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1. Stručný popis záměru a zdůvodnění  
 

Pedagogické centrum Ústí nad Labem, zařízení pro další vzdělávání, o.p.s., zpracovalo Studii 

proveditelnosti včetně CBA na popularizaci technických a přírodovědných oborů v Ústeckém kraji, 

jejímž cílem je stanovení postupů, jež by vedly ke zvýšení zájmu o takto zaměřené studijní obory 

u žáků základních a středních škol.  

Studie proveditelnosti reaguje na celospolečenskou poptávku po zvýšení počtu absolventů 

přírodovědných a technických oborů, což mimo jiné dokládá i vyhlášení roku 2015 Rokem průmyslu 

a technického vzdělávání, který si klade za úkol „změnit postupně pohled na průmysl jako na moderní 

součást ekonomiky 21. století, zvýšit zájem o technické obory a upravit systém vzdělávání právě 

k podpoře technických oborů. To je společným zájmem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) 

a dalších zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a asociací a tuzemských firem a také vlády 

a ministerstev jako je MŠMT, MPO a MPSV, škol i dalších institucí. Pomoci naplnit tyto záměry by měl 

Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015,“ zaznělo na úvodní konferenci. Z šetření svazu 

průmyslu vyplývá, že 8 z 10 firem v Česku je vystaveno problému nedostatku technicky vzdělaných 

lidí (chybí jich v ČR až 100 000). Z průzkumu dále vyplynulo, že zájem o technické obory mezi mladými 

lidmi je nedostatečný a že klesá kvalita vzdělání.  

Studie proveditelnosti se věnuje problematice technického a přírodovědného vzdělávání 

s ohledem na specifické podmínky Ústeckého kraje. Kromě rešerše veřejných dokumentů především 

z Národního ústavu vzdělávání, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsou vstupními 

informacemi výsledky z realizovaných analýz. První z nich je Analýza současného stavu a potřeb 

v základních školách Ústeckého kraje v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Hlavní 

cílovou skupinou jsou žáci základních škol, kteří volí svoji další profesní cestu. Druhým zdrojem dat je  

Analýza aktuálního stavu personálního a materiálního vybavení středních škol Ústeckého kraje 

pro podporu studia technických a přírodovědných oborů. Zde je cílová skupina jen o několik let starší 

– žáci středních škol. Ti už v případě středních odborných škol svoji prvotní profesní volbu provedli, 

v případě gymnázií jde o volbu rámcovou, její konkretizace je o čtyři roky odložena.  

Studie v analytické části mapuje vztah základních, středních, potažmo i vysokých škol, 

zaměstnavatelů a zřizovatelů škol k problematice obecně nízkého zájmu o studium technických 

a přírodovědných oborů, ale zjišťuje také představy o postupech, jak nepříznivou situaci zlepšit. 

Na základě zjištění současného stavu, odhalení klíčových problémů a syntéze představ jednotlivých 

zúčastněných stran studie navrhuje způsoby řešení, včetně zaměření relevantních projektů 

s vyčíslením potřebných zdrojů k jejich realizaci.  
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Nemalou pozornost věnujeme procesu výběru vzdělávacích oborů (na základě čeho se mladí 

lidé rozhodují, kdo je nejvíce ovlivňuje při volbě další studijní cesty atp.), proto nás zajímal i pohled  

na úroveň kariérového poradenství, jedna z kapitol se tedy věnuje této problematice.  

Různorodé skupiny, které ovlivňují výběr a úroveň technického a přírodovědného vzdělávání, 

musí spolu komunikovat, bez vytvoření spolupracující sítě jednotlivých škol, jejich zřizovatelů, 

zaměstnavatelů, obcí a dalších odborných institucí by se nepodařilo naplnit případný projektový cíl: 

zvýšení zájmu o technické a přírodovědné obory. Proto se věnujeme vymezení a popisu všech 

zainteresovaných aktérů, které mohou působit na cílovou skupinu: žáky a jejich rodiče. 

V naší práci jsme se pokusili definovat obory patřící do oblasti technického a přírodovědného 

vzdělávání, v přehledné tabulce se snažíme zachytit školy Ústeckého kraje, které tyto obory nabízejí. 

Z velkého počtu oborů jsme se snažili stanovit ty, kterým by měla být věnována zvýšená podpora, 

neboť jejich absolventi nacházejí bezproblémové uplatnění na trhu práce, je o ně zájem ze strany 

zaměstnavatelů. V této souvislosti chceme ale podotknout, že soustředění pouze na nyní žádané 

obory by nebylo nejvhodnější, neboť školství bude vždy o krok pozadu (už jenom z důvodu časové 

prodlevy studia) za potřebami trhu práce. 

Z analýz i dalších podkladů se snažíme definovat konkrétní řešení (etapy, aktivity včetně 

časového harmonogramu a specifikace investičních a neinvestičních nákladů), která jsou 

předpokladem pro popularizaci technických a přírodovědných oborů v Ústeckém kraji.  
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2. Specifikace přírodovědných a technických vzdělávacích 

oborů a jejich členění do logických celků  

 

Pro specifikaci přírodovědných a technických oborů na SŠ se musíme nejdříve podívat 

na klasifikaci profesí. Tyto struktury jsou provázány, přesto jsou to dvě odlišné normy. 

Pro hodnocení profesní struktury byla využita jako základ Klasifikace CZ-ISCO, která vychází 

z metodických principů mezinárodní klasifikace ISCO-08. Je založena na dvou hlavních principech, 

kterými jsou druh vykonávané práce (pracovní místo) a úroveň dovedností. Zaměstnání, jež vyžadují 

vykonávání stejných úkolů, by měla být vždy zatříděna na stejném místě, i když se požadované 

formální vzdělání nebo kvalifikace konkrétního zaměstnance mohou mezi jednotlivými zeměmi i mezi 

jednotlivými osobami lišit. Klasifikaci ISCO používá MPSV i Český statistický úřad a zahrnuje 

10 hlavních skupin povolání.  

1. Osobní a provozní a služby 

2. Strojírenství a strojírenská výroba 

3. Stavebnictví, geodézie a kartografie 

4. Obchod 

5. Gastronomie, hotelnictví a turismus 

6. Technická chemie a chemie silikátů 

7. Zemědělství a lesnictví 

8. Textilní a kožedělná výroba 

9. Umění a užité umění 

10. Doprava a spoje 

Při hodnocení vzdělání pracovníků se vycházelo z Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání 

v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, které uvádí soustavu oborů, včetně skupin 

oborů a kategorií vzdělání. Obor vzdělání je uváděn jako „Studijní obor“, nebo „kód oboru“. Např. 

„nástrojař, nástrojařské práce“ se označuje kódem 23-52/H, kde 2 je kód hlavní skupiny (Technické 

vědy a nauky), 23 je kód skupiny (Strojírenství a strojírenská výroba) a H je kategorie dosaženého 

vzdělání (střední odborné vzdělání s výučním listem). 
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Tabulka č. 1: Členění podle skupin oborů vzdělání – vybrané skupiny oborů 

1. Strojírenství a strojírenská 
výroba  

STRO  

2. Elektrotechnika, 
telekomunikace, výpočetní 
technika  

ELEKT  

3. Technická chemie a chemie 
silikátů  

CHEMIE  

4. Hornictví, těžební průmysl  HORN  

5. Potravinářství a 
potravinářská chemie  

POTR  

6. Textilní výroba, oděvnictví, 
kožedělná a obuvnická 
výroba  

TEXKUŽ  

7. Stavebnictví, geodézie a 
kartografie  

STAV  

8. Zemědělství, lesnictví a 
rybářství  

ZEMĚ  

9. Zdravotnictví  ZDRA  

10. Vzdělávání učitelů a 
pedagogické vědy  

PEDA  

11. Umění a užité umění  UMĚNÍ  

12. Ekonomika a administrativa  EKON  

13. Obchod (provoz, sklad, 
prodavači)  

OBCH  

14. Gastronomie, hotelnictví a 
turismus  

GASTR  

15. Osobní a provozní služby  SLUŽ  

 

Zdroj: Národní soustava kvalifikací, převzato z : http://www.infoabsolvent.cz/ 

 
Klasifikace studijních oborů na středních odborných školách vychází ze školského zákona 

a kurikulárních dokumentů. Struktura je členěna na obory:  

M – Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) 

L/0 – Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou  

L/5 – Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (nástavbové studium)  
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K – Úplné střední všeobecné vzdělání (v gymnáziích)  

P – Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři  

H – Střední odborné vzdělání s výučním listem 

E – Nižší střední odborné vzdělání 

J – Střední vzdělání bez maturity i výučního listu 

C – Praktická škola 

  

Přehled uvádíme níže. V žádném relevantním dokumentu jsme nenašli definici technických 

či přírodovědných oborů. Vytvořili jsme tedy svůj algoritmus rozhodování, zda daný obor patří 

či nepatří do technických, resp. přírodovědných oborů, a ten jsme aplikovali na seznam všech oborů 

Národního ústavu vzdělávání.  

Obrázek č. 1 : Algoritmus výběru technických a přírodovědných oborů 
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Na základě tohoto algoritmu jsme obory roztřídili na:  

 

 

 

 
Tabulka č. 2:  Přehled všech oborů s vyznačením technických a přírodovědných oborů 

Technické obory 

Přírodovědné obory 

Služby a ostatní  

Obory typu H  středních škol s výučním listem 

 H 21-52-H/01 Hutník  4 

H 21-53-H/01 Modelář  4 

H 21-55-H/01 Slévač  4 

H 23-51-H/01 Strojní mechanik  4 

H 23-52-H/01 Nástrojař  4 

H 23-55-H/01 Klempíř  4 

H 23-55-H/02 Karosář  4 

H 23-56-H/01 Obráběč kovů  4 

H 23-57-H/01 Kovář  4 

H 23-61-H/01 Autolakýrník  6 

H 23-62-H/01 Jemný mechanik  6 

H 23-65-H/01 Strojník  4 

H 23-65-H/02 Lodník  4 

H 23-65-H/03 Strojník silničních strojů  4 

H 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel  4 

H 23-69-H/01 Puškař  4 

H 26-51-H/01 Elektrikář  9 

H 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud  9 

H 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje  9 

H 26-57-H/01 Autoelektrikář  9 

H 26-59-H/01 Spojový mechanik  9 

H 28-52-H/01 Chemik  4 

H 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky  7 

H 28-58-H/01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla  7 

H 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů  7 

H 29-51-H/01 Výrobce potravin  8 

H 29-53-H/01 Pekař  8 

H 29-54-H/01 Cukrář  8 

H 29-56-H/01 Řezník - uzenář  8 

H 31-57-H/01 Výrobce textilií  7 

H 31-58-H/01 Krejčí  5 

H 31-62-H/01 Výrobce pokrývek hlavy  5 
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H 32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží  5 

H 32-54-H/01 Výrobce obuvi  5 

H 33-56-H/01 Truhlář  2 

H 33-59-H/01 Čalouník  7 

H 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích  7 

H 34-53-H/01 Reprodukční grafik  7 

H 34-57-H/01 Knihař  7 

H 36-52-H/01 Instalatér  7 

H 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení  7 

H 36-54-H/01 Kameník  7 

H 36-56-H/01 Kominík  6 

H 36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských 
zařízení  6 

H 36-59-H/01 Podlahář  6 

H 36-62-H/01 Sklenář  7 

H 36-64-H/01 Tesař  2 

H 36-65-H/01 Vodař  6 

H 36-66-H/01 Montér suchých staveb  7 

H 36-67-H/01 Zedník  7 

H 36-67-H/02 Kamnář  7 

H 36-69-H/01 Pokrývač  7 

H 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy  5 

H 37-52-H/01 Železničář  5 

H 39-41-H/01 Malíř a lakýrník  5 

H 41-51-H/01 Zemědělec - farmář  3 

H 41-51-H/02 Včelař  3 

H 41-52-H/01 Zahradník  3 

H 41-53-H/01 Rybář  3 

H 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní  3 

H 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář  4 

H 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů  4 

H 41-56-H/01 Lesní mechanizátor  2 

H 41-56-H/02 Opravář lesnických strojů  2 

H 41-57-H/01 Zpracovatel dřeva  2 

H 53-41-H/01 Ošetřovatel  1 

H 65-51-H/01 Kuchař - číšník  5 

H 66-51-H/01 Prodavač  5 

H 66-52-H/01 Aranžér  5 

H 66-53-H/01 Operátor skladování  5 

H 69-51-H/01 Kadeřník  5 

H 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér  5 

C 78-62-C/002 Praktická škola dvouletá  5 

C 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá  5 

C 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá  5 

H 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř  4 
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H 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář  4 

H 82-51-H/03 Zlatník a klenotník  4 

H 82-51-H/04 Umělecký keramik  6 

H 82-51-H/05 Vlásenkář a maskér  5 

H 82-51-H/06 Umělecký štukatér  7 

H 82-51-H/07 Umělecký pozlacovač  6 

H 82-51-H/08 Umělecký sklenář  6 

H 82-51-H/09 Umělecký rytec 6 

Obory typu J - Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i 
výučního listu, obory typu C - Praktická škola obory typu L - Úplné střední 
odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou, obory typu E - Nižší 
střední odborné vzdělání s výučním listem  

 J 53-41-J/01 Zubní instrumentářka  1 

J 63-51-J/01 Obchodní škola  1 

J 75-31-J/01 Pedagogika pro asistenty ve školství  1 

J 75-41-J/01 Pečovatelské služby 1 

C 78-62-C/002 Praktická škola dvouletá  1 

C 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá  1 

C 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 1 

L/0 21-43-L/01 Hutník operátor  4 

L/0 21-44-L/01 Technik modelových zařízení  4 

L/0 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení  4 

L/0 23-45-L/01 Mechanik seřizovač  4 

L/0 23-45-L/02 Letecký mechanik  4 

L/0 23-62-L/01 Optik  4 

L/0 23-69-L/01 Technik - puškař  4 

L/0 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik  9 

L/0 28-42-L/01 Chemik operátor  4 

L/0 31-43-L/01 Oděvní technik  6 

L/0 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby  2 

L/0 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích  7 

L/0 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média  7 

L/0 34-56-L/01 Fotograf  5 

L/0 34-57-L/01 Technik dokončovacího zpracování tiskovin  6 

L/0 39-41-L/01 Autotronik  9 

L/0 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení  9 

L/0 41-43-L/01 Chovatel cizokrajných zvířat  3 

L/0 65-41-L/01 Gastronomie  5 

L/0 66-41-L/01 Obchodník  5 

L/0 69-41-L/01 Kosmetické služby  5 

L/0 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční  5 

L/0 82-48-L/01 Starožitník  5 
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L/0 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů  4 

L/0 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva  2 

L/0 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu  6 

L/0 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky  6 

L/0 82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla  6 

L/0 82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 6 

E 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce  9 

E 28-57-E/01 Keramická výroba  7 

E 28-63-E/01 Bižuterní výroba  7 

E 29-51-E/01 Potravinářská výroba  8 

E 29-51-E/02 Potravinářské práce  8 

E 31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba  5 

E 31-59-E/01 Šití oděvů  5 

E 31-59-E/02 Šití prádla  5 

E 32-41-E/01 Kožedělná výroba  5 

E 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba  2 

E 33-57-E/01 Dřevařská výroba  2 

E 33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv  2 

E 33-59-E/001 Čalounické práce  5 

E 34-57-E/01 Knihařské práce  7 

E 36-51-E/01 Dlaždičské práce  7 

E 36-55-E/01 Klempířské práce ve stavebnictví  7 

E 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce  7 

E 36-59-E/01 Podlahářské práce  7 

E 36-62-E/01 Sklenářské práce  7 

E 36-64-E/01 Tesařské práce  7 

E 36-67-E/01 Zednické práce  7 

E 36-67-E/02 Stavební práce  7 

E 36-69-E/01 Pokrývačské práce  7 

E 41-51-E/01 Zemědělské práce  3 

E 41-52-E/01 Zahradnické práce  3 

E 41-52-E/02 Zahradnická výroba  3 

E 41-55-E/01 Opravářské práce  3 

E 41-56-E/01 Lesnické práce  3 

E 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby  5 

E 65-51-E/02 Práce ve stravování  5 

E 66-51-E/01 Prodavačské práce  5 

E 69-54-E/01 Provozní služby  5 

E 75-41-E/01 Pečovatelské služby 5 
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Obory typu M - Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)  

 M 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí  3 

M 16-02-M/01 Průmyslová ekologie  3 

M 18-20-M/01 Informační technologie  9 

M 21-42-M/01 Geotechnika  5 

M 21-43-M/01 Hutnictví  4 

M 23-41-M/01 Strojírenství  4 

M 23-45-M/01 Dopravní prostředky  4 

M 26-41-M/01 Elektrotechnika  9 

M 26-45-M/01 Telekomunikace  9 

M 28-44-M/01 Aplikovaná chemie  4 

M 28-46-M/01 Technologie silikátů  4 

M 29-41-M/01 Technologie potravin  8 

M 29-42-M/01 Analýza potravin  8 

M 31-41-M/01 Textilnictví  8 

M 31-43-M/01 Oděvnictví  8 

M 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže  4 

M 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba  2 

M 34-41-M/01 Polygrafie  7 

M 34-42-M/01 Obalová technika  6 

M 36-43-M/01 Stavební materiály  7 

M 36-45-M/01 Technická zařízení budov  7 

M 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí  3 

M 36-47-M/01 Stavebnictví  7 

M 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy  5 

M 37-42-M/01 Logistické a finanční služby  5 

M 39-08-M/01 Požární ochrana  6 

M 41-04-M/01 Rostlinolékařství  3 

M 41-41-M/01 Agropodnikání  3 

M 41-42-M/01 Vinohradnictví  3 

M 41-43-M/01 Rybářství  3 

M 41-43-M/02 Chovatelství  3 

M 41-44-M/01 Zahradnictví  3 

M 41-45-M/01 Mechanizace a služby  3 

M 41-46-M/01 Lesnictví  3 

M 43-41-M/01 Veterinářství  3 

M 53-41-M/01 Zdravotnický asistent  1 

M 53-41-M/02 Nutriční asistent  1 

M 53-43-M/01 Laboratorní asistent  1 

M 53-44-M/03 Asistent zubního technika  1 

M 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  1 
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M 63-41-M/02 Obchodní akademie  1 

M 65-42-M/01 Hotelnictví  1 

M 65-42-M/02 Cestovní ruch  1 

M 66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti  1 

M 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost  1 

M 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost  1 

M 69-42-M/01 Oční optik  6 

M 72-41-M/01 Informační služby  1 

M 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika  1 

M 75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství  1 

M 75-41-M/01 Sociální činnost  1 

M 78-42-M/01 Technické lyceum  1 

M 78-42-M/02 Ekonomické lyceum  1 

M 78-42-M/03 Pedagogické lyceum  1 

M 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum  1 

M 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum  1 

M 78-42-M/06 Kombinované lyceum  1 

M 78-42-M/07 Vojenské lyceum  5 

M 82-41-M/01 Užitá malba  5 

M 82-41-M/02 Užitá fotografie a média  5 

M 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba  5 

M 82-41-M/04 Průmyslový design  6 

M 82-41-M/05 Grafický design  5 

M 82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů  5 

M 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů  5 

M 82-41-M/08 Tvorba hraček a herních předmětů  5 

M 82-41-M/09 Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků  5 

M 82-41-M/10 Řezbářství  2 

M 82-41-M/11 Design interiéru  5 

M 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu  5 

M 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů  5 

M 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví  5 

M 82-41-M/15 Tvorba a vzorování bižuterie  5 

M 82-41-M/16 Kamenosochařství  6 

M 82-41-M/17 Multimediální tvorba  5 

M 82-41-M/18 Uměleckořemeslná stavba varhan  5 

M 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství  5 

M 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 5 



- 14 - 
 

Tabulka č. 3:  Přehled členění oborů 

 
 

Zdroj: Národní soustava oborů, převzato z : http://www.infoabsolvent.cz/ 

  

Rozdělení oborů Celkem Technické Přírodovědné 

Obory typu H 84 57 5 

Obory typu J, C, L, E 69 38 6 

Obory typu M 78 22 13 
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3. Výběr vzdělávacích oborů, na které bude zejména 
následná podpora zaměřena 

 

 

Pro výběr vzdělávacích oborů, na které by mohla být zaměřena následná podpora, jsme 

zvolili následující metodiku: zkoumali jsme shodu získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání 

a dále souvislosti oboru vzdělávání a míry nezaměstnanosti jeho absolventů.  

Hodnocením shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání absolventů středního 

odborného vzdělávání se zjišťuje využití kvalifikace absolventů z hlediska vykonávaného zaměstnání. 

Vysoké hodnoty hrubé neshody mohou poukazovat na nesoulad mezi strukturou i počty absolventů 

a strukturou potřeb trhu práce. Na druhé straně ukazují na adaptabilitu a flexibilitu absolventů, kteří 

z důvodů nespokojenosti s pracovními a platovými podmínkami pracují v jiných profesích, než 

pro které se připravovali.  

Vyučení – dosahují poměrně vysokých hodnot úplné shody (46 %), na druhé straně je vysoký 

také podíl těch, kteří pracují v hrubé neshodě se svým získaným vzděláním (37 %). Jenom malá část 

vyučených absolventů pracuje na pozicích, které jsou mezi tím, na pozicích, které částečně nebo 

okrajově souvisejí s dosaženým středním vzděláním. Mezi mladými absolventy (20–24 a 25–29 let) 

a celkem vyučených EAO jsou jenom malé rozdíly, navíc mladí se v o něco větší míře uplatňují 

v zaměstnáních, která jsou v úplné shodě s jejich získaným vzděláním.  

Maturanti OV – uplatňují se v souladu se svou úrovní dosaženého vzdělání a se svou 

kvalifikací v úplné shodě jenom v 36 %, ovšem vysoký podíl maturantů OV se uplatňuje na pozicích, 

které je zařazují do kategorie částečné shody (20 %), což je umožněno širší přípravou v maturitních 

oborech středního odborného vzdělání. Hrubou neshodu vzdělání a zaměstnání vykazuje 31 % všech 

maturantů OV. Mladí absolventi ve věku 20–24 i 25–29 let jsou na tom ale značně hůře (zejména 

v kategorii hrubé neshody). Také ve srovnání s mladými absolventy s výučním listem je jejich pozice 

horší – značně méně se jich uplatnilo v zaměstnání, které by bylo v úplné shodě se získaným 

vzděláním a kvalifikací. Zdá se, že i absolventi maturitních oborů středního odborného vzdělání 

nemají zrovna lehkou pozici na trhu práce, pokud mají zájem o uplatnění v oboru. Situace se podle 

srovnání s předešlými lety v posledním období pod vlivem ekonomické krize zhoršila. 

Pro hodnocení souladu mezi vzděláním a zaměstnáním byla použita čtyřstupňová škála“ 

A – úplná shoda – absolvent byl pro uvedenou činnost (práci) přímo připravován; 

B – částečná shoda – uplatnění absolventa v dané činnosti je značně logické; 

C –   dílčí neshoda – uplatnění absolventa v dané činnosti lze alespoň vzdáleně akceptovat; 
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D –      hrubá neshoda – uplatnění absolventa v dané činnosti (práci) je v protikladu s jeho přípravou, 

absolvent vůbec nevyužívá své kvalifikace (např. absolvent strojař pracuje jako barman nebo kuchař 

apod.). 

Hodnoty hrubé neshody jsou vysoké:  

u všech pracovníků – 37 % u vyučených a 31 % u maturantů,  

u mladých ve věku 20-29 let – 35 % u vyučených a 40 % u maturantů.  

 

Vyučení 

Nejnižší hodnoty hrubé neshody, což svědčí o dobrém uplatnění absolventů ve svém oboru, 

má skupina strojírenských oborů – 21 % všech EAO, ještě méně u mladých ve věku 20-29 let, jenom 

13 %. Na poměrně dobré možnosti uplatnění absolventů strojírenských oborů ve svém oboru 

poukazují i jejich poměrně vysoké hodnoty úplné shody a nižší míru nezaměstnanosti. Nízké hodnoty 

hrubé neshody mají také skupiny oborů Osobní a provozní služby (20 % EAO) a Stavebnictví, geodézie 

a kartografie (32 % EAO). Nejhoršího výsledku z hlediska hodnocení hrubé neshody (tj. nejvyšších 

hodnot) dosáhla skupina oborů Umění a užité umění – 70 % EAO, u absolventů ve věkové kategorii 

20-29 let je tento podíl nižší, jenom 58 % (velké rozdíly mohou vznikat i nepřesnostmi, které vyplývají 

z malého vzorku hodnocených osob). Ze skupin oborů s větším počtem absolventů je na tom nejhůře 

skupina textilní a kožedělné výroby - 61 % EAO. Jedná se o skupinu oborů vzdělání připravující 

absolventy pro odvětví, které v 90. letech prodělalo značnou krizí a pouze části firem se podařilo 

transformovat a obstát v tvrdém konkurenčním prostředí na trhu. Výrazně také klesá počet 

absolventů těchto oborů, klesá zájem o vyučení v těchto oborech a také počet pracovních příležitostí 

na trhu práce. Vysokou míru hrubé neshody má i skupina oborů Potravinářství (54 % EAO) a Obchod 

– až 51 % EAO, u absolventů je situace také velice nepříznivá.  

Maturanti 

Hrubá neshoda u 20-29letých absolventů se středním vzděláním s maturitou dosahuje 31 %. 

Což jinak řečeno znamená, že 31 % lidí s maturitním vzděláním nachází uplatnění v zaměstnáních, 

která vůbec neodpovídají jejich dosaženému vzdělání. Nejpříznivější situace (nejnižší hodnota hrubé 

neshody) ze sledovaných skupin oborů je ve skupině Zdravotnictví (12 %). Zdravotnické obory patří 

mezi obory s nejvyššími podíly úplné shody, což vyplývá i ze specifického charakteru jejich 

vykonávané činnosti. Poměrně dobrá situace z hlediska hodnocení hrubé neshody je i ve skupinách 
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oborů strojírenských (29 %), ekonomických (30 %) a také elektrotechnických (31 %), pedagogických 

(34 %) a stavebních (35 %). Čtvrtinový podíl absolventů patřících do kategorie hrubé neshody je 

příznivý zejména pro skupinu strojírenských oborů, u které je ale velice nízký podíl absolventů v úplné 

shodě. Nejvyšší hodnoty hrubé neshody jsou ve skupině oborů Umění a užité umění (58 %) 

a ve skupině Textilní a kožedělná výroba (49 %). Nejvyšší hodnoty nalezneme u hornických oborů, 

a to z dlouhodobého hlediska, ale jedná se o málo četnou skupinu oborů, hodnocení je tedy obtížné. 

 

Obrázek č. 2: Celkové hodnocení shody absolventů středního odborného vzdělávání a všech EAO podle kategorií 
vzdělání (2001, 2005, 2009, 2013; v %)  

 

A – úplná shoda, B – částečná shoda, C – dílčí neshoda, D – hrubá neshoda  

Zdroj: http://www.infoabsolvent.cz/ 

 

Úroveň hrubé neshody absolventů je u obou kategorií vzdělání vysoká – u vyučených až 35 % 

a u maturantů 38 % pracuje na pozicích, které vůbec neodpovídají jejich dosaženému vzdělání, 

nenacházíme tam oborovou ani jinou shodu. Absolvent tedy nevyužívá své získané kvalifikace. 

U vyučených ve srovnání s hodnocením shody v roce 2001 nedošlo k velkým změnám. U maturantů 

OV je to ale jinak. V posledním období nastala výraznější změna k horšímu – narostl podíl těch, které 

lze zařadit do hrubé neshody, a klesl podíl těch, které zařazujeme do úplné shody. 
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Ve studii jsme se žádoucí oblasti podpory pokusili definovat i za pomoci sledování souvislosti 

vzdělávacích oborů s mírou nezaměstnanosti jejich absolventů. Vzdělávací oblasti v současné době 

s nejnižší mírou nezaměstnanosti by tuto podporu zasloužily nejvyšší, neboť jejich absolventi jsou 

na trhu žádoucí.  

Následně uvádíme přehled oborů v Ústeckém kraji a míru nezaměstnanosti jejich absolventů 

ve srovnání se situací v České republice. Z tabulky lze vyčíst také krátkodobou tendenci v Ústeckém 

kraji (2010 – 2013). 

 

Tabulka č. 4:  Přehled oborů a míry nezaměstnanosti absolventů 

 Ústecký kraj Střední vzdělání s výučním listem - E, H 

Skupina oborů                                                                      
(kód, název) 
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Celkem 25,10% 24,10% 1,00% 17,80% 

16 Ekologie a ochrana prostředí 
    

18 Informační technologie 
    

21 Hornictví,  hutnictví a slévárenství 

 
  

7,70% 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 21,40% 16,10% 5,30% 13,70% 

26 Elektrotech., telekom. a výpočet. technika 17,40% 10,90% 6,50% 11,10% 

28 Technická chemie a chemie silikátů 

 
  

13,60% 

29 Potravinářství a potravinářská chemie 22,90% 26,60% -3,70% 20,80% 

31 Textilní výroba a oděvnictví 45,90% 9,50% 36,40% 24,00% 

32 Kožed. a obuv. výroba a zprac. plastů 
   

10,00% 

33 Zprac. dřeva a výroba hudeb. nástrojů 34,20% 30,00% 4,20% 20,70% 

34 Polygrafie, zpr. papíru, filmu, fotografie 4,80% 4,30% 0,50% 9,60% 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 31,00% 26,20% 4,80% 21,10% 

37 Doprava a spoje 
   

18,80% 

39 Speciální a interdisciplinár. tech. obory 
 

37,50% -37,50% 22,50% 

41 Zemědělství a lesnictví 24,40% 31,60% -7,20% 17,60% 

43 Veterinářství a veterinární prevence 
    

53 Zdravotnictví 
 

27,30% -27,30% 9,80% 

61 Filozofie, teologie 
    

63 Ekonomika a administrativa 
    

64 Podnikání v oborech, v odvětvích 
    

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 26,60% 29,80% -3,20% 20,80% 

66 Obchod 25,30% 28,10% -2,80% 18,00% 

68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 25,10% 
 

25,10% 
 

69 Osobní a provozní služby 
 

24,30% -24,30% 19,00% 

72 Publicistika, knihovnictví a informatika 
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75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 
 

30,60% -30,60% 26,90% 

78 Obecně odborná příprava 
    

82 Umění a užité umění 
 

20,00% -20,00% 10,90% 

 

Ústecký kraj 
Střední odborné vzdělání s MZ a odborným 
výcvikem - L/0; Nástavbové vzdělání - L/5 
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(kód, název) 
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Celkem 22,70% 16,10% 6,60% 15,90% 

16 Ekologie a ochrana prostředí 
    

18 Informační technologie 
    

21 Hornictví,  hutnictví a slévárenství 
   

12,00% 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 12,00% 8,50% 3,50% 9,20% 

26 Elektrotech., telekom. a výpočet. technika 21,60% 9,60% 12,00% 13,40% 

28 Technická chemie a chemie silikátů 
   

12,20% 

29 Potravinářství a potravinářská chemie 
    

31 Textilní výroba a oděvnictví 4,80% 20,00% -15,20% 26,50% 

32 Kožed. a obuv. výroba a zprac. plastů 
    

33 Zprac. dřeva a výroba hudeb. nástrojů 
   

15,70% 

34 Polygrafie, zpr. papíru, filmu, fotografie 24,10% 21,70% 2,40% 14,60% 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 0,00% 33,30% -33,30% 11,00% 

37 Doprava a spoje 18,20% 40,00% -21,80% 10,90% 

39 Speciální a interdisciplinár. tech. obory 22,90% 21,10% 1,80% 14,30% 

41 Zemědělství a lesnictví 
   

22,20% 

43 Veterinářství a veterinární prevence 
    

53 Zdravotnictví 
   

9,10% 

61 Filozofie, teologie 
    

63 Ekonomika a administrativa 35,40% 
 

35,40% 
 

64 Podnikání v oborech, v odvětvích 24,60% 14,40% 10,20% 19,10% 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 13,70% 31,00% -17,30% 16,20% 

66 Obchod 24,60% 13,90% 10,70% 18,90% 

68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 
    

69 Osobní a provozní služby 26,50% 23,10% 3,40% 21,10% 

72 Publicistika, knihovnictví a informatika 
    

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 
    

78 Obecně odborná příprava 
    

82 Umění a užité umění 
   

17,70% 
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Ústecký kraj Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou - M 

Skupina oborů                                                                      
(kód, název) 
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Č
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Celkem 15,20% 13,90% 1,30% 11,60% 

16 Ekologie a ochrana prostředí 18,60% 24,10% -5,50% 18,50% 

18 Informační technologie 
 

17,90% -17,90% 12,70% 

21 Hornictví,  hutnictví a slévárenství 
   

27,30% 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 13,50% 7,60% 5,90% 9,70% 

26 Elektrotech., telekom. a výpočet. technika 16,40% 12,20% 4,20% 10,20% 

28 Technická chemie a chemie silikátů 20,00% 4,20% 15,80% 8,40% 

29 Potravinářství a potravinářská chemie 
   

15,00% 

31 Textilní výroba a oděvnictví 30,00% 
 

30,00% 18,90% 

32 Kožed. a obuv. výroba a zprac. plastů 
   

18,50% 

33 Zprac. dřeva a výroba hudeb. nástrojů 33,30% 0,00% 33,30% 23,20% 

34 Polygrafie, zpr. papíru, filmu, fotografie 11,10% 16,70% -5,60% 13,50% 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 12,00% 13,60% -1,60% 10,80% 

37 Doprava a spoje 25,00% 15,80% 9,20% 13,40% 

39 Speciální a interdisciplinár. tech. obory 2,90% 8,30% -5,40% 8,10% 

41 Zemědělství a lesnictví 24,50% 16,70% 7,80% 14,60% 

43 Veterinářství a veterinární prevence 
   

9,30% 

53 Zdravotnictví 15,60% 14,30% 1,30% 10,20% 

61 Filozofie, teologie 
    

63 Ekonomika a administrativa 16,50% 16,60% -0,10% 12,70% 

64 Podnikání v oborech, v odvětvích 14,40% 
 

14,40% 
 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 17,90% 19,50% -1,60% 13,70% 

66 Obchod 
   

5,00% 

68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 19,70% 14,80% 4,90% 11,20% 

69 Osobní a provozní služby 
   

21,60% 

72 Publicistika, knihovnictví a informatika 
   

15,20% 

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 14,20% 9,80% 4,40% 10,30% 

78 Obecně odborná příprava 6,10% 7,10% -1,00% 7,70% 
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82 Umění a užité umění 26,70% 20,00% 6,70% 12,50% 

Gymnaziální vzdělání - K 4,40% 5,70% -1,30% 4,40% 

 
 

Ústecký kraj Vyšší odborné vzdělání - N 

Skupina oborů                                                                      
(kód, název) 
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Celkem 6,90% 9,20% -2,30% 10,20% 

16 Ekologie a ochrana prostředí 
   

34,20% 

18 Informační technologie 
    

21 Hornictví,  hutnictví a slévárenství 
    

23 Strojírenství a strojírenská výroba 
   

7,50% 

26 Elektrotech., telekom. a výpočet. technika 20,00% 0,00% 20,00% 17,00% 

28 Technická chemie a chemie silikátů 
   

28,60% 

29 Potravinářství a potravinářská chemie 
   

25,00% 

31 Textilní výroba a oděvnictví 
    

32 Kožed. a obuv. výroba a zprac. plastů 
    

33 Zprac. dřeva a výroba hudeb. nástrojů 
   

11,10% 

34 Polygrafie, zpr. papíru, filmu, fotografie 
    

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 9,10% 0,00% 9,10% 4,30% 

37 Doprava a spoje 
   

6,40% 

39 Speciální a interdisciplinár. tech. obory 
   

9,00% 

41 Zemědělství a lesnictví 
   

21,20% 

43 Veterinářství a veterinární prevence 
    

53 Zdravotnictví 2,80% 4,50% -1,70% 4,00% 

61 Filozofie, teologie 
   

22,20% 

63 Ekonomika a administrativa 0,00% 12,00% -12,00% 12,00% 

64 Podnikání v oborech, v odvětvích 6,70% 8,20% -1,50% 9,00% 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 
   

13,90% 

66 Obchod 
   

13,10% 

68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 22,20% 20,00% 2,20% 18,10% 

69 Osobní a provozní služby 
    

72 Publicistika, knihovnictví a informatika 
   

11,10% 

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 12,90% 7,00% 5,90% 8,70% 

78 Obecně odborná příprava 
    

82 Umění a užité umění 2,90% 11,80% -8,90% 10,60% 
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Střední vzdělání s výučním 

listem - E, H 

Polygrafie, zpr. papíru, filmu, 

fotografie 

4,30% 

Textilní výroba a oděvnictví 9,50% 

Střední odborné vzdělání s 

MZ a odborným výcvikem - 

L/0; Nástavbové vzdělání - 

L/5 

Strojírenství a strojírenská výroba 8,50% 

Elektrotech., telekom. a výpočet. 

technika 

9,60% 

Střední odborné vzdělání s 

maturitní zkouškou - M 

Zprac. dřeva a výroba hudeb. 

Nástrojů 

0,00% 

Technická chemie a chemie silikátů 4,20% 

Vyšší odborné vzdělání - N Elektrotech., telekom. a výpočet. 

technika 

0,00% 

Stavebnictví, geodézie a kartografie 0,00% 

Zdravotnictví 4,50% 

O
b

o
ry

 s
 n

ej
vy

šš
í n

ez
am

ě
st

n
an

o
st

í 

Střední vzdělání s výučním 

listem - E, H 

Speciální a interdisciplinár. tech. 

obory 

37,50% 

Zemědělství a lesnictví 31,60% 

Střední odborné vzdělání s 

MZ a odborným výcvikem - 

L/0; Nástavbové vzdělání - 

L/5 

Doprava a spoje 40,00% 

Stavebnictví, geodézie a kartografie 33,30% 

Gastronomie, hotelnictví a turismus 31,00% 

Střední odborné vzdělání s 

maturitní zkouškou - M 

Ekologie a ochrana prostředí 24,10% 

Umění a užité umění 20,00% 

Gastronomie, hotelnictví a turismus 19,50% 

Vyšší odborné vzdělání Právo, právní a veřejnosprávní 

činnost 

20,00% 

Ekonomika a administrativa 12,00% 
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Střední vzdělání s výučním 

listem - E, H 

Textilní výroba a oděvnictví 36,40% 

Právo, právní a veřejnosprávní 

činnost 

25,10% 

Střední odborné vzdělání s 

MZ a odborným výcvikem - 

L/0; Nástavbové vzdělání - 

L/5 

Ekonomika a administrativa 35,40% 

Střední odborné vzdělání s 

maturitní zkouškou - M 

Zprac. dřeva a výroba hudeb. 

Nástrojů 

33,30% 

Textilní výroba a oděvnictví 33,30% 

Vyšší odborné vzdělání - N Elektrotech., telekom. a výpočet. 

technika 

20,00% 
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Střední vzdělání s výučním 

listem - E, H 

Speciální a interdisciplinár. tech. 

obory 

-37,50% 

Pedagogika, učitelství a sociální péče -30,60% 

Zdravotnictví -27,30% 

Osobní a provozní služby -24,30% 

Střední odborné vzdělání s 

MZ a odborným výcvikem - 

L/0; Nástavbové vzdělání - 

L/5 

Stavebnictví, geodézie a kartografie 

 

-33,30% 

Střední odborné vzdělání s 

maturitní zkouškou - M 

Informační technologie -17,90% 

Vyšší odborné vzdělání - N Ekonomika a administrativa -12,00% 
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Střední vzdělání s výučním 

listem - E, H 

Zdravotnictví 17,50% 

Speciální a interdisciplinár. tech. 

obory 

15,00% 

Zemědělství a lesnictví 14,00% 

Textilní výroba a oděvnictví -14,50% 

Střední odborné vzdělání s 

MZ a odborným výcvikem - 

L/0; Nástavbové vzdělání - 

Doprava a spoje 29,10% 

Stavebnictví, geodézie a kartografie 22,30% 
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L/5 Gastronomie, hotelnictví a turismus 14,80% 

Střední odborné vzdělání s 

maturitní zkouškou - M 

 23,20% 

Zprac. dřeva a výroba hudeb. 

Nástrojů 

Umění a užité umění 7,50% 

 Vyšší odborné vzdělání - N Elektrotech., telekom. a výpočet. 

technika 

-17,00% 

 

Zdroj: http://www.infoabsolvent.cz/ 

 

Ze závěrečné tabulky vyplývá, že podle aktuální situace na trhu práce mají z technických 

a přírodovědných profesí  nejnižší nezaměstnanost ty, které souvisejí s absolvováním oborů: 

U typu H: jsou 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích, 34-53-H/01 Reprodukční grafik, 34-57-

H/01 Knihař  a 31-57-H/01 Výrobce textilií. 

U oborů typu L: 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení,  23-45-L/01 Mechanik seřizovač, 26-41-L/01 

Mechanik elektrotechnik, 39-41-L/01 Autotronik. 

U oborů typu M: 28-44-M/01 Aplikovaná chemie, 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba, 41-

46-M/01 Lesnictví 

Nevětší zlepšení situace mezi roky 2010 až 2013 nastalo u oborů: 31-57-H/01 Výrobce textilií, 

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba, 41-46-M/01 Lesnictví, 31-41-M/01 Textilnictví. 

Lepší stav zaměstnanosti v Ústeckém kraji než v ČR je u oborů 31-57-H/01 Výrobce textilií, 

31-43-L/01 Oděvní technik, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 26-41-M/01 Elektrotechnika.  

 

Z hlediska zaměstnatelnosti mají aktuálně nejlepší bilanci obory, které se týkají elektroniky 

a informačních technologií, textilní a strojírenské výroby, polygrafie a chemie, z přírodovědných 

oborů potom lesnictví a dřevařská výroba. Tyto obory aktuálně vidíme jako perspektivní a hodné 

podpory. 

 

V  této souvislosti ale upozorňujeme na prodlevu školství za potřebami trhu práce (zavedení, 

změna oborů a vychování několika ročníků absolventů trvá více než desítku let), které se mohou 

výrazně změnit s příchodem či odchodem jen několika málo zaměstnavatelů v regionu.  Mnohem 

významnější je zachycení trendů, jež budou signalizovat, kteří absolventi najdou uplatnění. Výsledky 
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této studie jednoznačně potvrzují potřebu zaměřit se na podporu přírodovědných a technických 

oborů studia. Podle nás jde ale především o vytvoření materiálního zabezpečení vzdělávacích 

institucí, o podporu možnosti profesního růstu pedagogů a také o motivaci žáků a jejich rodičů, tedy 

o zkvalitnění kariérního poradenství. Tím budou vytvořeny předpoklady pro možnost pružné reakce 

v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání na potřeby trhu práce.  
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4. Analýza současného stavu a potřeb v základních 

školách Ústeckého kraje v oblasti přírodovědného a 

technického vzdělávání 

Úvod 

Analytické šetření proběhlo v měsících květnu a červnu 2014 plošně v celém Ústeckém kraji, 

bylo členěno po okresech, v nichž byl dotazován vždy stejný počet respondentů. 

Data pro analytickou část studie byla získána: 

 Telefonická anketa s představiteli 140 základních škol Ústeckého kraje 

 Řízený rozhovor s 35 výchovnými poradci ze ZŠ Ústeckého kraje 

 Řízený rozhovor s 35 zaměstnavateli z Ústeckého kraje 

 Řízený rozhovor s 35 představitel obcí jako zřizovatelů základních škol 

Ústeckého kraje 

 

Nástroje, metodika 

Z hlediska statistického zpracování můžeme realizovaný výzkum rozdělit do dvou částí. První 

zpracovává klasickým způsobem odpovědi v telefonické anketě se zástupci základních škol. Zde 

využíváme znaky základního statistického souboru (průměry, medián, modus, směrodatná odchylka). 

Pokud jde o záležitosti pro výzkum relevantní, upozorňujeme na rozdíly mezi jednotlivými regiony 

(okresy) Ústeckého kraje. Pokud to je pro výzkum zajímavé, zjišťujeme i souvislost mezi odpověďmi  

jednotlivých respondentů pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Této části se zúčastnilo 

celkem 140 tázaných subjektů, v každém z okresů Ústeckého kraje (Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, 

Most, Chomutov, Litoměřice, Louny) dvacet respondentů, kteří odpovídali na stejné otázky. 

Statisticky druhá část práce metodou komparativní analýzy srovnává odpovědi tří 

zainteresovaných stran: škol (jejich výchovných poradců) zřizovatelů (starostové nebo vedoucí 

odborů školství) a zaměstnavatelů (majitelé, manažeři, či personalisté) na otázky ze stejných okruhů 

problémů. Dodáváme však i specifické informace zkoumané problematiky jednotlivých 

zainteresovaných stran. Tato část již neprobíhala telefonickou anketou, oslovené subjekty jsme 

navštívili a provedli s nimi řízený rozhovor s předem připravenou osnovou. Domníváme se, že kromě 
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kvantitativního zpracování byl při rozhovorech prostor pro zachycení námětů respondentů, došlo 

tedy k uplatnění i prvků kvalitativního výzkumu. Kromě krystalizace problémů v oblasti technického a 

přírodovědného vzdělávání z pohledu jednotlivých stran, jsme se snažili odhalit i případné sporné 

momenty ve spolupráci těchto subjektů. V návrhové části studie to může být podkladem pro 

budování kvalitních regionálních sítí.  

Pro tuto část (pouze metodické statistické dělení) jsme oslovili celkem 105 subjektů (35 

výchovných poradců (5 z každého okresu), 35 představitelů obcí (5 z každého okresu) a 35 zástupců 

zaměstnavatelů (5 z každého okresu). 

V obou statistických částech analýzy se snažíme o reprezentativní rozložení vzorku. 

O regionálním rozložení (bývalé okresy) již byla řeč, v řízených rozhovorech se zřizovateli a pro 

komparaci i s výchovnými poradci, jejichž školy jsou těmito zřizovateli zřizovány, jsme uplatňovali 

hledisko zastoupení velkých a malých škol a hledisko města a venkova. U zaměstnavatelů jsme se 

snažili o oborové rozložení (zastoupení stavební, strojní, dopravní, řemeslné a zemědělské výroby). 

V Ústeckém kraji je přibližně 350 základních škol, oslovili jsme 140, což činí 40 % tedy statisticky 

velice silný vzorek. 

V závěru analýzy se snažíme získaná data syntetizovat, najít průniky odpovědí, zformulovat 

nejpodstatnější závěry a z těch pak vytvořit návrhy opatření. 

 

Tabulka č. 5:  Přehled respondentů 

A.  Management škol 

ZŠ Komenského nám. Děčín Mgr. Olga Křivohlavá ředitel   

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín Mgr. Jitka Nováková  zástupce ředitele  

ZŠ Máchovo nám. Děčín Mgr. Bc. Alena Tomášková ředitel  

ZŠ Míru Boletice Mgr. Jaroslav Hauzírek ředitel  

ZŠ Vojanova Děčín                                                                                                                                                  Mgr. Lucie Randáková,  zástupce ředitele 

ZŠ Kamenická  Děčín Mgr. Ivana Trčková zástupce ředitele  

ZŠ Březová 369/25, Děčín III, 
405 02                                                                                                                                                   

Mgr. Iva Košková ředitel  

ZŠ Školní – Želenice (Děčín) Mgr. Miroslav Kettner ředitel  

ZŠ Markvartice Mgr. Miroslav Kroupa ředitel  
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ZŠ Jílové, Školní 287 Mgr. Markéta Kácová ředitel  

ZŠ Benešov nad Ploučnicí Mgr. Miroslava Šmídová  statutární zástupce ředitelky  

ZŠ Velký Šenov, okres Děčín  Mgr. Olga Kubešová ředitel  

ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho 
Chřibská, p.o. 

