
1. Jistota budoucího uplatnění na trhu práce
 Vyuèujeme obory, po kterých je na trhu práce poptávka.Vý-

borným žákům sami nabízíme možnost pracovního uplatnění.

2. Výuka zaměřená na potřeby praxe
 Obsah výuky neustále přizpůsobujeme novým poznatkům.

3. Individuální přístup
 Velikost naší školy umožňuje přistupovat ke každému žáku 

individuálně.
 Preferujeme dělení tříd na menší studijní skupiny.

4. Ekonomická nenáročnost studia
 Žáci mají možnost zapůjčení učebnic.
 Mohou získat stipendium v podporovaných oborech.

Možnost výdělku při praxi ve firmách.

5.	 V	každém	oboru	nìco	navíc
 Žáci mají možnost při studiu absolvovat svářečský kurz, cer-

tifikát užívání systému VariCAD, certifikát EUROPASS, znalost 
účetního programu DUEL, zkoušku z vyhlášky č. 50/1978Sb., 
Osvědčení o práce ve Fiktivní firmě, možnost složení Státní 
zkoušky z psaní na klávesnici všemi deseti. ISIC karta pro 
každého studenta, která umožňuje nejen vstup do školy, ale 
také objednávání obědů a slevy na dopravě a u mnoha ob-
chodníků.

6. Praktická výuka přímo ve firmách
 Příprava na reálnou praxi již v době studia. 
 Možnost získat zaměstnání na základě zkušeností z praxe.

7.	 Po	vyučení	lze	pokračovat	v	nástavbovém	studiu
 Možnost získat maturitu s jistotou výučního listu.
 Žák pokračuje ve vzdělávání v prostředí, které zná.

8.	 Kvalitní	zázemí	pro	sportovní	využití
 Sportovní centrum mládeže, školní sportovní klub, lyžařské 

zájezdy, cyklovýlety, sportovní soutěže, víceúčelové hřiště, 
tělocvična, nafukovací hala, atletické hřiště

9. Rozsáhlý areál s vlastní jídelnou, odbornými dílnami
 a sportovišti
 Bez nutnosti dalších přesunů po městě.

10. Kvalitní pedagogický sbor
 Kvalifikovaní pedagogové s individuálním přístupem 

k jednotlivým žákům.
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10 důvodů proč si vybrat naší školuSportovní	centrum	mládeže

Škola má kvalitní sportovní zázemí a dlouhou historii v podpoře 
sportu. V areálu školy působí Regionální házenkářské centrum 
Èeského svazu házené. V roce 2017 bylo při škole zřízeno 
Sportovní centrum mládeže (SCM) podporované Středočeským 
krajem, které je zaměřeno nejen na házenou, ale i na další 
sportovní odvětví. Nabízí výborné podmínky pro celotýdenní 
přípravu nadějných sportovců spojujících kvalitní sportovní 
přípravu, studium, ubytování, stravování. Vše v jednom areálu.
Škola přizpůsobuje režim výuky potřebám SCM (ranní trénin-
kové jednotky, náplň hodin TV, uvolňování pro soustředění, 
reprezentaci apod.) Ve škole je možné studovat maturitní obor 
Ekonomika a podnikání – Management sportu a učební obor 
Sportovní a rekondiční masér, kde studenti získají vzdělání, které 
uplatní po skončení aktivní sportovní kariéry. Výhodou je, že 
členové SCM zůstávají i nadále hráči svých mateřských klubů 
bez nutnosti přestupu.
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19 5. Merkantilní tiskoviny společnosti / Vizitka / 

Vizitka společnosti je oboustranná, je vytištěna na bílém matném křídovém papíře o plošné 
hmotnosti 350 g/m2 a má formát 90 x 50 mm.

1)  Přední strana vizitky má v levém horním rohu ochrannou známku společnosti v pozitivní 
barevné variantě. V pravém horním rohu se nalézá doplňkový prvek vizuálního stylu. 

