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podpis 

 

V Ústí nad Labem, 2. září 2019 

Školská rada vzala na vědomí a schválila dne: per rollam1 
 

 

 

 

 

                                                 
1 Jednotliví členové školské rady se vyjádřili prostřednictvím mailové komunikace v období 15. 9. – 9. 10. 2019 

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1658453&p1=84858
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1. Charakteristika vzdělávací instituce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Základní údaje 

1.1.1 Výchozí informace (1) 

 

 

Název školy:  
Střední průmyslová škola stavební  

a Střední odborná škola stavební a technická,  

Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

Adresa školy:  400 07 Ústí nad Labem, Čelakovského 250/5 

Právní forma:  příspěvková organizace 

IČO:  183 850 61 

Zřizovatel:  Ústecký kraj 

Adresa zřizovatele:  400 02 Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48 

Ředitel školy:  PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. 

Statutární zástupce ředitele školy:  PaedDr. Mgr. Alena Poradová 

Kontakt na školu:  

www.stsul.cz    

tel.: 475 501 222 

fax: 475 500 543 

mail: sts@stsul.cz  

Datum zřízení, založení školy:  1953 

Datum zařazení do rejstříku škol 

a školských zařízení: 
 1. září 1996 

Zřizovací listina  
Usnesení č. 2/10/2011 Rady Ústeckého kraje,  

č.j.: 11/2011 ze dne 20. června 2011, 

Poslední aktualizace v rejstříku 

škol a školských zařízení 
 10. prosince 2018 (dodatek č. 38) 

 

 

 

 

http://www.stsul.cz/
mailto:sts@stsul.cz
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1.1.2 Výchozí informace (2) 

a) Sídlo instituce 

o Ředitelství:  

– Čelakovského 2, 400 07 Ústí nad Labem (areál budov A) 

o vedení organizace 

o útvar ekonomické, personální a správní činnosti 

 úsek personalistiky a ekonomiky 

 úsek technické správy budov a pozemků 

 úsek stravovny 

o Středisko výuky oborů stavebních2:  

– Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem (areál budov sekce S)  

o útvar teoretického vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných 

předmětů 

 úsek výuky všeobecně-vzdělávacích předmětů 

 úsek výuky odborných předmětů 

 úsek výchovného poradenství 

o útvar odborného výcviku  

 úsek výuky oborů kategorie H, E (Zedník, obkladač3, Zedník4, Truhlář, 

Truhlářská výroba5, Kominík, Malíř, natěrač6) 

– Čelakovského 2, 400 07 Ústí nad Labem (areál budov A)  

o útvar odborného výcviku  

 úsek výuky oborů kategorie H (Instalatér) 

o Středisko výuky oborů technických, odloučené pracoviště:  

– U Panského dvora 1006, Ústí nad Labem (areál budov sekce T)  

o útvar teoretického vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných 

předmětů 

 úsek výuky všeobecně-vzdělávacích předmětů 

 úsek výuky odborných předmětů 

 úsek výchovného poradenství 

o útvar odborného výcviku 

 úsek výuky oborů kategorie H, L (Strojní mechanik, Elektrikář, Mechanik 

seřizovač) 

– Ústecká 55, Povrly (areál budov P) Odloučené pracoviště výuky oborů techn. sekce T 

 úsek odborného výcviku oborů kategorie H (Automechanik7, Autoelektrikář, 

Autoklempíř8) 

– Okružní 6, Ústí nad Labem (budova O) Odloučené pracoviště výuky oborů techn. sekce T 

                                                 
2 Na základě řady jednání a na podnět ČŠI a KHS přestala škola provozovat výuku v areálu Husova 690/5, 400 07 Ústí 

nad Labem pro relevantní část útvaru odborného výcviku oborů Zedník (ŠVP Zedník – obkladač), Zednické práce (ŠVP 

