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Seznam použitých zkratek 
č. j.   číslo jednací 
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 
MěÚ   městský úřad 
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 
pol.   pololetí 
ROP   Regionální operační program 
SPC   Speciálně pedagogické centrum 
SRN   Spolková republika Německo 
SzeŠ   Střední zemědělská škola 
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 IZO:  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 (do 30.1.2019) Mgr. Bc. Tomáš Mašek 

Ředitel školy (od 1.5.2019) Ing. Jan Homolka 

Zástupce ředitele pro praktické vyučování (do 
28.2.2019) 

Ing. Mgr. Rostislav Šumpich 
 

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Ing. Věra Vaníková 
 

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování (do 
3.5.2019) 

Ing. Lada Nováková 
 

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování (od 
6.5.2019) 

Ing. Věra Jeníková 

Zástupce ředitele pro odloučené pracoviště Dalovice 
(zástup v 
plném rozsahu práv a povinností) 

Ing. Zdeněk Perlinger 
 

Zástupce ředitele pro ekonomický úsek (do 6.7.2019) Ing. Petra Vašáková 
 

Zástupce ředitele pro ekonomický úsek (od 7.7.2019) Ing. Simona Van Wesemaelová 

Vedoucí provozně-technického úseku Jan Matuszný 

Vedoucí vychovatelka Magdalena Sojková 

Vedoucí školní jídelny Naděžda Gontkovičová 

 
Rozšířené vedení 

Vedoucí učitel OP – ISŠ Cheb, p. o. - Houslařská škola Bc. Jiří Pátek 
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Vedoucí učitel OV - elektrotechnické obory Ing. Bc. Václav Hanzlík 
 

Vedoucí učitel OV – gastronomické obory Kateřina Krutinová 

Vedoucí učitel OV – stavební a strojírenské obory Pavel Langmaier 
 

Vedoucí učitelka OV – obor Kadeřník Jaroslava Jamrišková 

Vedoucí výcvikového střediska – autoškola Ing. Ivan Hovorka 
 

Vedoucí učitel odloučeného pracoviště Dalovice Mgr. Vladimír Zicha 
 

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

 

Školská rada 
Na základě výsledků voleb konaných ve dnech 22. a 27. 11. 2017 a jmenování členů Radou 
Karlovarského kraje ze dne 4. 12. 2017 vznikla, pro volební období 11/2017 – 11/2020, školská 
rada ISŠ Cheb, p. o. v níže uvedeném složení. Vedení školské rady bylo zvolena na jejím jednání 
dne 19. 12. 2017. 
 
Předseda:   pan Milan Straka (člen rady zvolený za pedagogickou kurii) 
Místopředseda:  Mgr. Dagmar Halová (člen rady zvolený za pedagogickou kurii) 
Členové:   Ing. Petr Navrátil (člen rady jmenovaný zřizovatelem) 

pan Luboš Pokorný (člen rady jmenovaný zřizovatelem) 
Členové:   pan Jan Bednařík (člen rady zvolený za žákovskou kurii) 

pan Jan Kubata (člen rady zvolený za žákovskou kurii) 
Náhradník:   pan Jan Klejna (náhradník pro žákovskou kurii) 

pan Roman Petrík (náhradník pro pedagogickou kurii) 
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1.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace je významným regionálním centrem 
odborného vzdělávání. Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo školu 791 žáků v 21 oborech 
vzdělání (stav k 30.9.2018) ukončovaných závěrečnou i maturitní zkouškou (viz kapitola 2. 0). 
Škola patří mezi vzdělávací instituce se zaměřením na obory technické (strojírenství, výpočetní 
technika, elektrotechnika, stavebnictví), řemeslné, ekonomické, zemědělské, stravování a 
služby. Unikátní součástí školy je obor uměleckořemeslné stavby hudebních nástrojů.  
 
Škola poskytuje žákům kvalitní zázemí (odborné učebny, dílny odborného výcviku, 
Technologické centrum, robotizační pracoviště) a materiální vybavení (audiovizuální technika, 
počítačové učebny, moderní učební pomůcky pro výuky všech oborů). Pro teoretické 
vyučování se využívají učebny a odborné učebny většinou s kabinety, devět 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, školní zahrada, školní hospodářství o rozloze 32, 5 ha zemědělské půdy. V 
Dalovicích zajišťuje škola stravování žáků a zaměstnanců školy prostřednictvím smluvního 
partnera - SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s. r. o. Praha.  
 
 



7 
 

2 OBORY VZDĚLÁNÍ 

 
Ve školním roce 2018/2019 vzdělávala Integrovaná střední škola Cheb, p. o. v souladu se 
zápisem v Rejstříku škol a školských zařízení, žáky v níže uvedených oborech. 
 
Obory ukončované maturitní zkouškou (skupiny M/L) 
Délka studia: 4 roky 
41-41-M/01 Agropodnikání 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
18-20-M/01 Informační technologie 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 
36-47-M/01 Stavebnictví 
23-41-M/01 Strojírenství 
82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 
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 
65-51-H/01 Kuchař-číšník 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 
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 
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 je k dispozici na níže uvedeném odkazu webových 
stránek školy. http://www.iss-cheb.cz/obory/ 
 

http://www.iss-cheb.cz/obory/
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3 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

V ISŠ Cheb, p. o. zajišťovalo k 30. 9. 2019 výkon všech činností v kategorii pedagogických a 
nepedagogických pracovníků celkem 139 fyzických osob. 
 
Tabulka č. 2 - Počet pracovníků příspěvkové organizace 

Celkový stav FO k 30. 9. 2018 Průměrný přepočtený k 30. 9. 2018 

146 142,122 

z toho pedagogičtí pracovníci z toho pedagogičtí pracovníci 

103 101,1684 

Stav FO k 31. 8. 2019 Prům. přepočtený k 31. 8. 2019 

139 135,9536 

z toho pedagogičtí pracovníci z toho pedagogičtí pracovníci 

97 96,2743 

 
Tabulka č. 3 - Věková struktura k 30. 9. 2018 

Věk Počet zaměstnanců 

do 30 2 

31-40 16 

41-50 45 

51-60 60 

nad 60 23 

 
Tabulka č. 4 - Vzdělanost k 30. 9. 2018 

Vzdělání Počet zaměstnanců 

Základní 11 

Střední odborné 30 

Úplné střední odborné a všeobecné 34 

Vysokoškolské – bakalářské 7 

Vysokoškolské (magisterské a vyšší) 64 
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4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

 
V přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020 bylo vyhlášeno ve školním roce 2018/2019 
celkem pět kol přijímacího řízení, do kterých bylo podáno celkem 495 přihlášek ke střednímu 
vzdělávání (viz tabulka č. 5).  
Z celkového počtu 249 odevzdaných zápisových lístků požádali 6 uchazeči o jejich vrácení z 
důvodu úspěšného odvolacího řízení na jiné střední škole. Do prvních ročníků bylo přijato 
celkem 243 žáků. Celkový záměr přijmout ve školním roce 2018/2019 do prvních ročníků 348 
žáků byl naplněn ze 69,83 %. 
 