Mgr. Petr Hloušek ředitel  

ZŠ a MŠ  Dolní Poustevna, p.o. Mgr. Olga Diessnerová 
ředitel,  souč. vých. por. pro 
2. st. 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p.o. RNDr. Ivana Preyová  

ZŠ Mikulášovice, okres Děčín Mgr. Dagmar Kalousková ředitel   

ZŠ J. Vohradského Šluknov Mgr. Eva Hertlová ředitel 

ZŠ Varnsdorf, náměstí E. 
Beneše 469, p.o. 

Mgr. Bc. Václav Zemler ředitel  

ZŠ Rumburk, U Nemocnice 
1132/5, okres Děčín, p.o. 

Ing. Romana BUŠKOVÁ ředitel  

ZŠ Jiříkov, okres Děčín, p.o. Mgr. Bc. Ladislav Obergruber ředitel  

ZŠ a MŠ Libouchec 157 Mgr. Dana Březinová ředitel  

Fakultní ZŠ, České mládeže 
2/230, 400 01 Ústí nad Labem 

Mgr. Vlasta Rytířová ředitel   

ZŠ Chabařovice, Masarykova 
559 

Mgr. Jiří Sochor ředitel  

ZŠ Palachova 37/400 400 01 
Ústí nad Labem 

Mgr. Jitka Olšaníková  zástupce ředitele  

ZŠ Rabasova 3/3282, 400 11 
Ústí nad Labem 

Mgr. Václav Pěkný ředitel  

ZŠ a MŠ SNP 6/2304, 400 11 
Ústí nad Labem 

Mgr. Jelinková  zástupce ředitele  

ZŠ Ústí nad Labem, Hluboká 
150, p.o. 

Mgr. Olga Poláková ředitel  

ZŠ a ZUŠ Ústí nad Labem, 
Husova 349/19, p.o. 

Mgr. Jaroslava Pšeničková ředitel  

ZŠ Ústí nad Labem, Vojnovičova 
620/5, p.o. 

Mgr. Jana Linhartová ředitel  
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ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 
2734/4, p.o. 

Mgr. Bc. Kamil Veigend ředitel  

ZŠ Ústí nad Labem, Pod 
Vodojemem 323/3A, p.o. 

PaedDr. Milan Zelenka ředitel   

ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 193, 
p.o. 

Mgr. Karel Bendlmajer ředitel  

ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická 
787/38, p.o. 

Mgr. Marie Čápová  ředitel   

ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 
1432/5, p.o. 

Mgr.Martin Kolský   ředitel  

ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 
1016/6, p.o. 

Mgr. Květoslav Kolařík ředitel  

ZŠ Ústí nad Labem, Školní 
náměstí 100/5, p.o. 

Mgr. Martin Košnar ředitel  

ZŠ a MŠ Povrly, okres Ústí nad 
Labem, p.o. 

Mgr. Jaroslava Najmonová ředitel  

ZŠ a MŠ Tisá, p.o. Mgr. Václav Zibner ředitel  

ZŠ Elišky Krásnohorské 3084/8, 
Ústí nad Labem 

Alinče Martin, Mgr. Bc.  
alince@zseliska.cz 

ředitel  

ZŠ Školní 87, Velké Březno PaedDr. Darsa Jan ředitel  

ZŠ Čestmíra Císaře, Školní nám. 
29, 417 52 Hostomice 

Aleš Žák ředitel školy 

ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. 
Pešaty 131 

Veronika Prchalová ředitelka školy 

ZŠ Hrob, okres TP Alena Knížová ředitelka školy 

ZŠ Proboštov, okres TP Mgr. Pavlína Langenová ředitelka školy 

ZŠ Košťany, Komenského nám. 
351, Košťany 

Mgr. Věra Macháčková zástupce ředitele 

ZŠ Dubí 1, Školní nám. 177 Jan Holub ředitel školy 

ZŠ Dubí 2, Tovární 110, okr. TP Mgr. Soňa Kosová ředitelka školy 

ZŠ Novosedlice, okr. TP, 
Vrchoslavská 88, Novosedlice 

Jana Lebrová zástupce ředitele 

ZŠ Teplice, Edisonova ul. Vladimír Mašek ředitel školy 
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1732/9, Teplice 

ZŠ s rozšířeným vyučováním 
cizích jazyků Teplice, Metelkovo 
nám. 968 

Mgr. Bc. Michal Chalupný ředitel školy 

ZŠ Bílá cesta, Verdunská 2958, 
Teplice 

Eva Vášová, Šárka Kubešová ředitelka školy, učitelka CH-Př 

ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou, 
Světecká 285, Kostomlaty p/M 

Mgr. Jana Kudláčková ředitelka školy 

ZŠ Bílina, Za Chlumcem 824, PO Eva Flenderová ředitelka školy 

ZŠ Bílina, Lidická 31/18, okr. TP, 
PO 

Mgr. Ivana Svobodová řediteka školy 

ZŠ praktická, Bílina, Kmochova 
205/10 

Iveta Krzáková ředitelka školy 

ZŠ Bystřany, okr. TP, PO Marcela Daníčková ředitelka školy 

ZŠ a MŠ Žalany, Rtyňská 156 Mgr. Lukáš Šimon ředitel školy 

ZŠ Osek, okr. Teplice Luboš Čapek ředitel školy 

ZŠ Bílina, Aléská 270, okr. TP Božena Holková ředitelka školy 

ZŠ a MŠ Teplice, Kopernikova 
2592 

Mgr. Bc. Hana Amblerová ředitelka školy 

Základní škola, Most, Zdeňka 
Štěpánka 2912 

Ing. Bc. Hana Šlachtová  ředitelka školy 

Základní škola, Most, J. A. 
Komenského 474 

Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy 

 Základní škola, Most, Okružní 
1235,  Okružní 1235, 434 01  
Most 

Mgr. Jana Kropáčková ředitelka školy 

Základní škola, Most, Svážná 
2342 

Mgr. Jana Nachtigalová ředitelka školy 

Základní škola U Stadionu 1028, 
Most 

Mgr. Josef  Forman  ředitel školy 

Základní škola a Mateřská škola 
Litvínov – Janov, Přátelství 160 

PhDr. Miroslava Holubová ředitelka školy 

Základní škola, Most, Václava 
Talicha 1855 

Mgr. Alena Lorenzová  ředitelka školy 

http://www.zslidická.cz/
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Základní škola, Most, Zlatnická 
186 

Monika Kynclová ředitelka školy 

Základní škola Most, Jakuba 
Arbesa 2454  

Libuše Hrdinová ředitelka školy 

Základní škola a mateřská škola 
Bečov 

Mgr.Ivana Turnovská zástupce ředitele 

Základní škola a Mateřská škola 
Braňany 

Petr Kratochvíl ředitel školy 

ZŠ Most, Obránců míru 2944 Mgr. Daniela Emmerová zástupce ředitele 

ZŠ Obrnice Mgr. Vladimíra Strolená výchovná poradkyně 

Základní škola Litvínov- Hamr, 
Mládežnická 220 

Mgr. Radka Jirkovská  ředitelka školy 

 ZŠ a MŠ Meziboří,Komenského 
340 

Mgr. Jan Peška  ředitelka školy 

ZŠ Louka u Litvínova Mgr. Miroslava Fidlerová ředitelka školy 

Základní škola Lom Mgr. Ivana Šabková ředitelka školy 

Základní škola Litvínov, Ruská 
2059 

Mgr. Pavla Tomášová ředitelka školy 

Základní škola prof. Zdeňka 
Matějčka, Zdeňka Štěpánka 
340, Most 

PhDr. Hana Ajmová ředitelka školy 

Základní škola, Most, Vítězslava 
Nezvala 2614 

Mgr. Bc. Roman Ziegler ředitel školy 

ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 
519. 

Monika Bártová ředitel 

ZŠ Radonice Jaroslav Santner ředitel 

ZŠ Maštov Milena Němcová ředitel 

ZŠ Chbany Vlasta Kalánková ředitel 

ZŠ Spořice Hana Macalíková ředitel 

Základní škola Údlice,Stará čtvrť 
363 

Antonín Roušar ředitel 

ZŠ Chomutov Březenecká 4679 Jitka Červená ředitel 
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ZŠ Strupčice, Strupčice 29   Jana Mišková ředitel 

ZŠ Chomutov, Zahradní 5265 Jiří Popelka zást. ředitele 

1. ZŠ Kadaň, ul. Školní 1479 Irena Gahlerová ředitel 

ZŠ a MŠ Březno Michal Vlach ředitel 

ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334 Radmila Zítková  ředitel 

4. ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675 Martin Reihs  ředitel 

ZŠ, MŠ a Praktická škola Vejprty Tomáš Kluc ředitel 

ZŠ, Klášterec nad Ohří, Krátká 
676, 

Jana Dimunová ředitel 

1.ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563 Dagmar Nitkulincová zást. ředitele 

2. ZŠ Jirkov, Studentská 1427 Jan Duda ředitel 

3. ZŠ Jirkov, Nerudova 1151 Ivana Tejkalová zást. ředitele 

3. ZŠ Chomutov, Na příkopech 
895 

Markéta Kanická zást. ředitele 

ZŠ Chomutov, Akademika 
Heyrovského 453 

Miloš Zelenka ředitel 

ZŠ Terezín, Na Krétě 354, 411 
55 Terezín 

Mgr. Štěpánka Šnajdrová zástupce ředitele  

ZŠ T.G.Masaryka, Štětí Mgr. Hana Bílková ředitel  

ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 Mgr. Jana Mátlová zástupce ředitele 

Masarykova ZŠ Litoměřice, 
Svojsíkova 5 

Mgr. Petr Hošek zástupce ředitele  

ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 Mgr. Milan Sluka ředitel   

ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 
355/2, okres Litoměřice 

Mgr. Jarmila Višňovcová ředitel  

ZŠ Antonína Barákova Lovosice, 
Sady pionýrů 361/4, okres 
Litoměřice 

Mgr. Daniela Deusová ředitel  

ZŠ a MŠ Třebenice, p.o., 
Paříkovo náměstí 133 

Mgr. Stanislav Novák ředitel  

ZŠ Úštěk, Aloise Klára PaedDr. Milena Melcherová ředitel 
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ZŠ Horní Beřkovice, okres 
Litoměřice 

Mgr. Marcela Sekerová ředitel  

ZŠ a MŠ Velemín, okres 
Litoměřice 

Mgr. Ladislava Malíková ředitel  

ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří, 
okres Litoměřice 

Mgr. Alice Marešová  ředitel  

ZŠ Budyně nad Ohří, okres 
Litoměřice, p.o. 

RNDr. Blanka Horáčková ředitel  

ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ 
Libochovice 

Mgr. Miloš Matějka  ředitel  

ZŠ a MŠ Polepy, okres 
Litoměřice 

Mgr. Monika Musílková zástupce ředitele  

ZŠ Roudnice nad Labem, 
Jungmannova 660, okres 
Litoměřice 

Mgr. Jaroslav Král  ředitel  

ZŠ Roudnice nad Labem, Karla 
Jeřábka 941, okres Litoměřice 

Mgr. Pavel Vičl ředitel  

ZŠ a MŠ Třebívlice Mgr. Tomáš Rulf ředitel  

ZŠ Štětí, Ostrovní 300, okres 
Litoměřice 

Mgr. Václav Hladík ředitel  

ZŠ a MŠ Mšené-lázně, okres 
Litoměřice, p.o. 

Mgr. Bc. Šárka Filipová ředitel  

Základní škola Louny, Prokopa 
Holého 2632 

Mgr. Radka Dinková  ředitelka školy 

ZŠ T.G. Masaryka Podbořany, 
Husova 445 

 Dagmar Rathová  ředitelka školy 

Základní škola a Mateřská škola 
Vroutek 

Mgr. Milan Armstark  ředitel školy 

Základní škola Žatec, nám. 28. 
října 1019 

Mgr. Jana Hassmanová  ředitelka školy 

Základní škola Podbořany, 
Husova 276 

Mgr. Jana Šipošová ředitelka školy 

Základní škola Lenešice Mgr. Jana Ledvinová ředitelka školy 

Základní škola a Mateřská škola 
Krásný Dvůr 

Mgr. Ivana Bejčková  ředitelka školy 
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Základní škola Peruc, 
Komenského 193, 439 07 

Mgr. Traxlová Jaroslava ředitelka školy 

Základní škola Louny, 
Přemyslovců 2209 

Vlastimil Hubert ředitel školy 

Základní škola a Mateřská škola 
Černčice, Fügnerova 424, 439 
01 Černčice 

Mgr. Jiří Richter  ředitel školy 

Základní škola Louny, Školní 
2426 

Mgr. Věra Benešová ředitelka školy 

ZŠ Panenský Týnec Mgr. Jana Ruumlová ředitelka školy 

ZŠ J. A. Komenského Louny, 
Pražská 101 

Mgr. Dana Tužilová ředitelka školy 

Základní škola Žatec, 
Komenského ale 749 

Mgr. Zdeněk Srp ředitel školy 

Základní škola Kryry Hana Lehnerová ředitelka školy 

Zš Lipenec, Lipenec čp. 119 Mgr. Loulová  ředitelka školy 

Základní škola, Žatec, Petra 
Bezruče 2000, 

Mgr. Zdeňka Pejšová ředitelka školy 

Masarykova základní škola 
Lubenec 

Ing. Mgr. Romana Klimentová ředitelka školy 

Základní škola a Mateřská 
škola, Žatec, Dvořákova 24 

Mgr. Radka Vlčková stat. zást. ŘŠ a SPC 

ZŠ a MŠ Liběšice, okres Louny, 
příspěvková organizace 

Mgr. Jan Táborský ředitel 

 

B. Výchovní poradci 

ZŠ Děčín 1, Komenského 
náměstí 622/3 

Mgr. Jiřina Matějů, Mgr. 
Monika Ramešová vých. 
poradce (dlouhodobě 
nemocná) 

 

ZŠ Na Stráni Děčín Mgr. Jitka Šolcová  

ZŠ Vojanova Děčín                                                                                                                                                  Mgr. Simona Wisurová  

ZŠ Rumburk, U Nemocnice  Mgr. Věra RUTTOVÁ  
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1132/5,  p.o. 

ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho 
Chřibská, p.o. 

Mgr. Daniel Hadámek  

ZŠ Hluboká 150, Ústí nad 
Labem 

Longinová Monika  

ZŠ Neštěmická 787/28, Ústí nad 
Labem 

Mgr. Zemanová Jitka  

ZŠ Chabařovice, Masarykova 
559 

Mgr. Jiří Morávek, Mgr. Hana 
Hrstková (dlouh. nemoc) 

 

ZŠ a MŠ SNP 6/2304 400 11 
Ústí nad Labem 

Mgr. Zdeněk Lutovský  

ZŠ a MŠ Libouchec 157 
p. uč. Březinová, vých. 
poradenství  

 

ZŠ a MŠ Tisá, p.o. Mgr. Iveta Burianová  

ZŠ Čestmíra Císaře Hostomice Mgr. Dana Boušová  

ZŠ Proboštov, Kpt. Jaroše 130 Mgr. Jiřina Klašková  

ZŠ Dubí 1, Školní nám. 177 Mgr. Hana Dubnová  

ZŠ Novosedlice, Vrchoslavská 
88 

Mgr. Dana Škarydová  

ZŠ Teplice, Edisonova ul. 
1732/9, Teplice 

Mgr. Ivana Majerová  

Základní škola, Most, Zdeňka 
Štěpánka 2912 

Mgr. Jana Pátková – SPU, Mgr. 
Jitka Jermanová – kariérové 
poradenství 

 

Základní škola, Most, J. A. 
Komenského 474 

Mgr. Jaroslav Hasil, Mgr. 
Dagmar Šoralová 

 

Základní škola, Most, Okružní 
1235,  Okružní 1235, 434 01  
Most 

Mgr. Ivana Pechová  

Základní škola, Most, Svážná 
2342 

Mgr. Alena Čechová  

Základní škola U Stadionu 1028, 
Most 

Mgr. Bohuš Kyselo  

2 ZŠ Jirkov Zdenka Pokorná  
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ZŠ Radonice Marcela Staňková  

3. ZŠ Jirkov Zuzana Pokorná  

1. ZŠ Jirkov L. Brindová  

4. ZŠ Jirkov Ludmila Bínová  

ZŠ Na Valech 53,  412 
Litoměřice 

Mgr. Korábová Jitka  

ZŠ Terezín, okres Litoměřice Mgr. Zdenka Loudínová  

ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 
355/2,  

Mgr. Miloslava Beránková  

ZŠ Štětí, Školní 559 
Mgr. Marie Dvořáková, 
výchovný poradce 

 

ZŠ Roudnice nad Labem, Školní 
1803,  

Mgr. Miroslav Novák, výchovný 
poradce a učitel 

 

Základní škola Louny, Prokopa 
Holého 2632 

Mgr. Lucie Holubcová  

ZŠ T.G. Masaryka Podbořany, 
Husova 445 

 Dagmar Rathová   

Základní škola a Mateřská škola 
Vroutek 

Mgr. Jitka Kouřilová  

Základní škola Žatec, nám. 28. 
října 1019 

Mgr. Jana Hassmanová  

Základní škola Podbořany, 
Husova 276 

Mgr. Lenka Hanušová  

 

C. Zřizovatelé škol 

Varnsdorf  Mgr. Naděžda Vaňharová  vedoucí odboru 

Rumburk  Bc. Iva Štefáčková   
vedoucí odboru školství a 
kultury 

Statutární město Děčín  Mgr. Bc. Iva Bajerová  
vedoucí odboru školství a 
kultury 

Benešov nad Ploučnicí Mgr. Dagmar Tesarčíková    starosta 
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Česká Kamenice Ing. Jitka Volfová vedoucí finančního odboru  

Město Chlumec, Krušnohorská 
39, 403 39 Chlumec 

Hana Kokošková vedoucí Finančního odboru 

Obec Libouchec Ing. Štěrba Jiří starosta 

Město Chabařovice, Husovo 
náměstí 186, 403 17 

Mgr. Josef Kusebauch 
p. Kopřivová - vedoucí 
ekonomického odboru ) spadá i 
školství) 

Město Trmice Mgr. Jana Oubrechtová starosta  

Tisá Ing Jiří Jandásek starosta 

Obec Žalany Jindřich Mouka starosta 

Město Košťany Ing. Ladislav Novák místostarosta 

Město Hostomice Ivan Holota starosta 

Obec Novosedlice Kalaš Karel starosta 

Obec Bystřany Ivan Vinický starosta 

Most Petra Trojnová 
vedoucí oddělení školství 
odboru školství, kultury a 
sportu 

Obrnice Drahomíra Miklošová starostka 

Meziboří Ing. Lipertová referentka 

Bečov Jitka Sadovská starostka 

Braňany Vlastimil Krupka starosta 

Chomutov Dagmar Mikovcová vedoucí odboru školství 

Kadaň J. Zvorníková pracovník v oboru školství 

Klášterec nad Ohří Milan Doležal vedoucí odboru školství 

Jirkov Karel Bernt vedoucí odboru školství 

Strupčice L. Pěnkava starosta 

Město Litoměřice 
 Mírové náměstí 15/7,  412 01 
LITOMĚŘICE  

Ing. Andrea Křížová 
vedoucí - odbor školství 
kultury, sportu a památkové 
péče 
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Město Lovosice, Školní 407/2, 
41030 Lovosice 

Alena Zelenková 
referent (samosprávní činnosti 
v odboru školství) 

Město Roudnice nad Labem, 
Karlovo náměstí 21, 41301  

Ing. Petr Kaspar 
vedoucí odboru školství, 
kultura a sport 

Město Úštěk, Mírové náměstí 
83, 41145  

Jana Koryťáková 
 referent fin. odboru, zástupce 
vedoucího 

Město Terezín, nám. ČSA 179, 
41155 Terezín 

Rožcová Hana místostarosta 

Lubenec Jiří Chaloupecký  místostarosta  

Podbořany Mgr. Martin Gutzer  tajemník MěÚ  

Kryry Miroslav Brda starosta 

Louny Ing. Martina Kladivová  
vedoucí oddělení školství a 
příspěvkových organizací, 
ekonomický odbor 

Žatec Bc. Renata Sedláková 
vedoucí finančního odboru 
(včetně problematiky školství) 

 

D.  Zaměstnavatelé 

Stroj-Union s.ro., Teplická 395, 
405 02 Děčín 4 

Ing. Rudolf Šparlinek  jednatel  

Transportkabel - DIXI a.s., Děčín - 
Nebočany 

Ing. Bednář Luděk  ředitel společnosti  

STROJÍRNY RUMBURK s.r.o., 
Vojtěcha Kováře 38/40, Rumburk 
2-Horní Jindřichov 

Ing. Brada Ladislav  ředitel 

Děčínský stavební podnik s.r.o. 
Folknářská 1246/21, 405 01 
Děčín 2 

Aleš Adam  Jednatel, výr. ředitel 

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 
Děčín III 

p. Stolínová   jednatel společnosti  

STADO CZ.s.ro, Oldřichovská 
194/6, Děčín VIII - Oldřichov 405 
02 

Doležal Vladimír   jednatel 

PÉROVNA Ústí n. L. s. r. Stárek Zdeněk  jednatel 
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o. (Ústí nad Labem - Božtěšice), 
Chuderovská 17 

North stav, a.s., Jateční 3377/47, 
400 01 Ústí nad Labem 

Martin Bilčák  jednatel 

Progplast, s.r.o., Špitálské 
náměstí 609/11 Ústí nad Labem 
40001 

Karel Hladík   jednatel 

Spolek pro chemickou a hutní 
výrobu, a.s. Spolchemie, 
Revoluční 1930/86 Ústí nad 
Labem 40032 

p. Zemanová  

JIKOGAS, Železničářská 27, Ústí 
nad Labem 

p. Vrabec Aleš  

Toyota Logistics Service Czech 
s.r.o.  

Karel Švejnoha 
Assistance manager 

maintenace 

FRK Technik s.r.o. Lenka Cachová as. ředitele 

CzechPak Manufacturing, s.r.o. D. Hrnčiříková HR specialista 

KNAUF INSULATION, spol. s.r.o. Eva Dvořáková PR manager 

AUTO-KABEL KRUPKA s.r.o. Frantisek Sobola  Manažer 

HSC Computers s.r.o Martin Beran jednatel 

BrusTech s. r. o.  Ing. David Smetánka, Ph.D. jednatel 

R-Bit Technology, s. r. o. Ing. Radek Šiman jednatel 

DELFY, s.r.o. Pavel Chýle jednatel 

VVV MOST spol. s r.o.  Ing. Jaroslav Jochman jednatel 

CZC Chomutov Jan Hanzlík zástupce šéfa pobočky 

JAS Chomutov Milan Gugh dispečer 

Geoprojekt Chomutov Miloš Fridrichovský vedoucí firmy 

Hunter Douglas Kadaň   
pracovník personálního 

oddělení 

Parker Chomutov Lukáš Vacula vedoucí výrobní divize 

HKS CZ, s.r.o., Mlékojedská 
1994/7, Předměstí, 412 01 

Dlouhá Monika asistent ředitele 
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Litoměřice 1  

ENERGO PRŮMYSLOVÉ STAVBY 
s.r.o., Kamýcká 1777/31, 
Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Pazderka Miroslav jednatel 

GLANZSTOFF BOHEMIA s.r.o., 
Terezínská 879/60, 410 02 
Lovosice 2 

Jan Hellcl  jednatel 

ICT EXPERT s.r.o., Roudnice nad 
Labem, Dobříň 118, PSČ 413 01 

Jana Červená  jednatel  

PLYNOSERVIS.LT spol. s r.o., 
Osvobození 859/21, Předměstí, 
Litoměřice 

Bc. Říha Tomáš  jednatel 

AGRIMA ŽATEC s.r.o. Ing. Šubik Matouš jednatel 

SEKO Aerospace, a. s. Mgr. Štajner personalista 

FUJIKOKI Pavel Škorpil personalista 

EKOSTAVBY LOUNY Mgr. Pavlína Kalitová jednatel, personální ředitel 

Aisan Teijiro Takamura jednatel 
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Výsledky šetření se zástupci škol - analýza A 

Materiálně technické vybavení 

V této části analýzy jsme zjišťovali, jak jsou na tom školy se zajištěním výuky technických 

a také přírodovědných předmětů. Mezi ně řadíme především předměty vzdělávací oblasti Člověk 

a jeho svět na 1. stupni ZŠ a Člověk a příroda na 2. stupni. Průřezově je pak stěžejní vzdělávací oblast 

Člověk a svět práce na obou stupních, a to jak vlastní oblast Svět práce, tak i jednotlivé praktické 

tematické celky.  

 

Otázka číslo 1 

Znění otázky: Je potřeba, aby se na vaší škole zlepšilo materiálně technické vybavení 

pro výuku technických a přírodovědných předmětů? Ano x Ne 

 

Tabulka č. 6: Potřeba zlepšení materiálně technického vybavení škol 

Otázka č. 1 

Počet Ano Ne 

140 130 10 

 

 

92,8 % respondentů se domnívá, že materiálně technické vybavení jejich školy není 

dostatečné a je potřeba ho zlepšovat. Deset respondentů ze 140 pokládá vybavení své školy v oblasti 

materiálně technického zajištění technických předmětů za dobré a není potřeba ho zlepšovat. Někteří 

respondenti, kteří odpověděli Ano, přitvrzují svoji odpověď (Pořád žádáme, nic nám nedají). Někteří 

zase změkčují (Stále je co zlepšovat). Regionálně nejsou patrné příliš výrazné rozdíly, nejvíce 

spokojeni jsou s vybavením školy v okrese Teplice a Chomutov, nejméně v Lounech a Litoměřicích. 
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Otázka číslo 2 

Znění otázky: Materiálně technické vybavení pro zajištění výuky technických 

a přírodovědných předmětů se liší od zajištění výuky ostatních předmětů:  Ano – je lepší, Ano je horší, 

Ne 

 Tabulka č. 7: Srovnání vybavení škol k výuce technických a humanitárních oborů dle okresů 

 Ano, je lepší Ano, je horší Ne Nejde srovnat 

DC 1 7 9 3 

UL 1 12 5 2 

TP 2 8 10 0 

MO 2 9 9 0 

CV 6 3 11 0 

LT 1 7 11 1 

LN 2 10 7 1 

Celkem 15 56 62 7 

        Graf č. 1: Potřeba materiálně technického vybavení škol Záporné odpovědi podle okresů) 
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Ano je lepší; 
15 

Ano je horší; 
56 

Ne; 62 

Nejde 
srovnat; 7 

Graf č. 2: Srovnání vybavení škol k výuce technických a humanitárních oborů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejčastější odpověď respondentů je, že se vybavení pro technické a humanitární předměty 

neliší, takto odpovědělo 44,2 % respondentů, ale v četnosti hned následuje odpověď ano - je horší se 

40 % odpovědí. Pouze 10,7 % respondentů vidí vybavení pro technické a přírodovědné předměty jako 

lepší. Zbývajících 5 % tázaných upozorňuje, že se nedají srovnávat nároky na technické předměty, 

např. vybavení dílen, je daleko nákladnější než vybavení pro humanitární předměty, mapy, učební 

panely…  Pro regionální srovnání je zajímavé využít modus, tedy nejčastěji se vyskytující hodnotu. 

U čtyř okresů (DC, TP, CV a LN) je modem odpověď Neliší se. U dvou okresů UL a LN je to odpověď 

Ano, je horší, U Mostu je shodný modus 9 u obou zmíněných kategorií. Zajímavá hodnota je 

u  odpovědi Ano je lepší, kdy z celkem 15 odpovědí takto odpovědělo šest respondentů z Loun. 

 

Otázka číslo 3 

Znění otázky: Můžete odhadnout, kolik bylo do podpory materiálního (neinvestiční náklady) 

a technického (investiční náklady) vybavení investováno v posledních 5 letech? 
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Tabulka č. 8: Srovnání nákladů na vybavení škol v posledních pěti letech dle okresů 

  

Celkem za 
vyčíslené 
položky 

Průměr za 
vyčíslené 
položky 

Průměr za 
respondované 
školy 

Uvedené 
maximum 

Uvedené 
minimum 

Počet 
nevyčíslených 
položek 

DC 5 360 000 357 333 268 000 1 200 000 20 000 4 

UL 6 317 500 451 250 315 875 4 000 000 0 5 

TP 2 985 000 271 364 149 250 500 000 2 500 7 

MO 8 503 000 447 526 425 150 2 000 000 7 000 1 

CV 5 967 000 459 000 298 350 1 000 000 2 000 7 

LT 14 930 000 933 125 746 500 10 000 000 10 000 4 

LN 4 417800 232 516 220 890 900 000 1 800 1 

Celkem 48 480 300 450 302 346 288 10 000 000 0 29 

 

Mnozí zástupci škol se vyhýbali odpovědi, nebo ji opravdu nevěděli, žádný údaj neuvedlo 29 

respondentů. Tři čtvrtiny však na otázku odpověděly. Součet vyčíslených položek je bezmála 50 

miliónů korun, avšak rozptyl těchto částek je obrovský. Nejnižší hodnota je 0, nejvyšší pak 10 miliónů, 

kdy škola v Litoměřicích prošla kompletní rekonstrukcí. Jedna velká „miliónová“ částka zcela změní 

statistické charakteristiky souboru. Obecně platí, že vysoké částky uvádějí velké školy, malé vesnické 

školy se pohybují v řádu desetitisíců korun. Mnohé položky ve škole se odvíjejí od počtu žáků, ale 

v investičních položkách tato linearita neplatí. Např. pořízení dílen nebo odborných učeben s velikostí 

školy téměř nesouvisí. Průměr uváděných částek je 450 000 Kč, pokud bychom počítali všechny 

respondované školy je to 350 000 Kč. Nejvyšší průměr vykazují školy v okrese Litoměřice, což je 

ovlivněno jednou velkou investicí. Nejmenší hodnoty vykazují okresy Louny a Teplice, jde zhruba 

o polovinu vypočítaného průměru všech škol.  Nejvíce vypovídající je kvartilový graf, z kterého lze 

vyčíst, že prostřední hodnota částek seřazených podle velikosti je 200 000 Kč. Celá čtvrtina 

vyčíslených hodnot se pohybuje v částkách do 30 000 Kč, čtvrtina pak od 30 000 Kč do 200 000. 

V horní části grafu vidíme, že třetí čtvrtina uvedených částek se pohybuje od 200 000 Kč do 500 000 

Kč.  Pouze jedna čtvrtina respondentů, kteří vyčíslili částku (těch je 28) uvádí částku přes půl miliónu, 

částku milión a více uvádí devět respondentů.  
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Graf č. 3:  Kvartilový graf rozložení částek investovaných v posledních pěti letech 
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Otázka číslo 4 

Znění otázky: Pokud byste dostali pro školu dostatečné finanční prostředky na materiálně 

technické vybavení pro výuku technických a přírodovědných předmětů, co byste pořídili? Minimálně 

pět příkladů: 

  

Tabulka  č. 9: Nejčastěji uváděné požadavky na materiálně – technické vybavení 

Učebna přírodopisu - rekonstrukce či 
zřízení 

32 
Rekonstrukce zahrady pro pěstitelské 
práce 

10 

Učebna fyziky - rekonstrukce či zřízení 64 
Počítače a IT technika bez vazby na 
předmět 

45 

Učebna chemie - rekonstrukce či zřízení 55 Rekonstrukce kuchyňky 14 
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Dílny pro pracovní činnosti - 
rekonstrukce, či dovybavení 

71 Učebna v přírodě 7 

Pomůcky pro FY, CH, PŘ - včetně 
elektronických 

90 Skleník 5 

 

Tuto otázku jsme nechali otevřenou, ani jsme striktně nekvantifikovali množství a strukturu 

námětů. Procentuální poměr jednotlivých kategorií tedy nelze odlišovat (některé školy uváděly více, 

některé se vešly do jedné kategorie). Taktéž by bylo obtížné a zbytečné rozlišovat jednotlivé okresy, 

domníváme se, že tady statisticky významné rozdíly nejsou. Kategorie jsme stanovovali až ex post, 

proto nemusí být disjunktní, v textu se velice těžko hledá např. rozdíl mezi rekonstrukcí učebny 

a razantním dovybavením systémovými a nákladnými pomůckami. Vše jsme dělali záměrně 

s úmyslem získat co nejvíce nápadů ze škol. V této otázce jsme se snažili kvalitativně zachytit trendy 

v materiálních potřebách škol.  

 Zaznívá potřeba rekonstruovat a moderně zařídit odborné učebny fyziky, chemie 

a přírodopisu.  

 Zaznívá potřeba rekonstruovat a moderně zařídit školní dílny. Dle našeho názoru 

ve většině škol dílny existují, ale nepoužívají se, nebo se používají v omezeném 

provozu s velice starým zařízením. 

 Převažující potřeba pracovních činností směřuje do školních dílen, v pozadí zůstává 

rekonstrukce kuchyněk, či pozemků pro pěstitelské práce. 

 Vlna potřeby počítačů a IT techniky (univerzální) již kulminovala, školy chtějí IT 

techniku přímo spojovat s výukou odborných předmětů, v tomto případě FY, CH, BI 

a pracovních činností. 

 Méně častěji zaznívají další nové nápady: zařízení učebny pro pracovní činnosti pro 1. 

stupeň, pro terénní práce, včetně využití GPS, učebny Světa práce, naučné stezky, 

cvičného bytu či geoparku. 

 Z řady škol zaznívá zajímavý trend k integraci přírodovědných předmětů ve formě 

zřízení společné odborné učebny či laboratoře pro výuku FY, CH, BI. 

 Stejně tak je zajímavý nápad na integraci všech pracovních předmětů zbudováním 

polytechnického pavilonu. 
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Otázka číslo 5 

Znění otázky: V jakém rozsahu a časové dotaci vyučujete na vaší škole na 1. stupni tematický 

okruh Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce? 

Naprostá většina škol učí doporučenou (minimální) dotaci a formou dle Rámcově 

vzdělávacího programu. 118 škol učí tyto tematické okruhy jako samostatné, a to v každém ročníku 

po jedné hodině týdně. U dalších tří škol je odlišnost v rozložení do ročníků systémem 0,1,1,1,2, tedy 

dotace je stejná, ale v první třídě tato témata neučí a přesouvají je do vyšších ročníků, v pátém 

ročníku je dotace dvě hodiny týdně. Jedna škola uvádí systém obrácený, tedy 2,1,1,1,0. Celkem tedy 

122 škol, což je 87 %, vyučuje jmenované tematické celky samostatně v dotaci 5 hodin týdně za 1. 

stupeň.  Celkem sedm škol uvádí dotaci dvě hodiny týdně, tedy 8 hodin za 1. stupeň. Celkem tři školy 

uvádějí 6 hodin na prvním stupni, s různým posílením v jednotlivých ročnících. Dvě školy mají tyto 

tematické celky integrovány s výukou výtvarné výchovy, 5 škol uvádí, že předmět nevyučují 

samostatně, ale je zakomponován do ostatních předmětů. Z dalších poznámek vyplývá, že profilovým 

je celek Práce s drobným materiálem, „šizené“ jsou Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce. Zajímavé 

je v jednom případě vyučování pracovních činností spojené s výukou anglického jazyka, nebo zařazení 

do projektových dnů. 

 

Otázka číslo 6 

Znění otázky: Který z následujících vzdělávacích okruhů se učí na druhém stupni vaší škole:  

Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz 

a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou, Využití digitálních technologií, 

Máte pro jeho výuku dostatečné materiální podmínky?  

Vyhodnocení výuky tematických celků vzdělávací oblasti jsme provedli tak, že jsme vypočítali 

četnost neuvedení tematického celku v relevantní odpovědi. Relevantní odpověď byla pro nás ta, kde 

jsou jmenovány celky, které se na škole vyučují. Osmnáct subjektů neuvedlo jednotlivé celky, nebo 

v jejich odpovědi byl výčet nejistý. Tedy pro relativní četnost jsme vzali základ 122 odpovědí.  

Zajímalo nás tedy, které celky se učí nejméně, zda to souvisí s materiálním vybavením a potažmo, zda 

to ovlivňuje motivaci k technickým a přírodovědným oborům. 
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 Graf č. 4:  Graf s tabulkou ukazující nejméně vyučované tematické celky oblasti Světa práce 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu je patrné, že nejméně vyučovanými celky vzdělávací oblasti Svět práce jsou design 

a konstruování a práce s laboratorní technikou. Oba tyto celky se ve většině škol nevyučují (učí se jen 

v 36 % resp. v 37 % respondovaných škol). Tematický celek design a konstruování zcela jistě hraje 

profilovou roli v přípravě (a motivaci) pro studium technických oborů především strojního zaměření 

(nejenom ve strojařině, ale i v obsluze a údržbě zařízení v zemědělských, textilních, dopravních 

i dalších oborech).  Práce s laboratorní technikou je základem řemeslné zručnosti pro přírodovědné 

a vědecké obory. Celkem překvapivě po těchto celcích následuje využití digitálních technologií, opět 

to souvisí s nedostatkem kvalitní techniky, ale možná i s nízkou kvalifikací učitelů. Následují 

pěstitelské práce a chovatelství a údržba domácnosti. Nejčastěji vyučovanými celky jsou práce 

s technickými materiál a úplně nejčastěji je vyučován tematický celek příprava pokrmů. 

Co se týká názoru škol na dostatečnost materiálních pomůcek, třetina škol uvádí podmínky 

jako dobré či pro výuku dostatečné, dvě třetiny hodnotí materiální podmínky jako nedostatečné. 

 

Graf č. 5: Spokojenost s materiálními podmínkami pro jmenované tematické celky vzdělávací oblasti Člověka 
svět práce 

Ano 32 % Ne 68 % 

 

 

Otázka číslo 7 

Znění otázky: Máte dostatečné materiální a technické podmínky pro výuku povinného 

okruhu Svět práce? 
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Otázka se ptá na tu část vzdělávací oblasti Člověk a svět práce s názvem Svět práce, která je 

dle Rámcově vzdělávacího programu povinná a zabývá se přímo přípravou žáků ZŠ pro jejich profesní 

život. Převažují negativní odpovědi (57 %), odpověď Ano zazněla ve 43 %. Více než polovina škol 

považuje technické a materiální podmínky za nedostatečné.  Je to však méně (o 11%) než 

u „technických témat“ této vzdělávací oblasti. 

 

Graf č. 6:  Spokojenost s materiálními a technickými podmínkami pro celek Svět práce vzdělávací oblasti Člověka 
svět práce 

 

 

 

Otázka číslo 8 

Znění otázky: Kolik hodin týdně se na vaší škole vyučují předměty:  Přírodopis 

 
Tabulka č. 10: Četnosti jednotlivých týdenních hodinových dotací předmětu 
 Přírodopis a charakteristiky statistického souboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rámcově vzdělávací program nechává školám možnost upravit si ve svých školních 

vzdělávacích programech dotaci jednotlivých předmětů podle své profilace.  Dominantní četnosti se 

pohybují od šesti do osmi hodin, menší či větší časová dotace je poměrně vzácná, oba extrémy tvoří 

dohromady sedm procent. Sem mohou být také započítány omyly či nedorozumění při telefonické 

anketě.  Modus (nejčastěji udávaná hodnota) i medián (prostřední ze seřazených hodnot dle 

velikosti) je osmihodinová dotace během druhého stupně. Většinou se vyučují v každém ročníku dvě 

hodiny týdně, ale jsou i odlišnosti. Aritmetický průměr se přiklání spíše k hodnotě sedm (7,29) než 

osm. Více než polovina škol udává pro týdenní hodnotu přírodopisu na druhém stupni hodnotu osm. 

Ano 43 % Ne 57 % 

Méně než šest 7 Aritmetický průměr 7 

Šest hodin 23 Medián 8 

Sedm hodin 36 Modus 8 

Osm hodin 71 
Směrodatná 
odchylka 

1,35 

Více než osm 3     
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V některém z ročníků (nedá se určit celková preference) je ubrána jedna hodina, pak dotace činí 

sedm hodin, což nastává ve čtvrtině případů. Šestnáct procent škol učí na druhém stupni biologii 

s dotací šest hodin týdně. Směrodatná odchylka je malá, tedy školy se v hodinovém dotování 

přírodopisu velice shodují. 

 

Graf č. 7: Znázornění četností týdenních hodinových dotací předmětu Přírodopis 

 

 

Otázka číslo 9 

Znění otázky: Kolik hodin týdně se na vaší škole vyučují předměty:  Fyzika 

 

Tabulka č. 11: Četnosti jednotlivých týdenních hodinových dotací předmětu 
 Fyzika a charakteristiky statistického souboru 

 

Méně než šest 10 Aritmetický průměr 7 

Šest hodin 23 Medián 8 

Sedm hodin 34 Modus 8 

Osm hodin 72 
Směrodatná 

odchylka 
1,64 

Více než osm 1     
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U fyziky je situace podobná jako u přírodopisu. Opět nejčastější udávanou dotací (51 % 

respondentů) je osm hodin s převahou dvou hodin v každém z ročníků druhého stupně. Následuje 

sedmihodinová týdenní dotace (24%) a pak šestihodinová (16%). Vyšší dotaci než osm hodin uvedla 

pouze jedna škola, nižší než šest hodin deset ze 140 škol. Medián čili prostřední hodnota je osm, 

aritmetický průměr je nižší než u fyziky 7,04. Směrodatná odchylka je opět poměrně nízká, tedy 

shoda na dotacích pro fyziku je mezi školami vysoká. 

 

                               Graf č. 8: Znázornění četností týdenních hodinových dotací předmětu Fyzika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 10 

Znění otázky: Kolik hodin týdně se na vaší škole vyučují předměty:  Chemie 

 

Tabulka č. 12: Četnosti jednotlivých týdenních hodinových dotací předmětu Chemie 
 a charakteristiky statistického souboru 

 

Méně než dvě hodiny  4 Aritmetický průměr 4 

Dvě hodiny 16 Medián 4 

Tři hodiny 3 Modus 4 

Čtyři hodiny 113 Směrodatná odchylka 1,21 

Více než čtyři 4     
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U Chemie je situace jednoznačná. Všechny charakteristiky střední hodnoty (aritmetický 

průměr, medián a modus se shodují na hodnotě čtyři hodiny týdně. Více než osmdesát procent škol 

učí chemii systémem dvouhodinové dotace v osmé a dvouhodinové dotace v deváté třídě. Vyšší 

dotaci (zřejmě díky volitelným předmětům) uvádějí 4 školy (3%), tříhodinovou dotaci tři školy, 

dvouhodinovou dotaci 16 škol (11%) a méně než dvě hodiny čtyři školy (3%). Shoda na nejčastějším 

modelu je velká, proto směrodatná odchylka je nejnižší ze všech zkoumaných předmětů. 

 

Graf č. 9: Znázornění četností týdenních hodinových dotací předmětu Chemie 

 

 

 

Otázka číslo 11 

Znění otázky: Kolik hodin týdně se na vaší škole vyučují předměty:  Matematika 

 
Tabulka č. 13: Četnosti jednotlivých týdenních hodinových dotací předmětu 
 Matematika a charakteristiky  statistického souboru 

 

Patnáct a méně 3 Aritmetický průměr 17 

Šestnáct 47 Medián 17 

Sedmnáct 22 Modus 16 

Osmnáct 38 Směrodatná odchylka 2,07 

Devatenáct 8 

  Dvacet 20 

Více než dvacet 2 
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Matematika má samozřejmě dotaci vyšší než přírodovědné předměty. Nejčastějším modelem 

je šestnáctihodinová dotace, v každém z ročníků 2. stupně čtyřhodinová dotace. To uvádí 34 % 

tázaných škol. Většina škol však tuto dotaci navyšuje, o jednu hodinu na 17 je to 16 % škol, na 18 

hodin je to 27 %, devatenáctihodinovou dotaci má 6 % škol, systém v každém ročníku druhého 

stupně pět hodin (celkem 20) je zaveden u 14 % škol. Směrodatná odchylka je vyšší než u předchozích 

předmětů, pokud sáhneme k aritmetickému průměru (výrazně vyšší než u předchozího), vidíme, že se 

školy na dotaci matematiky poměrně shodují. 

 

Graf č. 10: Znázornění četností týdenních hodinových dotací předmětu Matematika 

 

 

Otázka číslo 12 

Znění otázky: Kolik hodin týdně se na vaší škole vyučují předměty:  Informační technologie 

 

Tabulka č. 14: Četnosti jednotlivých týdenních hodinových dotací předmětu  
Informační technologie a charakteristiky statistického souboru 

 

Jedna 43 Aritmetický průměr 3 

Dva 29 Medián 2 

Tři 18 Modus 1 
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Čtyři 28 
Směrodatná 
odchylka 

1,91 

Pět nebo šest 19 
  

Více než šest 3 

 

Naprosto největší roztříštěnost má dotace pro informační technologie, což ukazuje 

směrodatná odchylka a hlavně variační odchylka přepočítána vzhledem k aritmetickému průměru. 

V procentech pak udává 66 %. Nejčastější hodnotou je pouze jedna hodina týdně na druhém stupni, 

většinou umístěna do šestého ročníku. To uvádí 31 % škol. Druhým nejčastějším počtem je dotace 

dvě, resp. čtyři hodiny, kterou uvádí 21 % resp. 20 % respondentů. Některé školy uvádějí dotaci 3 

hodiny (13 %), pěti či šesti hodinovou dotaci uvádí 14 % respondentů, tři školy uvádějí dotaci vyšší 

než šest hodin. 

 

Graf č. 11: Znázornění četností týdenních hodinových dotací předmětu Informační technologie 

 

 

 

Otázka číslo 13 

Znění otázky: Jaký volitelný či nepovinný předmět zaměřený k výuce přírodovědných či 

technických oborů učíte na vaší škole v letošním roce? 
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         Tabulka č. 15: Zaměření technických a přírodovědných volitelných předmětů s jejich četnostmi 

Semináře, praktika směřující k: 

integrovanému přírodovědnému základu 
1

5 

přírodopisu 
2

1 

fyzice 6 

chemii 
1

1 

matematice 
1

6 

informatice 
4

1 

domácnosti, vaření, ručním pracím 
1

8 

ekologii a environmentální výchově 
1

5 

pěstitelství, pečovatelství, zdravovědě 
1

2 

technickým a pracovním činnostem 
1

6 

 

Zjistili jsme, že předmětů nabízených či spíše žáky zvolených z oblasti techniky a přírodovědy 

je poměrně málo. Opět jsme nechali otázku pro školy otevřenou a potom jsme teprve strukturovali. 

Respondenti mohli uvést samozřejmě více těchto předmětů, které vyučují. Přesto četnost 

jednotlivých vyčleněných tematických oblastí je velice nízká. Některé školy uvádějí, že již pro tyto 

předměty nemají hodinovou dotaci, nebo že o ně žáci nejeví zájem. Žáci, potažmo školy, dávají 

přednost jazykovému a humanitnímu vzdělávání. Katastrofálně nízký je zájem o semináře z fyziky. 

