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Poděkování za podporu naší školy

Oslavy 45 let naší školy měly 
obrovskou návštěvu ze strany 
žáků ZŠ díky vám 

Umožňujete nám možnost 
komunikovat s rodiči žáků 9. 
tříd a i se samotnými žáky 



Vývoj počtu žáků 1. r. v ČR 
(zdroj Infoabsolvent)



Vývoj počtu žáků na naší škole
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I přes neotevření 

dálkového 

nástavbového 

studia poslední 2 

roky držíme 

pozitivní trend 

počtu žáků.



Demografická křivka
Teoretická skladba žáků naší školy

Reálná skladba žáků naší školy



Dopady poklesu zájmu o učební obory na 
naší škole

Neplníme 
kvóty – jsme 

zhruba na 
50% potřeb, 

než které nám 
vypsalo MŠMT

Stavební 
obory jsou 
„uměle“ 

udržované –
slučování tříd, 

dotované 
obory

Situace u 
strojních 

oborů je jen 
zdánlivě lepší

Obor Karosář 
letos 

neotevřen

Neuspokojujeme 
potřeby trhu



Dopady na naší škole – pokr.

Po omezení jiných 
oborů jsme otevřeli 

po 3 letech H obor –
Klempíř

Jako jediná škola v 
Ústeckém kraji 

máme žáky v oboru 
Karosář ve 3. ročníku

Nicméně v letošním 
roce zaznamenáváme 
reálný růst zájmu o 
strojírenské obory



Na trhu práce chybí řemeslníci

100 000 
odborníků!



Trendy na trhu práce

Kvalifikovaných 
řemeslníků je 
nedostatek 
(odchod 

odborníků do 
důchodu)

Práce 
vyžadující 
kvalifikaci 

dělají 
často lidé 

bez 
odbornéh
o vzdělání

Najímají se 
pracovníci 

ze 
zahraničí

Odkládají 
se zakázky

Ale - Rostou 
platy 

řemeslníků



Žijeme v oblasti s velmi rozvinutým 
průmyslem

Stoupají požadavky na kvalifikované odborníky

Roste enormně zájem o strojírenské obory 

Nejžádanější profese z trhu:

Obráběč kovů

Elektrikář

Zámečník

Automechanik

Karosář



Stát podporuje studium technických oborů:

Stipendium na 
podporované 
obory –
• 1. r. – 300 Kč/měsíčně

• 2. r. – 400 Kč/měsíčně

• 3. r. – 500 Kč/ měsíčně

• + jednorázový příspěvek při 
ukončení studia – 5 000 Kč

Podpora škol -
výstavby a 

zařízení dílen

Dotované 
obory s nízkým 
počtem žáků



Stipendii podporované obory ÚK a MŠMT

• Zedník 

• Klempíř

• Instalatér

Stavební 
obory

• Obráběč kovů

• Strojní mechanik 
(zámečník) 

• Elektrikář

Strojírenské 
obory



Nízký zájem žáků o UO - příčiny

V 90. letech se změnil pohled na úspěšného zaměstnance, technické 
obory „ztratily“ tradiční vysoký kredit, klesaly v tomto oboru platy

Rodiče nechtějí dávat děti na UO

Firmy automatizovaly výrobu a měly dostatek „starých“ řemeslníků

Odborníci byli nahrazováni často „pseudo-odborníky “

Přestaly se vyučovat dílny na ZŠ

Bohužel děti často ztratily osobní vzory



Co je třeba udělat? 

Pomoci žákům při rozhodování při volbě 
budoucího povolání

Změnit vnímání UO rodiči

Ovlivnit veřejnost - řemeslo již není 
„špinavé“ a je navíc lukrativní



Výhody studia technických oborů

Stipendia - žáci mohou studovat obory, které jsou 
podporované ÚK a MŠMT

Možnost výdělku - od druhého ročníku žáci pracují ve 
smluvních firmách a vydělávají si peníze (individuální praxe)

Pestré studium – týden škola x týden praxe (zdravější styl 
života)

Snadné uplatnění v ČR i v zahraničí

Nízké vstupní náklady na založení živnosti po studiu (u 
většiny oborů)



Vnímat žáka jako nejdůležitějšího partnera 
tohoto vztahu!

Žák 
(rodič)

FirmaŠkola



Vyjasnění životního cíle žáka

Jasná vize

Škola –
ZŠ+SŠ

Budoucí 
firma

Osobní 
vzor



Umožnit žákovi poznat řemeslo!

Exkurze do firem

Osobní zkušenost 
- sdílení učeben

Osobní setkání s 
odborníky, vzory



Výběr budoucího povolání

Žák, který ví, 
kam jde

Firma, která 
má zájem o 

žáka –
exkurze, 

beseda, vzor

ZŠ – maximálně 
podpoří žáka 
při výběru 
povolání

Rodič –
realista, 

pomocník

SŠ – umožní 
žákovi poznat 

obor před 
finálním 

rozhodnutím



Charakteristika naší školy

45 let tradice

Sídlíme v Teplicích, Krupce a Duchcově

Vyučujeme:

• Strojírenské obory

• Stavební obory

• Elektrotechnické obory

• Dřevozpracující obory



Strojírenské obory
 Obráběč kovů – S

 Strojní mechanik (zámečník) – S

 Elektrikář – S

 Autoelektrikář

 Automechanik (Mechanik opravář motorových vozidel)

 Karosář

Zjednodušený obor (bez cizího jazyka)

 Strojírenské práce

S = stipendijní obory



Střední škola stavební a strojní Teplice

Stavební obory
 Zedník - S

 Klempíř - S

 Instalatér – S

 Malíř a lakýrník

 Truhlář

Zjednodušené učební obory (bez cizího jazyka)

 Zednické práce

 Zahradnické práce

 Malířské a natěračské práce

 Truhlářská a čalounická výroba

S = stipendijní obory



Maturitní obory

Denní studium – 4-leté

Elektrotechnika

Mechanik elektrotechnických a 

instalatérských zařízení (stavební instalace, 

plynové kotle, klimatizace atd.)

Nástavba – 2 letá

Podnikání



Děkuji za pozornost!