Tabulka č. 5 Přijímací řízení 

Jednotlivá vyhlášená kola Termíny 
zkoušek 
 

Zveřejnění 
výsledků 
 

Počet 
přihlášek 
 

Přijatí 
uchazeči do 1. 
ročníku 

1. kolo - učební obory       - 23.04.2019 309 133 

1. kolo - maturitní obory 
řádný termín  
- náhradní termín 

12.04.2019 
15.04.2019 
13.05.2019 

 
23.04.2019 

32 
36 
2 

21 
7 
0 

2. kolo - učební obory       - 18.06.2019 68 45 

2. kolo - maturitní obory 
řádný termín  

 
13.06.2019 

 
18.06.2019 

7 1 

3. kolo - učební obory       - 18.07.2019 13 10 

3. kolo - maturitní obory 
řádný termín  

 
16.07.2019 

 
18.07.2019 

2 2 

4. kolo - učební obory       - 12.08.2019 7 6 

4. kolo - maturitní obory 
řádný termín (náhradní 
termín) 

      
      - 

 
       - 

- - 

5. kolo - učební obory       - 13.09.2019 6 6 

1.kolo – talentové zkoušky 
- náhradní termín 

07.01.2019 
14.01.2019 

 
05.02.2019 

9 
1 

8 
1 

2.kolo – talentové zkoušky 15.04.2019 23.04.2019 1 1 

3.kolo – talentové zkoušky 
- náhradní termín  

15.08.2019 
22.08.2019 

 
26.08.2019 

1 
1 

1 
1 

CELKEM   495 243 
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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). 
 

5.1 PROSPĚCH TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

 
Tabulka č. 6A prospěch tříd ve školním roce 2018/2019- 1. pololetí    

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno Uznáno Průměr 

1. 2 12 1 1 1 0 1,97 

1.ELM 0 13 4 5 0 0 2,65 

1.EP-ST 1 9 3 3 0 0 2,35 

1.INS-MOV 0 3 9 13 0 0 2,79 

1.IT 0 10 0 1 0 0 2,2 

1.KAD 0 7 8 15 3 1 2,34 

1.KUC 1 5 13 19 0 0 2,65 

1.ME-USH 4 8 5 3 0 5 2,24 

1.OZS 1 12 7 12 0 1 2,55 

1.PVS-STV 0 11 4 11 1 0 2,32 

1.STP-POV 1 6 15 14 3 1 2,51 

1.TRU-ZAH 0 9 4 12 1 4 2,28 

2. 1 11 3 0 0 0 2,49 

2.ELM 0 9 4 5 1 1 2,72 

2.EP 1 9 1 7 2 0 2,31 

2.IT-ST 1 11 6 7 0 0 2,24 

2.KAD 0 4 7 18 4 0 2,51 

2.KUC-ZAH 3 4 2 12 2 2 2,19 

2.ME-USH 2 4 1 0 0 2 1,93 

2.MOV 0 5 8 12 0 0 2,79 

2.NA 0 2 1 1 2 0 2,58 

2.OZS 0 5 2 17 1 0 2,43 

2.PVS-STV 2 3 0 7 1 0 1,98 

2.STP-POV 0 11 2 6 0 2 2,34 

2.TRU-ZED-INS 0 7 3 6 0 0 2,47 

3. 3 15 2 0 3 0 2,22 

3.ELM 1 16 3 0 0 2 2,46 

3.EP-IT 0 8 6 4 0 1 2,77 

3.KAD 5 5 2 4 3 0 1,56 

3.KUC 0 4 4 7 0 0 2,42 

3.ME-USH 1 8 3 2 0 2 2,16 

3.MOV 0 5 9 9 0 0 2,64 

3.OZS 0 5 2 8 0 1 2,47 

3.PS-ST 0 15 3 5 0 1 2,28 

3.PVL-ZAH 1 5 1 7 0 1 2,16 

3.STP-POV 3 10 1 2 1 0 1,99 
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3.TRU-ZED-INS 1 4 6 13 0 1 2,42 

4. 4 17 3 2 13 0 2,28 

4.EP-ST 0 11 4 5 1 1 2,5 

4.ME-USH 0 8 2 3 2 1 2,38 

4.VT 0 8 0 3 0 0 2,08 

Celkem: 39 334 164 281 45 30 2,36 

 
 

Tabulka č. 6B prospěch tříd ve školním roce 2018/2019 - 2. pololetí    

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno Uznáno Průměr 

1. 4 11 1 1 1 0 1,87 

1.ELM 0 17 3 0 0 0 2,62 

1.EP-ST 0 12 3 1 0 0 2,29 

1.INS-MOV 0 15 7 5 0 0 2,8 

1.IT 0 12 2 0 0 0 2,22 

1.KAD 1 18 2 0 2 1 2,22 

1.KUC 0 19 5 5 0 0 2,45 

1.ME-USH 3 6 6 3 1 5 2,32 

1.OZS 0 22 5 4 0 2 2,57 

1.PVS-STV 0 13 1 1 1 0 2,5 

1.STP-POV 4 12 3 2 3 1 2,14 

1.TRU-ZAH 0 21 0 0 3 4 2,2 

2. 1 14 0 0 0 0 2,41 

2.ELM 0 19 0 0 0 1 2,76 

2.EP 0 16 2 0 3 0 2,38 

2.IT-ST 0 19 2 2 0 0 2,16 

2.KAD 0 18 1 0 5 0 2,32 

2.KUC-ZAH 3 16 1 1 2 2 1,88 

2.ME-USH 1 7 0 0 0 2 2,09 

2.MOV 0 14 3 0 0 0 2,48 

2.NA 0 4 0 0 2 0 2,67 

2.OZS 1 18 0 0 1 0 2,46 

2.PVS-STV 0 7 3 2 0 0 2,3 

2.STP-POV 1 16 1 1 2 2 2,33 

2.TRU-ZED-INS 0 12 3 1 0 0 2,63 

3. 0 17 2 0 3 0 2,25 

3.ELM 1 19 0 0 0 0 2,28 

3.EP-IT 0 13 5 5 0 1 2,78 

3.KAD 3 11 0 0 0 0 1,73 

3.KUC 0 12 0 0 0 0 2,33 

3.ME-USH 2 12 0 0 0 2 2,14 

3.MOV 0 14 0 0 0 0 2,31 

3.OZS 0 12 1 1 0 0 2,34 

3.PS-ST 0 19 2 1 0 1 2,4 

3.PVL-ZAH 1 10 2 2 0 0 2,21 

3.STP-POV 7 8 1 1 0 0 1,8 
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3.TRU-ZED-INS 1 17 1 0 0 0 2,28 