Rýsujícím se trendem je zavedení předmětů přírodovědného základu, alespoň takto se dá sesbírat 

minimální počet žáků pro otevření volitelného předmětu. Volitelné předměty nejčastěji směřují 

k práci s počítači a informatice, překvapivě často k domácnosti, relativně je na tom lépe 

i environmentální výchova.  Technické pracovní činnosti jsou dle našeho soudu málo zastoupeny, 

např. technické kreslení se objevuje 5 x, modelářství 1 x. 
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Otázka číslo 14 

Znění otázky: Máte k dispozici odborné učebny: Fyziky 

Otázka číslo 15 

Znění otázky: Máte k dispozici odborné učebny: Chemie 

Otázka číslo 16 

Znění otázky: Máte k dispozici odborné učebny: Přírodopisu 

 

             Tabulka č. 16: Společná tabulka pro otázky 14 – 16, dispozice učeben fyziky, chemie, přírodopisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretace otázek 14 – 16: 

Odborné učebny fyziky, chemie a přírodopisu má zřízené většina námi dotazovaných škol 

v Ústeckém kraji. Učebny fyziky a chemie má 71 % dotázaných, učebnu přírodopisu má vybudovanou 

56 % dotázaných škol. Některé školy mají tyto učebny sdruženy v jednu (dva nebo tři předměty), 

odhadujeme, že to je maximálně v pětině případů. Meziregionálně je na tom nejlépe okres Děčín 

a nejhůře okres Litoměřice (pouze 60 % učeben ve srovnání se školami okresu Děčín). Celkově se dá 

říct, že odborné učebny přírodovědných předmětů na školách jsou, byly však vybudovány v minulosti 

a jejich zařízení se velice málo obnovovalo. 

  Učebna fyziky Učebna chemie Učebna přírodopisu 

  ANO NE ANO NE ANO NE 

DC 17 3 19 1 15 5 

UL 15 5 15 5 9 11 

TP 16 4 14 6 13 7 

MO 13 7 14 6 13 7 

CV 13 7 12 8 10 10 

LTM 11 9 12 8 8 12 

LN 14 6 14 6 11 9 

Celkem 99 41 100 40 79 61 
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Otázka číslo 17 

Znění otázky: Máte k dispozici odborné učebny: Matematiky 

Samostatnou učebnu matematiky má zřízeno 25 škol, tedy 18 % z celkového počtu. „Nejlépe 

jsou na tom v Chomutově, „nejhůře“ v Litoměřicích. Matematika nemá takovou závislost na 

pomůckách jako přírodovědné předměty, pomůcky jsou lehce přenositelné.  

 

Otázka číslo 18 

Znění otázky: Máte k dispozici odborné učebny: IKT 

Šestnáct škol, což je 11 %, udává, že nemá zřízenu učebnu Informačních a komunikačních 

technologií. Ze tří čtvrtin jsou to školy venkovské, ale vyskytují se i školy se sídlem v okresním městě. 

Z hlediska regionálního nejde vysledovat žádné velké rozdíly.  

 

Otázka číslo 19 

Znění otázky: Máte k dispozici odborné učebny: laboratoře Fy, CH, BI 

Do kategorie Ano, jsme zahrnuli všechny odpovědi, které uvedly alespoň jednu z laboratoří. 

Přesto tyto laboratoře vlastní pouze 24 % škol.  Opět nejlépe je na tom Děčín a Chomutov, nejhůře 

Litoměřice.  

 

      Tabulka č. 17: Společná tabulka pro otázky 17 – 19, dispozice učeben matematiky,  

      IKT a laboratoří pro FY, CH, BI 

  Učebna matematiky Učebna IKT 
Laboratoře FY, CH, 

BI 

  ANO NE ANO NE ANO NE 

DC 3 17 18 2 7 13 

UL 1 19 20 0 4 16 

TP 3 17 17 3 4 16 

MO 6 14 19 1 4 16 

CV 8 12 17 3 7 13 
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LTM 0 20 18 2 2 18 

LN 4 16 15 5 5 15 

Celkem 25 115 124 16 33 107 

 

 

Otázka číslo 20 

Znění otázky: Máte k dispozici odborné učebny: Dílny 

Dílny pro pracovní činnosti školy ve velké většině mají, jsou však ve velice špatném stavu, 

dvacet až třicet let nedocházelo k žádné obnově či rekonstrukci. Dílny má 76 % škol, podle tohoto 

výzkumu je nejlepší situace v Mostě a v Děčíně, nejhorší opět v litoměřických školách. 

 

Otázka číslo 21 

Znění otázky: Máte k dispozici odborné učebny: Pozemky (skleník, záhony) 

Pozemky zahrady, skleníky jsou na tom hůře než dílny. Vlastnictví prostoru, který se dá 

využívat k pěstitelským pracím, udává 57 % respondovaných škol. Pozemky jsou však málo využívány 

a pro lepší využití by bylo třeba je rekonstruovat. Nejhůře jsou na tom se zahradami pánevní okresy 

Most a Chomutov, nejlépe Louny a Teplice. 

 

Otázka číslo 22 

Znění otázky: Máte k dispozici odborné učebny: Učebny v přírodě 

Učeben v přírodě je podstatně méně, jejich využívání udává 32 % respondentů. Tyto učebny 

byly budovány později po roce 1989, jejich stav je poměrně dobrý.  Nejmenší počet (pouze jedna 

škola) vykazuje okres Litoměřice, procentuálně nejvíce je jich na Mostecku a Lounsku.  
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      Tabulka č. 18: Společná tabulka pro otázky 20 – 22, dispozice dílen, pozemků či zahrady, učebny v přírodě 

  Dílny Pozemky, zahrada Učebny v přírodě 

  ANO NE ANO NE ANO NE 

DC 18 2 12 8 6 14 

UL 14 6 11 9 6 14 

TP 14 6 14 6 5 15 

MO 19 1 9 11 10 10 

CV 16 4 8 12 7 13 

LTM 12 8 11 9 1 19 

LN 14 6 15 5 10 10 

Celkem 107 33 80 60 45 95 

 

 

Otázka číslo 23 

Znění otázky: Jaké jiné učebny pro technické a přírodovědné vzdělávání máte k dispozici. 

Nejčastěji školy uvádějí kuchyňku (35 x), ateliér či výtvarnou dílnu 18 x, keramickou dílnu 14 

x, dílnu pro domácnost či cvičný byt 5 x. Dále jsme se dozvěděli, že na školách existují (většinou 

jednotlivě) prostory pro chovatelství, učebny světa práce, environmentální laboratoř, přírodovědný 

koutek, zimní zahrada, či kreativní dílna a ukázkové místo pro výuku o alternativních zdrojích energie 

na střeše školy. 

 

Otázka číslo 24 

Znění otázky: Které odborné učebny byste rádi vybudovali zcela nové 
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                                     Tabulka č. 19: Rozložení potřeb vybudování nových 
                                     technických či přírodovědných prostorů 

 

Žádnou 21 

Dílny 29 

Učebna přírodních věd 5 

Učebna přírodopisu 30 

Učebna fyziky 28 

Učebna chemie 30 

Učebna v přírodě 18 

Prostory pro pěstitelství, pozemky 8 

Kuchyňka 5 

Učebna IKT 7 

Multifunkční laboratoř 14 

Učebna matematiky 4 

 

Jak jsme již konstatovali, školy odborné učebny často mají, ty ale ve většině případů potřebují  

rekonstrukci. Většina škol by však ráda vybudovala zcela novou odbornou učebnu. Pouze 15 % škol 

udává, že nové učebny nechce budovat, převažujícím důvodem není, že je nepotřebují, ale že na ně 

ve škole nemají prostory. Pokud se týká účelu a předmětu činnosti, nejčastěji je uváděna následující 

skupina: dílny, učebny přírodopisu, fyziky či chemie. Často je uváděna i učebna v přírodě, resp. 

multifunkční laboratoř pro přírodní vědy, pouze 5 x je uvedena učebna IKT. Jednotlivě se objevují: 

geopark, environmentální učebna, naučná stezka, arboretum či dílna starých řemesel.  

 

    

 

 



- 61 - 
 

   Graf č. 12: Rozložení potřeb vybudování nových technických či přírodovědných prostorů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 25 

Znění otázky: Které odborné učebny byste rádi dovybavili a čím (počítače, stolky, nářadí, 

pokusné soupravy, mikroskopy, tiskárny, programové vybavení atd.: 

 

Tabulka č. 20: Rozložení potřeb dovybavení technických či přírodovědných učeben 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zařízení či rekonstrukce směřující do: 

Dílen 55 

Učebny přírodopisu 73 

Učebny fyziky 91 

Učebny chemie 87 

Učebny IKT 31 
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Rýsuje se pět základních učeben, které chtějí školy dovybavit. K fyzice, chemii a přírodopisu 

školy nejčastěji přiřazují dílny a rychle stárnoucí učebny IKT. Nejvyšší četnost mají přírodovědné 

předměty v pořadí fyzika, chemie, přírodopis. Tyto odborné učebny ve školách byly zřízeny v 60. – 80. 

letech 20. století (mnohdy i dříve), od té doby nebyly rekonstruovány ani příliš dovybavovány. 

Podobná situace je i v prostorách dílen či učeben techniky, kdy v posledních 20 letech docházelo 

k jejich útlumu. Školy uvádějí potřebu od totální rekonstrukce k dovybavení pomůckami, nejvíce 

zaznívá jakési digitalizování těchto učeben, tak aby bylo možno ukazovat, kam se jednotlivé vědy 

posunuly v posledních 50 letech. U dílen je potřeba rekonstruovat základní vybavení učeben (stoly, 

ponky…) a dovybavení spotřebním učebním materiálem. 

 

Graf č. 13: Rozložení potřeb dovybavení technických či přírodovědných učeben 

 

 

 

Otázka číslo 26 

Znění otázky: Dokážete odhadnout finanční náklady na zkvalitnění materiálního (neinvestiční 

náklady) a technického (investiční náklady) vybavení pro výuku předmětů s technickým a 

přírodovědným zaměřením (učebny nebo laboratoře, výukové programy) – stačí pouze orientačně. 
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Tabulka č. 21: Rozložení potřeb na zkvalitnění vybavení technických či přírodovědných učeben 

Regionální rozložení Celkové charakteristiky 

DC 14 800 000 Součet 100 360 000 

UL 9 880 000 Aritmetický průměr 872 696 

TP 13 350 000 Medián 500 000 

MO 16 240 000 Modus 500 000 

CV 12 800 000 Maximum 5 000 000 

LT 16 540 000 minimum 40 000 

LN 16 750 000 variační rozpětí 4 960 000 

Celkem 100 360 000 směrodatná odchylka 1 033 175 

 

Odpovědi na tuto otázku musíme vnímat pouze jako velice hrubý odhad, nebyla zadána 

přesná kritéria a podklady pro odhadování, představitelé škol měli na odhad při telefonické anketě 

málo času. Regionální rozdíly nejsou velké, tedy neprokázali jsme statisticky významný rozdíl mezi 

regiony. Přesto „nejnáročnější“ jsou školy v okresech Most, Louny, Litoměřice, „nejskromnější“ 

odhady mají v Ústeckém okrese. Pokusili jsme se zjistit pomocí Pearsonova korelačního koeficientu, 

zda existuje nějaký vztah mezi výší investovaných prostředků v posledních pěti letech (otázka č. 3) 

a odhadem možných finančních potřeb. Tedy hypotéza, zda při velkých investicích v minulých letech 

je potřeba již nasycena a představitelé škol proto uvádějí nižší částku, nebo hypotéza že náročné 

školy budou i po rozsáhlých investicích „potřebovat“ další velké částky. Ani jedna z hypotéz se 

nepotvrdila, v tomto smyslu se jeví výsledky otázky 3 a 26 jako nezávislé (korelační koeficient 0,07)  

Celková vyčíslená suma lehce přesahuje 100 miliónů, přičemž odhadu se zúčastnilo 114 škol. 

Aritmetický průměr „vytahují“ vysoké částky, a tak činí téměř 900 000. Další charakteristiky střední 

hodnoty – medián a modus se vzácně shodují na částce půl miliónu korun. Nejvyšší částka je 

5 000 000 Kč. Dvě školy udávaly částku 11 a 14 miliónů jako součást velkých stavebních investic, po 

dohodě jsme tuto částku pro tento účel upravili. Nejnižší uváděná částka je 40 000 korun.  

Směrodatná odchylka je cca 1 mil Kč.  

 

 



- 64 - 
 

                                 Graf č. 14: Kvartilový graf rozložení částek odhadovaných školami  
                                        pro dovybavení technického a přírodovědného zázemí 
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Otázka číslo 27 

Znění otázky: Je podle vás prospěšné speciálně se zaměřovat na zkvalitňování výuky 

technických a přírodovědných předmětů? 

 I v minulosti, pokud se zaváděly nové či staronové předměty či přístupy (volba povolání, 

výchova ke zdraví, sexuální a další druhy výchov), vždy bylo důležité, jak to přijmou učitelé a ředitelé 

škol. Z tohoto průzkumu zcela jasně vyplývá, že školy souhlasí s názorem, že technické 

a přírodovědné předměty (hlavně z hlediska vybavování) byly upozaděny a že je potřeba tuto výuku 

na moderním principu oživit. 135 představitelů škol (96%) se domnívá, že je prospěšné se zaměřovat 

na zkvalitňování výuky technických a přírodovědných předmětů. Ozývají se však hlasy, které varují 

před zanedbáním ostatních potřeb škol.  

 

Otázka číslo 28 

Znění otázky: Máte nějaký zatím nerealizovaný návrh pro zlepšení výuky technických 

a přírodovědných předmětů? 

Dá se konstatovat, že školy v této oblasti mají poměrně velký zásobník projektů. Nejčastěji se 

jedná o návrhy na vybudování či zkvalitnění odborných učeben nebo laboratoří všech tří 

přírodovědných předmětů, dále jde o rekonstrukce a vybavení dílen, kuchyněk, pozemků. Objevují se 

i projekty na vytvoření či pořízení skleníků, arboreta, naučné stezky, technické učebny pro 1. stupeň, 

infocentra pro žáky, kovodílny, dřevodílny, 3D tiskárny, keramické pece. Jsou připraveny například 

projekty: 

 učebna v přírodě - multifunkční prostor (dřevěná konstrukce a zastřešení, kolem záhony a 

malá botanická zahrada (arboretum),  

 úprava půdních prostor pro činnost přírodovědných kroužků, 

  vytvoření „technických koutků“ na chodbách vybavených zařízením k praktickému ověření 

fyzikálních, matematických a přírodovědných zákonitostí (princip IQ parku). 
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Otázka číslo 29 

Znění otázky: Čím byste se pochlubili, co může být inspirativní v této oblasti pro ostatní 

školy? 

Školy se v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání chlubí buď svými učebnami a 

prostory, dále způsobem výuky, činností a úspěchy svých žáků v soutěžích nebo zapojením 

do projektů a spoluprací s různými institucemi. 

Uvádíme zajímavé a dle našeho soudu inspirativní příklady: 

 Prostory: školní zoologická zahrada – prodej zvířat zpět do Zverimexu, 2 mobilní PC učebny, 

učebna se sadou měřicích čidel PASCO, naučná stezka, lesopark, přírodní učebny, arboretum, 

venkovní učebna, sad, chov koz, školní arboretum s výukovými zónami a s naučnou stezkou v areálu 

školy, elektronický mikroskop, školní meteostanice, vybudovaná botanická zahrada a vlastní 

zastřešený prostor-skleník pro výuku pěstitelských prací, vyvýšené záhonky na pozemku školy a 

mateřské školy,  bylinková zahrada pro vozíčkáře. 

Způsob výuky: ekologické aktivity školy, Tvořivá škola, celoškolní projekty – ekologie, výuka 

ICT již od 3. r., e-learning M, F, nabídka ekoprogramů i ostatním školám, zvláštní výukový program - 

pracovní centra navzájem si pomáhají, titul ekoškola - přenášíme do rodin, titul etická škola; nabídky 

prohlídky školy, pořádáme již dva roky chemické workshopy ve spolupráci UFCHJHAV Praha, 

realizovali jsme projektové vyučování ,,Neboj se vědy", jsme škola se zaměřením na výuku 

matematiky a přírodních věd, projektové dny ve firmách rodičů našich žáků – např. výroba dřevěných 

hraček apod., statut Ekologické školy, obhajoba titulu Ekoškola.  

Činnosti a úspěchy žáků: ŠVP = škola v přírodě; vycházky a učení v přírodě se dětem líbí, CHE - 

úspěchy, absolventi dostávají stipendia, chemické show, I. místo v soutěži poznávaní rostlin, přírodnin. 

Soutěže - poznávání rostlin a akce Červeného kříže, železniční modelářství, včelařství, žáci si v rámci 

pracovních činností udělali svépomocí plot kolem školy, učíme děti manuální zručnost, máme včely, 

ovce, děti si svépomocí vyrábějí různé pomůcky, např. úly pro včely v dílnách. 

Projekty, spolupráce: projekt Globe, byli jsme v projektu Kariéra, zapojeni do projektu 

Přírodovědné a technické vzdělávání v TEEN AGE UNIVERSITY s názvem Večerní chemie, projekt 

Zahrada - náš učitel, patříme mezi školy přidružené k systému UNESCO, projekt Planeta Země; Den 

země, Den Evropy, spolupráce s ekology, spolupráce na projektu Matematika pro všechny, spolupráce 

se SEV SEVER a CHKO, spolupráce se střední školou – propojení personální ve výuce chemie, 

spolupráce s Technickým klubem LT (ROZMARÝN) – Dny techniky, environmentální výchova - ochrana 

přírody a životního prostředí - projekty; spolupráce s Lesy ČR, úzká spolupráce s gymnáziem, 
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spolupráce se střední školou – ukázka učebních programů, možnost vyzkoušet si jednotlivé obory a 

pak se věnovat vybraným oborům v rámci kroužků, seminářů.  

 

Personální a organizační zajištění výuky 

Otázka číslo 30 

Znění otázky: Jsou vyučující předmětů F, Ch, Př., M, IKT plně aprobovaní? Učitele s jakými 

aprobacemi byste v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání pro vaši školu potřebovali? 

 

    Tabulka č. 22: Potřeba aprobovaných učitelů dle předmětů 

ANO 47 

Potřeba vyučujícího matematiky 18 

Potřeba vyučujícího fyziky 45 

Potřeby vyučujícího chemie 32 

Potřeba vyučujícího přírodopis 26 

Potřeba vyučujícího dílen, techniky 14 

Potřeba vyučujícího pozemků 9 

Potřeba vyučujícího IKT 34 

  

Do zjišťovaných kategorií jsme zařadili tři přírodovědné předměty (FY, CH, PŘ), dále 

matematiku, IKT a z předmětů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce dílny a pozemky. Na tematický 

celek Svět práce se ptáme v následující otázce. Dle tohoto výzkumu je ve školách největší potřeba 

vyučujících fyziky, následuje chemie a přírodopis. Stále přetrvává silný nedostatek kvalifikovaných 

učitelů IKT, ale i v páteřním předmětu matematika je citelný nedostatek kvalifikovaných 

a aprobovaných pedagogů. Dílny či pozemky mají celkově podstatně nižší dotaci, přesto počet 

chybějících pedagogů se blíží matematice. Celkem 47 škol, tedy jedna třetina oslovených, udává 

plnou kvalifikovanost a aprobovanost v technických a přírodovědných oborech. 
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Graf č. 15: Potřeba aprobovaných učitelů dle předmětů 

 

Otázka číslo 31 

Znění otázky: Jakou aprobaci a kvalifikaci (kurzy DVPP, např. kurz pro výuku Volby povolání) 

má učitel, který na 2. stupni učí povinný předmět Svět práce ze vzdělávací oblasti Člověk a svět 

práce? 

 

                                 Tabulka č. 23: Kvalifikace k vyučování tematického celku Svět práce 

Výchovný poradce 35 

Občanská výchova 16 

Jiná aprobace s krátkodobým vzděláváním 27 

Neaprobovaný - humanitární zaměření 9 

Neaprobovaný - přírodovědné zaměření 25 

Neaprobovaný - neudáno 28 
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Povinné vyučování celku Svět práce (nebo také Volba povolání) přichází se zavedením 

Rámcově vzdělávacích programů, proto personální kvalifikovanost není vysoká (50 %). Za dostatečně 

personálně vybavené v této studii považujeme kvalifikované výchovné poradce, dále aprobované 

učitele Občanské výchovy a také učitele se vzděláním v oblasti DVPP. Zde je problémem neexistující 

certifikace, kdy v jednom případě má pedagog plnohodnotné bakalářské studium Kariérového 

poradenství na univerzitě, ve druhém se jedná pouze o jednodenní či vícedenní školení personálních 

agentur.  

 

       Graf č. 16: Rozložení kvalifikovanosti a aprobovanosti předmětu Svět práce 
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Otázka číslo 32 

Znění otázky: Jezdí žáci vaší školy na odborné technické či přírodovědné exkurze? Uveďte 

příklady: 

 

     Tabulka č. 24: Rozložení zaměření žákovských exkurzí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedm %  škol na exkurze nejezdí, jako důvod většinou udávají sociální situaci rodin, kdy žáci 

nejsou schopni příspěvek na exkurzi zaplatit. Z odpovědí vyplynula kategorizace uvedená v tabulce. 

Zajímavé je, že do podniků a firem v regionu směřují exkurze 3 x častěji než do učilišť a odborných 

škol. Zvyšuje (dle našeho odhadu) se počet exkurzí do institucí se vzdělávacím programem, nad 

univerzitami převažuje zájem o zařízení typu IQ parku, technolandie apod. Kromě převažujících 

přírodovědných exkurzí, školy poměrně často jezdí do technických muzeí, k technickým památkám, 

k zařízení typu zdymadel, vodáren, železnic… 

 

 

 

 

 

 

Exkurze žáků směřují 

do středních škol a učilišť 23 

do místních firem 66 

do vzdělávacích institucí či firem se vzdělávacím programem 42 

do institucí s přírodovědným a ekologickým směrem 48 

do institucí s technickým směrem  31 

bez uvedení specifikace 11 

ne 10 
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Graf č. 17: Rozložení zaměření žákovských exkurzí 

 

 

Otázka číslo 33 

Znění otázky: Pořádá či se účastní vaše škola soutěží s technicko-přírodovědným zaměřením? 

Jakých? 

Dvě školy udávají, že soutěže regionální pořádají. Jedna pětina (22 %) škol udává, že žádnou 

soutěž nepořádají, ani se žádné soutěže neúčastní. Ostatní školy udávají především olympiády – 

matematickou, fyzikální, chemickou, přírodopisnou (biologickou), ale také astronomickou nebo zoo 

olympiádu. Potěšitelné je, že se základní školy účastní soutěží, které pořádají střední školy. Příkladem 

je Litvínovský choroš pořádaný Scholou Humanitas. Další uváděné soutěže se vztahují k vyučovacím 

předmětům, další pak k zájmovým oborům. Do té první skupiny patří: Fyzika pro život, Nejlepší 

chemik, Mladý chemik, do té druhé: Mladý záchranář, Hlídky 1. pomoci, Laický záchranář, Zlatý list, 

Zlatá udice, Florista. Zvláštní skupiny tvoří matematické soutěže - Pythagoriáda, Klokan, Soutěž 

Adama Riese a ekologické soutěže, např. Zelené podnikání, Natura Magica, soutěže v rámci EVVO, 

Ekologické výtvarné soutěže. Některé soutěže jsou koncipovány regionálně - Krajánek, Krušné hory – 

domov můj, Duha.  Zajímavá je pro sledovanou oblast soutěž Řemesla, regionálně pak Pec nám 

spadla, Den řemesel. Dále školy uvádějí soutěže: Zkus si sám, Všeználkova olympiáda, Pohár vědy 
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Qvark 2014, Archimediáda, Komes 204, Voda a vodní energie, Mini Globe games, Kolumbus, 

Opeduca, přírodovědný Klokan, Pestrý Bunt, Poznávání stromů a rostlin, či Taktik. 

 

Otázka číslo 34 

Znění otázky: S jakými aktivitami zaměřenými na technické a přírodovědné vzdělávání se vaši 

žáci setkávají ze strany středních škol? (výstavy, veletrhy…) 

 

                         Tabulka č. 25: Účast na různých aktivitách středních škol  
                         směrem k technickému a přírodovědnému vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedenáct procent škol uvádí, že se středními školami nespolupracuje vůbec, neúčastní se 

jejich akcí. Ostatní školy spolupracují, míra spolupráce je různá. K těm jednoduchým formám 

spolupráce nejčastěji patří návštěva dnů otevřených dveří na střední škole (35) a nebo různých výstav 

středních škol či veletrhů vzdělávání (58). V každém z okresních měst se pořádá veletrh vzdělávání. 

Vyšší formou spolupráce (45) jsou pak cílené exkurze do středních škol, kde se pracovníci či studenti 

střední školy přímo věnují žákům konkrétní základní školy. Není výjimkou, že střední škola hradí 

i dopravu přijíždějící základní škole. 19 škol si oceňuje, že si děti ze ZŠ činnost učňů mohou vyzkoušet, 

jsou pak více motivovaní. Stejnému počtu 19 respondentů se líbí na středních školách projektové 

dny, workshopy žáků se středoškoláky a ukázky výroby. Asi nejvyšší formou spolupráce je účast 

základních škol na soutěžích organizovaných střední školou anebo dokonce řešení společných 

projektů  

 

Soutěže na SŠ nebo společné projekty 15 

Výstavy a veletrhy vzdělávání 58 

DOD, prezentace SŠ a besedy 35 

Exkurze 45 

Ukázky výuky, workshopy, projektové dny SŠ 19 

Zdůraznění možnosti vyzkoušení si 19 

Nespolupracují s žádnými SŠ 15 
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Otázka číslo 35 

Znění otázky: Jakou oblast vzdělání byste pro své učitele v oblasti technického, 

přírodovědného vzdělávání či oblasti Světa práce uvítali v dalším vzdělávání pedagogů? 

 

Tabulka č. 26: Oblasti DVPP, které jsou v oblasti technického  
a přírodovědného vzdělávání dle škol potřebné   

 

Nevím, neuvedeno, nedokážu posoudit, žádné  -44 

Matematika 5 

IKT a využití IKT v předmětech 21 

1. stupeň 3 

Fyzika 17 

Přírodopis a ekologie 9 

Chemie 12 

Svět práce 8 

Dílny, technické vzdělávání 13 

Exkurze a aktivity typu stáže 8 

 

Téměř třetina škol nenavrhuje žádné téma nebo nemá potřebu DVPP pro své učitele 

realizovat. Ostatní jsme se snažili rozdělit podle předmětů, citujeme některé názory. Mezi předměty 

ještě stále vítězí vzdělávání v oblasti IKT, ale v polovině případů jde především o využití IKT ve 

vzdělávacích předmětech.  Některé postřehy představitelů škol: 

Problémem je nabídka a to, že většina kurzů a školení je v dopoledních hodinách, chybí přenos 

zkušeností, kvalifikovaní, šikovní i vzdělaní nemohou dle zákona o PP učit na ZŠ např. dílny, vzdělávání 

pedagogů matematiky pro zatraktivnění matematiky a její využití v praktickém životě, a tím zvýšení 

zájmu žáků o matematiku, naprostý nedostatek DVPP – Z, Př., Ch, Fy, nic - pedagogové jsou aktivní, 

učitelé jezdí na školení dle vlastního výběru; na začátku roku, ale není možné plánovat, nabídka různá, 

průběžné vzdělání je potřeba; rozhoduje nabídka a finance, workshop s nápady a projekty, odborné 

praktické příklady, příklady dobré praxe, všechny, ale zajištěné kvalitním lektorem a zaměřené na 

didaktiku výuky předmětu, např. školení v badatelské činnosti, setkávání se s odborníky v praxi, 

ukázkové hodiny, které by byly realizovatelné na všech školách, spolupráce s univerzitami, ale na půdě 
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školy, problém s uvolňováním učitelů, nic - nabídky jsou k ničemu, pouštím je, ale problémy jsou se 

suplováním, akce nejsou zase tak kvalitní - občas to jsou zbytečně vynaložené prostředky, je třeba 

připravit PP na praxi ze strany VŠ - mají znalosti, ale neví jak učit, 70 – 80 % nastupujících učitelů chybí 

znalosti pedagogiky a zkušenosti z práce s dětmi, někdy zírám!, školení pro PP nestojí za nic!, co 

potřebovali, to absolvovali; problém je suplování, kombinace prezenčního studia, workshopů a e-

learningu,kvalitní exkurze, vzdělávací semináře, vzájemné výměnné akce mezi různými školami v ČR a 

další aktivity, které mají úroveň a učitelům něco přinesou, setkávání se zástupci průmyslových 

podniků, abychom dopředu věděli, o jaké obory bude zájem. 

 

Graf č. 18: Oblasti DVPP,které jsou v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání dle škol potřebné   

 

 

Mimoškolní aktivity 

Otázka číslo 36 

Znění otázky: Nabízí vaše škola volnočasové aktivity zaměřené na přírodní či technické 

poznávání? (kroužky) 

 

Graf č. 19 a tabulka č. 27: Rozložení volnočasových aktivit, nabízených školami v oblasti  
přírodovědného a technického vzdělávání 

 

 

Ano 80% Ne 20% 
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Osmdesát procent škol kroužky, nepovinné předměty či jiné volnočasové aktivity v oblasti 

přírodovědného a technického vzdělávání nabízí, školy si však stěžují na nízký zájem žáků. Ze 

zaměření na školní předměty mají největší zastoupení kroužky IKT, matematiky (spíše orientované na 

doučování), přírodovědných předmětů, zatímco kroužků chemie a fyziky je minimum. Poměrně 

výrazně jsou zastoupeny technické volnočasové aktivity jako modelářství, dílny, fotokroužky.  

 

Tabulka č. 28: Přehled volnočasových aktivit zaměřených na technické a přírodovědné vzdělávání 

Přírodovědné a ekologické kroužky 21 

Rybářský kroužek, včelařství, myslivectví, hasiči, venkovské dovednosti 11 

Keramika 21 

Rukodělné práce, šikovné ruce apod. 24 

IKT 18 

Modelářství, dílny, technika, foto 14 

Domácnost, vaření, pěstitelství, chovatelství 9 

Matematika 9 

Chemie 3 

Fyzika 2 

Geocaching, objevitelé 2 

 

        Graf č. 20: Rozložení volnočasových aktivit, nabízených školami v oblasti přírodovědného a technického         
vzdělávání 
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Analýza část B 

 

V této části analýzy zpracováváme řízené rozhovory s 35 výchovnými poradci základních škol 

Ústeckého kraje (vždy pět z každého okresu) na téma podpory technického a přírodovědného 

vzdělávání. Dále vyhodnocujeme 35 řízených rozhovorů (5 z každého okresu) s představiteli obcí, 

coby zřizovateli základních škol. Poslední část je věnována zaměstnavatelům, kteří v řízených 

rozhovorech vyjadřovali své názory na absolventy škol, kteří k nim nastupují do zaměstnání 

technického či přírodovědného zaměření. Opět jsme oslovili 35 respondentů, strukturovaných 

regionálně a odvětvově. Na závěr jsme se snažili porovnat pohledy těchto tří odlišných skupin na 

problematiku podpory technického a přírodovědného vzdělávání (hledali jsme stejné i odlišné 

postoje a názory na řešení). 

 

Výsledky šetření s výchovnými poradci základních škol 

 

Otázka číslo 1 

Znění otázky: Kdo podle Vás nejvíce ovlivňuje rozhodování žáků pro volbu další profesní 

cesty? 

 

       Tabulka č. 29: Subjekty ovlivňující profesní rozhodování žáků 

Rodiče a rodina 31 

Spolužáci, kamarádi 14 

Škola, VP, TU, učitelé 11 

Média, prezentace, nabídky škol 6 

 

Závěry z řízených rozhovorů s výchovnými poradci potvrzují zjištění z výzkumů, které 

Pedagogické centrum realizovalo v rámci projektů ESF: nezastupitelnou roli při volbě profesní dráhy 

absolventů základních a středních škol mají rodiče a další členové rodiny. V tomto výzkumu to 
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rodiče a rodina 
50% 

spolužáci, 
kamarádi 

22% 

škola, VP, TU, 
učitelé 

18% 

média, 
prezentace, 
nabídkyškol 

10% 

potvrzuje polovina respondentů. Druhé místo patří spolužákům, kamarádům - vrstevníkům. Tato 

skupina má dominantní význam podle 22% oslovených výchovných poradců. Můžeme tedy 

konstatovat, že 72% ovlivnění rozhodnutí má zdroj v neprofesionálním kariérovém poradenství. 

Většina rodičů se sice upřímně snaží poradit svému dítěti co nejlépe, ale např. trendy zaměstnanosti, 

učební plány škol, finanční a sociální podmínky profese málokdo z nich sleduje. Až na třetím místě je 

škola, v pořadí výchovný poradce, třídní učitel, učitelé a management škol. Společně se čtvrtou 

skupinou, do níž zahrnujeme média, střední školy, úřady práce, zaměstnavatele, tvoří pouhých 28% 

vlivu. I když zvláště čtvrtá skupina sleduje při poradenství různé zájmy, těchto 28% můžeme 

považovat za poradenství odborné. Je tedy zřejmé, že při volbě povolání je nutné zintenzivnit 

spolupráci představitelů odborného poradenství – především školy s rodiči. Uvědomujeme si, že 

tato role školy je velice obtížná.  

 

 

Graf č. 21: Subjekty ovlivňující profesní rozhodování žáků 
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Otázka číslo 2 

Znění otázky: Jak hodnotíte účinnost propagačních a motivačních akcí středních škol 

(exkurze, dny otevřených dveří, veletrhy vzdělání) na rozhodování vašich žáků o další vzdělávací 

cestě?  

Pouze 2 z 35 oslovených výchovných poradců označuje propagační akce jako neúčinné a 

zbytečné, zbývajících 33 výchovných poradců (93%) je hodnotí jako potřebné a kvalitně provedené. 

Tito výchovní poradci tedy říkají, že tyto akce jsou potřebné pro získání informací o možnostech 

studia, většina z nich však dodává, že vlastní prezentování škol má na rozhodování žáků pouze malý 

vliv. 

 

Otázka číslo 3 

Znění otázky: Kolik exkurzí a dalších akcí (výstavy, besedy atp.) ročně v souvislosti 

s technickými a přírodovědnými obory pořádáte? Jaké? 

 

                                Tabulka č. 30: Četnost akcí na podporu technického 
                                a přírodovědného vzdělávání ročně 

 

Jednou až dvakrát ročně 3 

Třikrát až pětkrát ročně 17 

Šestkrát a vícekrát ročně 8 

Nastavena trvalá spolupráce, projekt 7 

 

Žádná škola neuvádí, že by se takových akcí neúčastnila. Jedna škola uvádí jednou, dvě školy 

uvádějí dvě akce ročně. Maximum vyčíslených akcí je deset, sedm škol uvádí, že mají nastavenou 

trvalou spolupráci, či realizují (účastní se) projekt, jehož součástí jsou systematické návštěvy žáků na 

těchto akcích. Modus i medián se pohybuje ve škále 3 – 5 návštěv, vážený aritmetický průměr je 

potom o něco vyšší  - 5,5 návštěv. Tyto střední hodnoty jsou dle našeho soudu optimální, výhodou 

projektové spolupráce je komplexnost přísunu informací žákům různorodými formami. 
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Graf č. 22: Četnost akcí na podporu technického a přírodovědného vzdělávání ročně  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 4 

Znění otázky: Je potřeba podle vašeho názoru propagovat technické a přírodovědné 

vzdělávání i ze strany jiných subjektů než jsou SOŠ? Jak? 

 

  Tabulka č. 31 a graf č. 23: Potřeba podpory technické a přírodovědné vzdělávání 

Ano 33 

Ne 2 

Ano 94 % Ne 

 

Velice podobně jako u managementu škol se výchovní poradci domnívají, že je potřeba cíleně 

podporovat technické a přírodovědné vzdělávání. 94 % výchovných poradců je přesvědčeno 

o nutnosti propagovat technické a přírodovědné obory a motivovat k jejich studiu žáky. 
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Otázka číslo 5 

Znění otázky: Jaké důvody podle vás vedou k nízkému zájmu žáků o TP obory? 

 

               Tabulka č. 32: Důvody nízkého zájmu žáků ZŠ o technické a přírodovědné obory 

Nízká úroveň manuální práce a motivace k ní 14 

Předpokládaná vyšší náročnost studia technických oborů 9 

Neobliba předmětů, které se vztahují k technickým a 
přírodovědným oborům 

12 

Málo praxe a setkání se s technickými procesy 10 

Pohled na technické obory v rodině a společnosti 9 

 

Opět jsme nechali možnost uvést volně otevřené odpovědi, ani jsme neomezovali jejich 

počet. Až při vyhodnocení jsme kategorizovali odpovědi bez ohledu kolik jich ten který učitel uvedl. 

Výchovní poradci velice trefně pojmenovali hlavní důvody nezájmu žáků o sledované obory. Tyto 

důvody můžeme rozčlenit do tří kategorií: osobnostní, školní a společenské. Do první skupiny VP 

zařadili nízkou úroveň manuální práce, nezájem o ní, a s tím související málo praktických zkušeností 

s technikou, s nástroji a materiálem. Dnešní žáci přistupují ke všem věcem uživatelským způsobem, 

málokdy něco opravuj nebo vytvářejí opracováváním materiálů, málo také bádají o přírodě a jejích 

zákonitostech. Druhá kategorie: Nejméně oblíbené předměty jsou ve škole matematika, fyzika 

chemie, přírodopis. Žáci si uvědomují, že tyto předměty jsou významnou součástí technických 

a přírodovědných oborů, leckdy si vybírají další studijní zaměření právě podle co nejnižší hodinové 

dotace těchto neoblíbených předmětů – hlavně, aby tam nebyla matika. Pokud se tedy nezlepší vztah 

žáků k těmto předmětům, nebude možné zvýšit jejich zájem o technické a přírodovědné studijní 

obory. Třetí kategorie má svůj původ v rodině a atmosféře ve společnosti: Především řemeslné práce 

a učňovské školství má velice špatnou pověst. Proto rodiče pro své děti raději volí studijní 

a humanitní obory.  
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Graf č. 24: Důvody nízkého zájmu žáků ZŠ o technické a přírodovědné obory 

 

 

Otázka číslo 6 

Znění otázky: Čím by škola mohla podnítit vyšší zájem žáků o studium TP oborů? 

Opět odpovědi bez omezení a následná kategorizace. Výchovní poradci uvažují o možnosti 

změny třemi směry – dovnitř školy, vně školy a do systému, jehož je škola součástí. V první kategorii 

navrhují především zlepšení vybavenosti školy, aby se přizpůsobila modernější výuce. 

 
Tabulka č. 33: Možnosti podnícení vyššího zájmu žáků o studium TP oborů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otevření se, spolupráce s různými subjekty 6 

Exkurze 12 

Vybavení pro výuku předmětů 12 

Zlepšení práce pedagogů - motivace žáků 4 

Rozšíření výuky, nabídka nepovinných předmětů 8 

Koncepční změny, modernizace výuky 8 
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Jde především o budování nových učeben a o nové vybavení pro výuku technických a 

přírodovědných předmětů. Další prostor pro probuzení zájmu žáků o TP obory vidí VP v osobnosti 

učitele a zatraktivnění výuky těchto předmětů Třetí vnitřní změnou je rozšíření výuky a široká nabídka 

předmětů (i nepovinných), které by se věnovaly technickému a přírodovědnému vzdělávání (8). 

Směrem ven navrhují poradci širší a systémovou spolupráci se středními školami, firmami, 

vzdělávacími institucemi (6). Vedle toho navrhují více exkurzí a výjezdů mimo školu (12 námětů). 

Třetí kategorie již sahá mimo působnost školy. Výchovní poradci navrhují, více hodin pro technické 

předměty, jiný obsah učiva, to je navrženo v 8 případech. 

 

Graf č. 25: Možnosti podnícení vyššího zájmu žáků o studium TP oborů 

 

 

Otázka číslo 7 

Znění otázky: Jak hodnotíte kvantitu a kvalitu propagačních materiálů, které by měly ovlivnit 

profesní rozhodování žáků? Jsou dostatečně přitažlivé a motivující? 

 

 

 

 

 



- 83 - 
 

                                        Tabulka č. 33: Kvantita a kvalita propagačních materiálů 

 Kvalita Kvantita 

dobrá 28 24 

špatná 7 11 

 

Výchovní poradci vyjadřují spokojenost s těmito propagačními materiály, Jako kvalitní 

a odpovídající je hodnotí 80% respondentů, jejich dostatek kvituje 69% poradců. Tedy spíše je 

kritizován jejich nedostatek, než jejich úroveň. Spokojené i nespokojené skupiny však konstatují, že 

mají pouze informativní a orientační roli, faktory, které vyvolají rozhodnutí, se nacházejí někde jinde. 

 

Graf č. 26: Kvantita a kvalita propagačních materiálů 

 

 

 

Otázka číslo 8 

Znění otázky: Podílí se na akcích školy směřující k volbě profesní cesty i rodiče vycházejících 

žáků? Jakou formou? 
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Tabulka č. 34 a graf č. 27: Spolupráce rodičů žáků se školou při profesním rozhodování žáků 

Dostatečná 20 % Nedostatečná 80% 

Návštěva výchovné poradkyně 
a informačních schůzek 

11 

Návštěva žáků veletrhů 
vzdělávání a DOD 

8 

Návštěva rodičů v hodinách 1 

Pomoc při organizování akcí 3 

 

Výchovní poradci si stěžují na to, že rodiče velice málo spolupracují  se školou (zde 80%). 

Nejčastější formy spolupráce: návštěvy vzdělávacích veletrhů, dnů otevřených dveří, účast 

na informační schůzce výchovného poradce, individuální konzultace s VP o profesních možnostech 

dítěte. Jen výjimečně se vyskytuje hlubší spolupráce, např. účast na organizování besed, burzy 

středních škol. Výjimečná je i realizace představování profesí rodičů žáků ať již ve škole nebo 

ve firmě.  

 

Graf č. 28: Spolupráce rodičů žáků se školou při profesním rozhodování žáků 
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Výsledky šetření se zřizovateli škol 

 

Otázka číslo 1 

Znění otázky: Obec, jméno a funkce respondenta, název školy: 

Tato data jsou zařazena v úvodní části analýzy popisující metody a způsoby zpracování 

výzkumu. 

 

Otázka číslo 2 

Znění otázky: Jste spokojeni s materiálním a technickým vybavením školy? 

 Ve větších sídlech, v nichž je vícero škol, zaznívá jedna shrnující odpověď za všechny základní 

školy, malých obcích pak odpověď je za jednu školu. Tedy jde hodnotit názory přepočtu na obce, 

nikoliv na školy.  

 

Tabulka č. 35: Spokojenost obcí s materiálním a technickým vybavením jimi zřizovaných škol 

 

 

 

 

 

Spokojenost s materiálním a technickým vybavením škol vyjádřilo 34% dotázaných obcí, 

stejný počet udává nespokojenost, zbytek (32 %) je spokojeno částečně. Nedá se vysledovat žádná 

závislost na velikosti města nebo na počtu zřízených škol. Je však zřejmé, že obce jako zřizovatelé jsou 

s vybavením více spokojeni, než samotné školy.Nebo o konkrétních potřebách školy nejsou aktuálně 

informováni.  

 

 

 

 

Ano 12 

Částečně 11 

Ne 12 
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Ano 
34% 

částečně 
32% 

Ne 
34% 

   Graf č. 29: Spokojenost obcí s materiálním a technickým vybavením jimi zřizovaných škol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 3 

Znění otázky: Kolik finančních prostředků poskytnete v letošním roce na materiální 

(neinvestiční prostředky) a technické (investiční prostředky) vybavení školy? 

Většinový model popisuje jeden z představitelů obcí: Základní školy jsou financovány dle 

počtu žáků a počtu tříd. Školy tak obdrží provozní příspěvek na daný kalendářní rok, se kterým 

hospodaří dle vlastní potřeby a uvážení. Nedostávají provozní příspěvek účelově na dané položky 

rozpočtu. Nelze tedy přesně určit, kolik korun školy v letošním roce použijí do materiálního vybavení. 

Pokud jde o investice, ty si školy financují samy ze svých investičních fondů. 

Tedy samosprávné orgány ani úředníci obcí většinou nedokážou rozklíčovat jednotlivé 

položky rozpočtu pro školu. Tím, kdo rozhoduje, je ředitel školy. Námi vypočítaná průměrná částka 

provozního rozpočtu pro školu činí 3 770 000 Kč. Minimální uvedené částky se pohybují v řádu 

statisíců (nejnižší uvedená 250 000 Kč), nejvyšší provozní náklady školy přesahují 10 mil. Kč (10 

136 000). O „malých investicích“ rozhoduje ředitel školy.  Dá se říci, že čím větší obec a více škol v ní, 

je delegování rozhodovací pravomoci z obce směrem k řediteli školy vyšší. U malých obcí samospráva 

vstupuje do rozhodování o realizaci finanční politiky školy častěji.  

Námi sledovaná problematika materiálně technického vybavení pro technické 

a přírodovědné předměty je v gesci vedení škol, investiční položky malého rozsahu si řeší 

management škol v rámci svého rozpočtu. Přímo v rozpočtech obcí se objevují investice do škol 

pouze při řešení havarijního stavu, nebo při rozsáhlých rekonstrukcích školy. Musíme však 
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konstatovat, že tyto částky obce pro rok 2014 udávají ve čtyřech případech z 35 sledovaných škol, 

dvakrát jsou to částky stotisícové, jen ve dvou případech jde opravdu o rozsáhlé miliónové investice. 

 

Otázka číslo 4 

Znění otázky: Můžete odhadnout, kolik bylo do podpory materiálního (neinvestiční 

prostředky) a technického (investiční prostředky) vybavení investováno v posledních 5 letech? 

Téměř třetina oslovených se do odhadu nechtěla pustit, nebo dokázala uvést pouze celkovou 

částku nerozdělenou na investice a neinvestice. Pracovali jsme tedy s relevantními daty 25 subjektů. 

Průměrná částka neinvestičních nákladů činí na obci a pět let 16 700 000 Kč, tedy přes 3 000 000 

ročně. Neinvestiční náklady obce za pět let jsou v průměru 9 900 000 Kč, tedy téměř dva milióny 

ročně. Samozřejmě rozptyl čísel je obrovský, u okresních měst počítá rozpočet s až 15 školami, malé 

obce zřizují jednu školu s jednou třídou v ročníku. Uvedené maximum je 75 miliónů, dvě obce naopak 

udávají, že během pěti let nevěnovaly škole žádné investiční prostředky. Zajímavým číslem může být 

podíl investičních prostředků vůči provozním, kde investice tvoří 37% a provoz 63% všech 

vynaložených prostředků obcí do škol. U většiny obcí (84%) převažují provozní prostředky do škol nad 

investicemi. Pouze ve čtyřech školách došlo k tak rozsáhlým rekonstrukcím, že investice pro školu 

převažují nad provozem. 

 

Otázka číslo 5 

Znění otázky: Domníváte se, že je potřeba něco změnit v oblasti technického a 

přírodovědného vzdělávání? 

 

Tabulka č. 36: Potřeba změny v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání? 

 

 

 

 

 

Ano 26 

Částečně 6 

Ne 3 
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Ano 
74% 

Nevím 
17% 

Ne 
9% 

Stejně jako skupina ředitelů a pedagogů se i zástupci obcí, zřizující základní školy, domnívají, 

že podpora technického a přírodovědného vzdělávání má smysl a že je potřeba v této oblasti leccos 

změnit. Citujeme jeden z názorů: Domnívám se, že o tuto oblast není v poslední době mezi žáky příliš 

velký zájem. Zajisté by si tato oblast zasloužila větší podporu. Školy by měly upravit školní vzdělávací 

programy. Ty však musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem, takže podpora by měla 

vycházet z MŠMT.  Tři čtvrtiny respondentů jsou přesvědčeni, že je v této oblasti potřebná změna, 

pouze 9% se domnívá, že ne. 

 

                          Graf č. 30: Potřeba změny v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 6 

Znění otázky: Pokud ano, pak co? 

