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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 Ing. Jan Homolka 

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Ing. Věra Vaníková 
 

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Ing. Věra Jeníková 

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

Ing. Zdeněk Perlinger 
 

Vedoucí ekonomického úseku Ing. Jiří Chval 

Vedoucí vychovatelka Magdalena Sojková 

Vedoucí školní jídelny Mgr. Věra Petříková 

 
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 2019/2020 navštěvovalo školu 724 žáků v 19 oborech 
vzdělání (stav k 30. 9. 2019) 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.  
 
Počty žáků ISŠ Cheb, p.o. k 30.9. daného roku: 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cheb 1460 1302 1109 986 851 794 765 720 691 675 

Dalovice                 78 49 

Celkem 1460 1302 1109 986 851 794 765 720 769 724 

 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

Počty přijatých žáků – složených zápisových lístků k 30.9. daného roku: 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cheb 489 342 306 301 299 263 264 234 243 270 

Dalovice               14 0 0 

Celkem 489 342 306 301 299 263 264 248 243 270 
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Ve školním roce 2019/2020 došlo k organizační změně, kdy byla vytvořena 4 relativně 
samostatná odloučená pracoviště: OP Průmyslová škola, OP Zemědělská škola, OP Škola 
služeb a řemesel a OP Houslařská škola.  
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2 OBORY VZDĚLÁNÍ 

 
Ve školním roce 2019/2020 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 
 
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 
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 31. 8. 2020 výkon všech činností v kategorii pedagogických a 
nepedagogických pracovníků celkem 142 fyzických osob. 
 
Tabulka č. 2 - Počet pracovníků příspěvkové organizace 

Celkový stav FO k 30. 9. 2019 Průměrný přepočtený k 30. 9. 2019 

144 137,4816 

z toho pedagogičtí pracovníci z toho pedagogičtí pracovníci 

100 94,6594 

Stav FO k 31. 8. 2020 Prům. přepočtený k 31. 8. 2020 

142 136,0741 

z toho pedagogičtí pracovníci z toho pedagogičtí pracovníci 

99 94,7046 

 
Tabulka č. 3 - Věková struktura k 30. 9. 2019 

Věk Počet zaměstnanců 

do 30 5 

31-40 12 

41-50 39 

51-60 63 

nad 60 25 

 
Tabulka č. 4 - Vzdělanost k 30. 9. 2019 

Vzdělání Počet zaměstnanců 

Základní 0 

Střední odborné 18 

Úplné střední odborné a všeobecné 59 

Vysokoškolské – bakalářské 11 

Vysokoškolské (magisterské a vyšší) 56 
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4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

 
V přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 byla vyhlášena ve školním roce 2019/2020 celkem 
čtyři kola přijímacího řízení, do kterých bylo podáno celkem 504 přihlášek ke střednímu 
vzdělávání (viz tabulka č. 5). 
Z celkového počtu 278 odevzdaných zápisových lístků požádalo 8 uchazečů o jejich vrácení z 
důvodu úspěšného odvolacího řízení na jiné střední škole. Do prvních ročníků bylo přijato 
celkem 270 žáků. Celkový záměr přijmout ve školním roce 2020/2021 do prvních ročníků 419 
žáků byl naplněn ze 64,44 %. 
 

Tabulka č. 5 Přijímací řízení 

Jednotlivá vyhlášená kola 
Termíny Zveřejnění Počet Přijatí uchazeči 

zkoušek výsledků přihlášek do 1. ročníku 

1. kolo - učební obory   22.04.2020 300 145 

1. kolo - maturitní obory 08.06.2020 16.06.2020 100 48 

2. kolo - učební obory   22.07.2020 51 34 

2. kolo - maturitní obory 20.07.2020 22.07.2020 14 9 

3. kolo - učební obory   19.08.2020 12 12 

3. kolo - maturitní obory 18.08.2020 19.08.2020 1 1 

4. kolo - učební obory   14.09.2020 13 13 

1. kolo - talentové zkoušky 06.01.2020 05.02.2020 6 4 

1. kolo - náhradní termín 13.01.2020 05.02.2020 2 0 

2. kolo - talentové zkoušky 11.06.2020 18.06.2020 2 1 

3. kolo - talentové zkoušky 05.08.2020 07.08.2020 2 2 

4. kolo - talentové zkoušky 15.09.2020 16.09.2020 1 1 

CELKEM     504 270 
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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 2019/2020 

