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1. Základní údaje o škole/zařízení
Název organizace:
Sídlo organizace:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
468 22 Železný Brod, Smetanovo zátiší 470

IČO: 60 252 766

IZO: 0000 82 121

Příspěvková organizace

Tel.:
Email:
Web:

Zřizovatel:

Liberecký kraj, právní forma: kraj, IČO: 70 891 508
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Ředitelka školy:

Akad. soch. Zdeňka Laštovičková, statutární orgán SUPŠS.

IČŘ: 6000 10 422

483 346 162, 602 185 806
sekretariat@supss.cz
www.supss.cz

Jmenována 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 746/12 RK ze dne
21. května 2012 Radou Libereckého kraje s účinností od
1. srpna 2012 na období 6 let.
Pro školní rok 2011/12 platné jmenování – vrchním ředitelem
sekce správní MŠMT ČR Ing. St. Karabcem, v souladu
s ustanovením § 12 odst. 4 písm. d) zák. ČNR č. 564/90 Sb.,
státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších
předpisů jmenovacím dekretem č. j.: 34 820/99–26 ze dne
15. 12. 1999 s účinností od 1. ledna 2000.
Zástupci ředitele:

RNDr. Martin Smola (statutární zástupce)
MgA. Martin Hlubuček

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.
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Údaje o školské radě
Dne 4. 1. 2006 proběhlo ustanovující zasedání školské rady při SUPŠS v Železném Brodě.
Doposud proběhlo 19 zasedání a současným předsedou je MgA. Libor Doležal, který byl zvolen
dne 17. 6. 2013 na 17. zasedání ŠR.
Členové ŠR
MgA. Libor Doležal, předseda ŠR, Mgr. Václav Horáček, zástupce zřizovatele, Bc. Radek Cikl,
zástupce zřizovatele, Doc. Pavel Kopřiva, zástupce nezletilých studentů, Petr Svoboda, zástupce
zletilých studentů, Martina Strouhalová, zástupce pedagogů.

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
Aplikovaná chemie
v zaměřeních: analytická chemie, chemická technologie, farmaceutické substance,
ochrana životního prostředí, výpočetní technika v chemii, podnikový management
82–41–M / 04
Průmyslový design
82–41–M / 13
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

b)
c)

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

Čís. kód oboru

Název studijního oboru

1.

28–44-M/01

Aplikovaná chemie

2.

28–44-M/01

Aplikovaná chemie

3.

82–41-M/04

Průmyslový design

4.

82–41-M/13

Výtvarné zpracování skla
a světelných objektů

5.

28–44-M/01

Aplikovaná chemie

6.

82–41-M/04

Průmyslový design

7.

82–41-M/13

Výtvarné zpracování skla
a světelných objektů
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Č.j. – učební plán
ŠVP Aplikovaná
chemie
ŠVP Aplikovaná
chemie I.
ŠVP Produktový
design
ŠVP Design skla
ŠVP Aplikovaná
chemie I.
ŠVP Produktový
design
ŠVP Design skla

Č.j. – schválení oboru
Č.j.: 578/09/ZL
Č. j.: SUPŠS-ŽB/392/2012
Č.j.: 1085/10/ZL
Č.j.: 1086/10/ZL
Č. j.: SUPŠS-ŽB/392/2012
Č. j.: SUPŠS-ŽB/390/2012
Č. j.: SUPŠS-ŽB/391/2012

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 přihlásil pouze jeden uchazeč o studium, obor jsme neotevřeli. 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 technicko-dekorativního 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 technicko-dekorativního 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. Student 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. 2013)
Souhrn: škola + DM + ŠJ

23,908
11,481

MD
fyz.
počet
0
0

RD
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počet
2
0

50

35,389

0

2

2
3
4
9

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

0
0
0
0

0
1
0
1

36
23
59

25,908
15,156
41,064

0
0
0

2
1
3

Fyzický
počet

Přepočtený
počet

34
16

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

Pedagogové (SOŠ)
Ostatní (SOŠ)

SUPŠS + DM
Pedagogové
Ostatní
Celkem

Přehled pracovníků domovů mládeže
v přepočtených úvazcích
asistenti
pedagoga
0,00

vychovatelé
2,00

ostatní

celkem

1,075

3,075

Na škole je celkem 34 pedagogů, tj. 23,908 přepočtených, 132 žáků,
tj.: 6,66 žáků na učitele, průměrně 16,1 žáků na třídu.
Začínající pedagogové:
Důchodci:

