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Anotace  

Obsahem bakalářské práce je analýza Střední průmyslové školy Chomutov  

z hlediska uchazečů, žáků a učitelů. V práci jsou rozebrány formy prezentace školy a jejich 

uplatnění, bydliště uchazečů a jejich studijní výsledky. Dále hodnotí žáky 2. a 4. ročníků  

z pohledu jejich studijních výsledků, úspěšnosti maturitních zkoušek, počtů podaných 

přihlášek na vysoké školy nebo uplatnění absolventů na trhu práce. V neposlední řadě se 

zabývá strukturou a spokojeností pedagogického sboru. Z výše uvedeného vyplývá, že 

cílem práce je navrhnout vhodná opatření, která povedou ke zvýšení počtu uchazečů  

a spokojenosti žáků a učitelů na škole.  

 

Klíčová slova: SPŠ Chomutov, analýza, uchazeč, žák, učitel, prezentace školy 

 

Summary 

The subject matter of my diploma work is the analysis of the Secondary technical 

school in Chomutov from the point of applicants´, pupils´, and teachers´view. In the work 

there are analysed forms of the school presentation and their use, place of 

applicants´residence and their study results. Next it assesses pupils of the second and the 

fourth forms from the view of their study results, success in their school-leaving 

examination, number of application forms for a place at university or use of graduates on 

the labour market. One part deals with the structure and satisfaction of the teaching staff. It 

is obvious that the aim of the work is to come up with applicable measures which will lead 

to raising number of applicants and to pupils´and teachers´satisfaction. 

 

Key words: Secondary technical school in Chomutov, analysis, applicant, pupil, teacher, 

school presentation 
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1. Úvod 

V posledních letech se výrazně snižuje počet žáků končících povinnou školní 

docházku. To spolu s nárůstem středních škol po roce 1989 přináší školám řadu problémů 

s naplněností jejich tříd. Jednou z takových škol je i Střední průmyslová škola Chomutov 

jejíž analýza z různých hledisek bude náplní této práce.  

Důvodem výběru této střední školy je její strategický význam v oblasti vzdělávání 

pro relativně velké území zasahující do okresů Chomutov, Louny a Most. Důležitá je pro 

kvalitní a uznávané absolventy, z nichž vysoké procento jsou následně také vysokoškolsky 

vzdělaní obyvatelé. Tito absolventi a někteří pozdější vysokoškoláci jsou důležitým 

lidským kapitálem pro investování a rozvoj okolních, domácích i zahraničních firem.  

Práce je zaměřena na analýzu některých oblastí ve spojení se Střední průmyslovou 

školou a jejich postupný vývoj. Mezi důležité oblasti patří možnosti prezentace školy na 

veřejnosti kde všude se s ní můžeme setkat a jaký má vliv na budoucí uchazeče. Další 

složkou jsou uchazeči na tuto školu, kde bych ráda poukázala na zastoupení žáků 

z jednotlivých okresů a jejich studijní výsledky ve vývoji za posledních 5 let. Dále 

následuje analýza žáků této školy, jejich studijních výsledků, úspěšnosti, rozdělení do 

specializací, výsledků maturit, počtu přihlášek na vysoké školy a také evidence absolventů 

na úřadech práce. Poslední důležitou oblastí školy k analýze jsou její pedagogičtí 

pracovníci, jejich věk, délka praxe a spokojenost na této škole.   

Cílem práce je zhodnotit výše uvedené oblasti a navrhnout jejich možné změny, 

které by měly za následek nejen zvýšení počtu nových uchazečů ale i větší spokojenost 

stávajících žáků a učitelů. 
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2. Historie střední průmyslové školy a její prezentace 

Střední průmyslová škola Chomutov je v současnosti významnou školou v regionu. 

Ve svém okolí má velmi dobrou pověst, kterou získala svými požadavky a nároky na 

studující žáky v průběhu celé její existence. Tuto pověst se snaží udržovat inovacemi ve 

výuce, modernizací vybavení a přístupem učitelů a vedení k žákům. Žáci mohou využívat 

rad výchovné nebo kariérové poradkyně, prostory a vybavení školy formou kroužků a dále 

mají možnost získat různé certifikáty např. v oblasti výpočetní techniky, počítačových sítí, 

CAD technologií, cizího jazyka nebo přezkoušení z Vyhlášky 50/1978 Sb. § 6 (pro 

elektrikáře). Dobré jméno školy je v povědomí i díky vysokému procentu žáků 

pokračujících v dalším studiu. Pokud nepokračují dále ve studiu, jejich uplatnění na trhu 

práce je vysoké.  

Dlouhá historie školy se dá rozdělit do 4 etap:  

� založení a rozvoj školy do I. světové války,  

� etapa do konce II. světové války,  

� škola po válce až do roku 1989 a  

� poslední část vývoje školy po roce 1989 do současnosti.  

Zdrojem důležitých historických okamžiků je almanach Střední průmyslové a Vyšší 

odborné školy Chomutov vydaný ke 125. výročí školy (1999) [1] a internetové stránky 

školy [2]. 

Založení školy a její rozvoj do I. světové války 

K položení základního kamene Průmyslové školy v Chomutově došlo 16. července 

1874. K otevření a zahájení vyučování došlo 26. října 1874. Prvním ředitelem se stal ing. 

Theodor Reuter, který vytvořil plány první postavené budovy (viz příloha č. 1, obrázek 1), 

která byla přízemní a měla 17 místností. V současnosti ji najdete na Pražské ulici č.p. 15 

v Chomutově.  

Škola byla pod státním dohledem a měla jen jedno zaměření, délka studia byla 2 

roky. Vyučování bylo teoretické, každý všední den od 8:00 do 12:00 hodin a praktické 

vyučování v dílnách v odpoledních hodinách od 13:30 do 18:30 hodin. Týden měl oproti 

dnešním 33 hodinám 54 vyučovacích hodin. Podmínky pro přijetí žáka do školy byly: stáří 
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nejméně 14 let, absolvování úplné (tříleté) měšťanské školy nebo nejméně třech ročníků 

střední školy s dobrým prospěchem, nebo složení přijímacích zkoušek. Děvčata si 

přihlášku podat nemohla. Absolvování školy stačilo k získání zákonného oprávnění  

k provozování zámečnické živnosti. Závěrečné zkoušky se nekonaly.  

Důležitým mezníkem v září 1902 bylo otevření nově postavené budovy, z důvodu 

nedostatku prostoru ve staré škole. Budova byla postavena za pouhý rok od položení 

základního kamene. Jednalo se o mohutnou jednoposchoďovou budovu, která mohla být 

zvýšena přístavbou (viz příloha č. 1, obrázek 2). 

Vývoj v období I. a II. světové války  

Během I. světové války se vývoj školy téměř zastavil, budova sloužila pro 

ubytování vojenských jednotek. Nový ředitel ing. Hugo Lipovský se zasadil o uvolnění 

malého počtu učeben a omezené vyučování přece jen pokračovalo. Škola zůstala 

německou i po konci I. světové války, ale zásluhou prvního poválečného ředitele ing. 

Wenzela Seligera došlo k jejímu rychlému pokroku. V říjnu 1927 byla dostavěna přístavba 

druhého patra budovy a tak splněna podmínka pro zřízení čtyřleté vyšší průmyslové školy 

elektrotechnické.  

První maturitní zkoušky se na škole konaly ve školním roce 1927/28 a uspělo  

v nich všech 37 žáků 4. ročníku, z nichž 10 prospělo s vyznamenáním. Také  

v následujících letech končily téměř všichni studenti maturitní zkoušky úspěšně.  

Během období okupace není mnoho informací o chodu školy, došlo k personálním 

změnám, klesal počet studentů, bylo zrušeno vyučování českého jazyka, samo vyučování 

bylo přerušováno pro nedostatek uhlí a maturitní zkoušky byly jen symbolické. V závěru 

okupace bylo zřejmě vyučování zcela ochromeno.  

Průmyslová škola po druhé světové válce 

Po skončení II. světové války bylo prvním úkolem obnovení činnosti Střední 

průmyslové školy. Začalo se s odklízením nepotřebného materiálu a s vnitřní úpravou. 

Většinu práce zastali sami učitelé, protože byl velký nedostatek řemeslníků. Škola zůstává 

nadále elektrotechnickou a strojnickou. Nová výuka začala v září 1945, přijímací zkoušky 

byly písemné a konaly se z českého jazyka, počtů, geometrie (měřičství) a fyziky 

(přírodozpyt). Zájem byl opět značný.  
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Velký význam mělo v roce 1949 zavedení nového studijního oboru „Měřící  

a automatizační technika“, což byl důsledek nástupu automatizace do průmyslu. Dále došlo 

k rozšíření studia cizích jazyků, nejprve nepovinně, později jako povinný předmět pro 

všechny třídy, to vše za nového ředitele ing. Václava Klepla.  

V roce 1976 byl za vedení ing. Jiřího Lorence st. zaveden další, již čtvrtý, studijní 

obor: „Výpočetní technika“. Škola tak reagovala na rozvoj a používání počítačů v mnoha 

oblastech. Tento krok měl za následek výrazné změny ve vybavení školy, bylo 

vybudováno středisko s číslicovými i analogovými počítači, které se průběžně rozšiřovalo. 

Tento čtyřoborový systém studia byl zachován do konce 80. let.  

Rozvoj školy po roce 1989 do současnosti 

Po roce 1989 došlo nejen k rozsáhlé rekonstrukci celé budovy, ale hlavně ke změně 

systému výuky. Za těmito změnami stál nový ředitel ing. Josef Hassmann, CSc.. Změna 

systému výuky spočívala v zavedení univerzálního oboru „Elektrotechnika a strojírenství“, 

na který se hlásili všichni uchazeči, bez nutnosti výběru dané specializace. Po absolvování 

společných základů pro všechny specializace se žák na konci 2. ročníku podle svého zájmu 

a na základě svých studijních výsledků rozhodne pro jednu ze čtyř specializací: 

� Automatizační systémy (A),  

� Automatizovaná konstrukce ve strojírenství (S),  

� Silnoproudá elektrotechnika (E),  

� Výpočetní systémy (V).  

Tento zatím experiment začal fungovat ve školním roce 1992/93 a měl žákům 

usnadnit rozhodování ve volbě svého budoucího vzdělání. Experiment trval 6 let a od 

školního roku 1999/00 byl vyučován podle řádných osnov. Jedinou změnou bylo rozšíření 

výuky o dvě specializace, které měly rozšířit a zatraktivnit nabídku studia:  

� Elektronická a sdělovací technika a  

� Digitální telekomunikační technika (T). 

Postup dělení do jednotlivých specializací má několik kroků. Žáci v 1. pololetí 1. 

ročníku jsou obeznámeni s kritérii pro rozdělení. Těmi jsou průměry ze všech čtyř pololetí 

(1. a 2. ročník), aktivita a reprezentace školy formou olympiád, soutěží  

a sportovního reprezentování na školní, regionální, okresní a republikové úrovní. Ve 2. 
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pololetí 2. ročníku je proveden průzkum, kde žáci závazně napíší pořadí tří specializací, 

které chtějí studovat. Při velkém zájmu o některou ze specializací je provedeno bodové 

hodnocení dle výše uvedených kritérií a podle pořadí žáků se naplňují jednotlivé 

specializace. Do bodové hodnocení jsou zařazeni pouze žáci s uzavřenou klasifikací. 

V roce 1992/93 byl otevřen tříletý obor Vyšší odborné školy, nyní zakončený 

titulem Diplomovaný specialista v oboru (DIS). Nabízeny jsou 3 obory: Automatizované 

systémy, Výpočetní systémy a Informatika ve státní správě. Dále škola otevřela 

konzultační středisko pod vedením Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kdy od 

školního roku 2002/03 je nabízen bakalářský kombinovaný studijní program Strojírenské 

technologie, obor Řízení výroby. Ve školním roce 2005/06 je otevřeno bakalářské 

kombinované studium oboru Počítačové modelování ve výrobě, vědě a technice. Zatím 

posledním krokem spolupráce je pro školní rok 2007/08 rozšíření nabídky oboru Řízení 

výroby prezenční formou studia. Po ukončení studia lze přímo navázat magisterským  

a inženýrským studiem na kterékoliv VŠ. Škola se tak stává významnou školou v regionu, 

kde lze získat střední, vyšší a vysokoškolské vzdělání v jediném vzdělávacím komplexu 

(viz obrázek 1).  

Současný vývoj probíhá od roku 2006 pod vedením ing. Jana Laciny. Na škole se 

uskutečnila řada inovací spočívající ve spolupráci s úřadem práce (rekvalifikační kurzy), 

spolupráci s regionálními firmami (informační a materiální podpora), investicemi do 

mobility a vizualizace vzdělávání. 

Obrázek 1: Současná podoba školy ve Školní ulici 
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 Malý pohled do historie popisuje jen důležité události z hlediska vývoje a výuky 

Střední průmyslové školy, detaily a zajímavosti je možné vyhledat na již zmíněných 

internetových stránkách školy, viz seznam literatury. Pro zajímavost v příloze č. 2 uvádím 

seznam ředitelů školy a délku jejich působení, během celých 134 let existence školy.  

2.1. Prezentace školy 

Prezentace školy je důležitá činnost z mnoha hledisek. Pravděpodobně 

nejdůležitějším hlediskem je prezentace před rodiči a žáky, z důvodu náboru nových 

uchazečů. Dalším důležitým hlediskem je prezentace před fyzickými a právnickými 

osobami, jakožto možnými zaměstnavateli absolventů a možnými sponzory školy. Důležitá 

je také prezentace dobrých výsledků před zřizovatelem a dalšími kompetentními orgány 

veřejné správy, protože tyto skutečnosti se následně projeví na úrovni financování 

organizace nebo přístupu při kontrole. Prezentace školy na veřejnosti je prováděna různými 

způsoby: 

� inzercí v periodikách – nejčastěji v Mladé frontě DNES a Deníku severní Čechy 

(viz obrázek 2), které pokrývají region působení SPŠ Chomutov. Škola se 

prezentuje hlavně v období před Dny otevřených dveří a před samotnými 

přijímacími zkouškami, respektive před závazným odevzdáním přihlášek na ZŠ. 

Samozřejmostí je inzerce ve Zlatých stránkách, Atlase školství a publikaci 

Vybíráme střední školy. Tato forma prezentace je finančně nejnáročnější, ale má za 

cíl oslovit širokou veřejnost. 

Obrázek 2: Ukázka zveřejněného inzerátu 
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� rozhlasové spoty – vysílání informací ke Dni otevřených dveří na chomutovské 

rozhlasové stanici Agara. Vysílání na stanici Blaník pro severní Čechy nemělo 

očekávaný ohlas a proto se od něj upustilo. Cílovou skupinou této prezentace jsou 

především mladí posluchači rádií, případní budoucí žáci školy.  

