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NNěěco o co o šškole kole ……
ISISŠŠ energetickenergetickáá, Chomutov,, Chomutov,

Na PrNa Průůhonhoněě 4800, p4800, přřííspspěěvkovvkováá organizaceorganizace

19511951-- zahzaháájenjeníí vzdvzděělláávacvacíí ččinnosti  innosti  
výuka probvýuka probííhala v historických budovhala v historických budováách z 19. stoletch z 19. stoletíí (n(něěkterkteréé z nich z nich 

šškola vyukola využžíívváá do dnes)do dnes)
1986 1986 -- teoretickteoretickáá výuka pvýuka přřesesíídlila do lokality  Na Prdlila do lokality  Na Průůhonhoněě

dnes zde sdnes zde síídldlíí taktakéé management management šškolykoly
19911991-- šškola se stkola se stáávváá samostatnsamostatněě hospodahospodařřííccíí jednotkou s  prjednotkou s  práávnvníí
subjektivitousubjektivitou

StStřřednedníí odbornodbornéé uuččiliiliššttěě energetickenergetickéé ChomutovChomutov
1994 1994 -- ppřřejmenovejmenováánníí na: na: IntegrovanIntegrovanáá ststřřednedníí šškola  energetickkola  energetickáá, , 
Chomutov, Na PrChomutov, Na Průůhonhoněě 4800, p4800, přřííspspěěvkovvkováá organizaceorganizace

zzřřizovatelemizovatelem je je ÚÚstecký krajstecký kraj



SSŠŠ stavebnstavebníí, Chomutov,, Chomutov,
Na MorNa Morááni 4803, pni 4803, přřííspspěěvkovvkováá organizaceorganizace

70. l70. lééta 20.stoletta 20.stoletíí –– zalozaložženeníí šškolykoly
1975 1975 -- vznikvznikáá uuččiliiliššttěě ppřři Okresni Okresníím stavebnm stavebníím podniku v Chomutovm podniku v Chomutověě
1984 1984 -- ppřřijat nijat náázev Stzev Střřednedníí odbornodbornéé uuččiliiliššttěě
1990 1990 -- vznik samostatnvznik samostatnéého prho práávnvníího subjektu Stho subjektu Střřednedníí odbornodbornéé uuččiliiliššttěě,,

•• Na MorNa Morááni 4803, Chomutov, zni 4803, Chomutov, zřřizovatelem bylo ministerstvo vnitra  izovatelem bylo ministerstvo vnitra  
1996 1996 -- sprsprááva SOU pva SOU přřechecháázzíí pod Mpod MŠŠMTMT
2000 2000 -- zzřřizovatel se stizovatel se stáávváá podle zpodle záákona 157/2000 Sb. kona 157/2000 Sb. ÚÚstecký krajstecký kraj
2006 2006 –– nový nnový náázev: Stzev: Střřednedníí šškola stavebnkola stavebníí Chomutov Chomutov 



ISISŠŠ energetickenergetickáá, Chomutov,, Chomutov,
Na PrNa Průůhonhoněě 4800, p4800, přřííspspěěvkovvkováá organizaceorganizace

++

SSŠŠ stavebnstavebníí, Chomutov,, Chomutov,
Na MorNa Morááni 4803, pni 4803, přřííspspěěvkovvkováá organizaceorganizace

STSTŘŘEDNEDNÍÍ ŠŠKOLA ENERGETICKKOLA ENERGETICKÁÁ A STAVEBNA STAVEBNÍÍ,,
Chomutov, Na PrChomutov, Na Průůhonhoněě 4800, p4800, přřííspspěěvkovvkováá organizaceorganizace

==



Několik snímků z dílen …



Nová hala pro SPT…



Dílna pro výuku přepěťových 
ochran



Dílny elektro ….



Rekonstruované
dílny stavo…



Z historie povolání …

• Mistr odborného výcviku
‐ Zaměstnanec  podniku / po roce 1991 školy 

‐ Dovolená dle ZP (2,3 a 4 týdny)

‐ Pracovní doba 42,5 hodiny týdně

‐ Učitel odborného výcviku (od r.2005)
‐ Zaměstnanec školy (zřizovatel kraj)

‐ Dovolená 8 týdnů

‐ Úvazek 25 – 35 hodin týdně



Požadavky na vzdělání …

• Zákon č.563/2004 o pedagogických pracovnících…..

• §2 – Pedagogický pracovník

• §3 – Předpoklady pro výkon funkce pedagogického  
pracovníka

• §9 – Učitel střední školy

• ‐ odstavec 5 – Učitel odborného výcviku

střední s maturitní zkouškou  

+ 

střední s výučním listem

+   

„DPS“



Platové zařazení …..

• NV č.564/2006 Sb. a další související předpisy…

• Učitelé OV jsou zařazeni do :

9.platové třídy (střední s maturitní zkouškou)

10.platové třídy (VŠ v bakalářském studijním       

programu)

• Vedoucí učitelé OV

11.platová třída (VŠ v bakalářském studijním 

programu)



Pracovní činnosti UOV ….

• Výuka žáků v oborech s výučním listem

• Výuka žáků v oborech s maturitní zkouškou

• Výuka v systému dalšího vzdělání: 
– Rekvalifikace (zejména pro úřady práce) 

– Další profesní vzdělání

– Dílčí kvalifikace – zákon č. 179/2006 Sb.  

• Produktivní činnost se žáky na „zakázkách“
• Kontrola žáků na provozních pracovištích



Další činnosti UOV …
• Vedení předepsané pedagogické dokumentace.

• Jednání s rodiči.

• Práce v metodické komisi příslušného oboru.

• Organizace výukového dne (přípravy – odborná, materiál , 
výuková technika apod.)

• Spolupráce s výchovným poradcem, třídním učitelem, 
poradcem pro sociálně patologické jevy.

• Účast na odborných seminářích, výstavách, školeních.

• Studium odborné literatury v oboru.

• Podíl na tvorbě ŠVP příslušného oboru.

• Profesní zkoušky.



Bonus pro pedag.pracovníky…

FinskoFinsko

NizozemskoNizozemsko

DDáánskonsko LitvaLitva

ŠŠvvéédskodsko

NorskoNorsko

NNěěmeckomecko

SlovenskoSlovensko

RakouskoRakousko

IslandIsland

ŠŠpanpaněělskolsko



Závěr ….

• Učitel OV – pedagog

‐ odborník

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

• Děkuji Vám za pozornost

josef.lancos@ssescv.cz  