0
1

Věková skladba pedagogického sboru
v přepočtených úvazcích

celkem
z toho
ženy

doporučená tabulka xls

5,47

51 let –
důchod. věk
7,22

důchod.
věk
0,71

4,19

4,76

0,00

< 30 let

31–40 let

41–50 let

2,31

8,17

1,38

2,95

9

celkem
23,88
13,28

Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů)
v přepočtených úvazcích
počet (přepočtení
na plně
zaměstnané)
23,908

z toho bez
odborné
kvalifikace
3,532

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

1,00

Změny v pedagogickém sboru
Ve školním roce 2013/2014 došlo ke změně v pedagogickém sboru.
K 26. 8. 2013 nastoupila Mgr. Petra Stránská.
K 30. 6. 2013 skončily činnost Mgr. Petra Stránská a Bc. Martina Strouhalová.
Mzdové podmínky pracovníků (škola)
09/10
36,54
24,07
12,48

10/11
33,70
21,26
12,44

11/12 12/13 13/14
34,59 34,14 35,19
22,43 22,81 23,91
12,16 11,33 11,48

Celkový počet pracovníků (průměrný)
Počet pedagogických pracovníků (průměrný)
Počet nepedagogických pracovníků (průměrný)
Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických
23 272 24 182 24 760 25895 24043
pracovníků
Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. prac.
15 581 15 750 15 725 16451 15325
Průměrná výše nenár. složek mzdy pedagog. prac. 2 583 3 194 6 616 3566 2831
Průměrná výše nenár. složek mzdy nepedagog.
1 990 1 748 3 158 2269 1189
prac.
Komentář k tabulce:
Tabulka vychází z průměrných měsíčních tabulkových hodnot a skutečných přesčasů za školní roky vždy
od září do června (tj. 10 měsíců; červenec a srpen vykazují zavádějící hodnoty).
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4. Údaje o počtu žáků
Stav k 1. 9. 2013
Počty žáků a rozdělení do skupin ve škol. roce 2013/2014
Studijní obory 28

Poč. hodin:
151
(počet vyučovaných hodin je v relaci se žlutou knihou)
Studijní obor 28-44-M/01 – Aplikovaná chemie
Ročník
Celkem Chlap.
Dívek
ANJ NEJ ŽP Ach VT
1. Ch
18
8
10
17
2. Ch
16
9
7
16
3. Ch
14
12
2
14
0
7
7
4. Ch
10
9
1
10
0
0
10
Celk.

58

38

20

57

0

7

Studijní obory 82

17

0

0

Poč. hodin:

0

4

0

318

0

74

16

58

74

0

Celk.

Žáků

132

09-10
10-11
11-12
12-13
13-14

54

78

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

131

0

447

16,29

464

17,00

BIŽ

5

4

17,23
tříd
VZS BR HUŤ MAL RS
0
0
0
0
42
8
4
5
6

FIG
0
5

BIŽ
0
4

5

4

42

Obor 28
145
143
155
152
151

469

FIG

6

42

8

8

%
Učit
100
24,066
97
23,280
99
23,122
88
22,810
102
23,908

Rozdíl
3
22
23
-1
15
Poč.hod.: 2011/12 Tříd:
2012/13
Tříd: 2013/14
Tříd:
28
152
4,00
152
4,00
151
4,00
82
295 12,29
312
13,00
318
13,23
Celkem:

tříd

2
0
2

32

Obor 82
321
269
281,96
295
318

0

2
1
2

32

Škola celkem
Poč. hodin:
469
Obory
Celkem Chlap.
Dívek
ANJ NEJ PD
28
58
38
20
57
0
82
74
16
58
74
0 32

0

13,23

Studijní obor 82-41-M/04 – Průmyslový design
Studijní obor 82-41-M/13 – Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
Ročník
Celkem Chlap.
Dívek
ANJ NEJ PD
VZS BR HUŤ MAL RS
1. V
19
4
15
19
9
10
2. V
16
1
15
16
7
9
2
0
1
2
3. V
13
7
6
13
0
7
6
2
1
1
1
4. V
26
4
22
26
0
9
17
4
3
3
3
Celk.

třídy

1,10

4

4

5

5

6

Zam.
12,444
12,037
11,956
11,331
11,481
0,15

17,23

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.
Škola
SUPŠ sklářská Žel. Brod

Počet kmen. Počet
Ø žáků
Počet
Ø žáků na
tříd
žáků
na třídu
učitelů učitele
8
132
16,50
23,91
5,52
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Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2013/2014

Rozhodnutí vydaná ředitelkou školy
SŠ a VOŠ

počet

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ

57

Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ

6

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení

29

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení

10

Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ

5

z toho vyřešeno autoremedurou

1

z toho postoupeno krajskému úřadu

0

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení

9

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení

0

Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku

3

Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku

0

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ

0

Počet podaných přihlášek do 2.a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ

