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Úspěch na trhu práce má svůj počátek ve vzdělání. 
 
 
 
 
 



Vážené žákyně, vážení žáci, vážení rodiče, 

dostává se vám do rukou malá publikace s nabídkou oborů středního 

vzdělání, které může zájemce o střední vzdělání absolvovat na naší 

škole. 

Historie naší střední školy sahá do roku 2010, kdy jsme zde začali 

vyučovat první obor Praktická škola dvouletá. V roce 2013 byla 

vzdělávací nabídka rozšířena o obory Stravovací a ubytovací služby a Prodavačské 

práce. Od září 2018 vyučujeme další dva nové obory - Keramická výroba a 

Pečovatelské služby. 

Na následujících stránkách najdete užitečné informace o jednotlivých oborech, 

které budeme otevírat ve školním roce 2020/2021. 

Budeme velmi rádi, když si pro vaše další studium vyberete některý z nich.  

Náš tým pedagogických pracovníků je připraven vás provést všemi nástrahami, které 

na vás na střední škole mohou čekat, a být vám nápomocen k úspěšnému absolvování 

vybraného oboru. 

Přejeme vám mnoho štěstí při volbě vašeho středního vzdělávání. 

 

Mgr. Bc. Martin Kaftan, MBA 

ředitel školy 
 
 

Informace o přijímání žáků do 1. ročníku SŠ ve školním roce 2020/2021 - pro školní rok 2021/2022 
 

Termín pro podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: do 1. března 2021. 
Termín vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení: 22. dubna 2021. 
 
Informace o přijímacích zkouškách: jednotné a školní přijímací zkoušky se z rozhodnutí ředitele školy 
nekonají (tzn. nekoná se přijímací písemná a ústní přijímací zkouška, pohovor; uchazeč bude o 
přijetí/nepřijetí vyrozuměn na základě podání přihlášky). 
 
Kritéria přijetí: 

 vzdělávací výsledky z posledních dvou ročníků základní školy (nebo odpovídajících 
ročníků gymnázia), 

 posouzení zdravotní způsobilosti příslušným praktickým lékařem - u všech oborů, 

 pro obor 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá - doporučení školského poradenského 
zařízení ke vzdělávání v oboru Praktická škola dvouletá. 

Poznámka: Doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání v oborech kódu „E“ není 
povinné. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou u nás vítáni. 
V případě nejistoty konzultujte vhodnost oboru s ředitelem školy (viz kontakty). 

 
Počty přijímaných žáků v 1. kole přijímacího řízení: 

obor: školní vzdělávací program: 
počet přijímaných žáků 

v 1. kole: 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá ŠVP „Škola učí pro život“ - PRŠ2 8 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby ŠVP „Škola učí pro život“ - SUS 20 
66-51-E/01 Prodavačské práce ŠVP „Škola učí pro život“ - PRP 20 
28-57-E/01 Keramická výroba ŠVP „Škola učí pro život“ - KEV 20 
75-41-E/01 Pečovatelské služby ŠVP „Škola učí pro život“ - PSL 20 



 

78 - 62 - C/02 

 
 
 
 

 

zaměření: příprava pokrmů 

délka studia: 2 roky 

stupeň vzdělání: střední vzdělání  

 
Pro koho je obor určen: 

Obor Praktická škola dvouletá je určen pro absolventy  
vzdělávacího programu Základní škola speciální (dříve 
známý jako „pomocná škola), kteří absolvovali tento obor  
v 10. ročníku, nebo splnili povinnou školní docházku v nižším 
než 10 ročníku. Dále je určen všem žákům, kteří v roce 
podání přihlášky ke studiu mají kombinaci postižení (v rámci 
doporučení školského poradenského zařízení).  
Zájemce musí před podáním přihlášky získat doporučení ŠPZ 
ke studiu tohoto oboru. Bez doporučení školského 
poradenského zařízení nelze žáka do vzdělávacího oboru 
přijmout. 
 

Proč si vybrat studium na naší škole? 

Vzdělávání v naší střední škole respektuje speciální 
vzdělávací potřeby každého žáka. Chápeme, že překážky, 
které má žák na své vzdělávací cestě, neovlivní on sám. Je naopak nutné přizpůsobovat 
prostředí tak, aby i žák s handicapem byl úspěšný při vstupu na trh práce. 
Ve vzdělávání věnujeme pozornost nejen dosahování cílů školního vzdělávacího programu, ale 
máme na paměti i možnosti budoucího uplatnění absolventa. Tam, kde je u žáka rozvinuta 
motivace k dalšímu studiu, pomáháme s možností přechodu žáka po úspěšném absolvování 
tohoto oboru do oborů tříletých, v nichž může získat výuční list. 
 
