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Základní údaje o škole/zařízení
Název organizace:
Sídlo organizace:
IČO: 60 252 766
Příspěvková organizace
Zřizovatel:
Ředitel školy od 1. 8. 2015:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
468 22 Železný Brod, Smetanovo zátiší 470
IZO: 0000 82 121
IČŘ: 6000 10 422
Tel.:
483 346 162, 602 185 806
Email:
sekretariat@supss.cz
Web:
www.supss.cz
Liberecký kraj, právní forma: kraj, IČO: 70 891 508
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
MgA. Libor Doležal, statutární orgán SUPŠS.

Jmenován do funkce v souladu s ustanovením § 166 ods.
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů, § 59 ods. 1. písm. i) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě
usnesení Rady Libereckého kraje číslo 1187/15/RK ze dne
14. července 2015 Radou Libereckého kraje s účinností od
1. srpna 2015.
Zástupci ředitele:
RNDr. Martin Smola (statutární zástupce)
MgA. Martin Hlubuček do 30. 6. 2016
Ing. Vladimíra Bártlová od 1. 7. 2016
Datum zařazení do rejstříku: 1. 1. 2005
Zřizovací listina:
č. j.: ZL–40/09–Š ze dne 24. 11. 2009
Rozhodnutí o změně zařazení: č. j.: 30 108/2001–2 ze dne 20. 11. 2001
Vymezení hlavního účelu činnosti
Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí výchovně
vzdělávací soustavy.
Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a zařízení: Střední škola, Domov mládeže od 1.
1. 2010 (zařízení školního stravování od 1. 1. 2010)
Vymezení předmětu činnosti
Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 pro střední školu, § 117 pro domov mládeže a § 119
pro zařízení školního stravování zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a prováděcími předpisy. Zařízení školního stravování vedle stravování žáků zajišťuje také
závodní stravování zaměstnanců organizace.
Údaje o školské radě
Dne 4. 1. 2006 proběhlo ustanovující zasedání školské rady při SUPŠS v Železném Brodě.
Doposud proběhlo 24 zasedání a současnou předsedkyní je Ing. Eva Hašková, která byla
zvolena dne 23. 10. 2015 na 22. zasedání ŠR.
Členové ŠR
Ing. Eva Hašková, předsedkyně ŠR, MgA. Rebeka Kloudová, zástupce pedagogů, André
Jakubička, zástupce zřizovatele, Mgr. František Lufinka, zástupce zřizovatele, Ing. Jan Šollar,
zástupce nezletilých studentů, Pavlína Adášková, zástupce zletilých studentů do 13. 6. 2016,
Filip Uhlíř, zástupce zletilých studentů od 14. 6. 2016.
Kapacita školy: 240 žáků
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2. Organizace studia (činnosti)
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě (SUPŠS) je příspěvkovou
organizací s celorepublikovou působností zřízenou MŠMT ČR, které ji zařadilo do sítě
rozhodnutím ze dne 20. 11. 2001 pod č. j.: 30 108/2001–21, s kapacitou 240 žáků.
Nabídka školy zahrnuje tyto studijní obory (zakončené maturitní zkouškou):
a)

28–44–M/ 01

b)
c)

82–41–M / 04
82–41–M / 13

d)

28–46–M/ 01

Aplikovaná chemie
v zaměřeních: analytická chemie, chemická technologie,
farmaceutické substance, ochrana životního prostředí,
výpočetní technika v chemii, podnikový management
Průmyslový design
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
v zaměřeních: Broušení a tavená palstika, Hutní tvarování skla,
Malba a dekor, Ryté a reliéfní sklo, Design šperku, bižuterie
a módních doplňků, Design technickodekorativního skla
a skleněných figurek
Technologie silikátů

Tabulka č. 1: Přehled otevřených studijních oborů a jejich zaměření
Čís. kód oboru

Název studijního oboru

Č.j. – učební plán
ŠVP Aplikovaná
chemie I.
ŠVP Produktový
design

1.

28–44-M/01

Aplikovaná chemie

2.

82–41-M/04

Průmyslový design

3.

82–41-M/13

Výtvarné zpracování skla
a světelných objektů

ŠVP Design skla

Č.j.: 1086/10/ZL

4.

82–41-M/04

Průmyslový design

ŠVP Produktový
design

Č. j.: SUPŠS-ŽB/390/2012

5.

82–41-M/13

Výtvarné zpracování skla
a světelných objektů

ŠVP Design skla

Č. j.: SUPŠS-ŽB/391/2012

6.

28–46–M/01

Technologie silikátů

ŠVP
Technologie skla

Č. j.: SUPŠS-ŽB/340/2015
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Č.j. – schválení oboru
Č. j.: SUPŠS-ŽB/392/2012
Č.j.: 1085/10/ZL

APLIKOVANÁ CHEMIE

28–44–M / 01

S účinností od 1. 9. 2009 byl zařazen studijní obor 28–44–M/01 Aplikovaná chemie. Tento
studijní obor je vyučován podle nového ŠVP Aplikovaná chemie. Obor Aplikovaná chemie
vychází z jednotného základu, který je obsahem výuky prvních dvou ročníků. Počínaje třetím
ročníkem se žáci specializují na jedno z šesti zaměření dle vlastní volby.
Žáci si mohou vybrat z následující nabídky:
 Analytická chemie
 Ochrana životního prostředí
 Výpočetní technika v chemii
 Chemická technologie
 Podnikový management
 Farmaceutické substance
Žáci získávají znalosti v:
 chemických technologiích a výrobách
 laboratorních technikách a analytických činnostech
 strojních součástech výrob
 elektrotechnice a automatizaci při chemických výrobách
 z výpočetní techniky
 ekonomice a řízení chemických výrob
 ochraně životního prostředí
Uplatnění nalézají v oblasti:
 všech chemicko-technologických, chemicko-fyzikálních a chemicko-ekologických výrob
 chemické kontrolní analýzy
 výzkumu a vývoje
 monitorování, ochrany a tvorby životního prostředí
 informačních technologií v chemickém průmyslu
 v odpadovém hospodářství
 ve státní správě
Absolventi oboru se dobře uplatní nejen přímo v chemickém průmyslu, ale i v dalších
průmyslových odvětvích, na nichž se chemie nějakým způsobem podílí; mohou pracovat
v laboratořích, v provozech jako technologové a manažeři provozu, v oblasti ochrany a tvorby
životního prostředí, ve státní správě a samosprávě. Chemická specializace zakončená maturitní
zkouškou vyhovuje i požadavkům elitní brigády chemického vojska.
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TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ
28–46–M / 01
Tento program studijního oboru jsme nabízeli ke studiu za finanční podpory firmy Preciosa a.s.
Jelikož se nepřihlásilo dostatek uchazečů o studium tohoto oboru, nebyl v tomto školním roce
otevřen. Obor cílí k vychování absolventů, kteří jsou schopni aplikovat získané vědomosti
a dovednosti na konkrétní případy a kvalifikovaně je uplatnit při výkonu všech činností
souvisejících se sklářskou výrobou, prací v chemických laboratořích, včetně ekonomické oblasti.
Studijní v současné době není naplňován.

PRŮMYSLOVÝ DESIGN
82–41–M / 04
Osvojením širokého spektra znalostí a dovedností, které se zaměřují na zpracování různorodých
zadání i materiálů, získává absolvent tohoto oboru široké uplatnění na trhu práce. Tento obor je
specifickou tvůrčí výtvarnou disciplínou, jejímž základem je práce s tvarem, který zohledňuje
funkční a technické aspekty. Žáci jsou vedeni k samostatnému tvůrčímu designu na konkrétních
úkolech. Tento studijní obor je vyučován podle nového ŠVP Produktový design.

VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA A SVĚTELNÝCH OBJEKTŮ
82–41–M / 13
Tento studijní obor je čtyřletý a zakončený maturitní zkouškou. Obor nabízí šest studijních
zaměření, které si žáci zvolili na konci 1. ročníku, po té, co si během školního roku vyzkoušeli
všech šest nabízených sklářských zaměření:







Broušení a tavená palstika
Hutní tvarování skla
Malba a dekor
Ryté a reliéfní sklo
Design šperku, bižuterie a módních doplňků
Design technickodekorativního skla a skleněných figurek

Absolventi získají předpoklady pro kvalitní uplatnění v dalším studiu i v zaměstnání.
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Specifikace profilu absolventů v jednotlivých zaměřeních
Hutní tvarování skla
Vysoký standard tohoto oboru je založen na zkušenosti a zručnosti sklářů, technologii a historií
ověřených postupech, řemeslné dokonalosti a tvořivosti současných designérů. Výsledkem této
kombinace jsou originální artefakty, které vyjadřují myšlenky naší doby. Energický zaměřený
obor se soustředí na budování dovedností v široké škále zpracování skla za horka a procesy,
které zahrnují foukání skla nebo volné tvarování „z ruky“. Absolvent studijního zaměření Hutní
zpracování skla je schopen zhotovovat výrobky z dutého i plného skla.
Je schopen tvarování skla technologiemi foukání skla do forem, rozfukováním, roztáčením,
nalepováním, tvarováním volně od ruky a kombinovaným tvarováním. Dokáže vytvářet tvarově
členité sklářské výrobky individuálního charakteru z více druhů barev ve spolupráci
s výtvarníkem nebo podle vlastních návrhů. Je schopen zhotovit skleněné dekorativní předměty
v malých sériích. Absolvent umí používat pracovní prostředky, jako jsou sklářské píšťaly, pece,
ruční lis, chladící agregáty, nástroje pro ruční tvarování. Po skončení studia se mohou absolventi
zapojit do provozu malých sklářských firem, popřípadě (jakožto potomci našich absolventů) do
rodinných sklářských dílen. Pro své činnosti je připraven založit živnost a provozovat jako
soukromé podnikání.
Design technickodekorativního skla a skleněných figurek
Obor nabízí bohaté příležitosti pro návrhářskou a realizační tvorbu předmětů z technického skla
a umělecky pojaté drobné dekorativní plastiky a figurky. Žák získá dovednosti v oblasti designu
skleněných perlí, bižuterních komponentů, vánočních ozdob, ovládne proces tvarování
technického skla u kahanu, využitelný rovněž v řešení designu světelných objektů. Absolvent
oboru získá široké spektrum dovedností v klasickém i elektronickém navrhování pomocí 2D i 3D
vizualizací. Absolvent tohoto studijního zaměření je schopen zhotovovat různé drobné
dekorativní předměty určené do soudobého interiéru. Absolvent je také schopen řešit design
skleněných perlí (spolupráce s bižuterními a oděvními návrháři), umí vytvářet klasickou
modelovanou, taženou a foukanou figurku nebo zcela specificky zaměřený proces tvorby
ohýbáním, foukáním a modelováním skla z tyčí a trubic u kahanu, využitelný také v designu
světelných objektů. Je schopen volné výtvarné tvorby a realizace dekorativního designu
z technického skla. Je schopen vzorovat, navrhovat a zhotovovat produkty ve spolupráci
s dalším výtvarníkem nebo podle návrhů vlastních. Umí používat pracovní prostředky, nástroje
a nářadí dílny, dokáže řídit a obsluhovat základní zařízení (kahan, dmychadlo, apod.). Své
činnosti je připraven provozovat také jako soukromé podnikání.
Design šperku, bižuterie a módních doplňků
Obor je zaměřen na navrhování a tvorbu šperku, bižuterie a módních doplňků. Ve výtvarné
náplni sleduje současné trendy, originalitu, vývoj nových technologií a materiálů v širokém
spektru materiálů od použití skla, plastů, kovů až po experimenty. Přirozenou součástí
studijního programu jsou designérské soutěže a módní přehlídky, při kterých žáci získají řadu
odborných zkušeností. Řešením rozmanitých úkolů a spoluprací s módními návrháři získají
značný rozhled a dobrou uplatnitelnost. Absolvent tohoto studijního zaměření je schopen
zhotovovat různé ozdobné předměty v kategoriích bižuterie, šperk a módní oděvní doplňky.
Absolvent je schopen připravovat, sestavovat a kompletovat ze skleněných a kovových
polotovarů bižuterní, užitkové a okrasné doplňky: náhrdelníky, brože, náušnice, prsteny,
náramky, spony, jehlice, perle, přívěsky, nebo navrhování a také vzorování speciálních módních
a oděvních výrobků. Je schopen vzorovat, navrhovat a zhotovovat části i celé soupravy bižuterie
ve spolupráci s dalším výtvarníkem nebo podle návrhů vlastních. Umí používat pracovní
prostředky, nástroje a nářadí bižuterní (šperkařské) dílny, dokáže řídit a obsluhovat základní
strojní zařízení. Ovládá různé bižuterní a částečně také šperkařské technologie, které používá
pro zpracování různých materiálů, včetně skla, kovů, plastů a vybraných přírodních materiálů.
Absolvent je schopen realizovat drobnou skleněnou plastiku technologií taveného skla ve
formě, ovládá rovněž související pracovní postupy přípravy modelu a zhotovení formy. Své
činnosti je připraven provozovat také jako soukromé podnikání.
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Ryté a reliéfní sklo
Výlučné postavení oboru je ve světě synonymem vysoce hodnocené umělecké unikáty, které
vznikají především pro náročné zákazníky. Obor aktivně rozšiřuje svou nabídku a v současné
době přináší mnoho dalších inovací – zejména v práci se skleněným reliéfem realizovaným
různými technikami (lehání, fusing). Nová řešení se uskutečňují díky novým technologiím a také
v profesionálních 2D a 3D grafických programech. Absolvent je schopen zušlechťovat sklo rytím
za pomoci měděných a smirkových směsí, dokáže realizovat rytiny různých dekoračních motivů
a výtvarně náročných celků (např. figurálních motivů v hlubokém plastickém nebo reliéfním
provedení) s propracováním detailů. Je schopen přesného zpracování motivů a dekorů
aplikovaných na užitkové nebo dekorační tvary. Ve své tvorbě je schopen využívat další
příbuzné technologie, jako například pískování skla. Je schopen realizace podle návrhů
výtvarníka nebo podle návrhů vlastních. Dokáže pracovat s pracovními prostředky, jakými jsou:
rytecký stroj, rytecké nástroje, kreslicí potřeby, brusný materiál, leštící pasty, další stroje
a zařízení rytebny. Povolání je vykonáváno ve sklářských dílnách a ateliérech, v rytebnách
malých rodinných firem nebo skláren. Své činnosti je připraven provozovat také jako soukromé
podnikání.
Malba a dekor
V oboru malby je hlavním výrazovým prostředkem práce s barvou. Podporujeme rozvíjení
barevného cítění, individuální přístup k tvorbě a zapojení vlastní fantazie. Prosazujeme
současné trendy v malbě, experimentujeme po výtvarné i technologické stránce a naši studenti
se vyjadřují pomocí široké škály různých malířských technik. Naši studenti vytvářejí plošné
kompozice i dekorativní předměty do soudobého interiéru. Absolventem je malíř skla, tedy
kvalifikovaný pracovník, který provádí zdobení a zušlechťování skla malířskými technikami, při
použití různých druhů malířských materiálů (např. barev, emailů a emulzí drahých kovů).
Absolvent je schopen dekorací různých druhů malbou, lazurou a dalšími technikami a materiály.
Je schopen malování na volnou plochu tvarově náročných polotovarů z volné ruky, míchání
barev a přípravy potřebných malířských roztoků. Je schopen jemných detailních kreseb na
různých výrobcích, vyřezávání a pískování unikátních skleněných výrobků podle vlastních
návrhů nebo ve spolupráci s jiným výtvarníkem. Budoucí povolání vykonává v prostředí dílen
nebo ateliérů, přičemž uplatnění není bezpodmínečně vázáno na lokality se sklářskou výrobou.
Své činnosti je připraven provozovat také jako soukromé podnikání.
Broušení a tavená palstika
Tavení a broušení skla je jedinečná technologie umožňující studentům podle svých vlastních
návrhů realizovat dekorativní skleněné objekty a užitkové sklo. Při broušení skla se plasticky
dekoruje povrch skla. České tavené skleněné plastiky zaujímají přední pozice v galeriích
a muzeích moderního umění po celém světě. Absolvent je schopen zušlechťování skla
broušením a leštěním na brousicích strojích, broušení hran plochého i tvarovaného skla na
brusné stolici, ručního broušení, jemnění a leštění sklářských výrobků na hladinářských strojích.
Absolvent umí samostatně připravit brusné materiály a potřebné pracovní pomůcky. Absolvent
je schopen vybrušování výtvarně náročných vzorů a dekorací, vybrušování plastik, reliéfů,
samostatného navrhování. Je schopen pracovat s pracovními prostředky jako jsou brusky,
brusné stolice, hladinářské stroje, různé druhy brousících kotoučů a další stroje a zařízení.
Povolání je vykonáváno v brusírnách sklářských provozů nebo sklářských ateliérech. Absolvent
je schopen realizovat drobnou skleněnou plastiku technologií taveného skla ve formě, ovládá
související pracovní postupy přípravy modelu a zhotovení formy. Své činnosti je připraven
provozovat také jako soukromé podnikání.
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků (k 30. 9. 2015)
Souhrn: škola + DM + ŠJ
Fyzický
počet