0

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení

0

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení

0

Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ

0

z toho vyřešeno autoremedurou

0

z toho postoupeno krajskému úřadu

0

počet

Domov mládeže
Počet podaných přihlášek do domova mládeže

30

Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže

30

Údaje o rozhodnutí vydaných ředitelkou školy
Rozhodnutí:

počet

o přestupu do jiné SŠ

1

o změně oboru vzdělání

0

o přerušení vzdělávání

0

o opakování ročníku

2

o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ

0

o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ

0

o vyloučení podle § 31 ŠZ

0

o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ

0

o povolení individuálního vzdělávání žáka

5

o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka

0

o odkladu povinné školní docházky

0

o snížení úplaty za poskytování školských služeb

0

o prominutí úplaty za poskytování školských služeb

0

celkem

8

12

5. Výsledky výchovy a vzdělávání
Stud. obor

(poslední řádek – doporučená tabulka)

zkoušky v řádném (jarním)
termínu

zkoušky v náhradním termínu

opravné zkoušky

počet
žáků,kt.
konali
zkoušku

počet
žáků,
kteří
prospěli

počet žáků,
kt. neprospěli

počet
žáků,kt.
konali
zkoušku

počet
žáků,
kteří
prospěli

28-45-M/01
82-41-M/04
82-41-M/13

9
9
16

8
8
12

1
1
4

1
0
0

0
0
0

1
0
0

2
1
4

2
0
1

0
1
3

Celkem

34

28

6

1

0

1

7

3

4

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

počet žáků, počet žáků, počet žáků, počet žáků,
kt.
kt. konali
kteří
kt.
neprospěli
zkoušku
prospěli
neprospěli

Prospěch žáků (doporučená tabulka xls)

2. pol.
10
7
0
6
6
3
3

prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen

Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin

Ročník
Stud. obor
I. pololetí
82/1V
82/2V
82/3V
82/4V

Počet žáků
na konci
pololetí
18
16
13
25

I. pololetí
oml.
1 065
1232
1068
2160

neoml
2
10
16
13

absence na žáka
celkem
celkem
neomluv.
1 067
59,17
0,11
1242
77,00
0,63
1084
82,15
1,23
2173
86,40
0,52

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

72
19
16
14
10

5525
1044
1457
639
508

41
0
0
0
0

5566
1044
1457
639
508

76,18
54,95
91,06
45,64
50,80

0,62
0,00
0,00
0,00
0,00

Celkem
Součet

59
131

3648
9173

0
41

3648
9214

60,61
69,17

0,00
0,34

Ročník
Stud. obor
II. pololetí
82/1V
82/2V
82/3V
82/4V

Počet žáků
na konci
pololetí
16
15
13
25

II. pololetí
oml.
1 371
1345
1 026
1391

neoml
2
10
53
0

absence na žáka
celkem
celkem
neomluv.
1 373
85,69
0,13
1355
89,67
0,67
1 079
78,92
4,08
1391
55,64
0,00

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

69
19
16
14
10

5133
1219
1169
766
486

65
8
1
0
0

5198
1227
1170
766
486

77,48
64,16
73,06
54,71
48,60

1,22
0,42
0,06
0,00
0,00

Celkem
Součet

59
128

3640
8773

9
74

3649
8847
13

60,13
69,48

0,12
0,71

1. pol.
11
108
11
1

2. pol.
14
111
3
0

Uplatnění absolventů

Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 82–41–M/13
Technická univerzita Liberec
UJEP Ústí nad Labem
Univerzita Plzeň
SUPŠS Železný Brod
Au pair
Zaměstnání
Nepodařilo se zjistit
Úřad práce

3
6
1

7

Průmyslový design 82–41–M/04
Technická univerzita Liberec
UJEP Ústí nad Labem
Univerzita Hradec Králové
SUPŠS Železný Brod
Au pair
Zaměstnání
Nepodařilo se zjistit
Úřad práce

3
4

1

Aplikovaná chemie 28–44–M/01
Univerzita obrany Brno
Univerzita Pardubice
VŠCHT Praha
Jazyková škola
VOŠ zdravotnická Praha
Zaměstnání
Úřad práce
Nepodařilo se zjistit

1
3
2

1
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6. Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků
Školení v rámci společné části maturitní zkoušky
Škola nominovala 1 pedagoga do role „Zadavatele“ společné části maturitní zkoušky. Pedagog
školení splnil.
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.
Další pedagogické vzdělání
Jeden z pedagogů splnil kvalifikační předpoklady ve vzdělávacím programu „Studium pedagogiky“,
rozsah: 120 vyučovacích hodin, realizace: září 2013 – červen 2014, akreditováno MŠMT.
Zvýšení odborné kvalifikace
Jeden z pedagogů dosáhl vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu v oboru
Výtvarná umění (8206R102 Multimedia a design), při Fakultě multimediálních komunikací
Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně.
Vychovatelé
Jeden z pedagogů-vychovatelů absolvoval Celostátní konferenci pracovníků DMI, 15. – 16. 11. 2013,
Hradec Králové.
Kolokvium ředitelů
Jeden u pedagogů absolvoval školení zaměřené na řízení školy.
Finanční gramotnost (srpen 2013) k projektu „šablony“
Školení všech pedagogů k tématu finanční gramotnosti. Tuto informaci uvádíme, protože nebyla
součástí minulé výroční zprávy.

název programu

druh

akreditace

hodin.
rozsah

forma
studia

způsob
ukončení

počet
pedagogů

„Školení a zkouška k o odborné
kvalifikaci v elektrotechnice a
používání elektrického zařízení pod
napětím ve výuce“

BOZP

?

