
Integrovaná střední škola technická, Mělník
K učilišti 2566 , 276 01 Mělník

V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A

o činnosti školy za školní rok 2006/2007

1. Základní údaje školy

Integrovaná střední škola technická, Mělník
K učilišti 2566, 276 01 Mělník
IČ 00 640 930
IZO 000 640 930
Tel : 315 627 267, 315 627 234
Fax : 315 623 221
Právní forma : příspěvková organizace
Zřizovatel : Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ  70 891 095

Ředitel školy : Ing.Vojtěch Stritzko, tel.: 315 623 221, 774 191 983
reditel@isstechn.cz
Statutární zástupce: Mgr. Vladimíra Černá, 774 191 987
cerna.vladimira@isstechn.cz

internetové stránky školy : www.isstechn.cz

Školská rada : Ing. Jaroslav Šuk, předseda , zástupce rodičů
Ing.Vladimíra Hokešová, zástupce rodičů
Bc.Jaroslav Hořejší, zástupce zřizovatele
Mgr. Gabriela Koudelková, zástupce školy
Petr Hobík, zástupce školy

Rozhodnutím MŠMT ze dne 5.12.2006 –č.j.27 402/06-21 s účinností od 1.9.2007 došlo ke
změně v zápise v rejstříku škol v následujících údajích:
Nové obory:   26-51-H/001 Elektrikář , denní studium,délka studia 3 roky

69-53-H/003 Provoz služeb, denní studium, délka studia 3 roky

S účinností od 1.1.2007 byla rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje č.j.
156661/2006/KUSK provedena změna zápisu u školní jíd elny na školní jídelnu-výdejnu  IZO
162 103 875.

reditel@isstechn.cz
vladimira@isstechn.cz


2. Charakteristika školy

Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen zákonem č.561/2004 o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) , v platném
znění a prováděcími předpisy.
Doplňkovým předmětem činností školy je :

 Zámečnictví
 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
 Poskytování služeb v oblasti BOZP
 Ubytování a pronájem tělovýchovných zařízení
 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje
 Elektroinstalatérství
 Přednášková činnost (rekvalifikační kurzy )
 Hostinská činnost

Škola sdružuje:
Střední odborná škola technická -  hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen
§ 57 zákona č.561/2004 Sb., a prováděcími předpisy
IZO: 000 640 930, kapacita: 540 žáků
Domov mládeže - hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vyme zen
§ 117 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy
IZO: 110 027 884, kapacita: 77 lůžek
Školní jídelna-výdejna - hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je
vymezen § 117 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy
IZO: 162 103 875, kapacita: 250 jídel

Odloučená pracoviště školy:
276 01 Mělník, K Loděnici 1 /od ledna 1996 mimo provoz/ , v současné době je

v nabídce na prodej.

Materiálně technické podmínky pro výuku jsou dobré, všechny objekty ( škola,
tělocvična,  dílny , domov mládeže i jídelna ) jsou umístěny v uzavřeném areálu  a jsou
majetkem zřizovatele. Výhledově mohou nastat problémy s učebnami z důvodu
přibývajících dvouoborových tříd a nutnosti dělení při výuce odborných předmětů.

Při digitalizaci map bylo zjištěno, že n ěkteré malé části pozemků patří jiným
subjektům (pozemkový fond , město Mělník). Byla proto zahájena jednání o převedení či
odkoupení těchto pozemků do majetku zřizovatele.  A potřebné podklady byly předány
zřizovateli - Krajskému úřadu Středočeského kraje.

3. Součásti školy

I. Součásti školy – nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost ( k 30.9.2007)

IZO a název součásti
(druh/typ školy)

Nejvyšší povolený
počet žáků

Skutečný
počet
žáků

Počet
žáků/stud
v denním

studiu

Přepočtený
počet ped.

pracovníků

Počet
žáků na

přep.
počet ped.
pracovník

ů
000 640 930 -  SOŠ
technická 540 342 342 31,3 10,4



II. Součásti školy – nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost ( k 30.9.2007)

Část domova mládeže (druhé a třetí patro) je v rámci smlouvy o výpůjčce předán
k bezplatnému užívání VOŠZa a SZaŠ Mělník.

4. Obory vzdělávání a údaje o žácích v nich

Ve skladbě oborů pro školní rok 2007/2008 došlo k několika výrazným změnám. Byly
otevřeny nové obory :

26-51-H/001 Elektrikář, který nahradí dobíhající obory 26-51-H/002 - Elektrikář
slaboproud  a 26-51-H/003 - Elektrikář silnoproud
69-53-H/003  Provoz služeb
Z nástavbových oborů byl z nabídky pro rok 2007/2008  odstraněn obor 63-42-L/502

Technickohospodářské a správní činnosti , který také dobíhá.
Z důvodů menšího počtu žáků  byly spojeny obory 23-44-L/001  Mechanik strojů a

zařízení a 26-43-L/001  Mechanik elektronik do dvouoborové třídy  1.M. U nástavbového
studia jsou u obou ročníků sloučeny obory 23-43-L/506  Provozní technika a 26 -41-L/501
Elektrotechnika   a  u druhého ročníku obory 63-42-L/502  Technickohospodářské a správní
činnosti a 64-41-L/524  Podnikání.