4. 0 23 1 0 9 0 2,2 

4.EP-ST 1 18 1 1 1 1 2,52 

4.ME-USH 0 10 2 1 2 1 2,63 

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

Celkem: 37 582 72 41 41 26 2,31 
 

5.2 VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

 
Ve školním roce 2018/2019 bylo přihlášeno k maturitní zkoušce JARO a PODZIM v ISŠ Cheb, p. 
o. celkem 96 žáků, připuštěno ke konání zkoušky bylo 86 a prospělo 54 žáků. 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 8 8 1 7 

4.USH 82-51-L/06 Uměleckořemeslná 
stavba hudebních nástrojů 

8 6 2 4 

4.EP 
63-41-M/01 Ekonomika a 
podnikání 

9 9 7 2 

4.PS 36-41-M/01 Stavebnictví 1 1 1 0 

4.VT 
18-20-M/01 Informační 
technologie 

14 12 10 2 

4.ST 23-41-M/01 Strojírenství 17 16 13 3 

4.ME 
26-41-L/01 Mechanik 
elektrotechnik 

8 6 3 3 

4.AGP 
41-41-M/01 Agropodnikání 

31 28 18 10 

celkem   96 86 54 29 
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5.3 VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 

 
Ve školním roce 2018/2019 se závěrečných zkoušek účastnilo 96 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 
0 9 5 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 0 10 2 

36-52-H/01 Instalatér 0 5 2 

26-52-H/01 
Elektromechanik pro stroje a 

zařízení 
1 15 5 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 0 10 0 

69-51-H/01 Kadeřník 1 14 0 

66-51-H/01 Prodavač 0 3 0 

41-52-H/01 Zahradník 1 5 1 

36-67-E/02 Stavební práce 0 1 0 

23-51-E/01 Strojírenské práce 0 4 0 

33-56-H/01 Truhlář 0 6 1 

29-51-E/02 Potravinářská výroba - cukrář 8 11 0 

36-67-H/01 Zedník 0 3 0 

celkem   11 96 16 
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6 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A PREVENCE SOCIÁLNĚ 

PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 
Na počátku školního roku pracovaly  na ISŠ Cheb tři metodičky prevence (Ing. Chládková, Ing. 

Hirková, Mgr. Speierlová)  a dvě výchovné poradkyně (Mgr. Kábová, Mgr. Utíkalová).  Vedoucí 

výchovných poradců a metodiků prevence byla Mgr. Oldřiška Kábová. Učitelé i vedení školy 

mělo 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 platnou školskou 

legislativou, také vycházely z doporučené metodiky ministerstva školství, vycházely i z potřeb 

školy a regionu. S týmem VP a MP spolupracovala i školní pedagogická asistentka, která se 

zaměřovala na záškoláctví žáků (Bc. Petránková). 

Součástí ISŠ Cheb je také odloučené pracoviště Dalovice (původně Střední zemědělská škola 

Dalovice). Kontrolu IVP a PLPP prováděla ved. VP a MP Mgr. Kábová ve spolupráci s Mgr. 

Vavřinovou.  Kvalita poradenství na odloučeném pracovišti se ke konci školního roku 

(vzhledem ke spolupráci) částečně zlepšila. 

Pro všechny třídní učitele byla detailně zpracována metodika řešení problémů kyberšikany, 

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 i v ISO, včetně formulářů k vyplnění. Testováním při podezření na požití drog byl pověřen 

ZŘ Mgr. Ing. Rostislav Šumpich (praxe), který po 1. pololetí ze školy odešel,  Mgr. Renata 

Speierlová – metodička prevence a Ing. Chládková - metodička prevence. Testování bylo 

podloženo souhlasem zákonných zástupců u nezletilých žáků a souhlasem zletilých žáků. MP 

Speierlová vyhotovila seznam testovaných žáků, který byl k dispozici u vedoucí výchovných 

poradců. Celkem bylo testováno 6 žáků,  z toho byli 4 pozitivní na THC, 2 negativní. 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. Ze 

strany školy byl však velký zájem na tom, aby tito žáci situaci zvládli a byli schopni studium 

dokončit. 

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

HIV/AIDS (1. a 2. ročníky), adaptační programy pro 1. ročníky, v  průběhu roku problémové 

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

byly prezentovány na webu školy a v místním tisku.  

Výchovné poradkyně i metodičky  prevence spolupracovaly i s vedením školy, třídními učiteli 

i učiteli teoretického a praktického vyučování (metodika, výchovná činnost, další studium, 

individuální plány, plány podpory). Vedoucí výchovných poradců spolupracovala s učiteli 

odborného výcviku (řešeno záškoláctví, agrese, šikana, poruchy učení v souvislosti s praxí). 
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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 (včetně Dalovic). Na škole pracovalo 7 pedagogických asistentek, žáků 

s touto podporou bylo 12. Výchovné poradkyně dohlížely na vypracování IVP a PLPP těchto 

žáků, jejich plnění ze strany školy a rodičů. Začleňování žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami bylo vždy na ISŠ prioritou, zkušenosti jsou v této oblasti velké, neboť začleňování 

žáků se SVP je již na ISŠ 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,  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, Rusové, Slováci). 

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. 

Výchovné poradkyně i metodičky prevence se průběžně během školního roku vzdělávaly, 

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

oddělení v kartě učitele). Např. akce Online Bezpečí, Šikana na školách, představení a 

prezentace Asociace Bezpečná škola aj. 