Opět nechali volnost v odpovědích – v obsahu i kvantitě a následně jsme kategorizovali a 

přepočítávali.  
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          Tabulka č. 37: Specifikace potřebných změn v oblasti technického 
                            a přírodovědného vzdělávání? 
 

Vybavení učeben přírodovědných předmětů 9 

Změna učebních plánů a systému výuky 8 

Vybavení a podpora výuky dílen a pozemků 16 

Aprobovanost a zlepšení práce učitelů 
technických a přírodovědných předmětů 

13 

Zapojení firem, více exkurzí, praxí 4 

Začít s výukou již dříve od MŠ 3 

Nevím 3 

Nic 4 

 

Nejčastěji směřují návrhy na zlepšení přírodovědného a technického vybavení škol a to z 2/3 

do dílen a pozemků, z jedné třetiny do laboratoří a odborných učeben přírodovědných předmětů. 

To je odlišnost od pohledu škol, které berou zřetel na objem výuky jednotlivých předmětů. Poměrně 

často cítí zřizovatelé potřebu zkvalitnění práce učitelů a potřebu jejich kvalifikačního a i celoživotního 

vzdělávání (častěji než samotné školy). Také u zřizovatelů se objevují náměty na změnu systému 

výuky – posílení především technického vzdělávání, dále zapojení do výuky dalších subjektů, firem 

a odborníků z praxe, pořádání exkurzí, potřeba zvýšení motivace a zatraktivnění a modernizace 

výuky. Ne ojediněle se v této skupině respondentů objevují názory na dřívější (z hlediska věku dítěte) 

a systematičtější zavedení technické výuky a budování manuální zručnosti v jakémkoliv oboru 

činnosti. 
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Graf č. 31: Specifikace potřebných změn v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání? 

 

 

 

       Tabulka č. 37: Kategorizace potřebných změn v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání 

Investice do:  Četnost v % 

vybavení 25 44 

lidí 17 30 

systému 15 26 

 

Snažili jsme se podívat na odpovědi pohledem investora a dle toho odpovědi kategorizovat. 

44% by investovalo do materiálních hodnot - vybavení, rekonstrukcí učeben, pomůcek …. 30% 

respondentů by investovalo do lidských zdrojů, především do učitelů, ale i pracovníků 

spolupracujících firem, do posílení této výuky a spolupráce s terénem. Odpovědi 26% respondentů 

jsme označili jako potřeba systémových změn ve vyučování, jde o posílení a změnu způsobu výuky.   
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Graf č. 32: Kategorizace potřebných změn v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání 

 

 

 

Otázka číslo 7 

Znění otázky: Dokážete odhadnout výši finančních prostředků, které by školy potřebovaly na 

dovybavení materiální (neinvestiční prostředky) a technické (investiční prostředky) v souvislosti 

s výukou přírodovědných a technických předmětů? (odborné učebny, laboratoře, dílny, výukové 

materiály…) 

Třetina zástupců obcí neuvedla odpověď, či sdělila, že o finančních záležitostech škol nic 

nevědí. Většina představitelů obcí pak částku uvedla, ale nedělila ji na neinvestiční a investiční 

prostředky. Průměr uvedených částek na potřebu dovybavení prostorů technické a přírodovědné 

výuky je 2,8 miliónu na jednu školu. Poměrně vysoká částka naznačuje, že respondenti měli na mysli 

takovou úroveň úprav, která by se blížila ideálnímu stavu. U obcí, které udaly i rozdělení na 

neinvestiční a investiční prostředky, je zřejmý trend na zvyšování investičních peněz.  

 

Otázka číslo 8 

Znění otázky: Co by podle vás mohlo přispět ke zvýšení zájmu žáků o přírodovědné a 

technické vzdělávání? 
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spolupráce s 
firmami, 
středními 
školami, 
exkurze 

23% 

atraktivita a 
praktičnost 

výuky  
25% 

zlepšení práce 
učitelů 

8% 

zlepšení 
vybavení 

23% 

financování 
škol, změna 
nastavení 
systému 

21% 

Opět odpovědi bez omezení a následná kategorizace. 

 

Tabulka č. 38: Náměty ke zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

Obce opět uvádějí potřebu zlepšení vybavení škol a to v 23 %. Nutnou změnu systému 

a změnu nastavení vzdělávacího systému udává 2 %, zatímco změnu výuky a její zatraktivnění uvádí 

respondenti v 25 % odpovědí. Celkově na změnu výuky apeluje 46 % respondentů. Opět se objevuje 

námět zavádění praktického technického a přírodovědného vzdělávání již na první stupeň 

a do mateřských škol. Náměty na zlepšení práce učitelů a řešení personálních otázek udává pouze 

8 % odpovědí. 23 % námětů navrhuje rozšíření spolupráce se zaměstnavateli, středními školami, 

vzdělávacími institucemi…  

 

Graf č. 33: Náměty ke zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné vzdělávání? Písmo v grafu 

Spolupráce s firmami, středními 
školami, exkurze 

11 

Atraktivita a praktičnost výuky 12 

Zlepšení práce učitelů 4 

Zlepšení vybavení 11 

Financování škol, změna nastavení 
systému 

10 
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Výsledky šetření se zaměstnavateli 

 

Otázka číslo 1 

Znění otázky: Základní údaje o firmě (zaměření výroby, počet zaměstnanců, poměr 

vzdělaných v technických profesích.) 

 

Tabulka č. 39: Zaměření respondovaných firem 

Poř. číslo 
v okrese 

Název firmy Obor činnosti 
Počet 

zaměstnanců 
Poměr vzdělaných v 
technických oborech 

1. 
Stroj-Union s.ro., Teplická 395, 

405 02 Děčín 4 
výroba strojů 50 většina 

2. 
Transportkabel - DIXI a.s., 

Děčín - Nebočany 
strojírenství, vyrábíme stroje a kabely 24 polovina 

3. 
STROJÍRNY RUMBURK s.r.o., 

Vojtěcha Kováře 38/40, 
Rumburk 2-Horní Jindřichov 

strojírenství a obrábění kovů 70 jedna třetina 

4. 
Děčínský stavební podnik 

s.r.o. Folknářská 1246/21, 405 
01 Děčín 2 

stavebnictví - bytová výstavba a 
průmyslové objekty 

40 polovina 

5. 
PSD s.r.o., Březová 187, 405 

02 Děčín III 
stavitelství 50 většina 

1. 
PÉROVNA Ústí n. L. s. r. 

o. (Ústí nad Labem - Božtěšice), 
Chuderovská 17 

strojírenství, výroba pružin 15 polovina 

2. 
North stav, a.s., Jateční 

3377/47, 400 01 Ústí nad 
Labem 

stavitelství, staví domy a 
rekonstrukce 

50 většina 

3. 
Progplast, s.r.o., Špitálské 

náměstí 609/11 Ústí nad 
Labem 40001 

zaměření stavební 10 většina 

4. 

Spolek pro chemickou a hutní 
výrobu, a.s. Spolchemie, 
Revoluční 1930/86 Ústí nad 
Labem 40032 

chemické 1000 polovina 
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5. 
JIKOGAS, Železničářská 27, 

Ústí nad Labem 
zaměření na plyn 5 ? 

1. 
Toyota Logistics Service Czech 

s.r.o.  
logistické centrum, originální 
náhradní díly 

33 nepotřebují 

2. FRK Technik s.r.o. 
přesné vstřikování a montáž 
technických dílů z termoplastu 

75 polovina 

3. 
CzechPak Manufacturing, 

s.r.o. 
výroba a balení nízkokalorických 
sladidel ve formě prášku a tablet 

- ? 

4. 
KNAUF INSULATION, spol. 

s.r.o. 

izolace - skelná vlna, kamenná vlna, 
foukaná izolace, heraklith, technické 
izolace  

130 většina 

5. AUTO-KABEL KRUPKA s.r.o.  výroba autokabelů ? ? 

1. HSC Computers s.r.o 
správa a podpora ICT firem, škol a 
státních organizací. 

4 polovina 

2. BrusTech s. r. o.  informační technologie 5 jedna třetina 

3. R-Bit Technology, s. r. o. informační technologie 1 plně vzdělán v oboru 

4. DELFY, s.r.o. prodej stavebních materiálů, 4 4 ? 

5. VVV MOST spol. s r.o.  
strojírenská výroba, údržba a obchod 
s náhradními díly pásových 
dopravníků 

100 jedna třetina 

1. CZC Chomutov oprava a prodej elektroniky 4 ? 

2. JAS Chomutov 
mezinárodní kamionová doprava, 
Stavební firma 

12 ? 

3. Geoprojekt Chomutov 
firma se primárně zabývá 
geodetickými a kartografickými 
pracemi, zaměstnanců 10 

10 ? 

4. Hunter Douglas Kadaň  výrobce stínicí techniky  500 ? 
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5. Parker Chomutov 
strojírenský průmysl, automobilový 
průmysl 

500 ? 

1. 
HKS CZ, s.r.o., Mlékojedská 

1994/7, Předměstí, 412 01 
Litoměřice 1  

průmyslový podnik - kovovýroba 86 jedna třetina 

2. 

ENERGO PRŮMYSLOVÉ 
STAVBY s.r.o., Kamýcká 
1777/31, Předměstí, 412 01 
Litoměřice 1 

stavebnictví, malá firma  6 většina 

3. 
GLANZSTOFF BOHEMIA s.r.o., 

Terezínská 879/60, 410 02 
Lovosice 2 

vyrábí vlákna do pneumatik 435 jen někteří 

4. 
ICT EXPERT s.r.o., Roudnice 

nad Labem, Dobříň 118, PSČ 
413 01 

stavebnictví, dřevostavby 10 většina 

5. 
PLYNOSERVIS.LT spol. s r.o., 

Osvobození 859/21, Předměstí, 
Litoměřice 

plynoservis- montáž a prodej;  20 většina 

1. AGRIMA ŽATEC s.r.o. 

prodej zemědělské a komunální 
techniky, servis a opravy zemědělské 
techniky, prodej náhradních dílů, 
služby  

 ? 

2. SEKO Aerospace, a. s. 

strojírenská výroba (výroba 
komponentů pro letecké motory a 
parní turbíny) pro letecký a 
energetický průmysl 
 
 

274 80% 

 FUJIKOKI 
strojírenství – výroba dílů pro 
autoklimatizace, 35 THP 

220 jen někteří 

4. EKOSTAVBY LOUNY 

objekty pozemních staveb a silniční 
stavitelství, výstavba objektů staveb 
ekologického charakteru (čistírny 
odpadních vod, vodojemy, kanalizace, 
plynovody apod.) 

130 většina 

5. Aisan 

Výroba automobilových komponentů, 
montážní procesy, vstřikování plastů, 
tlakové lití hliníku, obrábění hliníku a 
plastů 

722 jen někteří 

 

Výběr firem je pestrý, z hlediska odvětví jsou nejvíce zastoupeny strojní a stavební firmy. 

Z hlediska počtu zaměstnanců je škála rozmanitá, nejmenší firma má jednoho zaměstnance, největší 

pak 1000 zaměstnanců. Čtyřicet procent dotazovaných firem udává, že většina jejich zaměstnanců 
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má technické vzdělání, 24 % udává polovinu zaměstnanců, zbývajících 26% udává třetinu (16 %) nebo 

odpověď jen někteří zaměstnanci (20 %). 

 

Otázka číslo 2 

Znění otázky: Které profese s TP zaměřením by ve vaší firmě nalezly uplatnění (scházejí vám 

nebo víte, že se jich v blízké době bude nedostávat): 

Každá firma uvádí alespoň jednu profesi, v které by našli absolventi škol v nejbližší době 

uplatnění, některé několik. Nabízené profese jsme rozdělili do čtyř kategorií – stavební, strojní a 

obslužné profese, Zbylé uvádíme ve skupině ostatních. Pro znázornění vyšší četnosti uvedení profese 

jsme využili odstíny barev – čím vícekrát byla profese uvedena, tím tmavší je barvou znázorněná. 

Nejčastěji uvedená profese byl zedník (4x), elektrotechnik, strojař, operátor CNC strojů, svářeč (3x). 

Tento seznam není možno brát jako podklad pro vzdělávací politiku a otevírání oborů. Lze 

z něho však vyčíst, že technické profese jsou poptávány, a i když výběr zaměstnavatelů byl omezený, 

v poměrně široké škále. 

 

Graf č. 35: Uplatnění profesí v jednotlivých respondovaných firmách 
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Otázka číslo 3 

Znění otázky: Jak hodnotíte úroveň profesní připravenosti u absolventů: výborná – dobrá – 

dostatečná – nedostatečná 

 

Tabulka č. 40: Úroveň profesní připravenosti u absolventů 

 

 

 

 

r, elektrikář 

stavbyvedoucí 
stavař - 

rozpočtář 
topenář Zedník  
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s
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strojů 
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     skladník       

     logistik       

     údržbář       

     ICT profese       

     programátor       

     grafik       

     doprava       

     geodet       

        

pracovník 
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Výborná 3 

Dobrá 13 

Dostatečná 13 

Nedostatečná 6 
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Zde od zaměstnavatelů absolventi a potažmo i jejich vzdělavatelé nedostávají příliš dobré 

vysvědčení. I když jsme ze školní klasifikace v nabídce nepoužili stupeň dvě, tedy chvalitebný, přesto 

můžeme vypočítat aritmetický průměr, který činí 3,6. Modus hodnocení jsou známky dobrá 

a dostatečná, medián je známka dostatečná. Sedmnáct procent zaměstnavatelů dokonce hodnotí 

vzdělání jako zcela nedostatečné.  

 

         Graf č. 35: Úroveň profesní připravenosti u absolventů 

 

 

 

Otázka číslo 4 

Znění otázky: Odpovídá připravenost přicházejících absolventů vašim požadavkům? Pokud 

ne, co považujete za největší nedostatek absolventů SŠ? 

Ve zjišťování spokojenosti jsme přepočítávali na počet respondentů, v charakteristice důvodů 

nespokojenosti na počet důvodů (respondenti mohli  uvést důvodů více) 

 
 Tabulka č. 41: Odpovídá připravenost přicházejících absolventů vašim požadavkům? 

 

 

 

Ano 6 

Částečně 4 

Ne 25 
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I v této otázce je vidět nespokojenost zaměstnavatelů s přicházejícími absolventy škol. 

Sedmdesát jedna procent dotázaných hodnotí připravenost pro profesní uplatnění jako 

nedostatečné, jedenáct procent je spokojeno částečně, Jen pro sedmnáct procent připravenost 

absolventů odpovídá požadavkům zaměstnavatelů.  

 

Graf č. 36: Odpovídá připravenost přicházejících absolventů vašim požadavkům?, 

 

 

                                                 Tabulka č. 42: Největší nedostatky absolventů 

Největší nedostatky absolventů 
středních škol: 

praxe 20 

chuť, motivace 10 

vzdělání, znalosti 5 

disciplína, odpovědnost 3 

myšlení, logika, 
kreativita 6 
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Podle zaměstnavatelů nejvíce absolventům středních škol chybí praktické dovednosti. 

Dodávají, že by praktická výuka ve školách měla dostat výraznější prostor, že kromě odborných 

učeben by měla probíhat i ve firmách konkrétního oboru, střední školy by měly s nimi více 

spolupracovat, zaměstnavatelé jsou na to podle jejich názoru připraveni. Jako velkou bolest a druhý 

nejvýraznější důvod uvádějí představitelé firem nedostatečnou motivaci studentů k práci a oboru. 

Dvanáct procent námětů uvádí i nedostatečné odborné znalosti a šestnáct procent dokonce uvádí 

absenci logického myšlení, nápaditosti a řešení problémů. S nízkou motivací také souvisí nedostatek 

disciplíny a odpovědnosti. Pro ilustraci uvádíme tři zajímavé výpovědi zaměstnavatelů. 

Rozhodně ne. Teorie a praxe jsou již delší dobu odtrženy. Připravenost absolventů ale není jen 

o znalostech, je to také o odpovědnosti přístupu, invenci. I od středoškoláka se dá očekávat kreativita 

a nové přístupy, což zbytečně školy potlačují. Koncept vzdělávání „musíš znát“ již v dnešní době 

neplatí a podstatnější jsou schopnosti, pružnost, kreativita, přístup k práci. 

Absolventi nemají zejména praktické zkušenosti ve svém oboru. Ve škole mají velmi zastaralé 

učební pomůcky. Školy by měly více využívat možnost spolupráce s fungujícími firmami, kde se 

používá moderní výrobní zařízení a technika. Toto by školství mělo nějakým způsobem podporovat. 

Ne! Střední škola XX nedává motivaci studentům, nespolupracuje!!!, ani nemá zájem o 

spolupráci. Většinou ani studenty nic nenaučí. 

 

         Graf č. 37: Největší nedostatky absolventů  
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Otázka číslo 5 

Znění otázky: Jste ve spojení se středními školami v souvislosti s ovlivňováním jejich 

vzdělávacích programů? 

 

Tabulka č. 43 a graf č. 38: Spolupráce se středními školami v oblasti vzdělávacích programů 

Ano 9 

Ne 26 

Ano 26% Ne 74% 

 

Ze svého pohledu nedostatečnou spolupráci se školami udává 74 % zaměstnavatelů.  

Dle mého názoru by se školy ve svém okolí měly více zajímat o možnosti budoucího uplatnění 

svých absolventů. Spolupracujeme zejména se střední školou v XX. Praxe absolventů v naší firmě, 

prezentace ve škole, odborné přednášky, exkurze atd. V budoucnu bychom chtěli umožnit odbornou 

výuku přímo v naší firmě na nejmodernější technice. 

 

Otázka číslo 6 

Znění otázky: Jaké materiální a technické vybavení podle vás středním školám schází, aby 

absolventi byli lépe připraveni na svou profesi? 

 

Tabulka č. 44: Potřeba zlepšení materiálně technického vybavení  škol 

Stroje, CNC 2 

Pomůcky, materiální vybavení 9 

Dílny, učebny 7 

Výpočetní technika 2 

 

Zaměstnavatelé udávají především spotřební materiál, vybavení dílen, pozemků a laboratoří. 

Velice často se vyskytují dílny a případně i jiné odborné učebny, dále jsou jmenovány stroje např. CNC 
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a také výpočetní technika. Někteří zaměstnavatelé však upozorňují, že tady problém není. Pokud Vám 

chybí vybavení, pojďte do firem, tam středoškoláci uvidí stroje, které opravdu vyrábí. 

 

Otázka číslo 7 

Znění otázky: Co by bylo vhodné podle vás udělat, aby se zvýšil zájem mladých lidí o obory 

s technickým a přírodovědným zaměřením? 

Opět odpovědi bez omezení a následná kategorizace. 

 

                                           Tabulka č. 45: Náměty na zvýšení zájmu mladých   
         lidí o obory s technickým a přírodovědným zaměřením 
 

Exkurze stáže, praxe, 
spolupráce 

14 

Motivace 16 

Pracovní politika, 
systémové úpravy, pohled 
společnosti 

6 

Ekonomické a finanční 
nastavení 

8 

Školský systém, ne 
každému maturitu 

6 

 

Představitelé firem vidí problémy především ve třech základních kategoriích. První, která se 

jich týká a mohou ji ovlivni, je spolupráce zaměstnavatelů a středních odborných škol. Volají po více 

exkurzích, stážích a spolupráci, vyzývají k vykonávání praxí středoškoláků v opravdovém výrobním 

prostředí. Úplně největší problém vidí zaměstnavatelé v motivaci absolventů a jejich špatném vztahu 

k práci. Tady částečně viní i školu. Třetí okruh problémů spatřují v přístupu celé společnosti 

k technickým a přírodovědným oborům. Ke změně pohledu na technické a učňovské obory by 

pomohla větší podpora pracovníků ze strany státu (zlepšení finančního ohodnocení a zvýšení 

společenské prestiže, tím se proměnil i pohled rodičů). Další problém vidí ve školském problému, kdy 

především navrhují „nedávat maturitu každému“. 
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Graf č. 39: Náměty na zvýšení zájmu mladých lidí o obory s technickým a přírodovědným        

zaměřením 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 8 

Znění otázky: Nabízíte školám praxe žáků? Jaké máte zkušenosti z těchto praxí.  

 

            Tabulka č. 46: Nabídka praxí a zkušenosti zaměstnavatelů s praxemi žáků 

Ano 20 Špatné zkušenosti 9 

Ne 15 Dobré zkušenosti 8 

 

Převažující počet oslovených zaměstnavatelů poskytuje nabídku praxí pro studenty středních 

odborných škol (57%). Ti, kteří mají zkušenost s praxemi studentů, již nejsou tolik přísní na 

praktikující studenty jako v předchozích otázkách, které se týkaly spokojenosti s úrovní nastupujících 

absolventů. Téměř polovina respondentů má dobrou zkušenost a praktikanty chválí. Více jak polovina 

však opět spokojená není.  
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                  Graf č. 40:  Nabídka praxí a zkušenosti zaměstnavatelů s praxemi žáků 

                      

   Jste spokojeni?    

  Ne 53% 

Ano 
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   Poskytujete praxe studentů?    

      

Ne 43% 
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Otázka číslo 9 

Znění otázky: Máte nastavenou trvalou a systematickou spolupráci s nějakou střední školou? 

S kterou? Popište nadstandardnost a význam této spolupráce. 

 

Tabulka č. 46 a graf č. 41: Nastavení trvalé spolupráce se školami 

Ano 5 

Ne 30 

Ano 14% Ne 86% 

 

Tato otázka směřovala k hlubší a trvalejší spolupráci se středními školami, než je nahodilé 

poskytnutí praxe. Tuto spolupráci uvádí pouze 5 zaměstnavatelů z 30, tedy 14 %. 

 

V čem se všechny tři skupiny respondentů shodují: 

 Na potřebě podpory technického a přírodovědného vzdělávání. 

 Na oblastech a postupech, jak tuto podporu realizovat: 

 Zkvalitnění materiálního vybavení škol pro výuku technických a přírodovědných předmětů 

(odborné učebny, moderní učební pomůcky a výukové programy, IKT, dílny, pozemky, 

laboratoře…), nutné je zvýšit investice do této oblasti neboť vybavení je zastaralé a 

neodpovídá praxi moderních firem  

 Hledání zajímavějších metod a forem práce při výuce zvláště matematiky, fyziky, přírodopisu 

(těsnější sepětí s realitou, cílené směřování výuky k využití v praxi, nedělat z MA, FY, PŘ 

strašáka), budovat jednotlivé kompetence potřebné po nástupu do zaměstnání  (Největším 

problémem absolventů škol (ale i praktikantů) je nízká motivace k práci, ke studiu, malá 

disciplinovanost.) 

 Změna systému vzdělávání - nedělat z MA, FY, PŘ strašáka, zkvalitnit současnou nahodilou 

spolupráci mezi jednotlivými typy škol i mezi školami a zaměstnavateli a převést ji na 

systematickou, zkvalitnit i zintenzivnit praxe studentů, přenášet výuku do výrobních 

jednotek, absolventi škol mají nízkou úroveň manuální zručnosti a technického myšlení. 
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Setkávají se s technikou i přírodou pouze jako uživatelé,  je potřeba pracovat na motivaci 

těchto studentů (v tom je důležitá role nejen školy, ale také státních institucí i pohled celé 

společnosti), zkvalitnit kariérové poradenství (propagační materiály mají sice vysokou 

informační i grafickou úroveň, ale ve volbě povolání většinou nerozhodují). 

 Soustavné vzdělávání učitelů – seznamování s moderními metodami a formami výuky (role 

pedagogických center) 

 

V čem se skupiny respondentů neshodují 

1. Školy a zaměstnavatelé mají odlišný pohled na úroveň studentských praxí 

a. Zaměstnavatelé hovoří o tom, že nabídka praxí z jejich strany je dostatečná a kvalitní.  

b. Z úst především SOŠ zaznívá opak, sehnat dobrou praxi pro žáky je problém, žáci 

v podnicích dělají často podřadné nebo zbytečné práce, nijak je neobohacují. 

2. Vedení škol a zřizovatelé se neshodují v názoru na materiální vybavení (zřizovatelé jsou 

s úrovní vybavení výrazně spokojenější než management škol). 

3. Zaměstnavatelé a zřizovatelé se neshodují se školami v názoru na proměnu systému výuky 

technicko-přírodovědných předmětů. (Ve školách na rozdíl od dalších dvou skupin 

respondentů nezazněl názor, že se s výukou techniky mělo začít dříve než na druhém stupni 

ZŠ. ) 

4. Zaměstnavatelé a školy rozdílně vnímají připravenost absolventů škol pro nástup do 

zaměstnání (Zaměstnavatelé nejsou spokojeni s nastupujícími absolventy, připravenost ze 

škol je podle nich nedostatečná, absolventům chybí praktické dovednosti, zaznívají i 

připomínky k nízké úrovni teoretických znalostí a znalosti cizích jazyků. Méně kritičtí jsou 

zaměstnavatelé k žákům, kteří u nich absolvují školní praxe.) 

 

 

Další důležité poznatky 

 Zřizovatelé poskytují prostředky na provoz škol, další strukturování rozpočtu již 

neovlivňují. 

 Ředitelé si vytvářejí svůj investiční fond a z něho pořizují menší investice. 
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 Ze strany zřizovatelů prvoplánově nesměřují investice do žádné oblasti výuky, tedy 

ani do technického a přírodovědného vzdělávání, kritéria rozhodování jsou ovlivněna 

jinými faktory než je struktura výuky. 

 Zřizovatelé i školy by chtěli v budoucnu spíše přidat peníze na investice než na 

provoz. 

 Ve firmách jsou poptávány technické profese, zaměstnavatelé profese potřebují, ale 

neberou každého, vyhlížejí si své pracovníky i prostřednictvím praxí. 

 Velkou roli při profesním rozhodování vystupujících žáků ZŠ hrají rodiče. Je to 

skupina, která většinou nemá odborné znalosti z trhu práce a spolupráce s nimi ze 

strany škol či jiných subjektů není systematická (většinou až v 9. ročníku ZŠ). 

 

 

 

Závěry a doporučení 

Závěry 

1. Je potřeba podporovat technické a přírodovědné vzdělání.  

2. Investice (obecně, nejen finanční) by měly směřovat do: 

a) Materiálního vybavení škol 

b) Změn výuky a personální oblasti škol 

c) Systematické spolupráce subjektů na poli profesní připravenosti žáků pro technické 

a přírodovědné profese 

d) Změn systému (obsah výuky, finanční ohodnocení) a společenské prestiže zvláště 

technických profesí, v nichž hraje důležitou roli manuální zručnost.  

3. Materiální vybavení základních škol pro výuku technických a přírodovědných předmětů je 

nedostatečné 

 

Devadesát tři procent škol uvádí, že jejich materiálně technické vybavení pro výuku 

technických a přírodovědných předmětů není dostatečné a je potřeba ho zlepšovat. Tento názor mají 

také zřizovatelé těchto škol, ale i zaměstnavatelé ve stejném oboru. Školy udávají, že vybavení pro 

technické a přírodovědné předměty je spíše horší než pro předměty humanitní. Zaznívá potřeba 

rekonstruovat a moderně zařídit odborné učebny fyziky, chemie a přírodopisu (v tomto pořadí 
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důležitosti). Dále zaznívá potřeba rekonstruovat a moderně zařídit školní dílny. Ve většině škol dílny 

existují, ale se starým zařízením, používají se proto zřídka nebo v omezeném provozu (dvacet až třicet 

let nedochází k žádné obnově či rekonstrukci). Podobná situace panuje i u přírodovědných předmětů, 

odborné učebny jsou, byly však vybudovány v minulosti a jejich zařízení se velice málo obnovovalo. 

Tedy v investicích je potřeba počítat spíše s rekonstrukcemi než s budováním nových učeben. 

Většina škol má již zařízeny počítačové učebny, vybavení však rychle stárne a bude potřeba 

jeho obnova. Trend v oblasti výuky IKT směřuje od výuky „počítačů“ ve speciální učebně 

k začleňování této techniky do jednotlivých předmětů. Školy tedy požadují vybavování učeben fyziky, 

chemie, přírodopisu a dalších touto technikou.   

Pozemky zahrady, skleníky jsou na tom ještě poněkud hůře než dílny. Vlastnictví prostoru, 

který se dá využívat k pěstitelským pracím, udává polovina škol. Poměrně dobrá situace je 

v učebnách výtvarných, v kuchyňkách, prostorech pro výuku celku domácnost. 

Rýsuje se pět základních učeben, které chtějí školy rekonstruovat. K fyzice, chemii a 

přírodopisu jsou to dílny a rychle stárnoucí učebny IKT. 

 

4. Vycházející žáci ZŠ a středoškoláci nejsou dostatečně motivováni pro praxi v technických a 

přírodovědných oborech 

Největším problémem absolventů škol (ale i praktikantů) je nízká motivace k vybrané práci a 

k dalšímu vzdělávání. Zaměstnavatelé, ale i management škol se shodují, že je potřeba pracovat na 

motivaci těchto studentů ve škole. Zaměstnavatelé udávají jen výjimečné nedostatky v oblasti 

znalostí, tedy školy nemusí jít za hranice kurikula dané rámcovým vzdělávacím programem. Problém 

motivace nyní vztahujeme pouze k výuce a k učiteli, i když víme, že je dán především osobnostním 

nastavením žáka, ale také rodinným a společenským prostředím.   

Výuka PŘ, FY CH je na většině škol dotována takovým počtem vyučovacích hodin, který 

doporučuje RVP, převažuje teoretická výuka, málo jsou využívány laboratoře. Nejvíce navyšují dotaci 

ředitelé škol matematice, nejméně chemii. Naprosto největší roztříštěnost má dotace pro informační 

technologie, Nejčastější hodnotou je pouze jedna hodina týdně na druhém stupni, většinou je 

umístěna do šestého ročníku. 

V e vzdělávací oblasti Člověk a svět práce si školy mohou z nabízených praktických celků 

(kromě povinného Svět práce) volit. Převažujícími celky jsou příprava potravin, péče o rodinu, 

nejméně vyučovanými celky jsou design, konstruování a práce s laboratorní technikou  
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Nabídka nepovinných předmětů a kroužků z oblasti techniky a přírodovědy je malá. Některé 

školy uvádějí, že již pro tyto předměty nemají hodinovou dotaci nebo že o ně žáci nejeví zájem. Žáci, 

potažmo školy, dávají přednost jazykovému a humanitnímu vzdělávání. Zřejmým trendem je zavádění 

předmětů přírodovědného základu, alespoň takto se dá sesbírat minimální počet žáků pro otevření 

volitelného předmětu. Ze zaměření na školní předměty mají největší zastoupení kroužky IKT, 

matematiky (většinou orientované na doučování), přírodovědných předmětů, kroužků chemie a 

fyziky je minimálně.  

Personálně je ve školách největší potřeba vyučujících fyziky, poté chemie a přírodopisu. Stále 

přetrvává silný nedostatek kvalifikovaných učitelů IKT, ale i v páteřním předmětu matematika je 

citelný nedostatek kvalifikovaných a aprobovaných pedagogů. Velký je nedostatek učitelů s dřívější 

aprobací základy techniky. Povinné vyučování celku Svět práce (nebo také Volba povolání) je 

poměrně krátké, přichází se zavedením Rámcově vzdělávacích programů, proto personální 

kvalifikovanost není vysoká. Předmět v dobrých případech učí výchovný poradce, učitel občanské 

výchovy, nebo je řešena v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Téměř třetina škol necítí potřebu organizovat pro své učitele DVPP ve sledované oblasti 

(technické a přírodovědné předměty). U těch ostatních nejčastěji zaznívají požadavky na vzdělávání v 

oblasti IKT s preferencí využití IKT v jednotlivých vzdělávacích předmětech. Z přírodovědných 

předmětů se nejčastěji objevují návrhy na vzdělávání učitelů fyziky, následuje chemie, méně je 

potřeba přírodopisu. Dále se vyskytují požadavky na vzdělávání v profesní orientaci a ve Světě práce, 

v technické oblasti převažují dílny. Nemalý počet požadavků směřuje k zavedení vzdělávání v oblasti  

učitelských exkurzí, návštěvy podniků či stáží.  

 

5. Praktické dovednosti žáků jsou nedostatečné (obzvlášť se tato skutečnost projevuje při 

praxích studentů u zaměstnavatelů), chybí systematická spolupráce relevantních subjektů 

Většinu absolventů škol charakterizuje nízká úroveň manuální zručnosti a technického 

myšlení. Setkávají se s technikou pouze jako uživatelé. Zaměstnavatelé nejsou spokojeni 

s nastupujícími absolventy, připravenost dle nich ze škol je nedostatečná, absolventům chybí 

praktické dovednosti.  

Zaměstnavatelé hovoří o tom, že nabídka praxe z jejich strany je dostatečná a kvalitní. Z úst 

především SOŠ zaznívá opak, sehnat dobrou praxi pro žáky je problém, žáci v podnicích dělají často 

podřadné, zbytečné nebo žádné práce. Základní školy, zaměstnavatelé i zřizovatelé ZŠ se shodují na 

potřebě většího rozsahu praxe, ale i jejího obsahového zkvalitnění. Všechny tyto subjekty se také 

shodují na potřebě systematické spolupráce, nyní je hodnotí jako nedostatečnou a nahodilou. 
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Jedenáct procent škol nespolupracuje se středními školami, ostatní školy ano, míra 

spolupráce je různá. K těm nižším formám spolupráce, ale nejčastějším, patří návštěva dnů 

otevřených dveří.   

 

6. Společenská prestiž a ekonomické ohodnocení nepodporuje motivaci žáků pro volbu 

technických a přírodovědných oborů 

Obecně zaznívá nespokojenost s finančními prostředky, které školy obecně, ale týká se to 

samozřejmě i oblasti technického a přírodovědného vzdělávání, dostávají. Nejméně jsou spokojeny 

samotné školy, zřizovatelé vykazují vyšší míru spokojenosti. 

Zřizovatelé poskytují prostředky na provoz škol, další strukturování rozpočtu již neovlivňují. 

Ředitelé si vytvářejí svůj investiční fond a z něho pořizují menší investice. Ze strany zřizovatelů 

prvoplánově nesměřují investice do žádné oblasti výuky, tedy ani do technického a přírodovědného 

vzdělávání, kritéria rozhodování jsou ovlivněna jinými faktory, než je struktura výuky. Management 

škol se shoduje, že v posledních letech finanční prostředky od zřizovatelů kryly pouze nezbytný 

provoz. Zřizovatelé i školy by chtěli v budoucnu spíše přidat peníze na investice. Významné je, že 

školy jsou na investování připraveny, mají poměrně velký zásobník originálních projektů.  

Námi oslovené firmy technické profese potřebují, ale nevezmou každého absolventa, 

prověřují si jeho kvalitu a připravenost pro praxi. Zaměstnavatelé vidí problém také v pracovní 

politice, přáli by si větší podporu pracovníků ze strany státu.  

Dalším problémem je, především dle zaměstnavatelů, samotný vzdělávací systém. Stát 

umožňuje svým financováním na jednotlivce odchod žáků na maturitní obory a získávání maturitního 

vysvědčení téměř zadarmo. 

Zaměstnavatelé by si přáli, aby došlo ve společnosti ke změně pohledu na technické a 

učňovské obory, tím by se podle nich změnil i často přezíravý postoj rodičů vycházejících žáků ze ZŠ 

především na učňovské nematuritní obory. Přitom se učitelé shodují, že rozhodující skupinou při 

profesním rozhodování žáků jsou právě rodiče. Jde ale o skupinu, která většinou nemá odborné 

znalosti z trhu práce a spolupráce s nimi ze strany škol či jiných subjektů je nahodilá. 
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Podněty a doporučení 

1. V rámci projektů dalšího programovacího období by měly být investovány prostředky 

do materiálního vybavení základních škol, především do obnovy odborných učeben fyziky, 

chemie, přírodopisu a dílen. Tyto učebny by měly být vybaveny pomůckami včetně počítačové 

technologie. Žáci by na nich měli pracovat aktivně, dělat pokusy, včetně jejich virtuální podoby. 

2. V rámci projektů dalšího programovacího období by měly být investovány prostředky do dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, v jednotlivých projektech připravovat učitele, aby výuka 

byla atraktivní, zaměřená k praxi a s co největší mírou zapojení žáků. Zaměřit se také na úroveň 

kariérového poradenství. Podporovat výměnu zkušeností učitelů a tvorbu příkladů dobré praxe. 

3. Spolupracovat s vysokými školami, především UJEP, snažit se koordinovat diskuzi mezi školami 

a vzdělávacími institucemi, podporovat vznik a prezentaci institucí typu IQ parku ve středních 

a základních školách v Ústeckém kraji. Zvýšit připravenost absolventů pedagogické fakulty.  

4. Moderovat, řídit spolupráci (projektovým způsobem) středních škol a zaměstnavatelů 

a poskytovatelů praxí, ale také úřadů práce, které tvoří pracovní politiku. I když projektově již 

v některých regionech byla tato spolupráce nastavena, je potřeba podpořit systém plošně, 

na úrovni celého Ústeckého kraje. 

5. Moderovat, řídit spolupráci základních a středních škol v oblasti volby povolání. Projektově na 

malé regionální úrovni již existuje, je potřeba podpořit systém plošně, na úrovni celého 

Ústeckého kraje.  

6. Iniciovat změny vzdělávacích programů, metod a forem práce na úrovni vyšší, než je právnická 

osoba školy, diskutovat s učiteli, naslouchat a prosazovat možné oblasti zlepšení technického 

a přírodovědného vzdělávání. 

7. Iniciovat spolupráci škol s rodiči (opět možno projektově) v oblasti volby povolání žáků, zapojit 

rodiče do činnosti školy v oblasti výchovného a kariérního poradenství. Vytvořit metodiku 

a příklady dobré praxe v této oblasti. 

8.  Propagovat technické obory, dávat dobré vzory mladým lidem, vytvářet PR technickému 

a přírodovědnému vzdělávání. 

Zdroj tabulek a grafů použitých v analýze – vlastní výzkum PCUL
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Analýza aktuálního stavu personálního a materiálního 

vybavení středních škol Ústeckého kraje pro podporu studia 

technických a přírodovědných oborů  

 

 

Úvod 
 

Analýza mapuje tři oblasti ve středních školách a gymnáziích. První z nich je materiálně 

technické vybavení těchto škol pro výuku technických a odborných předmětů.  Druhá oblast 

charakterizuje personální, odborné a organizační zajištění středoškolské výuky. Třetí oblast pak 

mapuje mimoškolní aktivity škol v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání. 

Analytické šetření proběhlo v měsících březnu a dubnu 2015 formou telefonické ankety 

plošně v celém Ústeckém kraji, bylo členěno po okresech, v okresech byl různý počet respondentů, 

podle zastoupení středních škol v těchto regionech. V následném textu uvádíme závěry a doporučení 

ze zpracované analýzy.  Dotazníkového šetření se zúčastnilo 81 středních škol: 

 

Zdroj: výzkum projektu Přírodovědné a technické vzdělávání ÚK 

Níže prezentujeme zjištěné závěry, které jsou následně implementovány do dalších kapitol ve 

formě návrhů na realizaci budoucích aktivit zaměřených na podporu PTV. 

 Gymnázia SOŠ Celkem 

Okres Litoměřice 3 5 8 

Okres Most 2 11 13 

Okres Děčín 4 14 18 

Okres Teplice 3 7 10 

Okres Ústí nad Labem 3 8 11 

Okres Louny 3 6 9 

Okres Chomutov 4 8 12 

Celkem 22 59 81 
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 V čem se gymnázia  a SOŠ shodují a odlišují 
 

1. Obě skupiny škol se shodují na potřebě zlepšení materiálně technického vybavení jejich 

škol. 

2. Polovina respondentů v obou skupinách tvrdí, že se vybavení pro technické a humanitní 

předměty neliší (to znamená, že i v oblasti humanitních předmětů by bylo potřeba 

materiálně technické vybavení zkvalitnit). 

3. Gymnázia tvrdí, že vybavení pro technické a přírodovědné obory je horší a právě sem je 

potřeba investovat finanční prostředky. Odborné školy pro technické předměty mají 

vybavení lepší. 

4. Investice do vybavení odborných škol byly v posledním období vyšší než do gymnázií. 

5. Investice do SOŠ byly nerovnoměrné, sedm respondovaných škol bylo soutěžně 

podpořeno investicemi nad 30 miliónů Kč. Podpora gymnázií je celkově nižší, ale 

rovnoměrněji rozložena. 

6. V obou typech škol zaznívá, že je zapotřebí zkvalitnit materiální zajištění výuky 

přírodovědných a technických oborů. 

7. Chybí vybavení pro výuku přírodovědných a technických předmětů u obou typů škol, 

především jde o vybavení laboratoří a odborných učeben chemie, fyziky a biologie. U 

středních odborných škol je vyšší požadavek na počítačové zařízení a IT technologii. Jedná 

se především o počítače, interaktivní tabule, tablety, dataprojektory, tiskárny (SOŠ jsou 

náročnější na software, spotřební materiál, nástroje a nářadí)..  

8. U gymnázií je požadované materiální a technické vybavení komplexnější (častěji zaznívají 

požadavky na celkové rekonstrukce), SOŠ chtějí specializované vybavení, ve svých 

požadavcích jsou konkrétnější (dominuje potřeba strojního vybavení, následně 

diagnostické a měřicí přístroje, různé simulátory a trenažéry). 

9. Gymnázia nejčastěji uvádějí potřebu odborných učeben IT, dále pak chemie, přibližně 

stejně četně pak fyziky a biologie. Střední odborné školy by nejraději vybudovaly jazykové 

učebny, učebny IVT, až následně udávají fyziku, biologii a matematiku 

10. Většina škol má připraven nějaký projekt či návrh na vybudování nebo dovybavení 

odborné učebny či laboratoře v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. 
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11. Více než polovina středních škol obou typů nemá dostatečnou kvalifikovanost svých 

pedagogů a snaží se pedagogy získat.  

12. Na gymnáziích chybí spíše vyučující technických a přírodovědných oborů, na SOŠ přibližně 

stejně i vyučující jazyků a humanitních předmětů. Z technických oborů nejvíce scházejí na 

školách fyzikáři (u SOŠ také matematici), následuje potřeba chemiků, biologů, zeměpisců a 

vyučujících IT (více jich schází na SOŠ,  tam však nejvíce chybí specialisté konkrétních 

realizovaných oborů). 

13. Všechna gymnázia jezdí se svými žáky na exkurze, cílem jsou především regionální státní a 

správní instituce, podniky, muzea, univerzity. Střední školy ve 12 % na žádné exkurze 

nejezdí. Exkurze jsou u nich více profesně zaměřeny. Často se objevuje účast na českých 

ale i zahraničních veletrzích. 

14. Gymnázia se účastní soutěží, většinou jsou to olympiády. Čtvrtina středních odborných 

škol se neúčastní žádných soutěží, ze zbylého počtu mají převahu oborové soutěže.  

15. Směrem k vysokým školám se oba typy škol příliš neangažují. Dominuje účast na 

vzdělávacích veletrzích. 

16. Z udávaných směrů a vzdělávacích obsahů požadovaného DVPP převažuje v obou typech 

vzdělávání v IT technologiích, následují moderní metody a didaktické principy.  V obou 

skupinách škol zaznívá požadavek na moderní formy výuky, jako e-learning, různé 

webináře apod. 

17. Gymnázia udávají nabídku volnočasových aktivit v 60 % případů, střední odborné školy 

nabízejí kroužky v méně případech, ale nabídka je tematicky pestřejší 

18. Více než čtvrtina respondentů gymnázií i SOŠ se domnívá, že propagační materiály 

rozhodování žáků téměř vůbec neovlivňují. 
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Závěry a doporučení 

 
1 Je potřeba podporovat technické a přírodovědné vzdělání na středních školách.  

 

2. Je potřeba investovat do materiálního vybavení středních  škol. 

 

3. Je potřeba podpořit gymnázia plošně ve vybavení odborných učeben přírodovědných 

předmětů a laboratoří. 

 

4. Střední odborné školy potřebují investice do zařízení svých odborností, do IT technologií, 

do nástrojů a materiálů. 

 

5. Školy mají jasný názor na své potřeby, mají připravené projekty na jejich realizaci, scházejí 

finanční prostředky. 

 

6. Je potřeba koordinovat primární přípravu pedagogů, především na UJEP, chybí především 

fyzikáři, učitelé IT a odborných předmětů. 

 

7. Střední školy cítí potřebu dalšího vzdělávání pedagogů, cílovou oblastí je modernizace 

didaktických metod a využití IT. 

 

8. Je potřeba koordinovat spolupráci středních škol navzájem, ale i spolupráci SŠ se 

základními školami, vysokými školami, ale i potenciálními zaměstnavateli svých 

absolventů. 

 

9. Je potřeba vytvořit moderní technická centra, kde bude demonstrována spolupráce mezi 

základními a středními školami a zaměstnavateli. Tato centra by měla atraktivním 

způsobem prezentovat vědu a techniku v našem regionu. 
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5. Problematika kariérového poradenství v souvislosti 

s podporou technického a přírodovědného vzdělávání 

 

V této kapitole se zabýváme kariérovým poradenstvím - přestože zde popisované principy 

jsou platné pro všechny typy škol (ZŠ, SOŠ a VOŠ), soustřeďujeme se především na žáky základních 

škol, kteří po absolvování závěrečného ročníku ZŠ stojí před důležitou prvotní volbou své profesní či 

vzdělávací cesty.  

Domníváme se, že Pedagogické centrum je dostatečně obeznámeno se situací ve školách 

Ústeckého kraje. Dovolujeme si artikulovat závěr, že s kariérovým poradenstvím se řada škol 

vyrovnává z velké míry pouze formálně, bez cíleného usilování o vybudování fungujícího 

poradenského systému. Například příznivé výsledky z analýzy realizace výuky volby povolání 

v základních školách Ústeckého kraje (Národní ústav odborného vzdělávání a Sociálně právní institut 

Most v projektu Start  - 2003) nebyly potvrzeny závěry z analýzy předčasných odchodů ze středních 

škol Ústeckého kraje (Sociálně právní institut Most a společnost Omni Tempore v projektu Proměna  - 

2005). První analýza ve svých závěrech uvádí, že ředitelé ZŠ považují zajištění výuky volby povolání, 

dnešní terminologií kariérového poradenství,  za zcela dostatečné (35 %) nebo spíše dostatečné (65 

%) a jsou s jeho úrovní v podstatě spokojeni. S tím nekorespondují výsledky analýzy předčasných 

odchodů ze středních škol, kdy v Ústeckém kraji vybraný obor předčasně opouští v průběhu jednoho 

školního roku 2750 studentů (7,2 procent všech studentů, nejčastěji z 1. ročníku – 57 %, 2/3 

odcházejících jsou chlapci, na některých učilištích odchází bez absolvování školy během deseti měsíců 

až 48 % žáků). Sedmdesát čtyři výchovných poradců středních škol, 7 psychologů pedagogicko 

psychologických poraden a pět pracovníků IPS úřadů práce Ústeckého kraje, kteří se vyjadřovali k 

možným příčinám neúspěchu, označilo za nejčastější příčinu nevhodně zvolenou vzdělávací cestu ze 

subjektivního  hlediska.  Vzdělávací oblast Svět práce a kariérové poradenství na základních školách 

mají šanci tuto příčinu alespoň částečně eliminovat, proto je potřeba se této výchovně vzdělávací 

oblasti věnovat.  

Uveďme některé z názorů výchovných poradců středních škol Ústeckého kraje na úlohu a 

případné rezervy základních škol v oblasti kariérového poradenství (z Projektu Proměna):  

1. Větší roli než doposud by měly při rozhodování o další profesní volbě sehrávat základní školy. 

Výběru povolání je nezbytné věnovat více pozornosti a času (žákům velmi často chybí základní 

povědomí o oboru, na nějž se hlásí).  