Čím se ve výuce zabýváme? 

Program je složen z předmětů teoretických (Český jazyk a literatura, Matematika, Anglický 
jazyk, Informační technologie, Občanská výchova, Základy přírodních věd, Hudební výchova, 
Výtvarná výchova, Tělesná výchova), v nich navazujeme na učivo, s nímž se žáci setkali na 
základní škole. Hlavními předměty jsou však předměty směřující k profesní orientaci a ke 
zdokonalení v sebeobslužných činnostech žáka - Rodinná a zdravotní výchova, Ruční 
práce v domácnosti a profilové předměty Výživa a příprava pokrmů a Příprava pokrmů - 
cvičení. 
    

Má absolvent uplatnění? 

Absolventi jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby 
(např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v 
zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání na naší škole, nebo v jiných 
středních školách. 
 
 
 
 
 
 

Předmět: 
1. 

ročník 
2. 

ročník 
Český jazyk a literatura 3 3 

Anglický jazyk 2 2 

Matematika 2 2 

Informační technologie 1 1 

Občanská výchova 1 1 

Základy přírodních věd 2 2 

Hudební výchova 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 

Tělesná výchova 2 2 

Rodinná a zdravotní výchova 4 4 

Výživa a příprava pokrmů 5 5 

Ruční práce v domácnosti 2 2 

Příprava pokrmů – cvičení 6 6 

Celkem za týden 32 32 



 

 

65 - 51 - E/01 

 

60 % praxe 

40 % teorie 

zaměření: KUCHAŘSKÉ PRÁCE 

délka studia: 3 roky 

stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

 

Pro koho je obor určen? 

Obor je určen pro žáky, kteří v letošním školním roce splní 
povinnou školní docházku. Vhodný je pro žáky ZŠ, kteří 
vycházejí z nižšího ročníku základní školy, žáky, kteří se 
vzdělávali v programu základního vzdělávání pro žáky s lehkým 
mentálním postižením, žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. V neposlední řadě je určen žákům, kteří při volbě 
povolání dávají přednost praktické výuce před teoretickou 
výukou a s tím spojeným sezením ve školní lavici. 
 

Jaké má absolvent uplatnění na trhu práce? 

Absolvent se uplatní ve stravovacích službách při výrobě 
pokrmů jako kuchař, dále například v provozovnách rychlého 
občerstvení při přípravě pokrmů a nápojů. Absolventi si 
nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru 
vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou 
kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v 
nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru 
kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože 
v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného 
vzdělání. 
Jak funguje vzdělávání na naší škole? 

Každý týden má žák zařazenou teoretickou výuku i odborný výcvik. Dva dny v týdnu je tedy 
ve škole, tři dny v týdnu se na pracovišti, nebo ve cvičné kuchyni prakticky vzdělává. 
 

S kým spolupracujeme? 

V rámci odborného výcviku maximálně využíváme možností 
reálných pracovišť - mezi kmenová pracoviště patří Školní 
jídelna při ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270, 
významnými partnery jsou Lázně Teplice v Čechách, a. 
s., v nichž je odborný výcvik realizován v kuchyni 
lázeňského domu Beethoven a Císařské lázně. Mezi další 
významné partnery školy patří restaurace a další provozy veřejného stravování v okrese 
Teplice. 
 

 

 

 

 
 

Předmět: 
1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 

Český jazyk 1 1 1 

Anglický jazyk 1 1 1 

Občanská výchova 1 1 1 

Ekonomika - 1 1 

Matematika 1 1 1 

Literární výchova 1 - - 

Tělesná výchova 2 2 2 

Informační technologie 1 1 1 

Provozní práce 1 1 - 

Potraviny a výživa 2 1 2 

Technologie přípravy 
pokrmů 

3 3 3 

Stolničení - 1 1 

Odborný výcvik 18 18 18 

Celkem za týden 32 32 32 



 

 

66 - 51 - E/01 

 

60 % praxe 

40 % teorie 

zaměření: --- 

délka studia: 3 roky 

stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

 

Pro koho je obor určen? 

Obor je určen pro žáky, kteří v letošním školním roce splní 
povinnou školní docházku. Vhodný je pro žáky ZŠ, kteří 
vycházejí z nižšího ročníku základní školy, žáky, kteří se 
vzdělávali v programu základního vzdělávání pro žáky s lehkým 
mentálním postižením, žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. V neposlední řadě je určen žákům, kteří při volbě 
povolání dávají přednost praktické výuce před teoretickou 
výukou a s tím spojeným sezením ve školní lavici. 
 