Výchovné poradkyně i metodičky prevence se vždy alespoň 1x měsíčně scházely pod vedením 

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

případy žáků s výchovnými a vzdělávacími problémy, kontrolovaly plnění plánů ve školním 

roce, kreativně přispívaly dalšími návrhy na jednotlivé akce a plán průběžně aktualizovaly. 

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 byly upozorněny na to, že veškeré informace z jednání i zápisy jsou přísně důvěrné 

(GDPR). 

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

napomoci při prevenci patologických jevů – viz akce školy. 

K dobrým vztahům ve škole napomáhal i Studentský parlament a spolupráce s ním. Metodička 

prevence D. Chládková Studentský parlament vedla. 

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

třídními učiteli i třídami. 

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

 

 Rozdělení působnosti VP a MP pro školní rok 2018/2019                          

Jméno a příjmení Zařazení Působnost 

Ing. Dana Chládková 
MP, koordinace 

charitativních akcí 
             OP u divadla 

Ing. Karla Hirková MP OP u divadla 

Mgr. Oldřiška Kábová VP, vedoucí týmu OP Komenského, Májová 

Mgr. Renata Speierlová MP    OP Komenského, Hráz 

Mgr. Ivana Utíkalová VP OP u divadla 

Přehled realizovaných akcí skupiny MP a VP: 

 

září  - říjen Adaptační programy pro 1. ročníky, v průběhu roku problémové 

třídy – VP a MP 

 

září a další měsíce průběžně BOZP-  návykové látky, alkohol, šikana – besedy – napříč ročníky 

 

září – 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 

 

září – průběžně přehled cizinců na školách, přijímací zkoušky cizinců – Mgr. 

Utíkalová 

 

říjen – průběžně  informace ke školní inkluzi (aktualizace) – Mgr. Kábová  

 

září – červen setkání s učiteli odborného výcviku – řešení problémových 

žáků, prevence, záškoláctví, šikana, kyberšikana, agrese aj. 

průběžně Mgr. Kábová, Mgr. Utíkalová 
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říjen – červen výchovná komise pro prevenci záškoláctví – Mgr. Kábová a 

ředitel školy 

                      

září – průběžně  Fond Sidus,  sběr víček –  charitu  organizovala Ing. Chládková 

 

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

besedy se třídami 1. a 2. ročníku    - Mgr. Speierlová 

 

listopad – březen  Násilí na školách – tým MP a VP – 2. a 3. ročníky 

 

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

Chládková, Ing. Hirková, beseda – Policie ČR- kriminalita 

mládeže – Mgr. Speierlová 

 

květen Průzkum pro Národní monitorovací středisko pro drogy a 

závislosti Úřadu vlády ČR – vybrané třídy – monitoring -  různé 

ročníky 

 

květen prevence – sebeobrana v rámci TEV – org. MP Speierlovou – 

vyšší ročníky – 2. a 3. ročníky 

 

 

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

Chládková, Mgr. Speierlová, Ing. Hirková 

 

průběžně organizace Burzy pracovních příležitostí, workshopů pro žáky 

(jak se ucházet o zaměstnání) – spolupráce s týmem VP a MP + 

vedení školy 

 

říjen – červen   testování žáků na drogy – průběžně Mgr. Speierlová 

 

říjen – červen Studentský parlament – učňovská komora i studentská komora 

– Ing. D. Chládková   

 

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

Kábová, Ing. Chládková, Mgr.Utíkalová, Mgr. Speierlová 

 

říjen – červen   sociometrická šetření – průběžně – VP a MP 

 

prosinec    Internetem bezpečně – Ing. Chládková 

 

prosinec Městská policie Cheb – Kyberšikana-bezpečná digitální stopa – 

určeno pro žáky 1. ročníků 
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leden    beseda Vztahové problémy – Mgr. Speierlová 

 

leden vzdělávání – Využití karet Imaglee v práci s nadanými a 

mimořádné nadanými dětmi – Mgr. Utíkalová 

 

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

mapování drogové scény na Chebsku – Mgr. Kábová – celoroční spolupráce 

 

Spolupráce s vězeňskou službou – beseda s vězni – Ing. Chládková 

 

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 
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7 DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

DVPP probíhalo v souladu s plánem DVPP pro šk. rok 2018/2019. 
 

Tabulka č. 10 Studující - splnění kvalifikačních předpokladů 

Obor Počet 

Studium pedagogiky 0 

VŠ mimo obory učitelství 1 

Celkem 1 
 

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

Kurz Počet kurzů 

Odborné kurzy učitelů VVP 2 

Odborné kurzy učitelů OP 15 

Jazykové kurzy 0 

Odborné kurzy učitelů OV 9 

ICT kurzy 0 

Kurzy pro VP a MP 0 

Celkem 26 
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8 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

Škola vyvíjí celou řadu aktivit v mnoho 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. 
Ve školním roce 2018/2019 byly realizovány následující aktivity/akce: 

• Dny otevřených dveří (podzim 2018, zima 2019); 
• osobní návštěvy ZŠ – schůzky rodičů pro žáky 9. ročníků (podzim 2018); 
• pravidlená aktualizace webových stránek školy; 
• webové stránky školní botanické zahrady (http://www.kvetena.info/botanicka-

zahradadalovice); 
• garantovaný facebookový profil školy; 
• prezentace školy v Atlasu škol pro šk. rok 2019/2020; 
• prezentace ISŠ Cheb, p. o. – Houslařské školy na výstavě Vzdělání a řemeslo (listopad 

2018, České Budějovice); 
• zajišťování školení, meetingů, rodinných oslav, firemních večírků úsekem stravování; 
• realizace stavebních prací různého rozsahu (zedníci, instalatéři, truhláři); 
• Dny řemesel – Městské museum Cheb (4 vychovatelky); 
• prezentační výstavy středních škol Karlovarského kraje (Cheb, Sokolov, Ostrov); 
• Úspěšná účast na veletrhu středních škol a firem v Liberci-„EDUCA MY JOB 2018“. 

Škola získala cenu absolutního vítěze v kategorii škol a výtavní plochu zdarma na 

ročník 2019. Dále věcné a finanční dary jako TOP škola 2018- EDUCA MY JOB ze 78 

škol. 

• Houslařská škola pořádala v letech 2018-2019 úspěšné kurzy stavby strunných 

hudebních nástrojů s velikým zájmem veřejnosti. 

