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Seznam zapojených středních škol (zřizovatel ÚK)  

Název zapojené střední školy 

Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace 

Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková 
organizace  

Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, 
příspěvková organizace 

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - 
Libverda, příspěvková organizace  

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace  

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a 
cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace 

Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace 

Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 

Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, 
příspěvková organizace 

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední 
zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, 
příspěvková organizace  

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková 
organizace 

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace 

Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace 

Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace 

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace  

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace 

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková 
organizace 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 
1806, příspěvková organizace  
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Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace 

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, 
příspěvková organizace 

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, 
příspěvková organizace  

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace  

Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace  

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace  

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední 
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace 

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace 

Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková organizace  

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, 
příspěvková organizace 

Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace 

Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace 

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo 
náměstí 1, příspěvková organizace  

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace 

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace 

Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace 

 Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace  

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad 
Labem, příspěvková organizace  

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, 
Palachova 35, příspěvková organizace 

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí 
nad Labem, příspěvková organizace  

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace 

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace 
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Seznam zapojených soukromých středních škol 

Název školy / zapojeného partnera 

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s 

právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., Litoměřice, Palackého 730/1 

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. 

Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. 

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, 

Litvínov, Ukrajinská 379 

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. 

Střední škola EDUCHEM, a.s. 

Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. 

Střední odborná škola InterDACT s.r.o. 

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. 

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov 

GYMNÁZIUM Jana Amose Komenského s.r.o. 

Střední škola AGC a.s. 

Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270 

 Severočeská střední škola s.r.o.  
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Zapojená Speciálně pedagogická centra a Pedagogicko-psychologická poradna 

Speciálně pedagogická centra 

Speciálně pedagogické centrum při Základní škole speciální, Základní škole praktické a 

Praktické škole, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace 

Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole, Mateřské škole a 

Praktické škole v Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace 

Speciálně pedagogické centrum při Logopedické základní škole, příspěvková 

organizace Měcholupy  

Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole, Speciální mateřské škole a 

Praktické škole, Děčín, příspěvková organizace 

Speciálně pedagogické centrum pří Speciální základní škole a speciální mateřské škole 

Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace 

 

Zapojená Pedagogicko-psychologická poradna 

Pedagogicko-psychologická poradna 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace  

 