Tabulka č. 6A prospěch tříd ve školním roce 2019/2020- 1. pololetí 

Třída 
S 
vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 

1.AGP-ST 0 10 0 2 0 0 0 1,98 

1.ELM 1 9 1 14 0 0 2 2,46 

1.EP-IT 1 11 7 10 0 0 0 2,48 

1.KAD 0 11 10 12 0 0 1 2,49 

1.KUC-REZ 0 3 16 22 0 0 0 2,81 

1.ME-USH 3 11 0 1 0 0 4 1,91 

1.MOV 1 6 8 7 0 0 0 2,95 

1.OZS 0 9 6 10 0 0 2 2,9 

1.PVS-STV 1 4 5 11 0 1 2 2,57 

1.STP-POV 0 7 3 17 0 0 0 2,32 

1.TRU-ZAH-INS 1 9 19 10 0 1 0 2,65 

2.ELM 0 13 3 2 0 0 1 2,39 

2.EP-ST 0 11 4 7 0 0 0 2,27 

2.INS-MOV 0 3 11 11 0 0 0 2,87 

2.IT 0 11 0 2 0 0 0 2,02 

2.KAD 0 8 4 9 0 1 1 2,27 

2.KUC 0 5 7 12 0 1 0 2,64 

2.ME-USH 2 6 0 2 0 0 5 1,86 

2.OZS 0 10 8 12 0 0 2 2,49 

2.PVS-STV 0 6 1 7 0 0 1 2,68 

2.STP-POV 1 3 4 8 0 1 0 2,54 

2.TRU-ZAH 0 10 4 9 0 3 3 2,53 

3.ELM 0 8 2 9 0 0 1 2,29 

3.EP 1 11 3 3 0 3 0 2,35 

3.IT-ST 1 7 10 10 0 0 0 2,25 

3.KAD 0 6 4 9 0 4 0 2,21 

3.KUC-ZAH 3 6 0 11 0 2 2 1,94 

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

3.MOV 0 7 7 6 0 0 0 2,72 

3.OZS 0 3 15 15 0 0 0 2,38 

3.STP-POV 1 3 3 11 0 0 1 2,45 

3.TRU-ZED-INS 0 3 1 9 0 0 0 2,46 

4.EP-IT 0 6 7 2 0 0 1 2,22 

4.ME-USH 1 9 3 2 0 0 2 2,14 

4.PS-ST 0 8 12 8 0 0 1 2,36 

2.AGP 0 13 1 1 0 2 0 2,27 

3.AGP 1 9 6 0 0 4 0 2,68 

4.AGP 0 12 4 1 0 1 0 2,27 

Celkem: 21 290 200 294 0 25 34 2,40 
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Tabulka č. 6B prospěch tříd ve školním roce 2019/2020 - 2. pololetí 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 

1.AGP-ST 0 12 0 0 0 0 0 1,93 

1.ELM 1 23 0 0 0 1 2 2,15 

1.EP-IT 1 23 0 0 0 0 0 2,07 

1.KAD 1 29 0 0 0 0 1 2 

1.KUC-REZ 0 24 4 3 0 0 0 2,5 

1.ME-USH 3 10 2 2 0 0 4 1,68 

1.MOV 1 18 1 0 0 0 0 2,69 

1.OZS 0 18 1 1 0 0 2 2,5 

1.PVS-STV 2 11 4 2 0 1 2 2,43 

1.STP-POV 3 17 2 2 0 0 0 2,09 

1.TRU-ZAH-INS 0 28 6 3 0 1 0 2,09 

2.ELM 0 18 0 0 0 0 1 2,36 

2.EP-ST 2 16 0 0 0 0 0 1,92 

2.INS-MOV 0 21 0 0 0 0 0 2,64 

2.IT 0 12 1 1 0 0 0 1,59 

2.KAD 2 18 0 0 0 4 1 1,9 

2.KUC 1 18 0 0 0 1 0 2,28 

2.ME-USH 1 6 3 2 0 0 4 1,78 

2.OZS 0 23 0 0 0 0 2 2,28 

2.PVS-STV 0 11 0 0 0 0 1 2,31 

2.STP-POV 1 10 3 2 0 1 0 2,24 

2.TRU-ZAH 0 19 1 0 0 3 3 2,11 

3.ELM 0 19 0 0 0 0 0 2,16 

3.EP 1 13 1 1 0 2 0 1,96 

3.IT-ST 4 17 1 1 0 0 0 1,77 

3.KAD 0 16 0 0 0 2 0 1,64 

3.KUC-ZAH 0 19 0 0 0 0 0 1,63 

3.ME-USH 1 5 1 1 0 2 2 2,01 

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

3.OZS 1 17 0 0 0 0 0 2,17 

3.STP-POV 1 13 0 0 0 0 0 1,9 

3.TRU-ZED-INS 0 12 0 0 0 0 0 2,11 

4.EP-IT 0 13 0 0 0 0 0 1,87 

4.ME-USH 0 15 0 0 0 0 0 1,86 

4.PS-ST 0 20 0 0 0 0 0 1,88 

2.AGP 3 12 0 0 0 2 0 1,97 

3.AGP 1 14 1 1 0 4 0 2,3 

4.AGP 0 11 0 0 0 1 0 2,37 

Celkem: 31 616 32 22 0 25 25 2,09 
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5.2 VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

 
Ve školním roce 2019/2020 bylo přihlášeno k maturitní zkoušce JARO a PODZIM v ISŠ Cheb, p. 
o. celkem 88 žáků, připuštěno ke konání zkoušky bylo 88 a prospělo 61 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 4 4 0 4 

3.V 64-41-L/51 Podnikání 1 1 1 0 

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

6 6 6 0 

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

6 6 3 3 

4.PS 36-41-M/01 Stavebnictví 3 3 2 1 

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

2 2 0 2 

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

8 8 7 1 

4.ST 23-41-M/01 Strojírenství 20 20 15 5 

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

12 12 10 2 

4.AGP 
41-41-M/01 Agropodnikání 

26 26 17 9 

celkem   88 88 61 27 
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5.3 VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 

 
Ve školním roce 2019/2020 se závěrečných zkoušek účastnilo 137 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 15 0 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 1 15 3 

36-52-H/01 Instalatér 0 4 0 

26-52-H/01 
Elektromechanik pro stroje a 

zařízení 
1 18 0 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 0 11 2 

69-51-H/01 Kadeřník  0 15 1 

41-52-H/01 Zahradník 1 6 0 

36-67-E/02 Stavební práce 0 4 1 

23-51-E/01 Strojírenské práce 0 7 7 

33-56-H/01 Truhlář 0 7 7 

29-51-E/02 Potravinářská výroba - cukrář 3 6 6 

36-67-H/01 Zedník 0 1 1 

celkem    109 28 
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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. 