Vzhledem ke skutečnosti, že se nedaří již několik let  pro malý zájem otevřít 4letý obor
Management strojírenství , nebyl pro školní rok 2007/2008 povolen zřizovatelem  a
z nabídky oborů byl vyřazen. Žádost školy rozšířit nabídku o příbuzné obory  64 -42-M/037
Management obchodu a služeb a 64 -42-M/040 Management cestovního ruchu a otevřít
víceoborovou třídu byla zřizovatelem zamítnuta.

Kód a název oboru Počet žáků Počet
tříd

Průměrný
počet

žáků/tř.
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 8 0,5 8
26-43-L/001 Mechanik elektronik 103 3,5 29,4
64-42-M/009 Management strojírenství 0 0 0
23-43-L/506 Provozní technika 22 1 22
26-41-L/501 Elektrotechnika 30 1 30
63-42-L/502 Technickohospodářské a správní činnosti 33 1,5 22
64-41-L/524 Podnikání 10 1,5 0
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

23-51-H/001 Zámečník 51 3 17
23-56-H/001 Obráběč kovů 0 0 0
26-51-H/002  Elektrikář slaboproud 30
26-51-H/003  Elektrikář silnoproud 43

3 24,3

69-53-H/003  Provoz služeb 0 0 0
Celkem 330 15 22

IZO a název součásti
(školské zařízení)

Nejvyšší
povolený

počet
žáků/ubyt./st

ráv.

Skutečný
počet

žáků/ubyt/st
ráv.

Z toho cizích
Přepočtený

počet
pracovníků

110 027 884  Domov mládeže DO 77 0 0 0
162 103 875  Jídelna-výdejna 250 180 0 2



V průběhu školního roku 2006/07 bylo přijato celkem 7 žáků, z toho 5 do prvního ročníku
a po jednom do druhého a třetího ročníku. 5 žáků přestoupilo ze SOU Štětí, 1 z SOUch
Kralupy a jeden z TRIVIS Praha.

4 žáci dojíždí do naší školy z Ústeckého kraje.

5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Na ISŠT nemáme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  ani žáky s individuálními
vzdělávacími plány. Na druhou stranu téměř 25% žáků má specifické poruchy učení
(dyslexie, dysgrafie, dysortografie, atd) .

6. Přijímací řízení do 1.ročníku ISŠT

Rozhodujícím kritériem pro přijímání do 4-letých studijních  a 3-letých učebních oborů
školy  je vysvědčení z 8. a prvního pololetí 9.ročníku základní školy a výstupní hodnocení ze
základní školy. Pomocným kritériem pak výsledky v předmětových olympiádách a soutěžích.

Údaje o přijímacím řízení do denního studia (včetně nástavbového studia) na ISŠT – podle
oborů vzdělání  (k 1.9. 2007)

1. kolo
– počet

Další kola
– počet

Odvolání
– počet

Kód  a název oboru
přihl. přij. přihl. přij.

poda-
ných

kladně
vyříz.

Počet
tříd

Obory vzdělání poskytující
střední vzdělání s maturitní zkouškou
23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 6 6 1 1 0 0
26-43-L/001 Mechanik elektronik 22 22 2 2 0 0

1

23-43-L/506 Provozní technika 15 15 0 0 0 0
26-41-L/501 Elektrotechnika 19 15 0 0 2 2

1

64-41-L/524 Podnikání 41 30 0 0 4 4 1
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání
s výučním listem
23-51-H/001 Zámečník 10 10 3 3 0 0 1
23-56-H/001 Obráběč kovů 0 0 0 0 0 0 0
26-51-H/001  Elektrikář 24 24 1 1 0 0 1
Celkem 137 124 7 7 5

Do prvního ročníku byl přijat 1 žák z Libereckého kraje, 1 žák Jihočeského kraje  a 7 žáků
z Ústeckého kraje. Ostatní žáci a studenti jsou ze Středočeského kraje.