Zedník) a Kominík a přesunula tuto výuku do prostor v areálu S, Čelakovského 5 
3 Od 1. 9. 2016 došlo ke změně názvu ŠVP tohoto oboru, takže pro současné ročníky předmětného školního roku se 

jedná o obor Zedník, obkladač (RVP:  36-67-H/01 Zedník). 
4 Od 1. 9. 2016 došlo ke změně názvu ŠVP tohoto oboru, takže pro současné ročníky předmětného školního roku se 

jedná o obor Zedník (RVP:  36-67-E/01 Zednické práce). 
5 Od 1. 9. 2016 došlo ke změně názvu ŠVP tohoto oboru, takže pro současné ročníky předmětného školního roku se 

jedná o obor Truhlářská výroba (33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba). 
6 Od 1. 9. 2016 došlo ke změně názvu ŠVP tohoto oboru, takže pro současné ročníky předmětného školního roku se 

jedná o obor Malíř, natěrač (RVP:  36-57-E/01 Malířské a natěračské práce). 
7 Od 1. 9. 2016 došlo ke změně názvu ŠVP tohoto oboru, takže pro současné ročníky předmětného školního roku se 

jedná o obor Automechanik (RVP:  23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel). 
8 Od 1. 9. 2016 došlo ke změně názvu ŠVP tohoto oboru, takže pro současné ročníky předmětného školního roku se 

jedná o obor Autoklempíř (RVP:  23-55-H/02 Karosář). 
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 úsek odborného výcviku oborů kategorie H (Obráběč kovů, Strojní 

mechanik) – svářečská škola 

o Domov mládeže, útvar výchovy mimo vyučování: 

– Čelakovského 2, 400 07 Ústí nad Labem (areál budov A) 

 úsek školního metodika prevence 

 úsek výchovy mimo vyučování a domova mládeže 

o Kuchyně a jídelna: 

– Čelakovského 2, 400 07 Ústí nad Labem (areál budov A) 

 

 

b) Vedení instituce 

o PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.  

ředitel školy,  

o tel.: 477 753 800, mail: stefl@stsul.cz   

o PaedDr. Mgr. Alena Poradová 

zástupce statutárního orgánu, zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování (středisko 

výuky oborů technických), vedoucí odloučeného pracoviště, 

o tel.: 477 756 134, mail.: poradova@stsul.cz   

o Ing. Ivana Gajdošová 

zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování (středisko výuky oborů stavebních) 

o tel.: 477 753 810, mail: gajdosova@stsul.cz  

o Ing. Patrick Gurský 

zástupce ředitele školy pro odborný výcvik (středisko výuky oborů stavebních) 

o tel.: 477 753 830, mail: gursky@stsul.cz   

o Ing. Karel Filas 

zástupce ředitele pro odborný výcvik (středisko výuky oborů technických),   

o tel.: 477 756 144, mail: filas@stsul.cz  

o Jaroslava Weinertová 

zástupce ředitele pro ekonomickou, správní a personální činnost  

o tel.: 477 753 802, mail: weinertova@stsul.cz  

o Mgr. Aleša Kymličková 

zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování, školní metodik prevence 

o tel.: 477 753 815, mail: kymlickova@stsul.cz  

 

 

c) Základní kontakty (rozpis) 

o web: www.stsul.cz  

o mail: sts@stsul.cz 

o telefony, mailové adresy (jednotlivá organizačně a provozně klíčová pracoviště): 

- Ředitelství:  

 tel.: 477 753 822 (recepce, vrátnice), 477 753 801 (sekretariát)  

fax: 475 500 543  

mail: sts@stsul.cz  

- Středisko výuky oborů stavebních (teoretické vyučování, odborný výcvik):  

 tel.: 477 753 822 (recepce, vrátnice, spojovatelka) 

- Středisko výuky oborů technických (teoretické vyučování, odborný výcvik):  

 tel.: 477 756 135 (recepce) 

- Personální oddělení (žáci), informace o studiu a oborech – pí Zdena Zavoralová, 

 tel.: 477 753 804, 777 360 102, 477 753 822  

mail.: zavoralova@stsul.cz    

- Personální oddělení (zaměstnanci), mzdová účtárna, pokladna – pí J. Stejskalová,  

mailto:stefl@stsul.cz
mailto:poradova@stsul.cz
mailto:gajdosova@stsul.cz
mailto:gursky@stsul.cz
mailto:filas@stsul.cz
mailto:weinertova@stsul.cz
mailto:kymlickova@stsul.cz
http://www.stsul.cz/
mailto:sts@stsul.cz
mailto:sts@stsul.cz
mailto:zavoralova@stsul.cz


Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, 

Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

 