Jaké má absolvent uplatnění na trhu práce? 

Absolvent se uplatní jako pomocný pracovník provádějící 
pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při prodeji 
zboží. 
Ti nejšikovnější se však uplatní i jako samostatný prodavač či 
pokladní v obchodě. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit 
své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho 
absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, 
ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, 
že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně 
připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a 
obecně odborného vzdělání.  
 

Jak funguje vzdělávání na naší škole? 

Každý týden má žák zařazenou teoretickou výuku i odborný výcvik. Dva dny v týdnu je tedy 
ve škole, tři dny v týdnu se na pracovišti, nebo ve cvičné prodejně prakticky vzdělává. 
 

S kým spolupracujeme? 

V rámci odborného výcviku maximálně využíváme možností 
reálných pracovišť - mezi dlouholeté spolupracovníky v 
oblasti realizace odborného výcviku řadíme významné 
firmy, jimiž jsou Penny Market, s. r. o., a Tesco Stores 
ČR, a. s. V minulosti jsme spolupracovali také s firmami 
Kaufland Česká republika, v. o. s., Globus ČR, k. s. 
 

 

 

 

 
 

Předmět: 
1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 

Český jazyk 1 1 1 

Anglický jazyk 1 1 1 

Občanská výchova 1 1 1 

Ekonomika - 1 1 

Matematika 1 1 1 

Literární výchova 1 - - 

Tělesná výchova 2 2 2 

Informační technologie 1 1 1 

Obchodní provoz 2 2 2 

Zbožíznalství 2 2 2 

Psychologie prodeje 1 1 - 

Administrativa 
prodeje 

- 1 2 

Propagace 1 - - 

Odborný výcvik 18 18 18 

Celkem za týden 32 32 32 



NOVÝ OBOR 

od září 2018 

28 - 57- E/01 

 

60 % praxe 

přímo v závodech 

firmy Český 

porcelán, a. s., Dubí 

40 % teorie 

zaměření:  MALÍŘ(KA) PORCELÁNU, MODELÁŘ(KA) 

                  KERAMIK - KERAMIČKA 

délka studia: 3 roky 

stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

 

Pro koho je obor určen? 

Obor je určen pro žáky, kteří v letošním školním roce splní 
povinnou školní docházku. Vhodný je pro žáky ZŠ, kteří vycházejí 
z nižšího ročníku základní školy, žáky, kteří se vzdělávali v 
programu základního vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním 
postižením, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V 
neposlední řadě je určen žákům, kteří při volbě povolání dávají 
přednost praktické výuce před teoretickou výukou a s tím 
spojeným sezením ve školní lavici. 
Jaké má absolvent uplatnění na trhu práce? 

Absolventi se uplatní při výkonu jednoduchých činností při 
výrobě užitkové keramiky, technické keramiky, žáruvzdorné 
keramiky, technického porcelánu a další speciální keramiky. 
Absolventi dohotovují výrobky, provádějí povrchové úpravy 
keramických a porcelánových výrobků, glazují, zakládají a 
vybírají keramické výrobky ze sušáren a pecí, třídí vypálené 
keramické výrobky. Uplatní se též při manipulaci se surovinami, při třídění hotových výrobků a 
jejich hodnocení, balení a expedici. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v 
příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další 
výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v 
úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu 
dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti 
všeobecného a obecně odborného vzdělání. 
Naši absolventi se díky specializaci mohou uplatnit po vyučení přímo v závodě firmy 
Český porcelán, a. s., Dubí, který je naším hlavním partnerem pro realizaci tohoto 
vzdělávacího programu. Absolventi se mohou stát malíři a dekoratéry porcelánu, 
modeláři, nebo keramici v různých fázích keramické výroby. 
Jak funguje vzdělávání na naší škole? 

Každý týden má žák zařazenou teoretickou výuku i 
odborný výcvik. Dva dny v týdnu je tedy ve 
škole, tři dny v týdnu se vzdělává v prostředí 
reálné firmy - Český porcelán, a. s., závod 
Dubí a závod Royal Dux v Duchcově. 
S kým spolupracujeme? 

Naším strategickým partnerem pro realizaci 
odborného výcviku a odborného vzdělávání je 
firma Český porcelán, akciová společnost, Dubí. 
 