2) Varianta s delším jménem zaměstnance
3)  Zadní strana vizitky obsahuje v pravém horním rohu doplňkový prvek vizuálního stylu a vlevo 

dole pak slogan společnosti.
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	Žádané	obory	s	perspektivou	zamìstnání.
 Jsme škola pro chlapce i dívky.
	Pøipravujeme	žáky	pro	život.
	Stipendium	místo	školného.
 Neustále modernizujeme.
	Individuální	pøístup	ke	každému	studentovi.
 Podporujeme spojení vzdělávání a sportu.
 Podporujeme mimoškolní akce.
 Vyučování často přesouváme mimo školu.

Integrovaná střední škola technická Mělník,
příspěvková organizace

K Učilišti 2566, 276 01 Mělník  IÈ 00640930
Telefon: 315 627 267
email: reditel@isstechn.cz  www.isstechn.cz

Integrovaná střední škola technická, Mělník

#isstechn

Naše škola reaguje na rostoucí požadavky na vzdělání našich 
absolventů. Probíhá neustálá modernizace učeben, materiálního 
vybavení i obsahu výuky. Rekonstruujeme dílny pro praktickou 
výuku, které vybavujeme moderními CNC stroji i moderním 
vybavení pro výuku elektropředmětů. Ve školním roce 2020/2021 
jsme otevřeli nové učebny jazyků, fiktivní firmy i odborných 
strojních předmětů. Při praktické výuce spolupracujeme 
s významnými firmami v regionu – Erwin Junker, Continental 
Automotive, K-Protos, Spolana, Synthos, PKN Orlen, Orlen 
Serwis, Valenta ZT, Danzer Bohemia, Mepla.



Ve tříletých učebních oborech na naší 
škole studenti získají základní teore-
tické i praktické znalosti, které jsou 
předpokladem úspěšného řemeslníka. 
Všechny obory jsou podporovány sti-
pendijním programem Středočeského 
kraje. Žákům půjčuje učebnice ze škol-
ní knihovny. Pořádáme kvalitní odborné 
exkurze, na kterých se studenti sezná-
mí se svým oborem v praxi. Odborná praxe žáků probíhá na 
špičkových pracovištích partnerských firem.

23-56-H/01 Obráběč kovů

23-51-H/01 Strojní mechanik

26-51-H/01 Elektrikář

26-51-H/02 Elektrikář silnoproud

Nově od roku 2021 – učební obory pro dívky i chlapce. 
Přijímací zkouška do těchto oborů se nekoná.

66-52-H/01	Aranžér	–	Specialista	marketingu
 Žáci získají znalosti v oblasti propagačních činností, základní 

ekonomické znalosti, dovednosti v oblasti grafického zpraco-
vání. Naučí se připravovat reklamní kampaně či marketingové 
akce. Získají znalosti v používání grafického software, naučí 
se pracovat i s kancelářskými a účetními programy. 

69-53-H/01	Sportovní	a	rekondiční	masér
 Žáci se naučí poskytovat masérské služby, tj. provádět vhod-

ný druh masáže v souladu s požadavky klienta a jeho ak-
tuálním zdravotním stavem, obsluhovat přístrojové vybavení 
provozovny a vhodně používat masážní přípravky. Naučí se 
posuzovat možnost poskytnutí masérských služeb z hlediska 
aktuálního zdravotního stavu klienta a rozhodnout, kdy zdra-
votní stav klienta vyžaduje návštěvu lékaře.

Kam po vyučení? Dodělat si maturitu!
Umožňujeme 2leté denní nebo 3leté dálkové studium. Obě 
varianty jsou bez školného.