Stránka 5 z 10 
 

 tel.: 477 753 803, 477 753 822  

mail.: stejskalova@stsul.cz   

- Výchovné poradenství 

 středisko výuky oborů stavebních – Ing. Barbora Kottová,   

tel.: 477 753 811, 477 753 822  

mail: kottova@stsul.cz   

 středisko výuky oborů technických – Mgr. Taťána Vodňanská,   

tel.: 477 756 166,  

mail: vodnanska@stsul.cz   

- Domov mládeže – Mgr. Aleša Kymličková, 

 tel.: 477 753 822, 777 360 110 

mail.: kymlickova@stsul.cz   

- Školní metodik prevence – Mgr. Aleša Kymličková, 

 tel.: 477 753 822, 777 360 110 

mail.: kymlickova@stsul.cz   

- Správa areálů a budov – p. Martin Koranda 

 středisko Čelakovského 5  

tel.: 477 753 806, 777 360 109, 477 753 822 (vrátnice) 

 středisko U Panského dvora 1006 + odloučená pracoviště  

tel.: 477 756 130, 777 360 109, 477 756 135 (vrátnice) 

mail: koranda@stsul.cz   

- Jídelna, kuchyně – pí Iveta Stakičová,  

 tel.: 477 753 807, 477 753 822 

mail: stakicova@stsul.cz  

- Správa IT – p. Kamil Žitný,  

 tel.: 477 753 138, 777 360 101, 477 756 135  

mail: it@stsul.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stejskalova@stsul.cz
mailto:kottova@stsul.cz
mailto:vodnanska@stsul.cz
mailto:kymlickova@stsul.cz
mailto:kymlickova@stsul.cz
mailto:koranda@stsul.cz
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1.2 Předmět činnosti, součásti školy, obory vzdělávání 

 

► Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/27R/2009, usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 25/8Z/2009 a Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 

27 036/2009–21 byly k 1. 9. 2010 sloučeny Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, 

Čelakovského 5, příspěvková organizace jako škola nástupnická a Střední škola technická, Ústí nad 

Labem, U Panského dvora 1006, příspěvková organizace jako škola slučovaná. Výsledkem byla 

nástupnická organizace ► Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, 

příspěvková organizace se všemi přebírajícími atributy a závazky ve znění Dodatku č. 22 ke Zřizovací 

listině č.j. 11/2001 ze dne 16. června 2010 a všech následných dodatků již s hlavičkou stávající 

organizace, za sledované období č. 23 (ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/62R/2010 ze 

dne 3. 11. 2010, úplné znění ze dne 5. 1. 2011) a č. 24 (ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 

48/76R/2011 ze dne 27. 4. 2011). 

 

 ► Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje 36/68R/2011 ze dne 5. 1. 2011 byl škole udělen 

prestižní titul ► Páteřní škola Ústeckého kraje. 

 

 ► Na základě závěrů, plynoucích ze zasedání krajského zastupitelstva dne 21. prosince 2011 

přešel ke dni 1. 9. 2012 obor 36–41–M/01 Stavebnictví ze Střední průmyslové školy, Stará 99, Ústí 

nad Labem do vzdělávací nabídky Střední školy stavební a technické, do místa poskytovaného 

vzdělávání areálu budov T (sekce T), U Panského dvora 1006 v Ústí nad Labem (Klíše).  

 

 ► Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 33/20Z/2014 ze dne 15. prosince 

2014 došlo ke změně názvu školy z původního Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, 

Čelakovského 5, příspěvková organizace na nový název Střední průmyslová škola stavební a Střední 

odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace s účinností od 1. ledna 

2015. 

 

a) Předmět činnosti 

Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

b) Název činnosti, součásti školy:  

b.1) ► Střední škola 

Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

– Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 

     1642 žáků 

– Specializace školy na studijní a učební obory skupiny oborů vzdělávání  

   (KKOV, RVP/ŠVP) – viz Tab. č. 1 

 

 b.2) ► Školské výchovné a ubytovací zařízení – Domov mládeže 

Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 117 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

– Nejvyšší lůžková kapacita na předmětné součásti školy: 

   126 lůžek  

   Pozn. č. 1: Ubytování je pro žáky všech středních škol v Ústí nad Labem, viz níže,  

   kapitola Domov mládeže 

   Pozn. č. 2: Využití prostor k činnosti Pedagogicko–psychologické poradny  
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   Ústeckého kraje, pracoviště Ústí nad Labem, viz níže, kapitola Domov mládeže 