Přepočtený
počet

Pedagogové (SOŠ)
Ostatní (SOŠ)
Celkem (SOŠ)

38
17
55

26,143
11,748
37,891

MD
fyz.
počet
0
0
0

Pedagogové (DM)
Ostatní (DM)
Ostatní ŠJ)
Celkem DM + ŠJ)

2
3
4
9

2,000
1,075
2,600
5,675

0
0
0
0

1
0
0
1

38
24
59

28,143
15,423
43,566

0
0
0

3
0
3

SUPŠS + DM
Pedagogové
Ostatní
Celkem

RD
fyz. počet
2
0
2

Přehled pracovníků domovů mládeže
v přepočtených úvazcích
vychovatelé
2,00

asistenti
pedagoga
0,00

ostatní

celkem

1,075

3,075

Na škole je celkem 38 pedagogů, tj. 26,143 přepočtených, 164 žáků, tj.: 6,273 žáků na učitele,
průměrně 20,5 žáků na třídu.
Začínající pedagogové: 9
Důchodci:
7

Věková skladba pedagogického sboru
v přepočtených úvazcích

celkem
z toho
ženy

doporučená tabulka xls

9,93

51 let –
důchod. věk
3,93

důchod.
věk
2,14

6,62

2,33

1,38

< 30 let

31–40 let

41–50 let

0,95

8,52

0,00

3,14
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celkem
26,143
14,143

Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů)
v přepočtených úvazcích
počet (přepočtení
na plně
zaměstnané)
26,143

z toho bez
odborné
kvalifikace
6,143 během školního roku 2015/2016 sníženo o 2,810

Z toho:
výchovný poradce
školní metodik prevence
školní speciální pedagog
školní psycholog
koordinátor školního vzdělávacího
programu a vzdělávacích programů
koordinátor informačních a
komunikačních technologií
koordinátor environmentální výchovy

počet (přepočtení na
plně zaměstnané)
1,00
1,00
0,00
0,00

z toho bez
kvalifikace

2,00

2,00

1,00
1,00

1,00

Změny v pedagogickém sboru
Ve školním roce 2015/2016 došlo ke změnám v pedagogickém sboru.
K 15. 8. 2015 nastoupila na mateřskou dovolenou Mgr. Kateřina Krejčová.
K 23. 8. 2015 nastoupila po mateřské dovolené Mgr. Petra Rybářová.
K 24. 8. 2015 nastoupili Ing. Bártlová Vladimíra, Ing. Beldová Blanka, MgA. Hušková Zdenka, Bc.A.
LeViness Ian, Ing. Medek Petr, Mgr. Patková Lenka, Mgr. Pospíšil David, Mgr. Smolová Lucie, MgA.
Kořenská Švitorková Lucie, Válek Jaroslav.
K 2. 10. 2015 skončil činnost Bc.A. LeViness Ian.
K 18. 5. 2016 nastoupila po mateřské dovolené MgA. Polanská Anna.
K 30. 6. 2016 skončilI činnost Ing. Beldová Blanka, Akad. soch. Zdenka Laštovičková, Mgr. Patková
Lenka, Mgr. Smolová Lucie, MgA. Kořenská Švitorková Lucie, Mgr. Stanislav Janiga.
Mzdové podmínky pracovníků (škola)
11/12
34,59
22,43
12,16

Celkový počet pracovníků (průměrný)
Počet pedagogických pracovníků (průměrný)
Počet nepedagogických pracovníků (průměrný)
Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických
24 760
pracovníků
Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. prac.
15 725
Průměrná výše nenár. složek mzdy pedagog. prac. 6 616
Průměrná výše nenár. složek mzdy nepedagog.
3 158
pracovníků
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12/13
34,14
22,81
11,33

13/14 14/15
35,19 36,02
23,91 25,24
11,48 11,78

25895

24043 23918 26238

16451
3566

15325 16059 16838
2831 4859 2535

2269

1189

2681

15/16
36,02
26,13
11,75

1510

4. Údaje o počtu žáků
Stav k 1. 9. 2015
Počty žáků a rozdělení do skupin ve škol. roce 2015/2016
Studijní obory 28

Poč. hodin:
172
(počet vyučovaných hodin je v relaci se žlutou knihou)
Studijní obor 28-44M/01 - Aplikovaná chemie
Ročník
1. Ch
2. Ch
3. Ch
4. Ch

Celkem Chlap.
19
8
27
14
18
8
13
8

Celk.

77

Dívek
ANJ
11
19
13
27
10
18
5
13

38

39

77

ŽP Ach

0

FS

8
7

10

6
6

15

10

Studijní obory 82

třídy

4

0

0

Poč. hodin:

0

331

0

0

0
tříd

13,79

Studijní obor 82-41-M/04 – Průmyslový design
Studijní obor 82-41-M/13 – Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
Ročník
1. V
2. V
3. V
4. V

Celkem Chlap.
26
6
26
7
16
3
19
2

Celk.

87

18

Škola celkem
Obory
28
82
Celk.

Žáků

Dívek
ANJ
20
26
19
26
13
16
17
19
69

87

Poč. hodin:

Celkem Chlap.
77
38
87
18
164

09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16

56

0

33

503

Dívek
ANJ
39
77
69
87
108

Žáků
Počet h.
153
466
148
412
147
436,96
129
447
132
469
145
494
164
503

VZS BR HUŤ MAL RS FIG BIŽ
18
18
4
3
4
4
2
2
8
0
4
2
0
0
2
10
4
0
1
1
2
2

PD
8
8
0
8
0
9

164

Obory 82
321
269
281,96
295
318
330
331

54

5

4

6

PD VZS BR HUŤ MAL RS

FIG

BIŽ

17,79

464

17,00

469

17,23

7

tříd

54

8

7

7

5

4

6

33

54

8

7

7

5

4

6

Obor 28
145
143
155
152
151
164
172

494

7

33

% Učit
100 24,066
97 23,280
99 23,122
88 22,810
102 23,908
110 24,429
113 26,143

Rozdíl
19
9
1
8
3,3
Poč.hod.: 2012/13 Tříd:
2013/14 Tříd: 2014/15
Tříd:
28
152
4,00
151
4,00
164
4,00
82
312 13,00
318
13,23
330
13,75
Celkem:

8

17,75

Zam.
12,444
12,037
11,956
11,331
11,481
11,781
11,388

1,71
2015/16
172
331

-0,39
Tříd:
4,00
13,79

503

17,79

Přepočet tříd studijních oborů 82–41-M/04 a 82–41-M/13 je dle nařízení vlády č. 68/97 § 4 odst. (1) písm. e)
ve znění pozdějších předpisů: ředitelům středních odborných škol s výtvarnými a technickými obory a jejich
zástupcům se započítává 24 vyučovacích hodin týdně jako jedna třída.
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Škola
SUPŠ sklářská Žel. Brod

Počet kmen. Počet
Ø žáků
Počet
Ø žáků na
tříd
žáků
na třídu
učitelů učitele
8
164
20,5 26,143
6,273

Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016
Rozhodnutí vydaná ředitelem školy
SŠ a VOŠ
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ
z toho vyřešeno autoremedurou
z toho postoupeno krajskému úřadu
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku
Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ
Počet podaných přihlášek do 2.a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ
z toho vyřešeno autoremedurou
z toho postoupeno krajskému úřadu

počet

Domov mládeže
Počet podaných přihlášek do domova mládeže
Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže

počet

68
5
51
20
10
8
2
4
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0

42
42

Údaje o rozhodnutí vydaných ředitelem školy
Rozhodnutí:
o přestupu do jiné SŠ
o změně oboru vzdělání
o přerušení vzdělávání
o opakování ročníku
o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ
o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ
o vyloučení podle § 31 ŠZ
o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ
o povolení individuálního vzdělávání žáka
o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka
o odkladu povinné školní docházky
o snížení úplaty za poskytování školských služeb
o prominutí úplaty za poskytování školských služeb
celkem
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počet
1
2
5
5
0
0
0
0
14
0
0
0
0
27

5. Výsledky výchovy a vzdělávání
Stud. obor

28-44-M/01
82-41-M/04
82-41-M/13
Celkem

(poslední řádek – doporučená tabulka)

zkoušky v řádném termínu
počet
žáků,kt.
konali
zkoušku

počet
žáků,
kteří
prospěli

12
6
8
26

10
1
4
15

zkoušky v náhr. termínu

počet žáků,
kt. neprospěli

počet
žáků,kt.
konali
zkoušku

počet žáků,
kteří
prospěli

2
5
4
11

1
0
0
1

0
0
0
0

Výchovná opatření (doporučená tabulka xls)
Pochvala třídního učitele
pochvala ředitele školy
jiná ocenění
napomenutí
důtka třídního učitele
důtka ředitele školy
sníž. známka z chování

1. pol.
7
0
0
5
5
3
5

opravné zkoušky

počet
počet žáků, počet žáků,
žáků, kt.
kt. konali
kteří
neprosp
zkoušku
prospěli
ěli

1
0
0
1

4
5
4
13

Počet žáků
na konci
pololetí

2. pol.
10
7
0
6
6
3
3

neoml.

2. pol.

prospěl s vyznamenáním

12

12

prospěl

127

135

neprospěl

13

10

nehodnocen

7

0

celkem

absence na žáka
celkem
neomluv.

82/1V
82/2V
82/3V
82/4V

24
26
16
16

845
2 388
1 421
1 373

0
58
0
3

845
2 446
1 421
1 376

35,21
94,08
88,81
120,58

0,00
2,23
0,00
0,19

Celkem

82

6 027

61

6088

84,15

0,61

28/1Ch
28/2Ch

20
26

913
1 349

4
7

917
1 356

40,85
25,15

0,20
0,27

28/3Ch
28/4Ch

18
13

1 201
940

0
2

1 201
942

66,72
72,46

0,00
0,15

Celkem

77

4 403

13

4 416

64,93

0,16

10430

74

66,06

0,46

Součet
Ročník
Stud. obor
II. pololetí

159
Počet žáků
na konci
pololetí

oml.

neoml.