• V letech 2017 a 2018 na konci školního roku proběhly tónové přehrávky strunných 

hudebních nástrojů pod patronací sociálních partnerů a významného houslového 

virtuosa Jaroslava Svěceného. 

• Chebské dvorky 2018, 2019 -každoroční účast na prezentaci a výstavě v rámci galerie 

G4  a Art centra v Chebu. 
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9 VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

Ve školním roce 2018/2019 byla realizována jedna kontrola ČŠI.  

Protokol o kontrole Čj. ČŠIK-782/18-K ze dne 9. 11. 2018  

Průběh kontroly: 9. 10. 2018 − 12. 10. 2018  

Předmět inspekční činnosti: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 
poskytovaného střední školou podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona, zjišťování a 
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích 
programů, zaměřené na praktické vyučování v oborech vzdělání 29-51-E/01 Potravinářská 
výroba, 29-53-H/01 Pekař, 65-51-E/02 Práce ve stravování a 65-51-H/01 Kuchař – číšník. 
Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními 
předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, 
ve výše uvedených oborech vzdělání s gastronomickým a potravinářským zaměřením, a to 
v období školních roků 2017/2018 a 2018/2019 k datu inspekční činnosti. Inspekční činnost 
byla vykonána na podnět podle § 174 odst. 6 školského zákona. 
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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 tabulce č. 12.   

Hospodaření ISŠ Cheb, příspěvkové organizace skončilo v roce 2018 ziskem před zdaněním z hlavní 

činnosti ve výši 73 296,71 Kč,  z doplňkové činnosti ziskem před zdaněním celkem 2.225.716,82 Kč. 

Nejvýznamnější položkou nákladů v roce 2017 byly náklady spojené s platem, dále náklady na spotřebu 

materiálu, energie, odpisy a náklady na ostatní služby. 

Hospodaření ISŠ Cheb, příspěvkové organizace skončilo k 30. 6. 2019 ziskem před zdaněním z hlavní 

činnosti ve výši 62.206,71 Kč,  z doplňkové činnosti ziskem před zdaněním celkem 1.100.347,88 Kč. 

Nejvýznamnější položkou nákladů v roce 2017 byly náklady spojené s platem, dále náklady na spotřebu 

materiálu, energie, odpisy a náklady na ostatní služby. 

 

Tabulka č. 12 

 k 31.12.2018 k 31.12.2018 k 30.6.2019 k 30.6.2019 

 Hlavní činnost Vedlejší 
činnost 

Hlavní 
činnost 

Vedlejší 
činnost 

Náklady celkem 109 511 130,84 1 164 233,91 56 736 121,22 353 737,94 

Náklady z činnosti 109.493 491,15 926 878,91 56 734 446,22 353 737,94 

Mzdové náklady 55 992 461,00 439 609,00 28 970 641,00 138 782,00 

Zákonné sociální 
pojištění 

18 528563,00 112 428,00 9 627 166,00 2 2016,00 

Jiné sociální pojištění 228 818,00 1 425,00 59 145,00 0 

Jiné sociální náklady 1 666 386,13 0 602 347,14 0 

Finanční náklady 4 514,69 0 1 675,00 0 

Výnosy celkem 109 571 302,55 3 182 595,73 56 798 327,93 1 454 085,82 

Výnosy z činnosti 7 828 636,35 3 182 595,73 4 092 606,61 1 454 085,82 

Finanční výnosy 18 822,00 0 89,91 0 

Výnosy z transferů 101 723 844,20 0 52 705 631,41 0 

Výsledek hospodaření 
před zdaněním 

73 296,71 2 225 716,82 62 206,71 1 100 347,88 
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11 MEZINÁRODNÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY 

ISŠ Cheb byla ve školním roce 2015/2016 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 Nižním Tagilu se uskutečnila v termínu 16. 5. 2019 – 6. 6. 2019. 

Výměnná odborná zahraniční praxe se uskutečnila v rámci Partnerské mezinárodní 

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

spolupráci mezi ISŠ Cheb, p. o a NTTEK Nižnij Tagil. Více iformací na: http://www.iss-

cheb.cz/aktuality/vymenna-zahranicni-praxe.  
 

 Spolupráce BIC Forum v Lichtentanne v podobě organizace Evropských dnů. Akce 

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

a ČR (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 

2018/2019 v březnu 2019 navštívili žáci německých škol Integrovanou střední školu 

Cheb, příspěvkovou organizaci. 
 

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

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

setkání. 

 

 Spolupráce s Berufliche Schulen in Korbach (SRN/Hesensko) Ve dnech 10. 3. až 23. 3. 

2019 absolvovali žáci Integrované střední školy Cheb, p. o. odborné praktikum v 

Berufliche Schulen Korbach und Bad Arolsen (SRN, Hesensko, více na: https://www.bs-

korbach.de). Velmi bohatý program žáky oboru Mechanik elektrotechnik a žáky oboru 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje byl sestaven z jazykového kurzu, odborného 

elektrotechnického praktika a doprovodného programu (výlety, exkurze). Naši žáci i 

učitelé vysoce ocenili kvalitní zázemí, výukové prostory, připravenost/organizaci i 

průběh celé akce. 

 

 Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii v Plauen (Amt für 

Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Plauen) Spolupráce, terá byla zahájení v roce 

1997 je realizována zejména v oblasti výměnných pobytů žáků a výměny zkušeností 

(http://www.smul.sachsen.de/lfulg/8168.htm) . 
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 Naturpark Erzgebirge - Spolupráce je realiozována formou prázdninového ekokempu. 

(http://www.naturpark-erzgebirge-vogtland.de/) 

 

 Agrargenossenschaft „Oberes Vogtland“ e.G. Adorf - zemědělské družstvo v Adorfu 

Zemědělské družstvo v Adorfu obhospodařuje od roku 1996 ekololgicky 1130 ha, z 

toho je 560 ha orné půdy a 570 ha trvalých travních porostů. Na orné půdě pěstuje 

družstvo obiloviny, olejniny a pícniny. Základní stádo skotu tvoří 300 kusů krav plus 

jalovice a telata. Podnik má dlouholeté zkušenosti s prací s mládeží, poskytuje praxe 

pro žáky odborných učilišť. 

 

 Naturweidehof Wernitzgrün - Farma Naturweidehof Wernitzgrün se zabývá 

zemědělskou výrobou a je zaměřena na údržbu trvalých travních porostů, chov 

masného skotu a koní. Farma je rodinným podnikem. 

 

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.  