2. Ze ZŠ by na střední školy měly přijít se žákem i jeho základní charakteristiky s upozorněním na 

jeho pozitivní stránky i problémy. 
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3. Zlepšit spolupráci mezi školami, více využívat burzy vzdělávání, pořádat exkurze do učilišť a firem 

(prozatím nejvíce využívají zvláštní školy). 

4. Nezapomínat na lidský rozměr a problematiku vztahů: Více komunikovat s rodinou i žákem 

(„komunikovat a být partnery“- rodina a škola nejsou protivníci, ale partneři). 

5. Prozíravý ředitel by měl zaplatit vzdělávání výchovného a kariérového poradce. Na některých 

školách pracují výchovný poradce a školní preventista a psycholog  v týmu.  

6. Poskytovat základním školám zpětnou vazbu o úrovni jejich práce. 

7. Na ZŠ věnovat více pozornosti rozvíjení manuálních dovedností – upadá význam dílen a pozemků. 

8. Dělnická povolání nejsou pozitivně vnímána veřejností ani žáky. Je to třeba prostřednictvím 

cílené osvětové kampaně  změnit, stejně jako pohled na význam vzdělání (zvýšení prestiže).  

K tomu připojme další důležité názory, které vyplývají z analýz v rámci této studie a které podporují 

význam kariérového poradenství nejen v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání: 

 Závěry z řízených rozhovorů s výchovnými poradci potvrzují zjištění z výzkumů, které 

Pedagogické centrum realizovalo v rámci projektů ESF: nezastupitelnou roli při volbě profesní 

dráhy absolventů základních a středních škol mají rodiče a další členové rodiny. V tomto 

výzkumu to potvrzuje více než polovina respondentů. Druhé místo patří spolužákům, 

kamarádům - vrstevníkům. Tato skupina má dominantní význam podle 22 % oslovených 

výchovných poradců. Můžeme tedy konstatovat, že 72 % ovlivnění rozhodnutí má zdroj 

v neprofesionálním kariérovém poradenství. Je tedy zřejmé, že při volbě povolání je nutné 

zintenzivnit spolupráci představitelů odborného poradenství – především školy s rodiči. 

Uvědomujeme si, že tato role školy je velice obtížná a učitelé  - především výchovní poradci – 

by měli být v oblasti kariérového poradenství systematicky a průběžně vzděláváni. 

Příklady cílových kompetencí učitelů, pověřených kariérovým poradenstvím (získat je mohou 

na kurzech sociálních dovedností): 

- schopnost rozlišit běžnou výuku od práce se třídou jako sociální skupinou, 

- schopnost vytvářet atmosféru důvěry, bezpečí a kooperace ve skupině, 

- dovednost správně používat cvičení na výcvik komunikačních dovedností, pracovat 

s technikami vedoucími k hlubšímu sebepoznání a realističtějšímu sebehodnocení, 

dovednost podněcovat vytváření plánů osobního rozvoje žáků, 

- dovednost identifikovat v komunikaci klíčová místa pro vznik konfliktu, rozpoznat poruchy 

v komunikaci, 

- dovednost podněcovat chápání relací schopností a dispozic žáka a reálných potřeb trhu 

práce, 

- připravenost na spolupráci s informačně poradenským střediskem úřadu práce, 
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- připravenost na spolupráci s rodiči. 

 Kariérové poradenství probíhá na všech školách v různých systémech a na různých úrovních. 

Většinou je integrováno do povinných vyučovacích předmětů. Je na místě obava, že vliv takovéto 

poradenství, které s velkou pravděpodobností není příliš systematické, bude mít velké rezervy ve 

své účinnosti. Kariérový poradce, který by byl vybaven relevantními kompetencemi, by mohl 

sledovat průběh předprofesní přípravy a stimulovat její intenzitu. Navíc je možno od něj očekávat 

pomoc jednotlivým vyučujícím ve smyslu doporučování účinných metod, vyzkoušených technik a 

dalších instrumentů. Kariérové poradenství na většině škol běží v 7. až 9. ročníku a může mít pak 

omezený vliv na ty žáky, kteří končí v nižším ročníku. Stojí za úvahu zorganizovat v období 

podávání přihlášek (říjen, listopad, prosinec) intensivní semináře informačního a 

sebepoznávacího charakteru. Mohlo by se jednat o fakultativní akce – bez ohledu na ročník. Byli 

by zváni všichni, kdož v daném školním roce ukončí školní docházku. Lze uvažovat o volném 

přístupu rodičů na takové semináře. 

V programu kariérového poradenství by měla být určitě věnována pozornost sebepojetí. U 

mnohých žáků je patrno sebevědomí v požadavcích, chybné posouzení svých možností v poměru 

ke svému intelektovému vybavení a ke svému vztahu k práci. Výše, do které pak míří, není 

v souladu s jejich neochotou pilně pracovat, učit se, ba vůbec docházet do školy. 

Z výše uvedeného (více v analýze ZŠ) vyplývá nutnost věnovat kariérovému poradenství, 

především na ZŠ, větší pozornost. Připomeňme si tedy, jaké jsou cíle a aktivity kariérového 

poradenství. 

Cíle a aktivity kariérového poradenství  

Cílem kariérového poradenství je vytvoření komplexního systému vzájemně se doplňujících a 

na sebe navazujících informačních, poradenských a výchovně-vzdělávacích činností vedoucích k 

podpoře žáků v jejich rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci.  

Cílem aktivit při kariérovém poradenství by mělo být vybavení žáka kompetencemi pro to, aby 

poradenské služby a informační zdroje dokázal maximálně efektivně využít a aby se naučil podle nich 

samostatně a s plnou odpovědností rozhodovat. To by mu mělo umožnit: 

 uvědomit si podstatný podíl vlastní odpovědnosti při rozhodování o volbě budoucího 

profesního zaměření a o výběru vhodného povolání,  

 využívat poznatků z oblasti sebepoznávání, rozhodování a plánování vlastní budoucnosti při 

vytyčování a dosahování stanovených životních cílů,   



- 119 - 
 

 realističtěji nahlížet na vlastní osobnost a korigovat svůj náhled na vlastní potenciál i na 

možnosti svého budoucího profesního uplatnění, 

 pochopit souvislost mezi požadavky na výkon vybraného povolání, svými reálnými osobními 

předpoklady a konkrétními možnostmi výběru vhodného povolání,  

 hodnotit své osobní šance na trhu práce v souladu s reálnými požadavky vybraného povolání a 

v konfrontaci s vlastními osobnostními předpoklady, 

 plánovat si významné životní kroky, stanovovat si realistické životní cíle a nacházet vhodné 

způsoby a strategie jejich dosahování, 

 přiměřeně se adaptovat na nové životní situace, vhodně reagovat na potřeby, požadavky 

a očekávání druhých lidí a konstruktivně se vyrovnávat s případným neúspěchem,  

 orientovat se v profesní nabídce a v informačních zdrojích pro volbu povolání.  

Podle PhDr. J. Rytiny, který se významně zasloužil o zavádění vzdělávacích oblastí volba 

povolání a úvod do světa práce do ZŠ a SŠ, kariérové poradenství by mělo přispět k žádoucímu 

posunu působení školy od přípravy na příští školu k přípravě na život. Mělo by usnadnit žákům 

ovládnutí tří obsáhlých skupin faktorů nezbytných pro efektivní výběr povolání: 

 Co nejjasnější pochopení sama sebe, svého nadání, svých schopností, zájmů, ambic a 

vyhlídek v různých skupinách povolání. 

 Co nejdůkladnější znalost požadavků a podmínek úspěchu, výhod a nevýhod, příležitostí 

a vyhlídek v různých skupinách povolání. 

 Poctivé usuzování o vztazích mezi těmito skupinami faktorů a z toho plynoucí optimální 

volba. 

Rámcově vzdělávací program řeší profesní přípravu žáků ve vzdělávací oblasti Člověk a svět 

práce. Obsah učiva okruhu Svět práce je charakterizován takto: 

 - trh práce - povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, 

charakter a druhy pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní; 

rovnost příležitostí na trhu práce, 

 - volba profesní orientace - základní principy; sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, 

tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu 

profesní orientace; informační základna pro volbu povolání, práce s profesními 

informacemi a využívání poradenských služeb, 

 - možnosti vzdělávání - náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace a 

poradenské služby, 
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 - zaměstnání - pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní 

životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady práce; právaa 

povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, 

 - podnikání - druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a 

soukromé podnikání. 

 

Pro fungující kariérové poradenství je důležitá spolupráce všech významných subjektů, mezi 

které mimo škol, patří: 

 

Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání 

 

Významným partnerem pro výchovné poradce a učitele volby povolání jsou informační a 

poradenská střediska, která se stala významnou součástí systému kariérového poradenství.  

Informační a poradenské středisko by měl navštívit nejprve kariérový poradce nebo výchovný 

poradce samostatně a seznámit se se službami a materiály, které IPS poskytuje. Teprve poté by měla 

následovat exkurze (pozor na kapacitu), která žákům představí systém činnosti IPS. Školy by měly své 

žáky vést také k tomu, aby využívali i individuálního poradenství, motivovat je k tomu vhodně 

zvolenými úkoly. Výchovný poradce by neměl zapomenout informovat o IPS také rodiče svých žáků. 

 

Pedagogicko psychologické poradny 

Tvoří celorepublikovou síť, řeší hlavně složitější výchovné a studijní problémy žáků, ale 

zabývají se také kariérovým poradenstvím – jde zejména o testování předpokladů pro další vzdělávací 

a profesní orientaci, doporučování vhodné vzdělávací cesty. Výraznou pomoc v kariérovém a 

profesním poradenství mohou poskytnout školní psychologové, kteří mohou z velké míry doplnit 

kapacitu PPP v oblasti diagnostikování a testování zájmů a profesních předpokladů. 

Rodiče 

Nejvýrazněji ovlivňují rozhodování o další profesní a vzdělávací cestě žáků jejich rodiče (viz 

výsledky výzkumu o vlivu Volby povolání  - J. Rytina, F. Zich) provedeného Sociálně právním 

institutem Most. Proto by škola – jakožto nejvýznamnější subjekt v kariérovém poradenství žáků -  

neměla zapomínat na spolupráci s rodiči a jejich systematické informování o profesních možnostech 

a osobnostních předpokladech žáků (např. pozvání na společnou exkurzi s dětmi, pravidelné bloky o 

volbě povolání na třídních schůzkách, dostatek informačních materiálů). 
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Doporučení pro oblast kariérového poradenství: 

 Vytvoření krajského integrovaného systému kariérového poradenství, jehož jednou 

součástí bude i popularizace technických a přírodovědných oborů, ale především bude garantem 

vzájemné informovanosti, výměny zkušeností a spolupráce mezi jednotlivými subjekty, které se 

zabývají kariérovým poradenstvím (školy, IPS ÚP, PPP atd.)  Spolupráce škol s PPP a IPS je sice 

realizována ve většině sledovaných škol, ale je nevýrazná, málo účinná. Žáci si ji mnohdy 

neuvědomují a vliv těchto institucí na své rozhodování uvádějí jen v malé míře. Rozhodně není 

využito všech možností, které by spolupráce s nimi mohla přinést. Je možno více využívat profesně 

orientačních vyšetření.  

Podaří-li se realizovat krajský integrovaný systém kariérového poradenství, bude mít i 

multiplikační efekt: mimo podpory technických a přírodovědných oborů, nabídne kvalitní 

poradenství všem žákům Ústeckého kraje při jejich volbě další profesní a vzdělávací cesty. Zatím 

nejkomplexněji se zabývá problematikou kariérového poradenství autorský kolektiv pod vedením 

Jiřího Strádala ve své práci Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství, 

který vydal v roce 2013 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků. V práci se podrobně stanovuje i obsah vzdělávání. 

Z kapitoly Kariérové poradenství ve škole (ZŠ, SŠ a VOŠ) vyjímáme návrh, který koresponduje se 

zkušenostmi Pedagogického centra (např. projekt SYKAPO – Systém kariérového poradenství). 

Systém integrovaného kariérového poradenství je popsán v příloze č. 1. V příloze č. 2  uvádíme 

Desatero Integrovaného systému kariérového poradenství. 

 

 Vytvoření pozic samostatných kariérových poradců na jednotlivých školách Ústeckého 

kraje, tím dojde k nižšímu pracovnímu zatížení výchovných poradců a tato specializace vytvoří 

předpoklady pro zkvalitnění kariérového poradenství. 

 

 Systematické vzdělávání kariérových poradců, jehož obsah bude odrážet plnění jednotlivých 

úkolů kariérových poradců, jak je definuje NÚV. V této souvislosti by měla být navázána 

spolupráce s UJEP o začlenění požadavků kvalifikačních a hodnoticích standardů profesních 

kvalifikací kariérových poradců do vysokoškolského počátečního vzdělávání připravujícího 

kariérové poradce. Z důvodu možnosti zařadit ve školách kariérové poradce mezi pedagogické 

pracovníky by bylo vhodné zařadit tuto přípravu, včetně přípravy pro výuku kompetencí pro 

kariérové rozhodování a svět práce, mj. i na pedagogických fakultách, jako jednu z aprobací. 

Povinné vyučování celku Svět práce (nebo také Volba povolání) je poměrně krátké, přichází se 
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zavedením Rámcově vzdělávacích programů, proto personální kvalifikovanost, není vysoká. 

Předmět v lepších případech učí výchovný poradce, učitel občanské výchovy, bylo by tedy vhodné 

vzdělávání kariérových poradců zorganizovat, v  programu školení či výcviku by měly být zahrnuty 

také metody práce s rodinou – zejména s takovou, kde je nízká sociokulturní úroveň.  

 

 Vytvoření metodiky kariérového poradenství pro základní a střední školy, která by v oblasti 

kariérového poradenství ve školách umožnila systematické vzdělávání žáků, na němž se budou 

podílet všichni pedagogové. Metodika by zachycovala koordinačně metodické činnosti 

kariérového poradce, ale také postup při realizaci vzdělávání tématu Člověk a svět práce (pracovní 

listy pro žáky, scénáře her a modelových situací, video nahrávky aj.), formy spolupráce mezi 

nejvýznamnějšími subjekty zapojených do kariérového poradenství (IPS ÚP, PPP, školní 

psychologové, rodiče), příklady dobré praxe v této oblasti atd.).  

 

Integrovaný systém kariérového poradenství (J. Strádal a kolektiv) 

 „Kariérové poradenství ve škole je třeba odlišit od výchovného poradenství, které má ve 

svém legislativním popisu určité činnosti kariérového poradenství, ale jen některé a poměrně 

nahodilé. Kariérové poradenství ve škole by mělo být svébytným uceleným okruhem činností.  

Kariérové poradenství ve škole by mělo mít svého hlavního představitele a koordinátora v 

osobě „hlavního“ kariérového poradce. Škola podle svých podmínek a personálního obsazení tuto roli 

svěří určitému pracovníkovi (např. výchovný poradce, zástupce ředitele, školní psycholog, učitel, 

který se danou problematikou z vlastní iniciativy zabývá, učitel tématu Člověk a svět práce aj., učitel 

odborné praxe).  

Kariérové poradenství ve škole však nemůže být vykonáváno jen tímto jediným pracovníkem. 

Posláním školy je připravit mladého člověka pro život, a tedy i pro jeho kariérovou dráhu. Kariérové 

poradenství ve škole by proto mělo být provázáno se vzděláváním pro kariérové rozhodování a trh 

práce, které by zase mělo být provázáno s celou vzdělávací činností školy, ve vazbě na obsah 

vyučovacích předmětů, žáci by se měli dozvídat, k čemu jim v budoucí praxi budou získané znalosti a 

dovednosti. K tomu je vhodné posílení emocionální složky ve vzdělávání, např. formou zážitků z 

besedy s podnikatelem nebo úspěšným absolventem školy, příkladů úspěšných známých osobností).  
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V tomto pojetí kariérového poradenství by měli mít své role, podle náplně svých předmětů, 

všichni učitelé. Jejich zapojování do kariérového poradenství (i do vzdělávání tématu Člověk a svět 

práce) by mělo být součástí plánování a řízení činnosti školy a mělo by mít svého koordinátora.  

Kariérové poradenství ve škole však nestačí vést jenom směrem k žákům, ale mělo by 

směřovat i k rodičům. Mělo by rodiče motivovat k rozumnému přístupu při podpoře dětí při 

vzdělávací a profesní volbě a pomoci jim také při úvahách o optimální podobě této volby. V tom by 

měl mít důležitou roli třídní učitel.  

Třídní učitel by ovšem měl mít důležitou roli i při vlastním kariérovém poradenství pro žáky, 

protože je ze všech učitelů zná zpravidla nejlíp.  

Výše uvedený hlavní představitel a koordinátor kariérového poradenství („hlavní“ kariérový 

poradce) ve škole by měl zajišťovat fungování celého popsaného komplexu činností. To znamená, že 

kromě vlastní poradenské činnosti by měl zajišťovat i koordinaci a metodické vedení tohoto 

komplexu činností, které zahrnuje zejména:  

 metodické vedení a plánování činnosti týmu zajišťujícího ve škole kariérové poradenství;  

 metodickou a informační podporu učitelů při realizaci tématu Člověk a svět práce, včetně 

zařazování do jednotlivých vyučovacích předmětů;  

 metodickou a informační podporu třídních učitelů v problémech volby dalšího studia;  

 koordinaci provázanosti kariérového poradenství a výuky tématu Člověk a svět práce ve 

spolupráci;  

 komunikaci s dalšími poradenskými subjekty (IPS ÚP ČR, ICM) za účelem možnosti využívání 

jejich služeb žáky školy. K tomu je nutné, aby koordinátor kariérového poradenství ve škole 

vytvořil a udržoval síť potřebných kontaktů;  

 zajišťování skupinových návštěv IPS ÚP ČR a exkurzí ve firmách, i obráceně návštěv zástupců 

firem, profesních svazů, úspěšných absolventů apod. ve škole; k tomu je nutné, aby koordinátor 

kariérového poradenství ve škole vytvořil a udržoval síť potřebných kontaktů;  

 komunikaci s rodiči o problémech volby dalšího studia;  

 zajišťování propagace služeb kariérového poradenství ve škole.  

Pro tyto koordinačně metodické činnosti by měla vzniknout metodika. Pro jejich vykonávání i 

pro vlastní poradenskou činnost by měl mít výše popsaný „hlavní“ kariérový poradce ve škole 
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odpovídající časovou kapacitu, tzn., že by měl mít sníženou vyučovací povinnost o odpovídající počet 

hodin (podle velikosti školy). Stávající snížení vyučovací povinnosti výchovného poradce o 1–3 hodiny 

(podle velikosti školy) je pro tyto činnosti nedostačující a mělo by dojít legislativní cestou k jejímu 

navýšení, tak aby každý žák měl možnost využít alespoň tři hodiny individuálního kariérového 

poradenství v předposledním i posledním ročníku.  

Ve školách, kde fungují školní poradenská pracoviště, by měla být výchozí platformou pro 

uvedený komplex činností kariérového poradenství právě tato pracoviště.  

„Hlavní“ kariérový poradce ve škole by k tomu měl mít odpovídající kvalifikaci, týkající se nejen 

provádění vlastního kariérového poradenství, ale i znalostí celého systému poradenských služeb na 

celostátní i regionální úrovni. Potřebná kvalifikace by měla mít svou formální podobu v jedné z 

následujících alternativ:  

 studijní program VŠ nebo obor vzdělání VOŠ zaměřený na kariérové poradenství;  

 profesní kvalifikace pro kariérové poradce podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání.  

V rámci dalšího vzdělávání je možné doporučit e-learningové vzdělání eKariera.  

Uvedené požadavky na minimální počet hodin individuálního kariérového poradenství na 

jednoho žáka v předposledním a posledním ročníku ZŠ, SŠ (VOŠ) a na kvalifikaci kariérového poradce 

by měly být stanoveny legislativně, stejně jako standard činností, které by každá škola v oblasti 

kariérového poradenství měla realizovat, včetně jejich návaznosti na vzdělávání.“ 

 

Desatero IS kariérového poradenství  (J. Strádal a kolektiv) 

Hlavní myšlenky a principy Návrhu koncepce ISKP je možné shrnout do deseti základních bodů.  

1) Klient (žák) hledá, objevuje, rozhoduje se  

Kariérové poradenství má směřovat k tomu, aby se klient (žák) rozhodl sám. Jeho cílem by nemělo 

být jen doporučování profesních a vzdělávacích možností, ale především vedení klienta při vlastním 

objevování a hodnocení těchto možností.  

2) Škola by měla hrát v kariérovém poradenství pro mládež hlavní roli  
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Ze všech poradenských subjektů je škola žákovi nejblíže. Proto by měla představovat první linii 

kariérového poradenství, kterou může využít každý žák. Všechny další poradenské subjekty by 

svými službami měly na poradenství ve škole navazovat.  

 

3) Kariérové poradenství ve škole by mělo být provázáno se vzděláváním  

Předmětem vzdělávání by mělo být zejména:  

motivace k přemýšlení o otázkách svého budoucího života;  

sebepoznávání;  

orientace ve světě práce;  

vyhledávání informací, jejich hodnocení a aplikace v návaznosti na vlastní představy, priority, 

zájmy, předpoklady i hranice možností.  

 

4) Kariérové poradenství ve škole by mělo být svébytným uceleným okruhem činností odlišeným 

od výchovného poradenství  

Kariérové poradenství se svým obsahem od výchovného poradenství významně liší.  

Kariérové poradenství nemůže provádět jen výchovný poradce, ale tým pedagogů (propojení 

poradenství se vzděláváním, role třídního učitele i dalších pedagogů).  

Nezávislost kariérového poradenství je třeba řešit i formálním předpisem (např. vyhláškou), protože 

stávající snížení vyučovací povinnosti je vázáno na pozici výchovného poradce.  

Pokud bude kariérové poradenství poskytovat jiný pedagog, sníženou vyučovací povinnost by 

neměl.  

 

5) Kariérové poradenství ve škole by mělo mít svého hlavního koordinátora  

Náplní jeho práce by mělo být především:  

metodická a informační podpora učitelů při realizaci tématu Člověk a svět práce, včetně 

zařazování do vyučovacích předmětů;  

metodická a informační podpora třídních učitelů v otázkách volby studia;  

komunikace s jinými poradenskými subjekty – využívání jejich služeb;  

zajišťování skupinových návštěv IPS ÚP ČR a exkurzí ve firmách;  

komunikace s rodiči, poradenství pro rodiče;  

zajišťování propagace služeb kariérového poradenství ve škole.  
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6) Kariérové poradenství ve škole by mělo směřovat i k rodičům  

Kariérové poradenství by mělo být k dispozici rodičům řešícím problémy dalšího studia dětí, 

pomáhat jim v postupech při hledání vhodné vzdělávací dráhy, v postupech motivování dětí k 

volbě povolání a při hledání vhodných informačních zdrojů.  

 

7) Kariérové poradenství v IPS Úřadu práce je nezastupitelné  

Poradenství by mělo zohledňovat možnosti profesního uplatnění.  

Role IPS ÚP ČR by neměla utrpět zužováním agendy Úřadu práce ČR.  

Osvědčenou formou je skupinové poradenství pro každou třídu nejméně jedenkrát, nejlépe v 

průběhu osmého ročníku.  

V devátém ročníku návštěvy IPS ÚP ČR jednotlivými žáky, skupinkami, žáky s rodiči s cílem 

vyhledávat konkrétní informace.  

Při návštěvě IPS ÚP ČR by žák už měl mít základní orientaci v cílech a souvislostech volby profesní 

a vzdělávací orientace.  

 

8) Pro zájemce by měly být k dispozici psychologické služby  

Psychodiagnostika studijních a profesních předpokladů  

Poradenství pro žáky se specifickými poruchami učení  

 

9) Síť služeb kariérového poradenství by měla klientovi umožnit nekomplikovaný průchod  

Využívání služeb klientem v souladu s jeho potřebami a s potenciálem jednotlivých subjektů.  

Žádný poradce by neměl odmítnout klienta. Pokud mu sám nemůže poskytnout potřebnou 

podporu, měl by mu dát informaci, který subjekt mu tuto podporu poskytnout může.  

Nutná součinnost jednotlivých poradenských subjektů vyžadující jak vzájemnou informovanost o 

jejich službách, tak přímou kooperaci poradců z různých subjektů.  

 

10) Kariérové poradenství potřebuje systematickou centrální podporu  

Podpora by měla mít tři základní složky:  

Podpora informační  

 nejlépe soustředěná do jednoho komplexního systému (Infoabsolvent)  

 doplněná o monitoring, hodnocení a doporučování dalších produktů 
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 Podpora vzdělávací  

 e-learning pro základní know-how v jednotlivých tématech  

 kurzy zaměřené na poradenské dovednosti, komunikaci, specifika klientů  

 vysokoškolské vzdělávání pro kariérové poradce  

 Podpora metodická  

 pro práci s konkrétními produkty (informační, diagnostické)  

 pro vzdělávání kompetencí pro kariérové rozhodování  

 pro specifika skupin klientů aj.  

 

Součástí centrální podpory by také měla být propagace kariérového poradenství, prosazování 

do priorit. Důležitá je nadresortní koordinace centrální podpory, její společné zastřešení MŠMT a 

MPSV (resp. GŘ ÚP ČR). 
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6. Vymezení a popis aktérů  
 

Školy 

Ve školním roce 2012/2013 bylo v Ústeckém kraji, dle rejstříku škol a školských zařízení, 

evidováno celkem 679 aktivních školských subjektů. 

Stejně jako v předchozím sledovaném období nejvíce právnických osob vykonávajících 

činnost školy či školského zařízení (76,4 %) zřizují na území Ústeckého kraje obce. Kraj je 

zřizovatelem 15,6 % těchto právnických osob, z toho více než polovinu tvoří školy poskytující 

střední vzdělání. Více než sedmiprocentní zastoupení mají v kraji školské organizace ostatních 

zřizovatelů (soukromé) a působí zde také 5 církevních školských institucí. Pokud jde o strukturu 

školských subjektů dle okresů, je jejich rozložení v zásadě rovnoměrné a respektuje demografické a 

geografické podmínky spádových oblastí jednotlivých okresů. Celkem je v ÚK 1633 škol a školských 

zařízení. Ve školním roce 2013/2014 bylo evidováno 716 škol, z toho: 

 Předškolní - 342 MŠ 

 Základní - 243 ZŠ 

 Střední  - 90 SŠ (u 60 škol je zřizovatelem ÚK) 

 Vyšší odborné - 9 VOŠ 

Ostatní zařízení jako jsou školní jídelny, domovy dětí a mládeže, školní družiny a další nejsou 

dále ve studii uváděny, protože nemají přímou vazbu na výuku přírodovědných a technických oborů. 

Za posledních 6 let ubylo v lavicích základních škol Ústeckého kraje více než 4 tisíce žáků, což 

při průměrné naplněnosti 21 žáků na třídu znamená cca 190 tříd. V celém systému škol v kraji ubylo 

meziročně dalších 755 dětí, žáků a studentů. Za posledních 6 let tento počet činí více než 7 tisíc. 

Vývoj počtu výkonů na jednotlivých druzích škol na území Ústeckého kraje ( zdroj: Výroční 

zpráva  

Počet žáků v MŠ stále roste, ale počet žáků v ZŠ i SŠ klesá. 

Počty žáků ve školním roce 2012/2013 činily: 

 26 tis. v MŠ 

 69 tis. v ZŠ 

 35 tis. v SŠ 

 

 Tabulka č. 47: Vývoj počtu dětí (žáků, studentů) na území Ústeckého kraje 
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  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

počet dětí 
navštěvujících MŠ 

22 900 23 489 23 977 24 631 25 322 26 063 

počet žáků 
navštěvujících ZŠ 

73 111 70 500 68 547 67 975 68 257 69 005 

počet žáků 
navštěvujících SŠ  

41 451 41 197 40 799 39 456 37 389 35 194 

počet žáků 
navštěvujících 
konzervatoř 

168 149 150 139 126 132 

počet studentů 
navštěvujících VOŠ  

1 232 1 239 1 379 1 487 1 472 1 417 

Celkem 138 862 136 574 134 852 133 688 132 566 131 811 

Zdroj: Výroční zprávy ÚK 

 

V klasifikaci oborů jsme počítali s 84 obory typu H, 69 obory typů JCLE (souhrnně) a 78 obory 

typu M. 

 

Na úrovni středního školství lze rozdělit obory na 2 skupiny a obory s maturitní zkouškou 

a s výučním listem. Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem navštěvovalo v roce 2013 

9 335 žáků a obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou více než 25 660 žáků. 

U středního  školství je alarmující počet žáků v maturitních oborech, který z celkového počtu žáků 

tvoří více než 73 %. 

 

  

 

 

Rozdělení oborů Celkem Technické Přírodovědné 

Obory typu H 84 57 5 
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V ÚK jsou podporovány tyto studijní obory: 

Čalouník, instalatér, klempíř, obkladač, pokrývač, tesař, řezník, zámečník, zedník a obor 

aplikované chemie. Šest oborů spadá do skupiny stavebnictví, jeden do strojírenství, jeden 

do potravinářství a zbývající jeden do technické chemie. Z pohledu uplatnitelnosti absolventů těchto 

oborů na trhu práce však není toto členění v národním ani regionálním měřítku příliš odpovídající.  

Nejvíce uplatnění (vyjádřeno mírou nezaměstnanosti v %) nachází absolventi z oboru 

Elektrotechnika a výp.technika a Strojírenství, zde se míra pohybuje okolo 10 %, mnohem hůře 

na tom jsou obory jako Stavebnictví, Potravinářství, Zdravotnictví či Gastronomie, kdy míra u těchto 

oborů překračuje 20 %.  Jedná se o statistická data, kdy jsou načítány obory nematuritní i maturitní 

v průměru. Největší rozdíl u nematuritních a maturitních obrů je zřejmý u Strojírenství 

a Gastronomie, kdy absolventi z nematuritních oborů získávají práci mnohem hůře než z maturitních 

oborů a to až o 10 %. 

Základní informace o počtu PP 

Na ZŠ pracuje 5 507 interních pedagogických pracovníků . 87 % z tohoto počtu tvoří ženy a 

aprobovaných učitelů je v ZŠ ÚK cca 85%. 

 

Tabulka potřebnosti jednotlivých aprobací na ZŠ 

 

Zdroj: vlastní výpočty, dle analýzy ZŠ v této studii  

 

V SŠ pracuje 3 520 interních pedagogických pracovníků, 59 % z tohoto počtu tvoří ženy a 

aprobovaných učitelů je v ZŠ ÚK cca 81 %. 

Potřeba vyučujícího matematiky 18 Potřeba vyučujícího dílen, techniky 14 

Potřeba vyučujícího fyziky 45 Potřeba vyučujícího pozemků 9 

Potřeby vyučujícího chemie 32 Potřeba vyučujícího IKT 34 

Potřeba vyučujícího přírodopis 26  
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Školská zařízení  

Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků se sídlem v Teplicích (dále jako „PPP“). 

 Organizace je zřízena Ústeckým krajem jako příspěvková organizace. Všechna pracoviště se 

zabývají klientelou od MŠ po žáky základních a středních škol. Vedle diagnostických činností jsou 

poskytovány služby z oblastí terapie, reedukace, konzultací. Nárůst je zaznamenán v oblasti 

programů primární prevence. Od roku 2012 začal být kladen důraz na problematiku kariérového 

poradenství, které je svých charakterem specifickou oblastí v rámci výuky. Právě v oblasti KP by měly 

hrát PPP důležitou roli. 

Seznam pracovišť: 

1. PPP Děčín – Jiřího z Poděbrad 209/19, 405 02 Děčín  

2. PPP Chomutov – Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov  

3. PPP Kadaň – Fibichova 1129, 432 01 Kadaň, elokované pracoviště Klášterec n. O.  

4. PPP Litoměřice - Palachova 18, 412 01 Litoměřice  

5. PPP Louny – Poděbradova 634, 440 01 Louny  

6. PPP Most – J. Palacha 1534, 434 01 Most, elokované pracoviště Litvínov  

7. PPP Rumburk – Sukova 6, 408 01 Rumburk  

8. PPP Roudnice n. L. – Karlovo nám. 71, 413 01 Roudnice n. L.  

9. PPP Ústí n. L. – Čelakovského 703/2, 400 07 Ústí n. L.  

10. PPP Žatec – Smetanovo nám. 331, 438 01 Žatec  

11. PPP Teplice – Lípová 651/9, 415 01 Teplice 

 

Zájmové organizace 

V Ústeckém kraji bylo ve školním roce 2012/2013 ve školském rejstříku registrováno celkem 

32 aktivních středisek volného času (resp. domů dětí a mládeže a stanic zájmových činností). 

Zájmových útvarů v ÚK je 1 767, v těchto útvarech je organizováno 22 500 členů. Pokud jde 

o strukturu členské základny, největší podíl tvoří žáci základních a středních škol (72,3 %). 

Zájmové organizace hrají ve struktuře vzdělávání významnou roli a je třeba s těmito subjekty 

významně počítat při podpoře přírodovědného a technického vzdělávání. Z uvedeného celkového 

počtu subjektů je možné kvantifikovat ty organizace, které provozují přírodovědné či technické 

zájmové činnosti. Jedná se zejména o domovy dětí a mládeže. 

Neopomenutelnou roli v podpoře PTV hrají soutěže. Krajský úřad Ústeckého kraje je pověřen 
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MŠMT ČR organizací školních, okresních a krajských soutěží, přehlídek a olympiád, které jsou 

vyhlášeny ministerstvem. Realizací okresních kol soutěží typu A, B byl pověřen v každém okrese dům 

dětí a mládeže. Školní kola soutěží zajišťují základní a střední školy. Okresní a krajská kola 

předmětových soutěží organizačně zajišťují domy dětí a mládeže, pověřené základní a střední školy 

v Ústeckém kraji a ve spolupráci a koordinačně podporované Krajským úřadem. Každoročně jsou 

soutěže finančně dotovány z MŠMT ČR z dotace ze státního rozpočtu České republiky k zabezpečení 

okresních a krajských kol vyhlašovaných MŠMT z programu Rozvojový program MŠMT ČR – Podpora 

okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro daný školní rok.  

 

Výborně funguje spolupráci s UJEP Ústí nad Labem při organizaci soutěží a seminářů 

s Jednotou českých matematiků a fyziků (matematická olympiáda, fyzikální olympiáda). 

 

Vysoké školy v ÚK 

V ÚK mají sídlo pouze 2 vysoké školy. Nejdůležitější roli zde hraje Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně, druhá škola v kraji je v Terezíně. Jedná se o Vysokou školu aplikované psychologie. Ostatní 

školy sídlí v jiných krajích, v ÚK mají pobočky. Jedná se o 4 vysoké školy. Z 20 fakult, které působí 

v kraji, je pouze 7 fakult zaměřených na přírodní či technické vědy (označeny proloženým textem). 

Seznam fakult v ÚK 

1) Ústí nad Labem 

a. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta životního 

prostředí UJEP, Ústí nad Labem; veřejná VŠ 

b. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta 

UJEP, Ústí nad Labem; veřejná VŠ 

c. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta sociálně 

ekonomická UJEP, Ústí nad Labem; veřejná VŠ 

d. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem -Fakulta umění a 

designu UJEP, Ústí nad Labem; veřejná VŠ 

e. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta výrobních 

technologií a managementu UJEP, Ústí nad Labem; veřejná VŠ 

f. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta 

zdravotnických studií, Ústí nad Labem; veřejná VŠ 

g. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Filozofická fakulta 
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UJEP, Ústí nad Labem; veřejná VŠ 

h. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Přírodovědecká 

fakulta UJEP, Ústí nad Labem; veřejná VŠ 

2) Děčín 

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta dopravní, Děčín; veřejná VŠ 

3) Most 

a. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – detašované 

pracoviště v Mostě; veřejná VŠ 

b. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – výukové a studijní centrum v 

Mostě – Velebudicích; veřejná VŠ 

c. Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava – Hornicko-geologická 

fakulta – detašované pracoviště Most; veřejná VŠ 

d. Česká zemědělská univerzita Praha – pracoviště Most; veřejná VŠ 

e. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. - studijní středisko Most; soukromá 

VŠ 

4) Terezín 

Vysoká škola aplikované psychologie, Terezín; soukromá VŠ 

5) Teplice 

Bankovní institut vysoká škola, a. s., Regionální pracoviště Teplice; soukromá 

VŠ 

6) Chomutov 

a. České vysoké učení technické – detašované pracoviště fakulty strojní 

v Chomutově; veřejná VŠ 

b. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – detašované pracoviště Chomutov; 

veřejná VŠ 

 

7) Litoměřice 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta –
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Litoměřice; veřejná VŠ 

8) Litvínov 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí – Litvínov; 

veřejná VŠ 

 

Zřizovatelé škol a školských zařízení 

Územní samosprávný celek zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své 

působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou 

právní subjektivitu a to v souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů § 27. V souladu s § 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. povinna v samostatné působnosti 

zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území 

a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

které se v souladu se zvláštním právním předpisem nevzdělávají ve školách zřízených při těchto 

školských zařízeních. Tuto povinnost může obec splnit především zřízením základní školy (§ 178 odst. 

1 písm. a)). Pokud obec nezřídí základní školu, umožňuje se jí zajistit plnění povinné školní docházky 

v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí (§ 178 odst. 1 písm. b)). Způsoby, jak lze 

zajistit plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí, jsou 

uvedeny v ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.  

Školský zákon obcím také dále umožňuje zřizovat (a rušit) základní umělecké školy, školská 

zařízení pro zájmové vzdělávání, školská účelová zařízení a školy nebo školská zařízení, jež jinak 

zřizuje kraj nebo ministerstvo, pokud orgánu, který vede rejstřík škol a školských zařízení, prokáže 

potřebné finanční, materiální a personální zabezpečení jejich činnosti. 

Mezi ÚSC patří obce, statutární města a kraje. Kraje zřizují zejména střední školy a obce 

a statutární města mateřské a základní školy, což vyplývá ze současné platné legislativy. Zřizovateli 

škol a školských zařízení však dále mohou být církve, podnikatelské subjekty i neziskové organizace. 

Ty lze brát v oblasti vzdělávání jako doplňkové, protože se na celkovém počtu školských zařízení 

podílí necelými 10%. Při tvorbě strategie rozvoje vzdělávání a při přípravě projektů je třeba i s nimi 

třeba počítat jako s důležitými partnery a to zejména proto, že často přináší do vzdělávání nové 

inovační prvky a metody. 
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MŠMT 

Zajišťuje koncepční činnosti a předkládá návrhy relevantních věcných záměrů právních 

předpisů, zpracovává Strategii vzdělávací politiky České republiky a dle stanovených indikátorů 

vyhodnocuje její plnění. Zřizuje přímo řízené organizace a to Národní ústav ve vzdělávání a Českou 

školní inspekci.  

Národní ústav pro vzdělávání - školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků všestranně pomáhá v rozvoji všeobecného, odborného, uměleckého a 

jazykového vzdělávání a podporuje školy v oblasti pedagogicko-psychologického, výchovného a 

kariérového poradenství a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  

Česká školní inspekce zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy hodnocení 

vzdělávací soustavy, provádí inspekční činnost ve všech školách a školských zařízeních zapsaných do 

školského rejstříku bez ohledu na zřizovatele. Jejím prostřednictvím je zajišťováno hodnocení 

vzdělávací soustavy v České republice, a to v oblasti vzdělávání a školských služeb poskytovaných 

školami a školskými zařízeními zapsanými ve školském rejstříku 

 

Agentura pro sociální začleňování 

Úkolem agentury je ve spolupráci s obcemi a kraji zajišťovat komplexní programy při 

předcházení sociálnímu vyloučení a jeho odstraňování v sociálně vyloučených lokalitách a 

zefektivnění čerpání finančních prostředků z EU v oblasti sociální integrace.  

V oblasti vzdělávání je role agentury rozšířena. Agentura spolupracuje s aktéry všech úrovní 

(zřizovateli, školami, školskými zařízeními a dalšími partnery) na analýze místní vzdělávací soustavy, 

resp. návrhu její efektivizace v pokrytí současných i předpokládaných budoucích potřeb nejen dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Systémové návrhy na změny ve vzdělávací soustavě slaďuje také 

s ostatními relevantními strategickými dokumenty, které v daném území jsou relevantní (krajské, 

místní, školské). 

 

Veřejnost 

Veřejné mínění a společenský status konkrétních povolání + osobní zkušenost hraje stále 

nezastupitelnou roli při volbě povolání žáků. Dle dostupných analýz jsou to zejména rodiče kamarádi 

a další rodina, kteří mají vliv na rozhodování žáků, jakou školu budou studovat. Proto je třeba 

věnovat těmto skupinám pozornost a zapojit je do procesu podpory přírodovědného a technického 
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vzdělávání. Rodiče a přátelé se v analýze, provedené mezi žáky ZŠ a SŠ objevují na předních příčkách 

a to nejen při samotném rozhodování, ale také jako zdroj informací, ihned po internetu. 

 

Firmy a společnosti 

Firmy a společnosti patří mezi subjekty, které jsou na oblast vzdělávání navázány nepřímo. 

Využívají výsledků, ale na jejich vzniku se na úrovní předškolního a základního vzdělávání  nepodílí. 

Vzdělávací proces na úrovni mateřských a základních škol je veden spíše obecně a není zde významná 

specializace. Požadavek na odbornost a specializaci je na žáky kladen až na úrovni středního školství, 

do kterého již více vstupují firmy se svými požadavky na profesní dovednosti a znalosti žáků. Většina 

přímé spolupráce je spojena s praxemi žáků, nově také dochází k zavádění odborníků z praxe do 

výuky. V budoucnu je třeba více posílit spolupráci s cílem motivace žáků již v předškolním a základním  

vzdělávání. Firmy budou v podpoře přírodovědného a technického vzdělávání hrát důležitou a 

nezastupitelnou roli. 

 

Všechny tyto subjekty patří mezi důležité hráče v oblasti vzdělávání a je třeba, aby 

spolupracovali, komunikovali a vzájemně si také naslouchali. I přes řadu legislativních bariér je 

možné systematickou a řízenou spoluprací přispět k větší motivaci žáků studovat technické a 

přírodovědné obory. 
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7. Návrh konkrétního řešení, etapy, aktivity včetně 

časového harmonogramu, specifikace nákladů 

(investiční x neinvestiční)  

 

Realizace podpory přírodovědného a technického vzdělávání musí být členěna do 3 fází, kdy 

každá fáze představuje samostatný časový horizont a finanční rámec. Součástí přípravné fáze  je také 

zpracování této studie. V rámci realizační fáze by mělo dojít k naplnění konkrétních aktivit a čerpání 

plánovaných finančních prostředků, které jsou definovány dále v textu. Fáze udržitelnosti je pak 

předmětem samostatných studí ke každému projektu a není řešena v rámci této studie.  

Priority podpory přírodovědného a technického vzdělávání, které by měly být nosnými prvky 

projektů  v Ústeckém kraji jsou: 

 Podpora matematické gramotnosti žáků jako základu techniky 

 Modernizace prostor pro výuku technických a přírodovědných oborů (zaměření na MŠ, ZŠ 

i SŠ)  

 Využívání nových metod a forem práce motivujících žáky k rozvoji technického a logického 

myšlení a s tím související výuka a vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 Vybudování technického centra, které bude atraktivními a moderními způsoby prezentovat 

vědu a techniku. 

 Karierové poradenství 

Klíčové aktivity, které by měly být v rámci základní podpory realizovány jsou: 

 

1) Motivace žáků ke studiu 

 Motivace žáků v rámci povinné výuky  – exkurze, stáže, žákovské projekty, sdílení učeben, 

odborníci ve výuce, olympiády, soutěže 

 Motivace žáků v rámci volnočasových aktivit - kroužky, kempy, tábory, soutěže 

 Vybudování multifunkčního technického centra  

 

2) Vzdělávání pedagogů 

 Vzdělávání pedagogů – zkvalitňování výuky (práce s novými metodami a formami) 
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Osvěta v oblasti nových metod a forem výuky, zejména Badatelsky orientované vyučování a 

jejich implementace do škol  

 Vzdělávání pedagogů - kariérových poradců 

Spolupráce s úřady práce a firmami, organizace návštěv, stáží, komunikační platforma, 

samostatné studium 

 Vzdělávání pedagogů – zvyšování a rozšiřování kvalifikace ( aprobace) 

Zvýšení podílu aporbovaných pedagogů v konkrétních předmětech, motivace 

 

3) Spolupráce subjektů 

 Rozšíření a podpora spolupráce mezi  ZŠ a SŠ, 

 Rozšíření a podpora spolupráce mezi  SŠ a firmami  

 Rozšíření a podpora spolupráce mezi  SŠ a VŠ 

 Rozšíření a podpora spolupráce mezi  ZŠ  a neziskovým sektorem 

 Vytvoření páteřních technických ZŠ (spolupráce ORP x kraj) 

 

4) Osvěta a propagace 

 Marketingové osvětové kampaně, se zaměřením také na veřejnost a rodiny – změny v soc. 

vnímání  

 Vydávání informačních časopisů, rozšíření informací na web a FB, přizpůsobení cílové 

skupině – děti, žáci, studenti 

 

5) Dovybavení zázemí 

 Vybavení MŠ, osvěta, spolupráce s rodinou 

 Vybavení a dobudování výukového zázemí ZŠ 

 Vybavení a dobudování výukového zázemí SŠ 

 Vybavení a dobudování výukového zázemí NNO 
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Priority a jejich vazba na cílovou skupinu 

 

 

  

Priority  Podpora matematické gramotnosti  žáků jako základu techniky. 

 Modernizace  prostor pro výuku technických a přírodovědných oborů  ( zaměření  na MŠ, ZŠ i SŠ).  

 Využívání nových metod a forem práce motivujících žáky k rozvoji technického a logického myšlení a s tím 

související výuka a vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 Vybudování technického centra, které bude atraktivními a moderními způsoby prezentovat vědu a techniku. 

 Kariérové poradenství. 

 

Aktivita/ 
cílová skupina 

Podporovat účinné metody a formy povinné výuky Změny 
v hodnocení 

Motivace  
(přímá x nepřímá) 

Změna rozsahu 
učiva (vazba na 
RVP) ve vztahu 
k budoucímu 
uplatnění 

 Exkurze Užití v 
praxi 

Soutěže Interaktivní 
výuka 

Osobní 
zkušen
ost 

Osvěta v možných 
způsobech 

  

MŠ – žáci x x   x  x  

MŠ –  učitelé x   x x x x x 

ZŠ – žáci x x x  x  x  

ZŠ – učitelé x  x x x x x x 

SŠ - žáci x x x  x  x  

SŠ – učitelé x  x x x x x x 

VŠ – studenti     x    

VŠ - 
pedagogové 

   x x x x x 

Firmy x x      
 

 

NNO   x    x x 

Ostatní ( ÚP, 
rodina ..) 

    x  x  
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Přípravná fáze 
 

 Zpracování studie proveditelnosti včetně CBA na Popularizaci technických a přírodovědných 

oborů v ÚK 04/2014 – 04/2015 

 Zpracování Krajského akčního plánu vzdělávání v ÚK – 12/2014 – 12/2015 (priority středního 

školství) 

 Zpracování Místních akčních plánů vzdělávání – 12/2014 – 12/2015 (priority MŠ a ZŠ) 

 Zpracování variantní studie pro záměr MTC – 12/2014 - 02/2015 

 Zpracování projektového záměru na vybavení a dobudování výukového zázemí středních škol 

06/2015 – 12/2015 

 Dle potřeby zpracování PD a povolení na stavební práce 10/2015- 03/2016 

 

Kvartál/rok 

Aktivita 
II/2014 II/2014 IV/2014 I/2015 II/2015 III/2015 IV/2015 I/2016 II/2016 

SP PTV          

KAP V          

MAP V          

SP MTC          

Záměr – 
dobudování a 
vybavení ZŠ a 

SŠ 

         

PD + St.P          
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Realizační fáze 
 

Jedná se o realizaci projektů, kdy bude příjemcem dotace pravděpodobně Ústecký kraj a to 

v krátkodobém časovém horizontu (období 3 let).  Tato část obsahuje realizace těchto projektů: 

1. Technické  vzdělávání – Systémové řešení technického vzdělávání na úrovni základního a 

středního školství (TV) 

2. Přírodovědné vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  (PV) 

3. Kariérové poradenství ( KP) 

 

Kvartál/rok 

projekt 
IV/2015 2016 2017 2018 

TV     

PV     

KP     

 

Délka trvání každého projektu je plánována na maximální hodnotu, tedy na 36 měsíců. 