2
1
2
5

1. pol.

I. pololetí
oml.

2
4
2
8

Prospěch žáků (doporučená tabulka xls)

Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin
Ročník
Stud. obor
I. pololetí

počet žáků,
kt.
neprospěli

10504
II. pololetí
celkem

absence na žáka
celkem
neomluv.

82/1V
82/2V
82/3V
82/4V

23
26
16
15

1 385
3 313
1 523
620

6
17
13
7

1 391
3 330
1 536
627

60,48
128,08
96,00
41,80

0,26
0,65
0,81
0,47

Celkem

80

6 841

43

6 884

86,05

0,54

28/1Ch
28/2Ch
28/3Ch
28/4Ch

20
26
18
13

1 379
2 111
1 258
637

25
49
10
2

1 404
2 160
1 268
639

70,20
83,08
70,44
49,15

1,25
1,88
0,56
0,15

Celkem

77

5385

86

5 471

71,05

1,12

Součet

157

12 226

129

12 355

78,69

0,82
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Uplatnění absolventů

Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 82–41–M/13
Technická univerzita Liberec
UJEP Ústí nad Labem
Univerzita Palackého Olomouc
Zaměstnání
Nepodařilo se zjistit

2
1
1
1
1

Průmyslový design 82–41–M/04
UJEP Ústí nad Labem
VŠUP Praha
Nepodařilo se zjistit

3
1
1

Aplikovaná chemie 28–44–M/01

TUL Liberec

5
1
2
1
1
3

MFF UK Praha
VŠCHT Praha
Zaměstnání
Úřad práce
Nepodařilo se zjistit
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6. Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků
Školení v rámci společné části maturitní zkoušky
Škola nominovala dva pedagogy do role „Zadavatele“ společné části maturitní zkoušky, včetně
doplňků pro žáky PUP. Pedagogové školení splnili.
Samostudium učitelů
Studijní volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce náleží každému učiteli s plným
úvazkem, učitelům se zkráceným úvazkem náleží poměrná část. Určování dnů samostudia bylo
plánováno v průběhu školního roku především na dny, kdy ve škole neprobíhala výuka.

druh

akreditace

hodin.
rozsah

forma
studia

způsob
ukončení

počet
pedagogů

Konzultační seminář pro
předsedy maturitních
komisí

metodika

NIDV

3

prezenční

osvědčení

2

Zadavatel MZ + Doplněk

metodika

NIDV

4

prezenční

osvědčení

2

metodika

NIDV

3

prezenční

osvědčení

1

metodika

NIDV

8

prezenční

potvrzení

1

odborné

TGK
Skalice u
Č. Lípy

30

prezenční

potvrzení

2

všeobecné

NIDV
Liberec

120

prezenční

závěrečná
zkouška

2

všeobecné

ČVUT

68

prezenční

závěrečná
zkouška

1

název programu

Konzultační seminář
školní maturitní
komisaře
Matematika pro život –
střední školy
Zpracování plochého
skla Tiffany technikou
Kvalifikační
pedagogiky

studium

Kvalifikační
pedagogiky
jazyka

studium
anglického

Přehled profesních aktivit pedagogů, září 2015 – září 2016

M. Hlubuček

Les couleurs du verre

výběr ze sbírky Musée des Arts
Décoratifs 1900–2016, château de
Sédières, FR

18. 6. – 30. 10. 2016

Řemeslo a Umění ve
skle

Sklářské muzeum Nový Bor

25. 6. – 30. 9. 2016

Martin Hlubuček /
Muranesi

Galerie Kuzebauch, Praha,

27. 4. – 24. 6. 2016

NO LIMITS!

Národní galerie v Sofii, Bulharsko

21. 4. – 29. 5. 2016

EX – IGS /

Centrum sklářského umění, Sázava

31. 3. – 19. 6. 2016
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J. Hásek

Z. Kynčlová

Art Prague

Galerie Kuzebauch, Praha

15. – 20.3. 2016

Salon 3

Městská galerie Vlastimila Rady,
Železný Brod

5. 2. – 6. 3. 2016

BRAFA

prezentace Galerie Clara Scremini,
Brussel, BL

23.– 31. 1. 2016

Martin Hlubuček /
Teritorium

Galéria NOVA, Bratislava

2. 11. – 6. 12. 2015

Martin Hlubuček /
Verre

Galerie Clara Scremini, Paříž, FR

16. 10.– 14. 11.
2015

Výsledky IGS

Sklářské muzeum Nový Bor

4. 10. 2015 – 28. 2.
2016

Výstava Otevření

SUPŠS Valašské Meziříčí

září 2015

reGenerace 2“

Muzeum Českého ráje v Turnově

listopad 2015 –
leden 2016

Prusko rakouská válka
Severočeské muzeum v Liberci
1866

červen – srpen 2016

Realizace „Medaile k 150. výročí Bitvy u Hradce Králové 1866
a k 60. výročí založení pobočky České numismatické
společnosti v Hradci Králové“

2015 –2016

Realizace sady medailí „Nejkrásnější české hrady a zámky“,
Národní Pokladnice, Praha

2016

Autorská prezentace „Medaile k 150. výročí Bitvy u Hradce
Králové 1866 a k 60. výročí založení pobočky České
numismatické společnosti v Hradci Králové“ na slavnostní
schůzi spojené s oslavou 60. výročí založení pobočky České
numismatické společnosti v Hradci Králové, Muzeum
východních Čech v Hradci Králové, přednáškový sál

7. 5. 2016

Skleněné plastiky

Galerie Huti František, Centrum
sklářského umění, Sázava

Studio Lhotský a
hosté

industriální objekt Kotelna, Železný
Brod

Práce studentů
sklářské školy
v Železném Brodě
z let 2010–2015“,

Severočeské muzeum, Liberec

reGenerace 2

Muzeum Českého ráje v Turnově

Salon 3

Galerie Vlastimila Rady, Železný Brod

Femme Fatale

Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad
Nisou

Glassfest 2016

Galerie Minea, Vřídelní kolonáda,
Karlovy Vary
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7. Zapojení do projektů
„Skleněné městečko SUPŠS ŽB 2015“
Škola již devátým rokem byla spoluorganizátorem akce „Skleněné městečko“. Struktura programu
v hlavních aktivitách zůstává podobná – pořádání sklářského veletrhu v budově školy 25 malých
a středních vystavujících firem převážně z regionu – ve větší míře s prodejem zboží. Ve všech
zaměřeních sklářského designu, produktového designu i laboratořích aplikované chemie probíhaly
workshopy pro děti, které se již tradičně těšily velkému zájmu. Díky grantům, které získal Městský
úřad v Železném Brodě, byla realizována Letní sklářská dílna ve školní sklářské huti. Další související
akce jsou rozepsány v aktivitách školy.
Blended learning sklanda
Od 1. 10 .2015-31.12.2015 byl realizován projekt na podporu rozvoje individuálních ústních
komunikačních dovedností žáků a učitelů v anglickém jazyce formou řízené, kombinované a
individualizované výuky (poslech-mluvení-čtení-psaní)
Tvůrčí dílny na „Sklandě“ V.
Sklářské kurzy pro žáky ZŠ. Speciální příležitost, kterou připravila naše škola – tvůrčí dílny, ve
kterých si mohli žáci základních škol vyzkoušet vlastní kreativitu v těchto disciplínách: tvorba
skleněných figurek a perlí, tvorba skleněné bižuterie a technika rytého skla a produktového
designu. Cílem tohoto projektu je podpořit zájem vyšších ročníku ZŠ o sklářskou tradici regionu,
přiblížit prostředí školy, rozvíjet tvůrčí schopnosti žáků a vyvolat zájem o studium. Škola se podílí na
financování režie kurzů. Byly určeny pro žáky 7.–9. tříd a byly zcela zdarma.
Propagace technických oborů mezi žáky ZŠ V. – Přibližujeme chemii dětem
Projekt popularizace chemie u žáků základních škol. Smyslem projektových dnů bylo zatraktivnit
chemii u dětí tak, aby lépe pochopily, že za každým chemickým objevem stojí konkrétní člověk,
který dokázal vzít přírodě kus jejího tajemství. Jak se ukázalo v průběhu minulého roku – projektové
dny mohou pomoci také učitelům chemie zpestřit výuku a lépe motivovat žáky ke studiu tohoto
předmětu.
Mnohé základní školy nemají své vlastní laboratoře a vynikající technické zázemí našich laboratoří,
ale také speciálně vyškolený pedagog-laborant, je učitelům chemie a jejich žákům plně k dispozici.
Žáci si mohou v rámci tzv. projektového dne vyzkoušet řadu zajímavých pokusů a k chemii se více
přiblížit. Do naší sklářské školy přijíždí děti z několika základních škol (namátkou ZŠ Janov, Zásada,
Železný Brod, Libštát,…), aby si v praxi vyzkoušeli to, co se ve škole učí jen teoreticky. Projekt se
realizoval v měsících říjen a listopad. Dále na něj navazoval projekt TechUp s blízkými aktivitami.

Erasmus+
SUPŠS byla úspěšná v získání grantu EU zaměřeném na odborné praxe pro studenty školy a čerstvé
absolventy z fondu ERASMUS+ KA01 – Vzdělávací mobilita jednotlivců. Projekt se uskutečnil od
1. 10. 2015 do 30. 9. 2016. Pro studenty byla opět zajištěna obecná a odborná jazyková příprava,
kulturní a odborné semináře, doprava, ubytování, strava i pojištění.
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Masopust 2016
Sklářská škola se v únoru podílela na organizaci Masopustu ve spolupráci s městem Železný Brod,
žáky ZUŠ a SVČ Mozaika.

Realizované klíčové aktivity na naší škole:
Metodické centrum učitelů chemie
Ve školním roce 2015/2016 proběhla čtyři setkání s průměrnou účastí 9 učitelů chemie ze
základních a středních škol. Zaměřena byla na bezpečné nakládání s chemikáliemi, poskytování
první pomoci při úrazech v laboratoři, využití programu Chemsketch při výuce chemie, motivační
pokusy ve výuce, zajímavé žákovské pokusy ve výuce.

Volnočasové aktivity pro žáky SŠ
Pro rozšíření znalostí a dovedností a motivaci k dalšímu studiu odporu Aplikované chemie se
uskutečňují dva kroužky, a to Zajímavá chemie I pro žáky nižších ročníků SŠ, Zajímavá chemie II pro
žáky vyšších ročníků SŠ. Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo kroužky 16 žáků naší školy, z nichž
se někteří účastnili Chemické olympiády a někteří budou pokračovat ve studiu na VŠ.
Spolupráce ZS a SŠ
V rámci této aktivity navazuje naše škola na tradiční projektové dny pro žáky základních škol
v chemické laboratoři, a to v nabídce deseti různých tematických zaměření. Ve školním roce
2015/2016 se v rámci projektu realizovalo 23 projektových dnů, kterých se zúčastnilo 8 základních
škol.
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Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ
Pro žáky vyšších ročníků ZŠ se uskutečňuje v rámci projektu kroužek Hravé experimentování
v chemické laboratoři. Pro velký zájem probíhaly ve školním roce 2015/2016 souběžně dva kroužky,
kterých se účastnilo 16 žáků, z nichž někteří se v září stanou žáky naší školy.

Granty
Blended learning Sklanda
Erasmus+

CZ.1.07/1.1.00/57.0052,
proběhlo
2015-1-CZ01-KA102-013009
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SUPŠS

182 300,- Kč

SUPŠS

42 564,- €

8. Spolupráce se sociálními partnery
Praxe studentů sklářských oborů, Produktového designu a Aplikované chemie
Hlavní objem spolupráce během školního roku s komerční sférou směřuje k středním a malým
výrobcům. Studenti řešili úkoly ve spolupráci s několika firmami – STEINEL, apod. Praxe tohoto
školního roku byly částečně řešeny pomocí projektu ERASMUS+. Studenti vyjeli do zahraničí –
do Irska a do Velké Británie. Tuto praxi mají zaznamenánu v Europasu.
Umístění žáků 3. V a 3. CH na praxích ve firmách
Žáci dle ŠVP vypracují zprávu z odborných praxí – včetně praxí konaných v zahraniční.
Hodnocení zpráv je zařazeno do klasifikace odborných předmětů. Firmy stručným hodnocením
poskytují škole zpětnou vazbu o schopnostech žáků. V projektu ERASMUS+ byl hodnocen, jak
výkon žáků, tak jejich spokojenost a přístup firmy. Realizování praxí v tomto projektu přineslo
i nové zkušenosti.
S místními regionálními firmami probíhá spolupráce i během roku – pomoc při realizacích
klauzurních a maturitních prací (například místní sklářské firmy Detesk, s.r.o., Lhotský, s.r.o.,
Sklo Suchánek s.r.o., Beadworld, a.s., Alšovice).