� výstavy vzdělávání – škola se účastní výstav vzdělávání v Lounech, Mostě, Žatci  

a samozřejmě v Chomutově. Na výstavách má svůj stánek, kde prezentuje svůj 

obor s nabízenými specializacemi (informační letáky viz obrázek 3), možnost 

návštěvy školy a hlavně informace o přijímacím řízení (počty volných míst, kritéria 

přijetí, brožury k přijímacímu řízení). Informace o studiu na SPŠ Chomutov 

podávají žáci nejvyšších ročníků školy, kteří lépe přiblíží studium na škole žákům 

ze ZŠ. Pro zatraktivnění stánku je zde instalován naprogramovaný automat s rukou 

a ukázky žákovských prací. Tato prezentace je důležitá pro rodiče budoucích žáků  

i pro výchovné poradce základních škol. Dovídají se zde o novinkách a dalších 

nabídkách školy. 

  

Obrázek 3: Informační letáky pro jednotlivé specializace 

� dny otevřených dveří – konají se ve dvou termínech. V pátek dopoledne  

v prosinci pro návštěvy celých tříd nebo skupin žáků ze ZŠ a to za plného provozu 

školy. Návštěvníci prochází hlavně laboratořemi kde vidí konkrétní práci žáků, 

práci v dílnách (soustružení, programování CNC, elektroinstalace,..), programování 

v učebnách VT, modelování v laboratořích CADu, měření na elektrických strojích 

a další zajímavé prvky. Druhý termín je některou sobotu v lednu, pro návštěvy 

žáků s rodiči, kteří mohou posoudit zázemí školy pro své děti. Přístupné jsou jak 

laboratoře, kde vyučující podávají informace o výuce a vybavení, tak učebny nebo 
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další prostory, jako tělocvičny, posilovna, školní klub a dílny. V sobotním termínu 

je možné si vyzkoušet tzv. přijímačky nanečisto, kdy si žák vyzkouší podobné 

zadání přijímacího testu z českého jazyka a matematiky. Test je v zápětí opraven  

a žákovi je oznámen výsledek. Tento druh prezentace osloví potenciální zájemce, 

kteří se rozhodují na základě vlastní návštěvy školy, konkrétního posouzení 

vybavenosti, možností školy nebo rozhovory s pedagogy. Někteří přijdou do školy 

jen proto aby si zkusili „přijímačky nanečisto“ a mohli tak objektivněji posoudit 

své možnosti dalšího studia na škole. 

� setkání na třídních schůzkách ZŠ – škola obesílá ZŠ v okolí své působnosti 

(Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec, Louny, Žatec, Most, Litvínov) a nabízí 

návštěvu při setkání rodičů se zástupci jednotlivých škol. Zde prezentuje školu, 

nabízený obor a jeho možné specializace, přijímací zkoušky a následně odpovídá 

na konkrétní dotazy rodičů. Škola takto každý rok obešle zhruba 60 ZŠ v okolí a na 

jejich přání navštíví 20-30 z nich. Tato prezentace je cílena na rodiče žáků 

devátých tříd a setkává se s kladným ohlasem rodičů i škol. Zde bych vyzdvihla 

přímé jednání před někdy neosobní prezentací brožurek a reklamy. 

� internetové stránky školy – zde najdeme všeobecné informace ke všem školám 

(SPŠ, VOŠ a VŠ). Ty se týkají hlavně studia, přijímacího řízení a studijních plánů. 

Je zde nabídka kurzů pro žáky i osoby mimo školu, aktivity školy – kroužky, 

realizované projekty, historie školy a kontakty. Dále konkrétní informace směřující 

k žákům – rozvrhy, suplování, konzultace; učitelům – pošta, bakaláři (SW pro 

evidenci a vedení klasifikace žáků, kde i rodiče mohou sledovat prospěch žáka); 

firmám – nabídka kalibračního střediska. Důležitou součástí z hlediska prezentace 

je sloupek na hlavní stránce s informacemi co se na škole děje, který je veden 

redakčním systémem a může do něj psát každý učitel. Dříve vkládal informace 

správce stránek a docházelo k časovému posunu a informace ztrácely na 

aktuálnosti. Vyhodnotit účinnost této prezentace je nad rámec této práce, ovšem 

v dnešní moderní době, kdo není na internetu, jako by nebyl. 

� informační systém – informace o škole jsou prezentovány na dvou zvukových 

informačních panelech kolem centra Chomutova, jako součást informačního  
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a orientačního systému města Chomutov. Tento způsob prezentace je spíše 

doplňková forma, pro neznalé příchozí.  

Většina způsobů prezentace je určena pro zimní období před odevzdáním přihlášek 

na základní školy, tzn. do konce února daného roku. Na ostatní část roku připadá 

prezentace formou internetových stránek školy, inzercí v jednoročních vydáních publikací 

např.: „Zlaté stránky, Atlas školství“ a informačním systémem. Škola přikládá největší 

význam tomuto zimnímu období a setkání na třídních schůzkách ZŠ, výstavám vzdělávání 

a dnům otevřených dveří, kam vysílá své zástupce nejen z řad učitelů, ale i žáků.  

Pohled na prezentaci školy z hlediska vynaložených finančních nákladů je vidět na 

obrázku 4. Nejvíce se za rok 2008 vydalo na inzerci v novinách a následně na rozhlasové 

spoty. Jedná se pouze o orientační vyčíslení přímých nákladů. Na vyčíslení ostatních 

prezentací by se musely použít kalkulace nepřímých nákladů, jako jsou mzdy 

zaměstnanců, energie, spotřebovaný materiál a další potřebné informace, které nejsou  

k dispozici. Celková suma těchto konkrétních způsobů prezentace činí 95 173,-- Kč, to 

představuje asi jen 2 % z ostatních neinvestičních výdajů z kterých se prezentace platí. 

 

44273; 47%

19433; 20%

17267; 18%

14200; 15%

inzerce v novinách rozhlasové spoty

informační systém výstavy vzdělávání

 

Obrázek 4: Graf výdajů na prezentaci školy v roce 2008 
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3. Analýza uchazečů o studium, žáků a jejich studijních 

výsledků na SPŠ Chomutov 

V této nejrozsáhlejší kapitole analyzuji uchazeče z hlediska jejich bydliště  

a studijních výsledků. Žáky, jejich studijní výsledky a jejich pozdější pokračování ve 

studiu nebo praxi. Ve své práci chci dokázat, že klesající vývoj počtu žáků na ZŠ má vliv 

na úbytek zájmu o studium na SPŠ Chomutov. To má za následek přijímání všech 

uchazečů a škola přichází o možnost výběru těch nejlepších žáků. Tím dochází ke snížení 

kvality absolventů a snižuje se celková prestiž školy. Očekávané jsou zhoršující se studijní 

výsledky uchazečů i žáků. Zajímavý je vývoj zájmu o jednotlivé specializace s rostoucím 

počtem žáků v Automatizované konstrukci ve strojírenství. Dále například porovnání 

výsledků jednotlivých specializací nebo úspěšnost žáků v jednotlivých ročnících studia. 

K rozboru jsou použity nejen statistické údaje z archivu školy, ale i názory žáků vyjádřené 

pomocí rozeslaného dotazníku.  

3.1. Dotazníkové šetření 

Pro získání více informací o samotném mínění žáků o škole a pro ověření své 

hypotézy o upadající prestiži školy, jsem vytvořila dotazníky. Dotazníky jsou dvojího typu, 

oba jsou součástí přílohy. V příloze č. 3 je dotazník určený žákům 2. a 4. ročníků. Otázky 

jsou zaměřeny na informace, které vyjadřují individuální názory na systém výuky, 

učitelský sbor nebo zdroje informací o škole. Do každé třídy třídní učitel rozdal 10 

dotazníků se snahou rozdat je mezi žáky s různým prospěchem. V pěti 2. ročnících 

odpovídalo 50 žáků z celkového počtu 118, to odpovídá 42,4 % dotázaných. Ve čtyřech 4. 

ročnících odpovídalo 40 žáků z celkových 96 žáků, to prezentuje 41,7 %. Druhý typ 

dotazníku byl určen učitelům (viz příloha č. 4). Otázky byly směřovány ke zjištění úrovně 

spokojenosti učitelů v různých oblastech, např. znalosti žáků, vybavení školy, finanční 

ohodnocení, vztahy na pracovišti nebo již zmiňovaná prestiž. Rozdáno bylo 54 dotazníků  

a zpět se jich vrátilo k posouzení 27, odpovídala tedy přesně polovina oslovených učitelů.  
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3.2. Uchazeči na SPŠ Chomutov 

Každý uchazeč o studium na SPŠ Chomutov musí projít přijímacím řízením. 

Kritéria přijetí jsou stanovená Pokynem ředitele SPŠ a VOŠ Chomutov. V prvním kole 

jsou přijati uchazeči bez přijímacích zkoušek, pokud v prvním pololetí 9. ročníku měli 

průměr do 1,5, ostatní konají písemné přijímací zkoušky z matematiky (max. 40 b.)  

a českého jazyka (max. 40 b.). K výsledkům testu se připočítá bodové hodnocení ze ZŠ 

(max. 20 b.), které získají podle vzorce: 

N = 30 – (P1+P2+S1+S2) 

N - počet bodů ze ZŠ,  

P1 - průměr za 2. pololetí předposledního ročníku 

P2 - průměr za 1. pololetí posledního ročníku  

S1 - součet známek z předmětů Čj, Cj, M, F za 2. pol. předposledního ročníku 

S2 - součet známek z předmětů Čj, Cj, M, F za 1. pol. posledního ročníku.  

Pokud žák získá alespoň polovinu počtu bodů a umístí se v počtu přijímaných žáků, 

úspěšně splnil přijímací zkoušky. Maximální počet přijímaných žáků na školní rok 2009/10 

je 168. Pokud počet uchazečů o vzdělání nepřesáhne 168 jsou všichni přijati bez 

přijímacích zkoušek. Za sledované období se změnil jen maximální počet přijímaných 

žáků, jinak kritéria přijetí zůstávala stejná.  

Podle zájmu uchazečů se odvíjí počet žáků v prvních ročnících. Snaha a optimální 

kapacita školy je otevřít 5 tříd po 30ti žácích, což je 150 žáků, jako maximum se mohou 

přijmout ještě 4 žáci do každé třídy. Pokud je zájem větší, škola si vybírá nejlepší žáky do 

tohoto maximálního počtu. Problém nastává pokud je uchazečů tak málo, že se nenaplní, 

ani částečně všech 5 tříd. Tento stav má za následek snížení úvazků některým učitelům  

a má vliv na celé 4 roky existence tohoto ročníku. K problému otevření pouze 4 tříd 1. 

ročníků došlo ve školním roce 2004/05 a 2005/06. K naplnění tříd žáky dochází bez 

výběru, všichni uchazeči jsou na školu přijati. Uchazeče o studium na SPŠ Chomutov jsem 

se rozhodla posoudit ze dvou hledisek. Podle trvalého bydliště žáka a jeho studijních 

výsledků na základní škole.  
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3.2.1. Bydliště uchazečů na SPŠ Chomutov 

Podle informací uvedených na přihláškách v kolonce trvalé bydliště jsem došla 

k výsledkům uvedeným v tabulce 1. Je vidět procentuální úbytek žáků s trvalým bydlištěm  

 v okrese Chomutov, naopak je razantní přírůstek z okresu Most. Zájem žáků z okresu 

Louny je až na propad ve školním roce 2006/07 vyrovnaný. Zájem z ostatních okresů je 

pro jejich větší vzdálenost zanedbatelný. Při porovnání jednotlivých okresů na 

integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí [3] podle množství státních 

středních škol, nabízejících ukončení studia maturitní zkouškou, pro žáky s ukončenou 

školní docházkou (viz příloha č. 5), dojdeme k následujícím závěrům.  

V okrese Louny je 9 středních škol, které splňují tyto podmínky. Celkem tyto školy 

přijaly ve školním roce 2008/09 379 žáků a na nadcházející školní rok 2009/10 nabízejí 

614 volných míst. Je třeba zohlednit, že jsou zde zahrnuty jak odborné školy a učiliště, tak 

gymnázia a obchodní akademie, kde své uplatnění najdou i humanitně zaměření žáci. 

Případnou konkurencí pro SPŠ CV je pouze Střední odborná škola technická v Lounech, 

kde je možnost studovat strojírenství. Tato škola pro nadcházející rok nabízí pouze 60 míst 

a v tomto školním roce 2008/09 přijala pouze 26 žáků. Další alternativou je Střední 

odborná škola v Podbořanech, kde ale převládají učňovské obory, popřípadě odborné 

obory zakončené maturitní zkouškou. 

Tabulka 1: Počet přijatých žáků do 1. ročníku podle trvalého bydliště 

okres město na šk. rok 
04/05 

na šk. rok 
05/06 

na šk. rok 
06/07 

na šk. rok 
07/08 

na šk. rok 
08/09 

Chomutov 38 34 49 43 28 
Jirkov 16 15 23 17 30 
Klášterec 10 15 5 7 7 

 

Kadaň 6 10 18 4 5 
Chomutov Celkem 80 (67%) 82 (61%) 101 (66%) 80 (57%) 76 (54%) 
Louny  24 (20%) 30 (22%) 23 (15%) 30 (21%) 31 (22%) 
Most  15 (12,5%) 21 (16%) 28 (18%) 25 (18%) 32 (23%) 
Teplice   1 1 3  
Cheb  1     
Benešov   1    
Karlovy 
Vary 

    2  

Nymburk      1 
Celkem (100%) 120 135 153 140 140 
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V okrese Most je těchto škol 8. Tyto školy přijaly ve školním roce 2008/09 557 

žáků a na nadcházející školní rok 2009/10 nabízejí 798 volných míst. Tady už je 

konkurence větší a to hlavně Střední průmyslovou školou v Mostě, která nabízí 150 míst 

pro žáky technického zaměření ve směrech strojírenství, doprava a technické lyceum. Ani 

tato škola nenaplnila svůj stav a do tohoto školního roku přijala pouze 107 žáků. Další 

konkurencí pro specializaci Silnoproudá elektrotechnika je ještě Střední odborná škola 

Meziboří, která nabízí 84 volných míst, ale kapacitu naplnila pouze 22 žáky. Ostatní školy 

technického zaměření mají spíše učňovské obory, které mají jiné zaměření než naše 

nabízené specializace. 

V posledním sledovaném a zároveň nejdůležitějším okrese Chomutov, je středních 

škol splňující tyto podmínky nejvíce, a to 10. Tyto školy přijaly ve školním roce 2008/09 

714 žáků a na nadcházející školní rok 2009/10 nabízejí 1 165 volných míst. Všechny 

ostatní technické školy jsou se zaměřením na výuční list, ale jsou zde i maturitní obory, 

ohrožující hlavně specializace Silnoproudá elektrotechnika a Automatizovaná konstrukce 

ve strojírenství. V okrese Chomutov je nejvíce volných míst pro uchazeče o středoškolské 

vzdělání ukončené maturitní zkouškou, ale přímá konkurence pro SPŠ Chomutov na stejné 

úrovni není. Bohužel žáci začínají dávat přednost lehčím školám nabízejícím jak výuční 

list, tak maturitu.  