Konkrétní informace zaměřené na specifikace aktivit a finančních prostředků jsou uvedeny 

níže ve zpracovaných kartách projektu 
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Specifikace strategických projektů 
 

KARTA PROJEKTU 1 

Název projektu 

Technické  vzdělávání – Systémové řešení technického vzdělávání na úrovni základního a středního 

školství 

 

Vazba projektu na Regionální inovační strategii 

Klíčová oblast A. Lidské zdroje pro zvýšení inovační a technologické výkonnosti 

ekonomiky kraje. 

Strategický cíl A.2. Popularizovat technické obory a napomáhat poptávce žáků a studentů 

po technickém vzdělání a podporovat jejich zájem o techniku a přírodní vědy, 

zvýšit prestiž těchto oborů, a to jak ve studiu, tak jako perspektivního 

zaměstnání.  

A.3. Zvýšit kvalitu technického vzdělávání a absolventů technických oborů na 

středních i vysokých školách, propojit je více s hospodářstvím a potřebami 

oborů v kraji, posílit praktické dovednosti absolventů a jejich znalost a 

porozumění praxi již v průběhu studia. 

Opatření  A.2.1, A.2.2, A.2.3, 

 A.3.1, A.3.2, A.3.3 

 

Zdůvodnění projektu 

Problém Nedostatek kvalifikovaných odborníků se projevuje i na středoškolských 
pozicích, protože ze středních technických škol z různých důvodů vycházejí 
absolventi, jejichž připravenost nastoupit do firem je nedostatečná jak z 
hlediska odborného, tak z hlediska motivace. Nedostatečná kvalita 
absolventů se projevuje jednak jejich malou znalostí praxe, ale některé 
výsledky průzkumů ukazují, že absolventi jsou příliš specializovaní a chybí jim 
obecné vědní či technologické základy, takže je pro ně obtížné si specializaci 
rozšiřovat a doplňovat, což je nutný požadavek ve většině inovujících 
podniků 

Cíl Popularizovat technické obory a napomáhat poptávce žáků a studentů po 

technickém a přírodovědném vzdělání a podporovat jejich zájem o techniku 

a přírodní vědy, zvýšit prestiž těchto oborů, a to jak ve studiu tak jako 

perspektivního zaměstnání. 

Zvýšit kvalitu technického a přírodovědného vzdělávání a absolventů 
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technických oborů na středních i vysokých školách, propojit je více s 

hospodářstvím a potřebami oborů v kraji, posílit praktické dovednosti 

absolventů a jejich znalost a porozumění praxi již v průběhu studia. 

Návaznost Projekt v sobě zahrnuje naplnění dvou cílů RIS a to A.2 a A.3. Realizace 

těchto cílů v rámci jednoho souboru aktivit je nezbytná, aby byla dodržena 

logická návaznost a provázanost jednotlivých kroků. Projekt navazuje na již 

realizovaný individuální projekt ostatní „Podpora přírodovědného a 

technického vzdělávání ÚK“, který je podpořen z OPVK. 

Zdroj:  RIS ÚK 

 

Popis projektu 

Aktéři a jejich role ÚK – příjemce dotace, zřizovatel SŠ, spolupracuje s VŠ, koordinuje činnosti 

partnerů, zajišťuje setkání pracovníků mezipředmětových komisí, zajišťuje 

spolupráci s podnikatelskými subjekty. 

SŠ -  partner s finančním podílem, zajišťuje výuku a tvorbu metodiky, úpravy 

v ŠVP, přímou práci s žáky vč. žáků s SVP, přímou podporu učitelům. 

ZŠ - partner s finančním podílem, zajišťuje výuku a tvorbu metodiky, úpravy 

v ŠVP, přímou práci s žáky vč. žáků s SVP, přímou podporu učitelům. 

Realizace Projekt bude realizován jako individuální projekt ostatní, kdy příjemcem 

dotace by měl být ÚK a školy by měly být partnery. Pokud nebude dořešeno 

financování vlastního podílu, pak se nevylučuje možnost rozdělit projekt na 

dílčí části, kdy by příjemcem mohly být i přímo školy. Další části projektu 

budou řešeny s ostatními aktéry, zejména zřizovateli ZŠ, kteří by měli být 

partneři s finančním podílem. 

Klíčové aktivity  Vybavení ZŠ 

 Vybavení SŠ – praxe, dílny 

 Zpracování vzdělávacího modulu a jeho začlenění do ŠVP  SŠ a ZŠ 

s důrazem kladeným na a) využívání moderního zařízení 

                                            b) proinkluzivnost 

 Výuka (povinná a nepovinná s využitím moderních metod) vč. 

zapojení odborníků z praxe 

 Další vzdělávání pedagogů  

 Pravidelná setkávání zástupců mezipředmětových komisí 

 Osvěta v oblasti nových metod a forem výuky, zejména Badatelsky 

orientované vyučování a proinkluzivnost 

 Rozšíření a podpora spolupráce v rámci síťování SŠ a ZŠ a firem 

 Marketingové osvětové kampaně, se zaměřením na veřejnost a 
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rodiny 

 

Indikátory projektu 

Výstupy Počet podpořených žáků – 14 000 (cca 100 žáků z každé školy) 

Počet podpořených osob – pracovníků ve vzdělávání – 140 (cca 10 učitelů 

z každé školy) 

Počet podpořených partnerství – 28 (14 zapojených SŠ + 14 napojených ZŠ) 

Počet vzdělávacích modulů s metodikou – 2 (1 pro ZŠ, 1 pro SŠ) 

Výsledky Počet organizací se zvýšením kvality vzdělávání a proinkluzivnost – 28 (14 

zapojených SŠ + 14 napojených ZŠ) 

Počet pracovníků, kteří uplatňují nové poznatky v praxi – 70 (cca  5 učitelů 

z každé zapojené školy) 

 

 

Rozpočet projektu 

Náklady celkem 89 200 000,- Kč, z toho investiční 28 000 000,-, neinvestiční 61 200 000,- Kč. 

Investiční Jednotka Počet jednotek Kč/soubor Počet let Celkem 

Stavební 

úpravy, 

nábytek, 

vybavení 

Gymnázia 

škola 

14 

1 500 000 

(jedná se o 

náklad na jednu 

typovou 

laboratoř, kdy její 

specifikace je 

momentálně 

předmětem  

dalšího 

technického 

řešení) 

1 21 000 000 

Stavební 

úpravy, 

nábytek, 

vybavení  ZŠ 

škola 

14 

500 000 

(jedná se o 

náklad na jednu 

typovou 

laboratoř, kdy její 

specifikace je 

momentálně 

předmětem  

dalšího 

1 7 000 000 
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technického 

řešení) 

Náklady 

celkem 

 
   28 000 000 

 

Neinvestiční Jednotka Počet jednotek Kč/rok Počet let Celkem/ 

Lidské zdroje SŠ škola 14 500 000 3 21 000 000 

Lidské zdroje ZŠ škola 14 250 000 3 10 500 000 

Lidské zdroje 

ÚK 

soubor 
1 1 500 000 3 4 500 000 

Služby SŠ škola 14 400 000 3 16 800 000 

Služby ZŠ škola 14 200 000 3 8 400 000 

Náklady 

celkem 

       61 200 000 

Neinvestiční náklady jsou kalkulovány v souladu se zkušenostmi z předchozích  realizovaných 

projektů. 

 

Vyčíslení nákladů Ústeckého kraje na realizaci projektu a z toho vlastního podílu. 

 Náklady ÚK v Kč Podíl ÚK v Kč/ v % 

Zajištění financování 

IROP 

21 000 000 3 150 000/ 15 

Zajištění financování 

OP VVV 

42 300 000 2 155 000/ 5 
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KARTA PROJEKTU 2 

Název projektu 

Přírodovědné vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). 

 

Vazba projektu na Regionální inovační strategii 

Klíčová oblast A. Lidské zdroje pro zvýšení inovační a technologické výkonnosti 

ekonomiky kraje. 

Strategický cíl A.2. Popularizovat technické obory a napomáhat poptávce žáků a studentů 

po technickém vzdělání a podporovat jejich zájem o techniku a přírodní vědy, 

zvýšit prestiž těchto oborů, a to jak ve studiu tak jako perspektivního 

zaměstnání.  

A.3. Zvýšit kvalitu technického vzdělávání a absolventů technických oborů na 

středních i vysokých školách, propojit je více s hospodářstvím a potřebami 

oborů v kraji, posílit praktické dovednosti absolventů a jejich znalost a 

porozumění praxi již v průběhu studia. 

Opatření  A.2.1, A.2.2, A.2.3, 

 A.3.1, A.3.2, A.3.3 

 

Zdůvodnění projektu 

Problém Nedostatek kvalifikovaných odborníků se projevuje i na středoškolských 
pozicích, protože ze středních technických škol z různých důvodů vycházejí 
absolventi, jejichž připravenost nastoupit do firem je nedostatečná jak z 
hlediska odborného, tak z hlediska motivace. Nedostatečná kvalita 
absolventů se projevuje jednak jejich malou znalostí praxe, ale některé 
výsledky průzkumů ukazují, že absolventi jsou příliš specializovaní a chybí jim 
obecné vědní či technologické základy, takže je pro ně obtížné si specializaci 
rozšiřovat a doplňovat, což je nutný požadavek ve většině inovujících 
podniků. 

Cíl Popularizovat technické obory a napomáhat poptávce žáků a studentů po 

technickém a přírodovědném vzdělání a podporovat jejich zájem o techniku 

a přírodní vědy, zvýšit prestiž těchto oborů, a to jak ve studiu tak jako 

perspektivního zaměstnání. 

Zvýšit kvalitu technického a přírodovědného vzdělávání a absolventů 

technických oborů na středních i vysokých školách, propojit je více s 

hospodářstvím a potřebami oborů v kraji, posílit praktické dovednosti 
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absolventů a jejich znalost a porozumění praxi již v průběhu studia. 

Návaznost Projekt v sobě zahrnuje naplnění dvou cílů RIS a to A.2 a A.3. Realizace 

těchto cílů v rámci jednoho souboru aktivit je nezbytná, aby byla dodržena 

logická návaznost a provázanost jednotlivých kroků. Projekt navazuje na již 

realizovaný individuální projekt ostatní „Podpora přírodovědného a 

technického vzdělávání ÚK“, který je podpořen z OPVK. 

 

Popis projektu 

Aktéři a jejich role ÚK – příjemce dotace, zřizovatel gymnázií, spolupracuje s VŠ, koordinuje 

činnosti partnerů, zajišťuje setkání pracovníků mezipředmětových komisí, 

zajišťuje spolupráci s podnikatelskými subjekty. 

SŠ -  partner s finančním podílem, zajišťuje výuku a tvorbu metodiky, úpravy 

v ŠVP, přímou práci s žáky včetně žáků s SVP, přímou podporu učitelům. 

ZŠ - partner s finančním podílem, zajišťuje výuku a tvorbu metodiky, úpravy 

v ŠVP, přímou práci s žáky vč. žáků s SVP, přímou podporu učitelům. 

Realizace Projekt bude realizován jako individuální projekt ostatní, kdy příjemcem 

dotace by měl být ÚK a školy by měly být partnery. Pokud nebude dořešeno 

financování vlastního podílu, pak se nevylučuje možnost, rozdělit projekt na 

dílčí části, kdy by příjemcem mohly být i přímo školy. Další části projektu 

budou řešeny s ostatními aktéry, zejména zřizovateli ZŠ, kteří by měli být 

partneři s finančním podílem. 

Klíčové aktivity  Vybavení ZŠ 

 Vybavení SŠ - gymnázií,  

 Zpracování vzdělávacího modulu a jeho začlenění do ŠVP  G a ZŠ 

s důrazem kladeným na a) využívání moderního zařízení 

                                            b) proinkluzivnost 

 Výuka (povinná a nepovinná s využitím moderních metod) vč. 

zapojení odborníků z praxe 

 Další vzdělávání pedagogů  

 Pravidelná setkávání zástupců mezipředmětových komisí 

 Osvěta v oblasti nových metod a forem výuky, zejména Badatelsky 

orientované vyučování a proinkluzivnost 

 Rozšíření a podpora spolupráce v rámci síťování SŠ a ZŠ a firem 

 Marketingové osvětové kampaně, se zaměřením na veřejnost a 

rodiny 
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Indikátory projektu 

Výstupy Počet podpořených žáků – 17 000 

Počet podpořených osob – pracovníků ve vzdělávání - 170 

Počet podpořených partnerství – 34 

Počet vzdělávacích modulů s metodikou – 2 (1 pro ZŠ, 1 pro SŠ) 

Výsledky Počet organizací se zvýšením kvality vzdělávání a proinkluzivnost – 34 

Počet pracovníků, kteří uplatňují nové poznatky v praxi - 85 

 

 

Rozpočet projektu 

Náklady celkem 96 800 000,- Kč, z toho investiční 25 500 000,-, neinvestiční 71 300 000,- Kč. 

Investiční Jednotka Počet jednotek Kč/soubor Počet let Celkem 

Stavební 

úpravy, 

nábytek, 

vybavení 

Gymnázia 

škola 17 1 000 000 

(jedná se o 

náklad na jednu 

typovou 

laboratoř, kdy její 

specifikace je 

momentálně 

předmětem  

dalšího 

technického 

řešení) 

1 17 000 000 

Stavební 

úpravy, 

nábytek, 

vybavení  ZŠ 

škola 17  500 000 

(jedná se o 

náklad na jednu 

typovou 

laboratoř, kdy její 

specifikace je 

momentálně 

předmětem  

dalšího 

technického 

řešení) 

1 8 500 000 

Náklady 

celkem 

    25 500 000 
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Neinvestiční Jednotka Počet jednotek Kč/rok Počet let Celkem/ 

Lidské zdroje G škola 17 450 000 3 22 950 000 

Lidské zdroje ZŠ škola 17 250 000 3 12 500 000 

Lidské zdroje 

ÚK 

soubor 1 3 000 000 3   9 000 000 

Služby G škola 17 200 000 1   3 400 000 

Služby ZŠ škola 17 200 000 1   3 400 000 

Služby ÚK soubor 1 1 000 000 3   3 000 000 

Přímá podpora 

G 

škola 17 150 000 3   7 650 000  

Přímá podpora 

ZŠ 

škola 17 150 000 3   7 650 000 

Přímá podpora 

ÚK 

soubor 1 500 000 3   1 500 000 

Náklady 

celkem 

    71 300 000 

Neinvestiční náklady jsou kalkulovány v souladu se zkušenostmi z předchozích  realizovaných 

projektů. 

 

Vyčíslení nákladů Ústeckého kraje na realizaci projektu a z toho vlastního podílu. 

 Náklady ÚK v Kč Podíl ÚK v Kč/ v % 

Zajištění financování 

IROP 

17 000 000 2 550 000/ 15 

Zajištění financování 

OP VVV 

45 500 000 2 375 000/ 5 
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KARTA PROJEKTU 3 

Název projektu 

Kariérové poradenství 

 

Vazba projektu na Regionální inovační strategii  

Klíčová oblast A. Lidské zdroje pro zvýšení inovační a technologické výkonnosti 

ekonomiky kraje. 

Strategický cíl A.2. Popularizovat technické obory a napomáhat poptávce žáků a studentů 

po technickém vzdělání a podporovat jejich zájem o techniku a přírodní vědy, 

zvýšit prestiž těchto oborů, a to jak ve studiu tak jako perspektivního 

zaměstnání.  

A.3. Zvýšit kvalitu technického vzdělávání a absolventů technických oborů na 

středních i vysokých školách, propojit je více s hospodářstvím a potřebami 

oborů v kraji, posílit praktické dovednosti absolventů a jejich znalost a 

porozumění praxi již v průběhu studia. 

Opatření  A.2.1, A.2.2, A.2.3, 

 A.3.1, A.3.2, A.3.3 

 

Zdůvodnění projektu 

Problém Nedostatek kvalifikovaných odborníků se projevuje i na středoškolských 
pozicích, protože ze středních technických škol z různých důvodů vycházejí 
absolventi, jejichž připravenost nastoupit do firem je nedostatečná. Pro 
rozhodování, co bude žák studovat, musí získat nejvíce informací na základní 
škole. Zde se většinou v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce nebo 
Člověk a společnost seznamuje s profesemi i s trhem práce a jeho potřebami. 
Vyučující předmětů však nemají na toto žádné aprobace. Kariérové 
poradenství (v rámci výuky i v rámci dalšího poradenství) zajišťuje většinou 
na školách učitelé, kteří zastávají ještě pozici výchovného poradce. Tyto dvě 
velice náročné a odlišné problematiky jsou v jedné osobě sloučeny do sebe a 
přetížení učitele je často neúnosné.  

Cíl Popularizovat technické obory a napomáhat poptávce žáků a po technickém 

a přírodovědném vzdělání a podporovat jejich zájem o techniku a přírodní 

vědy, zvýšit prestiž těchto oborů, a to jak ve studiu tak jako perspektivního 

zaměstnání. 

Zvýšit kvalitu karierového poradenství, oddělit tento obor od výchovného 

poradenství a připravit, v podobě pedagogických pracovníků, profesionály, 
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znající velmi dobře problematiku trhu práce a firem.  

Návaznost Projekt v sobě zahrnuje naplnění dvou cílů RIS a to A.2 a A.3. Realizace 

těchto cílů v rámci jednoho souboru aktivit je nezbytná, aby byla dodržena 

logická návaznost a provázanost jednotlivých kroků. Projekt navazuje na již 

realizovaný individuální projekt ostatní „Podpora přírodovědného a 

technického vzdělávání ÚK“, který je podpořen z OPVK. 

 

Popis projektu 

Aktéři a jejich role ÚK – příjemce dotace, zřizovatel PPP, spolupracuje s VŠ, koordinuje činnosti 

partnerů, zajišťuje workshopy, semináře, zajišťuje spolupráci 

s podnikatelskými subjekty. 

PPP - Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje - partner 

s finančním podílem, zajišťuje vzdělávání a informovanost učitelů, podílí se 

na tvorbě metodických materiálů. 

VŠ – podílí se na tvorbě metodických materiálů, spolupracuje při vzdělávání 

učitelů. 

SŠ -  partner zajišťující přímou práci s žáky vč. žáků s SVP, přímou podporu 

učitelům. 

ZŠ - partner zajišťující přímou práci s žáky vč. žáků s SVP, přímou podporu 

učitelům. 

Realizace Projekt bude realizován jako individuální projekt ostatní, kdy příjemcem 

dotace by měl být ÚK a PPP by měly být partnery. Další části projektu budou 

řešeny s ostatními aktéry, zejména se základními a středními školami. 

Klíčové aktivity  Analýza v oblasti KP ve všech ZŠ a SŠ 

 Vytvoření metodiky k oddělení VP a KP 

 Vytvoření vzdělávacího modulu pro KP 

 Komunikace s aktéry o změně v přístupu k dané problematice 

 Proškolení PP v KP 

 Rozšíření a podpora spolupráce v rámci síťování SŠ a ZŠ a firem 

 Pilotní ověřování v praktické výuce 

 Testování - Tvorba jednotné testovací verze pro žáky 

 

Indikátory projektu 

Výstupy Počet podpořených žáků – 120 

Počet podpořených osob – pracovníků ve vzdělávání - 200 
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Počet vzdělávacích modulů s metodikou – 2 (1 pro ZŠ, 1 pro SŠ) 

Výsledky Počet organizací se zvýšením kvality vzdělávání a proinkluzivnost – 100 

Počet pracovníků, kteří uplatňují nové poznatky v praxi - 100 

 

 

Rozpočet projektu 

Náklady celkem 25 200 000,- Kč. 

Neinvestiční Jednotka Počet jednotek Kč/rok Počet let Celkem/ 

Lidské zdroje 

ÚK 

soubor 1 900 000 3 2 700 000 

Lidské zdroje PP poradna 11 300 000 3 9 900 000 

Lidské zdroje 

ostatní 

subjekt 7 150 000 3 3 150 000 

Služby ÚK soubor 1 3 000 000 1 3 000 000 

Přímá podpora 

ÚK 

soubor 1 200 000 3 600 000 

Přímá podpora 

PP 

poradna 11 50 000 3 1 650 000 

Přímá podpora 

ostatní 

subjekt 7 200 000 3 4 200 000 

Náklady 

celkem 

    25 200 000 

Neinvestiční náklady jsou kalkulovány v souladu se zkušenostmi z předchozích  realizovaných 

projektů. 

 

Vyčíslení nákladů  pouze Ústeckého kraje na realizaci projektu a z toho vlastního podílu. 

 Náklady ÚK v Kč Podíl ÚK v Kč/ v % 

Zajištění financování 

OP VVV 

17 850 000 892 500/ 5 
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8. Specifikace moderních postupů a atraktivních činností, 

které mohou žáky motivovat ke studiu přírodovědných 

a technických oborů 

 

Moderní pedagogika a psychologie potvrzují, že aktivní role žáka je hybnou silou žákova 

rozvoje. Experimentálně je prokázáno, že účinnost žákova zapamatování a porozumění závisí na jeho 

aktivitě.  

Tabulka č. 48: Poměr zapamatování při různých činnostech žáka 

Přednáška 5 % Diskuze ve skupinách 50 % 

Čtení 10 % Praktická cvičení   70 % 

Audiovizuální metody 20 % Vyučování ostatních 90 % 

 

Zdroj: FONTANA, D. 1997. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál 

Dalším důvodem pro zavádění nových metod v České republice jsou zhoršující se výsledky 

českých žáků v matematické a přírodovědné gramotnosti.  Předmětově je nejhorší situace 

v matematice, regionálně v Ústeckém kraji. Známe, jak dychtivě přistupují žáčci prvních nebo druhých 

tříd na 1. stupni k výuce matematiky, cítí se např. v matematice úspěšní. V osmé a deváté třídě, 

na střední škole, je to i dle relevantních výzkumů nejméně oblíbený předmět, který je potřeba nějak 

přežít. České děti baví matematika vůbec nejméně ve srovnání se školáky jiných zemí OECD. 

V českém prostředí převažuje spíše strach z matematiky, odpor k ní a jakési blokování příjmu 

matematických kompetencí.  

Dnes většinově přijímaný konstruktivistický princip tvrdí, že cílem výuky matematiky 

a přírodovědných předmětů je jejich pěstování v hlavách zejména žáků. Nejde tedy o přesazení 

nějakých informací, ve slově pěstování je akcentován růst a proces a také rozličnost jednotlivých 

vypěstovaných myšlenkových schémat. Současně je tam potřeba podnětného prostředí a role 

osobnosti dítěte na tomto růstu. Ve výuce tedy nejde o transmisi, tedy přenos informací do mozku 

žáka, ale o kultivaci jeho myšlení pomocí didaktických nástrojů.  
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Z toho vyplývá, že důležitou kvalitou pedagogické činnosti je žákovo porozumění problému, 

nikoliv jen jeho paměťový popis. Co je tedy k tomuto porozumění potřeba. 

1. Motivace. Pokud žák nemá vnitřní motivaci naučit se učivo, pochopit problém, pak jeho 

učení motivované vnější, většinou negativní motivací bude probíhat povrchně s cílem s co 

nejmenší zátěží odvrátit důsledky negativní motivace. Je-li problémem osloven, chce ho sám 

řešit, jeho myšlenkové schopnosti jsou aktivovány, výkon je několikanásobně vyšší. 

2. Vstupní kompetence. Abychom matematický či přírodovědný problém pochopili, je potřeba, 

abychom měli na co kognitivně navázat. Jde o to, aby žák měl jednak obsahové znalosti pro 

pochopení problému, a také určitou bystrost, pružnost myšlení a zkušenost s myšlenkovými 

operacemi.  

3. Výklad. Třetím faktorem porozumění je vlastní práce v hodinách. Žák by měl co nejvíce 

vyvíjet vlastní aktivitu, řešit samostatně či ve skupinách úkoly, tvořit si své matematické 

schopnosti co nejvíce sám. Což je v realitě 30-hlavé třídy velice obtížné. Otázka je jak výklad 

koncipovat. Požadavkem na správný výklad v matematice jistě bude jeho logická kontinuita a 

bezespornost. Ale můžeme logický výklad krokovat tak, že logiku problému vlastně 

nadiktujeme. Anebo v druhém případě dělat logické skoky s velkým prostorem pro tvořivou 

myšlenkovou práci žáka.  

 

To jsou důvody, které jednoznačně hovoří o nutnosti změny. Odborné návrhy se shodují na 

zavedení výuky s využitím nových technologií s cílem: 

 Vyšší přitažlivosti výuky pro žáky – výuka by měla žáky více bavit 

 Vyšší interaktivita výuky – žáci by se měli na výuce více podílet 

 Vyšší aplikovatelnost výuky – žáci by si měli uvědomovat, k čemu získané znalosti mohou 

využít 

 

Otázka, tedy zní JAK změnit výuku a její metody?  

Uvádíme ve stručnosti přehled výukových metod, abychom mohli přejít ke konkrétním a 

moderním metodám. Převezmeme členění klasických výukových metod podle knihy Josefa Maňáka a 

Vlastimila Švece Výukové metody, vydané v nakladatelství Paido v roce 2003 

1. Metody slovní 

 Vyprávění 

 Vysvětlování 

 Přednáška 
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 Práce s textem 

 Rozhovor 

2. Metody názorně demonstrační 

 Předvádění a pozorování 

 Práce s obrazem 

 Instruktáž 

3. Metody dovednostně-praktické 

 Napodobování 

 Manipulování 

 Vytváření dovedností 

 Produkční metody 

Věnujeme se vybraným klasickým metodám 

 Vysvětlování 

Je univerzální metoda, použitelná ve většině výukových situací. Zachovává logický a systematický 

postup při zprostředkování učiva žákům. V matematice, fyzice, chemii a biologii, ale i technických 

vědách má obzvláště význam, cílem je pochopení problému či principu. Schopnost vysvětlování patří 

mezi základní kompetence učitele. 

Požadavky na vysvětlování: 

o Srozumitelnost 

o Postupnost vyvozování 

o Návaznost na předchozí vlastnosti 

o Uvádění konkrétních případů 

o Využívání názorných pomůcek 

o Jasný přesný a výstižný jazyk 

o Logická stavba 

o Orientace na hlavní fakta 

o Od konkrétního k abstraktnímu 

o Analogie, zobecňování 

o Strukturování poznatků v systém 

o Navazování na jiné předměty, obory 

(Maňák, Švec, 2003) 
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 Práce s textem 

Výuková metoda, spočívající v samostatném zpracování textových informací žákem, nebo skupinou 

žáků. Klasické zpracování kapitolky učebnice s vypracováním výpisků je málo vhodné, protože vypsání 

stěžejních zápisů textu ještě neindikuje jeho pochopení. Ve výzkumných testech matematické 

gramotnosti, v testech OSP se velice často vyskytují úlohy na vyvozování kvantifikovaných údajů  

z tabulek, z grafů, diagramů. Tuto dovednost práce s textem je potřeba s dětmi cvičit, zde žáci vidí 

konkrétní uplatnění výuky v praktických činnostech.  

 Předvádění a pozorování 

Předvádění je zprostředkovávání informací žákům prostřednictvím jejich smyslů. V přírodních vědách 

je prostor pro tuto metodu neomezený, Ale i v matematice  například vysvětlování určitých 

názorných schémat, myšlenkových map, nebo např. demonstrace postupu geometrické úlohy sem 

lze zařadit. Pozorování je záměrné vnímání problému s předem daným cílem. Lze ho můžeme využít 

při měření různých veličin, v základech statistiky, např. pozorování a zjišťování barvy projíždějících 

aut. Množství jednotlivých stromů… 

 Práce s obrazem 

Obraz (didaktický) v tomto smyslu je chápán jako zobrazení zákonitosti, jevu v edukačním procesu. 

Typickým příkladem jsou Venovy diagramy, nebo jakýkoliv náčrtek technického problému. Vzhledem 

k zapojení pravé hemisféry je přítomnost obrázku, neobsahující chybu v překladu z reálné situace, 

vždy žádoucí. 

 Manipulování 

Metoda manipulování znamená pomocí fyzické akce poznávat prostředí, zařízení a vybavení, je pro 

člověka vrozenou metodou poznávání. Ve škole k tomu patří laborování, činnost ve výtvarné 

výchově, ale jakékoliv stříhání, lepení, modelování… i v jiných předmětech.  

Jak jsme uvedli na začátku kapitoly, důležitý je aktivní přístup žáka k řešení problému. Proto se dále 

věnujeme aktivizujícím metodám. 

 Aktivizující metody 

Aktivizující metody jsou metody modernější, novější, největší rozdíl oproti těm předchozím je však 

v roli žáka. Tyto metody by ho měly aktivizovat, tedy hlavní pracovní roli by měl mít on, učitel by měl 
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jeho činnost řídit, usměrňovat, moderovat. Metody u žáka rozvíjí především samostatnost, 

zodpovědnost a tvořivost. Nezaměřují se jen na oblast znalostí dovedností ale i postojových hodnot, 

jako je vztah k práci, motivace pro výuku. Pro práci učitele je velice důležité odhadnout a sladit 

tempo jednotlivých žáků. I když má učitel menší zastoupení ve výuce, je koordinace aktivit žáků těžší 

než frontální výuka učitele. 

Aktivizující metody jsou postupy, které vedou výuku tak, aby se výchovně vzdělávacích cílů dosahovalo 

hlavně na základě vlastní učební práce žáků (M. Jankovcová, J. Průcha, J. Koudela, 1988) 

Členění metod 
 

1. Metody diskusní 

2. Metody heuristické 

3. Metody situační 

4. Metody inscenační 

5. Didaktické hry 

 

Diskusní metody  

Navazují na klasickou metodu rozhovoru, rozdíl je že skupina pracuje společně, komunikace 

současně proudí jak mezi učitelem a žáky, ale i mezi žáky navzájem. Vždy se věnuje nějakému 

problému, charakteristickým rysem je aktivní spoluúčast všech společníků s cílem vyřešení problému. 

Pro vznik či zesílení edukačního účinku, musí být diskuze řízená (ve většině případů učitelem). 

Důležitá je i příprava na diskuzi buď přímo v hodině skupinovou prací, nebo individuálně, kde 

můžeme využít i přípravu domácí. Metody jsou vhodné pro upevnění, shrnutí učiva. Technické vědy 

svou exaktností nepatří mezi předměty, které by v této metodě dominovaly, přesto ji lze použít při 

problémové nebo badatelské výuce, nebo například v aplikacích přírodních věd do společnosti jako 

jsou ekologická témata, diskuze o využití vynálezu, zneužití chemických principů, atd. 

 

Heuristické metody 

Heuristika je věda, která zkoumá tvůrčí myšlení. Výzkum v této oblasti není příliš propracovaný. 

Základním nástrojem heuristického myšlení je intuice, výsledkem tohoto myšlení je nápad vhled. 
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Intuice obvykle označuje schopnost rychlého chápání, odhadu a rozhodování, které není 

zprostředkováno žádným uvažováním a ačkoli bývá provázeno pocitem jasnosti a jistoty, není 

podloženo žádnými důvody.  Jestliže algoritmické usuzování umíme neurologicky poměrně dobře 

zpracovat, chápeme ho jako vytváření neuronových synapsí, při intuici nevíme co se v mozku děje. 

Myšlenka řešení přichází naprosto neočekávaně. Intuice člověka i zvířat je dána pudově, souvisí 

s pátracím reflexem a potřebou objevovat nové. Této základní vlastností vyšších organismů můžeme 

využívat a rozvíjet ji i v procesu učení. Zvídavost dětí je vyšší než dospělých a pro objevování jsou žáci 

základních škol vnitřně motivováni.  Při úspěšném vyřešení nějakého logického problému se 

endorfiny uvolňují i tomu největšímu flegmatikovi. Heuristické myšlení je z části nacvičitelné, použití 

úloh k tomuto myšlení jistě rozvíjí tvořivost dítěte.  

Metody situační 

Vztahují se na širší zázemí problému, na reálné případy ze života, které představují specifické, 

obtížné jevy, vyvolávající potřebu vypořádat se s nimi, vyžadující angažované úsilí a rozhodování 

(Maňák švec, 2003) 

Jde tedy o řešení problémového případu, který odráží nějakou reálnou událost, zobrazuje určitý 

komplexní vztah. Metodicky jde zpracovaný materiál reflektující reálnou problémovou situaci, jejíž 

řešení není jednoznačné. Vychází z nějaké konkrétní situace, kterou je nutné řešit, obvykle nejsou 

k dispozici všechny informace pro řešení, nezbytné informace se postupně 

doplňují. Řešení problému musí být jednoznačné. 

Fáze: 

 Volba tématu 

 Seznámení s materiály 

 Vlastní studium případu 

 Návrhy řešení, diskuze 

Metody inscenační 

Podstatou inscenačních metod je sociální učení v modelových situacích, v nichž účastníci 

edukačního procesu jsou sami aktéry předváděných situací 

1. Průběh: 

2. Příprava inscenace 
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3. Realizace inscenace 

4. Hodnocení inscenace 

Herci jednají jako skuteční aktéři živé skutečnosti, vžívají se do určité role, kterou předvádějí 

hlouběji a pokoušejí se hledat řešení konkrétního problému.  Pro žáky jsou tyto metody zábavné, je 

potřeba zajistit kromě motivace také obsahovou hodnotu učiva.  

Didaktické hry 

Jedna ze základních forem činnosti (+práce a učení) pro níž je charakteristické, že je to svobodně 

volená aktivita, která nesleduje žádný zvláštní účel, ale cíl a hodnotu má v sobě. Didaktická hra je 

takovou seberealizační aktivitou jedinců, která svobodnou volbu, uplatňování zájmů, spontánnost a 

uvolnění přizpůsobuje pedagogickým cílům. 

Interakční hry (hračky, sport, společenské, s pravidly, nové bez pravidel 

Simulační hry (hraní rolí, řešení případů, loutkové) 

Scénické hry (herci a diváci) 

Soutěžní hry – založené na řešení problémových situací, rozvíjí aktivitu, samostatnost a myšlení a lze 

je tudíž využít k učení 

 

 

Ukázka rozpracování moderních metod 
 

Projektová výuka  

Projekt je chápan jako komplexní pracovní úkol, při němž žáci samostatně řeší určitý problém 

(problémový úkol, problémovou situaci, ...).  Pomocí této výukové metody jsou žáci vedeni k 

samostatnému zpracování určitých komplexních úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. 

Charakteristickým znakem projektové výuky je cíl, který je představován určitým konkrétním 

výstupem, tj. výrobkem, praktickým řešením problému. Projekty často mají podobu integrovaných 

témat, využívají mezipředmětových vztahů. 

 Pozitivní vlivy projektové výuky na žáka: 
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 Projektová výuka umožňuje zapojení žáka dle jeho individuálních možností 

 Žák získává silnou motivaci k učení 

 Žák přebírá zodpovědnost za výsledek práce 

 Rozvíjí se samostatnost žáka 

 Žák se učí pracovat s různými informačními zdroji 

 Žák se učí řešit problémy 

 Žák konstruuje své poznání (konstruktivismus) 

 Žák získává dovednost organizační, řídící, plánovací, hodnotící 

 Žák získává globální celkový pohled na řešený problém 

 Žák se učí spolupracovat 

 Žák rozvíjí své komunikativní schopnosti 

 Žák rozvíjí svou tvořivost, aktivitu a fantazii 

Negativem projektové výuky je časová náročnost na řešení projektu a také to, že žáci nejsou 

mnohdy vybaveni vstupními kompetencemi, tedy jejich zapojení je problematické. 

Projektová výuka také napomáhá k začleňování mezipředmětových vazeb a průřezových témat 

do výuky. 

Pedagogický konstruktivizmus  

Cílem vyučování je, aby žáci dostali příležitost opustit naivní prekoncepty a mohli je 

rekonstruovat tak, aby byly v lepším souladu s realitou. Proto škola nemůže být nějakým umělým 

prostředím s ve skutečném světě nefungujícími jevy. Konstruktivistická výuka je založena na získávání 

nových zkušeností, jejich porovnávání se zkušenostmi starými a organickém začleňování do vlastních 

mentálních struktur. To probíhá nejen na úrovni jednotlivce, ale i celého učebního společenství. Když 

žáci navzájem porovnávají vlastní naivní prekoncepty, zjišťují, že ostatní se na stejnou věc mohou 

dívat jinak. Někdy žáci setrvají u svých koncepcí, protože se jim v sociální interakci potvrdí. Jindy je 

mohou opouštět nebo rozšiřovat a re-konstruovat na základě nových zkušeností. 

 Důležité je porozumění 

 Rozhodující je aktivní role žáka 

 Sociální a kulturní kontext je významný 
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Podle konstruktivistů lze transmisivní výuku využít k předávání nějakých faktů nebo 

mechanických algoritmů. Smysl a pochopení touto metodou předat nelze. Protože vlastní strukturu 

poznání musí žák konstruovat sám na základě předchozích znalostí a mentálních struktur. Důležitým 

prvkem konstruktivistického přístupu je zasadit nové poznatky do mentální struktury žáka. To je pro 

učitele jako moderátora konstruktivistického přístupu velice obtížné, protože 30 kognitivních sítí 

může být velice různorodých. 

. 

Ve výuce by dítě (každé zvlášť) mělo samo přijít na to, jak to je, najít princip, podle kterého se věc 

řídí, protože potom pochopí i logiku jejího chování a najde pravidlo pro řešení. (Kalhous, Obst a kol.) 

 

Didaktický konstruktivismus 

 

Specifický projev konstruktivistického přístupu zavádí do výuky matematiky Hejný a Kuřina 

s označením didaktický konstruktivismus.  

Konstruktivisticky pojaté vyučování usiluje o navození situací, která vede ke kognitivnímu konfliktu 

nové informace s původní myšlenkovou strukturou. Aby byl kognitivní konflikt vyřešen, musí dítě 

konstruovat nebo nalézt nová řešení.  

 

Naším záměrem je systematicky pěstovat matematiku v myslích jednotlivých žáků. Možností, 

jak toho dosáhnout, je podle našeho názoru několik: 

 vést žáka k řešení problémů a k samostatné tvůrčí práci; 

 pracovat na projektech (vycházet ze vztahu matematiky k realitě); 

 naučit se něco, co funguje (pro vnitřní uspokojení žáka); 

 naučit se něco, co bude potřebovat (pro vnější cíle). 

(Stehlíková, Cachová (2006) 

 

M. Hejny´ a F. Kuřina (2001) formulovali deset zásad, tzv. desatero didaktického konstruktivismu 

1. Matematika je chápána jako specifická lidská aktivita, ne jen jako její výsledek. 

2. Podstatnou složkou matematické aktivity je hledání souvislostí, řešení úloh a problému, 

tvorba pojmů, zobecňování tvrzení, jejich prověřování a zdůvodňování. 

3. Poznatky jsou nepřenosné, vznikají v mysli poznávajícího člověka. 

4. Tvorba poznatků se opírá o zkušenosti poznávajícího. 
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5. Základem matematického vzdělávání je vytváření prostředí podněcujícího tvořivost. 

6. K rozvoji konstrukce poznatků přispívá sociální interakce ve třídě 

7. Důležité je použití různých druhů reprezentace a strukturální budování matematické světa. 

8. Značný význam má komunikace ve třídě a pěstování různých jazyků matematiky. 

9. Vzdělávací proces je nutno hodnotit minimálně ze tří hledisek: porozumění matematice, 

zvládnutí matematického řemesla, aplikace matematiky. 

10. Poznání založené na reprodukci informací vede k pseudopoznání, k formálnímu poznání 

zapomínání a zřídkakdy k jejich netriviálnímu využití.  

Badatelsky orientovaná výuka 

Badatelsky orientovaná výuka je činnost učitele a žáka zaměřená na rozvoj znalostí, 

dovedností a postojů na základě aktivního a relativně samostatného poznávání skutečnosti žákem, 

kterou se sám učí objevovat a objevuje. Jedná se o moderní a charakteristické pojetí výuky, které 

může zahrnovat různé výukové metody, jejichž skladba není jednotně daná ani z hlediska pestrosti, 

tak ani z hlediska pořadí. Zahrnuje jak činnost učitele, která spočívá ve vytváření vhodných učebních 

situací, tak i činnost žáka - bádání, prostřednictvím kterého poznává okolní svět. 

Pojem badatelsky orientovaná výuka je v české pedagogické teorii doposud málo zakotven. V 

oblasti výuky přírodovědných a technických předmětů již ale zdomácněl. V anglicky mluvících zemích 

se lze setkat s termíny inquiry-based instruction a enquiry-based instruction, které jsou však 

významově totožné a rozdíly jsou dány historickým vývojem angličtiny. 

Výsledkem bádání žáka jsou subjektivně nové objevy, které již společnost zná, avšak pro žáka 

mají velký význam. Badatelsky orientovanou výuku je možné implementovat v rámci většiny 

vyučovacích předmětů (především přírodovědných a technických) a na všech úrovních vzdělávání. 

Principy BOV : 

Vytváří znalosti cestou řešení problému. 

Postup je podobný jako při reálném výzkumu. 

Rozvoj schopností vedoucích k pochopení dějů či jevů a vztahů. 

Žák při BOV: 
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 Klade si otázky o objektech, organismech a událostech ve svém prostředí.  

 Plánuje jednoduchý výzkum. Vytváří hypotézy.  

 Využívá postupy a metody pro zisk dat.  

 Interpretuje získaná data. Potvrzuje či vyvrací hypotézy.  

 Diskutuje postup a výsledky se svým okolím 

 

Tabulka č. 49: Přínosy a nesnáze BOV 

Přínosy Nesnáze 

Obecná schopnost hledat a objevovat Zpočátku motivace žáků a studentů 

Specifické kompetence pro výzkum Absence potřebných dovedností 

Objevování vědeckých principů Zázemí dosavadních žákovských znalostí 

Vhodný model pro nadané žáky Čas 

Zvýšená citlivost na nedostatky ve 
znalostech 

Zdroje včetně financí 

Porozumění vědeckým pojmům Nesystematičnost,kolize s ŠVP  

 

Další didaktické náměty 

Kromě moderních metod, které v této studii doporučujeme,  jsme si všimli určitých výukových 

trendů, mnohdy jen nápadů, námětů, které vyplývají z dotazníkového šetření v analýze základních 

škol či z rozhovorů s pedagogy. Nejde tedy o relevantní kvantitativně podložený výzkum, ale spíše o 

kvalitativní kódování.  

 Spolupráce škol. Dochází ke spontánní spolupráci základních a středních škol nejen při 

kariérové volbě žáků, ale i při výuce. Časté je využívání dílen a dalších odborných pracovišť 
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středních škol pro výuku základních škol. Tato spolupráce není zatím nijak systematizovaná 

ani podporovaná. 

 Dochází k návštěvám základních škol do místních firem a k zaměstnavatelům. Navázaná 

spolupráce jde mimo střední školu, která potencionální obory nabízí. 

 Dá se říct, že exkurze zažívají boom, jejich počet a kvalita se jak na základních, tak na 

středních školách zvyšuje. Exkurze nemají formu výletů, ale mají atributy aktivizační výuky 

žáků.  

 Tzv. akce školy již nemají formu něčeho „cirkusového“, ale jsou cíleně zařazovány do výuky, 

nebo plní cíle průřezových témat. Školy volí výuku na klíč především v případech, kdy škola 

nemá pro takovou výuku materiální vybavení.  

 Systém typu vědci do škol, který byl dříve možný vidět jen na vysokých školách, se stává 

běžný i v aktivních středních a základních školách.. 

 Velice časté jsou návštěvy škol ve výzkumných, vědeckých či aplikačních zařízeních pro 

přírodovědné a technické obory. Populární určitě přínosné jsou organizace typu IQ parku, 

Technolandie apod. 

 Výjimečně dochází k průřezové či integrované výuce, kdy důležitý není školní předmět, ale 

určité téma, které se prolíná napříč předměty. Tyto prvky celostního učení jsou velice 

náročné na přípravu a na odbornost pedagogů. 

 Častěji dochází k této integraci předmětů (většinou přírodovědných) v oblasti materiálního 

vybavení. Vznikají multifunkční odborné učebny, laboratoře, přírodovědné areály, 

ekocentntra, Centra řemesel apod. 
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9. Analýza nákladů a přínosů plánovaných projektů 
s cílem podpořit přírodovědné a technické vzdělávání 
 

V předchozích kapitolách jsme se věnovali identifikace a specifikace problému a jeho návrhu 

na řešení. Řešení, se nabízí v realizaci řady projektů, které jsou výše uváděny. Jako strategické 

projekty jsme pro následné vyhodnocení vybrali tři, které jsou popsány v kapitole č. 7.  V jejich 

realizaci spatřujeme největší přínos, což se pokusíme dokázat v následující kapitole. Jedná se o: 

1) Technické  vzdělávání – Systémové řešení technického vzdělávání na úrovni 

základního a středního školství (TV) 

2) Přírodovědné vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách 

se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  (PV) 

3) Kariérové poradenství ( KP) 

Předmětem analýzy je vyhodnocení vlivu projektů na plánované stavy majetku a zdrojů jeho 

krytí, nákladů a výnosů (výsledovka) a výdajů a příjmů (cash-flow) žadatele v jednotlivých letech 

životnosti projektu. Při sestavení finančního a ekonomického plánu bylo vycházeno z celkových 

výdajů na realizaci projektů, které podporují PTV, předpokládaných příjmů, výdajů na provozní fázi 

a socioekonomických přínosů při dodržení následujících předpokladů. 

 Hotovostní toky byly stanoveny na základě přírůstkové metody, tzn. jsou vyčísleny 

pouze nárůsty či úbytky peněžních toků vzniklých důsledkem realizace záměru. 

 Doporučené referenční období činí pro tento druh aktivit (ost. služby) 10 let. 

 Výdaje a příjmy jsou kalkulovány na bázi reálných cen, tzn. peněžní toky 

v jednotlivých letech jsou očištěny o vliv inflace.  

 Náklady jsou uvažovány v cenách včetně DPH (nebude uplatněn nárok na odpočet 

DPH). 

 Náklady jsou kalkulovány v Kč. 

Veškeré pořízené hodnoty budou poskytovány zájemcům nejen po dobu realizace projektu i 

v období udržitelnosti zdarma, kalkulace ceny je proto bezpředmětná. Projekt negeneruje příjmy, 

potažmo zisky. Lze jej ekonomicky vyhodnotit pouze podmíněně – a to formou společensko-

ekonomických přínosů. Analýza kalkuluje pouze s náklady, které do projektu vloží Ústecký kraj. Jedná 

se jak o vlastní podíl, tak o dotační finanční prostředky. Při vyčíslení není záměrně kalkulováno 

s dalšími zapojenými subjekty, jejichž náklady jsou uváděny v kartách projektů. Je to z důvodu, že 

v tuto chvíli není možné s jistotou definovat jak typ subjektu, tak výši nákladů. Ty jsou v kartách 
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pouze odhadovány. Náklady, které  s realizací projektu bude mít kraj nebo jeho organizace již byly 

prodiskutovány na pracovní skupině vzdělávání a jejich reálnost je pravděpodobná. Tím, že v analýze 

kalkulujeme s nižšími náklady, nedochází ke zkreslení výsledných hodnot. Hodnoty jsou takto 

stanoveny jako minimální a zvýšením nákladů by došlo k jejich navýšení. 