3. V

Clarke associates, Birmingham, UK
AJETO, s. r. o., Lindava
Detesk, s. r. o., Železný Brod
TGK–Technika, sklo a umění s.r.o., Skalice u České Lípy
Keelvar, Cork, Irsko
Preciosa Beauty, Jablonec nad Nisou
SpecSavers, Cork, Irsko
Jan Macek, Jablonec nad Nisou
Giro Food, Birmingham, UK
WeWannaPlay, Birmingham, UK
Colleshill Laboratories, Birmingham, UK
Forest of Hearts, Solihull, UK
Diamo, Stráž pod Ralskem
Galileo Organic Farm, Birmingham, UK
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., Liberec
Huntsman, Liberec
Preciosa Ornela, a.s., Zásada
AGC Flat Glass Czech a.s., závod Řetenice, Teplice
TUL, ústav pro nanomateriály, Liberec
Profarma-produkt spol. s. r.o., Jablonec nad Nisou
Eirechrom, Tipperary, Irsko
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Spolupráce s odbornými institucemi
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Spolupráce v rámci odborných přednášek a komentovaných prohlídek a zápůjček děl pro výstavy.
PHDr. Petr Nový, šéfkurátor sbírek – odborné články pro časopis Sklář a keramik

Městské muzeum v Železném Brodě
Projekt „Zimní sklářské pátky“ (uskutečňuje se během měsíců prosinec–březen), umožňuje
externím zájemců z řad veřejnosti navštívit několik institucí a sklářských firem, včetně sklářské
školy.
P. Hejralová – ředitelka, zahájení letní výstavy SKLO A DESIGN
Spolupráce s historiky skla
A. Langhamer – odborné články pro časopis Sklář a Keramik ve spolupráci se školou
Občanská beseda Železný Brod, o. s.
S tímto občanským sdružením spolupracuje škola především na akci Skleněné městečko, studenti
participují na doprovodných akcích, které se konají mimo školu. OB pořádá během roku také další
kulturní akce, které studenti navštěvují.

Česká sklářská společnost
SUPŠ sklářská je dlouholetým členem této odborné společnosti. Ředitel školy zde zastupuje v širším
výboru také další odborné školy. Časopis ČSS pravidelně publikuje informace o vzdělávání na
sklářských školách – ukázky klausurních a maturitních prací, výsledky soutěží i další aktivity těchto
škol. Do tohoto periodika škola pravidelně přispívá informativními články. Publikované články slouží
pro výuku především v odborných předmětech.
Asociace středních a Vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory
Proběhl seminář v Brně (duben 2016). Byly předány informace z celostátní rady CZESCHA
prezidentem asociace Akad.mal. Bohumírem Gemrotem. Řešily návrhy změn státní maturity,
konzultovali se názvy Profesních kvalifikací pro Sektorovou radu pro kulturu za přítomnosti NUV.
Proběhlo vyhodnocení studentských prací oborově významné designérské soutěže „Národní cena
za studentský design“ komisí složenou z odborných pedagogů škol. Diskutovaná byla koncepce
rozvoje a financování odborných škol.
Asociace chemických škol
Každoroční seminář proběhl (duben 2016) v Karlových Varech. Ředitelé škol se vzájemně
informovali o situaci v regionech, kde odborné chemické školy působí. Konstatován byl zlom
v přístupu veřejnosti k těmto odborným školám a v pozitivní skutečnosti počtu přihlašovaných
uchazečů. Zároveň stoupá zájem existujících firem v oboru o spolupráci se školami, vycházejí vstříc
v poskytování odborných praxí žákům škol.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Předávání maturitních vysvědčení se uskutečnilo v 10. června 2016, od 16.30 hodin v zasedací
místnosti budovy „B“ Městského úřadu.
Předávání proběhlo za účasti starosty města Mgr. Františka Lufinky, ředitele školy MgA. Libora
Doležala, zástupců partnerské firmy STEINEL, s.r.o Liberec, rodičů, pedagogů, studentů
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a absolventů. Součástí předávání vysvědčení bylo také udělení Ceny za nejlepší maturitní práci roku
2016, kterou v oboru Výtvarného zpracování skla získala Pavlína Adášková, za šperk s použitím
betonu. V oboru Produktový design obdržela ocenění Veronika Šaldová za trofej MOTO GP a Cenu
ředitele školy získala Štěpánka Cvrčková, za návrh šperku s led diodami. Věcné ceny od firmy
STEINEL Technik obdržela Adéla Gabčanová nejúspěšnější absolventka oboru Aplikovaná chemie.

Ze slavnostního předávání maturitních vysvědčení.
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9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti
ZÁŘÍ
V celostátní designérské soutěži Národní cena za studentský design 2015 jsme získali pět nominací.
Již samotné nominace považujeme vzhledem ke konkurenci za úspěch – a budeme si přát, aby
postoupily dále a získaly i některou z hlavních cen. Mezi nominanty se probojovali: Radek Brezar
(soubor Maraca), Petra Kmošťáková (broušený soubor Crystalum), Pavel Kopřiva (soubor váz
Actenodesa) a Viktor Tupec je nominovaný s oběma svými přihlášenými pracemi – s hodinkami
Neat i otvíráky Thirst. Autorům i jejich pedagogům gratulujeme!

Letní sklářská dílna 2015
Ve školní sklářské huti se uskuteční již 4. ročník sklářského sympozia – tvůrčího setkání výtvarníků
a mistrů sklářského řemesla. Jedná se o doprovodnou akci 9. ročníku Skleněného městečka. Poprvé
se tato akce konala s mezinárodní účastí! Vernisáž výsledků Letní sklářské dílny 2015 se uskutečnila
ve výstavním sále školy v sobotu 19. září 2015 od 11 hodin. Vzorování skleněných objektů bylo
přístupné pro veřejnost ve dnech 14.–16. září 2015. Účastníci-výtvarníci: Kateřina Krausová, Zdeňka
Laštovičková, Monika Rubaniuk (PL) a Olaf Schönherr (D).
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19. 9. Absolventský sraz
U příležitosti 95. výročí založení školy svolalo vedení školy ba sobotu 19. září 2015 sraz pro všechny
absolventy školy. Absolventi, kteří se po letech vrátili do Železného Brodu tak měli příležitost
nejenom oživit vzpomínky z doby svého středoškolského studia a prohlédnout si školu, ale také
občerstvit se.
20.–21. 9. Skleněné městečko 2015
Škola pro veřejnost připravila „Tvůrčí sklářské dílny“ v pěti sklářských řemeslech. Zpřístupněné byly
také školní laboratoře, ve kterých pracovali žáci a pedagogové oboru Aplikovaná chemie. V sobotu
byly pro návštěvníky zpřístupněny dílny sklářské školy. Studenti a učitelé připravili „tvůrčí dílny" pro
všechny, kteří si chtějí ověřit svou kreativitu v oborech malovaného skla, skleněných figurek, rytého
a broušeného skla či skleněné bižuterie. Obor Produktový design umožnil zájemcům nahlédnout do
svého ateliéru s 3D tiskárnou. Zájemci si mohli vyrobit svou button s vlastní grafikou. Školní sklářská
huť přivítala obdivovatele uměleckého zpracování horkého skla – návštěvníci si mohli vyzkoušet
foukání skla (pouze v sobotu).
Sklářský veletrh 2015
Sklářská škola se opět stane hostitelem výrobců skla, kterým poskytne své výstavní prostory.
Bezmála třicet firem zde bude prezentovat vlastní sklářskou produkci, některé z nich budou sklo
a bižuterii rovněž prodávat. Sklářského veletrhu se uskuteční v sobotu 20. 9. 2014, od 10 hodin.
Akce se koná pod záštitou Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou.
22.9. Přípravný kurz začíná!
Pro všechny uchazeče, kteří se připravují na talentové zkoušky do výtvarných oborů Design skla
a Produktový design, nabízíme Přípravný výtvarný kurz. Kurz bude probíhat každé úterý, počínaje
22. zářím 2015, vždy od 15.35 hodin.
25.–26.9. Veletrh Hodiny a Klenoty 2016
Naši školu zastupovala na této akci absolventka Zdeňka
Štrohalmová, která předváděla vinutí skla u kahanu.
Přípravný kurz do výtvarných oborů
Přípravný kurz pro uchazeče o studium výtvarných
oborů se bude konat každé úterý, od 14 hodin, počínaje
24. 9. 2015. Kurz se konal pravidelně až do termínu
konání lednových talentových zkoušek a byl zaměřený
na kresbu, malbu a modelování. V rámci této nabídky
poskytujeme rovněž konzultace k domácím pracím
Hravé experimentování v chemické laboratoři
Kroužek v rámci projektu podpory přírodovědného vzdělávání v Libereckém kraji. Za odborného
vedení učitelů oboru Aplikovaná chemie žáci 8. a 9. tříd ZŠ poznávali, že chemie je zajímavá, má
systém a při jeho pochopení není zase až tak těžká. Demonstrační pokusy s teoretickým
zdůvodněním buly následovány vlastní prací žáků dle poskytnutého návodu. Kroužek probíhal od
října do dubna, 1× za 2 týdny, vždy ve čtvrtek od 16.15 do 18.00 hodin. Kapacita: max. 24 žáků.
Tvůrčí dílny pro žáky ZŠ počtvrté
I v tomto školním roce jsme připravili sklářské kurzy určené žákům ZŠ, podpořené z fondu
Libereckého kraje. Naše škola připravila odpolední kurzy, ve kterých si mohli žáci základních škol
vyzkoušet vlastní kreativitu ve sklářských disciplínách: tvorba skleněných figurek a perlí, tvorba
skleněné bižuterie a v technice rytého skla a navrhování designérskými fixy.
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ŘÍJEN
6.10. Burza škol ZŠ Riegrova
9.–10.10. Burza škol Jičín
9.10. AMOS 2014, Prezentace školy v Eurocentru Jablonec n. N.
Představili jsme čtyři studijní obory: Design skla, Produktový design, Aplikovanou chemii a znovu
nově nabízený obor Technologie skla. Návštěvníci získali podrobné informace o vynikajícím
počítačovém zázemí, profesionálních grafických programech používaných ve výuce, o 3D tiskárně.
Uchazeči o studium oboru Aplikovaná chemie se dozvěděli více o špičkovém vybavení našich
laboratoří a o šesti zaměřeních, ze kterých lze volit svou specializaci. Poskytovali jsme informace
k oboru Technologie skla (finančně podporovaný formou stipendií ze strany průmyslových firem).
13.10. Sklářské svítání
15.10
Prezentace školy – EDUKART Mladá Boleslav
Prezentace školy a náborová akce, při které pedagogové a žáci poskytovali informace ke všem
čtyřem studijním oborům. Zájemci obdrželi podrobné informační materiály o možnostech
ubytování a stravování, o mimoškolních aktivitách, informace o termínech přijímacích zkoušek.
15.–17.10 EDUCA, Liberec
21.10 Den otevřených dveří
Ve středu 21. října 2015 se konal Den otevřených dveří. Reprezentativní budova školy zaplněná
skleněnými uměleckými artefakty vytvořila nezaměnitelnou atmosféru, která pozitivně působila na
každého návštěvníka!
22. 10. Úspěchy v soutěži Mistr křišťálu 2015
22. října 2015 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů tradiční soutěže mladých designérů Master of
Crystal 2015. Sklářská společnost PRECIOSA ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou a Českou sklářskou společností ocenila kolekci šperků „Aztec“od Pavlíny Adáškové (4. ročník).
V kategorii PRECIOSA Lighting zvítězil náš absolvent Radek Brezar (nyní student FUD UJEP Ústí nad
Labem) se svým interiérovým svítidlem „Puget“.
LISTOPAD
4.11. Výstava k 95. Výročí založení školy, Liberec
Ve středu 4. listopadu 2015 otevíráme další výstavu, která
zviditelní naší školu u příležitosti 95. výročí jejího
založení. Tentokrát představíme tvorbu studentů z
období posledních pěti let. Návštěvníci Severočeského
muzea v Liberci se mohli přesvědčit, jakým způsobem
rozvíjíme talent a kreativitu našich žáků! V rámci výstavy
se konaly komentované prohlídky.

4.11.
11.11.
11.11.
12.11.

Burza škol Turnov
Náborová akce Burza škol, Lomnice nad Popelkou
Asociace škol, Volyně…
Náborová akce Burza školy ZŠ Pasířská, Jablonec
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23.11. Náborová akce Prezentace školy ZŠ Vysoké nad Jizerou
25.11. Náborová akce Masarykova ZŠ, Tanvald

8.12
Martin Janecký ve školní huti
Ve školní sklářské huti se uskutečnila v pořadí o třetí
pracovní
návštěva
světoznámého
sklářského
výtvarníka a uměleckého skláře Martina Janeckého.
Při tvorbě mu tentokrát asistovat Ondřej Novotný.
Umělecké „sochařství ve skle“ ve špičkové kvalitě!

TALENTE 2016
Významný úspěch do naší školy! Mezinárodní přehlídka talentů do 30 let, která se konala v dubnu
v německém Mnichově, byla obohacena o čtyři práce našich studentů. TALENTE 2016 je považovaná za prestižní akci, která prezentuje prototypy, modely a produkty vybrané z několika set přihlášených tvůrců. K výstavě TALENTE 2016 byl vydán obsáhlý katalog. Vybrané práce studentů: Adély
Bláhové, Petry Kmošťákové, Jakuba Mendela a Pavla Kopřivy.

