metodikové prevence spolupracovali s vedením školy, třídními učiteli i učiteli 

teoretického a praktického vyučování (metodika, výchovná činnost, další studium, individuální 

plány). Vedoucí výchovných poradců spolupracovala s učiteli odborného výcviku (řešeno 

záškoláctví, agrese, šikana, poruchy učení v souvislosti s praxí). 

Byli podchyceni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  – viz přehledy uložené u VP. Počet 

těchto žáků se během školního roku měnil, v průměru to bylo kolem 90 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Výchovní poradci dohlíželi na vypracování IVP a PLPP těchto žáků, jejich 

plnění ze strany školy a rodičů. Začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo vždy 

v ISŠ Cheb, p. o. prioritou, zkušenosti jsou v této oblasti velké, neboť začleňování žáků se SVP je již 

v ISŠ Cheb, p. o. dlouhodobou záležitostí. 

VP a MP spolupracují s PPP a SPC v Karlových Varech, Chebu, Mariánských Lázních, Sokolově, 

Plzni i Praze. Žákům jsou doporučena speciální vyšetření u psychologů a psychiatrů dle potřeb. Škola 

spolupracuje  i s Úřadem práce v Chebu, Policií ČR (Tým pro mládež), dále je to OSPOD, s MěÚ 

Cheb (Lokální partnerství Cheb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, komise pro národnostní 

menšiny) a dalšími institucemi a občanskými sdruženími. Bylo osloveno také Centrum na podporu 

integrace cizinců v Karlovarském kraji (menší počet cizinců na naší škole – Vietnamci, Mongol, 

Ukrajinci). 

Byly také shromažďovány informace pro žáky ucházející se o další studium, zajišťovány přestupy 

neúspěšných žáků školy v rámci školy na jiné studijní i učňovské obory. 

Poradenství bylo také směřováno na zákonné zástupce žáků a žáky s mimořádným nadáním – viz 

metodiky. 

Výchovní poradci i metodikové prevence se průběžně během školního roku vzdělávali, 

navštěvovali různé semináře, besedy, vzdělávací kurzy atd. (dokladováno na personálním oddělení 

v kartě učitele).  

Výchovní poradci, metodikové prevence se vždy alespoň 1x měsíčně scházeli pod vedením 

vedoucí VP a MP Mgr. Kábové, kde konzultovali jednotlivé problémy na škole či konkrétní případy 

žáků s výchovnými a vzdělávacími problémy, kontrolovali plnění plánu ve školním roce, kreativně 

přispívali dalšími návrhy na jednotlivé akce a plán průběžně aktualizovali. Vedoucí VP a MP Mgr. 

Kábová se pravidelně setkávala s ředitelem školy na pracovních schůzkách a na výchovných 

komisích. Vedení školy vytvořilo kvalitní podmínky pro práci VP a MP. 

VP a MP byli upozorněni na to, že veškeré informace z jednání i zápisy jsou přísně důvěrné. 

Bylo zorganizováno velké množství akcí, které měly přispět k dobré atmosféře školy a měly 

napomoci při prevenci patologických jevů – viz akce školy. 
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K dobrým vztahům ve škole napomáhal i Žákovský parlament a spolupráce s ním. Žáky v 

rámci Školního paralmetu po celý školní rok 2016/2017 vedla metodička prevence Ing. Dana 

Chládková. 

Během školního roku probíhaly dle harmonogramu v jednotlivých třídách sociometrická 

šetření (zakoupený program sociometrických šetření – diagnostiky na PC), která měla zjišťovat 

sociální klima ve třídách a měla předcházet především šikaně ve třídě. Šikana i kyberšikana byla 

důsledně šetřena a projednávána s rodiči i žáky, vedením školy, případně s Policií ČR, třídními učiteli 

i třídami. 

VP a MP organizovali s žáky i charitativní činnost např. akce: Fond Sidus.  

 Rozdělení působnosti VP a MP pro školní rok 2016/2017                          

Jméno a příjmení Zařazení Působnost 

Ing. Dana Chládková 
MP, koordinace 

charitativních akcí 
       OP Divadlení náměstí 8 

Ing. Richard Kala MP OP Na Hrázi 1 

Mgr. Oldřiška Kábová VP, MP, vedoucí týmu OP Komenského 29 

Mgr. Renata Speierlová MP OP Komenského 29 

Mgr. Ivana Utíkalová VP OP Divadelní náměstí 8 

Přehled realizovaných akcí skupiny MP a VP: 

září  - říjen    adaptační programy pro žáky 1. ročníků -  dle potřeb jednotlivých tříd 