7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání

I. Prospěch žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) – k 30. 6. 2007
Prospěch žáků celkem Počet žáků/studentů

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Žáci celkem 195
Prospěli s vyznamenáním 5
Prospěli 179
Neprospěli 11
- z toho opakující ročník 4
Průměrný prospěch žáků 2,57



Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/ z toho neomluvených 91/3
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem
Žáci celkem 120
Prospěli s vyznamenáním 2
Prospěli 106
Neprospěli 12
- z toho opakující ročník 4
Průměrný prospěch žáků 2,82
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/ z toho neomluvených 107/7

II.Přehled komisionálních zkoušek dle oborů vzdělávání:
Počet žáků/studentůročník obor vzdělávání předmět Celkem neprospěli

střední vzdělání s maturitní
zkouškou

Materiály a technologie 1 0

Základy elektrotechniky 4 0
Fyzika 1 0
Technologie 1 1

1.
střední vzdělání s výučním listem

Odborný výcvik 1 0
Český jazyk 2 1

Matematika 1 0
Technologie 1 0
Technická dokumentace 1 0

střední zdělání s maturitní
zkouškou

Základy elektrotechniky 2 0
Německý jazyk 4 2
Matematika 1 1
Technologie 4 1
Technická dokumentace 1 0

2.

střední vzdělání s výučním listem

Strojnictví 1 0
Elektronika 2 1
Speciální elektronika 2 1střední zdělání s maturitní

zkouškou
Elektrická měření 2 0
Technologie oprav 1 1
Stroje a zařízení 2 1
Matematika 2 0
Elektrická měření 3 0

3.

střední vzdělání s výučním listem

Rozvodná zařízení 1 0
Český jazyk 1 0
Matematika 1 0
Fyzika 1 0
Speciální elektronika 5 0

4. střední zdělání s maturitní
zkouškou

Elektronika 1 0



III. Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek :

Kód a název oboru
Žáci (studenti)

konající zkoušky
celkem

Prospěli
s vyznamenáním Prospěli Neprospěli

Maturitní  zkouška:

26-43-L/001 Mechanik elektronik 30 2 28 0

23-43-L/506 Provozní technika 9 1 8 0

26-41-L/501 Elektrotechnika 15 2 12 1
63-42-L/502 Technickohospodářské a
správní činnosti 16 1 14 1

Celkem 70 6 62 2
Závěrečná zkouška (s výučním listem):

23-51-H/001 Zámečník 15 1 14 0

26-51-H/002  Elektrikář slaboproud 0 0 0 0

26-51-H/003  Elektrikář silnoproud 20 1 18 2

Celkem 35 1 32 2

V maturitních oborech  bude konat v prosinci 1 studentka opravnou maturitní zkoušku .
V učebních oborech budou konat v prosinci opravnou zkoušku z některé z části závěrečné

zkoušky celkem 2 žáci oboru elektrikář – silnoproud.

8. Chování žáků

Druh/typ školy Hodnocení chování

Velmi dobré Uspokojivé neuspokojivé

000 640 930 SOŠ 311 3 1

 Během školního roku 2006/07 bylo 68 žákům a studentům udělena pochvala třídního
učitele, pochvalu ředitele školy dostalo 15 žáků a studentů, 10 žákům bylo uděleno
podmínečné vyloučení, 3 žáci byli vyloučeni , vesměs za opakovanou neomluvenou absenci ,
špatný prospěch a chování a 1 žák byl vyloučen za fyzické napadení spolužáka.

9. Absolventi a jejich další uplatnění

I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním
s maturitní zkouškou

Druh/typ školy Počet
absolventů

celkem

Podali přihlášku
na VŠ

Podali přihlášku
na VOŠ

Podali přihlášku
na jiný typ školy

Nepodali
přihlášku

na žádnou školu
SOŠ 68 8 0 0 60

II. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu - absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním
s výučním listem

Počet absolventů celkem Podali přihlášku do nástavbového
studia

Podali přihlášku na jiný typ
střední školy

33 22 0

Od září 2006 do června 2007 ukončilo studium 19 žáků na vlastní žádost .



10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů ISŠT

Kód a název oboru
Počet absolventů
– škol. rok 05/06

Z nich počet
nezaměstnaných (duben 07)

26-43-L/001 Mechanik elektronik 23 1
26-51-H/002 Elektrikář slaboproud 0 0
26-51-H/003 Elektrikář silnoproud 14 0
23-51-H/001 Zámečník 14 0
23-43-L/506 Provozní technika (nást.) 16 0
26-41-L/501 Elektrotechnika(nást .) 14 0
63-42-L/502  Technickohospodářské a

správní činnosti 0 0

Celkem 81 1

Minimální počet nezaměstnaných absolventů svědčí o vhodném výběru oborů, které se na
ISŠT Mělník učí.

11. Úroveň jazykového vzdělávání

I. Žáci /studenti v denním studiu učící se cizí jazyk  k 30.9.2006
Počty žáků/studentů ve skupiněJazyk Počet žáků

(studentů) Počet skupin
minimálně maximálně průměr

Anglický jazyk 171 12 8 22 13
Německý jazyk 159 12 5 23 12

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace k 30.9.2006
Kvalifikace vyučujících

Jazyk Počet učitelů
celkem pedagogická i

odborná částečná žádná
Rodilí
mluvčí

Anglický jazyk 4 1 3 0 0
Německý jazyk 4 2 2 0 0

Úroveň jazykových znalostí žáků je velmi roz dílná, nejen podle oboru vzdělávání, ale i
v jednotlivých třídách. Je to způsobeno  jak velmi rozdílnými znalostmi, které si žáci přinášejí
ze základních škol, tak rozdílným přístupem žáků ke studiu.  Výrazně lépe jsou na tom žáci
4-letého maturitního studia, z nichž někteří si volí cizí jazyk i jako volitelný maturitní
předmět.