Okres Počet škol Počet oborů Počet oborů s PZ 

Louny 9 17 7 

Most 8 23 2 

Chomutov 10 28 6 

Celkem 27 68 15 

Tabulka 2: Počty nabízených oborů s přijímacím řízením 

Málo uchazečů a hodně škol má za následek, z mého hlediska, negativní trend 

přijetí bez přijímacích zkoušek (PZ). Jak je vidět na výše uvedené tabulce 2 jen u 15ti 

oborů se konají přijímací zkoušky z celkového počtu 68 nabízených oborů. Nejhorší 

situace je v okrese Most. Zde jsou jen dva obory s PZ, z toho jeden je s talentovou 

zkouškou. Jsem ráda, že na Střední průmyslové škole se přijímací zkoušky zatím konají. Je 

ovšem otázka, jaké kvality tyto přijímací zkoušky jsou, když ze všech přihlášených žáků 

jsou všichni přijatí. Škola si díky malému počtu zájemců nemůže vybírat a k naplňování 

tříd dochází bez výběru těch „lepších“ žáků. Bez ohledu na to si ale myslím, že by si každý 
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žák, který chce studovat na střední škole měl projít touto zkouškou. Měl by poznat 

povinnost zodpovědně se připravit na zkoušku a naučit se zvládat stres a napětí, které s tím 

souvisí.  

V dnešní době, kdy je pro mladé schůdnější cesta nejmenšího odporu, jsou právě 

tyto smíšené školy, které nabízejí výuční list i obory s maturitou, největší hrozbou. Nechci 

snižovat jejich důležitost, učňovské obory jsou zapotřebí, ale možnost dodělání si „lehké“ 

maturity a pak ještě pokračovat na VŠ, která má stejné problémy s počty žáků a tak trend 

snižování nároků na studenty pokračuje, se nelze divit snižování kvality lidského kapitálu 

pro zaměstnavatele. Z praxe je známo, že žáci z důvodu neprospěchu a nezvládnutí studia 

odcházející ze Střední průmyslové školy, právě sem, jsou zde za premianty a nemusí se 

nijak zvlášť snažit a učit se. To je zřejmě trend přetrvávající ze základních škol. Proto 

slova jako tradice, prestiž a výběrová škola láká spíše rodiče (mnohdy bývalé studenty)  

a vidina dobrého studijního základu pro vysoké školy, není zrovna trhák pro 15ti letého 

žáka. Tomuto názoru odpovídá i výsledek dotazníku, kdy necelých 45 % dotázaných žáků 

z celkového počtu 90 dotazovaných, by si tuto školu znovu nevybralo, přičemž nejčastěji 

udávaný důvod je její obtížnost a náročnost. Při rozdělení na žáky 2. a 4. ročníků je právě  

u 4. ročníků dokonce toto procento 57,5 %, což je alarmující, protože jak vyplývá 

z dotazníku, nejvíce žáků se o naší škole dozvídá od kamarádů, a to 35 % z celkového 

počtu dotázaných. Takže pokud tento názor začnou předávat mladším ročníkům, zřejmě 

nových žáků výrazně nepřibude. Je jasné, že o tyto výsledky se nelze opírat, protože 

v dotazníku odpovídalo pouze 42,1 % z celkového počtu žáků 2. a 4. ročníků a názor 

rodičů má větší váhu, ale jistá hrozba to je.   

3.2.2. Studijní výsledky uchazečů na základní škole 

Druhé zvolené hledisko bylo srovnání uchazečů podle jejich studijních výsledků. Ze 

všech známek uvedených na přihlášce jsem do své studie vybrala pouze známky  

z: chování, českého a cizího jazyka, dějepisu, matematiky, fyziky, chemie a tělesné 

výchovy. Známku z chování jsem vybrala hlavně pro zajímavost, protože jak se ukázalo, 

kromě očekávané hodnoty jedna jsem zaznamenala i dva případy hodnoty dva. V prvním 

případě, ve školním roce 2006/07, kdy celkový průměr vybraných známek žáka byl 3, ve 

druhém případě, ve školním roce 2005/06, kdy ale celkový průměr vybraných známek byl 

překvapivě 1,63. Další předměty jsem vybrala jednak z důvodu předpokladu pro studium 
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na technické škole (matematika, fyzika), další pro jejich pokračování ve výuce v prvním 

nebo i druhém ročníku na této škole (dějepis, chemie), český a cizí jazyk z důvodu 

maturitního předmětu a tělocvik pro prezentaci i fyzické stránky budoucího žáka.  

Výsledky jsem z mého hlediska rozdělila do 3 grafů podle důležitosti předmětů pro 

studium na SPŠ Chomutov. Mezi důležité předměty patří český jazyk, matematika a cizí 

jazyk. Jedná se o předměty, které provázejí žáka celé čtyři roky studia a může se jednat  

o maturitní předměty (viz obrázek 5). Dějepis, chemie a fyzika jsou středně důležité  

a studují se pouze první dva roky (viz příloha č. 6, obrázek 1). Zbylé předměty chování  

a TV vidím jako méně důležité a jsou zařazeny spíše pro zajímavost (viz příloha č. 6, 

obrázek 2). 
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Obrázek 5: Graf studijních výsledků důležitých předmětů ze ZŠ 

 Z grafů vyplývá technické zaměření žáků a tím pádem nejhorší postavení předmětu 

český jazyk před matematikou nebo přibližně stejně postaveným předmětům chemie  

a fyzika, které jsou překvapivě na horší nebo stejné úrovni jako dějepis nebo cizí jazyk. 

Žádným překvapením není tělesná výchova, kde se předpokládá jednička, nejhůře dvojka.  

I zde se našly dvě výjimky se známkou tři. 

 Podle níže uvedeného obrázku 6 mají přijatí žáci lepší průměry oproti předchozím 

rokům. Nejlepších studijních výsledků dosáhli žáci ze školního roku 2006/07. Těmto 

z mého hlediska dobrým výsledkům, ale neodpovídá mínění zdejších učitelů, kteří z 66,5 

% nejsou spokojeni s úrovní znalostí žáků ze ZŠ. Poukazují na povrchní, nezažité, málo 
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upevněné znalosti, velké rozdíly mezi školami nebo nedostatky v práci s kalkulačkou. Tyto 

nedostatky jsou pozorovány z některých konkrétních škol opakovaně, což nasvědčuje ne  

o nízké úrovni žáků, ale špatném vzdělávacím procesu, potažmo učiteli. Nad tímto 

problémem by se mělo zamyslet Ministerstvo školství a zajímalo by mě např. řešení 

v podobě stejného zadání přijímacích zkoušek (obdoba sjednocených maturit) a jejich 

výsledek. Myslím, že většina SŠ by měla problém naplnit své třídy.  
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Obrázek 7: Graf zdrojů informovanosti žáků o škole 

Z dotazníkového šetření k prezentaci školy na veřejnosti vyplynulo, že ani jeden 

způsob prezentace z kapitoly 2.1. není tím s největší odezvou. Podle uvedeného obrázku 7 

je vidět, že nejvíce přijatých žáků se o škole dozvědělo nebo informovalo od kamarádů, až 

poté měla vliv inzerce školy a to na výstavách vzdělávání SŠ. Dále je patrný vliv rodičů, 

kdy není výjimkou, že zde někdo z rodiny studoval. Menší vliv má také prezentace na ZŠ  

a nejméně efektivní je inzerce v novinách, na kterou bylo roce 2008 vynaloženo 44 273,- 

Obrázek 6: Graf celkových průměrů uchazečů 
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Kč (viz obrázek 4). V jiném způsobu je např. uvedený „internet, bratranec, který zde 

studoval“ nebo „všeobecná známost a povědomí o této škole“. Z tohoto výzkumu je patrné, 

že se škola přímo nepodílí na prezentaci takovou měrou, jakou by asi chtěla, i když 

nepřímo těží ze své pověsti a počtu absolventů, kteří dále šíří povědomí o této škole.  
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Obrázek 8: Graf důvodů výběru SPŠ Chomutov 

Důvody výběru školy podle výsledků dotazníkového šetření jsou znázorněny na 

obrázku 8. Nejčastěji uvedeným důvodem je prestiž školy, která je podle mého soudu 

pozůstatkem a dozníváním z minulých let, kdy jen jména některých kantorů byla známa 

v širokém a dalekém okolí a zaručovala znalosti a bezproblémové studium na VŠ. Tím 

nechci znevažovat práci a osobnosti současných učitelů, ale myslím, že současná doba  

a výchova mládeže už pojmům prestiž a uznání hlavně v oblasti vzdělávání nepřeje. I zde 

alespoň v rámci školy nebo města existují výjimky. S tímto názorem žáků koresponduje  

i názor učitelů, z kterých je 89 % spokojeno s prestiží školy na veřejnosti, s dodatky typu 

„zatím, bude hůř, někdy až překvapí“ nebo „bohužel upadá“. Dalším podstatným důvodem 

je technické zaměření a řekla bych i technické vybavení školy. Jak již bylo v kapitole 

3.2.1. Bydliště uchazečů na SPŠ Chomutov uvedeno, škola stejného charakteru a rozsahu 

v okrese Chomutov není. Další důvody jsou celkem vyrovnané, jen pro zajímavost 

v kolonce jiné je např. uvedeno „šel jsem s kamarády, dostal jsem se bez přijímacího 

řízení, nechtěl jsem na gymnázium“ nebo „prostě ta škola zbyla“.  
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3.3. Žáci na SPŠ Chomutov 

Analýzu žáků SPŠ Chomutov jsem provedla ve druhém a čtvrtém ročníku. Ve 

druhém ročníku z důvodu absolvování poloviny studia, respektive obecné části společné 

pro všechny specializace, kde žáci získali základní technické znalosti pro další studium ve 

vybrané specializaci. Analýzu ve čtvrtém ročníku jsem provedla z důvodu absolvování 

celého procesu vzdělávání a důležitosti konečných známek pro další studium na Vysoké 

škole, které se většinou předpokládá.  

3.3.1. Žáci 2. ročníků 

Podklady pro rozbor studijních výsledků jsou z třídních výkazů za uzavřené druhé 

pololetí jednotlivých školních roků. Průměry jsou ze 14ti předmětů uvedených dále 

v příloze č. 7. Ve školních letech 2003/04 až 2006/07 byly vždy 4 třídy, jen ve školním 

roce 2007/08 bylo tříd k posouzení 5.  

Podle obrázku 9 ve školním roce 2005/06 a 2006/07 jsou nejhorší studijní výsledky, 

což odpovídá výše uvedeným výsledkům (viz obrázek 6) a žákům hlásících se do 1. 

ročníků ve školní roce 2004/05 a 2005/06, kdy měli tito žáci také nejhorší výsledky, i když 

o stupeň lepší, což přisuzuji rozdílu učiva a náročnosti mezi základní a střední školou.  

Obrázek 9: Graf celkových průměrů žáků 2. ročníků 
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 Jak je vidět z uvedené tabulky 3, prudce stoupá počet žáků, kteří neprospěli na 

konci 2. ročníku. To je pokračující vývoj z 1. ročníku, kdy během těchto dvou let dochází  

k největšímu úbytku žáků, kteří nezvládli nápor studia a přestoupili na jinou školu. 

Z důvodu optimalizace škola ze 150 přijatých žáků do 1. ročníku otevřela 4 třídy 

specializací do maximálního počtu 136 žáků. Tak byla zajištěna pověst výběrové školy  

a zvýšil se předpoklad úspěšného ukončení studia většiny postupujících žáků. Takto se 

dalo postupovat v dřívějších letech, kdy byl větší počet zájemců a škola si mohla dovolit 

vybírat z uchazečů. Jak se zdá těmto časům odzvonilo. Podle věkového složení mužů 

v Ústeckém kraji [4], ve věkové skupině 16 – 19 let, je pro rok 2009 evidováno 26 031 

mužů. Snižování stavu by mělo trvat až do roku 2015 na 19 609 mužů. V dalším vývoji 

nastane očekávané, ale zatím pozvolné zvyšování stavu. Tento razantní pokles skoro  

o třetinu bude znamenat riziko zavření pro některé školy a učiliště. Je na Ministerstvu 

školství jaké přijme opatření.  

Důležitou oblastí, kromě studijních výsledků je zavedená koncepce studia, která 

spočívá v prvních dvou společných letech a následném rozdělení do specializací (viz 

historie školy). O první čtyři specializace, které jsou v nabídce nejdéle, je trvalý zájem. 

Škola z důvodu rozšíření a zpestření nabídky studia zavedla od školního roku 1999/00 dvě 

nové specializace. Do školního roku 2008/09 však specializace Elektronická a sdělovací 

technika nebyla otevřena ani jednou. Specializace Digitální telekomunikační technika byla 

otevřena pouze dvakrát. Tento krok škola podcenila, protože zájem žáků a jejich uplatnění 

na trhu práce je malý. Z mého pohledu provedla nedostatečnou analýzu trhu a podcenila 

prezentaci specializací, vybavenost laboratoří i zaškolení učitelů. Tyto nedostatky žáci 

vnímají a raději volí zaběhlé specializace s dlouholetou tradicí. Z důvodu neefektivnosti 

 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 

neprospěli  4 3 4 14 13 

prospěli  106 106 90 98 118 

prospěli 

s vyznamenáním 

4 7 3 1 5 

celkem žáků 114 116 97 113 135 

Tabulka 3: Prospěch žáků 2. ročníků 
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jejich udržování pro školu dochází od školního roku 2009/2010 k zániku těchto 

specializací.  

Za poslední dva roky byl zájem o specializace tak vyrovnaný, že se bodové 

hodnocení popsané v historii školy neprovádělo. Pokud se bodové hodnocení provádělo, 

žák byl zařazen nejhůře do specializace uvedené na druhém místě. Vývoj zájmu  

o jednotlivé specializace za posledních 5 let kopíruje naplněnost jednotlivých tříd (viz 

tabulka 4). Trvalý zájem je o specializaci Výpočetní systémy. Vzrůstající zájem je vidět  

u Automatizované konstrukce ve strojírenství na úkor Automatizačních systémů a ve 

školním roce 2006/07 i na úkor Silnoproudé elektrotechniky. Poslední školní rok 2008/09 

je vyrovnaný a naplněnost tříd plyne z nejvyššího počtu uchazečů 153 ve školním roce 

2006/07.  