 

http://www.naturpark-erzgebirge-vogtland.de/
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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.). 

V rámci spolupráce se soukromými rekvalifikačními středisky byly ve školním roce 2018/2019 

realizovány zkoušky profesních kvalifikací a to zejména v oblasti gastronomie a pohostinství. 

Tyto zkoušky byly realizovány pro uchazeče z řad veřejnosti. 

Škola nabízí 4 profesní kvalifikace: 

Integrovaná střední škola Cheb, p. o. se podílela a dokončila tvorbu 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. v roce 2016 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. 

ISŠ Cheb má svého zástupce v Sektorové radě pro dřevozpracující a papírenský průmysl po 

dobu trvání VZ NSP II. Je to jediný zástupce za hudební nástroje strunné a dechové v ČR. 

ISŠ Cheb (obor UŘSHN) má svého zástupce v oborové skupině při NÚV- Hudební nástroje. 

Škola má platnou akreditaci Ministerstva zemědělství ČR (č. 032/8013-17010) pro pořádání 

rekvalifikačního kurzu – Kurz pro výkon obecných zemědělských činností (č.j. 

35271/201013090, ze dne 14.12. 2010). Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům 

aktivní osvojení si základních zemědělských znalostí, vybraných nových progresivních 

teoretických vědomostí a intelektuálních dovedností nezbytných pro úspěšné provozování 

rodinné farmy nebo zemědělského podniku a to včetně obsluhy PC, popř. k výkonu 

zemědělských činností v pozici zaměstnance. 

Portál dalšího vzdělávání Karlovarského kraje  

Již pátým rokem provozuje Integrovaná střední škola Cheb 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. 
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13 PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY 

FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 

ISŠ Cheb, p. o. byla ve školním roce 2018/2019 součástí celé řady realizovaných projektů, které 

jsou financování z fondů EU, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Karlovarského kraje. 

 

13.1 PROJEKTY FINANCOVANÉ Z OPVK 
 

 Zkvalitnění spoluráce se zaměstnavateli na ISŠ Cheb, p. o. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007431  

Cílem projektu je zkvalitnění výuky ve škole, zlepšování výsledků žáků, omezování a 

prevence předčasného ukončování školní docházky. Projekt probíhal do 31. 8. 2019. V 

rácmi projektu byly zřízení pracovní pozice: Školní asistent; Koordninátor spolupráce 

školy a zaměstavatelů. V rámci projeku byly realizovány uvedné aktivity: Stáže učitelů 

u zaměstnavatelů (15 podpořených osob); Zapojení odborníků z praxe do vyučování 

(21 podpořených osob); Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Celkové 

náklady projektu: 1, 670 mil. Kč 

 

 Implemantace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476  

Projekt Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji podporuje 

intervence naplánované v Krajském akčnímu plánu 1 vedoucí ke zkvalitnění řízení škol 

a zvýšení kvality vzdělávání v kraji. Největší důraz je kladen na aktivity na podporu 

pedagogických pracovníků a managementu škol, čtenářské a matematické 

gramotnosti, podnikavosti a kariérového poradenství a také na aktivity škol v 

polytechnickém vzdělávání. Dalším důležitým aspektem projektu je síťování mezi 

subjekty vzdělávání, vytvoření školské inkluzivní koncepce a motivačního systému pro 

žáky ohrožené předčasným ukončením vzdělávání. Výše finanční podpory: 34, 126  mil. 

Kč Období realizace: 1. 11. 2017 – 30. 6. 2020. Nositelem projektu je Karlovarský kraj, 

ISŠ Cheb, p. o. je jeho finančním partnerem, který realizuje níže uvedené aktivity. 

Zájmové kroužky pro žáky školy: práce se dřevem, práce s kovy, péčo o krajinu, 

robotika a moderní technologie Zájmové kroužky a workshopy pro žáky ZŠ: práce se 

dřevem, péče o krajinu 
 

13.2 PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH ZDROJŮ 
 

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

celosvětově jediněčný rozmanitostí a velikostí ve výrobě hudebních nástrojů 

Registrační číslo: 100131678  
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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 muzeum Markneukirchen. Celkové 

náklady projektu:  1, 459 mil. Kč Projekt byl ve školním roce 2018/2019 ve stadiu 

udržitelnosti. 

 

 Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb Na Hrázi 1 Registrační číslo: 

CZ.1.09/1.3.00/41.00970  

Projekt byl financován z ROP Severozápad. Projekt byl navázán na rekonstrukci a 

modernizaci stávající školní budovy Na hrázi 1 a provedení přístavby třípodlažního 

učebního pavilonu.Stavba je určena pro speciální odborné učebny a dílny odborného 

výcviku. Záměrem integrovat učebny odborného a praktického vzdělávání do jednoho 

místa, z několika stávajících zařízení situovaných po městě i mimo město a zajistit 

vhodnou dostupnost pro  žáky a centralizaci pedagogické činnosti. Fyzická realizace 

projektu byla ukončena 20.12. 2013 předáním díla zhotovitelem.  Finanční vypořádání 

projektu bylo provedeno k 19. 7. 2013.  Celkové náklady projektu: 37 937 648,28 Kč 

Projekt byl ve školním roce 2018/2019 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 měl 

přímou návaznost na výstavbu nového areálu (Centrum odborného a praktického 

vzdělávání ISŠ Cheb-Na Hrázi 1) pro odborný výcvik oborů žáků v oblasti strojírenství, 

stavebnictví, elektrotechnických a řemeslných oborů.  Celkové náklady projektu:  32, 

904 mil. Kč Projekt byl fyzicky ukončen k 30. 9. 2015, finančně ukončen k 6. 4. 2016. 

Projekt byl ve školním roce 2018/2019 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 
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truhlář, jehož absolventi jsou stále vyhledáváni zaměstnavateli nebo se uplatňují 

samostatně jako živnostníci. Celkové náklady projektu: 26, 164 mil. Kč Projekt byl 

fyzicky ukončen k 2. 10. 2015, finančně ukončen k 26. 2. 2016. Projekt byl ve školním 

roce 2018/2019 ve stadiu udržitelnosti.  