2

prezenční

osvědčení

16

Nový občanský zákoník ve vztahu
ke školám a školským zařízením“

právní

MV ČR

6

prezenční

osvědčení

1

metodika

CERMAT

3,5

e-lerning

osvědčení

1

kurz

MŠMT

28

prezenční

osvědčení

2

kurz

MŠMT

28

prezenční

osvědčení

1

pedagogické

MŠMT

16

prezenční

osvědčení

1

Zadavatel písemné zkoušky MZ
„Letní intenzivní jazykový kurz pro
učitele ZŠ a SŠ, Anglický jazyk“
„Letní intenzivní jazykový kurz pro
učitele ZŠ a SŠ, Německý jazyk“
Celostátní konference pracovníků
DMI
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7. Zapojení do projektů
Přehled grantů a dotací – podaných a realizovaných
„Skleněné městečko SUPŠS ŽB 2013“
Škola již sedmým rokem byla spoluorganizátorem akce „Skleněné městečko“. Struktura programu
v hlavních aktivitách zůstává stejná – pořádání sklářského veletrhu v budově školy 30 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. Zúčastnilo se jí
7 výtvarníků na téma prostřený stůl. Další související akce, kterých opět přibylo – jsou rozepsány
v aktivitách školy. Návštěvnost celé akce jednoznačně stoupá díky jednoznačné cílenosti na
konkrétní okruh návštěvníků.
Tvůrčí dílny na „Sklandě“ III.
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 sklářských disciplínách:
tvorba skleněných figurek a perlí, tvorba skleněné bižuterie a technika rytého skla.
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 III. – 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.
Kam až to může vést
Projekt sleduje primární prevenci. Aktivity probíhaly v průběhu školního roku 2013/14. Spojovaly
historická témata (návštěva židovského muzea s dokumenty holocaustu i formou workshopu) a tyto
skutečnosti byly převáděny do současných problémů – rasové nesnášenlivosti, hrozby extremismu,
rizikového chování. Poslední bylo i téma pro literární nebo výtvarné zpracování. Nejlepší práce žáků
byly vyhodnoceny a vystaveny v rámci školní letní výstavy v budově školy.
Jsme IN
Projekt MŠMT (šablony) byl dokončován. Pedagogové dokončili práci na DŮM a převážně již užívali
materiály ve výuce. DŮM jsou přístupné všem pedagogům školy na PC ve sborovně. Pro tuto práci
využívali notebooky a zařízení dvou dalších učeben vybavených ICT technikou z tohoto projektu.
Pedagogové prošli také školením finanční gramotnosti.
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Sympozium uměleckoprůmyslových škol 2013
Již čtvrté trienále uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje proběhlo hnedle v září. Výsledky
byly prezentovány v Oblastním muzeu v Liberci, kde proběhlo také oceňování nejlepších prací
a autorů. Na naší škole poprvé proběhla dílna designu s možností 3D tisku, kterou frekventanti
využili. V rámci patronace – podpory firmy Steinel byly zrealizovány všechny návrhy v 3D. Dalšími
nabízenými dílnami byly – Broušení a tavená plastika a Hutní zpracování skla. Škola vyrobila dle
návrhu buttony pro všechny účastníky.
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji TechUp
Projekt je zaměřen na metodickou a investiční podporu přírodovědného a technického vzdělávání
na SŠ a ZŠ v Libereckém kraji. Hlavními cíli projektu je motivovat žáky ZŠ a SŠ ke vzdělávání
v přírodovědných a technických oborech a vytvořit systém metodické podpory pedagogů v oblasti
přírodovědného a technického vzdělávání.
Realizované klíčové aktivity na naší škole:
KA 01 – Metodické centrum učitelů chemie
Ve školním roce 2013/2014 proběhla čtyři setkání s průměrnou účastí 11 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.
KA 02 – Vybavení laboratoří, odborných učeben a dílen a KA 03 - Neinvestiční podpora výuky
V rámci této aktivity došlo k realizaci cílené investice do vybavení v chemických laboratoří, atelieru
produktového designu a na podporu výuky životního prostředí.
V rámci těchto klíčových aktivity byly pořízeny kromě vysoce kvalitních měřících přístrojů
a pomůcek také čtyři nové laboratorní stoly, 19 grafických tabletů, 2 elektronické mikroskopy a
řada výukových sad. Pořizované vybavení slouží nejen žákům naší školy, ale také žákům škol
základních, kteří se do projektu zapojují. Celková hodnota nakoupeného vybavení je 1 120 413 Kč
s DPH.
KA 05 – Využívání technických a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru
Pro doplnění znalostí a dovedností žáků jsou součástí projektu také exkurze – využívání technických
památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru. Naši žáci absolvovali
např. exkurze do firmy Lasvit, Škoda Auto, KRPA PAPER a.s. a IQ Landie
KA 06 – 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 2013/2014 navštěvovalo kroužky 22 žáků naší školy,
z nichž se někteří účastnili Chemické olympiády a někteří budou pokračovat ve studiu na VŠ.
KA 07 – 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
2013/2014 se v rámci projektu realizovalo 19 projektových dnů, kterých se zúčastnilo 9 základních
škol.
KA 08 – 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 2013/2014 souběžně dva
kroužky, kterých se účastnilo 28 žáků, z nichž někteří se v září stanou žáky naší školy.
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Studenti jedou za novými metodami práce do zahraničí
Přijatý grand z programu Leonardo da Vinci – Mobility byl koncipován pro zahraniční praxe
studentů třetího ročníku. Studenti byli v průběhu školního roku připravováni v odborné angličtině
a následně dle daných kritérií vybráni pro zahraniční praxi. Praxe proběhla v začátku měsíce května
a přinesla mnoho zkušeností pro žáky, vyučující i školu. Zahraniční praxi mají žáci zaznamenanou
v europasu a stala se bonusem pro jejich přijetí na VŠ nebo pro přijetí na pracovní pozici po
absolutoriu.
Absolventi jedou za novými metodami práce do zahraničí
Přijatý grand z programu Leonardo da Vinci – Mobility byl koncipován pro zahraniční praxe
čerstvých absolventů školy. Studenti byli v průběhu školního roku připravováni v odborné angličtině
a následně dle daných kritérií vybráni pro zahraniční praxi. Praxe proběhla převážně v měsících
červen a červenec Tato jejich praxe je zaznamenána v jejich europasu jako zaměstnanecká aktivita
a je pro ně bonusem pro přijetí do zaměstnání nebo při dalším studiu na VŠ.
Nové metody práce se naučíme v zahraničí.
Tento grant v programu ERASMUS + navazuje na předchozí realizované projekty Leonardo. Shrnuje
obě skupiny studentů – praxe 3. ročníků a praxe absolventů v jeden členěný grant s různými
délkami praxí. Studenti si mají ověřit v neznámých podmínkách svoje schopnosti se adaptovat a užít
získané vědomosti. Lze již také v některých případech (kde je nám známa konkrétní pracovní náplň
při praxi) realizovat systém ECVET.
Didaktika pro kyberprostor
Škola zde je partnerem příjemce grantu firmě Itelligence a.s. Cílem projektu je vzdělávání pedagogů
k možnosti užívání dotykových mobilních zařízení při výuce a integrace zařízení do stávající
infrastruktury školy. Zajištění nákupu zařízení pro pedagogy, mentoring a podpora pedagogických
pracovníků školy a vyhodnocení efektu projektu po ukončení aktivit. Pedagogové by měli být
připraveni k užívání mobilní učebny s tablety.