Třídy 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 

A3 30 28 20 19 32 

S3 23 24 30 29 33 

E3 0 29 16 28 32 

V3 32 30 29 31 30 

T3 28 0 0 0 0 

Tabulka 4: Vývoj zájmu o jednotlivé specializace 

Tato výuka formou rozdělení na specializace má jistě své výhody i nevýhody. Mezi 

výhody by mělo patřit:  

� zjednodušené rozhodování žáků o jejich budoucí profesní specializaci,  

� získání základních vědomostí k jednotlivým oborům a tím širší technický 

rozhled a povědomí,  

� možnost změny názoru na „svoji“ specializaci.  

Mezi nevýhody, hlavně pro rozhodnuté žáky, patří:  

� ztráta dvou let, které mohli věnovat hlubšímu studiu své specializace,  

� možné špatné výsledky v předmětech, které nechtěli studovat,  

� rozbití vytvořeného kolektivu v prvních dvou letech a další nutnost 

přizpůsobení se v nově vytvořené třídě s novými spolužáky.  
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Z vlastní zkušenosti jsem toto rozdělení velmi ocenila, protože představa  

o jednotlivých specializacích, jejich studiu a o zidealizované vizi budoucího povolání se 

liší. To člověk právě zjistí během prvních dvou let, kdy se ještě může rozhodnout o jiném 

zaměření. Podle výsledků z dotazníku (viz obrázek 10), ale již zřejmě ubývá nerozhodných 

žáků a 56 % z dotázaných studujících ve 2. ročníku by raději hned do vybraného oboru  

a jen 40 % je s tímto rozdělením spokojeno. Zbývající 4 % navrhovali pro mě zajímavé 

řešení, které by nevýhody alespoň částečně utlumily. A to rozdělení do specializací po 

jednom společném školním roce. Třída by se tak nestačila stmelit, neoblíbené předměty by 

se studovaly jen jeden rok a nerozhodní žáci by získali přehled co mohou od jednotlivých 

specializací očekávat. Nesouhlas s trendem rozdělení ve čtvrtém ročníku trochu opadává, 

nesouhlasí 47,5 % z dotázaných studujících a 52,5 % souhlasí a je s touto koncepcí studia 

spokojeno.  

3.3.2. Žáci 4. ročníků 

Podklady pro analýzu studijních výsledků jednotlivých 4. ročníků jsem čerpala 

z třídních výkazů za uzavřené druhé pololetí uvedených školních roků. Průměry jsou 

z předmětů, uvedených dále v příloze č. 7, vycházející z daných specializací. Ve všech 

uvedených školních letech 2003/04 až 2007/08 byly vždy 4 specializace A, E, V, S, jen ve 

školním roce 2005/06 byly specializace A, T, V, S.  

Průměrné hodnoty známek jednotlivých specializací se až do školního roku 

2005/06 prolínají (viz obrázek 11). Po tomto školním roce se všechny uvedené specializace 

zhoršují, s výjimkou specializace A. Specializace T byla ve sledovaném období otevřena 

Obrázek 10: Spokojenost žáků s koncepcí společných dvou let 
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pouze jednou. Proto ji můžeme porovnat pouze vzhledem k ostatním specializacím 

v daném školním roce 2005/06, měla nejhorší průměrný výsledek. V dalším zpracování 

tuto specializaci již nebudu uvádět. Nejstabilnějších, ale zhoršujících se výsledků dosahuje 

specializace S, trvale se zhoršující průběh provází specializaci E. Specializace A má 

největší rozptyl dosažených výsledků od nejlepšího 2,07 ve školním roce 2004/05 po 

nejhorší 3,1 ve školním roce 2006/07, od kterého se začíná opět zlepšovat. Poslední 

sledovaná specializace V, má od školního roku 2005/06, kdy dosáhla nejlepšího výsledku 

ze všech specializací 2,03, zhoršující se tendenci, ale přesto v posledním sledovaném 

školním roce 2007/08 dosáhla nejlepšího průměru 2,57 ze všech specializací.  

Charakteristika jednotlivých specializací 

Po zhodnocení celkových výsledků se budu dále věnovat jednotlivým 

specializacím, jejich stručné charakteristice, prospěchu žáků, výsledkům maturitních 

zkoušek, pokračování studia na VŠ a nezaměstnaností absolventů z celkového hlediska. 

Pro úplnost uvádím průběh a možnosti maturitních zkoušek. 

Nejdůležitějším okamžikem žáka na škole je úspěšné vykonání maturitní zkoušky. 

Zkouška se skládá z několika částí. Prvním krokem je v dubnu písemná zkouška 

z předmětu český jazyk a literatura, následuje v květnu praktická zkouška, která se koná ve 

dvou dnech. První den probíhá losování zadání a praktická část měření, počítání nebo 

programování v příslušných laboratořích. Druhý den následuje zpracování výsledků na 

Obrázek 11: Graf celkových průměrů žáků 4. ročníků 
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počítačích. Posledním krokem je ústní zkouška, kdy v jeden den žák prokáže znalosti ze  

2 povinných a 2 volitelných předmětů. Předměty k maturitní zkoušce stanovuje ředitel 

školy. Výsledky maturitní zkoušky se žák dozví ve stejný den, po vyzkoušení všech 

účastníků. V polovině září se koná opravný termín maturit. Žáci kteří neprospěli z jednoho 

předmětu, opakují pouze tento předmět. Žáci, kteří neměli uzavřené 2. pololetí 4. ročníku  

a během prázdnin ho uzavřeli, skládají v tento termín celou maturitní zkoušku. Žák, který 

neprospěl ze dvou či více předmětů, opakuje celou zkoušku znovu v řádném termínu 

následujícího roku, tuto možnost má jen jednou. Podklady pro statistiku maturitních 

zkoušek byly čerpány z výročních zpráv [5]. Pokud nebyly uvedeny zde, tak zdrojem byly 

přímo maturitní katalogy. Uvedené výsledky jsou vyhodnocením řádného termínu v měsíci 

květnu pro daný školní rok a patří sem žáci s uzavřenou klasifikací v květnu a neúspěšní 

žáci z minulých let. Nesoulad v počtu žáků, kteří prospěli na konci 4. ročníku a maturanty 

je způsoben právě rozdílem mezi termíny. Květen je termín řádných maturit a v srpnu se 

uzavírají třídní výkazy, z kterých byl čerpán prospěch žáků. Složení, termíny i zdroje 

podkladů pro maturitní zkoušku jsou pro všechny specializace stejné, liší se pouze 

předměty.  

 Automatizační systémy 

„Připravuje žáky v oblasti automatizační, regulační a měřící techniky, pro práci 

v oblasti řízení, měření automatizování provozů a technologií s aplikační podporou 

Obrázek 12: Graf procentuálního vyjádření prospěchu žáků A4 
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výpočetní techniky.“ dle informační brožury SPŠ a VOŠ Chomutov pro školní rok 2008/09 

[6].  

Prospěch žáků specializace Automatizační systémy byl nejlepší ve školním roce 

2004/05, kdy 4 žáci prospěli s vyznamenáním a ostatní prospěli (viz obrázek 12). Nejhorší 

prospěch byl ve školním roce 2006/07, kdy 5 žáků neprospělo a ostatní prospěli. Žáci byli 

hodnoceni z 11ti předmětů uvedených v příloze č. 7, tabulka 1. 

Maturitní zkouška pro specializaci Automatizační systémy se skládá z povinných 

předmětů: Automatizace a Český jazyk a literatura. Volitelné předměty si žák závazně 

vybírá v prosinci daného školního roku. Z obecných předmětů si vybírá z nabídky 

Matematika, Fyzika, Ekonomika a studovaný cizí jazyk. Nabídka technických předmětů je 

Elektrotechnické měření a Elektronika. Pořadí nejúspěšnějšího vykonání maturitní zkoušky 

je uvedeno v posledním sloupci tabulky 5.  

Školní rok Celkem žáků PSV P Úspěšnost Pořadí 

2003/04 25 0 21 84 % 3. 

2004/05 31 8 21 93,5 % 1. 

2005/06 29 4 23 93,1 % 2. 

2006/07 28 1 16 60,7 % 5. 

2007/08 23 1 18 82,6 % 4. 

Tabulka 5: Výsledky maturitních zkoušek žáků A4 

Automatizovaná konstrukce ve strojírenství  

„Připravuje žáky v oblasti technologie výroby a konstrukce, pro užití strojírenských 

materiálů, technologických postupů, návrhů strojírenských konstrukcí a využívání 

výpočetní techniky ke zpracování technické dokumentace a pro práci s číslicově řízenými 

obráběcími stroji.“ zdroj informační brožura SPŠ a VOŠ Chomutov pro školní rok 2008/09 

[6]. 

Prospěch žáků specializace Automatizovaná konstrukce ve strojírenství je první tři 

sledované školní roky 2003/04 až 2005/06 vyrovnaný (viz obrázek 13). Počet žáků kteří 

prospěli s vyznamenáním odpovídá počtu žáků, kteří neprospěli. V obou zbývajících 

školních letech 2 žáci neprospěli a ostatní prospěli. Žáci jsou oproti ostatním specializacím 
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v nevýhodě, protože jsou hodnoceni z nejvíce, 13ti předmětů uvedených v příloze č. 7, 

tabulka 2. 

Pro specializaci Automatizovaná konstrukce ve strojírenství jsou povinné maturitní 

předměty: Strojírenská technologie a Český jazyk a literatura. Z obecných volitelných 

maturitních předmětů si žák vybírá také z nabídky Matematika, Fyzika, Ekonomika  

a studovaný cizí jazyk. Nabídka technických předmětů je Strojní zařízení nebo Mechanika. 

Je zajímavé, že pořadí úspěšnosti jednotlivých školních let je stejné jako v předešlé 

specializaci (viz tabulka 6).  

Školní rok Celkem žáků PSV P Úspěšnost Pořadí 

2003/04 21 2 17 90,5 % 3. 

2004/05 27 3 23 96,3 % 1. 

2005/06 24 3 20 95,8 % 2. 

2006/07 23 3 16 82,6 % 5. 

2007/08 20 1 17 90 % 4. 

Tabulka 6: Výsledky maturitních zkoušek žáků S4 

Výpočetní systémy  

„Připravuje žáky v oblasti softwaru a hardwaru pro práce při zavádění výpočetní 

techniky, jejího programování a využití pro různé aplikační činnosti, pro technická řešení 

problematiky návrhu, montáže a instalace počítačů a počítačových sítí.“ zdroj informační 

brožura SPŠ a VOŠ Chomutov pro školní rok 2008/09 [6]. 

Obrázek 13: Graf procentuálního vyjádření prospěchu žáků S4 
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Prospěch žáků specializace Výpočetní systémy je vzhledem k ostatním 

specializacím nejlepší. Má za sledované období celkem 11 žáků, kteří prospěli 

s vyznamenáním a pouze jednoho, který neprospěl ve školním roce 2007/08 (viz obrázek 

14). Žáci jsou oproti ostatním specializacím v malé výhodě, protože jsou hodnoceni 

z nejméně předmětů, 10ti uvedených v příloze č. 7, tabulka 4.  

Do specializace Výpočetní systémy patří povinné maturitní předměty: Elektronické 

počítače a Český jazyk a literatura. Z obecných volitelných předmětů si žák vybírá ze 

stejné nabídky Matematika, Fyzika, Ekonomika a studovaný cizí jazyk. Nabídka 

technických předmětů je Programové vybavení, Elektrotechnická měření a Elektronika. 

100 % úspěšnost maturitních zkoušek byla ve školním roce 2005/06. (viz tabulka 7).  

Obrázek 14: Graf procentuálního vyjádření prospěchu žáků V4 

Školní rok Celkem žáků PSV P Úspěšnost Pořadí 

2003/04 24 3 19 91,7 % 2. 

2004/05 24 2 18 83,3 % 5. 

2005/06 31 9 22 100 % 1. 

2006/07 29 6 20 89,7 % 4. 

2007/08 20 6 12 90 % 3. 

Tabulka 7: Výsledky maturitních zkoušek žáků V4 
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Silnoproudá elektrotechnika  

„Připravuje žáky v oblasti výroby, rozvodu a užití elektrické energie, pro práce 

v elektrárnách, rozvodnách a elekt. stanicích, pro zpracování základních projektů 

elektrických zařízení a využívání výpočetní techniky v elektro-aplikacích.“ zdroj 

informační brožura SPŠ a VOŠ Chomutov pro školní rok 2008/09 [6]. 

Prospěch žáků specializace Silnoproudá elektrotechnika byl nejlepší ve školním 

roce 2003/04, kdy 4 žáci prospěli s vyznamenáním a ostatní prospěli (viz obrázek 15). Ve 

školním roce 2005/06 je prodleva z důvodu většího zájmu o specializaci Digitální 

telekomunikační systémy. Následující školní roky jsou zhoršením, žáci jen prospěli nebo 

neprospěli. Žáci mají stejně jako ve specializaci Automatizační systémy 11 předmětů, které 

jsou uvedeny v příloze č. 7, tabulka 3. 

Školní rok Celkem žáků PSV P Úspěšnost Pořadí 

2003/04 24 6 18 100 % 1. 

2004/05 33 1 31 96,9 % 2. 

2005/06 otevřena specializace T 

2006/07 28 0 20 71,4 % 4. 

2007/08 12 1 10 91,7 % 3. 

Tabulka 8: Výsledky maturitních zkoušek žáků E4 

 

Obrázek 15: Graf procentuálního vyjádření prospěchu žáků E4 
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Povinné maturitní předměty pro specializaci Silnoproudá elektrotechnika jsou: 

Elektroenergetika a Český jazyk a literatura. Z obecných volitelných předmětů si žák 

vybírá ze stále stejné nabídky Matematika, Fyzika, Ekonomika a studovaný cizí jazyk. 

Nabídka volitelných technických předmětů je Elektrické stroje a přístroje, Elektrická 

zařízení a Elektrotechnická měření. 100 % a nejlepší úspěšnost maturitních zkoušek byla 

ve školním roce 2003/04 (viz tabulka 8).  

Porovnáme-li jednotlivé obrázky prospěchu žáků, na první pohled je zřejmé, že 

nejúspěšnější jsou 4. ročníky specializace Výpočetní systémy. Zde 7,9 % žáků prospělo 

s vyznamenáním, 91,4 % prospělo a jen 0,7 % žáků neprospělo z celkového počtu 140 

žáků, kteří prošli za posledních 5 školních let těmito specializacemi. Druhé nejlepší  

4. ročníky jsou ve specializaci Silnoproudá elektrotechnika, kde 4 % žáků prospělo 

s vyznamenáním, 93 % prospělo a 3 % neprospělo z celkového počtu 101 žáků. Třetí  

4. ročníky v pořadí jsou ve specializaci Automatizační systémy, kde 3,6 % žáků prospělo 

s vyznamenáním, 92 % prospělo a 4,4 % neprospělo z celkového počtu 138 žáků.  

4. ročníky specializace Automatizovaná konstrukce ve strojírenství mají vzhledem 

k ostatním specializacím nejhorší výsledky. Nejméně žáků, kteří prospěli s vyznamenáním 

2,4 %, 91,9 % prospělo a nejvíce žáků kteří neprospěli 5,7 % žáků z celkového počtu 123 

žáků.  