říjen – průběžně  práce  v  minitýmu č. 5 – Identifikace potřeb Karlovarského kraje v oblasti 

podpory inkluze  – Mgr. Kábová 

září tabulky – prevence patologických jevů – přehled pro třídní učitele – kolektiv             

VP a MP, zpracovala Ing. Chládková 

září  tabulky žáků s IVP, tabulky žáků sociálně a zdravotně znevýhodněných a 

zdravotně postižených – Mgr. Kábová 

říjen  prezentace informací ke školní inkluzi – tři setkání s učiteli po dvou hodinách 

Mgr. Kábová – viz prezenční listiny 

září – červen     setkání s učiteli odborného výcviku – řešení problémových žáků, prevence,

   záškoláctví, šikana, kyberšikana, agrese aj. průběžně Mgr. Oldřiška Kábová 

říjen – červen    výchovná komise pro prevenci záškoláctví – Mgr. Kábová a ředitel školy ( za 

školní rok 2016/2017 celkem 18 žáků) 

říjen – únor   prevence HIV/AIDS, přenosné pohlavní choroby - školení, besedy se třídami 

1. a 2. ročníku    - Mgr. Speierlová 

květen – únor   besedy Návykové látky – žáci 1. ročníků – Mgr. Speierlová  

   beseda – Policie ČR- kriminalita mládeže – Mgr. Speierlová 

červen  adaptační aktivity v problémových třídách 1. a 2. ročníků –  Ing. Chládková, 

Mgr. Speierlová 
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leden, únor  organizace Burzy pracovních příležitostí, workshopů pro žáky (jak se ucházet 

o zaměstnání) – Ing. Kala 

říjen – červen  testování žáků na přítomnost omamných a psychotropních látek – průběžně 

Ing. Kala, do února Mgr. Speierlová 

říjen – červen   Žákovský parlament – učňovská komora – Ing.D. Chládková   

září - červen  příspěvky do novin ( Chebský deník) a na web školy– Mgr. Kábová, Ing. 

Chládková, Mgr.Utíkalová, Ing. Kala, Mgr. Speierlová 

říjen – červen   sociometrická šetření – průběžně – VP a MP 

leden     beseda Vztahové problémy – Mgr. Speierlová 

 

Spolupráce s Lokálním partnerstvím  Cheb – pomoc lokálně vyloučeným a sociálně slabým – Mgr. 

Kábová – celoroční spolupráce 

Komise pro národnostní menšiny – MěÚ Cheb – Mgr. Kábová – celoroční spolupráce 

Šetření žáků v souvislosti s porušením Školního řádu: dle evidence u jednotlivých VP a MP, 

vedoucí  VP a MP 

Diagnostika – sociometrie: diagnostikovány třídy 1. ročníku a problémové třídy 2. a 3. ročníků – 

viz přehledy u VP a MP 

7. DALŠÍ  VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ  

DVPP probíhalo v souladu s plánem DVPP pro šk. rok 2016/2017.  

Tabulka č. 10 Studující - splnění kvalifikačních předpokladů 

Obor Počet 

Studium pedagogiky 0 

VŠ mimo obory učitelství 0 

Celkem 0 

 

Tabulka č. 11 MŠMT akreditované kurzy a další v rámci DVPP 

Kurz Počet kurzů 

Odborné kurzy učitelů VVP 10 

Odborné kurzy učitelů OP 8 

Jazykové kurzy 3 

Odborné kurzy učitelů OV 10 

ICT kurzy 0 

Odborné kurzy učitelů OP – 

prohlubování odbornosti 
12 

Odborné kurzy učitelů OV – 

prohlubování odbornosti 
12 

Kurzy pro VP a MP 5 

Celkem 60 
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8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

Škola vyvíjí celou řadu aktivit v mnoha oblastech a úrovních, které mají za cíl ji zviditelnit a 

kvalitně prezentovat. Hlavními oblastmi zájmu v kategorii prezentace na veřejnosti jsou: reklama, 

prezentace vybraných činností spojených s praxí a odborným výcvikem, účast na sportovních 

soutěžích, webové stránky, workshopy, organizace akcí apod. Do těchto činností se zapojují jak žáci, 

tak učitelé teoretického i praktického vyučování. Škola má vlastní, garantovaný a řádně spravovaný 

profil v sociální síti Facebook. 