Tabulka č. 50: Členění nákladů pouze ÚK na investiční a neinvestiční 

Typ nákladu Celkem Dotace Vlastní podíl 

INV 53 500 000 46 000 000 7 500 000 

NEI 157 700 000 150 000 000 7 500 000 

Celkem 211 200 000 196 000 000 15 000 000 

Zdroj: vlastní výpočty 

Plánovaná rozvaha 

V této části je navržena struktura (investičních nákladů) aktiv, tj. jakýkoli hmotný a nehmotný 

majetek, jehož prostřednictvím mohou být projekty realizovány a pasiv, tj. jakýkoli zdroj krytí, z nějž 

jsou aktiva projektu kryta.  

Zdrojem krytí pořízeného majetku bude: 

 vlastní podíl ve výši 15% způsobilých výdajů projektu (7 500 000,- Kč) 

 dotace z IROP ve výši 85 % způsobilých výdajů projektu (46 000 000,- Kč) 

Tabulka č. 51: Stav aktiv a pasiv projektu k 31. 03. 2015 [tis. Kč] 

Aktiva projektu [Kč] Pasiva (zdroje krytí)  projektu [Kč] 

I. Aktiva stálá  - I. Vlastní zdroje  

- nehmotná 5 000,- - vlastní podíl žadatele 7 500,- 

II. Aktiva oběžná  II. Cizí zdroje  

materiál 17 000,-- - dotace IROP 46 000,- 

vybavení 31 000,-   
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Zdroj: vlastní výpočty 

V rámci realizace projektů bude v kontextu rozvahy, tj. majetku a zdrojů jeho krytí, pořízen 

nehmotný dlouhodobý majetek, který nebude odepisován a oběžný majetek. Dále dojde k čerpání 

prostředků na bankovních účtech v návaznosti na aktivity, které se projeví pouze v nákladech 

žadatele. 

Projekt nebude generovat žádné příjmy, resp. výnosy. Jediným výnosem je provozní dotace 

v souvislosti s nákladovými položkami. 

 

Plánovaný výkaz cash-flow 

Tato část studie slouží k porovnání příjmů a výdajů projektů. Příjmy jsou kladné toky peněz, 

jedná se o vlastní zdroje a dotace IROP i OP VVV. Výdaje jsou záporné toky peněz, jedná se o výdaje 

na realizaci jednotlivých aktivit projektů. 

Vývoj toku peněz v realizační fázi projektu je zobrazen v tabulce. Kalkuluje s předložením 

žádostí o platbu vždy 1x za rok a jejich uhrazením po 3 měsících od předložení. K průběžnému 

financování projektu žadatel využije své zdroje.  

 

Tabulka č. 52: Průběh cash-flow projektu v období realizace projektu (2015 – 2017) v tis.Kč 

  čerpání INV NEI 
dotace 
IROP 

dotace 
OP VVV 

vlastní 
podíl IROP 

vlastní 
podíl OP 

VVV 

Úhrada 
na 

základě 
žádosti CF dorovnání 

2015 15 000 0 15 000 0 14 250 0 750  15 000 

2016 
120 000 

53 
500 66 500 45 475 63 175 8 025 3 325 15 000 120 000 

2017 76 200 0 0 76 200 0 0 0 120 000 76 200 

2018        76 200  

2019          

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Pozn. 

Sloupec Čerpání obsahuje částky fakturované dodavatelům, uhrazené mzdy a další náklady 

Sloupec INV – investiční náklady, NEI - neinvestiční náklady  

Sloupec Dotace eviduje platby, jak budou žadateli na základě žádostí o platbu refundovány.  

Sloupec Vlastní podíl vyjadřuje čerpání a v posledním roce na základě předložených ŽoP dorovnání vlastních 

zdrojů žadatele (z rozpočtu Krajského úřadu ÚK).  

Sloupec „Cash-flow dorovnání“ pak vyjadřuje celkové cash-flow po vynaložených vlastních a cizích zdrojích – 

v jednotlivých letech realizace projektu i doporučeného referenčního období. cash-flow je plánováno jako vyrovnané. 

 

Hodnocení efektivity projektu a nulová varianta 

Pro hodnocení efektivity projektu z ekonomického hlediska, je třeba vypočítat ekonomické 

cash-flow. Samotná realizace projektu nepřinese žadateli žádný finanční výnos, resp. příjem. Přínosy 

projektu lze shrnout jako „socioekonomické“.  

Pro hodnocení finanční efektivity projektu je klíčovým ukazatelem snížení míry zaměstnanosti 

absolventů, který byl odhadnut na základě analýz NÚV s využitím dat z MŠMT a predikcí z ÚP. 

Zakalkulovány jsou zde právě také dopady projektů, zaměřených na podporu PTV. V r. 2014 činila 

míra nezaměstnanosti absolventů v ÚK 20,4%. A díky projektům dojde k jejímu snížení o 3 %. 

Předpokládaná míra zaměstnanosti absolventů v roce 2018 by měla být 17,4 %. Výdaje na jednoho 

nezaměstnaného absolventa na rok jsou 187 700,- Kč. V přepočtu na podíly a % vyjádření lze 

konstatovat, že náklady na 1 % míry nezaměstnanosti absolventa jsou 2 412 320,-Kč. Při úspoře 3 % 

od roku 2018 a dalších 8 let (stabilizace profesí a oborů vzdělávání) dojde k úspoře veřejných 

prostředků 57 895 680,- Kč. Vložené investiční náklady se tak z finančního hlediska společnosti vrátí 

za 8 let po finančním ukončení projektu. Z celkových vložených nákladů se pak návratnost pohybuje 

okolo 25 %. 

 Socioekonomické efekty využijeme i při stanovení nulové varianty, kdy vyčíslíme rozdíl mezi 

stavem realizace a nerealizace projektu podmíněně z makroekonomického hlediska jako ztracená 

příležitost pro klíčové cílové skupiny projektu. V případě neuskutečnění projektu v předkládaném 

rozsahu, bude nadále realizována výuka přírodovědných a technických předmětů v prostorách, které 

mají školy nyní k dispozici. Počet žáků, kteří se budou hlásit na technické a přírodovědné obory bude 

dále klesat a nerovnost nabídky a poptávky na trhu práce se bude zvyšovat. 
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Jeko kladné efekty lze vnímat: 

1. Stabilita na trhu práce – rovnováha mezi nabídkou a poptávku pracovní síly 

2. Úspora veřejných financí díky snížení míry nezaměstnanosti u absolventů 

 

Pokud projekt nebude realizován, tzn. dojde k tzv. nulové variantě, která může být pro 

potřeby socioekonomického hodnocení projektu vyčíslena částkou - 2,4 mil. ročně (náklady na 1 % 

nezaměstnaných absolventů) 

Následující tabulka uvádí do souvislosti výdaje projektu i dodatečné předpokládané výdaje na 

prezentaci kraje v období po realizaci projektu a očekávané přínosy projektu – tj. přímé a nepřímé 

efekty. Souhrnný peněžní tok je označen jako ekonomické cash-flow projektu. Po dobu realizace 

projektu bude následující: 

  0 1 2 3 4 5 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CASH-FLOW  
investiční 

0 53 500 000 0 0 0 0 

EFEKT – míra 
nezaměstnanost 

0 0 2 412 320 4 824 640 7 236 961 7 236 961 

 6 7 8 9 10 celkem 

Rok 2021 2022 2023 2024 2025   

CASH-FLOW  
investiční 

0 0 0 0 0 53 500 000 

EFEKT – míra 
nezaměstnanost 

7 236 961 7 236 961 7 236 961 7 236 961 7 236 961 

 

57 985 688 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Z tabulky je patrné, že od r. 2017, kdy jsou předpokládány první socioekonomické efekty 

projektů, je cash-flow kladné. Pro stanovení míry zhodnocení vložených prostředků a tím definování 

udržitelnosti z ekonomického hlediska byly vypočteny následující kriteriální ukazatele: 
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Ekonomická čistá současná hodnota (EČSH) 

Ekonomická čistá současná hodnota zohledňuje kromě finančního cash-flow i efekty. Podává 

informaci o tom, kolik peněžních prostředků přepočítaných na jejich hodnotu k dnešnímu okamžiku 

realizace projektu přinese. Při 5 % diskontní míře činí ekonomická čistá současná hodnota za výše 

uvedených předpokladů na konci referenčního období, tj. v r. 2025, více jak 233 milionů Kč. Realizace 

záměru tedy přináší vzhledem k výdajům výraznou přidanou hodnotu a je z celospolečenského 

hlediska zisková. 

Ekonomický index rentability (EIR) 

Index rentability je poměrový ukazatel, který porovnává EČSH a výši počátečních výdajů. Na 

jednu investovanou (investiční i neinvestiční) Kč připadá 1,86 Kč diskontovaného zisku.  

Ekonomické vnitřní výnosové procento (EVVP) 

Ekonomické vnitřní výnosové procento udává takovou úrokovou míru, při níž se čistá 

současná hodnota rovná nule. Neboli EVVP představuje procento reálného zhodnocení 

investovaných prostředků. Investice povede ke zhodnocení vložených (investic) prostředků ve výši 

22,9 %.  

 

Ze socioekonomického hlediska se jedná o projekty společensky přínosné, které hodnotami 

kriteriálních ukazatelů finančně-ekonomické udržitelnosti splňují podmínku ekonomického 

nakládání s veřejnými prostředky. 
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10. Závěr 
 

Důležitým předpokladem pro posílení přírodovědných a technických oborů je  zlepšení 

situace v technickém vybavení základních a středních škol, bez kterého nelze tyto aktivity realizovat. 

Jak vyplývá z Výroční zprávy České školní inspekce 2011/12 a z provedených analýz, je v tomto 

směru současný stav na základních i středních školách neuspokojivý, především co se týká 

materiálního vybavení škol pro přírodovědné vzdělávání. Výroční zpráva uvádí, že materiální rozvoj 

základních škol se nejčastěji soustředil na oblast zajištění ICT (tři čtvrtiny škol), dále pak na odborné 

učebny a jejich vybavení (65,6 %) a zajištění optimálního stavu a modernizace školních budov 

(47,6 %). Nejméně často pak byl materiální rozvoj zaměřen na laboratoře pro výuku 

přírodovědných předmětů a zajištění bezbariérového přístupu. ČŠI zjišťovala aktuální podmínky pro 

výuku zejména přírodovědných předmětů a případných dalších potřeb pro zlepšení současného 

stavu vybavenosti laboratoří ve školách. Dotazníkové šetření proběhlo v 3 901 základních školách. 

Téměř tři čtvrtiny sledovaných základních škol uvedly, že nemají laboratoř. Přitom závazný RVP ZV 

požaduje zkoumání přírodních faktů s využitím empirických metod poznávání (pozorování, měření, 

experiment). Ve srovnání s fyzikou a chemií mají základní školy laboratoř nejméně často pro výuku 

biologie. Pokud měly školy uvést, pro výuku kterého předmětu potřebují laboratoř, pak mezi všemi 

sledovanými školami uváděly potřebu laboratoře nejčastěji základní školy, a to pro výuku biologie. 

Potřebu modernizace vybavení laboratoře pociťovaly základní školy nejčastěji v souvislosti 

s laboratorními pomůckami pro provádění žákových pokusů (30 %) a laboratorním zařízením 

a měřicími přístroji (28,7 %). Modernizovat zařízení/přístroje, pracovní pomůcky i pracovní 

materiály pro pracovní a technickou výuku potřebuje podle svého vyjádření zhruba čtvrtina všech 

sledovaných základních škol. 

ČŠI realizovala ve školním roce 2011/2012 rychlé šetření zaměřené na vybavenost středních 

škol laboratořemi pro výuku přírodovědných předmětů. Sledováno bylo, zda má škola laboratoř 

pro přírodovědné předměty (fyzika, chemie, biologie nebo jiné), zda škola potřebuje laboratoř 

pro určitou vzdělávací oblast nebo určitý předmět, zda potřebuje modernizovat vybavení 

laboratoře. Při rychlém šetření byly osloveny všechny střední školy, do analýzy výsledků byly 

zařazeny odpovědi 1302 středních škol (91,5 % všech středních kol zařazených ve školském 

rejstříku). 

Oblast „Přírodovědné vzdělávání“ je součástí téměř všech RVP ve středním vzdělávání. 

Vyučování má směřovat k tomu, aby žáci uměli provádět experimenty a měření, zpracovávat 

a vyhodnocovat získané údaje, přesto ve středním vzdělávání 62,6 % škol nemá žádnou laboratoř 
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využitelnou pro tuto vzdělávací oblast. Tím je ohroženo splnění cílů přírodovědného vzdělávání 

v oblasti praktických dovedností. Pokud školy nevyučují obory vzdělání s přírodovědným 

zaměřením, většinou prostory pro přírodovědné experimentování nemají a ani pro ně jejich 

zajištění není prioritou. Přírodovědné vzdělávání je pak převážně teoretické s minimálními 

možnostmi pro rozvoj praktických dovedností. Pouze okolo 10 % škol vyhodnotilo, že by laboratoře 

byly potřeba – pro fyziku (13,2 %), pro chemii (10,9 %) a pro biologii (10,0 %). 28,5 % středních škol 

potřebuje modernizovat laboratorní zařízení a měřicí přístroje, 26,4 % laboratorní pomůcky pro 

provádění žákovských pokusů. 27, 9 % středních škol má k dispozici laboratoř pro výuku chemie, 

22,0 % pro výuku fyziky, 19,4 % pro výuku biologie a 14,7 % jiné kombinované učebny pro 

přírodovědnou výuku. 

Z analýz provedených v rámci této studie proveditelnosti jednoznačně vyplývá, že by bylo 

žádoucí podporovat technické a přírodovědné vzdělávání především v těchto oblastech: zlepšení 

materiální vybavenosti škol v PTV (laboratoře, odborné učebny, dílny) podpora vzdělávání 

pedagogů a zkvalitnění kariérového poradenství. Navrhované projekty vycházejí z těchto 

doporučení a mohou pomoci ve zkvalitnění PTV a ve zvýšení přitažlivosti technických a 

přírodovědných oborů pro žáky.  
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11. Seznam příloh 
 

Příloha č. 1:  Seznam mateřských škol 

Příloha č. 2: Seznam základních škol 

Příloha č. 3: Seznam středních škol 

Příloha č. 4: Seznam vysokých škol 

Příloha č. 5:  Seznam středních škol s vyučovanými obory 
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12. Přílohy 
 

Příloha č. 1:  Seznam mateřských škol 

Mateřské školy  

 
Školy využívající metodu Montessori 

 

Mateřská škola Arnoltice, okres Děčín Arnoltice 34 Arnoltice 

Mateřská škola, Česká Kamenice, Palackého 
141, příspěvková organizace 

Palackého 141 Česká Kamenice 

Mateřská škola, Česká Kamenice, Komenského 
182, příspěvková organizace 

Komenského 182 Česká Kamenice 

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, 
příspěvková organizace 

Riegrova 454/12 Děčín 

Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, 
příspěvková organizace 

Liliová 277/1 Děčín 

Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 
1474/11, příspěvková organizace 

Klostermannova 
1474/11 

Děčín 

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, 
příspěvková organizace  

Májová 372 Děčín 

Mateřská škola Dobrná Dobrná 109 Dobrná 

Mateřská škola Horní Habartice 6, okres Děčín Horní Habartice 6 Děčín 

Mateřská škola Janov, okres Děčín Janov 57 Arnoltice 

Mateřská škola Jílové, okres Děčín   Průběžná 299 Jílové 

MŠ Jurta Vítězství 29 Děčín 

Mateřská škola, Malá Veleň - Jedlka č. p.  46 Malá Veleň - Jedlka 
č.p.46 

Děčín 

Mateřská škola Malšovice Malšovice 108 Malšovice 

Mateřská škola, Těchlovice Těchlovice 37 Těchlovice 

Mateřská škola Valkeřice Valkeřice 273 Valkeřice 

Mateřská škola Velká Bukovina Velká Bukovina 184 Velká Bukovina 
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Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres 
Děčín 

Filipovská 686 Jiříkov 

Mateřská škola Lobendava  Lobendava 302 Lobendava 

Mateřská škola Mikulášovice, okres Děčín Sídliště 1066 Mikulášovice 

Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, 
příspěvková organizace 

Komenského 864/8 8 Rumburk 

Mateřská škola Rumburk, Krásnolipská 463, 
příspěvková organizace 

Krásnolipská 463/8 Rumburk 

Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, 
příspěvková organizace 

Sukova 1047/4 Rumburk 

Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, 
příspěvková organizace 

V Podhájí  277/12 12 Rumburk 

Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, 
příspěvková organizace 

Vojtěcha Kováře 398 Rumburk 

Mateřská škola Šluknov, příspěvková 
organizace 

Svojsíkova 352 Šluknov 

Mateřská škola Velký Šenov, okres Děčín Leopoldka 74 Velký Šenov 

Mateřská škola Dolní Podluží, okres Děčín Dolní Podluží 437 Dolní Podluží 

Mateřská škola Horní Podluží, okres Děčín, 
příspěvková organizace 

Horní Podluží 205 Horní Podluží 

Mateřská škola, Jiřetín pod Jedlovou, okres 
Děčín, příspěvková organizace 

Školní 273 Jiřetín pod 
Jedlovou 

Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, 
příspěvková organizace 

Křižíkova 2757 Varnsdorf 

Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 
2180, příspěvková organizace 

T.G.Masaryka 2180 Varnsdorf 

Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, 
příspěvková organizace 

Seifertova 2471 Varnsdorf 

Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, 
příspěvková organizace 

Národní 1617 Varnsdorf 

Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, 
příspěvková organizace 

Pražská 2812 Varnsdorf 

Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, 
příspěvková organizace 

Nezvalova 2024 Varnsdorf 
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Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, 
příspěvková organizace 

Poštovní 1428 Varnsdorf 

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, 
Malátova 12, příspěvková organizace 

Malátova 12 Ústí nad Labem 

Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, 
Štefánikova 761, příspěvková organizace 

Štefánikova 761 Ústí nad Labem 

Mateřská škola Dolní Zálezly, Rudé Armády č. 
106 

Rudé Armády č. 106 Dolní Zálezly 

Mateřská škola, Dubice, okres Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace 

Dubice 79 Dubice 

Mateřská škola Chabařovice, Husovo náměstí 
17, okres Ústí nad Labem 

Husovo náměstí 17 Chabařovice 

Mateřská škola Pod Horkou, Muchova 223, 
Chlumec - příspěvková organizace 

Muchova 223 Chlumec 

Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, 
Chlumec - příspěvková organizace 

Zalužanská 297 Chlumec 

Mateřská škola, Chuderov Chuderov  107 Chuderov 

Mateřská škola Hvězdička, Malé Březno, okres 
Ústí nad Labem 

Malé Březno  42 Malé Březno 

Mateřská škola Dráček, Povrly-Neštědice, 
příspěvková organizace 

Sídliště I/42 Povrly 

Mateřská škola, Řehlovice, okres Ústí nad 
Labem, příspěvková organizace 

Řehlovice  111 Řehlovice 

Mateřská škola Trmice, Lovecká 600, 
příspěvková organizace 

Lovecká 600/14 Trmice 

Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, 
Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace 

Čajkovského 1475/12 Ústí nad Labem 

Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad 
Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková 
organizace  

Na Spálence 1022/27 Ústí nad Labem 

Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, 
Sukova 1174/1, příspěvková organizace  

Sukova 1174/1 Ústí nad Labem 

Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, 
Velká Hradební 12/43, příspěvková organizace 

Velká Hradební 12/43 Ústí nad Labem 

Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. J. Jabůrkové 601/1  Ústí nad Labem 
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Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace  

Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, 
Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková 
organizace 

Stříbrnické Nivy 
2429/6 

Ústí nad Labem 

Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 
2799/1, příspěvková organizace  

Větrná 2799/1 Ústí nad Labem 

Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, 
Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace 

Stříbrnická 3032/6 Ústí nad Labem 

Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, 
Kamenná 1430/1, příspěvková organizace 

Kamenná 1430/1 Ústí nad Labem 

Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 
594/34, příspěvková organizace 

Vojanova 594/34 Ústí nad Labem 

Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, 
Přemyslovců 652/14, příspěvková organizace 

Přemyslovců 652/14 Ústí nad Labem 

Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, 
Keplerova 782/26, příspěvková organizace 

Keplerova 782/26 Ústí nad Labem 

Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, 
Mlýnská 385, příspěvková organizace 

Mlýnská 385 Ústí nad Labem 

Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, 
Studentská 6, příspěvková organizace 

Studentská 6 Ústí nad Labem 

Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, 
Rozcestí 786/2, příspěvková organizace 

Rozcestí 786/2 Ústí nad Labem 

Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 
195, příspěvková organizace 

Horní 195 Ústí nad Labem 

Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, 
Peškova 526, příspěvková organizace 

Peškova 526 Ústí nad Labem 

Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, 
Rabasova 3207/45, příspěvková organizace 

Rabasova 3207/45 Ústí nad Labem 

 Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, 
Školní 623/17, příspěvková organizace 

Školní 623/17 Ústí nad Labem 

Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod 
Vodojemem 313/3B, příspěvková organizace 

Pod Vodojemem 313 Ústí nad Labem 

Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 
219/28, příspěvková organizace 

Marxova 219 Ústí nad Labem 

Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova Škroupova 307/7 Ústí nad Labem 
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307/7, příspěvková organizace 

Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, 
Bezručova 323/7, příspěvková organizace 

Bezručova 323/7 Ústí nad Labem 

Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy 
Destinové 2027/11, příspěvková organizace 

Emy Destinové 
2027/11 

Ústí nad Labem 

Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 
1241/41, příspěvková organizace 

Karla IV. 1241/41 Ústí nad Labem 

Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 
737/10, příspěvková organizace 

Vinařská 737/10 Ústí nad Labem 

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5.května 53, 
příspěvková organizace 

5. května 53 Ústí nad Labem 

Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, 
Malátova 12, příspěvková organizace 

Malátova 12 Ústí nad Labem 

Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, 
Štefánikova 761, příspěvková organizace 

Štefánikova 761 Ústí nad Labem 

Mateřská škola Velké Březno, Alej sportovců 
286 

Alej sportovců 286 Velké Březno 

Mateřská škola Domeček Velké Chvojno Velké Chvojno 55 Velké Chvojno 

Mateřská škola Telnice, příspěvková organizace Telnice 83 Telnice 

MŠ spec.,Demosthenes, o.p.s.  Mírová 2 Ústí nad Labem 

Krajská zdravotní a.s., MŠ "U Borovice"  Sociální péče 
3316/12/A 

Ústí nad Labem 

Soukromá MŠ Domino Poláčkova 3251/1 Ústí nad Labem 

MŠ Green Tree kindergarten Mlýnská 477 Ústí nad Labem 

MŠ Medvídek Bělehradská 1878/26 Ústí nad Labem 

Soukromá mateřská škola, obecně prospěšná 
společnost 

Bělehradská 37 Ústí nad Labem 

Mateřská škola, Libochovany 181 Libochovany 181 Libochovany 

Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, 
příspěvková organizace 

Masarykova 30 Litoměřice 

Mateřská škola, Lovečkovice Lovečkovice 57 Úštěk 

Mateřská škola Sukorady se školní jídelnou  Snědovice - Sukorady  Snědovice 
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75 

Mateřská škola Štětí, příspěvková organizace Stračenská 561 Štětí 

Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, okres 
Litoměřice, příspěvková organizace 

Na Krétě  359 Terezín 

Mateřská škola Travčice 155 Trávčice  155 Litoměřice 

Mateřská škola PASTELKA, Úštěk, Vilová čtvrť 
204 

Vilová čtvrť 204 Úštěk 

Mateřská škola Velké Žernoseky Velké Žernoseky  159 Litoměřice 

Mateřská škola Vrutice, příspěvková organizace Vrutice 35 Polepy 

Mateřská škola Brňany Brňany 93 Litoměřice 

Mateřská škola Žitenice Školní 151 Žitenice 

Mateřská škola Chotěšov p.o. Lovosická  13 Chotěšov 

Mateřská škola Chotiměř Chotiměř  94 Lovosice 

Mateřská škola Křesín Křesín  77 Lovosice 

Mateřská škola Libochovice, Revoluční 796 Revoluční 796 Libochovice 

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice Sady pionýrů 912 Lovosice 

Mateřská škola Terezínská ul. Lovosice Terezínská 907 Lovosice 

Mateřská škola Resslova 974, Lovosice Resslova 974 Lovosice 

Mateřská škola Poplze U školky 154 Libochovice 

Mateřská škola Brouček, Prackovice nad 
Labem, příspěvková organizace 

Prackovice n.Labem 5 Prackovice 

Mateřská škola se školní jídelnou Malé 
Žernoseky, okres Litoměřice - příspěvková 
organizace  

Ústecká 123 Malé Žernoseky 

Mateřská škola Vchynice, příspěvková 
organizace 

Vchynice 100 Lovosice 

Mateřská škola Radovesice Radovesice 97 Radovesice  

Mateřská škola Budyně nad Ohří, okres 
Litoměřice 

Ladova 339 Budyně n.O. 

Mateřská škola se školní jídelnou Dušníky 65, 
okres Litoměřice 

Dušníky 65 Roudnice nad 
Labem  
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Mateřská škola Horní Beřkovice, okres 
Litoměřice 

U školky 306 Horní Beřkovice 

Mateřská škola se školní jídelnou Libkovice pod 
Řípem 

Libkovice pod Řípem  
48 

Roudnice nad 
Labem 

Mateřská škola Martiněves, okres Litoměřice Martiněves 45 Mšené-lázně 

Mateřská škola Račiněves, okres Litoměřice, 
413 01 Roudnice n.L., příspěvková organizace 

Račiněves  39 Roudnice n.L. 

Mateřská škola, Rohatce 72 Rohatce  72 Litoměřice 

Mateřská škola Kytička Roudnice nad Labem, 
Dobrovského 1217 

Dobrovského 1217 Roudnice nad 
Labem 

Mateřská škola Pastelka Roudnice nad Labem, 
Libušina 1067 

Libušina  1067 Roudnice n.L. 

Mateřská škola Písnička-U Mevy  Roudnice n.L., 
Řipská 1389 

Řipská 1389 Roudnice n.L. 

Mateřská škola Pohádka, Josefa Hory 967, 
Roudnice nad Labem 

Josefa Hory 967 Roudnice n.L. 

Mateřská škola Sluníčko Roudnice n.L., Školní 
1805 

Školní 1805 Roudnice n.L. 

Mateřská škola Straškov-Vodochody, okres 
Litoměřice 

Straškov-Vodochody 
168 

Straškov 

Mateřská škola Vědomice, příspěvková 
organizace 

Lesní 244 Roudnice n.L. 

Mateřská škola Vražkov, okres Litoměřice Vražkov 110 Roudnice n.L. 

Mateřská škola Vrbice u Roudnice n.L., 
příspěvková organizace 

Hlavní 105 Vrbice u Roudnice 
n.L. 

Mateřská škola " Veselé Sluníčko" příspěvková 
organizace 

Kostomlaty pod Řípem 
3 

Roudnice nad 
Labem 

Mateřská škola Doksany Doksany  75 Doksany  

Mateřská škola Dobroměřice Středohor 362 Dobroměřice 

Mateřská škola Hřivice, okres Louny Hřivice  88 Hřivice 

Mateřská škola Chlumčany, okres Louny, 
příspěvková organizace 

Chlumčany 81 Chlumčany 

Mateřská škola Lenešice, příspěvková Knížete Václava 534 Lenešice 

mailto:ms.mecholupy.sc@seznam.cz
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organizace 

Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, 
příspěvková organizace 

Čs. armády 2371 Louny 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, 
příspěvková organizace 

Fügnerova 1371 Louny 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, 
příspěvková organizace 

Přemyslovců 2205 Louny 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, 
příspěvková organizace 

Kpt. Nálepky 2309 Louny 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, 
příspěvková organizace 

V Domcích 2427 Louny 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, 
příspěvková organizace 

Dykova 2210 Louny 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, 
příspěvková organizace 

Šafaříkova 2539 Louny 

Mateřská škola Panenský Týnec Panenský Týnec  63 Panenský Týnec 

Mateřská škola Peruc, okres Louny, 
příspěvková organizace  

Pivovarská 380 Peruc 

Mateřská škola, Jiráskovo nám. 495, 439 42 
Postoloprty  

Jiráskovo nám. 495 Postoloprty 

Mateřská škola Ročov, okres Louny  Ročov  199 Ročov 

Mateřská škola Slavětín - příspěvková 
organizace 

Svatojánské nám. 46 Slavětín 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková 
organizace 

Vrbno nad Lesy  26 Vrbno nad Lesy 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, 
příspěvková organizace 

Školní 2428 Louny 

Mateřská škola Libčeves, okres Louny K Zámku 18 Libčeves    

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o. 
Louny, Holárkovy sady 2386 

Holárkovy sady 2386 Louny 

Mateřská škola Kryry, okres Louny  Příčná  419 Kryry 

Mateřská škola Lubenec, okres Louny, 
příspěvková organizace 

Chýšská 277 Lubenec 
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Mateřská škola Podbořany, Bratří Čapků 795, 
okres Louny  

Bratří Čapků 795 Podbořany 

Mateřská škola Podbořany, Hlubanská 321, 
okres Louny  

Hlubanská 321 Podbořany 

Mateřská škola Blšany  Nerudova 1  Blšany 

Mateřská škola Blatno Blatno 4  Blatno 

Mateřská škola Měcholupy Krátká  178 Měcholupy 

Mateřská škola Žatec, Studentská 1230, okres 
Louny  

Studentská 1230 Žatec 

Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres 
Louny  

Fügnerova 2051 Žatec 

Mateřská škola Žatec, Podměstí 2224, okres 
Louny  

Podměstí 2224 Žatec 

Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903,  okres 
Louny  

U jezu 2903 Žatec 

Mateřská škola Žatec, Fügnerova 260, okres 
Louny  

Fügnerova 260 Žatec 

Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, 
okres Louny  

Otakara Březiny 2769 Žatec 

Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků 2775, okres 
Louny  

Bratří Čapků 2775 Žatec 

Mateřská škola Holedeč, okres Louny, 
příspěvková organizace  

Žatecká 141 Žatec 

Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, 
příspěvková organizace 

Hutnická 2938 Most 

Mateřská škola, Most, Růžová 1427, 
příspěvková organizace 

Růžová 1427 Most 

Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, 
příspěvková organizace 

Antonína Sochora 
2937 

Most 

Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková 
organizace 

Lidická 44 Most 

Mateřská škola Obrnice, okres Most, 
příspěvková organizace 

Nová výstavba 168 Obrnice 

Mateřská škola, Litvínov, Gorkého 1614, okres Gorkého 1614 Litvínov 
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Most 

NATUS - soukromá MŠ Borůvka s.r.o. Jana Opletala 1660/2 Most 

Mateřská škola Černovice 97  Černovice  97 Chomutov 

Mateřská škola Droužkovice, ul. Rudé armády 
22, příspěvková organizace 

R. Armády 22 Droužkovice 

Mateřská škola Hrušovany 15  Hrušovany 15 Hrušovany  

Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, 
příspěvková organizace 

Šafaříkova 4335 Chomutov 

Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace Smetanovy sady  1558 Jirkov 

Mateřská škola, Nezabylice Nezabylice 32 Nezabylice 

Mateřská škola Údlice, Droužkovická 306, 
příspěvková organizace 

Droužkovická 306 Údlice 

Mateřská škola Zelená - Málkov, příspěvková 
organizace 

Zelená   63 Málkov  

Mateřská škola Hora Sv.  Šebestiána Hora Sv. Šebestiána 88 Hora Sv. Šebestiána 

Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň,ul. Kpt. 
Jaroše 581, příspěvková organizace 

Kpt. Jaroše 581 Kadaň 

Mateřská škola, ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň, 
příspěvková organizace 

Žitná 615 Kadaň 

Mateřská škola, ul. Klášterecká 1557, 432 01 
Kadaň, příspěvková organizace 

Klášterecká 1557 Kadaň 

Mateřská škola, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, 
příspěvková organizace 

Husova 1337 Kadaň 

Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 
Kadaň, příspěvková organizace 

Na Podlesí 1481 Kadaň 

Mateřská škola, ul. Kpt. Jaroše 581, 432 01 
Kadaň, příspěvková organizace 

Kpt. Jaroše 581 Kadaň 

Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová  
570,příspěvková organizace 

Lípová 570 Klášterec nad Ohří 

Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Souběžná 
205, příspěvková organizace 

Souběžná 205 Klášterec nad Ohří 

Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá  
540, příspěvková organizace 

Dlouhá 540 Klášterec nad Ohří 
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Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lesní  545, 
příspěvková organizace 

Lesní 545 Klášterec nad Ohří 

Mateřská škola Račetice 44  Račetice  44 Žatec 

Mateřská škola Bořislav Bořislav 155 Teplice 

Mateřská škola Bystřany, okres Teplice, 
příspěvková organizace 

Na hrázi 274 Bystřany 

Mateřská škola Bžany, Hradiště 46 Bžany - Hradiště 46 Teplice 

Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, 
Rokosovského 236 

Rokosovského 236 Dubí 

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, 
DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Křižíkova 157 Dubí 

MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, 
DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Tovární 517 Dubí 

MATEŘSKÁ ŠKOLA MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 
- MSTIŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Školní 39 Dubí 

Mateřská škola Duchcov, Husova ul. 99/23, 
příspěvková organizace 

Husova 99/23 Duchcov 

Mateřská škola Duchcov, Osecká ul. 1314/106, 
příspěvková organizace 

Osecká 1314/106 Duchcov 

Mateřská škola Duchcov, Tyršova ul. 310/2, 
příspěvková organizace 

Tyršova 310/ 2 Duchcov 

Mateřská škola Duchcov, ul.Velká okružní 
1343/8, příspěvková organizace 

Velká okružní 1343/8 Duchcov 

Mateřská škola Háj u Duchcova, okres Teplice, 
příspěvková organizace 

Kubátova 122 Háj u Duchcova 

Mateřská škola Hrob Verneřice 128 Hrob 

Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou, 
okres Teplice 

Školní 133 Kostomlaty p.M 

Mateřská škola, Košťany, Husova 291 Husova 291 Košťany 

Mateřská škola Motýlek Košťany-Střelná Sídliště - Střelná 216 Košťany 

Mateřská škola Písnička Krupka, Dukelských 
hrdinů 295 

Dukelských hrdinů 295 Krupka 

Mateřská škola Sluníčko Krupka, Kollárova 597 Kollárova 597 Krupka 
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Mateřská škola Zvoneček Krupka, Lípová 528 Lípová 528 Krupka 

Mateřská škola Lahošť, Švermova 22 Švermova 22 Lahošť 

Mateřská škola Modlanská rolnička Modlany 20 Modlany 

Mateřská škola "Čtyřlístek",  Novosedlice Nezvalova 388 Novosedlice 

Mateřská škola, Hornická 347,  417 05 Osek, 
okres Teplice 

Hornická 347  Osek  

Mateřská škola,  Hrdlovská 661, 417 05 Osek, 
okres Teplice 

Hrdlovská 661 Osek  

Mateřská škola Pastelka Proboštov Krátká 520 Proboštov 

Mateřská škola Rtyně nad Bílinou  Rtyně nad Bílinou  34 Rtyně n.Bílinou 

Mateřská škola, Fráni Šrámka 2620, Teplice Fráni Šrámka 2620 Teplice 

Mateřská škola, Hlávkova 1454, Teplice Hlávkova 1454 Teplice 

Mateřská škola, J. V. Sládka 1868, Teplice J. V. Sládka 1868 Teplice 

Mateřská škola, Jaselská 354, Teplice Jaselská 354 Teplice 

Mateřská škola, Josefa Ressla 1697, Teplice Josefa Ressla 1697 Teplice 

Mateřská škola Pramínek, Josefa Suka 2513, 
Teplice 

Josefa Suka 2513 Teplice 

Mateřská škola, Jugoslávská 2736, Teplice Jugoslávská 2736 Teplice 

Mateřská škola, Karla Čapka 2020, Teplice Karla Čapka 2020 Teplice 

Mateřská škola, Moskevské nám. 1994, Teplice Moskevské náměstí 
1994 

Teplice 

Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice Na spojce 274 Teplice 

Mateřská škola Kaštánek, Na Stínadlech 2388, 
Teplice 

Na Stínadlech 2388 Teplice 

Mateřská škola Krteček, Okrajová 110, Teplice Okrajová 110 Teplice 

Mateřská škola Čtyřlístek, Zelená 2869, Teplice Zelená 2869 Teplice 

Mateřská škola Na Kopečku, Bohosudovská 
111, Teplice 

Bohosudovská 111 Teplice 

Mateřská škola Újezdeček, příspěvková 
organizace 

Rohová 191 Újezdeček 
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Mateřská škola Jeníkov, okres Teplice, 
příspěvková organizace 

Jeníkov  21 Oldřichov 

Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, 
příspěvková organizace 

Čapkova 869 Bílina 

Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková 
organizace 

Síbova 332 Bílina 

Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, 
příspěvková organizace 

Maxe Švabinského 
664 

Bílina 

Mateřská škola Hostomice, Husova 308, 
příspěvková organizace 

Husova 308 Hostomice 

Mateřská škola Hrobčice, okres Teplice, 
příspěvková organizace 

Hrobčice 61 Hrobčice 

MATEŘSKÁ ŠKOLA LEDVICE - příspěvková 
organizace 

Mírová 107/8 Ledvice 

Mateřská škola Ohníč  Ohníč  30  Ohníč 

Soukr. ZŠ a MŠ Svět Dobrovského 1402/2 Děčín 

MŠ Mini - Montessori Krásnostudenecká 39 Děčín 

Montessori rodinná, MŠ, o. p. s. Čelakovského 1017/14 Chomutov 

Soukromá mateřská škola Dětský koutek, s.r.o.  Odboje 2269 Litoměřice 

Klubíčko - křesťanská mateřská škola Sládkova 767/8 Litoměřice  

 

Zdroj: databáze škol Ústeckého kraje  
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Příloha č. 2: Seznam základních škol 

 

Základní školy 
 
Církevní školy 
  

Praktická školy 

 

Speciální základní škola a Speciální mateřská 
škola, Děčín, příspěvková organizace   

Teplická 65 Děčín 

Speciální základní škola a Mateřská škola, 
Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková 
organizace 

T.G.Masaryka 1804 Varnsdorf 

Speciální základní škola, Mateřská škola a 
Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 
2788, příspěvková organizace 

Pod Parkem 2788 Ústí nad Labem 

ZŠ a praktická škola Arkadie,  o.p.s.  U Nových lázní 1286/9 Teplice 

Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 
205/10, příspěvková organizace 

Kmochova 205/10 Bílina 

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět 
(ZŠ 1. stupeň) 

Dobrovského 1402/2 Děčín 1 

Základní škola a mateřská škola Jetřichovice 83 Jetřichovice 

Základní škola a mateřská škola Ludvíkovice 68 Ludvíkovice 

Základní škola Malšovice, příspěvková 
organizace  

Chmelnická 31 Děčín 

Základní škola a Mateřská škola  Opletalova 699 Benešov nad 
Ploučnicí 

Základní škola T.G. Masaryka a gymnázium 
Česká Kamenice  

Palackého 535 Česká Kamenice 

Základní škola   Komenského nám. 
622/3 

Děčín 

Základní škola   Kamenická 1145 Děčín 

Základní škola  Dr.Miroslava Tyrše Vrchlického 630/5 Děčín 

Základní škola a Mateřská škola  Březová 369/25 Děčín 
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Základní škola a Mateřská škola Máchovo náměstí Děčín 

Základní škola a Mateřská škola, Fakultní škola 
Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem 

Na Pěšině 330 Děčín 

Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, 
příspěvková organizace 

Na Stráni 879/2 Děčín 

Základní škola a Mateřská škola   Školní 1544/5 Děčín 

Základní škola a Mateřská škola   Vojanova 178/12 Děčín 

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, 
Kosmonautů 177, p.o. 

Kosmonautů 177 Děčín 

Základní škola   Míru 152 Děčín 

Základní škola a Mateřská škola Dobkovice 83 Dobkovice 

Základní škola  a Mateřská škola Dolní Habartice 152 Dolní Habartice 

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov 120 Benešov nad 
Ploučnicí 

Základní škola a mateřská škola Huntířov 101 Huntířov 

Základní škola Jílové, okres Děčín,  příspěvková 
organizace  

Školní 287 Jílové u Děčína 

Základní škola a Mateřská škola Markvartice, 
příspěvková organizace 

Markvartice 197 Markvartice 

Základní škola a Mateřská škola    Mírové náměstí 141 Verneřice 

Základní škola a Mateřská škola Dolní 
Poustevna, příspěvková organizace 

Tyršova 302 Dolní Poustevna 

Základní škola   Moskevská 740 Jiříkov 

Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, 
příspěvková organizace 

Školní 10 Krásná Lípa 

Základní škola a Mateřská škola  Lipová 417 Lipová 

Základní škola  Mikulášovice Brtnická 20 Mikulášovice 

Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, 
okres Děčín, příspěvková organizace 

Tyršova 1066/2 Rumburk 

Základní škola Rumburk, příspěvková 
organizace 

U Nemocnice 1132/5 Rumburk 
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Základní škola   Vojtěcha Kováře 
85/31 

Rumburk 

Základní škola a Mateřská škola  Staré Křečany 44 Staré Křečany 

Základní škola  J.Vohradského, Šluknov T.G.Masaryka 678 Šluknov 

Základní škola   Mírové náměstí 440 Velký Šenov 

Základní škola a Mateřská škola  Vilémov 140 Vilémov 

Základní škola   Dolní Podluží 364 Dolní Podluží 

Základní škola a mateřská škola Tadeáše 
Haenkeho 

Chřibská 280 Chřibská 

Základní škola a Mateřská škola Rybniště, okres 
Děčín, příspěvková organizace 

Rybniště 170 Rybniště 

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, 
Bratislavská 994,okres Děčín, příspěvková 
organizace 

Bratislavská 994 Varnsdorf 

Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, 
okres Děčín, příspěvková organizace 

Edisonova 2821 Varnsdorf 

Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 
1700, okres Děčín, příspěvková organizace 

Karlova 1700 Varnsdorf 

Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 
469, okres Děčín, příspěvková organizace  

Nám. E. Beneše 469 Varnsdorf 

Základní škola   Seifertova Varnsdorf 

Základní škola Pastelka,o.p.s.,Rumburk Jiříkovská 962/49 Rumburk 

ZŠ a Praktická škola Gabriely Pelechové Dolní 
Poustevna  

Vilémovská 192 Dolní Poustevna 

Křesťanská základní škola Nativity Potoční 51 Děčín XXXI - Křešice 

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, 
příspěvková organizace 

Libouchec  157 Libouchec 

Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres 
Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

Petrovice  5 Petrovice 

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres 
Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

5. května 233 Povrly 

Základní škola a Mateřská škola Tisá, 
příspěvková organizace 

Tisá  189 Tisá   
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Základní škola a Mateřská škola Ústí nad 
Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace 

Nová 1432/5 Ústí nad Labem 

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad 
Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace 

Jitřní 277 Ústí nad Labem 

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad 
Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace 

SNP 2304/6 Ústí nad Labem 

Základní škola a Základní umělecká škola Ústí 
nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace 

Husova 19/349 Ústí nad Labem 

Základní škola a Mateřská škola Malečov, 
příspěvková organizace 

Malečov 61 Malečov 

Základní škola Chabařovice, příspěvková 
organizace  

Masarykova 559 Chabařovice 

Základní škola, Muchova 228, Chlumec, 
příspěvková organizace 

Muchova 228 Chlumec 

Základní škola Řehlovice, okres Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace 

Řehlovice 100 Řehlovice 

Základní škola   Tyršova 482/53 Trmice 

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 
702/17, příspěvková organizace 

Anežky České 17/702 Ústí nad Labem 

Fakultní základní škola  České mládeže 2/230 Ústí nad Labem 

Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 
3084/8, příspěvková organizace 

E. Krásnohorské 
8/3084 

Ústí nad Labem 

Základní škola   Hlavní 193 Ústí nad Labem 

Základní škola   Hluboká 150 Ústí nad Labem 

Základní škola   Karla IV. 1024 Ústí nad Labem 

Základní škola   Mírová 4/2734 Ústí nad Labem 

Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 
787/38, příspěvková organizace 

Neštěmická 787/38 Ústí nad Labem 

Základní škola   Palachova 37/400 Ústí nad Labem 

Základní škola   Pod vodojemem 
323/3A 

Ústí nad Labem 

Základní škola   Rabasova 3/3282 Ústí nad Labem 
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Základní škola   Stříbrnická 3031/4 Ústí nad Labem 

Základní škola   Školní nám. 100/5 Ústí nad Labem 

Základní škola   Vinařská 1016/6 Ústí nad Labem 

Základní škola   Vojnovičova 620/5 Ústí nad Labem 

Základní škola   Školní 87 Velké Březno 

Základní škola   Velké Chvojno 8 Velké Chvojno 

Speciální základní škola, Mateřská škola a 
Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 
2788, příspěvková organizace 

Pod Parkem 2788 Ústí nad Labem 

Základní škola a Mateřská škola České Kopisty 84 České Kopisty 

Základní škola a Mateřská škola Husovo náměstí 112 Bohušovice nad 
Ohří 

Základní škola a Mateřská škola Školní 36 Brozany nad Ohří 

Základní škola a Mateřská škola Litoměřická 267 Hoštka 

Základní škola a Mateřská škola Bezručova 141 Křešice 

Základní škola a Mateřská škola Liběšice 170 Liběšice 

Základní škola   B. Němcové 2 Litoměřice   

Základní škola   Havlíčkova 32 Litoměřice   

Základní škola   Ladova 413/5 Litoměřice   

Základní škola   Na Valech 53 Litoměřice   

Masarykova základní škola   Svojsíkova 5 Litoměřice   

Základní škola   U Stadionu 4 Litoměřice   

Základní škola a Mateřská škola Ploskovice 36 Ploskovice 

Základní škola a Mateřská škola Polepy 170 Polepy 

Základní škola   Ostrovní 300 Štětí 

Základní škola   Školní 559 Štětí 

Základní škola T.G.Masaryka  9. května 444 Štětí 

Základní škola   Na Krétě 354 Terezín 
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Základní škola   Polské lidové armády 
11 

Úštěk 

Masarykova základní škola   V Podhájí 126 Žalhostice 

Základní škola a mateřská škola Nádražní 236 Čížkovice 

Základní škola a mateřská škola U Zámku 7 Třebívlice 

Základní škola J.R.Purkyně a ZUŠ Vrchlického 284 Libochovice 

Základní škola a Mateřská škola Klapý 85 Klapý 

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, 
okres Litoměřice 

Sady pionýrů 355/2 Lovosice 

Základní škola Antonína Baráka  Sady pionýrů 361/4 Lovosice 

Základní škola   Všehrdova 1 Lovosice 

Základní škola a Mateřská škola Podsedice 85 Podsedice 

Základní škola a Mateřská škola Kaplířova 94 Sulejovice 

Základní škola a Mateřská škola Paříkovo náměstí 133 Třebenice 

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres 
Litoměřice  

Velemín 170 Velemín 

Základní škola a Mateřská škola Mneteš 135 Straškov - 
Vodochody 

Základní škola a Mateřská škola Bechlín 46 Bechlín 

Základní škola   Školská 196 Budyně nad Ohří 

Základní škola   Podřipská 15 Horní Beřkovice 

Základní škola a Mateřská škola Chodouny 119 Chodouny 

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Krabčice 86 Krabčice 

Základní škola   Libotenice 58 Litoměřice 

Základní škola a Mateřská škola Školská 127 Mšené Lázně 

Základní škola   Karla Jeřábka 941 Roudnice nad 
Labem 

Základní škola   Jungmanova 660 Roudnice nad 
Labem 
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Základní škola   Školní 1808 Roudnice nad 
Labem 

Základní škola   Straškov-Vodochody 
167 

Straškov - 
Vodochody 

LINGUA UNIVERSAL - soukromá základní a 
mateřská škola s.r.o.  