 

 

 

Předmět: 
1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 

Český jazyk 1 1 1 

Anglický jazyk 1 1 1 

Občanská výchova 1 1 1 

Ekonomika - 1 1 

Matematika 1 1 1 

Literární výchova 1 - - 

Tělesná výchova 2 2 2 

Informační technologie 1 1 1 

Technologie 
keramické výroby 

4 4 4 

Odborné kreslení 2 2 2 

Odborný výcvik 18 18 18 

Celkem za týden 32 32 32 



NOVÝ OBOR 

od září 2018 

75 - 41 - E/01 

 

 

60 % praxe 

40 % teorie 

 

zaměření: --- 

délka studia: 3 roky 

stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

 

Pro koho je obor určen? 

Obor je určen pro žáky, kteří v letošním školním roce splní 
povinnou školní docházku. Vhodný je pro žáky ZŠ, kteří 
vycházejí z nižšího ročníku základní školy, žáky, kteří se 
vzdělávali v programu základního vzdělávání pro žáky s lehkým 
mentálním postižením, žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. V neposlední řadě je určen žákům, kteří při volbě 
povolání dávají přednost praktické výuce před teoretickou 
výukou a s tím spojeným sezením ve školní lavici. 
Jaké má absolvent uplatnění na trhu práce? 
Absolventi se uplatní především jako pracovníci sociálních služeb. 
Mohou pracovat v různých sociálních zařízeních (např. v 
domovech pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením, 
v centrech denních služeb, denních nebo týdenních stacionářích) 
a v terénních sociálních službách, zejména při poskytování přímé 
obslužné péče a pomoci klientům, při zajišťování chodu 
domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s dětmi. Mohou 
vykonávat práci pečovatele, osobního asistenta, pomocníka v 
domácnosti. Absolvováním oboru se však nezískává kvalifikace zdravotnického pracovníka – 
ošetřovatele. Kromě toho se absolventi uplatní také v úklidových službách, např. při úklidu v 
sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod., v kuchyních při výkonu pomocných prací 
při přípravě pokrmů, na pracovištích pro šití a opravy prádla a bytových doplňků, v prádelnách při 
praní a žehlení prádla. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru 
vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i 
možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že 
absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně 
připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a 
obecně odborného vzdělání. 
Jak funguje vzdělávání na naší škole? 

Každý týden má žák zařazenou teoretickou výuku i odborný výcvik. Dva dny v týdnu je tedy 
ve škole, tři dny v týdnu se na pracovišti, nebo odborné učebně prakticky vzdělává. V 
1. ročníku probíhá odborný výcvik 2 dny ve škole a jeden den na 
pracovišti. Ve 2. a 3. ročníku se žáci dostávají do 
reálného pracovního prostředí poskytova- 
telů sociálních služeb (2- 3 dny v týdnu). 
S kým spolupracujeme? 

V současné chvíli spolupracujeme se Seniorcentrem 
Pohoda v Dubí. Postupně navazujeme spolupráci s dalšími 
poskytovateli sociálních služeb. 
 

 

 

 

Předmět: 
1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 

Český jazyk 1 1 1 

Anglický jazyk 1 1 1 

Občanská výchova 1 1 1 

Ekonomika - 1 1 

Matematika 1 1 1 

Literární výchova 1 - - 

Tělesná výchova 2 2 2 

Informační technologie 1 1 1 

Pečovatelství 2 2 6 

Úklidové práce 1 1 - 

Příprava pokrmů 2 1 - 

Šití a opravy prádla 1 1 - 

Praní a žehlení - 1 - 

Odborný výcvik 18 18 18 

Celkem za týden 32 32 32 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

VE ŠKOLE 

25. 11. 2020 A 20. 1. 2021 

(pouze v případě dobré epidemiologické situace) 

NA PRACOVIŠTI 

ČESKÝ PORCELÁN DUBÍ 

(ve dnech otevřených dveří) 

Od 10,00 hodin pro registrované zájemce. 

Registrace e-mailem: hrabovska@zspskrupka.cz 

Nutno se registrovat nejpozději dva dny před termínem exkurze. 

 
 

Kontakty a informace o lidech, kteří vám mohou s vaší volbou pomoci: 
 

Mgr. Bc. Martin Kaftan, MBA - ředitel školy, kariérový poradce ve škole, informace o studiu 
telefon: 417 861 390 linka 12, 605 259 985 
e-mail: kaftan@zspskrupka.cz 
 
Pro obor 2857E/01 Keramické výroba 
Petra Zajanová - vedoucí marketingu a propagace Český porcelán, a. s., Dubí, možnost prohlídky závodu 
(mimo dny otevřených dveří) 
telefon: 417 518 206 
e-mail: marketing@cesky.porcelan.cz 
 
 
Další informace: 
www stránky: www.zspskrupka.cz  
facebook: @zs.a.ss.krupka 

mailto:hrabovska@zspskrupka.cz