Ve školním roce 2016/2017 byly realizovány následující akce: 

 zajišťování školení, meetingů, rodinných oslav, firemních večírků úsekem stravování; 

 realizace komernčích stavebních prací různého rozsahu (zedníci, instalatéři, truhláři); 

 účast žáků na tradiční chebské akci „Chebské dvorky“ (8 žáků, 3 učitelé); 

 Dny řemesel – Městské museum Cheb (4 vychovatelky); 

 Prezentační výstavy středních škol Karlovarského kraje (Cheb, Sokolov, Ostrov); 

 Letní kurz stavby hudebních nástrojů - Workshop 2017 (12 účastníků, 4 učitelé). 

 charitativní sbírka Píšťalka, která byla organizována ve spolupráci s o. s. Píšťalka 

 svátek s Emilem - veřejná sbírka podporující handicapované děti a mládež ve věku od 6 do 

23 let. 

9. VÝSLEDKY  INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI  

Ve školním roce 2016/2017 nebyla realizována žádná inspekční činnost ČŠI. 

10. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

Základní číselné údaje o hospodaření školy, o přijatých příspěvcích a dotacích a o přijatých darech 

za období školního roku jsou uvedeny v tabulkách č. 12, 13, 14.  Hospodaření ISŠ Cheb, příspěvkové 

organizace skončilo v roce 2016 ztrátou z hlavní činnosti ve výši 1.099.691,08 Kč,  z doplňkové 

činnosti ziskem celkem 1.286.120,55 Kč (před zdaněním 1.338.050,55 Kč). Zlepšený výsledek 

hospodaření za rok 2016 byl přidělen do rezervního fondu školy ve výši 149.143,47 Kč, a do fondu 

odměn ve výši 37.286,00 Kč v souladu s usnesením RK 289/03/17 ze dne 20. března 2017. 

Nejvýznamnější položkou nákladů v roce 2016 byly náklady spojené s platem, dále náklady na 

spotřebu materiálu, energie, odpisy a náklady na ostatní služby. V průběhu roku byla prováděna běžná 

obnova majetku a několik menších nutných oprav na nemovitostech.   

Tabulka č. 12 Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč 

Základní údaje o hospodaření 

školy v tis. Kč 

k 31. 12. 2016 k 30. 6. 2017 

činnost Činnost 

hlavní doplňková hlavní doplňková 

1. Náklady celkem 86 843  1 134  44 164    467 

2. Výnosy celkem    85 743   2 421  44 362 1 688 

3. Hospodářský výsledek před 

zdaněním 

             -1 100 1 338 198  1 221 

Pramen:  Výkaz zisku a ztráty ISŠ Cheb, příspěvkové organizace k 31. 12. 2016 a k 30. 6. 2017 
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Tabulka č. 13 Přijaté příspěvky a dotace v Kč 

Přijaté příspěvky a dotace k  31. 12. 2016 

1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele celkem 3 000 000 

   Z toho na rekonstrukci střechny budovy  “na Hrázi” 3 000 000 

2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele celkem 19 588 000 

    z toho:  

           odpisy (dle upraveného odpisového plánu pro r. 2016 bez transf.) 4 014 000 

                odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele -3 617 000 

           udržitelnost projektu Centrum odborného a praktického vyučování  461 000 

           udržitelnost projektu Akona  115 000 

           udržitelnost projektu Modernizace strojů a zařízení školních dílen 510 000 

           udržitelnost projektu Zachování vzpomínek pro budoucnost 31 000 

           udržitelnost projektu  Rekonstrukce houslařské školy - CDO 270 000 

           výstava škol 40 000 

           stipendia žákům ve vybraných oborech vzdělávání 232 000 

           běžné provozní výdaje (bez projektů) 14 187 000 

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím rozpočtu    

    zřizovatele celkem 

54 551 725 

    z toho:     ÚZ  33353 51 408 588 

                    ÚZ  33052 1 366 318 

                    ÚZ  33050 223 575 

                    ÚZ  33049 1 485 539 

                    ÚZ  33034 67 705 

                    ostatní bez přidělení ÚZ  

4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů  (nárok k proplacení za výdaje ISŠ)  

    z toho:              

                   dotace z ÚP 150 506 

                   investiční dotace z projektů (zdr. mimo zřizovatele SÚ 403 D) 0 

                   nově přijaté půjčky, zálohy a výpomoci na realizaci projektů 2 000 000 

Pramen:  účetnictví ISŠ Cheb, vyúčtování účelových dotací 

Tabulka č. 15 Přehled přijatých darů za období školního roku 2016/2017 

Sponzor - dárce Účel daru Částka 

PN Keraplastik s.r.o. 

Zlatnictví Josef Altman 

Autoškola Náhlovský 

Sokolovská elektro firma spol. s r.o. 

Aleš Rolník 

Sanatorium Klíma s.r.o. 

Petainer Czech holdings s.r.o. 