12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti

Pedagogických pracovníků ve škole je (32), z toho počet pedagogických pracovníků
proškolených školení SIPVZ na úrovni Z je 29, na úrovni P je to 4 pracovníků a na úrovni S
3 pracovníci. Učitelé technických oborů zvládají použití informačních technologií ve výuce

dobře, učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů mají méně odvahy k využívání výpočetní
techniky ve výuce, ale je zde snaha o zlepšení, kterou vedení školy všemi dostupnými
prostředky podporuje.

Škola má tři počítačové učebny, prv ní učebna  se 17 PC pro žáky je osazena PC ve složení
(P4 1,7MHz, RAM 256MB, HDD 20GB, 64 MB na VGA, zvukovou kartou OS Windows
2000  a OpenOffice). PC učitele je propojen na dataprojektor. Ve druhé učebně, která je
specializovaná na programování CNC, je 18 počítačů pro žáky, z toho 9 PC P4 a 9 PC



Semtron  (2,4MHz RAM 256MB, HDD 10GB, 128 MB na VGA). PC učitele je propojen na
dataprojektor. Učebna pro aplikaci výpočetní techniky v elektronické praxi, která je součástí
dílen školy, je vybavena 11 -ti PC Pentium II. Dále je k dispozici učebna vybavená
prezentačním PC s data projektorem a interaktivní tabulí a jedno přenosné zařízení
prezentační techniky ( přenosný počítač, data projektor a přenosná promítací plocha ).

  Všichni výchovní pracovníci školy mají pro přípravu na vyučování osobní PC (P4
1,7MHz, RAM 256MB, HDD 20GB, 64 MB na VGA, zvukovou kartou OS Windows 2000  a
OpenOffice) v kabinetech. Celý prostor školy je pokryt signálem WIFI z několika
přístupových bodů pro připojení z přenosných PC do sítě školy a vysokorychlostního
internetu. Po kvantitativní stránce je rozvoj informační techniky v ISŠT téměř ukončen, je
třeba postupně zlepšovat kvalitu v ýpočetní techniky a zajistit kvalitní obměnu v souladu
s vývojem výpočetní techniky.

Schránky elektronické pošty mají žáci na veřejných serverech např. Seznam, Quick,
Centrum apod., webová prezentace školy (http://www.isstechn.cz) je zajištěna na serveru
připojovatele, schránky elektronické pošty všech pedagogických pracovníků jsou umístěny na
serveru školy.

13. Údaje o pracovnících školy

 I. Základní údaje o pracovnících školy (stav k 30. 9. 2006)
Počet pracovníků

celkem
fyzický/přepočtený

nepedagogických
fyzický/přepočtený

pedagogických
fyzický/přepočtený

Pedagogických
- způsobilost

 pedagog. a  odborná

Počet žáků na
přepočtený

počet pedagog.
prac.

53/50 21/18,7 32/31,3 15 10,5

II. Další údaje o pedagogických pracovnících (stav k 30. 9. 2006)

Pedagog. pracovník
Pracovní
zařazení,
funkce

Úvazek Kvalifikace – dosažený
stupeň vzdělání, obor Titul Délka ped.

praxe

Bulambo Gabriela učitelka plný VŠ – UJEP Ústí n.L. Mgr. 5
Čáp Miloslav učitel plný VŠ – VŠT Lipt.Mikuláš Ing. 21
Čermák Zdeněk učitel částečný SŠ – ISŠT Mělník 6

Černá Vladimíra zástupce
ředitele TV plný VŠ – PF Ústí n.L. Mgr. 32

Dvořáková Lenka učitelka plný VŠ – UJEP Ústí n.L Bc. 5
Fišer Jaroslav učitel plný SŠ - ISŠ COP Ústí n.L. 5
Gálik Augustin učitel plný VŠ – VA Brno Ing. 26
Jonáková Vlasta,       EX učitelka částečný VŠ – PF UK Praha Mgr. 35
Koudelková Gabriela učitelka plný VŠ – PF Plzeň Mgr. 16
Krausová Jana učitelka plný VŠ - TU Liberec Ing. 4
Lang. Miroslav učitel plný VŠ – VŠT Lipt.Mikuláš Ing. 3
Maudr Josef učitel plný SŠ -  ISŠT Mělník 2
Martinková Naďa učitelka plný VŠ – VŠE Praha Ing. 16
Nováková Vlasta učitelka plný VŠ – PřF UK Praha Mgr. 20
Pokorný Břetislav učitel plný VŠ – VŠ strojní Liberec Ing. 4
Veselý Zdeněk učitel plný SŠ – SPŠE Praha 34
Suchomelová Zdena učitelka plný VŠ – FF Praha Mgr. 26
Stritzko Vojtěch ředitel 4 hod. VŠ – FSI ČVUT Praha Ing. 17
Švejcarová Martina, učitelka částečný VŠ – UJEP Ústí n.L. Mgr. 6
Vojík Břetislav učitel plný VŠ – PF Ústí n.L. Mgr. 33
Wasyliw Vladimír učitel plný VŠ – PF Hradec Králové Mgr. 5
Frundl Vladislav učitel OV plný SŠ – SPŠE Praha 7
Hlávka Milan učitel OV plný SŠ – ISŠT Mělník 7
Hobík Petr učitel OV plný SŠ – SPŠStr Mělník 28
Honc Jaroslav učitel OV plný SŠ – SPŠE Praha 23



