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Přehled vyučovaných oborů

Školní vzdělávací program Dél
ka

Typ Forma

Aplikovaná chemie 4 Maturitní Denní

Forenzní chemie 4 Maturitní Denní

Spotřební chemie 4 Maturitní Denní

Petrochemie 4 Maturitní Denní

Mechanik elektrotechnik 4 Maturitní Denní

Informační technologie 4 Maturitní Denní

Elektromechanik pro zařízení a přístroje 3 Učební Denní

Ošetřovatelka 3 Učební Denní

Mechanik elektrotechnik 2 Maturitní Dálkové

Chemik operátor 2 Maturitní Dálkové



APLIKOVANÁ CHEMIE 
• denní čtyřleté studium 

– pro chlapce i dívky

• ve 3. ročníku si žáci mohou 
volit konkrétní zaměření

• po ukončení studia lze 
pokračovat na VŠCHT v 
Unipetrol Litvínov

• nejlepším žákům nabízíme 
perspektivní zaměstnání              
u partnerů školy či uplatnění        
u potenciálních 
zaměstnavatelů

• možný výběr anglického nebo 
německého jazyka

Bližší informace o studiu:

• V osnovách tohoto oboru

jsou obsaženy odborné a na

praxi zaměřené předměty:

– Chemická laboratorní 

cvičení, analytická 

laboratorní cvičení, IT, 

chemická technika, chemie, 

analytická chemie…

Uplatnění našich absolventů?

• Odborní pracovníci laboratoří, chemická technologie, analytická 

chemie, ochrana živ. prostředí, odborné služby (hygiena apod.), 

odpadové hospodářství, střední podnikový management, státní 

správa i místní samospráva, výpočetní technika v moderních 

laboratořích chemie …



Chemická laboratoř 



Chemická laboratoř 



Výuka laboratorních cvičení v 

akreditovaných laboratořích UNICRE v 

areálu Chempark společnosti Unipetrol



Praxe druhých a třetích ročníků studentů 

oboru aplikovaná chemie

• V rafinérském a petrochemickém 

areálu skupiny Unipetrol v Záluží



Fotografická soutěž 



Studentská vědecká 
konference



1. místo v Středoškolské 
odborné činnosti v okresním 

kole



2. místo v Středoškolské 
odborné činnosti v krajském 

kole



Školní knihovna



Odpočinek o přestávce



Sportovní kurzy

1. ročník – lyžařský kurz
2. ročník – cykloturistický  kurz
3. ročník – vodácký kurz
4. ročník – vysokohorský  kurz



Akce školy
• Výlety

• Exkurze

• Přednášky

• Soutěže 