LEDEN
Naše účast na módní přehlídce
14. ledna se uskutečnila premiéra reprezentační módní přehlídky Made in Jablonec v jabloneckém
Eurocentru. Téma: cykly přírody s podtitulem „čtvero ročních období“. V rámci této přehlídky se
představila také bižuterie od čtyř našich studentek. Módní přehlídka se bude pro velký úspěch
opakovat.
17.1. Naše škola v Toulavé kameře
Nedělní vydání Toulavé kamery, ve které je jedna reportáž věnovaná naší sklářské škole!
Odkaz: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/216562221500003/
ÚNOR
V úterý 16. února 2016 se v odpoledních hodinách uskutečnil tradiční Masopust, do kterého se
zapojila také sklářská škola. Neodmyslitelnou součástí Masopustu byl Průvod masek, který z velké
části zajistila naše škola prostřednictvím žáků a pedagogů.
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24.2. Den otevřených dveří – Aplikovaná chemie
Ve středu 24. února 2016 od 8 do 16 hodin se v naší škole uskutečnil Den otevřených dveří –
tentokrát zaměřený na technické studijní obory Aplikovaná chemie a Technologie skla. Na základě
zvýšeného zájmu a potřeb sklářského průmyslu nabízíme, jako jediní v republice, obor Technologie
skla. Studium tohoto oboru je finančně podporováno formou stipendia, které poskytují firmy!
Uchazeči o studium se podrobně seznámili s koncepcí výuky, prohlédli si moderně vybavené
laboratoře, získali detailní informace o přijímacím řízení a dalších mimoškolních aktivitách žáků.
BŘEZEN
Přednáška o škole
Club AJETO v Novém Boru vás srdečně zve na další z přednášek, tentokrát zaměřenou na železnobrodskou sklářskou školu. Povídání o historii i současnosti naší školy se ujal ředitel školy MgA. L. Doležal. 31. března 2016. v 17.00 hodin, Club Ajeto v Novém Boru.

Skleněná trofej
Studentka 4. ročníku Markéta Váchalová, zvítězila v designérské
soutěži o novou podobu skleněné trofeje Památka roku. Tato cena se
každoročně uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy budovy,
které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické
hodnoty. Skleněná trofej – trojboký broušený hranol s vlepenými
barevnými segmenty – se realizovala v naší škole.

DUBEN
7.–8. 4. Asociace, Brno Studentský design / Brno 2016
Karel Kortan (4. ročník) dosáhl vynikajícího úspěchu v designérské soutěži Studentský design 2016,
která se letos konala v Brně. V obrovské konkurenci 186 přihlášených studentských prací se jeho
mísa „Layers“ umístila na celkovém 2. místě (od Grand Prix ho děil rozdíl pouhého 0,84 bodu). Do
skupiny prvních třiceti nejlépe hodnocených prací se probojovala také práce „Veiled Lady“ od
Denisy Peterové (4. ročník). Autoři oceněných prací získávají titul „laureát“ a jejich práce budou
prezentovány v rámci podzimního Designbloku v Praze.
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Úspěch v mezinárodní soutěži
S radostí oznamujeme významný úspěch v mezinárodní soutěži obalového designu Young Package /
Mladý obal 2016. Studenti a designéři letos vytvářeli obaly na téma PACKAGE UNLIMITED,
tedy obaly na více použití. Do 21. ročníku soutěže Young Package se přihlásilo přes sedm set
prací ze 46 zemí světa. V této konkurenci se umístily návrhy našich dvou studentek mezi osm
nejlepších designů. Blahopřejeme Adéle Bláhové (3. ročník), která získala 1. místo ve
středoškolské kategorii a Nikole Kolářové (1. ročník), která obdržela zvláštní cenu společnosti
IKEA. Zvláštní poděkování náleží MgA. Zuzaně Kynčlové, které obě studentky výtvarně
připravuje v studijním oboru Produktový

design.
KVĚTEN
12. 5. Kulatý stůl, Liberec
ČERVEN
1.6.
Sklářská škola vstoupila do projektu putovní výstavy Handmade Dreams / současná česká módní
bižuterie. Naše škola se prezentuje šperky absolventky a současné šperkařky Elišky Lhotské.
Vernisáž výstavy se konala ve středu 1. 6. 2016 od 18.00 hod. v Českém Centru Praha.
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12. 5. Projekt Hand Made Dreams, České centrum Praha
21. 6. Školka, Vápenka

30. 6. Sklo a Design / výstava školy
Tradiční velká prázdninová výstava SKLO a DESIGN, výstava
uměleckého skla a produktového designu, se v letošním roce
nekonala v budově sklářské školy z důvodu přípravy rozsáhlé
rekonstrukce výměny oken. Škola představila aktuální
tvorbu studentů v expozici zdejšího muzea. Reprezentativní
výběr nejlepšího uměleckého skla a produktového designu
z posledních dvou let – pestré možnosti zpracování skla
v technikách broušeného a malovaného skla, skleněné
tavené plastiky, skleněných figurek, zpracování technického
skla u kahanu nebo hutně tvarovaného skla. Obor
Produktový design prezentoval realizace v širokém spektru
materiálů a technologií – produkty, které vznikají ve
spolupráci s konkrétními firmami. Výstava byla pro veřejnost
otevřená během otevírací doby muzea. Slavnostní vernisáž
se uskutečnila ve čtvrtek 30. června v 10.00 hodin.

30. 6. Zakončení školního roku
Tradiční akce určená pro pedagogy a další
říční trase zaměstnance školy se uskutečnila
na trase Malá Skála–Dolánky.
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10. Poradenské služby
Zpráva výchovného poradce a školního metodika prevence za školní rok 2015 / 2016


Ve školním roce 2015/2016 jsme na škole měli 16 integrovaných studentů, z toho čtyři
studenti měli IVP z důvodu zdravotního handicapu a dva z důvodů nadání v oblasti sportu.
Při zajišťování speciální péče a práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsme
spolupracovali s PPP v místech bydliště studentů a SPC pro sluchově postižené v Liberci.



Studenti byli pravidelně informování o Dnech otevřených dveří na jednotlivých školách a
měli možnost se účastnit i na Burzách škol a Veletrzích vzdělávání. Byla vedena evidence
přihlášek na VŠ nebo VOŠ a studentům poskytována pomoc při jejich podávání. V letošním
školním roce podalo přihlášky na VŠ 12 studentů. Celkově bylo podáno 22 přihlášek
k dalšímu studiu.



Ve školním roce 2015/2016 jsme v oblasti prevence sociálně – patologických jevů realizovali
projekt s názvem „Poznáním proti rizikovému chování“, který byl zaměřen na:
1. prevenci proti extremismu, rasismu a netoleranci
2. prevenci proti závislostem, zejména na drogách a alkoholu
3. prevenci proti rizikovému sexuálnímu chování a hrozbě AIDS

Aktivity v oblasti prevence sociálně - patologických jevů na SUPŠS v Železném Brodě ve školním
roce 2015/2016 jsou shrnuty v tabulce:
Specifická primární prevence

Nespecifická primární prevence

- návštěva památníku Terezín

- „Skleněné městečko“ a Masopust – aktivní

- výtvarná soutěž „Poznáním proti rizikovému

účast na akcích pořádaných městem Železný

chování“ – fotografie a návrh filmového

Brod

plakátu na téma holocaust

- účast na projektu „Bílá pastelka“- sbírka

- projekce dokumentárních filmů na téma

pro nevidomé a slabozraké

rasizmus, netolerance, xenofobie, drogové

- adaptační kurz pro 1.ročníky, lyžařský,

prevence, AIDS

malovací a sportovní kurz

- vzdělávací pořad „Nicholas Winton – Síla

- účast na okresních sportovních akcích

lidskosti“

Vypracovala Mgr. Zuzana Andarová
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11. Řízení školy/zařízení
Realizace hlavních úkolů stanovených školou/zařízením pro školní rok 2015/2016
Domov mládeže
Provozování Domova mládeže pro školu velmi důležité. Rodiče uchazečů z větší než dojezdové
vzdálenosti se prvotně při rozhodování přihlášky ke studiu zajímají o možnost ubytování. Mnozí
využívají možnosti ubytování v zimních měsících i z bližších míst. Kapacita domova mládeže byla
snížena na základě žádosti a vyjádření hygienické stanice na 65 míst rozhodnutím KÚ
Libereckého kraje s účinností od 1. 12. 2013.
Nevyužívaná část DM, oddělená od pokojů žáků je pronajímána externím zájemcům a umožňuje
vyrovnávání celkových nákladů na provoz zařízení.
Opravy prováděné v rámci údržby objektu:
 Výměna hlavních vstupních dveří
 Příprava rekonstrukce sociálního zařízení v prostorách bývalého bytu domovníka
Čerpáním FRIM školy byly zajištěny:
 Malby části pokojů a nátěry
Škola
 Skladba studijních oborů zůstala nezměněna, do ŠVP oborů Výtvarného zpracování skla
a světelných objektů a Aplikované chemie byly zapracovány požadavky zaměstnavatelů
a praktické zkušeností z výuky v daných oborech. V době vzdělávacích veletrhů byl znovu
nabízený a propagovaný obor Technologie silikátů na základě zájmu sklářských firem
a za podpory největšího regionálního zaměstnavatele v oboru sklářských výrob –
PRECIOSY a.s., která studium v tomto oboru podpořila stipendii pro nejlepší studenty.
 Dle inovovaných ŠVP se vyučuje od 1. 9. 2012 v 1. ročnících.
 Pedagogové užívají ověřené sady digitálních materiálů pro výuku především maturitních
odborných a všeobecných předmětů vzniklých v rámci projektu „Šablony“.
 Ve většině předmětů je díky technickému vybavení z projektů možnost vyučovat
nejrůznějšími současnými metodami (počítačové učebny s programy 2D a 3D a 3D
tiskárnou, třídy s projektory a ovládacími počítači s využitím internetu, interaktivní
tabule).
 Učebny pro praktické vyučování jsou dle možností průběžně vybavovány stroji,
dílenskými stoly, ručními přístroji, nářadím a především potřebným materiálem pro
realizace žákovských výrobků.
 Podpora pedagogů při DVPP – jazykové kompetence, rozšiřování odborností, stáže ve
firmách, doplnění pedagogické způsobilosti – úpravy rozvrhu.
 Pedagogové se dovzdělávali pro zadávání, zkoušení a hodnocení žáků SPU-O ke všem
částem státních maturitních zkoušek.
 Knihovna zajišťuje možnost půjčování potřebné literatury žákům pro všeobecné
a především jinak hůře dostupnou literaturu pro odborné předměty.
 Částka na DVPP vynaložená v tomto školním roce (rozšiřující studia, finanční
gramotnost, BOZP) činila 17250,- Kč.
Pedagogové
 Pro výuku je od vedení požadována u pedagogů aplikace nefrontálního způsobu
vyučování. Cílem školy je zajištění technických možností pro různé formy výuky. Zvýšila
se možnost vyučovat předměty s využíváním vypracovaných digitálních učebních
materiálů.
 Pedagogové přistupují individuálně k žákům, kteří jsou diagnostikováni pro některé
poruchy – pečlivé vypracování IVP, jejich naplňování a spolupráce s rodiči na základech
doporučení z pedagogicko-psychologických poraden.
 Důležitost je věnována motivaci pedagogů – možnosti profesního rozvoje – další
vzdělávání, zapojování do projektů, užívání ICT technologií, komunikace, nové formy
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vzdělávání, osvojování si PC technologií při výtvarné tvorbě, odborné dovzdělávání –
nové poznatky v odborných profesích, možnost vlastní seberealizace při hospodářské
činnosti školy.
Podpora pedagogů při spolupráci s firmami, zadávání klausurních úkolů je podloženo ve
velké míře požadavky firem – soutěže, realizace konkrétních úkolů, návrhy cen atd. Díky
kontaktům s řadou firem mají pedagogové příležitost k získávání nejnovějších poznatků
ze svých oborů a získávají informace o soudobých realizačních možnostech.
Hodnocení pedagogů – je uplatňován systém hodnocení za odvedenou práci – za práci
nad přímou pedagogickou činnost, dle potřeb školy – vzdělávací veletrhy, nejrůznější
formy presentace školy, realizace exkurzí, návštěvy výstav, vedení žáků k účasti
soutěžích a pod… Předpokladem je dobré klima školy – vytvoření přátelské atmosféry,
dobrých mezilidských vztahů a kolektivního sebeurčení i přes průběžnou a permanentní
kontrolu kvality pedagogické činnosti.
Technicko-hospodářští pracovníci – probíhá zvyšování nároků na jejich činnosti,
potřebnost multiprofesních schopností. Škola již minimalizovala počet TH pracovníků
sdružením profesí (sklad + úklid apod.), částečnými úvazky, navýšením rozsahu pracovní
náplně tak, aby se přiblížila určenému limitu pracovníků. Struktura školy však
dlouhodobě vyžaduje mnohé specifické profesní pozice. Předpoklad je, že za při
zvyšujícím se počtu studentů se zlepší limit počtu pracovníků ke skutečnosti.

