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Střední škola EDUCHEM, a.s. je soukromá škola, která 
nabízí 3 čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou, 2 
tříleté obory zakončené výučním listem v denní formě 
vzdělávání a 2 nástavbové obory zakončené maturitní 
zkouškou. Školné činí 9.600,-Kč ročně.

Sídlem školy je příjemná lokalita města Meziboří. 
Dopravní spojení z 3km vzdáleného Litvínova je zajištěno 
autobusovou MHD linkou č. 23, která do Meziboří zajíždí v 
15-ti minutových intervalech.

Našimi hlavními partnery jsou:
INELSEV s.r.o., Unipetrol RPA,

DEVELOP Most s.r.o., PURE Bohemia s.r.o., Euromont 
Group a.s. a Greiner Packaging

REMED Meziboří s.r.o.
Medicína Litvínov s.r.o. - SENMED

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

PROČ STUDOVAT U NÁS?
nízké školné - příjemné klima - rodinné prostředí - 
praxe ve firmách smluvních partnerů - zajištění 
pracovního místa
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Horní Jiřetín
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  čtyřleté maturitní obory:
Aplikovaná chemie - výběr ze 3 zaměření
Mechanik elektrotechnik - výběr ze 2 zaměření
Informační technologie

  tříleté učební obory:
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Ošetřovatelka

  nástavbové maturitní obory:
Mechanik elektrotechnik
Chemik operátor

Elektromechanik pro zařízení
a přístroje

3-letý učební obor
26-52-H/01

Obor je vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o 
elektrotechniku. Tříleté studium je zakončeno závěrečnou 
zkouškou a získáním výučního listu. Žáci mají možnost zaměřit 
se ve vyšších ročnících na průmyslovou automatizaci nebo na 
měřicí a regulační techniku.

Ošetřovatelka

3-letý učební obor
53-41-H/01

Obor je vhodný zejména pro dívky se zájmem o práci ve 
zdravotnických a sociálních zařízeních, v nemocnicích nebo 
ošetřovatelských centrech apod. Vzdělání je ukončeno 
závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Mechanik elektrotechnik

nástavbový maturitní obor
26-41-L/51

Obor je vhodný zejména pro vyučené elektromechaniky k 
doplnění vzdělání. Studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Chemik operátor
nástavbový maturitní obor

28-42-L/51

Obor je vhodný pro uchazeče s výučním listem, kteří si chtějí 
doplnit maturitní vzdělání.

Dny otevřených dveří byly bohužel zrušeny, 
případně budou termíny operativně vyhlašovány 
podle epidemiologické situace. Pokud nás chcete 
navštívit, vždy nás nejdříve kontaktujte a my se 

vám pokusíme individuálně vyhovět.

Dny otevřených dveří



Aplikovaná chemie

4-letý maturitní obor
28-44-M/01

výběr ze tří zaměření

zaměření Spotřební chemie
Školní vzdělávací program se prostřednictvím odborných předmětů 
zaměří na studium chemie, speciálně zacílené na spotřební chemický 
průmysl. Žáci se uplatní v lehkých chemických výrobách, konkrétně např. v 
kosmetickém průmyslu, potravinářství, farmaceutickém průmyslu, 
výrobě domácí chemie, dále ve výrobě zemědělských, zdravotnických a 
léčivých přípravků, v polygrafickém a fotografickém průmyslu, průmyslu 
barev a laků, apod. Převážná část výuky bude prováděna v odborných 
laboratořích, kde si žáci prakticky ověří své dovednosti a odborné 
kompetence.

zaměření Forenzní chemie
Školní vzdělávací program se zaměří na propojení výuky v oblasti chemie, 
životního prostředí, kriminalistiky a informačních technologií. Odborné 
předměty se zaměří nejen na výuku základních složek životního prostředí / 
voda, vzduch a půda), ale i na výuku v oblasti toxikologie či kriminalistiky. 
Převážná část výuky bude prováděna v odborných laboratořích, kde si žáci 
prakticky ověří své dovednosti a odborné kompetence.

zaměření Petrochemie
Školní vzdělávací program se v rámci odborných předmětů zaměří na 
propojení výuky s důležitými oblastmi zpracování paliv a energetiky, 
především na hlavní technologie zpracování ropy, uhlí a zemního plynu a 
následné využití jednotlivých druhů paliv s úzkou vazbou na ochranu 
životního prostředí. Žáci se uplatní v různých odvětvích chemického a 
zpracovatelského průmyslu zaměřených na výrobu ropných produktů, ve 
výzkumných organizacích a laboratořích, které se zabývají výrobou plastů 
a problematikou odpadů, chemickými a biochemickými rozbory i 
monitorováním životního prostředí.
Převážná část výuky bude prováděna v odborných laboratořích, kde si žáci 
prakticky ověří své dovednosti a odborné kompetence. V rámci odborné 
praxe se žáci seznámí s konkrétními technologiemi, se strojním zařízením a 
procesy, probíhajícími při chemických výrobách.

Velmi perspektivní maturitní obor, který je vhodný pro 
chlapce i dívky se zájmem o chemii, technologii životního 
prostředí, kriminalistiku, toxikologii, farmacii apod.
Od třetího ročníku si žáci mohou volit konkrétní zaměření:
ź chemie ve forenzní analýze - základy kriminalistiky
ź chemie se specializací na spotřební chemii
ź chemie se specializací na petrochemii

Mechanik elektrotechnik

4-letý maturitní obor
26-41-L/01

výběr ze dvou zaměření

zaměření Automatizace
Absolvent uplatní zejména znalosti moderních technologií oboru s 
teoretickou i praktickou zkušeností s distribuovanými systémy řízení 
technologických (výrobních) procesů. Dokáže vyhledat a odstranit 
poruchu v řízení technologického procesu. Je schopen podílet se na správě 
a servisu automatizační techniky. Umí vyhodnocovat výsledky měření a 
testování. Umí vizualizovat (graficky zobrazit) technologický proces.

zaměření Výpočetní technika
Absolvent má specifické vědomosti a dovednosti z oblasti informačních a 
komunikačních technologií. V počítačových systémech uplatní zejména 
znalosti z oblasti programování. Dokáže diagnostikovat chybu a poruchu 
na výpočetní technice. Orientuje se v oblasti správy hardwaru a softwaru.

Obor je vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o 
elektrotechniku, automatizaci a výpočetní techniku. 
Převážná část výuky bude prováděna v odborných 
elektrotechnických laboratořích, kde si žáci prakticky 
ověří své dovednosti a odborné kompetence.
Od třetího ročníku si žáci mohou volit konkrétní zaměření:
ź automatizace
ź výpočetní technika

Informační technologie

4-letý maturitní obor
18-20-M/01

Obor je vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o 
výpočetní techniku a programování. Převážná část 
výuky bude prováděna v odborných učebnách výpočetní 
techniky, kde si žáci prakticky ověří své dovednosti a 
odborné kompetence.

ź plynulé pokračování ve studiu na vysokých školách
ź při návrzích a realizaci HW řešení
ź při údržbě HW
ź při instalaci a správě operačního systému a aplikačního SW
ź při programování nebo vývoji uživatelských, databázových a webových 

řešení
ź jako technik informačních a komunikačních technologií, programátor, 

správce počítačové sítě, pracovník uživatelské podpory, obchodník s 
prostředky IT apod.

Uplatnění absolventa

výuka v Mostě, ul. E.Basse 1142/9
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