 

 Centrum odborné přípravy – národní dotační program  

Ministerstvo zemědělství ve své Koncepci vzdělávání definuje podporu vytvoření 

Center odborné přípravy (dále jen COP). Účelem podpory COP je zvýšení kvality 

odborného vzdělávání prostřednictvím seznámení žáků a studentů středních a vyšších 

odborných škol s rezortními obory vzdělání (zemědělství, lesnictví, zahradnictví, 

vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství) s nejnovějšími technologiemi a 

mechanizačními prostředky. ISŠ Cheb, p. o. se jako bývalá SZeŠ Dalovice, p. o. se stala 

Centrem odborné přípravy Rozhodnutím ministra zemědělství ze dne 16.6.2016 (č.j. 

339447/2016MZe-14153) a získala ve druhé polovině roku 2018 a v roce 2019 dotační 

podporu za kterou bylo nakoupeno odborné zařízení. 

 

 Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Karlovarského kraje 

Dotační titul: Poradenství v zemědělství  Poskytovatel dotace: Ministerstvo 

zemědělstaví ČR  Příjemce dotace: Regionální agrární komora kraje Karlovy Vary/Cheb  

Provozovatel střediska: ISŠ Cheb, p. o. Původní partner: ISŠ Cheb, p. o. (původně 

Střední zemědělská škol Dalovice, p. o.)  Cílová skupina: odborná zemědělská veřejnost  

Zaměření: KIS je výsledkem spolupráce s Regionální agrární komorou kraje Karlovy 

Vary, kterou vyústila snaha ve zřízení KIS pracujícího při škole. Chod střediska je 

finančně zajištěn dotačním titulem Ministerstva zemědělství ČR. V rámci této činnosti 

je v objektech školy pořádán jednou měsíčně seminář s obecnou tématikou 

zemědělské legislativy EU a ČR nebo semináře a školení s odbornými tématy. KIS má 

vlastní internetové stránky, které jsou naplňovány pedagogy školy podle rozdělení 

jejich odbornosti - ekonomika, místní, rozvoj, ochrana životního prostředí, zemědělská 

prvovýroba, dotace, cross-compliance, havarijní plány a podobně. Jednou ročně na 

pracovišti KIS probíhá setkání vedoucích pracovníků státních organizací a profesních 

svazů, které působí v resortu zemědělství, tvorby a ochrany krajiny. Více na www.kis-

karlovarskykraj.cz. 

 

13.3 PROJEKTY PŘIPRAVENÉ K REALIZACI 
 

K 30. 9. 2019 nejsou pro školní rok 2019/2020 finálně k realizaci připraveny žádné projekty 

financované z EU nebo Evropkých finančních mechanismů. 
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14 SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI A JINÝMI ORGANIZACEMI 

 

14.1 ODBOROVÁ ORGANIZACE 
 

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

opakovaně, zejména ve věci Vnitřního platového předpisu – systému hodnocení a 

odměňování zaměstnanců, Organizačním řádu a individuálních situací 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 2018/2019 navázala škola na spolupráci s firmami regionu prostřednictvím 

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

schůzky 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 (podzim 2019). 

 

14.3 DALŠÍ PARTNEŘI 
 

Regionální agrární komora  

Spolupráce s Regionální agrární komorou vyústila snaha ve zřízení KIS – krajského 

informačního střediska pro rozvoj venkova Karlovarského kraje pracujícího při škole. Chod 

střediska byl v letech 2007 - 2017 finančně zajištěn dotačním titulem MZe ČR. V rámci této 

činnosti je v objektech školy pořádán jednou měsíčně seminář s obecnou tématikou 

zemědělské legislativy EU a ČR nebo semináře a školení s odbornými tématy. KIS má vlastní 

internetové stránky (www.kis-karlovarskykraj.cz), které jsou naplňovány pedagogy školy 

podle rozdělení jejich odbornosti – ekonomika, místní rozvoj, ochrana životního prostředí, 

zemědělská prvovýroba, dotace, cross-compliance, havarijní plány a podobně. Jednou ročně 

na pracovišti KIS probíhá setkání vedoucích pracovníků státních organizací a profesních svazů, 

které působí v rezortu zemědělství, tvorby a ochrany krajiny.  
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Regionální centrum svazu ekologických zemědělců PRO-BIO  

Při ISŠ Cheb, p. o. a Regionálním centru svazu ekologických zemědělců PRO-BIO Severozápadní 

Čechy působí poradenské zemědělské centrum. Poradenství využívá přes 200 ekologicky 

hospodařících zemědělských subjektů z Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a Libereckého 

kraje, které obhospodařují přes 80 000 hektarů.   

Práce poradenského centra spočívá v organizaci odborných seminářů (dotační tituly MZe, 

rostlinná produkce, chov zvířat, legislativa po vstupu do EU, cross-compliance, přechod na 

nový dotační systém EAFRD a PRV) a v terénním poradenství. Tématy poradenské činnosti 

pracovníků školy jsou problematika zemědělství v horských a podhorských oblastech, 

ekologické zemědělství a ochrana životního prostředí.   

Ve školním roce 2018/2019 byla podstatná část poradenské práce věnována problémům 

farem, které vznikly po povinném přechodu všech subjektů na dotační systém z Programu 

rozvoje venkova, hlavně nově koncipovaným dotačním titulům a kontrole jejich dodržování. 

Poradci – pedagogové školy se podílejí na zpracování projektů pro  Operační program 

zemědělství  v rámci své odbornosti a Program rozvoje venkova. V současné době byli již 

úspěšní v několika desítkách projektů, které do regionu přinesly téměř 400 milionů korun pro 

zemědělce. V roce 2008 poradci působící při Centru celoživotního vzdělávání zemědělských 

pracovníků rozšířili své služby také o aktuální problematiku cross-compliance. Připravují 

poradensky farmy pomocí auditů na nový systém kontrol, které začaly probíhat v roce 2009. 

Více informací na www.rs-severozapad.cz. 
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15 ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ DOMOV MLÁDEŽE 
 

15.1 PRACOVNÍCI DOMOVA MLÁDEŽE 

Výchovnou činnost ve školním  roce 2018/19 realizovaly kvalifikované, profesně zdatné a 
kompetentní 4 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). 
 
 

15.2 ŽÁCI 

Kapacita DM je 121 míst. Ve školním roce 2018/19 bylo v DM ubytováno 65 žáků / dle výkazu  
k 31.10. 2018 /, z toho 22 dívek. V DM byli ubytováni 2 cizinci, 1 žák ze ZŠ a 5 žáků z jiné SŠ.  
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. 
 