Realizované akce (podrobnosti v oddílu 9)
Reakce na demografický vývoj a další změny vně školy.
 Výrazný podíl školy na organizaci největší kulturně-odborné akci města „Skleněné
městečko“. Hlavním záměrem akce je pozitivní vnímání sklářských řemesel a firem jako
regionálního specifika.
 Realizování kroužků, Tvůrčích dílen a dalších aktivit pro žáky ZŠ
 Maximální prezentace školy na setkáních rodičů na ZŠ v širším okolí pro předání
informací o studijních programech SUPŠS, na setkání výchovných poradců ZŠ jablonecké
oblasti
 Aktuální www stránky s množstvím informací a propojením s řadou portálů
s informacemi o SŠ, příprava nových lépe administrovaných školních stránek
 Účast na vzdělávacích veletrzích – Amos Jablonec nad Nisou, Educa MyJob Liberec,
Edukart Mladá Boleslav, Jilemnice, Jičín, Semily, Turnov,…
 Využívání podpory KÚ pro propagaci odborného vzdělávání (granty – TechUp, kulaté
stoly,..)
 Využívání všech druhů předávání informací o studijních programech – inzerce, emailové
informace na ZŠ, informace o talentových zkouškách na ZUŠ, aktualizovaný školní web,…
 Organizace projektových dnů v laboratořích pro ZŠ, následné pokračování v projektu
TechUp
 Vytvoření Metodického centra pro chemii – TechUp – podchycení učitelů chemie ze ZŠ
 Spolupráce s firmami pro prezentování vyučovaných oborů – Preciosa
 Provozování školního Facebooku
 Spolupráce s Úřadem práce
 Rozesílání materiálů o vyučovaných oborech do vybraných institucí a organizací
 Prezentace školy na akcích oborových organizací: Svazu výrobců bižuterie – Křehká
krása, Jablonec n. N.; České sklářské společnosti – Mezinárodní sklářský kongres; veletrh
Hodiny a Klenoty; Asociace středních škol s výtvarnými obory – prezentace na
Desingbloku…
 Účast na soutěžích, olympiádách, prezentacích studentských prací apod.
 Publikování v časopisech a presentace v ostatních médiích (portál KÚ, Železnobrodský
zpravodaj, RCL, Sklář a keramik, Jablonecký deník…)
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Spolupráce se školskou radou, rodiči, odborovými organizacemi








Školská rada byla svolána a proběhla tři zasedání 23. 10. 2015, 14. 6. 2016 a 27. 6. 2016
Sdružení rodičů školy se sešlo 2× při rodičovských schůzkách, kde byli zástupci rodičů
z jednotlivých tříd informováni ředitelkou o záměrech a vizi školy. Hlavním bodem byla
potřebnost finanční podpory rodičů při zajišťování odborných exkurzí zařazených v ŠVP
jednotlivých oborů.
Škola neřešila v průběhu sledovaného období žádnou stížnost z řad rodičů, osob či jiných
subjektů – odpovídala jen na konkrétní dotazy.
Pro rodiče se zlepšila možnost průběžně sledovat výsledky vzdělávání vzdáleným
způsobem díky elektronicky vedeným třídním knihám, pomocí kódovaného přístupu
(systém Bakalář) mohou zjistit kromě průběžného prospěchu také docházku, či
nepřítomnost žáků.
Klub sklářské školy, sdružující většinu zaměstnanců, dostává prostor pro kolektivní
aktivity, sportovní a společné kulturní akce:
 vícedenní kulturně-poznávací zájezd
 návštěva divadelního představení
 vánoční hody
 společenské zahájení školního roku
 sportovní zakončení školního roku

Spolupráce s jinými školami







kontakty s ostatními školami probíhají na úrovních jednání asociací odborných
chemických a uměleckoprůmyslových škol, viz oddíl 7.
základní školy – aktivity v projektu TechUp – škola navazuje na tradiční projektové dny
pro žáky základních škol v chemické laboratoři, a to v nabídce deseti různých
tematických zaměření. Ve školním roce 2015/2016 se v rámci projektu realizovalo 23
projektových dnů, kterých se zúčastnilo 8 základních škol.
ve školní sklářské huti byly realizovány práce absolventů – studentů VŠ
vzájemné výměny pedagogů mezi SŠ pro doplnění potřebných komisařů, zkoušejících
a hodnotících pedagogů při společné části maturit
aktivní výměna profesních zkušeností v rámci sklářských sympozií (Valašské Meziříčí/
Železný Brod)
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12. Další záměry školy/zařízení, zhodnocení, závěr
Předpokládaný vývoj
(dopady demografického vývoje, změny ve struktuře vzdělávací nabídky)
Vývoj sklářského průmyslu se v posledním roce pozitivně změnil. Výsledky analýz svědčí
o růstu výrob obalového a plochého skla. Dobře si vedou také firmy zabývající se
osvětlovadly, ale i uměleckořemeslnou výrobou. V roce 2015 se díky všestrannému úsilí
propagace školy podařilo navýšit celkový počet žáků školy. Bylo přijato více studentů, než
v daném roce maturovalo.
Sklářská škola v Železném Brodě se především snaží o spolupráce s firmami, průběžně
přizpůsobuje, inovuje učivo a reagujeme flexibilně na potřebné kompetence absolventů dle
požadavků z praxe.
Aplikovaná chemie
Potvrzuje se, že potřeba chemických laborantů u rozličných typů výrobních procesů je
žádaná. Přestože v našem regionu nejsou zastoupeny velké firmy s chemickou výrobou, ve
středně velkých a malých firmách je zájem o žáky při umísťování na praxe ve třetích
ročnících. Mnohé firmy průběžně spolupracují se školou, umožňují exkurze, snaží se
vytipovat a podchytit studenty jako budoucí zaměstnance. Nabídku zaměření tohoto oboru
jsme rozšířili o Farmaceutické substance a to především ze vzniklé možnosti pokračování
studia tohoto oboru v bakalářské úrovni.
Studenti mají dobré předpoklady pro přijetí na vysoké školy, kde jich také většina ve studiu
pokračuje a teprve následně se vracejí do regionu.
Aplikovaná chemie patří mezi technické vzdělávací obory vycházející z aplikace matematiky,
přírodovědných a technických disciplin, které jsou podporované v aktuálních záměrech
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy nejen Libereckého kraje a jsou základem pro rozvoj
regionálního průmyslu.
Technologie silikátů (Technologie skla)
Obor dříve vyučovaný na škole je opětovně žádán regionálními firmami. Bude i dále nabízen
ke studiu, jelikož je jediným odborným maturitním oborem v ČR. Liberecký kraj a firma
PRECIOSA a.s. podporuje žáky motivačním a prospěchovým stipendiem dle stipendijního
řádu LK.
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
Jednotlivé zaměření výtvarného zpracování skla jsou rozšiřována v ŠVP o další blízké
techniky, které jsou v současné praxi užívány, nebo přinášejí nové technické či technologické
možnosti. Vizí školy v příštím období bude vyhledávání možností stáží pro pedagogy u firem
za podpory grantových titulů tak, aby vyučující byli co nejvíce informováni o současných
technických řešeních, postupech, možných kombinacích, rychlosti realizací a cenových
kalkulacích. Takto získané zkušenosti je povedou k nejoptimálnějším řešením při vedení žáků
při realizacích jejich výtvarných návrhů. Potřebné jsou také mezioborové vazby – průzkum
trhu a marketing.
Design technickodekorativního skla a skleněných figurek
Záběr technik oddělení sklářských figurek se rozšiřuje o zpracovávání technického skla pro
užitý design i dekorativní předměty. Tato technologie má ještě velký potenciál.
Design skla – ryté a reliéfní sklo
Toto zaměření má možnost řešit i další úkoly reliéfního zpracování skla technikami leháním,
tavením, lisováním, včetně možností stavebního skla a skla v architektuře. Mnohé firmy
realizující velké projekty osvětlovadel mohou být rozsahem svých činností příkladem.
Design skla – Malba a dekor
Oddělení malby na sklo bude řešit další možnosti užití dekoru jak volné formy tak užití
v dalších řešeních nejen na skle ale i následně v interiéru, na doplňcích, látkách, keramice
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apod. Možnosti otvírá také opětovná obliba skleněné mozaiky jako jedné z malířských
vyjádření.
Design šperku, bižuterie a módních doplňků
Obor skleněné bižuterie a skleněného šperku má možnosti se otevírat do širokého spektra
dalších materiálů a technik, které jsou nově dostupné (typy nových polotovarů ve skle, užití
plastů, využívání dostupných informací, 3D tisky např. z tzv. Knihovny materiálů). Výraznou
potřebou tohoto oboru je neustálé sledování módních trendů na světových přehlídkách,
orientace v produkci hlavních výrobců a hledání možností jak na tuto skutečnosti reagovat.
Design skla – Broušení a tavená plastika
Broušené sklo má nekonečné možnosti tvarovat surovinu tradičními technikami, návrhová
část se může odvíjet od nových technicky vyspělých zařízení firem, nebo se soustřeďovat na
zpracování utaveného skla do předem určené formy. Způsoby zpracování utavené suroviny
skýtají ještě další možnosti, které lze hledat v návaznosti na tvary a výtvarné záměry.
Design skla – Hutní tvarování
Hutní oddělení realizuje prvotní vymezení tvůrčí bohatosti nejenom návrhů studentů
vlastního oboru, ale základní podmínkou pro inovativní možnosti a hledání nových přístupů
ve všech oblastech zpracování skla. Přesah oboru je až do interiérového designu a prvků do
architektury.
Sledovaným cílem je, aby všechna zaměření studijních oborů nazvaného Design skla
využívala v předmětu Navrhování ICT technologie. Je nezbytné, aby tvůrčím způsobem byla
zpracovávána zadání v 3D technologiích, včetně vytváření grafických vizualizací i 3D modelů.
Žáci musí získat dovednosti pro virtuální návrhovou tvorbu tak, jak dnes firmy a zadavatelé
očekávají. S tím souvisí i kompetence k prezentaci svých návrhů i produktů. Pedagogové
musí být sami vzdělaní, aby mohli vést studenty k užívání informačních a komunikačních
technologií a k práci s nimi v každém zaměření.

Vzdělávací a výchovné záměry, vývojové trendy












opětovná nabídka studijního oboru Sklářské technologie z důvodu vyslovovaných
potřeb sklářských firem pro pozice sklářských technologů, mistrů ve výrobách, techniků.
Získávat podporu dalších velkých firem a využívat jejich firemní propagace – fa Preciosa.
účast v projektech přinášejících možnosti nového technického vybavení a dalšího
vzdělávání pedagogů
spolupráce s NUV na NSK pro vytváření dílčích kvalifikací příslušných profesí
souvisejících s vyučovanými obory a zajištění autorizovaných osob pro zkoušení
příslušných kvalifikací na škole – spolupráce na vytvoření profesní kvalifikace pro obor
rytí skla
nabídka akreditovaného vzdělávání pro učitele výtvarné výchovy základních škol,
posílení vztahu SŠ a ZŠ, pomoc plně nekvalifikovaným učitelům ZŠ praktickými ukázkami
ve výtvarných workshopech
průběžné aktualizace tematických plánů učitelů vycházející z předešlých zkušeností,
posun o potřeby vycházející z praxe a nových technologických možností
opakování žádosti o grant ERASMUS+ pro rozvíjení zkušeností s uplatňováním znalostí
studentů v jiných zemích Evropy, navazování spolupráce s dalšími firmami i v zahraničí
udržování kontaktů s jinými uměleckoprůmyslovými školami – například Glasfachschule
Zwiesel v Německu, polská Akademia Sztuk Pieknych we Wroclawi, porovnávání
přístupu k výuce v příbuzných oblastech, vyhledávání dalších designérských škol i firem
vycházejících z realizace projektu ERASMUS+.
využívání programů vypisovaných KÚLK, Operačních programů EU
prezentace školy, nové www stránky, školní facebook, výstavy v regionu, účast na
vzdělávacích veletrzích, pečlivá aktualizace www stránek, příspěvky do tištěných
i internetových médií, tiskové zprávy na portálu KU a EDULK
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přirozené obměny pedagogického sboru vytvářet z pedagogů s odbornou kvalifikací,
praxí, s tvůrčími schopnostmi, flexibilní k potřebám školy, se schopnostmi týmové práce
účast studentů na soutěžích ČR, EU - odborné středoškolské činnosti, olympiády,
designérské soutěže Mladý obal, Studentský design, Talente Mnichov…
aktualizace programů v odborných učebnách – aktualizace programů pro všechny obory
zvýšení orientace pedagogů v technologiích užívaných ve firmách
využívání vybavených učeben k širšímu záběru předmětů pomocí digitálních učebních
materiálů
rozšiřování portfolia firem pro realizaci praxí studentů a využívání jejich zázemí pro
potřeby naplnění nově zařazovaných technologií do výukových programů
pomocí osobního zastoupení v Asociaci vyšších a středních odborných škol s výtvarnými
a uměleckořemeslnými obory, Asociaci chemických škol a v Unii školských asociací
CZESHA Libereckého kraje má škola možnost připomínkovat legislativní úpravy
navrhované MŠMT ve školském zákonu, včetně podoby státních maturitních zkoušek
odborných škol.

Investiční záměry
Dokončení započatých projektů
 Výměna okenních výplní v historické budově školy včetně propojení s výstavními
vitrínami
 Revitalizace okolí školy
Další záměry

pokračovat ve vytvořené tradici akce „Skleněné městečko“ která přivádí do školy
největší množství návštěvníků v roce a vytváří pozitivní dojem o sklářských
uměleckých řemeslech

vybavení pedagogů dotykovými přístroji a možnost výuky pomocí mobilních PC tříd

využití možnosti grantu Nadace Preciosa – technické vybavení odborných učeben

vybavování DM novějším mobiliářem, zlepšování podmínek ubytování

rekonstrukce DM

úpravy ploch před školou (přerostlé stromy – revitalizace a zahradní úpravy)

rekonstrukce chlapeckých WC v historické budově

rozšíření sportovního vybavení pro možnosti volnočasových aktivit žáků
Závěr
Škola i přes nepřízeň vnějších vlivů v minulých letech udržela kvalitu výuky a je veřejností
hodnocena pozitivně. Zároveň se jí daří participovat v mnohých projektech a tím být nadprůměrně
vybavena ICT technologiemi. Složení pedagogického sboru je na odborné úrovni a věkový průměr
příznivý pro zvládání nových metod výuk s pomocí technologií. Velký důraz bude nadále klást škola
na propojení z praxí a spolupráci s firmami.
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13. Údaje o výsledcích kontrol
 13. 6. 2016 Česká školní inspekce – kontrola dodržování BOZP při mimoškolních akcích,
nebylo zjištěno porušení příslušných právních předpisů

14. Základní údaje o hospodaření školy
Tuto kapitolu považujeme za shodnou s obsahem závěrečné zprávy za rok 2015, jež byla
projednávána v květnu 2016. Od projednání nedošlo k jejímu přepracování ani k zásadní změně,
proto zůstává v platnosti již projednaná verze a není tudíž přikládána.