64-41-L/52 Podnikání 
-	pro	absolventy	libovolného	učebního	oboru

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika 
- pro absolventy elektro oborů

23-43L/51 Provozní technika 
- pro absolventy strojních oborů

Žáci našich maturitních obo-
rů získávají nejen maturitu, 
ale hlavně odborné znalosti 
a dovednosti, díky kterým 
mají perspektivu výhodného 
zaměstnání po ukončení studia. Po našich absolventech je velká 
poptávka celé řady malých i velkých firem.
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – řízení firem
 Příprava pro vlastní podnikatelskou činnost či administrativní 

činnosti v menších i velkých firmách
 Základy účetnictví a administrativy
 Orientace v právní problematice
 Praktická výuka prostřednictvím fiktivní firmy
 Strojírenský a elektrotechnický základ pro lepší uplatnění 

v technických oborech
 Vedení účetnictví přímo v účetním programu Duel – nejpou-

žívanější účetní program našeho regionu
63-41-M/01 Ekonomika podnikání – Management sportu
 Příprava pro administrativní a organizační činnosti ve 

sportovních klubech
 Základy účetnictví a administrativy se specifiky sportovních 

organizací
 Orientace v právní problematice sportu
 Praktická výuka prostřednictvím fiktivního sportovního klubu
 Základy fyzioterapie, sportovní masáže, psychologie sportu
 Základy trenérství – možnost	získání	trenérské	licence	

a licence rozhodčího
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
 Návrhy, montáž, seřizování, servis a opravy elektronických 

systémů z oblasti:
 Měřící a regulační techniky, Zabezpečovací techniky
 Základy silnoproudých zařízení
 Protipožární zařízení
 Spotřební elektrotechnika
 Možnost absolvovat zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb.
 Výuka ekonomického základu usnadní začátek vlastního 

podnikání
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
 Konstrukce strojů a zařízení
 Diagnostika odstraňování poruch
 Kurz obsluhy a programování CNC strojů
 Modelování pomocí CAS systémů
 Možnost získání certifikátu VariCAD a svářečského průkazu
 Stipendium Středočeského kraje pro žáky
Žáci všech oborů se mohou zapojit do fungování Studentské 
firmy. Tyto zkušenosti jim usnadní začátek vlastního podnikání.

Maturitní obory Učební obory  Ve spolupráci se sportovními organizacemi a kluby realizu-
jeme pilotní projekt „Podpora sportovní přípravy, vzdělávání 
a výchovy sportovně talentované mládeže“.

 Máme nadstandardní sportovní vybavení – tělocvična, pře-
tlaková hala, venkovní hřiště s umělým povrchem, venkovní 
hřiště s travnatým povrchem, posilovna.

 Sport je hlavní náplní některých vyučovaných oborů:
  Ekonomika a podnikání – zaměření management sportu
  Sportovní a rekondiční masér
  Aranžér – specialista marketingu
 Odborný výcvik probíhá z velké části na pracovištích partner-

ských firem.
	Praktické zkušenosti získávají žáci ve speciálně zaměřených 

předmětech a akcích – fiktivní firma, fiktivní sportovní klub, 
studentská firma, začni podnikat, EDISON,…

	V rámci kariérového poradenství žáci získávají informace 
o možnostech praktického uplatnění.

	S využitím fondů EU v rámci IROP probíhá modernizace uče-
ben odborného výcviku – rekonstrukce a vybavení obrobny, 
vybavení učebny CNC programování, rekonstrukce učeben 
pohonů.

	S využitím fondů EU v rámci IROP proběhla rekonstrukce 
a vybavení odborných učeben – jazyková učebna, učebna 
strojního měření, učebna fiktivní firmy.

	Proběhla rekonstrukce školní kuchyně.
	Průběžně rekonstruujeme a vybavujeme další učebny – učeb-

na ekonomických předmětů, AV projekce do všech učeben, 
mobilní počítačové učebny.

	V příštím roce proběhne za podpory OPŽP rozsáhlý projekt 
zateplení všech objektů včetně rekonstrukce vytápění s vy-
užitím OZE a modernizace některých prostor (v hodnotě cca 
88 mil. Kč).

	Připravuje se výstavba nové multifunkční sportovní haly.
	Připravuje se úprava venkovních prostor areálu na výukovou 

zahradu včetně venkovní učebny.
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