Granty
Tvůrčí dílny na Sklandě III
Propagace technických oborů
mezi žáky ZŠ III
Pískování skla balotinou
Kam až to může vést
Jsme IN
Sympozium
uměleckoprůmyslových škol
2013
Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání
TechUp

LK kapitola 926 04, proběhly

SUPŠS/ZŠ

17 000,- Kč

LK kapitola 926 04, proběhlo

SUPŠS/ZŠ

18 564,- Kč

SUPŠS

30 000,- Kč

SUPŠS

18 000,-Kč

SUPŠS

654 517,- Kč

SUPŚS/ostatní UP
školy

209 000,- Kč

Nadace Preciosa – podpora
vzdělávání, před dokončením
rozpočet LK – 4.3 Specifická primární
prevence rizikového chování
proběhlo
OPVK – šablony/MŠMT - dokončení
LK kapitola 914 04, proběhlo
Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost - probíhá

SUPŠS/ KU

2458996,49- Kč

Studenti jedou za novými
metodami práce do zahraničí

Leonardo da Vinci – Mobility
proběhlo

SUPŠS

38 975,- €

Absolventi jedou za novými
metodami práce do zahraničí

Leonardo da Vinci – Mobility
proběhlo

SUPŠS

40 000,- €

Nové metody práce se
naučíme v zahraničí

ERASMUS + schválen

SUPŠS

59 676,- €

Didaktika pro kyberprostor

partnerství, schváleno

itelligence a.s.,
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628 000,-Kč