Kiš Arpád učitel OV plný SŠ – Voj.OŠ Nové Mesto 23
Lávko Milan učitel OV plný SŠ – Voj SŠ Žilina 8
Malák Pavel učitel OV plný SŠ – SVVŠ Mělník 6
Pečený Miloš zást.řed. OV plný SŠ – ISŠ Kladno 35
Rous Milan učitel OV plný SŠ – OU Kovo Povrly 12
Šulc Josef ved.učitel OV plný SŠ – SPŠE Praha 26
Veselý Oldřich učitel OV plný SŠ – SPŠE Kutná Hora 26
Osobní asistenty pedagogů na škole nemáme.

III.Věková struktura pedagogických pracovníků (stav k 30. 9. 2006)
Počet
pedag.
prac.

do 30 let
včetně 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let nad 60 let

z toho
důchodci Průměrný

věk

Celkem 5 5 9 11 2 1 45,8
z toho žen 1 4 2 2 1 1 43,0

IV.Aprobovanost výuky

Předmět Celkový počet hodin
odučených týdně

Z toho odučených
aprobovaně

1 cizí jazyky 68 68
2. všeobecné předměty 209 190,5
3.odborné předměty 146 143
4. odborný výcvik 315 315
Celkem 738 716,5
Personální změny : K 31.1. 2007 odešla na vlastní žádost pí Bc.Lenka Dvořáková a místo ní
nastoupil od 1.2. 2007 Ing. Martin Hunčovský,

14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Bc.Lenka Dvořáková po ukončení bakalářského studia  na UJEP v Ústí n.L. pokračuje
v magisterském studiu na VŠE Praha, obor : Podniková ekonomika a management.

Ing. Naďa Martinková ukončila doplňující pedagogické studium na VŠE Praha.
DPS – učitelé odborného výcviku p. Arpád Kiš a p.Slavomír Frundl ukončili studium DPS

na ped.fakultě UK
DVPP - Ve školním roce 06/07 absolvoval 1 učitel školení Descartes,  7 učitelů školení

Nová maturita a Mgr Suchomelová se zúčastnila 4 seminářů pro výchovné poradce pořádané
PPP Mělník.

Celkové náklady vynaložené na DVPP  pedagogů dosáhly ve školním roce 2006/07 částky
78868,40 Kč

15 . Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy

Zájmová činnost:
Ve školním roce 20006/07 byla zaměřena především na sportovní aktivity.Ve spolupráci

se školním sportovním klubem (ŠSK), který je součástí AŠSK ČR , je organizována
pravidelná činnost kroužků silového trojboje, juda a florbalu.  Kroužky jsou přístupné i pro
žáky základních škol z Mělníka a okolí.  Z finančních prostředků ŠSK je hrazen pronájem
krytého bazénu, kde probíhá v zimním období plavecký výcvik všech žáků  1. a 2. ročníků.

V termínu od 10.2.do 16.2.2007 byl uskutečněn lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročníky
na Benecku, kde kromě výuky sjezdového a běže ckého lyžování proběhla i  výuka jízdy na
snowboardech. Kurzu se zúčastnilo 35 žáků.



V měsíci září byl realizován tradiční třídenní seznamovací kurz pro žáky prvních ročníků
ve Lhotce u Mělníka, kde se kromě sportovní činnosti žáci sezn ámili i s problematikou drog,
první pomoci a se správným chováním v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.