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

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 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 bylo 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 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 úložišti dokumentace v rámci ISO - Capsa, včetně formulářů k vyplnění. Testováním při 

podezření na požití drog byla pověřena  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. Bylo testováno 24 žáků, z toho bylo 

9 žáků pozitivních na THC.  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. 

Vzhledem k tomu, že výuka se zkomplikovala v důsledku šíření koronaviru (Covid 19) od 

března 2020, řada akcí nemohla být v 2. poletí realizována, přestože vše bylo naplánováno.  

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). 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, 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 Bezpečnost na internetu, Setkání personalistů a 

kariérových poradců K. Vary, Šikana na školách 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 Ing. D. Chládková Studentský parlament vedla. 

Během školního roku probíhaly především v 1. pololetí 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 organizovaly s žáky i charitativní činnost např. akce: Fond Sidus.  
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 Rozdělení působnosti VP a MP pro školní rok 2019/2020                          

Jméno a příjmení Zařazení Působnost 

Ing. Dana Chládková 
MP, koordinace 

charitativních akcí 

OP Zemědělská škola, OP 

Průmyslová škola, Domov 

mládeže 

Ing. Karla Kopecká MP 

OP Škola služeb a řemesel, OP 

Houslařská škola, OP 

Průmyslová škola 

Mgr. Oldřiška Kábová VP, vedoucí týmu 
OP Škola služeb a řemesel, OP 

Zemědělská škola 

Mgr. Renata Speierlová MP 

OP Škola služeb a řemesel, OP 

Průmyslová škola, OP 

Houslařská škola 

Mgr. Ivana Utíkalová VP 
OP Zemědělská škola, OP 

Dalovice  

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 

 

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

 

září – únor setkání s učiteli odborného výcviku – řešení problémových 

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

průběžně Mgr. Kábová, Mgr. Utíkalová 

 

říjen – únor    výchovná komise pro prevenci záškoláctví – Mgr. Kábová a 

ředitel školy 

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 

 

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

Chládková, Ing. Hirková 

 

beseda – Policie ČR- kriminalita mládeže – Mgr. Speierlová 

 

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

vyšší ročníky – 2. a 3. ročníky  - nerealizováno – karanténa 

 

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

Chládková, Mgr. Speierlová, Ing. Hirková – realizováno 

částečně – karanténa - distanční studium 

 

průběžně  organizace Burzy pracovních příležitostí, workshopů pro žáky 

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

částečně nerealizováno – karanténa – distanční studium 

 

říjen – počátek března testování žáků na drogy – průběžně Mgr. Speierlová 

 

říjen – únor   Studentský parlament – učňovská komora i studentská komora – 

Ing. D. Chládková   

 

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

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

 

říjen – únor    sociometrická šetření – průběžně – VP a MP 

 

prosinec    Internetem bezpečně – Ing. Chládková 
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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, ne vše realizováno 

- karanténa 

 

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 1. pololetí v souladu s plánem DVPP pro šk. rok 2018/2019. Ve druhém 
pololetí se řada školení neuskutečnila z důvodu epidemiologické situace, některá byla 
přesunuta do náhradních termínů a budou se realizovat ve školním roce 2020/2021. 
 

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 3 

Jazykové kurzy 0 

Odborné kurzy učitelů OV 1 

ICT kurzy 2 

Kurzy pro VP a MP 0 

Celkem 8 
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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 2019/2020 byly realizovány následující aktivity/akce: 

• Dny otevřených dveří (podzim 2019, zima 2020); 
• osobní návštěvy ZŠ – schůzky rodičů pro žáky 9. ročníků (podzim 2019); 
• pravidelná 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 2020/2021; 
• prezentace ISŠ Cheb, p. o. – Houslařské školy na výstavě Educa Liberec; 
• zajišťování školení, meetingů, rodinných oslav, firemních večírků úsekem stravování; 
• realizace prací různého rozsahu (zedníci, instalatéři, truhláři); 
• Dny řemesel – Městské museum Cheb (4 vychovatelky); 
• prezentační výstavy středních škol Karlovarského kraje (Cheb, Sokolov, Ostrov); 
• Houslařská škola pořádala v letech 2019-2020 úspěšné kurzy stavby strunných 

hudebních nástrojů s velikým zájmem veřejnosti. 
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9 VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla realizována žádná kontrola ČŠI.  

 

10 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

10.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Hospodaření ISŠ Cheb, příspěvkové organizace v roce 2019 skončilo ztrátou z hlavní činnosti 

ve výši 571,57 tis. Kč, v doplňkové činnosti hospodařila organizace se ziskem ve výši 1.731,04 

tis. Kč před zdaněním. Celkově tedy hospodařila organizace po zdanění se ziskem 989,85 tis. 

Kč a zlepšený výsledek hospodaření za rok 2019 byl rozdělen do rezervního fondu školy ve výši 

794,86 tis. Kč, a do fondu odměn ve výši 195,00 tis. Kč. 

Nejvýznamnější nákladovou položkou roku 2019 byly standardně výdaje spojené s platy 

zaměstnanců. Další významné náklady byly vynaloženy 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.  

V první polovině roku 2020 pak Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace, 

hospodařila se ziskem před zdaněním z hlavní činnosti ve výši 603,12 tis. Kč a v rámci 

doplňkové činnosti se ziskem před zdaněním celkem 783,57 tis. Kč. Na rozložení nákladů se 

v roce 2020 nic nezměnilo. 

Základní číselné údaje o hospodaření školy za sledované období jsou uvedeny v tabulce níže. 