Přílohy
č. 1
č. 2
č. 3

Informační zpráva o školské radě
Zpráva o činnosti DM
Zpráva ICT koordinátora a plán ICT
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Příloha č. 1

Informační zpráva Školské rady za školní rok 2015/2016
Členové ŠR (podzimní zasedání):
MgA Libor Doležal, předseda ŠR odstupující (stal se ředitelem SUPŠS)
Ing. Eva Hašková, zástupce pedagogů, nově zvolena předsedkyní ŠR
Ing. Jan Šollar, zástupce nezletilých žáků
MgA. Rebeka Kloudová, nový zástupce pedagogů
Mgr. František Lufinka, zástupce zřizovatele
André Jakubička, zástupce zřizovatele
Pavlína Adášková, zástupce zletilých žáků
Členové ŠR (jarní zasedání):
Ing. Eva Hašková, zástupce pedagogů, předsedkyně ŠR
Ing. Jan Šollar, zástupce nezletilých žáků
MgA. Rebeka Kloudová, zástupce pedagogů
Mgr. František Lufinka, zástupce zřizovatele
André Jakubička, zástupce zřizovatele
Filip Uhlíř, nový zástupce zletilých žáků
ŠR se ve školním roce sešla třikrát, a to ve dnech 23. 10. 2015, 14. 6. 2016, 27. 6. 2016.
ŠR se zabývala zejména tématy:
Možné změny v budově Domova mládeže a příprava prostorů pro ZUŠ Železný Brod
Návrhy žáků na vybavení odpočinkových zón na škole
Návrhy na sportovní reprezentace žáků školy a možnosti více odborných exkurzí
Řešení konfliktních vztahů mezi žáky a některými pedagogy
Personální změny
Zajištění financování provozu školní hutě
Koncepce přerozdělování finančních prostředků z FKSP
Investiční záměr spojený se změnou ŠVP
Stanovisko k již uskutečněné a k plánované úpravě okolí školy
Způsoby komunikace vedení školy a pedagogické rady
Možnosti evaluačního šetření
Řešení postupu zavedení nových švp pro školní rok 2016/2017
Změny ve školním řádu

Zápisy z jednání ŠR jsou k dispozici na webu školy a detailní zápisy u předsedkyně ŠR a v archivu
školy.
Železný Brod, 27. 9. 2016
Ing. Eva Hašková
Předsedkyně ŠR
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Příloha č. 2

Zpráva o činnosti Domova mládeže
Údaje o počtu žáků ke 31. 10. 2015
Počet ubytovaných
Domov mládeže

počet ubytovaných

Kapacita

Počet pedagog.
pracovníků

Počet žáků na
pedagog. prac.

Domov mládeže
SUPŠ sklářské
Železný Brod

44

65

2

22

Ubytovaní žáci na DM Železný Brod
Škola

Celkem

Chlapci

Dívky

Starší 18 let

Z toho dívek

SUPŠS sklářská
Smetanovo zátiší 470
Železný Brod 468 22

44

14

30

16

12

Celkem

44

14

30

16

12

Žáci byli vedeni ve dvou výchovných skupinách. První skupinu tvořili žáci 1. a 3. ročníků: 1.
ročník 3 chlapci + 10 dívek; 3. ročník 3 chlapci + 5 dívek (výtvarné i chemické obory). Skupinu
druhou tvořili žáci 2. a 4. ročníku: 2. ročník 6 chlapců + 8 dívek; 4. ročník 2 chlapci + 7 dívek
(výtvarné i chemické obory). Výchovnou činnost zajišťovali dva vychovatelé.

Výsledky výchovy a vzdělávání
Výchovná práce DM vychází z celoročního plánu práce, měsíčních plánů vychovatele,
pedagogických porad, týdenních programů, kontaktů s rodiči, se školou, porad vedení DM, porad
vychovatelů a individuálních problémů nebo připomínek jednotlivých žáků. Žáci měli možnost
vyjadřovat se prostřednictvím svých zástupců v samosprávě DM a stravovací komisi k úrovni
ubytování a stravování na DM.
Výchovnou práci zajišťovali 1 vychovatelka a 1 vychovatel ve funkci hlavního vychovatele.
Vychovatelé vedli předepsanou dokumentaci v rozsahu:
 deník výchovné skupiny
 osobní spisy žáků
 denní hlášení
 přihláška do domova mládeže
 záznam o školním úraze
 kniha úrazů
Kromě toho využívali dalších zavedených knih k vypůjčeným předmětům, vycházkám a
návštěvám. Vychovatelé se zúčastňovali pedagogických porad SUPŠS a udržovali dle potřeby
kontakt s třídními učiteli žáků a výchovnou poradkyní školy a ředitelem SUPŠS.
Výchovné problémy se řešily v průběhu školního roku ve spolupráci pedagogických
pracovníků s žáky, zákonnými zástupci a školou a byly zaznamenány v pedagogické dokumentaci. S
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výchovnou poradkyní školy byla řešena prevence užívání OPL. Žáci byli vhodně upozorňováni na
škodlivost zneužívání návykových látek formou individuálních rozhovorů.
Žáci byli také informováni o možných úskalích internetového a počítačového prostředí. O
zdravotních rizicích a sociálních dopadech a souvisejících opatřeních, jako je ochrana osobních
údajů, potřebnosti různorodých činností mimo PC a schopnostech sebereflexe při posuzování míry
vlastního využívání informačních technologií. Pozornost byla věnována ve zvýšené míře provozu
počítačů ve večerních hodinách a to i ve vztahu k Vnitřnímu řádu Domova mládeže. V návaznosti na
výše uvedené byla jedním z důležitých cílů činnosti DM podpora mimoškolních aktivit dostupných
v Železném Brodě a okolí, jejich zprostředkování, organizování a jejich další rozvoj. Žákům byla
nabízena jak vedená činnost na DM, tak činnosti organizované a nabízené jinými zájmovými
subjekty a organizacemi. Využívána byla sportovní hala SUPŠS k rozšíření sportovně-zájmových
činností, v rámci kterých jsou realizovány sportovní aktivity jako fotbal, florbal, volejbal, basketbal,
kinball, cvičení na posilovacích strojích, stolní tenis, aerobic a vedené lezení na umělé horolezecké
stěně. Žáci byli vedeni k výběru vzdělávacích programů podporujících zaměření školy, zejména
v oblasti literatury, jazyků, dějin umění, chemie aj. Vychovatelé se podíleli na organizování
sportovních a kulturních akcí v DM i mimo něj. Žákům byla zprostředkována kulturní nabídka
úměrná cílové skupině (program KC kino, divadlo, výstavy, nabídka přednášek). Žáci se také aktivně
podíleli na kulturně společenském dění a to v rámci studentského kina – příprava programu,
občerstvení, podíleli se na přípravě maturitního plesu 4. ročníků a spolupracovali na masopustním
programu.
Pozornost byla věnována přípravě žáků na vyučování, především u žáků 1. ročníků
přicházejících z různých prostředí a s rozdílnými studijními návyky. V případě potřeby byla
nabídnuta dopomoc se školní přípravou.

Spolupráce s rodiči, školami, dalšími organizacemi
Telefonické, emailové nebo osobní kontakty se školou – téměř každodenní kontakt
(nahlašování nepřítomnosti žáků, součinnost domova mládeže s akcemi školy a pravidelná účast na
pedagogických poradách SUPŠS. Dle potřeby je vedena telefonická nebo emailová komunikace
s rodiči, rodiče též využívají návštěv DM při rodičovských schůzkách SUPŠS. DM udržuje kontakt a
spolupracuje s dalšími místními zájmovými a vzdělávacími organizacemi (DDM, Městská knihovna
ŽB, ZUŠ, TJ Sokol apod.)

Výchovná opatření
Výchovná opatření
p o čet
pochvala vyslovená vychovatelem
pochvala vyslovená ředitelem
jiná ocenění
napomenutí vyslovené vychovatelem
napomenutí vyslovené ředitelem
vážné napomenutí vyslovené ředitelem
důtka ředitele
podmínečné vyloučení žáka z DM
vyloučení žáka z DM
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1. pololetí

2. pololetí
1

1

Výčet aktivit za školní rok 2015/2016
31. 8.
Přivítání žáků 1. ročníků na DM, nástup starších žáků k ubytování.
31. 8.
Rozmístění žáků na pokoje, seznámení s VŘDM.
1. 9.
Školení žáků BOZP a PO.
2. 9.
Výlet na vyhlídku k „Deštníku“.
2. – 5. 9. Harmonizační dny prvních ročníků – 1. ACH. Seznamovací a poznávací hry, výlet.
Železný Brod, Malá Skála
18. – 20. 9. „Skleněné městečko“, sympozium, slavnost sklářského řemesla v Železném Brodě, Den
otevřených dveří SUPŠS, služby žáků ve škole. Odpoledne účast na doprovodném
kulturním programu – výstavy, koncerty, přednáška KC kino, Pecha Kucha Night.
23. – 25. 9. Harmonizační dny prvních ročníků – 1. V. Seznamovací a poznávací hry, výlet. Železný
Brod, Malá Skála
14. 10.
KC kino – Studentské kino – „Klub rváčů“ – promítání, příprava občerstvení.
15. 10.
Educa – účast žáků na prezentaci školy.
5. 11.
Kontrola elektrospotřebičů, revize.
19. 11.
Schůzka samosprávy DM, stravovací komise (ved. DM, vychovatel)
24. 11.
Lan party – PC hry
27. 11.
Schůzky s rodiči – návštěva DM v rámci rod. schůzek v SUPŠS.
3. 12.
Mikulášská zábava na DM – dance party (jídelna DM)
7. 12.
Zdobení vánočního stromečku.
9. 12.
KC kino – Studentské kino – promítání, příprava občerstvení.
1 4. 12.
Vánoční posezení u B. Nováka na Malé Skále
1 5. 12.
Přípravy na besídku na DM, pečení cukroví.
2 1. 12.
Intrdanceparty – Vánoční besídka + afterparty
2 1. 12.
Přípravy na besídky ve škole, příprava občerstvení
1 9. 1.
Přípravy na Masopustní průvod (příprava masek, občerstvení).
2 5. 1.
Společenské tance – nácvik s p. vychovatelkou (příprava na MP)
1. 2.
Příprava kulis na MP 2016
1. 2.
Společenské tance – nácvik s p. vychovatelkou (příprava na MP)
1 5. 2.
Přípravy na Masoupust (masky, občerstvení)
1 5. 2.
Přípravy na MP 2016
1 6. 2.
Účast v Masopustním průvodu
1 7. 2.
Studentské kino – „Gone Girl“
2 3. 2.
Setkání s dobrovolníky projektu Erasmus – beseda
26. – 28. 2. Přípravy a účast na MP 2016
9. 3.
Přednáška Aula SUPŠS
1 3. 4.
KC kino – studentské kino – „Everest“ – promítání, příprava občerstvení.
2 7. 4.
Schůzka samosprávy DM a stravovací komise.
2 9. 4.
Schůzky s rodiči – návštěva DM v rámci rod. schůzek v SUPŠS.
3. 5.
4. ročníky – někteří ukončení pobytu na DM (příprava na MZK doma).
5. 5.
Poslední zvonění 4. r.
1 1. 5.
Táborák u DM, opékání buřtů
2 2. 5.
Mistrovství světa v hokeji – fandění v klubovně DM (pravidelně po celou dobu MS).
2 6. 5.
Oslava maturit, grilování
1 5. 6.
Studentské kino – příprava občerstvení, promítání
23. – 29. 6. Příprava na předání pokojů, úklidy, odvoz věcí
3 0. 6.
Ukončení školního roku, předání pokojů. Odjezd na prázdniny.

41

Činnosti výše neuvedené
 Působení v útvarech zájmové činnosti: břišní tance JBC – 1, kroužek figurek – 2, jízda na koni
– 1, skauting – 1; večerní kresba v SUPŠS – 1; kurz sebeobrany – 1
 Individuální návštěvy filmových a divadelních představení dle aktuálních programů – město
Železný Brod a okolí. Žáci byli také informováni o zajímavých pořadech v TV.
 Pravidelná účast na sportovní hrách v hale SUPŠS vedených vychovateli: míčové hry dle
volby – florbal, fotbal, volejbal, kinball atd., cvičení pro zdraví, cvičení – posilování, stolní
tenis, badminton, lezení na UHS, tenis. Tuto možnost využívalo asi 8 - 10 žáků.
 Činnosti provozované individuálně nebo s vychovateli v prostorách a zařízení DM: stolní
tenis, biliár, činnosti v PC učebně, návlek bižuterie ze zdrojů DM, batika, šití, skládání
origami, hry ve venkovních prostorách DM, společenské hry, hra na hudební nástroje,
vaření a pečení v minikuchyňce na DM, jízda na in-line bruslích, badminton.
 Sportovní činnost – skatepark na Vápence
 Airsoft – individuálně (zletilý žák)
 Hry na PC konzoli
 Hraní společenských her
 Doučování z Matematiky (žák ZŠ)
Aktivity a prostory nabízené v Domově mládeže
Místnost/činnost
využití
 Klubovna
denně
 Biliár
denně
 Bižuterie-návlek korálků
denně
 Fotokomora
(suterén)
příležitostně
 Hra na klavír
(minikuchyňka)
příležitostně
 sledování TV, DVD, videa
(klubovna)
denně
 Posilovna
(č. 9 zelený)
denně
 Stolní tenis
(klubovna)
denně
 PC na DM, internet
(učebna PC)
denně
 Kreslírna
pokoj č. 14 D
dle dohody
 Ve vychovatelně je možno zapůjčit si odbornou literaturu, např. Dějiny umění, Encyklopedie
umění apod.