Porovnání výsledků maturitních zkoušek, respektive jejich úspěšnosti 

v jednotlivých specializacích je následující. Nejlepší celkovou průměrnou úspěšnost 91 % 

má specializace S. O desetinu procenta je horší specializace V. Třetí v pořadí s 90 % je 

specializace E a nejhorší celkovou průměrnou úspěšnost měla specializace A s 82,8 %. 

První tři specializace jsou téměř vyrovnané, jen u specializace S je zajímavé její první 

umístění vzhledem k nejhorším výsledkům v porovnání s výsledky prospěchu žáků.  

U specializace A je poměrně hluboký propad způsobený hlavně výsledky ve školním roce 

2006/07, kdy odmaturovalo pouze 17 žáků z 28.   

Pokračování studia na VŠ 

Podklady pro počty podaných přihlášek na vysoké školy jsou čerpány z výročních 

zpráv [5]. Podrobné členění ve výročních zprávách o jednotlivých specializacích a zájmu o 

konkrétní VŠ je však vedeno jen od školního roku 2005/06. Před tímto rokem jsou 
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uvedeny jen celkové počty přihlášek nebo žáků a procentuální vyjádření absolventů školy 

pokračujících v dalším studiu. Pro srovnání a dokreslení uvádím alespoň tyto částečné 

informace. 

Při srovnání jednotlivých specializací, vždy nejvíce přihlášek podává specializace 

A4 a V4 (viz příloha č. 8). Celkově počet přihlášek a žáků hlásících se k dalšímu studiu na 

vysokých školách, nebo vyšších odborných školách, rok od roku klesá. Ale i přes tento 

vývoj, 75 % pokračujících absolventů v posledním sledovaném školním roce, je počet žáků 

vysoký. Úspěšnost přijetí na VŠ není vedena, ale po konzultaci s kariérovou poradkyní je 

většinou 100%. Vycházím z převahy technického zaměření VŠ kam se absolventi hlásí  

a kde se většinou nekonají přijímací zkoušky. Pokud se přijímací zkoušky konají mají žáci 

podáno více přihlášek.  

Nezaměstnanost absolventů  

Tabulka 9: Nezaměstnanost absolventů SPŠ Chomutov 

Nezaměstnanost absolventů je čerpána z webových stránek integrovaného portálu 

Ministerstva práce a sociálních věcí z přehledů Pololetní statistiky absolventů škol  

a mladistvých v evidenci ÚP za 2. pololetí daných kalendářních roků [7]. Zdrojem 

průměrné míry nezaměstnanosti (Ø u [%]) je integrovaný portál Ministerstva práce  

a sociálních věcí, přehled Průměrná míra nezaměstnanosti od roku 1997 [8]. Počet 

absolventů evidovaných na úřadech práce je malý (viz tabulka 9), vzhledem k průměru 

zhruba 100 žáků vycházejících každý rok ze SPŠ Chomutov a vzhledem k celkovému 

počtu evidovaných nezaměstnaných. Tento stav se až do roku 2007 zlepšoval. V roce 2008 

dochází k mírnému zhoršení a vzhledem k ekonomické krizi se dá toto zhoršení 

2004 2005 2006 2007 2008  

počet Ø u počet Ø u počet Ø u počet Ø u počet Ø u 

ÚP Chomutov 14 16,7 9 16,2 3 14,1 5 11,0 6 9,1 

ÚP Louny 2 14,8 3 13,0 3 12,1 1 10,2 1 8,0 

ÚP Most 1 22,8 1 22,0 2 20,5 1 17,6 3 13,1 

Celkem 17 9,2 13 9,0 8 8,1 7 6,6 10 5,4 

z toho dosud 

nepracujících 

12  12  5  7  7  
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předpokládat i v dalším roce. Nejvíce evidovaných je na Úřadu práce v Chomutově, neboť 

více jak polovina žáků má trvalé bydliště v tomto okrese. Na tento malý celkový počet 

evidovaných nezaměstnaných ze SPŠ Chomutov má největší vliv vysoké procento žáků, 

pokračujících ve studiu na VŠ.  

Úspěšnost v jednotlivých ročnících  

Počet žáků v jednotlivých ročnících a jejich úspěšnost (viz příloha č. 9) vychází 

z podkladů uvedených ve výročních zprávách pro dané školní roky [5]. Nejmenší 

úspěšnost je během prvních dvou let studia, kdy školu opustí nejvíce žáků. Většinou 

z důvodu nezvládnutí studia, dojíždění a větší časové náročnosti nebo zjištění 

netechnického zaměření žáka. V prvním ročníku úspěšnost nepřesáhne hranici 90 %. Ve 

druhém ročníku se pohybuje od 85,2 % do 96 %. Ve 3. a 4. ročníku úspěšnost většinou 

neklesá pod hranici 90 %. Je zajímavé, že pouze 3. ročník ve školním roce 2004/05 jako 

jediný má 100% úspěšnost. Z celkového pohledu došlo během posledních dvou let ke 

zhoršení stavu. Školu opustilo ve školním roce 2006/07 54 žáků a ve školním roce 2007/08 

55 žáků. Zhoršený stav kopíruje zhoršené studijní výsledky uchazečů a žáků 2. ročníku 

uvedené v předchozích kapitolách.  

3.4. Pedagogické zázemí školy 

Asi nejdůležitějším faktorem pro každou školu jsou její učitelé. Od nich samotných, 

jejich pojetí učiva, interpretace a zpětné komunikace s žáky se odvíjí spokojenost žáků, 

další možnosti přijetí na VŠ, ale i celá prestiž školy. Na rozdíl od učitelů na základní škole, 

kterým stačí vystudovat konkrétní pedagogickou fakultu, středoškolští učitelé odborných 

předmětů by měli mít patřičné odborné vzdělání na technické univerzitě doplněné  

o pedagogické vzdělání. Učitelé na SPŠ Chomutov jsem se rozhodla posoudit z více 

pohledů.  

� učitelé z hlediska pohlaví, a tím zjistit míru feminizace,  

� počty učitelů splňujících platové a pedagogické předpisy, 

� věková struktura učitelů, 

� délka jejich praxe na SPŠ Chomutov.  

Přesto, že v českém školství je vysoká feminizace, tak na SPŠ Chomutov je jen 
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46,3 % žen (viz tabulka 10). Toto rozložení odpovídá technickému zaměření školy. 

Převažující počet mužů učitelů nad ženami učitelkami, jak ukáže následující obrázek, není 

tak úplně prokazatelný, pokud tyto učitele rozdělíme podle věkové struktury. Platové 

předpisy i pedagogické předpisy vychází dle právní úpravy platné k 1. 1. 2007. Platové 

předpisy jsou Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění) a nařízení vlády  

č. 564/2006 Sb., jako prováděcí předpis. Pedagogické podmínky vycházejí zejména ze 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, kde jsou rozděleny jednotlivé 

kategorie učitelů a stupně škol. Na škole většina učitelů splňuje tyto předpisy. V opačném 

případě škola umožňuje doplnění vzdělání a tím splnění předpisů.  

Pohled na věkovou strukturu učitelů na škole je velmi důležitý. S přibývajícím 

věkem se mění přístup k žákům a ochota učit se nové věci. Na SPŠ Chomutov je 

zastoupení ve vybraných věkových skupinách vidět na obrázku 16. Největší zastoupení 

učitelů je ve věkové skupině od 41 – 50 let a to 29,6 %, naopak nejméně jich je bohužel 

v nejmladší skupině do 30 let a to pouze 5,5 %. Toto rozčlenění vnímají i žáci, kteří 

v dotazníku uvedli, že jsou sice z 39,5 % spokojeni se strukturou pedagogického sboru, ale 

hned na druhém místě, a to z 37,5 %, by uvítali mladší a nadšenější učitele. Pokud ještě 

zhodnotíme poslední kategorii, učitele nad 60 let, kde se převážně jedná o důchodce 

s částečným úvazkem. Při odečtení této kategorie od celkového počtu mužů učitelů, vyjde 

nám, že mužů je 21 a žen po odečtení mateřských dovolených je 22. Takže na první pohled 

převaha mužů není tak úplně pravdivá. Tím nechci říci, že učitelé důchodci, nejsou 

přínosem pro školu, většina jich vystudovala VŠT a poté nastoupila do zaměstnání, kde 

získali cenné praktické zkušenosti. Za svůj život nasbírali mnoho vědomostí, kterými 

mohou velmi obohatit a zpestřit výuku. Na rozdíl od svých mladších kolegů, kteří většinou 

nastoupili hned do školy učit a tak nemají možnost začlenit vlastní praktické příklady do 

výuky. Záporem je ovšem jejich neochota a špatný návyk na použití techniky a inovací  

Platové předpisy Pedagogické předpisy Učitelé Počet 

splňuje nesplňuje splňuje nesplňuje 

Muži 29 21 8 18 11 

Ženy 25 23 2 22 3 

z toho na MD 3 3 0 3 0 

Celkem 54 44 10 40 14 

Tabulka 10: Stav pedagogů na SPŠ Chomutov po školním roce 2007/08 
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v pedagogice. Myslím si, že záleží na posouzení konkrétního člověka, jestli má ve svém 

věku respekt u žáků a celou třídu zvládá.  

Obrázek 16: Graf věkové struktury učitelů na SPŠ Chomutov 

Druhý pohled na věc je již zmíněná feminizace. Je vidět stagnující hranici učitelů 

mužů až do kategorie 41 – 50 let, v mladších kategoriích je jejich rapidní úbytek (viz 

obrázek 16). Oproti tomu pedagogové ženy konstantně přibývají až do hranice 31 – 40 let. 

Takže i na střední průmyslové škole postupně přibývá ženské osazenstvo v řadách učitelů, 

a to i v souladu s přáním žáků, podle kterých by 15 % z nich uvítalo více žen. Jak je vidět, 

otázka feminizace trápí asi jen Ministerstvo školství, základní školy a ostatní školy 

s převahou žaček ve třídě. Pokud je třída tvořena chlapci, jsou zřejmě rádi za každé 

rozptýlení, ať už přednáší dějiny nebo rozdělení ocelí.  

Dráha učitele by se dala rozdělit do etap [9]:  

volba profese – zájem o studium učitelských oborů je trvale vysoký, je zde vysoká 

převaha žen (kolem 70 % i více). Bohužel pro značnou část studentů je studium na 

pedagogické fakultě pouze náhradním řešením a učit nechce. Nejvyšší počet mužů je ve 

studiu učitelství pro střední školy (30 %).  

profesní start: učitel začátečník a profesní adaptace – obecně se jedná o první 

rok učitelovy práce ve škole. Jedná se o rozhodující rok, kdy se utváří profesní dovednosti 

a učitel se adaptuje na podmínky ve škole. Projevuje se šok z reality a to zejména 

z nástupních podmínek, kam patří finanční podmínky, ale i materiálové vybavení škol, 

nadměrné úvazky nebo nesystematická pomoc ze strany vedení školy. Největší obtíže 

plynou z práce s neprospívajícími žáky a z udržení kázně a pozornosti žáků při vyučování.  
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profesní stabilizace: zkušený učitel – měl by se jím stát učitel asi po pěti a více 

letech výkonu povolání. Právě v této fázi dochází k největšímu ovlivňování a působení 

nejen na žáky, ale také jako vzor pro začínající učitele. Tato fáze by se dala posoudit 

z různých hledisek, například hledisko pracovní zátěže nebo používané didaktické postupy 

a metody vyučování. Obě hlediska jsou zhruba na průměrných hodnotách evropských 

zemí. Dalším hlediskem by mohla být již výše zmíněná feminizace, která je na českých 

školách neúměrně vysoká s výjimkou vysokoškolských učitelů. Podíl žen v ČR ve všech 

úrovních vzdělávání je 72,1 % oproti průměru zemí OECD kde je 63,8 %.  

a profesní vyhasínání – jde o závěrečnou fázi profesní dráhy učitele. Je to stav, 

kde učitel ztrácí zájem o svou práci, provádí ji jen rutinně a bez nadšení. Výkon profese jej 

unavuje a vyčerpává, má obavy ze styku s rodiči, projevuje se nezájem o další 

sebevzdělávání a odpor k pedagogickým inovacím. V České republice nebyl proveden 

žádný rozsáhlý výzkum v této oblasti. Potvrdit tak hypotézu, že staří učitelé, tzn. kategorie 

nad 51 let, s praxí 26 let a více jsou „vyhořelí“ nelze. Dá se předpokládat, že větší 

vyčerpání a příznaky syndromu vyhoření se budou častěji vyskytovat na základních 

školách než na SŠ.  

Pohled na jednotlivé etapy z hlediska délky praxe učitelů na SPŠ Chomutov (viz 

obrázek 17). Etapa „profesní start“, tzn. první rok na škole, se týká pouze jedné učitelky. 

Ostatních 11 učitelů z kategorie do 5ti let praxe je rovnoměrně rozloženo mezi 3, 4 a 5 let 

praxe na této škole. Při porovnání s počty učitelů do 30ti let ve věkové struktuře (viz 

obrázek 16), je jasné, že jsou zde zahrnuti i učitelé nastupující z jiného zaměstnání, než jen 

Obrázek 17: Graf délky praxe učitelů na SPŠ Chomutov 
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z ukončené VŠ. Etapa „profesní stabilizace“ je na škole zastoupena největším počtem 

učitelů. Kratší období 6 až 15 let praxe má za sebou 22 učitelů a delší období 16 až 25 let - 

9 učitelů. Mělo by jít o zkušené učitele, zvládající kázeň žáků i metody výuky. Je otázkou, 

kdy se u jednotlivých učitelů začne práce stávat rutinou, pokud k tomu dojde. Poslední 

etapu „profesní vyhasínání“ s 26 a více lety praxe na škole zastupuje 9 učitelů. Při 

porovnání s věkovou strukturou vyplývá, že ne všichni starší učitelé spadají do této etapy. 

To je důsledek již výše zmíněné neučitelské praxe těchto učitelů v začátcích své kariéry. 

Nemyslím, že každý učitel s dlouholetou praxí je „vyhořelý“. Naopak, pokud se jedná  

o učitele, kteří svůj profesní život zasvětili pouze jedné škole, jsou s ní citově svázáni  

a mnohdy projevují větší zájem než mladší kolegové, kteří se teprve rozhodují, zda je tato 

konkrétní škola jejich celoživotní náplní nebo jestli se nerozhodnou zkusit jinou možnost 

kariéry. U starších učitelů je někdy problém zapojovat do výuky moderní metody  

a pomůcky, ale v některých předmětech je důležitější praktická zkušenost a znalosti. 

Ideálem by byla střední cesta, to je spojení inovací se zkušeností a praxí. V neposlední řadě 

má vliv jaký předmět, který učitel vyučuje. U humanitních předmětů moc změn a potřeb 

školení učitelů není. Záleží na konkrétním jedinci, zda má zájem o novinky v metodice 

výuky či zda se chce účastnit různých projektů, možnosti rozvoje zde určitě jsou.  