Hlavní 

činnost

Vedlejší 

činnost

Hlavní 

činnost

Vedlejší 

činnost

Náklady celkem 113 694,92 1 118,92 55 219,90 502,34
Spotřeba materiálu 9 081,66 19,26 2 648,18 61,70

Spotřeba energie 5 596,29 188,86 2 733,94 83,75

Opravy a udržování 1 276,67 491,87

Služby 7 563,71 121,22 2 535,72 10,75

Mzdové náklady + poj. + odv. 79 651,69 585,02 41 920,63 339,83

Odpisy 7 923,37 9,57 3 815,05

Výnosy celkem 113 123,36 2 680,35 55 823,02 1 285,90
Výnosy z činnosti 7 560,65 2 680,35 2 305,69 1 285,90

Výnosy z transferů 105 562,62 53 498,45

Hospodářský výsledek před zdaněním -571,57 1 731,04 603,12 783,57

k 31.12.2019 k 30.6.2020
Základní údaje o hospodaření školy

v tis. Kč
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10.2 PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE 

Údaje o přijatých příspěvcích jsou uvedeny v následující tabulce 

k  31. 12. 2019

1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele celkem

z toho:

2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele celkem

z toho:

běžné provozní výdaje (bez projektů) 15 970 000,00      

odpisy (dle upraveného odpisového plánu pro r. 2017 bez transf.) 4 296 000,00        

udržitelnost projektu "Centrum odborného a praktického vyučování" 541 851,58           

udržitelnost projektu "Akona" 43 771,60              

udržitelnost projektu "Modernizace strojů a zařízení školních dílen" 770 389,18           

udržitelnost projektu "Zachování vzpomínek pro budoucnost" 7 314,00                

udržitelnost projektu  "Rekonstrukce houslařské školy - CDO" 300 479,70           

udržitelnost projektu „Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v KK“ 62 370,00              

náklady na autobus pro ZŠ Komenského do Čáslavi 3 979,00                

výstava škol 2019 40 000,00              

stipendia žákům ve vybraných oborech vzdělávání 40 500,00              

úhradu lékař. prohlídek žáků 43 445,00              

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím rozpočtu 77 201 032,00      

z toho:

ÚZ  33353 75 084 013,00      

ÚZ  33034 25 370,00              

ÚZ  33038 8 622,00                

ÚZ  33049 850 404,00           

ÚZ  33076 1 232 623,00        

4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů 130 027,42           

z toho:

SZIF 130 027,42           

Přijaté příspěvky a dotace

 

10.3 PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

Sponzor - dárce Účel daru částka

RECYS-MACH s.r.o. maturitní ples 15 000,00 Kč              

COLOR AUTO s.r.o. maturitní ples 10 000,00 Kč              

de Wolf GROUP s.r.o. maturitní ples 3 000,00 Kč                

EUTIT s.r.o. maturitní ples 5 000,00 Kč                

Jan Tomčany maturitní ples 1 500,00 Kč                

Ing. Milan Dolejš maturitní ples 3 000,00 Kč                 
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10.4 VÝSLEDKY KONTROLNÍ ČINNOSTI V EKONOMICKÉ OBLASTI 

V období školního roku 2019-2020 byla Finančním úřadem pro Karlovarský kraj, Oddělením 

kontroly zvláštních činností II, provedena v Integrované střední škole Cheb, příspěvkové 

organizaci, daňová kontrola projektu  ev.č. 129D712002021 Centrum odborné přípravy. 

Daňovou kontrolou nebyly zjištěny skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu za 

porušení rozpočtové kázně. 

Jiné kontroly ve sledovaném období v ISŠ Cheb neproběhly. 
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11 MEZINÁRODNÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY 

ISŠ Cheb byla ve školním roce 2019/2020 součástí několika 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 žáků z Nižního Tagilu se bohužel z důvodu epidemiologických opatření 

nemohla uskutečnit. Výměnné odborné zahraniční praxe se realizují 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 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) V březnu 2020 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. Bohužel 

musela být akce z důvodu epidemiologických opatření předčasně ukončena. 

 

 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) . 

 

 Naturpark Erzgebirge - Spolupráce je realiozována formou prázdninového ekokempu. 

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

 

http://www.naturpark-erzgebirge-vogtland.de/
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 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.  
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12 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Jako součást dalšího vzdělávání byly v rámci celoživotního učení realizovány rekvalifikační 

kurzy (kurzy sváření, výuka v autoškole, zájmové kurzy atd.). 

V rámci spolupráce se soukromými subjekty byly ve školním roce 2019/2020 naplánovány 

kurzy profesních kvalifikací a to zejména v oblasti gastronomie a pohostinství, které probíhají 

ve školním roce 2020/2021. 

Škola nabízí 5 profesních kvalifikací a 2 dílčí 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. 

Dále ISŠ poskytuje profesní kvalifikaci Číšník-servírka – Složitá obsluha hostů (65-008-H) a dílčí 

kvalifikace profesní kvalifikace Kuchař – Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) a 

Příprava teplých pokrmů (65-001-H). 

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 šestým 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 2019/2020 součástí celé řady realizovaných projektů, které 

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

 

13.1 PROJEKTY FINANCOVANÉ Z OPVK 
 

 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  

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. 
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 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 

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.  
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 Centrum odborné přípravy – COP  (dotační titul Mze) 

ISŠ Cheb se svým odloučeným pracovištěm – Zemědělská škola  Dalovice vyučuje 

maturitní obor Agropodnikání (Dalovice) a učňovské obory Opravář zemědělských 

strojů a Zahradník (Cheb).  

Všechny obory vyučují odborné zemědělské předměty a praxi v oblasti pěstování 

rostlin, zahradnictví a mechanizace na školním hospodářství a botanické zahradě, 

které jsou součástí školy, v Chebu pak na školním statku..  