 

15.3 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

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

 
Prioritou práce vychovatelek bylo zajištění dobrých podmínek na přípravu žáků na vyučování. 
Studijní klid zařazený do režimu dne umožňoval navazovat na výchovně vzdělávací program 
školy. 
Studijní výsledky žáků byly pravidelně sledovány a konzultovány s rodiči, vychovatelky se 
zúčastňovaly pedagogických porad a spolupracovaly s učiteli. 
Podílely se na pomoci jednotlivým žákům při přípravě na maturitu a závěrečné zkoušky. 
Dbaly na dodržování bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů. 

Žáci byli rozděleni podle věku do třech výchovných skupin Jejich soužití upravuje vnitřní řád 
domova mládeže. 
 

15.4 AKTIVITY DM A JEHO PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 

Vychovatelky domova mládeže věnovaly zvýšenou pozornost problematice záškoláctví, 
šikanování, požívání alkoholu a jiných omamných látek. V tomto směru pořádaly ve svých 
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výchovných skupinách neformální besedy s využitím poznatků ze školení a z odborné 
literatury. 
 
Pozornost byla věnována i zdravému životnímu stylu. Vychovatelky vedly žáky k důslednému 
třídění odpadu. Jako každý rok se žáci aktivně zapojili do sběru plastových víček, a tak 
podpořili nemocné děti. 
Na pravidelných schůzkách výchovných skupin a domovní rady se žáci seznamovali                         s 
připravovanými akcemi, řešili problémy a vzájemné vztahy. Důležitou úlohu sehrál i novinářský 
kroužek a časopis domova mládeže „ Občasník „ který vycházel pravidelně pod vedením 
vychovatelky. V redakční radě pracovali žáci ze všech výchovných skupin. Časopis obsahoval 
příspěvky žáků – postřehy z různých akcí pořádaných v DM a jejich vlastní ilustrace. Obsahoval 
články o volnočasových aktivitách, doplněných fotografiemi, zábavné i poučné články. Kvalita a 
estetická úroveň je na vysoké úrovni. DM vede také kroniku. 
 
Do pracovní činnosti se žáci zapojovali pravidelným úklidem pokojů, jednou týdně 
„generálním“ a různými brigádami. Také pravidelně pečovali o květiny v prostorách DM. 
Záslužná byla také činnost související s přípravou na komerční ubytování. 
 
Po celý rok pracoval v DM kroužek kreativní tvorby. Žákyně se podílely na pečení a zdobení 
perníků, výrobě dekoračních předmětů a na vánoční a velikonoční výzdobě DM. 
 
Základní formou prezentace domova mládeže jsou nástěnky a časopis Občasník. Rovněž se 

domov mládeže prezentuje na webových stránkách školy a Facebooku.  

Také se pravidelně zúčastňujeme před Vánocemi a Velikonocemi akcí v muzeu, kde 

prezentujeme výrobky žáků. 

 

 

Významnou formou prezentace domova mládeže je také komerční ubytování 

Mezi nejvýznamnější patří: 

Mezinárodní střelecká soutěž 

Celostátní fotbalová soutěž žáků 

Minigolfové soutěže 

Chebské dvorky 

Akce chebské knihovny 

Aktiv pedagogických pracovníků 
 
Během školního roku se nám dařilo i nadále zlepšovat kvalitu ubytování. Některé pokoje byly 
vybaveny novými postelemi, potahy, a do všech pokojů nainstalovány žaluzie. V jedné 
buňcembylo zrekonstruováno jádro / WC a koupelna / a v pokojích položena nová krytina. 
Některé prostory DM byly vymalovány. 
 

Výčet aktivit za školní rok 2018/19: 

Pravidelně byla využívána posilovna v DM, hrál se stolní tenis, kulečník, stolní fotbálek, šipky. Žáci 
docházeli na kroužky i mimo DM – lední hokej, hudební nástroje….  
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Účastnili se akcí města. 
 
V průběhu školního roku se žáci a jejich vychovatelky zúčastnili nebo sami organizovali velké 

množství různých akcí: 

Září  
- Informativní schůzka pro 1. roč. 
- Orientační vycházka po Chebu a blízkém okolí pro 1. roč. - seznámení s městem, kde 

právě žijeme 
Říjen  

- Návštěva divadelního představení „Cesta do pekel“  
- Schůzka Domovní rady 
- Turnaj v šipkách  
- Beseda pro 1. roč. „Jak se učit na SŠ, jak zvládnout odloučení od domova“ 

Listopad  
- Výroba vánočních dekorací 
- Pečení a zdobení vánočních perníků 
- Vánoční výzdoba domova mládeže 

Prosinec  
- Turnaj v počítačové hře „Trackmania“ 
- Advent v Muzeu Cheb – prezentace výrobků žáků DM 
- Společné bruslení na vánočních trzích 
- Účast na akci „Česko zpívá koledy“ 
- Vánoční posezení žáků s vychovatelkou 

Leden  
- Turnaj ve vybíjené v tělocvičně Na hrázi 
- Schůzka Domovní rady 

 
Únor  

- Soutěž „Stavby ze sněhu“ 
- Společná návštěva kina „Žena na válečné stezce“ 
- Turnaj ve stolním fotbálku 

Březen  
- Turnaj ve stolním tenise 
- Šachový turnaj 
- Beseda „Návykové látky – prevence“ 

Duben  
- Pečení a zdobení velikonočních perníků 
- Výroba velikonočních dekorací 
- Společná návštěva bazénu v AQUAFORA 

Květen  
- Turnaj v minigolfu 
- Turnaj v „Člověče, nezlob se“ 

Červen  
- Turistická vycházka „Komorní Hůrka“ 
- Schůzka Domovní rady DM – zhodnocení šk. roku 
- Šachový turnaj  - odveta 
- Návštěva Chebských dvorků 
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- Zábavné rozloučení se šk. rokem „pod pergolou“ (zhodnocení, soutěže, grilování,…) 
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16 ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA 
 

Počet strávníků ve školním roce 2018/2019 

KATEGORIE POČET STRÁVNÍKŮ CELKEM 

Žáci ISŠ Cheb 135  

Žáci Gymnázia 290  

Žáci SCHŠ Cheb 130  

  555  žáků 

Cizí strávníci 195  

Zaměstnanci škol 100  

  295 dospělých 

Celkem strávníků  850 

   

Waldorfská škola 35 odvážených jídel denně  

   

Ve školním roce 2018/2019 
Celkem uvařeno: 

  

snídaně     4 864  

obědy 118 105  

večeře      4 989  
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