Rotary Club 

PN Keraplastik s.r.o. 

Techmobil 

Materiál a nářadí na výuku instalatérů 

Ukončení studia třídy 4.EP-maturitní ples  

Ukončení studia třídy 4. ME-USH-maturitní ples 

Ukončení studia třídy 4. ME-USH-maturitní ples  

Ukončení studia třídy 4.EP- maturitní ples  

Maturitní ples  

Ukončení studia třídy 4.EP  

Tónové přehrávky 

Věcné dary na soutěž “Instalatér roku” 

Věcné dary na soutěž “Instalatér roku” 

19 845,00 

800,00 

30 000,00 

3 000,00 

3 000,00 

3 000,00 

3 000,00 

8 000,00 

2 000,00 

2 694,00 

 

Pramen:  účetnictví ISŠ Cheb, příspěvkové organizace; darovací/sponzorské smlouvy 

Výsledky kontrolní činnosti v ekonomické oblasti 

Kontroly provedené v roce 2016 v Integrované střední škole Cheb, příspěvkové organizaci 

byly ve většině případů zaměřeny na kontroly v souvislosti s projekty, a to ze strany Úřadu Regionální 

rady regionu soudržnosti Severozápad, pracoviště Karlovy Vary, dale pak ze strany Úřadu práce 

České republiky, Krajské pobočky v Karlových Varech, Okresní správy sociálního zabezpečení v 

Chebu a Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Na základě výsledků kontrol 
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přijala škola nápravná opatření. Závěry provedených kontrol neměly v konečném důsledku negativní 

dopad na hospodaření školy. 

11. MEZINÁRODNÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY  

ISŠ Cheb, p. o. byla ve školním roce 2016/2017 součástí mnoha mezinárodních a rozvojových 

programů (viz kapitoly 11. 1 a 11. 2). U většiny níže uvedených programů je předpoklad udržení 

parametrů kvalitní spolupráce pro následující školní roky. 

11.1. MEZINÁRODNÍ PROGRAMY  

 Projekt Nižní Tagil (Ruská federace) 

Projekt je koncipován jako každoroční třítýdenní výměnná stáž v rámci odborné praxe žáků 

oboru Kuchař-číšník a Potravinářská výroba – cukrář v Rusku nebo v České republice. Dle 

sdělení Ministerstva školství v Moskvě je naše partnerská škola v Nižním Tagilu jedinou 

školou na území Ruské federace, která je zapojena do obdobných projektů se školou v České 

republice. Výměnná odborná zahraniční praxe (12 žáků, 2 učitelé) v Nižním Tagilu, jejíž 

součástí byly oslavy 15. výročí založení spolupráce se uskutečnila v termínu 11. 5. – 1. 6. 

2017. Výměnná odborná zahraniční praxe se uskutečnila v rámci Partnerské mezinárodní 

smlouvy, uzavřené mezi městy Cheb a Nižní Tagil,  a potažmo pak v rámci uzavřené Dohody 

o spolupráci mezi ISŠ Cheb a NTTEK Nižnij Tagil.  

 

 Spolupráce BIC Forum v Lichtentanne (SRN) v podobě organizace Evropských dnů. Akce 

zahrnuje exkurze žáků různých oborů vzdělání na vybraná odborná  pracoviště v Sasku 

(Technická univerzita v Chemnitz, Technologický park v Mittweidě) a soutěže žáků ISŠ 

Cheb, p.o. se žáky partnerských škol ve Zwickau a Wilkau-Hasslau. Ve školním roce 

2016/2017 se dne 21. 3. 2017 zúčastnilo dovednostní soutěže 20 žáků ISŠ Cheb, p.o. oborů 

Mechanik elektrotechnik (8) a Prodavač (12). 

 

 Spolupráce ISŠ Cheb - Houslařské školy s Houslařskou školou v Klingenthalu (SRN) a 

Muzem v Markneukirchenu (SRN). Spolupráce probíhá formou pracovních schůzek a 

setkání. Celkem pět schůzek s účastí tří učitelů ISŠ Cheb – Houslařské školy. 

 

 Spolupráce s Berufliche Schulen in Korbach (SRN/Hesensko) 

Ve dnech 20. 2. až 5. 3. 2017 absolvovali žáci BSK Korbach (více na: https://www.bs-

korbach.de) odborné praktikum v Integrované střední škole Cheb, p. o. Velmi bohatý program 

pro osm žáků oboru elektromechanik byl sestaven z jazykového kurzu, odborného 

elektrotechnického praktika a doprovodného programu (výlety, exkurze, sport, český večer). 