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 – Grund, JIKA,TOFA,... Praxe
tohoto školního roku byly částečně řešeny pomocí projektu Leonardo. 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 Leonardo 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.,
Suchánek s.r.o., Beadworld, a.s., Alšovice).
3. V

Atotech, Jablonec n/Nis.
Blažek Glass, Poděbrady
CIT Blackrock Castle Observatory, Cork, Ireland
Daedalian Glass Studio Ltd., Hambleton
Detesk, s. r. o., Železný Brod
Devro, s. r. o., Jilemnice komisí zástupců škol
Diamo, Stráž pod Ralskem
Eolas International Research, Cork, Ireland
CHKO Český Ráj, Turnov
Irema Pharma, Killmalock, Ireland
Jacque Pavlosky, Cumbria Glass Fusing, UK
Life FM, Cork, Ireland
Martin Andrews Contemporary Glass, Stourbridge, UK
MÚ Jablonec nad Nisou, odbor životního prostředí
National Space Centre Ltd., Middleton, Ireland
Past glass, Stourbridge, UK
PMD solutions, Cork, Ireland
Specsavers Optical Group Ltd, Cork, Ireland
STAP, Vilémov u Šluknova
Topglass, Kiddermister, UK
Web work House, Cork, Ireland

19

3. CH

1
2
1
2
1
1
8
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Spolupráce s odbornými institucemi
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
 Spolupráce formou zápůjčky studentských prací do výstavy A.TO.MY. V Galerii N se
představilo celkem 16 sklářských a uměleckých škol z Česka, Polska a Slovenska. Naše škola
prezentovala výběr ze studentských prací, které v předchozích letech obdržely nějaké
významné ocenění.
 V rámci akce Křehká krása se naše škola zapojila do tohoto mezinárodního trienále, v rámci
které naše studentky tvořily na mezinárodním bižuterním sympoziu. (výstava výsledku
proběhla v galerii Belveder). 3. ročník akce Křehká krása se koná od 7. do 10. srpna 2014
v jabloneckém Eurocentru.
Severočeské muzeum v Liberci
 Spoluúčast na výstavě „Královské posezení“ (historické toalety), která se konala
v Severočeském muzeu v Liberci
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.
Spolupráce s historiky skla
 A. Langhamer – odborné články pro časopis Sklář a Keramik ve spolupráci se školou
 A. Langhamer – odborný text ke knize Jaroslav Brychta spoluzakladatel a tvůrce
železnobrodského skla
 PhDr. Duňa Paneková – kurátorka skla, zahájení výstavy letní výstavy SKLO a DESIGN
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. Ředitelka školy zde zastupuje
v širším výboru také další odborné školy. Výroční zasedání této společnosti se konalo
6. prosince2013 v budově ČSVTS na Novotného lávce v Praze. Byly zde stanoveny hlavní priority
České sklářské společnosti pro rok 2014 – uspořádání „České a slovenské konference o skle“ ve
Žďáru nad Sázavou a „VIII. Mezinárodní konference o borátových sklech 2014“ v Pardubicích.
„Program činnosti na další období“ byl uveřejněn v roce 2014 v prvním dvojčísle časopisu „Sklář
a keramik“.
Výborové schůze ČSS se konaly 19. března 2014 od 10.00 hod. v Muzeu skla a bižuterie Jablonec
nad Nisou,
16. června 2014 od 10.00 hod. v sklářské huti František Sázava.
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.
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Asociace středních a Vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory
Proběhly dva semináře v Lysé nad Labem (21. – 22. 11. 2013) a v Plzni (2.–3. 4. 2013). Byly předány
informace z celostátní rady CZESCHA presidentem asociace PhDr. Janem Sehnalem. 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 23. – 24. 6. 2014 v Jeseníku. 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. Hostitelská škola v Jeseníku je integrovanou školou
s převážně potravinářskými učebními obory s maturitou. Má vlastní praktické středisko produkující
výrobky.
Czescha
Jednání krajského výboru LK se zúčastňuje ředitelka akad. soch. Z. Laštovičková z pověření Asociace
středních a Vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory. Předseda KR
CZESHA Ing. Jaroslav Počer průběžně informoval o výsledcích zasedání a usnesení Národní rady
Unie školských asociací ČR CZESHA. Nejdiskutovanější témata byla financování škol a školských
zařízení, inkluzivní vzdělávání, ukončování L oborů státní závěrečnou zkouškou, legislativní úprava
postavení ředitelů škol, správní řízení. Porady KR CZESHA proběhly při poradách ředitelů svolaných
KÚ. Projednávané body byly – rozvojový program na podporu odborného vzdělávání, vyhl.
č.391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vyhl. č. 79/2013 Sb. posuzování
zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce, posuzování zdravotní
způsobilosti k občasnému řízení (nemusí být), přijímací zkoušky 2015/2016 – stanovení kritérií pro
všechny obory s maturitní zkouškou (komplikace v okrajových oblastech – SČK a HKK), projektové
priority LBK v programovém období 2014-2020 v oblasti školství, novela OZ a její aktuální dopady
ve školství, správní řízení. Jednání se zástupci školského odboru probíhalo především vstupy
předsedy při diskuzích na poradách ředitelů škol.
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9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti
* jsou označené akce, které mají propagační nebo náborový charakter
ZÁŘÍ
Letní sklářská dílna 2013 – sklářské sympozium* (2. – 6. 9. 2013)
Doprovodná akce městských slavností Skleněné městečko. Sedm sklářských výtvarníků ve
spolupráci se sklářskými mistry realizovalo své vize na téma „Prostřený stůl“. V pondělí 2. září 2013
vzorovali ve školní huti: Alena Matějka a Marcel Mochal. Jejich návrhy realizovali sklářští mistři
Lukáš Šulc, Emil Matějka, Jan Bohuslav a Jaroslav Bukovský. V úterý 3. září 2013 vznikla díla podle
návrhů Maxima Velčovského, Jakuba Berdycha a Oldřicha Plívy. Ve středu 4. září 2013 ve školní
sklářské huti proběhla realizace návrhů Jana Bohuslava a Martina Štefánka. Veřejnost mohla
průběh vzorování sledovat od 8 do 13 hodin. Výsledky se prezentovaly v sobotu, 14. září 2013,
v den slavnostního zahájení 7. ročníku městských slavností Skleněné městečko (od 10 hodin ve
výstavním sále školy).
Skleněné městečko 2013 – Den otevřených dveří * (14. – 15. 2013)
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 14. 9. 2013, od 9.30–17.00 hodin 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 se
mohli zúčastnit „plackovacího workshopu“, ve kterém si mohli vyrobit svou vlastní placku (button).
Školní sklářská huť přivítala obdivovatele uměleckého zpracování horkého skla – návštěvníci si
mohli vyzkoušet foukání skla (pouze v sobotu).
Sympozium uměleckoprůmyslových škol *
Naše škola se opět zapojila do Sympozia uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje. Po
předchozích úspěšných ročnících v 2004, 2007 a 2010 se ve dnech 14. – 22. září 2013 uskutečnilo již
čtvrté pokračování této akce. Sympozium pořádá Liberecký kraj ve spolupráci se šesti jím
zřizovanými středními školami a se Severočeským muzeem v Liberci. Tento ročník se konal pod
záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a členky Rady LK Aleny Losové. Sympozia se
zúčastnilo přes sedmdesát mladých umělců, kteří pracovali na společné téma „KONTRASTY“.
Naše škola hostila studenty z ostatních škol, kteří své vize realizovali v těchto odděleních: Hutní
tvarování skla, Broušení a tavená plastika, Produktový design (3D tisk). Slavnostní zakončení
spojené s oceněním nejzdařilejších děl a vernisáží výstavy proběhlo v neděli 22. září od 10.00 hodin
v Severočeském muzeu v Liberci.
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Ocenění získali:
 Štěpánka Fejfarová (Cena sympozia v kategorii Tavená skleněná plastika a Cena Studia Lhotský
s.r.o. – za dvě tavené a broušené objekty „Oppositum“).
 Marcela Šilhánová (Cena v kategorii Hutní tvarování skla za soubor užitých objektů „Geometry in
color“).
 Antonín Linka (Cena firmy Steinel s.r.o. za plastiku „Strom-Stroj“ zhotovenou technologií 3D
tisku).
 Radek Brezar (Cena v kategorii Hutní tvarování skla za soubor mís „Pullo“).