Školní hospodářství vzniklo po likvidaci a neúspěšné privatizaci školního statku v 

Dalovicích. Při dělení majetku na nově vznikající školní hospodářství nebyly 

převedeny na školu žádné stáje ani jiné objektu chovu zvířat. Z tohoto důvodu praxe, 

které souvisejí s živočišnou výrobou,  probíhají u studijního oboru na smluvních 

soukromých farmách v okolních Dalovic a na školním závodě v Boru. 

Strojové vybavení školního hospodářství vzniklo postupně převodem některých strojů 

z bývalého školního statku, nákupem několika strojů v rámci  investic školy a 

sponzorskými dary farem z okolí. Škola tak disponuje běžnými linkami na 

obhospodařování zemědělské půdy, které jsou ale složeny ze starších a  poruchových 

strojů.  

Velkým problémem při výuce odborných předmětů byla  morální zastaralost strojů. 

Stroje, které používali odborní učitele, jsou o generaci až dvě starší než stroje, které 

používá současná zemědělská praxe. 

Škola pořídila před třemi roky nový traktor Deutz Fahr a lis na kulaté balíky Welger, 

na kterých se žáci učí ovládání nových moderních strojů. 

Dalším uskutečněným krokem v modernizaci strojového parku bylo doplnění 

stávajících typů zemědělských strojů o jejich nové a moderní varianty, které proběhlo 

v minulých letech v rámci dotace na COP. Pořízení souboru strojů zásadně zlepšilo 

vybavení školy učebními pomůckami v oblasti zemědělské mechanizace. 

V minulých letech byly v rámci dotace na Centrum odborné přípravy pořízeny téměř 

všechny běžné zemědělské stroje pro obhospodařování orné půdy a trvalých travních 

porostů, dále pak nový traktor Zetor Proxima s úpravou pro výuku autoškoly a valník 

pro autoškolu. Pořízení nového stroje Zetor Proxima s přívěsem umožní učit techniku 

i jízdy na nové úrovni odpovídající současnému vybavení okolních farem, zároveň 

slouží i jako reklama při jízdě po městě – budoucí zájemci o studium vidí, že výuka 

probíhá na moderních strojích.. 

S ohledem na zahradnický obor v Chebu byla dokoupena malá mechanizace za 

malotraktor Yanmar – bubnový žací stroj, rotavátor a mulčovač. Nově byla  pro 

zahradníky pořízena samojízdná sekačka trávy.Pro potřeby výuky vyšších ročníků v 

návaznosti na zpracování pořízených dat v odborných počítačových programech byla 

pořízena sada GPS přístrojů a satelitní navigace do traktoru.. 

 

 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  
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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 31. 8. 2020 byl pro školní rok 2020/2021 finálně k realizaci připraven projekt Implementace 

Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji.  
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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 zejména 

ve věci FKSP – sestavení rozpočtu a aktualizace Zásad čerpání. Dále byla odborová organizace 

přizvána ke všem jednáním, která se týkala osobních záležitostí jednotlivých zaměstnanců. O 

každém jednání se zástupci odborové organizace je vytvořen písemný záznam. Spolupráci se 

ZO ČMOS PŠ je možno označit za konstruktivní a podnětnou. 

 

14.2 ORGANIZACE ZAMĚSTNAVATELŮ 
 

Ve školním roce 2019/2020 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 2020). 

 

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 2019/2020 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. 

 

Školního hospodářství Dalovice 

Školní hospodářství, které vzniklo místo ztrátového školního statku, nahradilo plně jeho funkci 

v rostlinné produkci (částečné problémy se zajištění praxe a výuka odborných předmětů v 

chovu zvířat jsou řešeny smluvním využitím farem, které hospodaří v okolí školy a chovají 

zvířata). 

Hospodaříme na 25 hektarech zemědělské půdy v katastrech Dalovic, Otovic a Bohatic s 

průměrnou cenou půdy kolem 4,00 Kč/m2. Kolem poloviny výměry tvoří orná půda, zbytek 

jsou trvalé travní porosty. Všechny pozemky již prošly obdobím konverze a jsou ekologicky 

certifikovány pro produkci bioproduktů a biopotravin.  

Pěstujeme obilniny (pšenice, oves), víceleté pícniny a směsky na orné půdě. Produkty jsou 

prodávány ekologickým farmám, které hospodaří v horských a podhorských oblastech, jako 

jadrná krmiva pro ekologicky chovaná zvířata nebo farmářská osiva s biocertifikátem. Ceny se 

tak pohybují o 10 - 30 % výše než u běžných, konvenčních produktů. Odbyt je zajištěn, sklizeň 

není třeba skladovat. 
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V roce 2019 byly pěstovány směsky obilovin a  vojtěška s cílem sklidit plodiny na zeleno. Větší 

část orné půdy byla oseta směskami na zelené hnojení, které byly následně zmulčovány. Cílem 

tohoto opatření byl útlum vytrvalých plevelů. Vzhledem k průběhu počasí byl rok výnosově 

průměrný. Ceny zemědělských produktů nezaznamenaly v letošním roce další propad, 

hospodářství se proto do doby zvýšení cen bude zaměřovat jak na produkci sena (cena se 

nezměnila) tak i na  produkci tržních zrnin . Na pozemcích je vyseta vojtěška, která půdu 

zúrodní a potlačí vytrvalé plevele. 

Školní hospodářství je vybaveno linkami na běžné pěstování polních plodin a není již závislé na 

zemědělských službách. Strojový park je i nadále doplňován stroji, které jsou nabízeny k 

bezplatnému převodu v rámci společného zřizovatele - Karlovarského kraje. Část strojů a 

náhradních dílů byla sponzorsky darována farmami regionu.  