U technických předmětů je situace složitější. Vývoj a věda letí kupředu neuvěřitelnou 

rychlostí a vše se točí kolem elektroniky, počítačů a počítačových aplikací. Pokud nechce 

učitel zaostávat, je třeba neustále držet krok, účastnit se školení, výstav a samostudia. 

Myslím, že pro tyto učitele by mělo být zaměstnání koníčkem, jinak brzy ztratí zájem 

žáků.  

Posledním tématem, kterého bych se chtěla dotknout je vyhodnocení dotazníku pro 

učitele. Důležitým hlediskem pro práci učitele je jeho finanční ohodnocení. Je celkem 

zajímavé, že 59 % dotázaných je s finančním ohodnocením za svoji práci spokojeno. 

Někteří dodávají připomínky ve smyslu nutnosti nadúvazkových hodin, vzhledem 

k celkové úrovni ve školství, práce navíc je na škole hodnocena nebo nízký základ, vyšší 

odměny. Zbývajících 41 % není spokojeno „obecně oproti jiným profesím, jak kdy, 

vynaložená energie neodpovídá ohodnocení“. Pro představu uvádím srovnání platů 

v podnikatelské a nepodnikatelské sféře pro Ústecký kraj za 1. - 2. čtvrtletí 2008 platné ke 

dni 8. 9. 2008 [10]. Průměr hrubého měsíčního platu v podnikatelské sféře je 23 476,-- Kč, 

v nepodnikatelské sféře 21 996,-- Kč. Podrobnější pohled na finanční ohodnocení podle 
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podskupin zaměstnání, už jen pro nepodnikatelskou sféru – pro nás podstatnou, je tvořen 

podskupinou 2321 Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a podskupinou 2322 Učitelé 

odborných předmětů. V první podskupině je průměr hrubého měsíčního platu 26 945,-- Kč, 

ve druhé 26 500,-- Kč. Rozdíly mezi těmito podskupinami jsou minimální i v zastoupení 

vybraných složek platu, kde největší podíl mají příplatky a ostatní 16,4 % v první 

podskupině a 15,4 % v druhé podskupině. Tyto údaje jsou pouze ilustrativní, situace je na 

každé škole trochu jiná.  

Důležitým hlediskem pro spokojenost učitelů je materiální vybavení školy. Patří 

sem nejen učební pomůcky, vybavení učeben, ale i kabinetů a sociálního zařízení a další. 

Podle výsledků dotazníkového šetření je 85 % dotázaných učitelů spokojeno s vybavením 

školy, ale mají jisté výhrady. Největším nedostatkem na SPŠ Chomutov je sociální 

vybavenost. Při rozšiřování výuky hlavně ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí 

nad Labem přibývá studentů na škole, ale prostory pro rozšiřování sociálního vybavení ani 

přiměřené technické možnosti k řešení nejsou. Tyto největší nedostatky jsou finančně  

a technicky nejnáročnější. Mezi menší nedostatky patří literatura pro studenty nebo málo 

sprch v tělocvičně. Obecně rychlé zastarávání vybavení a pomalá a drahá inovace. 

Další hledisko důležité pro spokojenost učitelů jsou vztahy na pracovišti. 96 % 

dotázaných je s nimi na SPŠ Chomutov spokojeno. Někteří ho charakterizují jako 

přátelské, kolektivní, lidské, jiní chválí společné sportovní akce v rámci kantorského 

sportování během celého roku a další ho hodnotí jako běžné. Zbylé čtyři procenta 

dotázaných kritizují neplnění povinností a zanedbanou výuku svých kolegů. 

Ve spokojenosti učitelů s využíváním možnosti dalšího vzdělávání ze strany školy 

také převládá kladná odpověď. 89 % dotázaných učitelů je spokojeno a využívá nabízené 

možnosti dalšího vzdělávání. 7,5 % nevyužívá těchto možností, přičemž jako důvod 

uvádějí: “protože musí“. Zbylé 3,5 % neodpovědělo. 

Posledním hlediskem na které jsem se zaměřila, je chování žáků ve třídě. 78 % 

dotázaných učitelů je, až na výjimky, spokojeno s chováním žáků a uvádí, že se dá 

usměrnit a eliminovat. Zbylých 22 % s chováním žáků spokojeno není a poukazují hlavně 

na upovídanost, pozdní příchody a na vliv složení žáků v celé třídě. Oproti tomu 90 % 

z celkového počtu dotázaných žáků má respekt před učiteli a jen 10 % uvedlo, že respekt 

nemá. Respekt podle žáků obecně plyne z jejich vyššího postavení, věku a samotné 
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přirozenosti tohoto respektu, jak uvedli v dotazníku. Nejčastěji uváděným dovětkem je 

„jen před některými, chci uspět, jsem sám z učitelské rodiny, učitel má vždy pravdu“. Pro 

dokreslení uvádím počty zhoršených známek z chování pro jednotlivá pololetí a školní 

roky (viz tabulka 11). Hodnocení a klasifikaci žáků školy upravuje zákon č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), a Vyhláška MŠMT ČR č. 13/2005, o středním vzdělávání a vzdělávání 

v konzervatořích. Chování žáka může být podle Školního a klasifikačního řádu SPŠ 

Chomutov [11] (Čl. XIII. Klasifikace) na vysvědčení hodnoceno:  

1 – velmi dobré: žák dodržuje školní řád, může mít méně závažných přestupků, 

kterých se dopustil ojediněle, 

2 – uspokojivé: žák se chová v souladu se školním řádem, mohl se dopustit 

závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopustil méně závažných přestupků, 

3 – neuspokojivé: žák se dopustil závažného přestupku proti školnímu řádu  

a zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

Hodnocení navrhuje třídní učitel a rozhoduje o něm ředitel školy po projednání 

na pedagogické radě. Hlavní kritériem je dodržování školního řádu, dále je přihlíženo  

k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka.  

Školní rok období 2. stupeň 

z chování 

3. stupeň 

z chování 

celkem 

žáků 

1. pololetí 3 0 2003/04 

2. pololetí 2 1 450 

1. pololetí 2 0 2004/05 

2. pololetí 5 1 441 

1. pololetí 6 0 2005/06 

2. pololetí 3 1 433 

1. pololetí 5 4 2006/07 

2. pololetí 4 5 424 

1. pololetí 3 2 2007/08 

2. pololetí 2 0 436 

Tabulka 11: Hodnocení chování žáků 
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2. stupeň z chování je častější, než závažnější 3. stupeň. Výjimkou je 2. pololetí 

školního roku 2006/07, kdy bylo 5 žáků klasifikováno 3. stupněm, což je největší počet za 

posledních 5 let. Snížené známky byly uděleny za opakované porušování školního řádu  

a neomluvenou absenci. Další možností jsou výchovná opatření, kam patří pochvaly nebo 

jiná ocenění a opatření k posílení kázně žáků (viz příloha č. 10).  

Z analýzy učitelů vyplývá, že na SPŠ Chomutov není míra feminizace tak vysoká, 

jako na jiných školách. Učitelský sbor však začíná mírně zastarávat, nejvíce učitelů je ve 

věkové skupině 41 – 50 let. Z pohledu dráhy učitele si škola vede lépe, protože největší 

zastoupení má etapa profesní stabilizace. Podle výsledků dotazníku je většina učitelů 

spokojená jak s finančním ohodnocením, materiálním vybavením, kolektivem i chováním 

žáků. Pokud škola má kvalitní učitele, kteří mají technické znalosti, rozumí svému oboru  

a ještě tyto znalosti umí srozumitelně podat žákům, měla by si jich vážit a hýčkat je.  
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4. Návrh změn pro zvýšení počtu uchazečů SPŠ 

Chomutov 

V této kapitole bych se chtěla věnovat samotným návrhům a změnám, které plynou 

z rozboru jednotlivých složek SPŠ Chomutov, s cílem ještě zlepšit postavení školy v dané 

lokalitě a hlavně zvýšit počty žáků hlásících se na tuto školu. Dále zvýšit spokojenost žáků 

i učitelů na této škole. 

4.1. Návrhy v oblasti prezentace 

První oblastí, pro návrhy změn je prezentace školy. V této oblasti bych navrhla 

rozšíření počtu Dnů otevřených dveří, a to hlavně sobotní termín, určený pro rodiče s žáky. 

V období prosince a ledna daného roku probíhá množství akcí dnů otevřených dveří na 

okolních školách a vzhledem k širokému záběru školy do sousedních okresů Louny a Most 

se termíny těchto akcí mohou krýt. Nebo v tomto jediném termínu jsou zaneprázdněni 

rodiče, jejichž názor má velkou váhu. Pokud si žák není úplně jistý zvládnutím Střední 

průmyslové školy Chomutov, raději navštíví ve stejném termínu jinou školu, jako možnou 

variantu svého výběru. Škola tak může přijít o přesvědčující argument prohlídky budovy, 

vybavení a přímého kontaktu s vyučujícími.  

Další možností je rozšíření povědomí o SPŠ CV na základních školách v průběhu 

celého roku. Navrhuji dva možné přístupy. Jeden z přístupů jako tzv. „statický“, kdy by na 

konkrétních vytipovaných ZŠ, po domluvě, byly instalovány informační a propagační 

materiály na samostatných panelech. Popřípadě by se daly provádět přímé agitace formou 

předváděcích akcí. Vzhledem k velkému počtu a různé úrovni ZŠ by výběrovým kritériem 

byly počty žáků na škole a trvalé dobré studijními výsledky žáků. Druhý přístup tzv. 

„dynamický“, by spočíval v pořádání soutěží přímo na SPŠ CV pro žáky základní školy. 

Soutěže by mohly být různého typu např. vědomostní (Čj, M, Cj), které by sloužily 

k přípravě a ověření znalostí pro studování na škole nebo sportovní. Jejich hodnocení a 

dobré umístění by mohlo být součástí bodového hodnocení přijímacího řízení na SPŠ CV a 

tím by žáci mohli vědomě a cíleně zvyšovat svoje šance na přijetí a studium na škole. 

Dalším přínosem by bylo seznámení žáků ZŠ s prostředím SPŠ CV, které by pro ně nebylo 

cizí oproti prostředí na konkurenčních školách.  
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Tištěné informace o SPŠ CV bych ještě rozšířila o CD média. Jejich výhodou je 

modernější a snad atraktivnější přístup k šíření informace mezi žáky a jejich interaktivita. 

Média by obsahovala jak informace o škole, jejím zařízení a vybavení, fotografie  

i možnost přijímacích zkoušek nanečisto s následným vyhodnocením. Média by byla 

k dispozici na Výstavách vzdělávání, Dnech otevřených dveří a výchovným poradcům, 

kteří by je šířili na základních školách. 

Většina způsobů prezentace je zaměřena především na získání nových žáků. Stejně 

důležité je i prezentování stávajících žáků, jejich prací, studijních výsledků a získaných 

znalostí např. dobrým umístěním v soutěžích a olympiádách nebo různých projektech. 

Společnost i rodiče budoucích uchazečů získají povědomí o dobrém jménu školy a takové 

zaměstnance budou chtít do své firmy nebo tak dobré žáky doma. Proto bych přivítala větší 

prostor na internetových stránkách školy pro tyto žáky a jejich výsledky. Například 

vyhodnocování nejlepších tříd, žáků, soutěžících, ve snadno přístupném archivu a nejen 

v redakčním sloupku, kde se tyto informace ztrácejí v množství jiných provozních 

informací. Dobré výsledky, které šíří dobré jméno školy nemají jen žáci, ale i učitelé na 

které by se nemělo zapomínat, např. informacemi o jejich kvalifikaci, získaných 

certifikátech a ohodnocení u seznamu zaměstnanců, který na stránkách školy chybí úplně. 

4.2. Návrhy v oblasti žáků 2. a 4. ročníků 

Z analýzy žáků 2. a 4. ročníků nevyplynuly oblasti, v kterých by se provedly 

konkrétní změny s přímým důsledkem zvýšení počtu uchazečů. Přesto bych navrhla změny 

pro větší spokojenost žáků a tím nepřímé šíření informací mezi kamarády o kvalitě školy  

a jejím zázemí. Tyto změny rozdělím do několika skupin. Možnosti školy se samozřejmě 

váží k velikosti potřebných financí na tyto změny. Nejlevnější variantou je „zlepšení 

studijního prostředí“. Myslím, že by stálo za zkonzultování na schůzkách žáků s vedením, 

změny ve třídách a přilehlých prostorách. Např. barevné vymalování tříd a šaten nebo 

osobní vitrína s materiály ze společných akcí, informacemi vztahujícími se ke studiu, které 

by mohly zajímat i ostatní spolužáky a podobně. Vše při zachování pravidel slušného 

chování. Tato velmi levná řešení mají velký vliv na celkový prostor třídy a můžou se do 

něj zapojit jak manuálně, tak svými nápady samotní žáci a tím stmelit svůj kolektiv.  
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Další možností je dovybavení tříd a laboratoří. Na škole je dobrý základ v nových 

lavicích, židlích, tabulích na fixy, zátěžových kobercích ve třídách, přenosných 

dataprojektorech a noteboocích i ve vybavení laboratoří. Toto vybavení ale brzy zastarává. 

V tomto směru se podle vedení školy bude pokračovat, zejména vždy na konci roku při 

dočerpávání rozpočtu. Budou následovat stálé dataprojektory ve třídách, nové osciloskopy 

a další hlavně měřící zařízení v laboratořích, obnovování počítačových stanic a další. 

Vybavení by se mělo odvíjet od spolupráce s okolními podniky, pro které škola vychovává 

odborníky. Spolupráce nejen ve smyslu financování vybavení, ale i v oblasti možných 

úprav specializací podle jejich aktuálních potřeb a požadavků s přihlédnutím k vývoji do 

budoucna.  

Nejžádanějším zlepšením by byla rozsáhlá rekonstrukce celé budovy, z důvodu 

zvětšování kapacity žáků hlavně na VOŠ a VŠ. Rekonstrukce by se hlavně týkala 

zkvalitnění vedení tepla, vody, zabudování celého systému sítě školy do všech jejích částí 

a rekonstrukce sociálního zařízení. Toto zlepšení je bohužel z důvodu velkého objemu 

nákladů v nedohlednu a záleží na samotném zřizovateli, zda k němu někdy dojde. Při 

zpřísňování bezpečnostních a hygienických předpisů z důvodů přibližování se EU, však 

tato přestavba bude jednou nutná, celé je to začarovaný kruh. Pokud se škola bude chtít  

i nadále rozšiřovat v počtu studentů na SŠ, VOŠ i VŠ jinou možnou variantou bude hledání 

dalšího objektu. I zde bude mít hlavní slovo zřizovatel a jeho finanční dotace.  