Zpracoval Petr Melichar, vychovatel DM
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Příloha č. 3

ICT zpráva 2015/2016
SUPŠ sklářská, Železný Brod

Indikátor

Aktuální stav

Plánovaný stav
1. řízení a plánování

Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto
do koncepce rozvoje školy.
role ICT ve
vizi školy

Vize je sdílena celou školou včetně žáků. Je aktivně
ověřována každodenní praxí a šířena ven.

Návrh opatření:
Komentář:
Učitelé naplňují plán v rámci každodenních výukových
činností. Zaměstnanci i žáci se aktivně zapojují do hledání
nových inovativních postupů a metod práce.

ICT plán

Návrh opatření:
Komentář:
Dovybavení učitelů dvaceti dotykovými zařízeními, větší pokrytí školy wifi signálem (ve výukových prostorách). Učitelé plně
využívají dotyková zařízení. Ve škole je využíváná síť wifi žáky i učiteli.
Pozornost je zaměřena na komplexní zapojení ICT do
výukového procesu a na zkoumání nových a efektivnějších
přístupů.

využití ICT
ve výuce

Pozornost je zaměřena na podporu a prosazení přístupu
orientovaného na žáka, umožňujícího sledování osobního
pokroku každého jednotlivce.

Návrh opatření:
Komentář:
Učitelé byli proškoleni ve využití dotykových ICT technologií ve výuce a seznámeni s možnostmi sdílení digitálních materiálů.
Ve školním roce 2015/2016 jsou již plně užívány.

akceptace
přijaté
strategie

Škola průběžně vyvíjí a schvaluje své plány na využití ICT
prostřednictvím opakujících se jednání a porad se
zaměstnanci, žáky, rodiči a zřizovatelem. Všichni zúčastnění
jsou obeznámeni s obsahem.

Škola přizpůsobuje plány rozvoje inovativnímu využití ICT a
daří se jí je naplňovat. Dochází k posilování etického a
odpovědného přístupu k technologiím. Případy zneužití ICT
jsou ojedinělé a celou komunitou aktivně odsuzované.

Návrh opatření:
Komentář:
Škola podporuje zavádění různých metodických postupů
využití ICT s cílem usnadnit žákům odlišných vlastností a
specifických potřeb dosažení výukových cílů.

specifické
vzdělávací
potřeby

Škola má implementován plně inkluzivní model využití ICT
(případně i dalších specializovaných pomůcek) dovolující
každému žákovi rozvoj podle osobního vzdělávacího plánu.

Návrh opatření:
Sdílení výukových materiálů s cílem usnadnit přístup žákům odlišných vlastností a specifických potřeb.
Komentář:
2. ICT ve Školním vzdělávacím programu

porozumění
učitelů

Většina učitelů chápe, jak začlenit ICT do ŠVP, a ví, jak lze s
jejich pomocí zlepšit kvalitu výuky.
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Všichni učitelé si určují vlastní metody výukového využití
ICT a umí je aplikovat v praxi.

Indikátor

Aktuální stav

Plánovaný stav

Návrh opatření:
Dovybavení všech učitelů digitálními zařízeními bude řešeno dle finančních možností z rozpočtu školy, případně zapojením
do projektů.
Komentář:
Škola je zcela pokryta wifi signálem a tím umožňuje začleňování ICT do výuky. Téměř všichni učitelé jsou vybaveni ICT
zařízením.
Škola nejen integrovala ICT do výuky, ale věnuje čas též
soustavnému hledání dalších možností zdokonalení
stávajících postupů.
vzdělávací
plán

Návrh opatření:
Komentář:
Vzhledem k dovybavení učitelů dotykovými zařízeními a pokrytím signálem wifi je možné plně integrovat ICT do výuky. Škola
aktivně vyhledává a zapojuje se do projektů a školení týkajících se ICT.
Učitelé využívají ICT tak, aby žáci měli možnost se vzdělávat
formou konstruktivně pojatých předmětových i
mezipředmětových aktivit.

zkušenosti
většiny
učitelů

Výukové metody využívající ICT jsou orientovány na žáka.
Všude ve škole se vyskytují důkazy skutečných, na
poznávání orientovaných aktivit a spolupráce.

Návrh opatření:
Komentář:
Učitelé byli seznámeni s novým způsobem sdílení výukových materiálů na cloudových uložištích. Postupně je využívají a
v některých předmětech sdílí se svými studenty, případně vzájemně mezi sebou.
Žáci často používají ICT při vyučování samostatně a jsou
vedeni k respektování etických pravidel.

zkušenosti
většiny
žáků

Žáci využívají ICT při vyučování soustavně a jsou (kromě
etických pravidel) vedeni ke vzájemné spolupráci.

Návrh opatření:
Komentář:
Některé praktické předměty neumožňují soustavné využívání ICT technologií.
Učitelé využívají ICT cíleně k podpoře výuky žáků, kteří mají
krátkodobě nebo dlouhodobě problémy.

specifické
vzdělávací
potřeby

Učitelé využívají diagnostických ICT nástrojů ke sledování
výukových výsledků žáků tak, aby snadněji odhalili vznikající
problém a mohli ho vhodným způsobem řešit.

Návrh opatření:
Komentář:
3. profesní rozvoj
Většina učitelů se účastní nejen celoškolních a hromadných
vzdělávacích akcí, ale vzdělává se v oblasti ICT též
individuálně.

uvědomění
a zapojení

Učitelé mají potřebu soustavného profesního rozvoje,
kterou uspokojují prostřednictvím aktivního zapojení do
pracovních skupin (typicky online – např. na portálu RVP),
vytvářejí si osobní kontakty a seznamují se s aktuálními
výzkumy.

Návrh opatření:
Komentář:
Podpora učitelů při vzdělávání se v ICT technologiích a využívání ve výuce.
plánování

Učitelé průběžně provádí autoevaluaci a její výsledky
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Indikátor

Aktuální stav

Plánovaný stav

promítají do společně připravovaného plánu profesního
rozvoje. Navzájem si pomáhají.
Návrh opatření:
Komentář:
Škola po dohodě se zaměstnanci připravuje program
profesního rozvoje na základě plánu rozvoje celé školy a v
souladu s jejími specifickými potřebami.
zaměření
Návrh opatření:
Komentář:
Většina učitelů ví, jak využívat ICT ve výuce, snaží se stále
zdokonalovat a pomáhat kolegům.

sebedůvěra

Učitelé jsou sebejistí při využívání ICT. Svoje zkušenosti a
inovativní postupy ochotně sdílejí s kolegy ve vlastní škole i
mimo ni.

Návrh opatření:
Komentář:
Využitím nových zařízení a sdílením materiálů se u proškolených učitelů zvýšila jistota ve využívání ICT.

neformální
způsoby
profesního
rozvoje

Ke sdílení nápadů a příkladů dobré praxe dochází jen mezi
některými učiteli.

Ke sdílení nápadů a příkladů dobré praxe mezi všemi učiteli
dochází často, a to jak osobně, tak online.

Návrh opatření:
Komentář:
4. integrace ICT do života školy
ICT jsou ve škole stále a všude pohotově k dispozici jak
učitelům, tak žákům (typicky s podporou bezdrátové sítě).

dostupnost

Návrh opatření:
Komentář:
Škola byla pokryta wifi signálem ve všech výukových prostorách.
Škola prezentuje a sdílí příklady dobré praxe i mimo rámec
vlastní školní komunity.

využití

Návrh opatření:
Komentář:

metodická
podpora

Ve škole je naplňována vize využití technologií. Koordinátor
ICT je jejím duchovním vůdcem, ale není jediným
propagátorem a pomocníkem schopným pomoci ostatním.
Úspěšné postupy jsou předávány jiným školám.
Návrh opatření:
Komentář:
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Učitelé, žáci i širší školní komunita využívají ICT pro
vzájemné spojení i pro přístup do školy odkudkoliv a
kdykoliv.

Indikátor

Aktuální stav

Plánovaný stav

Škola je schopna díky vybavenosti sdílet materiály a postupy a vzájemně si pomáhat.
Školní web je vytvářen využitím vhodného redakčního
systému a obsahuje nejen aktuální informace, ale též
materiály vytvořené jak učiteli, tak žáky.
prezentace
na
internetu

K vytvoření komunikativního prostředí škola využívá vhodný
počítačový systém, jehož prostřednictvím celá školní
komunita publikuje pravidlům neodporující a výuku
podporující materiály prokazující dosažení výukových cílů.

Návrh opatření:
Vytvoření vnitřní LAN sítě ke sdílení školních materiálů přístupných v rámci celé školy. Postupně rozšiřována infrastruktura.
Komentář:
Nový školní web umožňuje ukládání a sdílení materiálů učiteli i žáky.
Všichni učitelé jsou vedeni k tomu, aby digitální výukové
materiály poskytovali žákům prostřednictvím internetu.

eLearning

Škola používá specializovaný systém řízení výuky (LMS)
dovolující kombinovat prezenční a distanční formy výuky.

Návrh opatření:
Komentář:

spojení s
vnějším
světem

Kromě běžné komunikace nabízí škola širší školní komunitě
pravidelně aktualizované informace o sobě. Do komunikace
s vnějším světem se zapojují i učitelé – např. formou
osobních či třídních blogů.

Celá školní komunita úspěšně používá k výukovým účelům
nejnovější nástroje internetové komunikace (včetně
sociálních sítí). Cílem je do výukových aktivit zapojit širší
okolí včetně rodičů, expertů, pamětníků apod.

Návrh opatření:
Komentář:
Škola má zkušenosti s integrací ICT do mezipředmětových
aktivit a větších rozsáhlejších projektů (např. eTwinning
nebo Comenius). Tyto aktivity jsou součástí ŠVP.

Učitelé společně s žáky pravidelně navrhují a úspěšně
realizují výukové projekty využívající nejvhodnější aktuální
ICT nástroje – nejlépe se zahraniční účastí. Výsledky této
činnosti publikují.

projekty
Návrh opatření:
Komentář:
Škola je zapojena do evropského projektu Erasmus+. ICT využívá pro komunikaci, zpětnou vazbu a hodnocení.
ICT plně integrovány téměř do všech činností tak, že jejich
přítomnost je chápána jako samozřejmost.
pohled žáka

Návrh opatření:
Komentář:
Žáci chápou využívání ICT jako nedílnou součást vzdělávacího procesu.
5. ICT infrastruktura

plán
pořizování
ICT

Existuje komplexní přístup k pořizování ICT, jenž je
synchronizován s ŠVP. Sleduje všechny důležité souvislosti
včetně dlouhodobých cílů a finančních možností školy.
Návrh opatření:
Komentář:
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Indikátor

LAN a
internet

Aktuální stav

Plánovaný stav

Všechny prostory školy a všechny počítače jsou připojeny
do lokální sítě a jejím prostřednictvím do internetu.
Zároveň je řešen přístup k výukovým materiálům a síťovým
zdrojům uvnitř i vně školy. Nevyhovující HW je postupně
obměňován.

Všechna data vztahující se k výuce (např. e-portfolio) jsou k
dispozici z libovolného počítače kdekoli na internetu v
případě, že má uživatel oprávnění s nimi nakládat. Uživatel
se vůbec nezabývá tím, kde jsou data fyzicky uložena.

Návrh opatření:
Komentář:
Proškolení pedagogové byli seznámeni s možností ukládání a sdílení dat na cloudových uložištích (OneDrive, GoogleDisc).
Postupně rozšiřováno a využíváno.
Technická podpora je řešena systémově, zajišťuje stabilní
provoz infrastruktury a je zaměřena na její koncepční rozvoj
v souladu s ŠVP.

technická
podpora

Návrh opatření:
Komentář:

digitální
učební
materiály

Učitelé digitální učební materiály nejen vyhledávají a
používají, ale též k vlastní potřebě upravují a vytvářejí nové,
které následně sdílejí s ostatními (např. na <a
href="http://dum.rvp.cz/">DUM</a>).
Návrh opatření:
Komentář:
Pronikání ICT do života školy směřuje k všudypřítomnému
využívání prezentačních i mobilních zařízení učiteli i žáky.

ICT
vybavení

Návrh opatření:
Komentář:
Byla vybudována celoplošná síť wifi, učitelé vybaveni dotykovými zařízeními.
Škola má propracovanou politiku nákupu potřebných licencí
pro použití učiteli i žáky nejen v prostorách školy.

licence

Návrh opatření:
Komentář:
Dotyková zařízení jsou vybavena licencovaným softwarem.

V Železném Brodě 30. 9. 2016
Zpracovala: Ing. Jana Dědková – ICT koordinátor ve školním roce 2015-16
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