Akce byla financována německou stranou z proramu Erasmus+. 

20. 2.   příjezd ubytování, organizační pokyny 

21. – 22. 2.   německo-český jazykový kurz 

23. – 24. 2  odborné praktikum 

 zapojení bytového rozvodu - křížové a sériové přepínače 

 zapojení domovního rozvodu - schodišťový automat SA10 

 rezervace asynchronního motoru  

25. – 26. 2.  výlety, exkurze (Františkovy Lázně, Karlovy Vary) 

 

https://www.bs-korbach.de/
https://www.bs-korbach.de/
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27. 2 – 1. 3.  odborné praktikum  

 elektrická zapojení a měření – systém RC didaktik 

2. 3.   exkurze ve firmě HF Czechforge, s. r. o. (průmyslový park Cheb) 

3. 3.   ukončení akce, předání certifikátů 

4. – 5. 3.  sportovní program, odjezd 

 

 Enersol 2017 

Mezinárodní soutěž žákovských prací a projektů s tématikou výroby elektrické energie z 

obnovitelných zdorojů, snižování emisí v dopravě a obecných energetických úspor.                     

V krajském kole, které pořádala ISŠ Cheb, p. o. dne 22. 2. 2017 měla škola tři práce v 

kategoricíh Enersol - praxe a Enersol - popularizace. Organizačně zajištěno dvěma učiteli. 

Národní kolo proběhlo v Pelhřimově (březen 2017) mezinárodní kole v Hluboké nad Vltavou 

(duben 2017). Projekt je realizován se spolupráci se Vzdělávací agenturou Kroměříž. 

11.2. ROZVOJOVÉ PROGRAMY 

V rámci projektu Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení (dále jen 

UNIV) 2 a UNIV 3  je škola zapojena do dvou projektů realizovaných Národním ústavem pro 

vzdělávání, v rámci kterých vznikají a jsou pilotně ověřovány vzdělávací programy zaměřené na 

vzdělávání dospělých. V rámci projektu UNIV 2 došlo k vytvoření 3 vzdělávacích programů,                  

z čehož jeden byl na škole pilotně ověřován. V rámci projektu UNIV 3 jsou vytvářeny vzdělávací 

programy ve vazbě Národní soustavu kvalifikací. 

12. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

Jako součást dalšího vzdělávání byly v rámci celoživotního učení realizovány rekvalifikační 

kurzy (kurzy sváření, výuka v autoškole, zkoušky profesních kvalifikací, zájmové kurzy atd.). 

 

Autorizace profesních kvalifikací 

Dle zákona č. 179/2006 Sb., v platném znění má škola uděleny autorizace z oblastí: 

Potravinářství a potravinářská chemie; 

Zemědělství a lesnictví; 

Gastronomie, hotelnictví a turismus. 

 

Integrovaná střední škola Cheb, p. o. se ve školním roce 2016/2017 podílela na tvorbě 

kvalifikačních a hodnoticích standardů profesních kvalifikací Výrobce a opravář smyčcových 

hudebních nástrojů (33-038-M), Výrobce a opravář smyčců (33-039-M), Výrobce a opravář trsacích 

a drnkacích hudebních nástrojů (33-040-M) a Výrobce součástek strunných hudebních nástrojů       

(33-041-M). Integrovaná střední škola Cheb, p. o. získala autorizace k výše uvedeným profesním 

kvalifikacím a v současné době je jedinou autorizovanou osobou v oblasti výroby strunných 

hudebních nástrojů. Zástupci Integrované střední školy, p. o. jsou členy oborové rady Ministerstva 

průmyslu a obchodů, v rámci které iniciují vznik dalších profesních kvalifikací v oblasti výroby 

hudebních nástrojů. 

 

 

 

 



19 
 

Další vzdělávání 

Integrovaná střední škola Cheb, p. o. realizovala ve školním roce 2016/2017 workshop stavb 

hudedních nástrojů, kterého se zúčastnilo 12 osob. Více informací o akci k dispozici na 

http://www.iss-cheb.cz/dalsi-cinnost/workshopy. 

 

Portál dalšího vzdělávání Karlovarského kraje 

Již pátým rokem provozuje Integrovaná střední škola Cheb, p.o.  na webové adrese 

www.dvkk.cz Portál dalšího vzdělávání Karlovarského kraje, který je nejobsáhlejší nabídkou dalšího 

vzdělávání v Karlovarském kraji. Tento portál využívají jak vzdělávací instituce jako prostor pro 

zveřejnění své nabídky, tak uchazeči jak ze strany veřejnosti tak ze strany firem, kteří hledají 

konkrétní vzdělávání. Provoz portálu je řešen v rámci udržitelnosti projektu Podpora rozvoje 

dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji reg. číslo CZ.1.07/3.2.12/03.0024. Škola však provozuje 

Portál dalšího vzdělávání i po ukončení udržitelnosti projektu v září 2016. 