4.3. Návrhy v oblasti učitelů 

Z analýzy učitelů, vyplývá mírné zastarávání učitelského sboru. To by mohlo být 

v budoucnu hrozbou v oblasti přístupu a použití techniky a inovací. Navrhuji vzdělávací 

kurzy, vždy jen malého počtu učitelů, v oblasti technického zařízení pro výuku. Cílem 

kurzu by bylo nejen seznámení s technikou, ale i SW aplikacemi dostupnými pro daný 

předmět. Výhodou těchto kurzů by bylo praktické vyzkoušení obsluhy zařízení každým 

účastníkem a zpětná vazba dotazování se, které na hromadných a neosobních školeních 

chybí. Jednalo by se o pozvolný individuální proces interního vzdělávání podle dostupných 

novinek ve výuce. Zde bych chtěla poukázat na samotné využívání techniky, které by 

nemělo být „zneužíváno“ jako náhrada výkladu a poznámek učitele žákům a tím ulehčení 

jejich práce, ale jako pomůcka ve výuce pro její zpestření a využívání SW aplikací pro 

názorné ukázky, úkoly a zadání pro žáky. 
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Pro psychickou spokojenost učitelů by bylo vhodné zavést seminář o prevenci 

syndromu vyhoření a podporovat preventivní opatření. Jedná se o opatření, která podporují 

příznivý rozvoj osobnosti a duševního zdraví. Hlavní roli v prevenci na úrovni organizace 

má vedoucí, který by měl jasně vymezit strukturu organizace a firemní kulturu. 

Z dlouhodobého hlediska by škola měla zvážit rozšíření nabídky studia o obor 

atraktivní i pro žáky, kteří se nechtějí zabývat jen technikou. Hlavní zaměření by se týkalo 

výuky alespoň dvou jazyků, komunikační dovednosti, ekonomiky a technických předmětů, 

zaměřené především na výpočetní techniku. Výhodou je, že vybavení školy je dostačující  

a nemusely by probíhat nákupy technických zařízení, jako u rozšíření nabídky specializací 

ryze technického směru. Škola by tak získala nové možnosti a to žáky hlavně z řad dívek. 

Tomuto kroku by musela předcházet důkladná analýza, která by zjistila případný zájem  

a uplatnění žáků.     
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5. Závěrečné zhodnocení návrhů 

Ve své bakalářské práci jsem se snažila rozebrat a přiblížit Střední průmyslovou 

školu Chomutov. V první části, po seznámení s historií, jsem se zaměřila na posouzení 

prezentace školy. Její formy, uplatnění a finanční náklady. Z této analýzy a odpovědí 

z dotazníkového šetření je zřejmé, že škola nemá přímý vliv a nepodílí se takovou měrou 

na své prezentaci, jak by chtěla.  

V další části se zabývám analýzou uchazečů a žáků 2. a 4. ročníků. Konkrétně 

bydlištěm a studijními výsledky uchazečů. Dále vývojem zájmu žáků o jednotlivé 

specializace, studijními výsledky, pokračováním v dalším studiu nebo uplatněním na trhu 

práce. Vývoj ukazuje úbytek uchazečů z okresu Chomutov a mírně se zlepšující studijní 

výsledky na ZŠ. To mě vede k závěru posílit prezentaci právě v tomto domácím okrese  

a začít se zaměřovat na vytipované kvalitní a výběrové ZŠ. U rozboru žáků školy je 

zajímavé sledovat vývoj zájmu o jednotlivé specializace. Trvalý zájem je o Výpočetní 

systémy, vzrůstající zájem je o strojařinu. Myslím si, že tato orientace školy pouze 

technickým směrem bude do budoucna spíše na škodu. A to z důvodu očekávaného 

dlouhodobého úbytku žáků na ZŠ, kde se škola zajímá hlavně o mužskou část populace. 

Samotné absolvování školy je dobrým základem pro pokračování v dalším studiu nebo pro 

uplatnění absolventů na trhu práce. Bohužel vývoj ukazuje snižující se počty podaných 

přihlášek na VŠ, což přisuzuji celkovému snižování úrovně žáků a tím snížení úrovně  

i žáků SPŠ Chomutov.  

V následující části analýzy posuzuji učitelský sbor. Jeho věkovou strukturu, délku 

praxe jednotlivých učitelů na škole a jejich spokojenost, například s finančním 

ohodnocením, materiálním vybavením školy, vztahy na pracovišti nebo chováním žáků ve 

třídě.  

V poslední části práce navrhuji možná řešení pro zvýšení počtu uchazečů a větší 

spokojenost žáků i učitelů na škole. Nejvíce možností nabízí oblast prezentování školy. 

Všechny školy nabízí zhruba stejné formy a možnosti prezentace. Pokud si SPŠ Chomutov 

bude chtít udržet prestiž, měla by se v této oblasti vyčlenit a rozšířit své formy prezentace. 

Například přidat termín Dne otevřených dveří, instalovat samostatné panely s propagací 

školy na vybrané ZŠ, pořádat soutěže pro žáky ZŠ s možností započítat výsledky do bodů 
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za přijímací řízení nebo rozšířit webové stránky informacemi o úspěších žáků i učitelů. 

Další řešení vidím ve zlepšení prostředí a rozšíření vybavení. Bohužel s tímto postupným 

vybavováním je spojen i negativní jev, který se týká nárůstu nákladů a starostí s údržbou  

a opravou technického zařízení, vzhledem k jeho relativně rychlému technickému 

zastarávání. Ohledně navrhované rekonstrukce školy bude splněna nejdůležitější část - 

rekonstrukce sociálního zařízení. Podle informace od vedení školy byla pro letošní rok 

schválena důležitá dotace na potřebnou kompletní rekonstrukci sociálního zařízení, která 

by měla proběhnout do konce roku. Pro zlepšení kvality učitelů navrhuji dlouhodobá 

školení vždy malého počtu učitelů v používání techniky ve výuce, hlavně pro převažující 

starší učitele. Z dlouhodobého hlediska by škola měla zvážit možnost další specializace 

zaměřené na dívky, tím by mohla částečně utlumit výše popsaný očekávaný nedostatek 

hochů na poli poptávky školy. 

Celkové hodnocení školy, její výsledky a všeobecné povědomí v okolí je na dobré 

úrovni. Tu ale škola získala svými požadavky a nároky na studující žáky, což vzhledem ke 

snižujícímu se počtu žáků v dalších letech, je škole spíše na obtíž a nutí jí to ze svých 

nároků slevovat. S tímto negativním trendem bohužel škola nic nezmůže, pokud 

Ministerstvo školství bude posuzovat školy jen podle počtu studujících žáků a tím je nutit 

brát všechny uchazeče. Myslím, že je nejvyšší čas přehodnotit tyto postupy, jinak se začne 

velké množství škol bez zájemců zavírat a následně po několika letech se bude řešit kdo, 

kde a za kolik je znovu vybuduje. Rozumnějším řešením by bylo některé školy finančně 

dotovat, zachovat tak jejich úroveň při menším počtu uchazečů a vyvarovat se tak 

pozdějším problémům s nedostatkem škol. Těmto změnám by měla předcházet důkladná 

analýza vývoje obyvatel v jednotlivých regionech České republiky.  

Navrhované změny a následné posouzení jejich vlivu hlavně na počet uchazečů je 

velmi obtížné zjistit. Jednou z příčin je jejich dlouhodobé hledisko, kterému ale nepřeje 

vývoj počtu žáků v dalších letech. Takže možné zvyšování počtu uchazečů v důsledku 

změn, přesto povede v celkovém součtu k úbytku žáků. Vedení školy ocenilo zaměření 

práce a její obsah, řadu postřehů a návrhů se bude snažit aplikovat do praxe.  
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Příloha č. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1: První budova školy na Pražské ulici 
 

 
Obrázek 2: Nová budova školy ve Školní ulici  
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Příloha č. 2 

Ředitelé na SPŠ Chomutov a délka jejich působení 

 
 

1. Ing. Theodor Reuter (16. 7. 1874 –1881) – byl stavební a strojní 

inženýr; vytvořil plány první budovy školy; udržoval zájem o 

školu kontakty s živnostníky a přednáškami.  

 

2. Ing. Alfred Musil (1881 - 1882) – zasadil se o přizpůsobení 

teoretického vyučování potřebám praxe. 

 

3. Ing. Moritz Prasch (1882 – 1883) – pod jeho vedením byla celá 

škola a zařízení nově upraveno a zmodernizováno; 

v dílnách se vyráběly nové stroje pro potřeby školy.  

 

4. Ing. Josef Reichl (1883 – 1909) – dosáhl povolení k rozšíření 

výuky; za jeho působení byla postavena nová budova ve 

Školní ulici. 

 

5. Ing. Hugo Lipovský (1909 -1921) – vedl školu během I. světové 

války, kdy jeho zásluhou probíhala alespoň částečná výuka 

v prostorách školy; zavedl kurzy pro válečné invalidy, trvaly 3 až 6 měsíců.  

 

6. Ing. Wenzel Seliger (1921 – 1931) – zasloužil se o poválečný 

rozvoj školy modernizací knihovny, rozšířením sbírek 

učebních pomůcek a novým zařízením v dílnách; podal 

žádost o zřízení čtyřleté Vyšší průmyslové školy 

elektrotechnické; došlo k patrové přístavbě a dalšímu 

rozšíření školy a dále byla škola připojena na městskou 

elektrickou síť.  

 

Ing. Moritz Prasch. 
Alfred Musil 

Ing. Alfred Musil 

Ing. Josef Reichl 

Ing. Wenzel Seliger 
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7. Ing. Eugen Sturm (1931 – 1945) – zasloužil se o další organizační změny; vedl školu 

během II. světové války, kdy přišla o řadu učitelů a žáků na frontě i 

v koncentračních táborech. 

   

8. Ing. Jan Bohdanecký (1945 – 1949) – po válce byl pověřen 

obnovením činnosti školy. 

 

9. Ing. Václav Klepl (1949 – 1967) – před 

nástupem do funkce publikoval 

odborné texty a učebnice; ve funkci 

začal s organizací nové koncepce na škole; probíhalo 

večerní studium; zavedl obor automatizační techniky; 

rozšířil studium cizích jazyků. 

 

10. Ing. Jiří Lorenc st. (1967 – 1989) – vybudoval nové 

laboratoře měření, soustružnu; zavedl nový obor výpočetní 

technika a vybudoval výpočetní středisko 

 

11. Ing. Josef Hassmann, CSc. (1989 – 1996) – zrekonstruoval 

budovu školy kompletní 

výměnou oken, opravou fasády, 

rekonstrukcí střechy, výstavbou nové tělocvičny, atd.; 

ve výuce zavedl experiment společných 2 let a 

následného výběru specializace; otevřel Vyšší 

odbornou školu.  

 

12. Ing. Jiří Lorenc ml. (1996 – 2005) – pokračovala rekonstrukce školy, hlavně 

laboratoří strojnictví, automatizační a mikroprocesorové techniky, dílen, dvora, 

aj.  

 

13. Ing. Jan Lacina (2005 do současnosti) – rozšiřuje spolupráci školy s Úřadem 

práce a firmami v regionu, pokračuje inovace a rozšiřování vybavení.   

Ing. Jan Bohdanecký 

Ing. Václav Klepl 

Ing. Jiří Lorenc st. 

Ing. Josef Hassmann, CSc. 
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Příloha č. 3 

Dotazník pro studenty 2. ročníků (4. ročníků) 

 
Vážení studenti, jsem studentka VŠ a do své bakalářské práce bych potřebovala zjistit 

nějaké informace o Vaší škole, pokud budete souhlasit, prosím o vyplnění tohoto 
dotazníku. Vyhovující odpověď zatrhněte a pokud máte připomínky, nezdráhejte se je 

vepsat. Předem děkuji za regulérní odpovědi.  
 

1. Jak jste se o škole dozvěděli? 

 □ z inzerátu v novinách    □ od kamarádů  

 □ z výstavy vzdělávání SŠ    □ od rodičů  

 □ z prezentace na ZŠ     □ jiné: ......……………………….……. 

 

2. Jaký byl důvod výběru školy 

 □ je nejbližší v okolí    □ na přání rodičů 

 □ rozhodlo technické zaměření školy  □ po návštěvě školy  

 □ na doporučení kamaráda    □ prestiž školy 

 □ na doporučení poradce ZŠ   □ jiné: ………….........……......………. 

 

3. Jste spokojeni s koncepcí společných 2 let a následným rozdělením do oborů? 

□ ano □ ne, raději bych hned do vybraného oboru □ jiné: ……..……….…. 

 

4.  Jste spokojeni se strukturou pedagogické sboru? 

□ ano      □ ne, uvítal bych starší a zkušenější pedagogy 

□ ne, uvítal bych více mužů   □ ne, uvítal bych mladší a nadšenější pedag. 

□ ne, uvítal bych více žen   □ jiné: ……………………………….......……. 

 

5.  Máte respekt před učiteli? 

□ ano, uveďte proč:     □ ne, uveďte proč:  

..................……………………………………………………………....…………… 

 

6.  Vybrali byste si tuto školu znovu? 

□ ano, uveďte proč:     □ ne, uveďte proč:  

......................………………………………………………………....……………… 
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Příloha č. 4 

Dotazník pro učitele 

 
Vážení profesoři, obracím se na Vás s prosbou o poskytnutí informací do své bakalářské práce. 
Pokud Vám to nebude vadit, budete mít chvilku času, náladu a chuť, prosím zatrhněte odpověď, 
která Vám vyhovuje a pokud máte připomínky, nezdráhejte se je vepsat. Předem moc děkuji a 

z mateřské dovolené zdraví Lenka Spanilá. Vyplněné dotazníky prosím nechte u paní Novákové. 
 

1.  Jste spokojeni s úrovní znalostí žáků ze ZŠ? 

□ ano      □ ne  

doplnění: ……………………………………………………………………………. 

 

2.  Jste spokojeni s chováním studentů ve třídě? 

□ ano      □ ne, proč:  

................……………………………………………………………………………. 

 

3.  Jste spokojeni s materiálním vybavením školy (učební pomůcky, kabinety, učebny,..)? 

□ ano      □ ne, proč:  

.................………....…………………………………………………………………. 

 

4.  Jste spokojeni s finančním ohodnocením za svoji práci? 

□ ano      □ ne  

doplnění: ……………………………………………………………………………. 

 

5.  Jste spokojeni s možností dalšího vzdělávání ze strany školy (školení, doplnění potřebného 

vzdělání – DPS, VŠ, ..)? 

□ ano, využívám:    □ ne, proč:  

.....................………....………………………………………………………………. 

 

6. Jste spokojeni se vztahy na pracovišti? 

□ ano, proč:     □ ne, proč:  

.................…………... ………………………………………………………………. 