Školní hospodářství využívá dotačního titulu MZe – Centrum odborné přípravy. V rámci tohoto 

opatření  se škola dovybavuje moderní zemědělskou technikou , která ještě chybí. V roce 2019 

byl pořízen z dotačního titulu manipulátor s vybavením adaptéry pro manipulaci s balíky, 

paletami a hnojem. Žáci školy se při výuce praxe naučí ovládat moderní stroje hydraulickými 

ovládacími prvky. 

 Všechny zemědělské práce na Školním hospodářství prováděny studenty vyšších ročníků a 

zaměstnanci školy v rámci výuky praxe, ale také nad rámec studijních a pracovních povinností 

jednotlivců.  

Škola je od roku 2005 příjemcem dotací  na zemědělskou půdu v rámci dotačního systému 

Ministerstva zemědělství ČR. 

 

 

 

15 PROVOZNĚ TECHNICKÁ ČINNOST 

 Sanace omítek v suterénu Zemědělské školy 

Provedena sanace omítek v celém suterénu školy, kde jsou umístěny kabinety, kmenové a praktické 

učebny. Staré omítky byly do 1,5 metru odstraněny, nové jsou sanační. Dále byly všechny prostory 

nově vymalovány. 

 Otevřeny školní bufety na Škole služeb a řemesel a Průmyslové školy 

Otevřeli jsme nově školní bufety na Škole služeb a řemesel a na Průmyslové škole. Zásobování probíhá 

výlučně z výukových kuchyní odborného výcviku. 

 Nové osvětlení v tělocvičně na Průmyslové škole 

Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně na Průmyslové škole. Proveden nový výpočet osvětlení, na základě 

kterého jsme vlastními silami (učební obor elektromechanik) instalovali nová LED zářivková tělesa. 
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 Zřízení nových učeben na Průmyslové škole 

Na Průmyslové škole jsme zřídili dvě nové kmenové učebny. Pro učebny jsme využili prostory, které v 

minulosti nemohly být rekonstruovány z projektu modernizace, neboť nebyly součástí výukových 

prostor školy. 

 Pojmenovali jsme školy a zefektivnili využití učeben 

Rozdělili jsme výuku podle zaměření do jednotlivých škol tak, aby žáci mezi jednotlivými školami 

nemuseli přecházet v době vyučování. Tím se nám uvolnili prostory, které jsme mohli pronajmout pro 

účely základní školy. Jednotlivé školy jsme pojmenovali a viditelně označili, aby se nejen našim žákům 

dostalo do podvědomí rozdělení a zaměření ISŠ Cheb. Takto jsme snížili celkové náklady na provoz ISŠ, 

ale taktéž jsme zefektivnili využití učeben a tím pádem i vnitřního vybavení. 

poznámka: například provoz PC učeben je spojen nejen s výměnou HW, ale taktéž s platbami za licence 

jednotlivých SW. Tím, že jsme správně začali využívat učebny, snižujeme i ostatní náklady. 

 Vypracovali jsme projektovou dokumentaci na rekonstrukci výukových prostor 

potravinářských oborů v objektu Křižovnické komendy 

Vypracovali jsme PD dokumentaci pro rekonstrukci staré kuchyně v objektu Křižovnická 4. V minulosti 

byly tyto prostory využívány v rámci odborného výcviku gastronomických oborů, v posledních letech 

nejsou využívány. Bohužel již v současné době nesplňují nároky na provoz (hygiena, požární ochrana, 

obecné nároky) a je nutno provést opravy. Následně budou sloužit pro výuku oborů Cukrář a Prodavač 

výrobce lahůdek. 

 Změnili jsme využití bytu na Hradební 17 pro potřeby SPC 

Vzhledem k tomu, že SPC potřebuje pro svoji činnost větší prostory, rozhodli jsme se změnit užívání 

vedlejší BJ pro účely SPC. Za tímto účelem jsme nechali vypracovat statický posudek na propojení SPC 

novými dveřmi a taktéž projektovou dokumentaci včetně nového PBŘ. Stávající bytová jednotka nebyla 

dlouhodobě využívána. 

 Nový kamerový systém v 1.NP Průmyslové škol 

Instalovali jsme nový kamerový systém v 1.NP Průmyslový školy. Stávající nevyhovuje, nemá správné 

rozlišení. Z tohoto důvodu jsme instalovali nové Turbo HD kamery a nový DVR rekordér. 

(potřeba ještě dokončit instalaci z důvodu koronavirové krize) 

 Na Škole služeb a řemesel jsme zřídili parkoviště pro zaměstnance 

Vzhledem k nedostatku parkovacích míst v tamní lokalitě jsme označili parkoviště na dvoře Školy služeb 

a řemesel. 

 Nová expozice zemědělské techniky na Zemědělské škole 

Na Zemědělské škole jsme instalovali novou expozici staré ruční mlátičky obilí. Proběhlo vyčištění a 

napuštění konzervačním olejem a instalace ve vestibulu školy. 

 Dokončili jsme revitalizaci prostor výukové kuchyně oboru PVS, Obrněné brigády 6 

Dokončili jsme revitalizaci prostor výukové kuchyně učebního oboru Práce ve stravování.  

Nové jádro (WC + umývárna), nové PVC, elektroinstalace, nové osvětlení a nová protiskluzová dlažba 
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v kuchyni. Většinu prací jsme provedli vlastními silami v rámci odborného výcviku příslušných učebních 

oborů zedník, instalatér, elektrikář. 

 Nový přívod SV do objektu Houslařské školy. 