 

Zástupce Integrované střední školy Cheb, p. o. je jediným zástupcem krajských středních škol, 

který se aktivně účastnil tvorby Krajského akčního plánu vzdělávání – oblast intervence Další 

vzdělávání. Zaměstnanec Integrované střední školy Cheb, p.o. je také odborným garantem této oblasti 

a vede minitým zaměřený na další vzdělávání. 

13. PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY  
FINANCOVANÉ Z  CIZÍCH ZDROJŮ  

ISŠ Cheb, p. o. byla ve školním roce 2016/2017 součástí řady realizovaných projektů, které 

jsou/byly financovány z fondů EU, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Karlovarského kraje. 

13.1. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z OPVK 

 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji 

CZ.1.07/1.1.00/44.0004 

ISŠ Cheb, p. o byla finančím partnerem projektu zaměřeného na podporu přírodovědného a 

technického vzdělávání v rámci středních a základních škol. Projekt byl zahájen v září 2013. 

V rámci projektu školu pravidelně navštěvovali žáci ZŠ, kteří plnili ŠVP v odborných 

učebnách ve střední škole. V případě ISŠ Cheb. p. o. se konkrétně jedná o oblast 

elektrotechnických a dřevozpracujících oborů. Součástí projektu byla take inovace odborných 

učeben, které budou využívany jak žáky ZŠ, tak žáky konkrétních oborů a účastníků 

volnočasových aktivit. ISŠ Cheb, p. o. navštěvovali žáci ZŠ Aš  - Kamenná, ZŠ Plesná, ZŠ 

Mariánské Lázně Jih a 3. ZŠ Cheb. 

Celkové náklady projektu: 4, 0 mil. Kč 

Projekt byl ve školním roce 2016/2017 ve stadiu udržitelnosti v podobě nabídky 

volnočasových aktivit (elektrotechnický koružek, kroužek zpracování dřeva) pro žáky ZŠ 

Karlovarského kraje. 
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13.2. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH ZDROJŮ 

 AKONA – Integrovaná střední škola Cheb (Ziel 3/Cíl 3) 

Registrační číslo: 100023774 

Projekt zahrnoval, ve spolupráci s partnery BIC-Forum Wirtschaftsförderung a 

Regionální hospodářskou komorou Poohří, vytvoření vzdělávacího a vývojového centra pro 

automatizaci v prostorách školy se zaměřením na: obrábění kovů pomocí strojů CNC, 

svařování CNC a manipulace s materiálem za použití prvků robotizace. V rámci projetu bylo 

dodáno a 4. 7. 2012 do provozu uvedeno zařízení AKONA 1, které je umístěno v budově 

Centra odborného a praktického vzdělávání Na Hrázi 1. 

Projekt byl ve školním roce 2016/2017 ve stadiu udržitelnosti s podobou aktivního využití 

zařízení ve výuce žáků oborů Strojírenství a Mechanik – elektrotechnik. 

 Zachování vzpomínek pro budoucnost – sasko-český hudebně-nástrojařský region 

celosvětově jediněčný rozmanitostí a velikostí ve výrobě hudebních nástrojů 

Registrační číslo: 100131678 

Projekt z Programu Ziel3/Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 

republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013. Cílem projektu bylo zdokumentovat 

dějiny výroby hudebních nástrojů v českosaském prostoru. V rámci projektu byly realizovány 

aktivity vedoucí ke zkvalitnění práce učitelů houslařské školy, vyrobeny a nainstalovány      

informační kiosky o historii houslařství/houslařské školy a vytištěna publikace s názvem 

Z dějin houslařství na chebsku, jejímž editorem je Bc. Jiří Pátek. Saským partnerem projektu 

je Hudební muzem Markneukirchen. Celkové náklady projektu:  1, 459 mil. Kč 

Projekt byl ve školním roce 2016/2017 ve stadiu udržitelnosti. 

 

 Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku 

CZ.1.09/1.3.00/68.01143 

Projekt byl financován z ROP Severozápad. Podstatou předloženého projektu byla 

modernizace školního prostředí v Integrované střední škole Cheb, vybavení školních dílen a 

odborných pracovišť jednotlivých oborů vzdělání novými stroji, přístroji a zařízením. 