Exkurze :
3.10. 2006 – Praha – Vyšehrad , nástavbové třídy 2.TH,1.T
2.11.2006 – Tona, Elektrárna Kolín , 1.T, zámečníci 2. a 3. ročník
22.11.2006 – Aquatherm Praha, 3.ME a 3.EL
9.1.2007 -  Parlament ČR ,  3.ME a 2.TH
20.4.2007 – Siemens Brandýs n.L. , 60 žáků z elektrooborů
27.4.2007 – ČKD Praha, 1.M
25.5.2007 – třídírna odpadu Lovosice , 1.M a 2.ME
30.5.2007 – Krajský úřad Středočeského kraje, 3.ME
7.6.2007 – Šumperk, 1.Z
26.6.2007 – Elektrárna Mělník, 2.EL
Podrobné zprávy a fotodokumentace většiny exkurzí jsou  na internetových stránkách

školy

Programy:
SIPVZ - v roce 2006 se nám z prostředků dotace SIPVZ (viz tabulka v části 20) podařilo

kvalitativně i kvantitativně vylepšit a rozšířit stávající učebny  pro IT a programování CNC
strojů. Dále jsme z prostředků dotace vybudoval i učebnu pro prezentaci ve výuce pomocí PC
a interaktivní tabule. Rozšířili jsme školní síť Internetu a celý prostor školy pokryli signálem
WIFI. Všichni vyučující mají pro přípravu na vyučování ve škole k dispozici osobní počítač, i
když  to nejsou vždy nejmodernější PC. Přepokládali jsme, že z prostředků dotací v roce
2007 budeme stávající techniku zlepšovat, bohužel pro letošní rok žádné fina nční prostředky
na realizaci SIPVZ vyčleněny nebyly. Pro nedostatek finančních prostředků jsme museli
ukončit spolupráci se stávajícím připojovatelem Internetu a v současné době hledáme
organizaci, která je nás schopna připojit za minimální náklady.

IQ AUTO – V červnu 2006 byla podepsána smlouva o partnerské spolupráci v rámci
republikového projektu IQ AUTO mezi naší školou, Úřadem práce Mělník a firmou Siemens
VDO Automotive s.r.o. Brandýs nad Labem.  Účelem této smlouvy je prohloubit spolupráci
především v oblasti praktické výuky, aktualizaci učebních plánů, zapůjčení výrobků firmy
Siemens jako učebních pomůcek, odborných exkurzí, stáží a seminářů pro učitele odborných
předmětů a odborného výcviku.

Leonardo da Vinci – od března probíhala intenzivní příprav a projektu „Jak na
předsudky“ v rámci programu Leonardo, který  je součástí Programu celoživotního učení 2007
-2013 a jehož praktická část začíná od září školního roku 2007/08. Smlouva o partnerské
spolupráci pro projekt mobility  v rámci programu Leonardo byla podepsána 28.srpna 2007
mezi naší školou a organizací InBIT Česká republika se sídlem v Praze. V rámci projektu
absolvuje 20 našich studentů 14denní odbornou stáž v Německu, když před tím se podívají na
veletrh do Brna, absolvují speciální výuku odborn é němčiny a v rámci projektového
vyučování se seznámí se základními údaji o místě pobytu a shrnou si své představy o mladých
lidech v Německu.

SCIO - 17.a 19.10.2006 Evaluační testy SCIO – pro první ročníky
CERMAT – 26.-.27.3.2007 Maturity nanečisto –4.ročník Mechanik elektronik

Přednášky a besedy:
23.10.2006- o.s.Semiramis – téma „Návykové látky“, 1.M
7.2.2007 – beseda o jaderné energetice , 2.EL,3.ME,3EL.,1.T
23.4.2007 – Prezentace Autoškola Ml.Boleslav , 3.EL, 3.Z



Kulturní akce:
Škola v maximální míře podporuje i rozvoj v oblasti kultury, představy žáků o divadle

a různých festivalech jsou značně zkreslené a většina akcí má u žáků kladný ohlas. Největším
zklamáním pro studenty i pedagogy bylo vystoupení písničkáře Pepy Nose, naopak největší
ohlas mělo divadelní představení Tvrdohlavá žena a pořady na téma rockové hudby.

19.9.2006 – Vývoj české rockové hudby, KD Mělník- 110 žáků a studentů
14.12.2006 – divadelní představení Vánoční sen, KD Mělník -100 studentů
19.12.2006 – Pepa Nos, jídelna ISŠT, 100 studentů
12.1.2007 – Pásmo „Od osvobozeného divadla k Semaforu“,nástavba a 3.ME
25.1.2007 – „Lidová a umělecká tvorba“ v kině SOKOL Mělník, 120 účastníků
7.2.2007 – Thespidova kára ( od kulturních obřadů k Shakespearovi),ISŠT - 110 studentů
16.3.2007 – AIDS očima mladých (festival dokum.filmů), 1.Z,2.ME,3.EL,3.Z
19.3.2007 – Josefina – městské divadlo Mladá Boleslav, 3.ME a 1.T
4.4.2007 – Rocková hudba III.díl – kino SOKOL, 1.M,1.T,1.TP,1.EL.2.EL,2.Z
4.5.2007 – Tvrdohlavá žena –divadlo Mladá Boleslav, 1.TP,1.M

Sportovní akce:
Sportovní činnost na naší škole má podporu nejen u vedení školy , ale i mezi ostatními

pedagogy. Podmínky pro jednotlivé sporty jsou ve srovnání s ostatními školami regionu
nadprůměrné. K dispozici je hala pro košíkovou a volejbal, od října do du bna je v provozu
krytá nafukovací hala pro házenou, malou kopanou a tenis . Pro žáky, kteří jsou členy
Sportcentra, je zdarma přístupná posilovna. Atletický areál by potřeboval vyměnit škvárový
povrch dráhy za umělý. Škola nabízí v odpoledních hodinách pro žáky sportovní kroužky,
pravidelně běží kroužek florbalu a juda, příležitostně basketbal a volejbal..