Přípravný kurz do výtvarných oborů * (17. 9. 2013)
Spolupráce našich studentů s firmou Charvát s.r.o.
Tento dlouholetý výrobce personálních trezorů, archivních skříní, skříní na zbraně, schránek a skříní
pro uložení chemických látek vyzval studenty oboru Produktový design, aby se pokusili inovovat
stávající typy trezorů nebo je redesignovat. 14. září 2013 se ve výstavním sále školy uskutečnilo
slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže.
1. místo – Jakub Mendel (3. ročník), 2. místo – Bejamin Holiday (3. ročník), 3. místo – Antonín Linka
(4. ročník). Všichni studenti, kteří předložili své návrhy, získali finanční ohodnocení (tzv. skicovné).
Vítězné práce byly odměněny zajímavou finanční částkou a certifikátem. Jedná se o další příklad
těsné spolupráce školy s konkrétní firmou, která má zájem o kreativní současný design a je schopna
jej zužitkovat.
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Úspěch našich studentů v designérské soutěži Cena Ludwiga Mosera *
Vítězem 3. ročníku designérské soutěže Cena Ludwiga Mosera 2013 v kategorii středních škol byl za
elegantní inovativní přístup, který využívá tradičního moserovského řemesla a kombinace barev
vyhlášen student 2. ročníku Jakub Mendel (obor Produktový design), který do soutěže přihlásil vázy
„STRATIS“.
Zvláštní ocenění v této designérské soutěži obdrží Šimon Vozka (2. ročník), za návrh dekorativního
souboru „BUBBLES“, který vyřešil s výtvarným nadhledem, hravým a vtipným přístupem plným
barev, variací a krásné optiky.