 

7.  Jste spokojeni s prestiží školy na veřejnosti? 

□ ano, proč:     □ ne, proč:  

................……………………………………….……………………………………. 
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Příloha č. 5 

Porovnání okresů podle množství státních středních škol 

Podmínky výběru: 
Druh školy: všechny; Typ: státní; Pro žáky s: povinná školní docházka; Ukončení 
studia: maturitní zkouškou,  
 
okres: Chomutov     Přijmou 2009/10 / Přijali 2008/09  
 

� Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, 

příspěvková organizace 60 žáků / 59 ž 

� Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace 60 ž / 85 ž 

� Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 60 ž / 49 ž 

� Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, 

Chomutov, příspěvková organizace 150 ž / 55 ž 

� Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň, 5. května 680, 

příspěvková organizace 90 ž / 45 ž 

� Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, 

příspěvková organizace 150 ž / 140 ž 

� Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 

562, příspěvková organizace 120 ž / 89 ž 

� Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková 

organizace 306 ž / 79 ž     (možnost silnoproudu)  

� Střední škola technická a automobilní Chomutov, Pražská č.p. 702/10, příspěvková 

organizace 90 ž / 64 ž      (možnost strojírenství) 

� Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace 79 ž / 

49 ž 

SUMA: 1 165 ž / 714 ž 
 
 
okres: Most      Přijmou 2009/10 / Přijali 2008/09  
 

� Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace 60 
ž / 30 ž 

� Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace 150 ž / 112 ž  

� Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace 54 ž / 27 ž 
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� Střední odborná škola, Meziboří, nám. 8. května 400, příspěvková organizace 84 ž / 

22 ž         (možnost silnoproudu) 

� Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace 150 ž / 107 

ž    (možnost strojírenství, dopravy, technické lyceum) 

� Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková 

organizace 30 ž / 49 ž  

� Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace 
180 ž / 129 ž  

� Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická J. E. Purkyně, Most, 

J. E. Purkyně 272, příspěvková organizace 90 ž / 81 ž 

SUMA: 798 ž / 557 ž 
 
 
okres: Louny      Přijmou 2009/10 / Přijali 2008/09 
 

� Gymnázium, Podbořany, Komenského 843, příspěvková organizace 30 ž / 17 ž 
� Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace 

32 ž / 32 ž 
� Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace 30 ž / 30 ž 

� Obchodní akademie generála Františka Fajtla, Louny, Osvoboditelů 497, 
příspěvková organizace 90 ž / 51 ž 

� Obchodní akademie, Žatec, Studentská 1354, příspěvková organizace 120 ž / 104 ž 

� Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková 
organizace 150 ž / 56 ž 

� Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště Louny, příspěvková 

organizace 60 ž / 26 ž      (možnost strojírenství) 

� Střední škola stavební, Louny, Postoloprtská 2636, příspěvková organizace 12 ž / 0 
ž 

� Střední škola zemědělská a ekologická Žatec, příspěvková organizace 90 ž / 63 ž 

SUMA: 614 ž / 379 ž 
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Příloha č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Graf studijních výsledků středně důležitých předmětů ze ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Graf studijních výsledků méně důležitých předmětů ze ZŠ 
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Příloha č. 7 

Struktura studia a hodinové náplně předmětů 

 
Tabulka 1: Specializace Automatizační systémy 

 
 Předmět  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  Celkem 
Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10 
Cizí jazyk 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 12 / 12 
Dějepis 3 - - - 3 
Společenské vědy 2 2 - - 4 
Matematika 4 / 1 4 / 1 3 2 13 / 2 
Fyzika 2 2 - - 4 
Chemie 2 2 - - 4 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 
 
Technické kreslení 3 / 2 2 / 2 - - 5 / 4 
Základy elektrotechniky 3 3 - - 6 
Výpočetní technika 3 / 2 2 / 2 - - 5 / 4 
Mechanika - 2 - - 2 
Nauka o materiálu - 2 - - 2 
Strojní součásti - 2 - - 2 
Praxe 3 / 3 3 / 3 3 / 3 2 / 2 11 / 11 
 
Mikroprocesorová technika - - 4 / 3 - 4 / 3 
Silnoproudá zařízení - - 2 - 2 
Automatizace - - 3 / 1 5 / 1 8 / 2 
Elektrotechnické měření - - 5 / 3 5 / 3 10 / 6 
Ekonomika - - 2 3 / 1 5 / 1 
Elektronika - - 4 3 7 
Automatizační cvičení - - - 3 / 3 3 / 3 
Uživatelský software - - - 2 / 2 2 / 2 
 
Celkem hodin 33 33 33 33  
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Tabulka 2: Specializace Automatizovaná konstrukce ve strojírenství 

 
 Předmět  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  Celkem 
Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10 
Cizí jazyk 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 12 / 12 
Dějepis 3 - - - 3 
Společenské vědy 2 2 - - 4 
Matematika 4 / 1 4 / 1 3 2 13 / 2 
Fyzika 2 2 - - 4 
Chemie 2 2 - - 4 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 
 
Technické kreslení 3 / 2 2 / 2 - - 5 / 4 
Základy elektrotechniky 3 3 - - 6 
Výpočetní technika 3 / 2 2 / 2 - - 5 / 4 
Mechanika - 2 2 2 6 
Nauka o materiálu - 2 2 - 4 
Strojní součásti - 2 - - 2 
Praxe 3 / 3 3 / 3 3 / 3 2 / 2 11 / 11 
 
Automatizace - - 2 / 1 - 2 / 1 
Kontrola a měření - - 3 / 2 3 / 2 6 / 4 
Ekonomika - - 2 3 / 1 5 / 1 
Konstrukční cvičení - - 4 / 4 3 / 3 7 / 7 
Strojírenská technologie - - 2 4 6 
Strojní zařízení - - 3 2 5 
Řízení obráběcích strojů - - - 2 / 2 2 / 2 
Praktická příprava výroby - - - 2 2 
 
Celkem hodin 33 33 33 33 - 
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Tabulka 3: Specializace Silnoproudá elektrotechnika 

 
 Předmět  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  Celkem 
Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10 
Cizí jazyk 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 12 / 12 
Dějepis 3 - - - 3 
Společenské vědy 2 2 - - 4 
Matematika 4 / 1 4 / 1 3 2 13 / 2 
Fyzika 2 2 - - 4 
Chemie 2 2 - - 4 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 
 
Technické kreslení 3 / 2 2 / 2 - - 5 / 4 
Základy elektrotechniky 3 3 - - 6 
Výpočetní technika 3 / 2 2 / 2 - - 5 / 4 
Mechanika - 2 - - 2 
Nauka o materiálu - 2 - - 2 
Strojní součásti - 2 - - 2 
Praxe 3 / 3 3 / 3 3 / 3 2 / 2 11 / 11 
 
Automatizace - - 2 / 1 - 2 / 1 
Elektrotechnické měření - - 5 / 3 5 / 3 10 / 6 
Ekonomika - - 2 3 / 1 5 / 1 
Elektronika - - 2 2 4 
Elektroenergetika - - 4 5 / 2 9 / 2 
Elektrické stroje a přístroje - - 3 / 1 3 6 / 1 
Elektrická zařízení - - 2 3 5 
 
Celkem hodin 33 33 33 33 - 
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Tabulka 4: Specializace Výpočetní systémy 
 

 Předmět  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  Celkem 
Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10 
Cizí jazyk 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 12 / 12 
Dějepis 3 - - - 3 
Společenské vědy 2 2 - - 4 
Matematika 4 / 1 4 / 1 3 2 13 / 2 
Fyzika 2 2 - - 4 
Chemie 2 2 - - 4 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 
 
Technické kreslení 3 / 2 2 / 2 - - 5 / 4 
Základy elektrotechniky 3 3 - - 6 
Výpočetní technika 3 / 2 2 / 2 - - 5 / 4 
Mechanika - 2 - - 2 
Nauka o materiálu - 2 - - 2 
Strojní součásti - 2 - - 2 
Praxe 3 / 3 3 / 3 3 / 3 2 / 2 11 / 11 
 
Číslicová technika - - 2 - 2 
Automatizace - - 2 / 1 - 2 / 1 
Elektrotechnické měření - - 5 / 3 5 / 3 10 / 6 
Ekonomika - - 2 3 / 1 5 / 1 
Elektronika - - 2 4 6 
Elektonické počítače - - 5 / 3 7 / 3 12 / 6 
Programové vybavení - - 2 / 2 2 / 2 4 / 4 
 
Celkem hodin 33 33 33 33 - 

 

Vysvětlivky: Číselný údaj za lomítkem určuje počet hodin cvičení z celkového počtu 
hodin, při kterém se třída dělí na skupiny.  
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Příloha č. 8 

Počty přihlášek a žáků pokračujících v dalším studiu 

 

školní rok 

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

 

spec. počet spec. počet spec. počet spec. počet spec. počet 

A4 A4 A4 56 A4 42 A4 26 

E4 E4 T4 40 E4 27 E4 14 

S4 S4 S4 29 S4 22 S4 27 

 V4 

ne
uv

ed
en

o 

V4 
ne

uv
ed

en
o 

V4 44 V4 41 V4 30 př
ih

lá
šk

y 

celkem  neuvedeno 187 169 132 97 

na VŠ 70 104 98 79 63 

žá
ci

 

další 

studium 

92 % 96 % 94 % 83 % 75 % 
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Příloha č. 9 

 

Počty žáků a jejich úspěšnost v průběhu studia 

 
 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník  Celkem 

1.9.2003 141 117 126 99 483 

31.8.2004 119 111 122 98 450 

2003/04 

Úspěšnost 84,4 % 94.9 % 96,8 % 99 % 93,2 % 

1.9.2004 118 119 113 121 471 

31.8.2005 98 111 113 119 441 

2004/05 

Úspěšnost 83,1 % 93,3 % 100 % 98,3 % 93,6 % 

30.9.2005 133 99 111 115 458 

31.8.2006 117 95 110 111 433 

2005/06 

Úspěšnost 88 % 96 % 99,1 % 96,5 % 94,5 % 

30.9.2006 159 115 95 109 478 

31.8.2007 143 98 84 99 424 

2006/07 

Úspěšnost 89,9 % 85,2 % 88,4 % 90,8 % 88,7 % 

30.9.2007 145 147 107 92 491 

31.8.2008 121 127 98 90 436 

2007/08 

Úspěšnost 83,4 % 86,4 % 91,6 % 97,8 % 88,8 % 
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Příloha č. 10 

Výchovná a kázeňská opatření 

 Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a opatření k posílení kázně 
žáků.  
 Pochvalu nebo jiné ocenění uděluje žákům třídní učitel, ředitel školy. Pochvala nebo 
jiné ocenění může být uděleno žákům na návrh kteréhokoliv učitele, zaměstnance školy, 
případně i na návrh osoby mimo školu. 
 Nedodržení jakéhokoliv z bodů tohoto školního a klasifikačního řádu je považováno za 
zvlášť hrubé porušení se všemi důsledky pro žáky SPŠ. 
 

Opatření k posílení kázně žáků: 
1 napomenutí třídním učitelem, 
2 důtka třídního učitele, 
3 důtka ředitele školy, 
4 podmíněné vyloučení, 
5 vyloučení. 

 
Pravidla pro udělování výchovných opatření: 

Napomenutí třídního učitele je žákovi udělováno za méně závažný přestupek proti 
školnímu řádu (hlavně pozdní příchody do vyučování, špatný přístup k plnění 
studijních povinností, nevhodné chování ke spolužákům, vyučujícím a dalším 
pracovníkům školy, narušení vyučování, neplnění pokynů vyučujících aj.). 

Důtka třídního učitele je žákovi udělována zpravidla za opakované méně závažné 
přestupky proti školnímu řádu (hlavně za nižší počet hodin neomluvené 
absence, za pozdní omlouvání absence, za velmi špatný přístup k plnění 
studijních povinností,nesplnění termínů odevzdání prací žáka). 
 

Podle bodů 1), 2) ukládá a rozhoduje o výchovném opatření třídní učitel. Návrh na 
výchovné opatření může třídnímu učiteli podat kterýkoliv zaměstnanec školy. 
 
Důtka ředitele školy je žákovi udělována za opakované méně závažné přestupky 

proti školnímu řádu po předchozím udělení důtky třídního učitele, za často se 
opakující neomluvené absence, za ojedinělý závažný přestupek proti školnímu 
řádu a ojedinělé porušení zákazů výše uvedených.  
 

Podmíněné vyloučení ze studia: 
� ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností 

stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. nebo tímto školním řádem podmíněně 
vyloučit žáka nebo jej vyloučit ze studia. O svém rozhodnutí ředitel bez 
zbytečného odkladu informuje pedagogickou radu. 

� za závažné porušení povinností, které je důvodem pro vyloučení ze studia, se 
považuje vždy prokázané porušení zákazů podle čl.III a čl.V. Dále pak hrubé 
slovní či fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy. 

� O podmíněném vyloučení žáka a o vyloučení žáka ze školy rozhodne ředitel 
školy ve správním řízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka 
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dozvěděl, nejpozději pak do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění 
dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin.  

� návrh na podmíněné vyloučení může podat třídní učitel, případně i jiný učitel a 
zaměstnanec, pokud důvody k tomu zjistil sám a může je doložit. Důvodem pro 
podmíněné vyloučení žáka může být i závažné zaviněné a dlouhodobé neplnění 
studijních povinností, které je doloženo neodevzdáváním povinných prací. 

� v rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia stanoví ředitel školy zkušební 
lhůtu, nejdéle na dobu jednoho roku.V případě, že se žák dopustí v průběhu 
zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností, je ze studia vyloučen. 

 
Vyloučení ze studia: 
� žák, který opakuje ročník, může být vyloučen ze studia i z důvodů, že porušuje 

školní řád a povinnosti uvedené v zákoně č. 561/2004 Sb. např. také § 22 odst 
.1 písm a) tím, že opakovaně neplní své studijní povinnosti a nedochází řádně 
do školy. 

� žák může být vyloučen ze studia za obzvlášť hrubé porušení školního řádu nebo 
za opakované hrubé porušení školního řádu, za spáchání úmyslného trestného 
činu nebo jiné protiprávní jednání, i když velikostí způsobené škody nemá toto 
jednání charakter trestného činu (např. krádež). Dále pak za distribuci drog, za 
ohrožení zdraví a života spolužáků násilným jednáním, příp. za vnesení zbraně 
do prostor školy. 

 
O výchovných opatřeních rozhoduje ten, který je uděluje, a to po projednání 

v pedagogické radě. 
O uložení výchovných opatření uvědomí písemně třídní učitel nebo ředitel školy 

zákonného zástupce žáka, příp. zletilého žáka a jeho rodiče, a to bezprostředně po uložení 
výchovných opatření.  

O výchovných opatřeních, o podmíněném vyloučení žáka nebo o vyloučení žáka je 
třídním učitelem učiněn zápis do osobní evidence žáka (katalogu). Tyto zápisy slouží 
pouze pro interní informace o žáku. 

 

 
 