Přehled akcí :
26.9.2006 – kopaná, okr. kolo – 3.místo
10.10.2006 – přespolní běh Neratovice– okresní kolo, 2.místo
1.11.2006 – šachy, DMM Neratovice – okr.kolo , 3 místo
9.11.2006 – basketbal Mělník.– základní kolo 2.místo
10.11.2006 – futsalová liga, Mělník – I.kolo,2.místo
14.11.2006 – volejbal, SPŠS Mělník, - základní kolo, 2.místo
22.11.2006 – volejbal, Neratovice – okr.kolo, 2 místo
14.12.2006 – futsalová liga, Slaný – II kolo, 4 místo
6.3.2007 – stolní tenis, Neratovice – okr kolo, 1.místo
28.3.2007 – silový čtyřboj, ISŠT – okr.kolo, 1místo
29.3.2007 – stolní tenis, Ml.Boleslav – krajské kolo, 4.místo
2.4.2007 – silový čtyřboj, Ml.Boleslav – krajské kolo, 4 místo

16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení

Další vzdělávání neorganizujeme .

17. Výchovné poradenství

Funkci výchovného poradce vykonává Mgr.Suchomelová, učitelka s dlouholetou praxí,
která si samostudiem a absolvováním od borných seminářů neustále zvyšuje své odborné
znalosti v této oblasti.

Postupně se stabilizuje počet žáků se specifickými poruchami učení, v 1.ročnících již není
tak dramatický nárůst počtu oproti minulým létům, stabilizuje se i počet žáků se zdravotními
problémy, se sociálním znevýhodněním a problémy rodinnými.



Celkově se zvýšil počet zameškaných hodin , a to i neomluvených. To se odrazilo i ve
zvýšeném počtu žáků s výukovými obtížemi a ve zvýšeném počtu výchovných opatření.
Přibývá projevů netolerance, be zohledného až agresivního chování žáků vůči sobě navzájem.
Náznaky šikany ve třídě 1.Z se podařilo včas zachytit a zmapovat. Se žáky byly vedeny
individuální pohovory, společné besedy a i díky těmto akcím  se vztahy mezi žáky upravily.
Výrazně se zlepšila i  situace u druhého ročníku oboru zámečník.  Stále je monitorována
situace ve 2.EL, kde byla řešena šikana v minulém školním roce i za pomoci PPP Mělník a
můžeme konstatovat, že tu k dalším pokusům o šikanu nedošlo.

Poradenských služeb VP využívají hlavně ž áci 1.a 2. ročníků. Dobrá je spolupráce
s metodikem prevence i s většinou třídních učitelů. Spolupráce s rodiči je na průměrné úrovni,
velmi dobrá je s PPP Mělník při řešení jednotlivých případů.

18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Česko u školní inspekcí

Ve dnech 8.-.9. března 2007 proběhla na naší škole inspekce ČŠI s cílem :
a) hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona
b) zjištění a hodnocení dopadu informačních a komunikačních technologií n a výuku a učení
K bodu a) bylo konstatováno, že nebyly v uvedené oblasti zjištěny nedostatky, k bodu b) byla
činnost školy hodnocena jako standardní.

Bližší podrobnosti je možno najít v inspekční zprávě čj. ČŠI-318/07-02

19. Další činnost školy

Školská rada při ISŠT Mělník se sešla ve školním roce 2006/2007 dne 10.října 2006 a
24.dubna 2007, kdy projednala a schválila dokumentaci dle školského zákona. V lednu 2007
se vzdal členství pan Martin Šilhan . Jako důvod uvedl, že činnost školských rad vidí jako
zbytečnost a že změnil trvalý pobyt mimo Mělník.