Sovova 2 Litoměřice 

Základní škola speciální, Základní škola 
praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 
6, příspěvková organizace 

Šaldova 6 Litoměřice 

Speciální základní škola a Praktická škola, 
Lovosice, příspěvková organizace   

Mírová 225 Lovosice 

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, 
příspěvková organizace 

Ostrovní 300 Štětí 

Dětský domov, Základní škola praktická, 
Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 
příspěvková organizace 

Dlažkovice 1 Třebívlice 

Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, 
Jungmannova 667, příspěvková organizace 

Jungmannova 667 Roudnice nad 
Labem 

Základní škola a Mateřská škola Fügnerova 424 Černčice  

Základní škola a Mateřská škola  Náměstí M. Tyrše 56 Cítoliby  

Základní škola a Mateřská škola Domoušice 199 Domoušice 

Základní škola a Mateřská škola   Koštice 53 Koštice nad Ohří 

Základní škola   Knížete Václava 391 Lenešice 

Základní škola   28. října 2173 Louny 

Základní škola J.A.Komenského  Pražská 101 Louny 

Základní škola   Prokopa Holého 2632 Louny 

Základní škola   Přemyslovců 2209 Louny 

Základní škola   Školní 2426 Louny 

Základní škola   Panenský Týnec 166 Panenský Týnec 

Základní škola   Komenského 193 Peruc  

Základní škola   Draguš 581 Postoloprty  
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Základní škola a rodinná škola Ročov, okres 
Louny 

Ročov 121 Ročov 

Základní škola a Mateřská škola Zeměchy, 
okres Louny, příspěvková organizace 

Zeměchy 83 Louny 

Masarykova základní škola   Karlovarská 181 Lubenec 

Základní škola a Mateřská škola  Černčice 3 Petrohrad 

Základní škola T.G. Masaryka  Husova 445 Podbořany 

Základní škola   Krásný Dvůr 182 Krásný Dvůr 

Základní škola   Komenského 393 Kryry 

Základní škola   Husova 276 Podbořany 

Základní škola a Mateřská škola  Karlovarská 460 Vroutek 

Základní škola a Mateřská škola  Bitozeves Postoloprty 

Základní škola a mateřská škola  Liběšice 61 Liběšice 

Základní škola a Mateřská škola  Hlavní 6 Nové Sedlo 

Základní škola a Mateřská škola  Postoloprtská 100 Staňkovice 

Základní škola   Lipenec 119 Lipenec 

Základní škola   Holedečská 2 Měcholupy 

Základní škola   Tuchořice 167 Tuchořice 

Základní škola a Mateřská škola  Jižní 2777 Žatec 

Základní škola   Komenského alej 749 Žatec 

Základní škola   Nám. 28. října 1019 Žatec 

Základní škola   Petra Bezruče 2000 Žatec 

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, 
Žatec, příspěvková organizace                   

Pražská 808 Žatec 

Základní škola při Dětské psychiatrické 
nemocnici, Louny, příspěvková organizace 

Pod Nemocnicí 2503 Louny 

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, 
příspěvková organizace 

Měcholupy Měcholupy 

Speciální základní škola, Louny, Poděbradova Poděbradova 640 Louny 
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640, příspěvková organizace 

Základní škola a Mateřská škola  Julia Fučíka 40 Vysoká Pec 

Základní škola a Mateřská škola  Švermova 367 Březno 

Základní škola   Březenecká 4679 Chomutov 

Základní škola   Heyrovského Chomutov 

Základní škola   Hornická 4387 Chomutov 

Základní škola   Kadaňská 2334 Chomutov 

Základní škola   Na Příkopech 895 Chomutov 

Základní škola   Písečná 5144 Chomutov 

Základní škola   Školní 1480 Chomutov 

Základní škola   Zahradní 5265 Chomutov 

Základní škola   Budovatelů 1563 Jirkov 

Městské gymnázium a Základní škola  Jirkov Krušnohorská 1675 Jirkov 

Základní škola   Nerudova 1151 Jirkov 

Základní škola   Studentská 1427 Jirkov 

Základní škola a Mateřská škola  Náměstí gen. Svobody 
78 

Spořice 

Základní škola a Mateřská škola  Strupčice 29 Strupčice 

Základní škola   Stará čtvrť 363 Údlice 

Základní škola   Chbany 20 Chbany 

Základní škola   Chomutovská 1683 Kadaň 

Základní škola   Na Podlesí 1480 Kadaň 

Základní škola   Pionýrů 1102 Kadaň 

Základní škola   Školní Kadaň 

Základní škola   Krátká 676 Klášterec nad Ohří 

Základní škola   Petlérská 447 Klášterec nad Ohří 

Základní škola   Školní 519 Klášterec nad Ohří 
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Základní škola sgt. J. C. Klutze a Mateřská škola  Nám. J. Švermy 445 Kovářská 

Základní škola a Mateřská škola Mašťov Náměstí 122 Maštov 

Základní škola a Mateřská škola  Hlavní 57 Perštejn 

Základní škola a Mateřská škola  Radonice Radonice 

Základní škola   Moskevská 723/2 Vejprty 

ZŠ a MŠ Duhová cesta, s.r.o. Havlíčkova 3675 Chomutov 

Základní škola a Mateřská škola  Kadaňská 163 Vilémov 

ZŠ a MŠ NELUMBO Education, o.p.s. Školní 1727 Jirkov 

Sportovní soukromá základní škola, s.r.o., 
Podkrušnohorská 1677, 436 01 Horní Litvínov 

Podkrušnohorská 
1677 

Litvínov 

Základní škola a Mateřská škola  Školní 126 Horní Jiřetín 

Základní škola a Mateřská škola  Louka u Litvínova Louka u Litvínova 

Základní škola a Mateřská škola  nám. Pionýrů 1 Hora Sv. Kateřiny 

Základní škola a Mateřská škola  Mládežnická 220 Litvínov-Hamr 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a 
Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 
1589, okres Most 

Podkrušnohorská 
1589 

Litvínov  

Základní škola a Mateřská škola  Ruská 2059 Litvínov  

Základní škola speciální a Praktická škola 
Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most 

Šafaříkova 991 Litvínov  

Základní škola a Mateřská škola  Přátelství 160 Litvínov-Janov 

Základní škola a Mateřská škola  Lom Lom 

Základní škola a Mateřská škola  J.A.Komenského 340 Meziboří 

Základní škola a Mateřská škola  Bečov 17 Bečov 

Základní škola a Mateřská škola  Sídliště 191 Braňany 

Základní škola   J.A.Komenského 474 Most 

Základní škola   Jakuba Arbesa 2454 Most 

Základní škola   Obránců míru 2944 Most 
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Základní škola, Most, Okružní 1235, 
příspěvková organizace   

Okružní 1235 Most 

Základní škola   Rozmarýnová 1692/3 Most 

Základní škola   Svážná 2342 Most 

Základní škola   U stadionu 1028 Most 

Základní škola   Vítězslava Nezvala 
2614 

Most 

Základní škola   V. Talicha 1855 Most 

Základní škola   Z. Štěpánka 2912 Most 

Základní škola a Mateřská škola  Zlatnická 186 Most 

Základní škola   Mírová 167 Obrnice 

Základní škola a Střední škola, Most, Jana 
Palacha 1534, příspěvková organizace 

Jana Palacha 1534 Most 

Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, 
Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková 
organizace 

Zdeňka Štěpánka 340 Most 

Základní škola   Pražská 216 Bystřany 

Základní škola   Komenského náměstí 
351 

Košťany 

Základní škola   Vrchoslavská 88 Novosedlice 

Základní škola   Kpt. Jaroše 130 Proboštov 

Základní škola   Školní náměstí 177 Dubí 

Základní škola   Tovární 110 Dubí 

Základní škola Jaroslava Pešaty  J.Pešaty 11 Duchcov 

Základní škola Antonína Sochora  Teplická 13 Duchcov 

Základní škola   Komenského 218 Hrob 

Základní škola   Světecká 285 Kostomlaty pod 
Milešovkou 

Základní škola   K. Čapka 270 Krupka 

Masarykova základní škola a Mateřská škola  Masarykova 461 Krupka 
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Základní škola a Mateřská škola  Teplická 400 Krupka 

Základní škola   Hrdlovská 662 Osek 

Základní škola   U Nových lázní 1102 Teplice 

Základní škola s rozšířeným vyuč.matematiky a 
přírod.předmětů  

Buzulucká 392 Teplice 

Základní škola   Edisonova 1732 Teplice 

Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné 
výchovy  

Koperníkova 2592 Teplice 

Základní škola s rozšířenou výukou hudební 
výchovy  

Maršovská 1575/2 Teplice 

Základní škola s rozšířeným vyuč. cizích jazyků  Metelkovo náměstí 
968 

Teplice 

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy  

Na Stínadlech 2386 Teplice 

Základní škola s rozšířeným vyuč.informatiky a 
výpočet. techniky  

Plynárenská 2953 Teplice 

Základní škola Bílá cesta  Verdunská 2958 Teplice 

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy  

M. Švabinského 1734 Teplice 

Základní škola a Mateřská škola  Zabrušany 86 Zabrušany 

Základní škola a Mateřská škola  Rtyňská 156 Žalany 

Základní škola   Aléská 270 Bílina 

Základní škola   Lidická 18 Bílina 

Základní škola   Za Chlumem 824 Bílina 

Základní škola  Čestmíra Císaře Školní náměstí 299 Hostomice 

1. soukromá základní škola Košťanská 120 Újezdeček 

Speciální základní škola a Mateřská škola, 
Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková 
organizace 

U Červeného kostela 
110 

Teplice 

Speciální základní škola a Speciální mateřská 
škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková 
organizace 

Trnovanská 1331 Teplice 
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ZŠ a praktická škola Arkadie,  o.p.s.  U Nových lázní 1286/9 Teplice 

Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 
205/10, příspěvková organizace 

Kmochova 205/10 Bílina 

Biskupské gymnázium, Základní škola a 
Mateřská škola Bohosudov 

Koněvova 34 Krupka 1 - 
Bohosudov 

 

Zdroj: databáze škol Ústeckého kraje 

Příloha č. 3: Seznam středních škol 

 

Střední školy  
  

 

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, 
Duchcov, příspěvková organizace 

Školní 1 Duchcov 

Gymnázium  Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 
4 

Děčín I 

Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, 
příspěvková organizace 

Komenského 10 Rumburk 

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

Komenského náměstí 
2 

Děčín I 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 
strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o. 

Čs. armády 10 Děčín I 

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, 
příspěvková organizace 

Bratislavská 2166 Varnsdorf 

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

Dělnická 15 Děčín VI 

Střední lesnická škola a Střední odborná škola 
sociální, Šluknov, příspěvková organizace 

T.G.Masaryka 580 Šluknov 

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

Čsl. mládeže 5/9 Děčín IV 

Střední zdravotnická škola a Obchodní 
akademie, Rumburk, příspěvková organizace 

Františka Nohy 6/959 Rumburk 

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

Českolipská 123 Děčín-Libverda 

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

Ruská 147 Děčín IV 

Střední odborná škola mediální grafiky a 
polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace 

Jiříkovská 840/4 Rumburk 

Gymnázium Varnsdorf Střelecká 1800 Varnsdorf 

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Palackého 535 Česká Kamenice 
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Česká Kamenice 

Základní škola a Praktická škola Gabriely 
Pelechové 

Vilémovská 192 Dolní Poustevna 

Speciální základní škola a Praktická škola, Česká 
Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková 
organizace 

Jakubské nám. 113 Česká Kamenice 

Speciální základní škola a Praktická škola, 
Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace 

Tyršova 710 Šluknov 

Speciální základní škola a Praktická škola, 
Rumburk, příspěvková organizace 

Dobrovského nám. 
378/12 

Rumburk 

Speciální základní škola, Mateřská škola a 
Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 
2788, příspěvková organizace 

Pod Parkem 2788 Ústí nad Labem 

Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, 
příspěvková organizace     

Jateční 22 Ústí nad Labem 

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

Stavbařů 5 Ústí nad Labem 

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

Pařížská 15 Ústí nad Labem 

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

Resslova 5 Ústí nad Labem 

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

Palachova 35 Ústí nad Labem 

Střední škola stavební a technická, Ústí nad 
Labem, Čelakovského 5, příspěvková 
organizace 

Čelakovského 5 Ústí nad Labem 

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a 
Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace 

Keplerova 7 Ústí nad Labem 

TRIVIS-SŠ veřejnoprávní Ústí n.L., s.r.o. Máchova 1376/3 Ústí nad Labem-
Střekov 

Severočeská střední škola s.r.o.  Bělehradská 1523/58 Ústí nad Labem 

Střední škola obchodu a služeb s.r.o.  Velká hradební 19 Ústí nad Labem 

Speciální základní škola a Praktická škola, 
Lovosice, p. o. 

Mírová 225 Lovosice 

Základní škola speciální, Základní škola 
praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 
6, příspěvková organizace 

Dalimilova 2 Litoměřice 

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, 
Svojsíkova 1, příspěvková organizace   

Svojsíkova 1 Litoměřice 

Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, 
příspěvková organizace   

Sady pionýrů 600 Lovosice 

Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 
175, příspěvková organizace 

Havlíčkova 175 Roudnice nad 
Labem 

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

Komenského 3/754 Litoměřice 

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

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, 
Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, 
příspěvková organizace   

Špindlerova 690 Roudnice nad 
Labem 

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, 
příspěvková organizace 

Neklanova 1806 Roudnice nad 
Labem 

Střední odborná škola technická a zahradnická, 
Lovosice, příspěvková organizace  

Osvoboditelů 2 Lovosice 

VOŠ,OA  a SOŠ EKONOM, o.p.s.  Palackého 730 / 1 Litoměřice 

Soukromé SOU INDUSTRIA s.r.o.  Kapucínské nám. 3 Litoměřice 

Soukromá SOŠ (1.KŠPA) s.r.o.  Máchovy schody 13/4 Litoměřice 

Střední škola Pohoda s.r.o. Na vinici 22/44 Litoměřice 

Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23 Litoměřice 

Střední Soukromá škola podřipská SOŠ a SOU 
o.p.s. la a M 

Jana z Dražic 169 Roudnice nad 
Labem 

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, 
Poděbradova 661, příspěvková organizace  

Poděbradova 661 Louny 

Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, 
příspěvková organizace   

Studentská 1075 Žatec 

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

Studentská 1354 Žatec 

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

Osvoboditelů 380 Louny 

Soukromá obchodní akademie spol. s.r.o., 
Žatec 

Svatováclavská 1404 Žatec 

Střední průmyslová škola elektrotechnická a 
zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, spol. s r. o., Žatec 

Svatováclavská 1404 Žatec 

Gymnázium a Střední odborná škola, 
Podbořany, příspěvková organizace 

Kpt. Jaroše 862 Podbořany 

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

Hošťálkovo nám. 132 Žatec 

Městské gymnázium a Základní škola Jirkov Krušnohorská 1675 Jirkov 

Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, 
příspěvková organizace     

Mostecká 3000 Chomutov 

Gymnázium, Kadaň, 5. května 620,  
příspěvková organizace   

5. května 620 Kadaň 

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

Chomutovská 459 Klášterec nad Ohří 

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná 
škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková 
organizace 

Školní 1060/50 Chomutov 

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

Na Průhoně 4800 Chomutov 
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Střední škola technická, gastronomická a 
automobilní, Chomutov, příspěvková 
organizace  

Pražská 702 Chomutov 

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

    

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

Komenského 562 Kadaň 

Podkrušnohorské gymnázium, Most, 
příspěvková organizace                   

Čs. armády 1530 Most 

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

Studentská 640 Litvínov 

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

Zd. Fibicha 2778 Most 

Střední škola technická, Most, příspěvková 
organizace    

Dělnická 21 Most 

Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, 
příspěvková organizace  

Mládežnická 236 Litvínov - Hamr 

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

Jana Palacha 711/2 Most 

SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí - 
Schola Humanitas Litvínov 

Ukrajinská 379 Litvínov 

Soukromá hotelopvá škola Bukaschool, s.r.o.,  
Most 

Kmochova 1823 Most 

Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o., 
Most 

Topolová 584 Most 

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

E. Basse 1142/9 Most 

Střední odborná škola InterDACT s r.o., Most Pionýrů 2806 Most 

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

J.Ševčíka 911/40 Most 

Střední odborná škola LIVA s.r.o. Dělnická 21 Most - Velebudice 

Střední škola EDUCHEM, a.s. Okružní 128 Meziboří 

Základní škola a Střední škola, Most, Jana 
Palacha 1534, příspěvková organizace 

Jana Palacha 1534 Most 

ZŠ a praktická škola Arkadie, o.p.s.  U Nových lázní 1286/9 Teplice 

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, 
Duchcov, příspěvková organizace 

Školní 1 Duchcov 

Biskupské gymnázium, Základní škola a 
Mateřská škola Bohosudov 

Koněvova 34 Krupka 1 - 
Bohosudov 

GYMNÁZIUM J.A.Komenského s.r.o., Dubí Bystřická 275/27 Dubí u Teplic 

Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, 
příspěvková organizace 

Čs. dobrovolců 11/530 Teplice 

Gymnázium a Střední průmyslová škola, 
Duchcov, příspěvková organizace    

Masarykova 12 Duchcov 

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

1/804 

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, 
příspěvková organizace       

Alejní 12 Teplice 

Střední škola stavební, Teplice, příspěvková 
organizace         

Fráni Šrámka 1350 Teplice 

SŠ technická AGC a.s.    Rooseveltovo nám. 5 Teplice 

SŠ soc. PERSPEKTIVA a VOŠ, s.r.o.  Mírová 218/6 Dubí 3 - Pozorka 

 

Zdroj: databáze škol Ústeckého kraje 

Příloha č. 4: seznam vysokých škol 

  

Vysoké školy  

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem 

Pasteurova 3544/1  Ústí nad Labem 

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Náměstí ČSA 85 Terezín 

České vysoké učení technické  
– pobočka Děčín 
- pobočka Chomutov 

 
Pohraniční 1288/1 
 
Klostermannova 38 

 
Děčín 
 
Chomutov 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – 
výukové studijní centrum v Mostě 

V Záluží 1 Litvínov 

Vysoká škola Báňská – detašované pracoviště 
Most 

Dělnická 21 Most 

Česká zemědělská univerzita Praha 
– pracoviště Most 
- pracoviště Litoměrice 

 
Františka Halase 286 
 
Palackého 730/1 

 
Most 
 
Litoměřice 

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. – studijní 
středisko Most 

Pionýrů 2806 Most 

Bankovní institut vysoká škola – regionální 
pracoviště Teplice 

28. října 26/851 Teplice 

 

Zdroj: databáze škol Ústeckého kraje   
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Příloha č. 5:  Seznam středních škol s vyučovanými obory 

Gymnázia, SŠ, VOŠ a obecní SŠ (mimo Konzervatoře Teplice) 

 
Církevní školy (jen SŠ) 

 
Praktické školy 

 
 

      Obory bez maturity                  Obory ukončené maturitou  

Vyšší odborná škola a 

Střední škola, Varnsdorf, 

příspěvková organizace 

 

69-51-H/01 Kadeřník 68-42-M/01 

Bezpečnostně právní 

činnost 

 

69-51-H/01 Kadeřník 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 65-42-M/01 Hotelnictví 

65-51-E/01 
Stravovací a ubytovací 

služby 
82-41-M/022 

Modelářství a návrhářství 

oděvů 

36-67-E/01 Zednické práce 65-43-N/01 Cestovní ruch 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 69-41-L/004 Kosmetické služby 

41-52-E/01 Zahradník 69-41-L/02 
Masér sportovní a 

rekondiční 

69-53-H/01 
Rekondiční a sportovní 

masér 
65-42-M/01 Hotelnictví 

23-51-H/01 Strojní mechanik  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

23-55-H/02 Karosář 26-47-N/04 Informační technologie 

23-56-H/01 Obráběč kovů 23-41-M/01 Strojírenství 

23-68-H/01 

Mechanik opravář 

motorových vozidel - 

Automechanik 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 

26-51-H/01 Elektrikář  23-45-L/01 Mechanik strojů a zařízení 

33-56-H/01 Truhlář 26-43-L/001 Mechanik elektronik 

  26-41-M/01 Elektrotechnika 

  78-42-M/01 Technické lyceum 

  82-41-M/04 Průmyslový design 

  82-41-M/05 Grafický design 

  68-42-M/01 
Bezpečnostně právní 

činnost 

Vyšší odborná škola a   23-41-M/01 Strojírenství 
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Střední průmyslová škola 

strojní, stavební a dopravní, 

Děčín, příspěvková 

organizace 

  26-41-M/01 Elektrotechnika 

  36-47-M/01 Stavebnictví  

  
37-41-M/006 

Provoz a ekonomika 

dopravy  

  78-42-M/01 Technické lyceum 

Gymnázium  Děčín, 

příspěvková organizace 

 

  79-41-K/41 Gymnázium 

  
79-41-K/81  Gymnázium 

Gymnázium, Rumburk, 

Komenského 10, 

příspěvková organizace 

  79-41-K/41 Gymnázium 

  79-41-K/81 Gymnázium 

Evropská obchodní 

akademie, Děčín I, 

Komenského náměstí 2, 

příspěvková organizace 

  

63-41-M/02 Obchodní akademie 

Střední škola lodní dopravy 

a technických řemesel, 

Děčín VI, příspěvková 

organizace 

 

23-51-H/01 Strojní mechanik 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 

23-52-H/01 Nástrojař   

23-52-H/01 Nástrojař   

23-56-H/01 Obráběč kovů   

23-65-H/02 Lodník   

36-52-H/01 Instalatér   

36-55-E/01 
Klempířské práce ve 

stavebnictví 

  

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce   

36-67-E/01 Zednické práce   

36-67-H/01 Zedník   

36-67-H/01 Zedník   

75-41-E/01 Pečovatelské služby   

Střední lesnická škola a 

Střední odborná škola 

sociální, Šluknov, 

příspěvková organizace 

41-56-E/01 Lesnictví - lesnické práce 75-41-M/01 Sociální činnost 

41-56-H/01 
Lesnictví - lesní 

mechanizátor 
68-42-M/01 

Bezpečnostně právní 

činnost 

65-51-E/02 Práce ve stravování 41-46-M/01 Lesnictví 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 



- 206 - 
 

Střední zdravotnická škola, 

Děčín, Čsl. mládeže 5/9, 

příspěvková organizace   

75-41-E/01 Sociální činnost 75-41-M/01 Sociální činnost 

65-51-E/02 Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 

Střední zdravotnická škola a 

Obchodní akademie, 

Rumburk, příspěvková 

organizace 

53-41-H/01 Ošetřovatel 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 

  78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

  63-41-M/02 Obchodní akademie 

  53-41-M/01 Zdravotnický asistent  

Střední škola zahradnická a 

zemědělská Antonína 

Emanuela Komerse, Děčín-

Libverda, příspěvková 

organizace 

66-51-H/01 Prodavač 41-44-M/01 Zahranictví  

41-51-H/01 Zemědělec - farmář 41-41-M/01 Agropodnikání 

41-52-H/01 Zahradník 43-41-M/01 Veterinářství 

Střední škola řemesel a 

služeb, Děčín IV, Ruská 147, 

příspěvková organizace 

23-68-H/01  

Mechanik opravář 

motorových vozidel - 

Automechanik 

34-56-L/01 Fotograf 

29-54-H/01 Cukrář 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

33-56-H/01 Truhlář 65-41-L/01 Gastronomie 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 69-41-L/01 Kosmetické služby 

66-51-H/01 Prodavač   

69-51-H/01 Kadeřník   

Střední odborná škola 

mediální grafiky a 

polygrafie, Rumburk, 

příspěvková organizace 

34-57-H/01  Knihař 34-53-L/01 Reprodukční grafik 

34-53-H/01 Reprodukční grafik 34-52-L/01 
Tiskař - tiskař na 

polygrafických strojích 

34-52-H/01 
Tiskař - tiskař na 

polygrafických strojích 
34-41-M/01 Polygrafie 

Gymnázium Varnsdorf 

 

  

79-41-K/81 Gymnázium 

Základní škola T. G. 

Masaryka a gymnázium 

Česká Kamenice 

  79-41-K/81 Gymnázium 

Základní škola a Praktická 

škola Gabriely Pelechové 
78-62-C/02 Praktická škola   

Speciální základní škola a 

Praktická škola, Česká 

Kamenice, Jakubské nám. 

113, příspěvková organizace 

78-62-C/02 Praktická škola   
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Speciální základní škola a 

Praktická škola, Šluknov, 

Tyršova 710, příspěvková 

organizace 

78-62-C/01 Praktická škola 

  

Speciální základní škola a 

Praktická škola, Rumburk, 

příspěvková organizace 

78-62-C/01 Praktická škola   

Speciální základní škola, 

Mateřská škola a Praktická 

škola, Ústí nad Labem, Pod 

Parkem 2788, příspěvková 

organizace 

78-62-C/01 Praktická škola 

  

Gymnázium, Ústí nad 

Labem, Jateční 22, 

příspěvková organizace     

  79-41-K/41 Gymnázium 

  79-41-K/81 Gymnázium 

Střední škola řemesel a 

služeb, Děčín IV, Ruská 147, 

příspěvková organizace 

  79-41-K/81 Gymnázium 

  78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 

  75-41-M/01 Sociální činnost 

  68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost 

  28-44-M/01 Aplikovaná chemie 

Obchodní akademie a 

jazyková škola s právem 

státní jazykové zkoušky, Ústí 

nad Labem, příspěvková 

organizace   

  78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

  

63-41-M/02 Obchodní akademie 

Střední průmyslová škola, 

Ústí nad Labem, Resslova 5, 

příspěvková organizace   

37-51-H/01 
Manipulant poštovního 

provozu a přepravy 
18-20-M/01 Informační technologie 

26-51-H/02 Elektrikář 23-41-M/01 Strojírenství 

26-52-H/01 
Elektromechanik (zařízení a 

přístroje) 
23-45-M/01 Dopravní prostředky  

  26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 

  26-41-M/01 Elektrotechnika 

  37-42-M/01 Logistické a finanční služby 

Vyšší odborná škola 

zdravotnická a Střední škola 

zdravotnická, Ústí nad 

Labem, Palachova 35, 

53-41-H/01 Ošetřovatel 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 

  53-41-M/01 Zdravotnický asistent 

  53-43-M/01 Laboratorní asistent 
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příspěvková organizace   53-44-M/01 Asistent zubního technika 

  
69-41-L/02 

Masér sportovní a 

rekondiční  

Střední škola stavební a 

technická, Ústí nad Labem, 

Čelakovského 5, 

příspěvková organizace 

36-67-H/01 Zedník 36-47-M/01 Stavebnictví  

36-67-E/01 Zednické práce 36-45-M/01 Technická zařízení budov 

36-52-H/01 Instalatér 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 

33-56-H/01 Truhlář 39-41-L/02 
Mechanik instalatérských a 

elektrotechnických zařízení 

33-56-E/01 Truhlářské práce 78-42-M/01 Technické lyceum 

36-64-H/01 Tesař   

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce   

66-53-H/01 Operátor skladování   

26-57-H/01 Autoelektrikář   

26-51-H/01 Elektrikář   

23-55-H/02 Karosář   

23-68-H/01 

Mechanik opravář 

motorových vozidel - 

Automechanik 

  

23-56-H/01 Obráběč kovů   

23-51-H/01 Strojní mechanik   

36-56-H/01 Kameník   

36-67-H/01 Zedník   

Střední škola obchodu, 

řemesel, služeb a Základní 

škola, Ústí nad Labem, 

příspěvková organizac 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 65-41-L/01 Gastronomie 

66-52-H/01 Aranžér 65-42-M/02 Cestovní ruch 

66-53-H/01 
Skladník - Operátor 

skladování 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

66-51-H/01 Prodavač   

66-51-E/01 Prodavačské práce   

65-51-H/01 Kuchař - číšník   

65-51-E/01 
Stravovací a ubytovací 

služby 

  

31-59-E/01 Šití oděvů   

29-56-H/01 Řezník-uzenář   
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29-54-H/01 Cukrář   

29-53-H/01 Pekař   

29-51-E/01 Potravinářská výroba   

Střední škola obchodu, 

řemesel, služeb a Základní 

škola, Ústí nad Labem, 

příspěvková organizace 

78-62-C/02 Praktická škola 

  

TRIVIS-SŠ veřejnoprávní Ústí 

n.L., s.r.o. 

  
68-42-M/01 

Bezpečnostně právní 

činnost 

Severočeská střední škola 

s.r.o 

  75-31-M/01 Pedagogika 

  69-41-L/01 Kosmetické služby 

Střední škola obchodu a 

služeb s.r.o. 

66-51-E/01 Prodavačské práce   

65-51-H/01 Kuchař - číšník   

65-51-E/02 Práce ve stravování   

Speciální základní škola a 

Praktická škola, Lovosice, p. 

o. 

78-62-C/02 Praktická škola 

  

Základní škola speciální, 

Základní škola praktická a 

Praktická škola, Litoměřice, 

Šaldova 6, příspěvková 

organizace 

78-62-C/02 Praktická škola   

Gymnázium Josefa 

Jungmanna, Litoměřice, 

Svojsíkova 1, příspěvková 

organizace 

  79-41-K/81 Gymnázium 

  

79-41-K/41  Gymnázium 

Gymnázium, Lovosice, Sady 

pionýrů 600, příspěvková 

organizace   

  79-41-K/81 Gymnázium 

  79-41-K/41  Gymnázium 

Střední škola pedagogická, 

hotelnictví a služeb, 

Litoměřice, příspěvková 

organizace    

75-41-E/01 Pečovatelské služby 78-42-M/03 Pedagogika 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 75-41-M/01 Sociální činnost 

36-67-H/01 Zedník 75-31-M/01 Pedagogika 

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 65-42-M/01 Hotelnictví 

36-52-H/01 Instalatér 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

31-58-H/01 Krejčí 18-20-M/01 Informační technologie 
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23-68-H/01 

Mechanik opravář 

motorových vozidel - 

Automechanik 

  

Vyšší odborná škola obalové 

techniky a Střední škola, 

Štětí, Kostelní 134, 

příspěvková organizace    

26-51-H/01 Elektrikář 18-20-M/01 Informační technologie 

33-56-H/01 Truhlář 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 

  34-42-M/01 Obalová technika 

  82-41-M/11 Design interiéru 

Vyšší odborná škola a 

Střední odborná škola, 

Roudnice nad Labem, 

Špindlerova 690, 

příspěvková organizace   

  23-45-M/01 Dopravní prostředky  

  41-41-M/01 Agropodnikání 

  
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

Střední odborná škola a 

Střední odborné učiliště, 

Roudnice nad Labem, 

Neklanova 1806, 

příspěvková organizace 

23-68-H/01 

Mechanik opravář 

motorových vozidel - 

Automechanik 

23-45-M/01 Dopravní prostředky  

23-55-H/02 Karosář 75-41-M/01 Sociální činnost 

23-56-H/01 Obráběč kovů     

36-67-H/01 Zedník    

36-52-H/01 Instalatér    

36-67-E/01 Zednické práce    

75-41-E/01 Pečovatelské služby    

31-58-H/01 Krejčí     

Střední odborná škola 

technická a zahradnická, 

Lovosice, příspěvková 

organizace 

 

66-53-H/01 Operátor skladování 39-41-L/01 Autotronik 

66-51-H/01 Prodavač 28-44-M/01 Aplikovaná chemie 

65-51-E/01 
Stravovací a ubytovací 

služby 
    

41-55-H/01 
Opravář zemědělských 

strojů 
    

41-55-E/01 Opravářské práce     

41-52-H/01 Zahradník     

41-52-E/01 Zahradník     

33-56-H/01 Truhlář     

23-68-H/01 

Mechanik opravář 

motorových vozidel - 

Automechanik 
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VOŠ,OA  a SOŠ EKONOM, 

o.p.s. 

  63-01-M/02 Obchodní akademie 

  63-01-M/02 Ekonomika a podnikání 

Soukromé SOU INDUSTRIA 

s.r.o. 
69-51-H/01 Kadeřník 69-41-L/01  Kosmetické služby 

Soukromá SOŠ (1.KŠPA) 

s.r.o. 

  18-20-M/01 Informační technologie 

  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

Střední škola Pohoda s.r.o. 69-51-H/01 Kadeřník 69-41-L/02 
Masér sportovní a 

rekondiční  

69-53-H/01 
Masér rekondiční a 

sportovní 
69-41-L/01 Kosmetické služby 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 63-42-M/02 Cestovní ruch 

65-51-E/01 
Stravovací a ubytovací 

služby 
    

29-54-H/01 Cukrář    

29-51-E/01 Potravinářská výroba    

Střední škola a Mateřská 

škola, o.p.s. 

82-51-H/01 Umělecký truhlář a řezbář 82-41-M/05 Grafický design 

69-51-H/01 Kadeřník 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba  

66-52-H/01 Aranžér 79-41-K/81 Gymnázium 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 79-41-K/61 Gymnázium 

33-56-H/01 Truhlář 79-41-K/41 Gymnázium 

31-58-H/01 Krejčí 69-41-L/01 Kosmetické služby 

    63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

   33-42-M/01 
Nábytkářská a dřevařská 

výroba 

    33-43-M/01 Oděvnictví 

Střední škoSoukromá 

podřipská SOŠ a SOU o.p.s. 

la a M 

 

69-51-H/01 Kadeřník 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

66-51-H/01 Prodavač 65-42-M/02 Cestovní ruch 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 65-42-M/01 Hotelnictví 

Gymnázium Václava 
    79-41-K/41  Gymnázium 
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Hlavatého, Louny, 

Poděbradova 661, 

příspěvková organizace  

79-41-K/81 Gymnázium 

Gymnázium, Žatec, 

Studentská 1075, 

příspěvková organizace   

    

79-41-K/41  Gymnázium 

79-41-K/81 Gymnázium 

Obchodní akademie a 

Střední odborná škola 

zemědělská a ekologická, 

Žatec, příspěvková 

organizace 

  78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

  63-41-M/02 Obchodní akademie 

  41-41-M/01 Agropodnikání 

  
16-01-M/01 

Ekologie (životní prostředí - 

ochrana krajiny) 

Obchodní akademie a 

Střední odborná škola 

generála Františka Fajtla, 

Louny, příspěvková 

organizace 

23-51-H/01 Strojní mechanik 23-41-M/01 Strojírenství 

23-68-H/01 

Mechanik opravář 

motorových vozidel - 

Automechanik 

63-41-M/02 Obchodní akademie 

26-51-H/01 Elektrikář 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

31-58-H/01 Krejčí 78-42-M/01 Technické lyceum 

31-59-E/01 Šití oděvů 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

36-52-H/01 Instalatér     

36-56-H/01 Kominík    

36-66-H/01 Montér suchých staveb    

36-67-E/01 Zednické práce     

36-67-H/01 Zedník    

36-69-E/01 
Pokrývač, Pokrývačské 

práce 
   

66-52-H/01 Aranžér    

69-54-E/01 Provozní služby     

Soukromá obchodní 

akademie spol. s.r.o., Žatec 
    63-41-M/02 Obchodní akademie 

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická a zařízení 

pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, 

spol. s r. o., Žatec 

    26-41-M/01 Elektrotechnika 

Gymnázium a Střední 69-54-E/01 Provozní služby 79-41-K/81 Gymnázium 



- 213 - 
 

odborná škola, Podbořany, 

příspěvková organizace 

66-51-H/01 Prodavač 66-41-L/01 Obchodník 

66-51-E/01 Prodavačské práce 65-41-L/01 Gastronomie 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

65-51-E/01 
Stravovací a ubytovací 

služby 
41-45-M/01 Mechanizace a služby 

41-55-H/01 
Opravář zemědělských 

strojů 
23-41-M/01 Strojírenství 

41-55-E/01 Opravářské práce      

41-51-H/01 Zemědělec - farmář    

41-51-E/01 Zemědělské práce    

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce    

36-52-H/01 Instalatér    

23-68-H/01 

Mechanik opravář 

motorových vozidel - 

Automechanik 

    

23-51-H/01 Strojní mechanik     

Střední odborné učiliště a 

Střední odborná škola 

SČMSD, Žatec, s. r. o. 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 65-42-M/01 Hotelnictví 

    65-41-L/01 Gastronomie 

    63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

Městské gymnázium a 

Základní škola Jirkov 

  

79-41-K/41 Gymnázium 

  

Gymnázium, Chomutov, 

Mostecká 3000, příspěvková 

organizace     

  79-41-K/41 Gymnázium 

  79-41-K/61  Gymnázium 

Gymnázium, Kadaň, 5. 

května 620,  příspěvková 

organizace   

  79-41-K/81 Gymnázium 

  79-41-K/41   

Gymnázium a Střední 

odborná škola, Klášterec 

nad Ohří, Chomutovská 459, 

příspěvková organizace 

  79-41-K/81 Gymnázium 

  79-41-K/41 Gymnázium 

  75-41-M/01 Sociální činnost 

Střední průmyslová škola a 

Vyšší odborná škola, 

Chomutov, Školní 50, 

příspěvková organizace 

  26-41-M/01 Elektrotechnika 

  

23-41-M/01 Strojírenství 
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Střední odborná škola 

energetická a stavební, 

Obchodní akademie a 

Střední zdravotnická škola, 

Chomutov, příspěvková 

organizace 

  26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 

  39-08-M/01 Požární ochrana 

  53-41-M/01 Zdravotnický asistent  

  63-41-M/02 Obchodní akademie  

  
68-42-M/01 

Bezpečnostně právní 

činnost 

  75-41-M/01 Sociální činnost  

Střední škola technická, 

gastronomická a 

automobilní, Chomutov, 

příspěvková organizace 

66-53-H/01 Operátor skladování 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 

66-51-E/01 Prodavačské práce 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 

65-51-H/01 Kuchař - číšník   

65-51-E/01 Práce ve stravování   

65-51-E/01 
Stravovací a ubytovací 

služby 
  

41-55-H/01 
Opravář zemědělských 

strojů 
  

41-52-H/01 Zahradník   

41-55-E/01 Opravářské práce     

41-52-E/02 Zahradník    

41-52-E/01 Zahradník    

41-51-H/01 Zemědělec - farmář    

41-51-E/01 Zemědělské práce    

36-67-E/01 Zednické práce     

36-64-E/01 Tesař, Tesařské práce    

31-59-E/02 Šití prádla     

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce    

31-59-E/01 Šití oděvů    

29-56-H/01 Řezník-uzenář    

29-53-H/01 Pekař   

29-54-H/01 Cukrář   

29-51-E/02 Potravinářské práce   

23-56-H/01 Obráběč kovů   
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23-68-H/01 

Mechanik opravář 

motorových vozidel - 

Automechanik 

  

23-55-H/02 Karosář   

23-51-H/01 Strojní mechanik   

78-62-C/02 Praktická škola   

Střední průmyslová škola 

stavební a Obchodní 

akademie, Kadaň, 

Komeského 562, 

příspěvková organizace 

  63-41-M/02 Obchodní akademie 

  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

  36-47-M/01 Stavebnictví  

  36-45-M/01 Technická zařízení budov 

Podkrušnohorské 

gymnázium, Most, 

příspěvková organizace    

  79-42-K/41 Gymnázium 

  
79-42-K/81 

 Gymnázium se sportovní 

přípravou 

  79-41-K/81  Gymnázium 

Gymnázium T. G. Masaryka, 

Litvínov, Studentská 640, 

příspěvková organizace      

  79-41-K/81 Gymnázium 

  79-41-K/41  Gymnázium 

Vyšší odborná škola 

ekonomická, sociální a 

zdravotnická, Obchodní 

akademie, Střední 

pedagogická škola a Střední 

zdravotnická škola, Most, 

příspěvková organizace 

53-41-H/01 Ošetřovatel 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 

  78-42-M/03 Pedagogika 

  78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

  75-41-M/01 Sociální činnost 

  
75-31-M/02 

Pedagogika pro asistenty ve 

školství 

  
75-31-M/01 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

  
69-41-L/02 

Masér pro sportovní a 

rekondiční masáže 

  63-41-M/02 Obchodní akademie 

  53-41-M/01 Zdravotnický asistent  

Střední škola technická, 

Most, příspěvková 

organizace    

  36-47-M/01 Stavebnictví  

  41-43-M/02 Chovatelství 

  
68-42-M/01 

Bezpečnostně právní 

činnost 

  26-41-M/01 Elektrotechnika 
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  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

Střední odborná škola, 

Litvínov-Hamr, příspěvková 

organizace 

31-58-H/01 Krejčí 33-41-l/01 
Nábytkářská a dřevařská 

výroba 

33-56-H/01 Truhlář 82-41-m/05 Grafický design 

33-59-H/01 Čalouník     

36-64-H/01 Tesař    

66-51-H/01 Prodavač    

66-52-H/01 Aranžér    

69-51-H/01 Kadeřník    

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář    

Střední průmyslová škola a 

Střední odborná škola 

gastronomie a služeb, Most, 

příspěvková organizace 

66-51-H/01 Prodavač 78-42-M/01 Technické lyceum 

66-51-E/01 Prodavačské práce 69-41-L/01 Kosmetické služby 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 66-41-L/01 Obchodník 

65-51-E/01 
Stravovací a ubytovací 

služby 
65-41-L/01 Gastronomie 

    63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

    37-41-M/01 Dopravní prostředky  

    23-41-M/01 Strojírenství 

SOŠ pro ochranu a obnovu 

životního prostředí - Schola 

Humanitas Litvínov 

  Ekologie (životní 

prostředí - 

ochrana krajiny) 

Ekologie (životní prostředí - 

ochrana krajiny) 

  Stavitelství Stavitelství 

  Chovatelství Chovatelství 

  Bezpečnostně 

právní činnost 

Bezpečnostně právní 

činnost 

  Elektrotechnika Elektrotechnika 

  Ekonomika a 

podnikání 
Ekonomika a podnikání 

Soukromá hotelopvá škola 

Bukaschool, s.r.o.,  Most 
    65-42-M/01  Hotelnictví 

Střední odborná škola 

podnikatelská, s.r.o., Most 
    63-41-M/01  Ekonomika a podnikání 

Soukromá střední škola pro   63-41-M/02 Informační technologie 
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marketing a ekonomiku 

podnikání, s.r.o. Most 

  63-41-M/02 Cestovní ruch 

  
63-41-M/02 

Evropský ekonomický 

asistent 

  
63-41-M/02 

Sportovní marketing a 

management 

Střední odborná škola 

InterDACT s r.o., Most 

  18-20-M/01 Informační technologie 

  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

  75-41-M/01 Sociální činnost 

Střední škola diplomacie a 

veřejné správy s.r.o., Most 

  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

  
63-42-M/01 

Bezpečnostně právní 

činnost 

  63-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

Střední odborná škola LIVA 

s.r.o. 

23-51-H/01 Strojní mechanik 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

23-68-H/01 

Mechanik opravář 

motorových vozidel - 

Automechanik 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

26-51-H/01 Elektrikář     

36-52-H/01 Instalatér    

33-56-H/01 Truhlář    

36-67-H/01 Zedník    

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní    

23-56-H/01 Obráběč kovů    

66-53-H/01 Operátor skladování    

36-66/H01 Montér suchých staveb    

Střední škola EDUCHEM, a.s. 

 

26-52-H/01 
Elektromechanik (zařízení a 

přístroje) 
28-44-M/01 Aplikovaná chemie 

    26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 

    18-20-M/01 Informační technologie 

Základní škola a Střední 

škola, Most, Jana Palacha 

1534, příspěvková 

organizace 

78-62-C/02 Praktická škola 

  

ZŠ a praktická škola Arkadie, 

o.p.s.  
78-62-C/01 Praktická škola 
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Dětský domov, Základní 

škola a Střední škola, 

Duchcov, příspěvková 

organizace 

78-62-C/02 Praktická škola   

Biskupské gymnázium, 

Základní škola a Mateřská 

škola Bohosudov 

    

79-41-K/41 Gymnázium 

79-41-K/81 Gymnázium 

GYMNÁZIUM 

J.A.Komenského s.r.o., Dubí 

    
79-41-K/81 

Gymnázium 

Gymnázium, Teplice, Čs. 

dobrovolců 11, příspěvková 

organizace 

 

    79-41-K/81 Gymnázium 

    79-41-K/41 Gymnázium 

Gymnázium a Střední 

průmyslová škola, Duchcov, 

příspěvková organizace    

 

  79-41-K/41 Gymnázium 

  79-41-K/81 Gymnázium 

  
36-46-M/01 

Geodézie a katastr 

nemovitostí 

  36-45-M/01 Technická zařízení budov 

  23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 

  21-42-M/01 Geotechnika 

Hotelová škola, Obchodní 

akademie a Střední 

průmyslová škola, Teplice, 

Benešovo náměstí 1, 

příspěvková organizace    

29-54-H/01 Cukrář 18-20-M/01 Informační technologie 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 23-41-M/01 Strojírenství 

    23-45-M/01 Dopravní prostředky  

    63-41-M/02 Obchodní akademie 

    65-42-M/01 Hotelnictví 

Střední škola obchodu a 

služeb, Teplice, příspěvková 

organizace      

69-51-H/01 Kadeřník 69-41-L/01 Kosmetické služby 

66-52-H/01 Aranžér 66-41-L/01 Obchodník 

66-51-H/01 Prodavač     

31-59-E/01 Šití oděvů     

Střední škola obchodu a 

služeb, Teplice, příspěvková 

organizace       

  

69-51-H/01 Kadeřník 69-41-L/01 Kosmetické služby 

66-52-H/01 Aranžér 66-41-L/01 Obchodník 

66-51-H/01 Prodavač     

31-59-E/01 Šití oděvů      
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Střední škola stavební, 

Teplice, příspěvková 

organizace         

41-52-E/01 Zahradník 63-41-H/01 Ekonomika a podnikání 

36-67-H/01 Zedník  82-41-M/05 Grafický design 

39-41-H/01 Malíř a lakýrník     

36-67-E/02 Stavební práce     

36-67-E/01 Zednické práce      

36-64-H/01 Tesař     

36-59-H/01 Podlahář     

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce     

36-52-H/01 Instalatér     

33-56-E/01 Truhlářské práce     

33-56-H/01 Truhlář     

26-57-H/01 Autoelektrikář     

26-51-H/01 Elektrikář     

23-68-H/01 

Mechanik opravář 

motorových vozidel - 

Automechanik 

    

23-56-H/01 Obráběč kovů     

23-55-H/01 Klempíř     

23-55-H/02 Karosář     

23-52-H/01 Nástrojař     

23-51-H/01 Strojní mechanik     

SŠ technická AGC a.s.    26-51-h/01 Elektrikář 18-20-M/01 Informační technologie 

  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

  75-31-M/01 Pedagogika 

SŠ soc. PERSPEKTIVA a VOŠ, 

s.r.o. 

  
75-41-M/01 Sociální činnost 

 

Zdroj: databáze škol Ústeckého kraje 