Vzhledem k tomu, že nový přívod SV do objektu nebyl předmětem rekonstrukce školy, nechali jsme 

instalovat nové přívodní vodovodní potrubí. Práce byly provedeny z části vykopání starého potrubí a z 

části průvlaky pod silnicí. 

 Položení nového PVC v kadeřnictví Jiráskova 6 

V objektu Jiráskova  máme výukové prostory pro obor Kadeřník. V těchto prostorách jsme nechali 

položit nové PVC, neboť stará podlahová krytina již nebyla vyhovující. Taktéž jsme provedli nové 

vymalování. 
 

 Vymalování celého domova mládeže 

Vymalovali jsme všechny ubytovací prostory domova mládeže 

 Zřízení nového kabinetu pro učitele oboru řezník 

V objektu Divadelní náměstí 8 jsme zřídili nový kabinet pro učitele oboru řezník 

 Zřízení svačinové místnosti na Škole služeb a řemesel 

Na Škole služeb a řemesel jsme zřídili novou svačinovou místnost se stolky, kde si žáci i příchozí mohou 

sníst výrobky, které připravujeme v rámci praktického vyučování oborů PVS či Cukrář. 

 Zřídili jsme CAPSu, nové www stránky a máme programový plán propagace. 
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16 ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ DOMOV MLÁDEŽE 
 

16.1 PRACOVNÍCI DOMOVA MLÁDEŽE 

Výchovnou činnost ve školním  roce 2019/20 realizovaly kvalifikované, profesně zdatné a 
kompetentní 4 vychovatelky, z toho jedna ve funkci vedoucí vychovatelky, v přepočtu 3,7 
pracovního úvazku.  
Vychovatelky vedly předepsanou dokumentaci a jejich činnost vycházela z vlastního Školního 
vzdělávacího programu (ŠVP).  
Stanovené kvalifikační předpoklady splňují všechny vychovatelky. 
 
 

16.2 ŽÁCI 

Kapacita DM je 121 míst. Domov mládeže ve školním roce poskytoval ubytování  71 žákům, 
(dle výkazu k 31. 10. 2019),  z toho bylo 25 dívek. Na DM bylo ubytováno i 6 dívek ze SZŠ 
 a jedna cizinka. 
 
Žáci byli rozděleni do tří výchovných skupin. Jejich soužití upravuje vnitřní řád domova 
mládeže. 
 
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. 
 
Bezpečnostní a hygienické podmínky 

Žáci byli seznámeni s bezpečnostními riziky a opatřeními dle předepsané osnovy na počátku 
školního roku. Úrazovost a porušování pravidel bezpečného chování byly výjimkou. Hygienické 
podmínky odpovídaly legislativním povinnostem i potřebám žáků. 
 
 

16.3 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

Výchovně vzdělávací činnost vycházela ze ŠVP domova mládeže, měsíčních plánů, 
pedagogických porad a týdenních programů. Vychovatelky vedly předepsanou dokumentaci.  
 
V oblasti volného času, kulturního a společenského vyžití a také k relaxaci byly využívány dvě 
klubovny. Jedna je zařízena jako konferenční s televizí a druhá jako herna.  
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Z oblasti sportovního vyžití kromě zmíněných prostorů, žáci využívali posilovnu a místnost na 
stolní tenis. 
V oblasti počítačového vybavení je v provozu wifi připojení, nepokrývá však celý prostor DM, 
a tak žáci využívali i počítačovou místnost, kde jsou dvě zastaralé počítačové sestavy. 
 
Vzdělávací činnost  

Prvořadým úkolem vychovatelek bylo zajištění podmínek a pomoc při studiu. Učily žáky osvojit 
si metodu, jak se správně učit. Studijní klid zařazený do režimu dne umožňoval navazovat na 
výchovně vzdělávací program školy. 
Vychovatelky sledovaly prostřednictvím Katedry prospěch a docházku ubytovaných žáků, 
jejich prospěch byl konzultován s rodiči i se žáky samotnými. Podílely se na pomoci 
jednotlivým žákům při přípravě na maturitu a závěrečné zkoušky. 
 
Pedagogičtí pracovníci školy mohli kdykoliv navštívit domov mládeže, nebo se telefonicky 

zkontaktovat s vychovatelkami. Bylo výrazně pozitivním momentem, když vychovatel a učitel 

spolupracovali, včas a adekvátně řešili záškoláctví a špatný prospěch. Ne vždy tomu tak bylo. 

Přáli bychom si větší zájem ze strany učitelů. 

Výchovná činnost  

 

Výchovná práce byla zaměřena v počátku školního roku především na žáky I. ročníků 

a jejich adaptaci. Žáci v tomto věku prochází nelehkým životním obdobím. 

Bylo nutné zaměřit se na dodržování stanoveného vnitřního režimu, který se odlišuje od 

režimu domácího, na osvojení nového přístupu ke studiu (pravidelná každodenní příprava na 

vyučování), navazování nových sociálních vztahů, učení se samostatnosti a odpovědnosti.  

Výchovná práce vychovatele u žáků postupujících do vyšších ročníků spočívala v  rozvíjení a 

upevňování již získaných návyků a dovedností. V posledních letech zaznamenáváme zvýšenou 

potřebu žáků svěřit se s problémy dospívající mládeže i se sociální situací v rodině.  

 

Pravidelně probíhaly schůzky výchovných skupin a domovní rady. Žáci se zde seznamovali                    

s připravovanou činností, hodnotili jednotlivé akce, řešili problémy s chováním, stravováním, 

úklidem, možností studia a také podávali návrhy na další činnost. 