20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti ISŠT

k 31. 12. 2006 k 30. 6. 2007
Činnost ČinnostZákladní údaje o hospodaření školy

v tis. Kč
Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková

1. Náklady celkem 21523,08 2125,71 10613,68 920,76

2. Výnosy celkem 21528,14 2182,97 10619,22 1170,05

příspěvky a dotace na provoz
(úč. 691) 19972,53 9804,87

z toho
ostatní výnosy 1555,61 2182,97 814,35 1170,05

3.
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
před zdaněním 5,06 57,26 5,54 249,29

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k 31. 12. 2006

1. Přijaté dotace  na dlouhodobý  majetek ze státního rozpočtu  celkem (INV) 0



2. Přijaté dotace  na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených
příjmů z pronájmu  celkem (INV)

3. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes
účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) 15543,331

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 15306,211

z toho mzdové výdaje 14970,864

ostatní celkem1 (UZ 33 163, 33 160, 33 245 atd.) 237,12

SIPVZ 237,12

z toho

z toho

4. Přijaté příspěvky a dotace  na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem
(NIV) 4402,199

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 4402,199

ostatní účelové výdaje celkem1 (UZ 001, 002, 003, 012, 014)

Příjmy z pronájmu
z toho

z toho

5. Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU,
finanční mechanizmy EHP/Norsko atd.)

27

Kontroly:
Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla dne 18.1.2007 kontrolu place ní pojistného ne

veřejné zdravotní. Za kontrolované období od 1.1.2004 do 31.12.2006 byla zjištěna jedna
chyba při placení pojistného ve výši 8 238,-Kč, u jednoho zaměstnance nebyl proveden
dopočet do minimální mzdy a v jednom případě nebyl oznámen nástup zaměstnance do
zaměstnání a jeho ukončení . Všechny závady byly okamžitě odstraněny a se zodpovědným
pracovníkem byl proveden pohovor a přijata opatření, aby k podobným přestupkům
nedocházelo.

21. Závěr

Celkovou činnost školy za školní rok 2006/2007 můžeme považovat za úspěšnou. Přes
pokračující snižování počtu dětí vycházejících z 9. tříd se díky dobře provedenému náboru
povedlo celkové počty žáků dokonce oproti minulému roku zvýšit (39/31) a výrazně vzrostl
mezi absolventy učebních oborů i  zájem o nástavbové studium. V letošním roce byla opět
otevřena dvouoborová třída Mechanik elektronik a Mechanik strojů a zařízení a splnili jsme
tak naši snahu o udržení čtyřletého studijního strojního oboru, který má i z hlediska
pracovního trhu určitě perspektivu

Díky dotacím SIPVZ a vlastním zdrojům z doplňkové činnosti se nám podařilo podstatně
vylepšit technické zázemí v učebnách ICT, dokončit učebnu multimediální techniky a vybavit
elektrolaboratoř základní výpočetní technikou.  Zlepšení úrovně odborného výcviku  našich
žáků si slibujeme  i od spolupráce s firmou Siemens  a budeme se snažit  uzavřít podobné
smlouvy i s dalšími firmami, u kterých naši žáci provádějí odbornou praxi.

Celý sportovní areál je celoročně využíván (včetně prázdnin) i v době mimo vyučování
dalšími organizacemi a sportovními oddíly mělnického regionu do pozdních večerních hodin.
Veškeré příjmy z nájmu sportovišť vkládáme zpět do jejich údržby a rekonstrukce.



Vzhledem k dobrému hospodářskému výsledku, který máme i zásluhou naší do plňkové
činnosti, jsme mohli investovat do výměny dalších oken ve dvou učebnách a nákupu dalších
sad lavic a židlí do učeben. Z fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) jsme zakoupili
novou myčku do kuchyně a malotraktor s příslušenstvím. Pomalu se daří i odpisova t
nedobytné pohledávky z let 1993- 2000, které jsou vázány právě na kladný hospodářský
výsledek.

V únoru 2007 byla na chodbě instalována multifunkční tiskárna firmy Copy Can, která je
po síti přístupná všem učitelům a kterou po zakoupení karty mohou použív at i studenti a žáci
naší školy ke kopírování svých materiálů. Ceny karet jsou odstupňovány od 65 do 315 Kč.

Pokračuje i zapojování  žáků a pedagogů prostřednictvím projektového vyučování  do
vylepšení prostorů školy, kde jsou výsledky projektů vystavovány . Díky osobní iniciativě
p.Maudra, učitele odb.předmětů, pokračuje jak komplexní rekonstrukce počítačových sítí,
která umožní využití intranetu při výuce  všeobecných a odborných předmětů ve většině
učeben, včetně použití internetu. , tak i klasických elektrorozvodů v učebnách. Daří se
udržovat na úrovni i internetové stránky školy, kde je možné najít přehled akcí uskutečněných
během školního roku, učební plány, přehled oborů, rozvrh hodin, formuláře, spoustu
fotodokumentace aj.

V příštím roce bude naší snahou především zvládnout nábor žáků do 1.ročníků, dokončit
rekonstrukci počítačové sítě a nadále zlepšovat prostředí pro výuku  jak pro teoretickou ,tak i
pro praktickou. V oblasti vzdělávání pedagogů budeme podporovat jejich studium na
vysokých školách, doplňování pedagogického vzdělání i účast na seminářích celoživotního
vzdělávání..

Datum zpracování: 9.10.2007 Datum projednání ve školské radě: 11.10.2007

Ing.Vojtěch Stritzko
ředitel ISŠT Mělník