 

b.3) ► Zařízení školního stravování – Školní jídelna 

Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

– Nejvyšší kapacita jídel na předmětné součásti školy: 

     600 jídel  

   Pozn.: stravují se zde žáci a zaměstnanci tří škol, viz níže, kapitola Kuchyně,  

   jídelna 

 

c) Obory vzdělávání 

 

Tab. č 1: Obory vzdělávání 

číslo oboru název oboru druh studia, sekce 
délka 

studia 
 

Čtyřleté studium kategorie M, L 

– obory vzdělání, poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (studium denní)9 
 

36–47–M/01 Pozemní stavitelství10 11 studium denní12, 4r. 0m. 

36–45–M/01 Technická zařízení budov13 14 studium denní, sekce S 4r. 0m. 

23–45–L/01 Mechanik seřizovač15 studium denní, sekce T 4r. 0m. 

 

Tříleté studium kategorie H, E 

– obory vzdělání, poskytující střední vzdělání s výučním listem (studium denní) 
 

26–57–H/01 Autoelektrikář16 studium denní, sekce T 3r. 0m. 

36–52–H/01 Instalatér17 studium denní, sekce S 3r. 0m. 

36–56–H/01 Kominík18 studium denní, sekce S 3r. 0m. 

26–51–H/01 Elektrikář19 studium denní, sekce T 3r. 0m. 

33–56–H/01 Truhlář20 studium denní, sekce S 3r. 0m. 

                                                 
9 K uvedeným třem maturitním oborům kategorie M, L má škola i obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, studium 

denní, sekce S, 4r. 0m, kdy případný ŠVP Veřejnosprávní činnost bude dotvořen v případě kladného postupu 

zřizovatele načtení tohoto. Prozatím do výše uvedené akce obor nenabízen v náboru, ani v relevantních přehledech 
10 místo poskytovaného vzdělávání – areál sekce T 
11 Název oboru dle KKOV – Stavebnictví, od 1. 9. 2016 změna názvu ŠVP na Pozemní stavitelství  
12 zaměření – sekce S, realizace – sekce T 
13 ŠVP Technická zařízení budov 
14 Obor v minulých letech doběhl pro nezájem uchazečů (firmy ale mají zájem stále velký). Obor bude stále nabízen 
15 ŠVP Mechanik seřizovač 
16 ŠVP Autoelektrikář 
17 ŠVP Instalatér 
18 ŠVP Kominík 
19 ŠVP Elektrikář 
20 ŠVP Truhlář 
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33–56–E/01 Truhlářská výroba21 studium denní, sekce S 3r. 0m. 

23–68–H/01 Automechanik22 studium denní, sekce T 3r. 0m. 

23–51–H/01 Strojní mechanik23 studium denní, sekce T 3r. 0m. 

36–64–H/01 Tesař24 studium denní, sekce S 3r. 0m. 

36–57–E/01 Malíř, natěrač25 studium denní, sekce S 3r. 0m. 

23–55–H/02 Autoklempíř26 studium denní, sekce T 3r. 0m. 

23–56–H/01 Obráběč kovů27 studium denní, sekce T 3r. 0m. 

36–67–H/01 Zedník, obkladač28 studium denní, sekce S 3r. 0m. 

36–67–E/01 Zedník29 studium denní, sekce S 3r. 0m. 

 

Nástavbové denní a dálkové studium kategorie L/5 

– obory vzdělání nástavbového studia, poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou  

   (studium denní a dálkové) 
 

64–41–L/51 Podnikání30  studium denní, sekce T 2r. 0m. 

64–41–L/51 Podnikání31 studium dálkové, sekce S 3r. 0m. 