 

V oblasti sociálně preventivní jsme spolupracovali především s rodiči. Výchovné problémy se 

žáky byly řešeny okamžitě – telefonickým nebo osobním  kontaktem s rodiči, kteří při 

odstraňování problémů spolupracovali. 

Nebyly řešeny žádné závažné kázeňské přestupky, nebylo vedeno žádné správní řízení. Bylo 

uděleno několik pochval žákům za práci v kroužku kreativní techniky. 

Vzájemné vztahy ubytovaných byly přátelské a nekonfliktní. Ve školním roce jsme neřešili 

žádné projevy šikany. Běžná nekázeň byla řešena na úrovni vychovatele. 
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Příjemnou relaxaci žáci nacházeli při činnosti v zájmových útvarech, hlavně turistickém, 

sportovním a  v kroužku kreativní tvorby. 

Při uplatňování zdravého životního stylu jsme se snažily o zapojení širokého počtu žáků do 

různých sportovních aktivit.  Denně byla využívána posilovna, žáci hráli  stolní tenis, stolní 

fotbal, kulečník. Navštěvovali sportoviště v Krajince.  

 

Do pracovní činnosti se žáci zapojovali především pravidelným denním (1x týdně generálním) 

úklidem pokojů, udržováním pořádku v osobních věcech, vařením nebo nakupováním. 

Záslužná byla také činnost související s komerčním ubytováním. 

 

16.4 AKTIVITY DM A JEHO PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 

Základní formou prezentace domova mládeže byly internetové stránky školy, nástěnky a 

časopis Občasník. Rovněž se domov mládeže prezentoval na Facebooku. Dívky před Vánocemi 

a Velikonocemi pekly perníky a vyráběly různé dekorace. Pak  je prezentovaly  

v chebském muzeu na prodejních akcích. 

Významnou formou prezentace domova mládeže bylo také komerční ubytování. 

 

Mezi nejvýznamnější z nich patří: 

 Mezinárodní střelecká soutěž 

 Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR 

 Celostátní fotbalová soutěž žáků minigolfové soutěže 

 Aktiv pracovníků školství EXOD 

 Chebské dvorky 

 Akce chebské knihovny 

 Zájezdy cyklistů, turistických oddílů 

 

V průběhu školního roku se žáci ubytování v DM a jejich vychovatelé zúčastnili nebo sami 

organizovali velké množství různých činností: 

 vydávání vlastního časopisu „Občasník“ 

 vedení kroniky DM 

 činnost kroužků (kreativní tvorba, turistika, stolní a společenské hry) 

 účast žáků v kroužcích mimo DM – hudební nástroje, hokej, aerobic, výroba kytar a 

violoncello, housle, zpěv 

 pravidelná tematická výzdoba DM 

 drobné svépomocné opravy inventáře DM a modernizace pokojů 

 příspěvky na webové stránky školy, Facebook 

 sbírání víček od PET lahví pro nemocné děti 
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Akce organizované DM 

Září 2019:  zahajovací informační schůzka se žáky 

   schůzky výchovných skupin 

   schůzka s rodiči nově ubytovaných žáků 

   poznávací vycházka po Chebu pro žáky 1. roč. 

 

Říjen 2019:  schůzky výchovných skupin 

   výroba krmítka pro ptáčky 

   koncert v ZUŠ 

   turnaj v šipkách 

   účast žáků na burze škol 

 

Listopad 2019: schůzky výchovných skupin 

   malování na dřevo (sovička) 

   pečení perníků 

   společná oslava osmnáctin 

   nácvik předtančení na maturitní ples 

   turnaj – PC hra „League of legends“ 

   návštěva bazénu – Aquaforum Františkovy Lázně 

   benefiční koncert skupiny The Tap Tap 

   cvičný požární poplach 

 

Prosinec 2019: příprava výrobků na Advent v muzeu 

   prodej výrobků na adventních trzích v muzeu 

   účast na akci „Česko zpívá koledy“ 

   společné bruslení na náměstí 

   soutěž v luštění „Sudoku“ 

   vánoční výzdoba DM 

   společné posezení před Vánocemi 

 

 

Leden 2020:  schůzky výchovných skupin 

   společná oslava osmnáctin 

   výroba dekorace (krokodýl) 

   pomoc žáků při přípravě DM na Zimní olympiádu dětí a mládeže ČR 

 

Únor 2020:  schůzky výchovných skupin 

   tvorba časopisu „Občasník DM č. 3“ – nebyl dokončen (COVID) 

   výroba velikonočních dekorací (zajíček, ovečka) 

   turnaj ve vybíjené 

   soutěž „Zápalkové hlavolámání“ 

   Městská knihovna „Deskohraní“ 
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   pomoc žáků při ukončení Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 

 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 10. 3. 2020 mimořádné opatření v souvislosti s nepříznivým 

vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19. Předmětem opatření byl 

zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením 

onemocnění COVID-19. 11. března byl domov mládeže uzavřen. To zapříčinilo, že plánované 

akce na měsíc březen, duben, květen a červen se nemohly uskutečnit. 
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17 ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA 
 

Počet strávníků ve školním roce 2019/2020 

KATEGORIE POČET STRÁVNÍKŮ CELKEM 

Žáci ISŠ Cheb 140  

Žáci Gymnázia 255  

Žáci SCHŠ Cheb 130  

  525 žáků 

Cizí strávníci 190  

Zaměstnanci škol   90  

  280 dospělých 

Celkem strávníků  805 

   

Waldorfská škola 35 odvážených jídel denně  

   

Ve školním roce 2019/2020 
Celkem uvařeno: 

  

snídaně     3 369  

obědy   77 260  

večeře     3 705  
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