Prioritou bylo vybavení takovými pomůckami, na kterých budou mít žáci reálnou možnost se 

kvalitně připravit na výkon své budoucí profese. Tento projekt má přímou návaznost na 

výstavbu nového areálu (Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb – ul. Na 

Hrázi 1) pro odborný výcvik oborů žáků v oblasti strojírenství, stavebnictví, 

elektrotechnických a řemeslných oborů.  

Přehled vybavení jednotlivých úseků odborného výcviku a teoretického vyučování: 

 3D technika (3D scanner a 3D tiskárna); 

 geodetická technika (dálkoměry, stavební laser, rotační laser, nivelační přístroje, totální 

stanice); 

 svářecí technika; 

 vybavení na míru (svářecí stoly, svářecí boxy, kovářské výhně); 

 metalurgická technika, spektrometry a tvrdoměr; 

 elektrotechnické laboratoře; 

 elektrotechnické dílny; 

 obráběcí stroje (soustruhy, CNC stroje, frézky, vrtačky, brusky) 

 počítačová učebna (PC, monitory, dataprojektory); 

 vybavení autoservisu; 
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 vybavení pro stravovací provozy (pulty, lednice, pracovní stoly); 

 vybavení truhlářské dílny. 

Celkové náklady projektu:  32, 904 mil. Kč 

Projekt byl ve školním roce 2016/2017 ve stadiu udržitelnosti. 

 

 ISŠ Cheb – Centrum dřevozpracujících oborů 

CZ.1.09/1.3.00/78.01260 

Podstatou, do 59. výzvy ROP Severozápad, předloženého projektu byla modernizace školního 

prostředí v Integrované střední škole Cheb – Houslařské škole v podobě kompletní 

rekonstrukce budovy, přístavby truhlárny a vybavení školních dílen novými stroji a zařízeními 

ve vazbě na kvalitní teoretickou i praktickou přípravu žáků pro výkon povolání. Projekt má 

přímou návaznost na udržení dlouhé, v evropském kontextu unikátní, tradice výroby 

hudebních nástrojů na Chebsku. ISŠ Cheb - Houslařská škola oslavila v roce 2014 140-ti leté 

výroční založení a stále připravuje kvalitní absolventy v oboru uměleckořemeslné stavby 

hudebních nástrojů. Projekt je spojen i s oborem truhlář, jehož absolventi jsou stále 

vyhledáváni zaměstnavateli nebo se uplatňují samostatně jako živnostníci. 

Celkové náklady projektu: 26, 164 mil. Kč 

Projekt byl ve školním roce 2016/2017 ve stadiu udržitelnosti. 

13.3.  PROJEKTY PŘIPRAVENÉ K REALIZACI 

K 31. 8. 2017 nejsou pro školní rok 2016/2017 finálně k realizaci připraveny žádné projekty 

financované z EU nebo Evropkých finančních mechanismů.  

14. SPOLUPRÁCE  S ODBOROVÝMI A JINÝMI ORGANIZACEMI 

14.1. ODBOROVÁ ORGANIZACE 

V průběhu školního roku bylo se zástupci ZO ČMOS PŠ na ISŠ Cheb, p. o jednáno opakovaně, 

zejména ve věci Vnitřního platového předpisu – systému hodnocení a odměňování zaměstnanců. O 

každém jednání se zástupci odborové organizace je vytvořen písemný záznam nebo audiozáznam. 

Spolupráci se ZO ČMOS PŠ je možno označit za konstruktivní a podnětnou. 

14.2. ORGANIZACE ZAMĚSTNAVATELŮ  

Ve školním roce 2016/2017 navázala škola na spolupráci s firmami regionu prostřednictvím 

KHK Karlovarského kraje. Ve spolupráci s KHK Karovarského kraje se uskutečnily pracovní 

schůzky (celkem 3x), za přítomnosti zástupců firem regionu, kde se řešil zejména problém nedostatku 

absolventů oborů vzdělání ukončovaných závěrečnou zkouškou (zvláště pak v oblasti strojírenství, 

stavebnictví, elektrotechniky, dopravy a služeb) a kvalita absolventů těchto oborů v oblasti 

praktických dovedností. Z realizovaných schůzek vzešla konkrétní spolupráce, která se týká zajištění 

realizace odborného výcviku/odborné praxe žáků ISŠ Cheb, p. o u smluvních partnerů a odborných 

stáží učitelů odborných předmětů nebo učitelů odborného výcviku v provozu firem. Dalším výstupem 

spolupráce se zaměstnavateli (Svazem průmyslu) je zapojení školy do Regionální sektorové dohody 

v oblasti "černých řemesel" a příprava vstupu do Regionální sektorové dohody v oblasti autodopravy 

a logistiky. 
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14.3. DALŠÍ PARTNEŘI  