 

Tato vzdělávací nabídka umožňuje absolventům školy dosáhnout následné kategorie stupně vzdělání  

ve skupinách oborů: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Název oboru dle KKOV – Truhlářská a čalounická výroba, poté změna názvu ŠVP na Truhlářské práce, od 1. 9. 2016  

   změna názvu ŠVP na Truhlářská výroba (platnost od 1. ročníku 2016/17) 
22 Původní název dle KKOV – Mechanik opravář motorových vozidel, od 1. 9. 2016 změna názvu ŠVP na  

    Automechanik (platnost od 1. ročníku 2016/17) 
23 ŠVP Strojní mechanik 
24 ŠVP Tesař 
25 Původní název dle KKOV – Malířské a natěračské práce, od 1. 9. 2016 změna názvu ŠVP na Malíř, natěrač  

    (platnost od 1. ročníku 2016/17) 
26 Původní název dle KKOV – Karosář, od 1. 9. 2016 změna názvu ŠVP na Autoklempíř (platnost od 1. ročníku  

    2016/17) 
27 ŠVP Obráběč kovů 
28 Původní název dle KKOV – Zedník, od 1. 9. 2016 změna názvu ŠVP na Zedník, obkladač (platnost od 1. ročníku  

    2016/17) 
29 Původní název dle KKOV – Zednické práce, od 1. 9. 2016 změna názvu ŠVP na Zedník (platnost od 1. ročníku  

    2016/17) 
30 ŠVP Podnikání. Tento obor byl relevantním školním rokem klasifikován jako obor dobíhající (viz závěry úzké 

expertní komise náměstka hejtmana Ústeckého kraje, jejímž členem ředitel školy je), na příští školní rok ho škola ani 

nebude nabízet a ani uvádět v náborových materiálech 
31 ŠVP Podnikání – viz předchozí poznámka č. 30 



Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, 

Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

 

Stránka 9 z 10 
 

Tab. č. 2: Kategorie dosaženého vzdělání 

zn. název kategorie 
  

M – Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

L – Obory vzdělání, poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (při poř. čísle 0 – 4) 

L/5 – Obory vzdělání nástavbového studia, poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou32 

H – Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 

E – Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (určené zejména pro žáky  

   se znevýhodněním, nižší nároky) 

 

 

Tab. č. 3: Skupiny oborů vzdělání 

zn. název kategorie33 
  

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie  

     – Pozemní stavitelství / Stavebnictví 

     – Technická zařízení budov 

     – Zedník, obkladač / Zedník 

     – Instalatér 

     – Tesař 

     – Kominík 

     – Zedník / Zednické práce 

     – Malíř, natěrač (Malířské a natěračské práce) 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 

     – Mechanik seřizovač 

     – Automechanik / Mechanik opravář motorových vozidel 

     – Autoklempíř / Karosář 

     – Strojní mechanik 

     – Obráběč kovů 

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 

     – Truhlář 

     – Truhlářská výroba / Truhlářská a čalounická výroba 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 

     – Autoelektrikář 

     – Elektrikář 

64 Podnikání v oborech, odvětví34 

     – Podnikání (denní forma studia)  

     – Podnikání (dálková forma studia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Viz výše pozn. č. 30 
33 Skupina oborů vzdělávání č. 66, Obchod, do kterého patří obor Operátor skladování, není již v aktuální nabídce školy 

– škola ho cíleně v rámci optimalizace oborů poskytne jiné škole 
34 Viz výše pozn. č. 30. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3-ci-wO_VAhXIMhoKHZmNAdoQjRwIBw&url=http://byznys.lidovky.cz/stavebnictvi-stale-hleda-sve-dno-v-roce-2012-se-dale-propadne-p3b-/firmy-trhy.aspx?c%3DA111207_113456_firmy-trhy_apa&psig=AFQjCNEbF5h27EvCCokE0ekPNQdyHhEQqA&ust=1503651371451307
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1.3 Doplňkové činnosti organizace 

 

Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti: 

 a) Zámečnictví, nástrojářství 

 b) Opravy silničních vozidel 

 c) Klempířství a oprava karosérií 

 d) Hostinská činnost 

 e) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

 f) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

  – ubytovací služby 

  – mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské  

     činnosti 

  – reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

  – velkoobchod, maloobchod 

 

 

 

Výroční zpráva Střední průmyslové školy stavební a Střední školy stavební a technické  

je v komplexním znění vzhledem k rozsáhlosti informací, povaze informací, know-how vedení 

školy a velikosti souboru (169 stran) k nahlédnutí u vedení školy.  
(v tištěné verzi i na CD)  

___________________ 
 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, 2. září 2019 

 

 

PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. 

ředitel školy 

________________________________ 