Přehled dalších partnerů v oblasti spolupráce při plnění úkolů ve vzdělávání: 

 Úřad práce v Chebu     rekvalifikace, volba povolání 

 Úřad práce v Sokolově    prezentace školy VP ZŠ 

 Fyzické osoby (individuálně)   rekvalifikace 

 MF Dnes      semináře s redaktory 

 Tyflocentrum      besedy, přednášky 

 Dům světla      besedy, přednášky 

 ZOPAS      přednášky a předváděcí akce    

 80 partnerů      smluvní pracoviště OV/odborné praxe 

 10 partnerů      odborné stáže učitelů    

 

15. DOMOV MLÁDEŽE  

Výchovnou činnost ve školním  roce 2016/2017 zajišťovaly čtyři kvalifikované vychovatelky, 

z toho jedna ve funkci vedoucí vychovatelky, v přepočtu 3, 6 pracovního úvazku. Vychovatelky vedly 

předepsanou dokumentaci a jejich činnost vycházela z vlastního Školního vzdělávacího programu 

(ŠVP). Kapacita domova mládeže je 123 míst. Ve školním roce 2016/2017 bylo v DM ubytováno 62 

žáků (dle výkazu  k 31. 10. 2016). V DM byli ubytovaáni 4 cizinci. Žáci pocházeli z celého 

Karlovarského kraje, z různého prostředí a studovali v různých oborech. Během školního roku někteří 

žáci ukončili ubytování v důsledku stěhování, ukončení studia, přestupu na jinou školu a následně 

nastoupili noví žáci. Ubytovaní žáci měli možnost využívat veškeré vybavení DM, společenské 

místnosti s televizí, klavírem, kulečníkem a stolním fotbálkem, dále počítačovou učebnu, posilovnu, 

dílnu a místnost  na stolní tenis. Přestože mají ubytovaní žáci zajištěno celodenní stravování, mohli 

využívat plně vybavené dvě kuchyňky.  

15.1. VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ ČINNOST  

Výchovně vzdělávací činnost vycházela z nově vypracovaného ŠVP, měsíčních plánů a týdenních 

programů.Vychovatelky se zaměřovaly především na pomoc při přípravě na vyučování, vedení 

zájmových kroužků (kreativní tvorba, cukrářský, organizaci sportovních a společenských akcí, 

soutěží a vycházek. Prioritou byla i prevence rizikového chování žáků, spolupráce s rodiči a školou. 

Vychovatelky dbaly na dodržování bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů. Na tyto 

prioritní oblasti byly zaměřeny i strategie ŠVP, které rozvíjejí klíčové kompetence žáků: 

 k učení a sebevzdělávání; 

 sociální, personální a komunikativní; 

 k řešení problemů; 

 k volnému času; 

 k občanství a zdravému životnímu stylu. 

Činnosti a prostředky realizace těchto cílů byly konkretizovány ve výchovných programech 

pro jednotlivé skupiny žáků členěných podle věku ubytovaných do tří výchovných skupin. 
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15.2. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A  PREZENTACI DOMOVA MLÁDEŽE NA 
VEŘEJNOSTI  

Vychovatelky domova mládeže věnovaly zvýšenou pozornost problematice záškoláctví, 

šikanování, požívání alkoholu a jiných omamných látek. V tomto směru pořádaly ve svých 

výchovných skupinách neformální besedy s využitím poznatků ze školení a z odborné literatury. 

V květnu vytipovaní žáci navštívili Protidrogový vlak, kde se měli možnost blíže seznámit 

s problematikou užívání návykových látek.  

 

Před Velikonocemi a Vánocemi žáci vyrobili zdobené perníčky, které byly využity k reprezentaci 

DM na trzích v muzeu v Chebu a při vánočním hudebním vystoupení v Domě seniorů na Skalce. 

 

DM se prezentuje na webu školy, Facebooku, v Chebském deníku a v interním časopise 

Občasník, který vydávají sami žáci ubytovaní v DM. Ve školním roce a v době prázdnin 

vychovatelky zajišťovaly komerční ubytování. 

 Mezi nejvýznamnější patří : 

 Celostátní fotbalová liga žáků; 

 Mezinárodní střelecká soutěž; 

 Taneční soutěž GRAND PRIX Cheb; 

 Minigolfové soutěže; 

 Chebské dvorky, akce G-4 a Západočeského divadla v Chebu; 

 Výměnná odborná zahraniční praxe studentů z N. Tagilu (Rusko); 

 Aktiv pedagogických pracovníků. 
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