Jakub Mendel

Šimon Vozka

Prezentace školy na veletrhu Hodiny a Klenoty, Praha *
Ve dnech 19. – 21. 9. 2013 jsme se prezentovali v rámci pražského veletrhu „Hodiny a Klenoty“ na
holešovickém výstavišti. Ve spolupráci se Svazem výrobců bižuterie jsme pro návštěvníky veletrhu
opět připravili „Tvůrčí dílnu“ a předvádění výroby skleněných perlí u kahanu, montáž a prodej
vyrobené bižuterie.
Nejnovější úspěch studentů sklářské školy
Sklářská škola získala prostřednictvím návrhů studentů tři významné nominace v celorepublikové
designérské soutěži Národní cena za studentský design 2013. V kategorii »Sklo« se do nejužšího
výběru probojoval návrh stolního souboru „Momentum“ od Michala Stehlíka (oddělení Hutně
tvarované sklo). Návrh vznikl na jaře tohoto roku, pro sklárnu Rückl Crystal a.s., se kterou škola
dlouhodobě spolupracuje. Pro nominace do kategorie »Produktový, transportní a industriální
design« porotu zaujaly dvě práce – vypínače „Saturn“ od Jany Chvojkové a „Tynny“ Františka
Velenského (oba studují v oboru Produktový design). Jedná se o funkční modely vypínačů, které
vznikly ve spolupráci s jabloneckou pobočkou firmy ABB. Všechny nominované práce byly od září
prezentovány na výstavě v Praze.

Michal Stehlík

Jana Chvojková
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ŘÍJEN
EUROREGION AMOS, Eurocentrum JBC *
V pátek 4. října 2013 se škola prezentovala v jabloneckém Eurocentru na akci Euroregion AMOS.
Představili jsme naše 4 studijní obory: Design skla, Produktový design, Aplikovanou chemii a znovu
nabízený obor Technologie skla. Obor Technologie skla bude finančně podporovaný formou
stipendií ze strany průmyslových firem – také o tom vás budeme rádi informovat.
Všichni zájemci obdrželi podrobné informační materiály o možnostech ubytování a stravování,
o mimoškolních aktivitách, informace o termínech přijímacích zkoušek, talentových zkouškách do
výtvarných oborů apod.

Sklářské kurzy pro žáky ZŠ *
Také v roce 2013 jsme nabídli sklářské kurzy určené žákům ZŠ. Naše škola připravila odpolední
kurzy, ve kterých si mohou žáci základních škol vyzkoušet vlastní kreativitu v těchto sklářských
disciplínách: tvorba skleněných figurek a perlí, tvorba skleněné bižuterie a v technice rytého skla.
Kurzy se konají ve dnech: 4.11., 11.11., a 18.11., od 15 do 17 hodin. Kurz byl určen pro žáky 8.–9.
tříd a byl zcela zdarma.
DESIGNBLOK ´13, Praha *
V rámci prezentace škol s uměleckořemeslným zaměřením jsme představili práce čtyř našich
studentů, včetně „Grand Prix“ udělené v rámci projektu „Studentský design 2013“. Výstava se
uskutečnila v galerii Střední průmyslové školy grafické Hellichova v Praze, v budově školy na
Maltézském náměstí na Kampě.
Superstudio. Ve dnech 7. – 13. 10. 2013 jsme vystavovali v unikátní stavbě Nákladového nádraží
Žižkov, která byla pro letošek organizátory vybrána jako Superstudio. Představili jsme aktuální sklo
a produktový design našich studentů, v expozici nazvané „Naše ikony“. Superstudio Nákladové
nádraží Žižkov, Želivského 2, Praha 3. Otevírací doba: Út–So: 10.00–21.00, Ne: 10.00–19.00 hodin.
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Odborná exkurze
Firma GRUND umožnila žákům technologickou exkurzi (15. 10.) ve své firmě – prohlídku celého
výrobního postupu. Smyslem exkurze je získání upřesňujících informací k nové designérské soutěži,
které se v tomto školním roce věnovali.
Úspěchy absolventů *
Do prestižní soutěži When Prague Meets Shanghai, kterou vyhlásila a Preciosa Lighting Kamenický
Šenov pro mladé sklářské výtvarníky bylo vybráno celkem 20 finalistů, kteří budou mladou generaci
českých sklářských výtvarníků reprezentovat ve velkolepém shanghajském muzeu Shanghai
Museum of Glass. Do nejužšího výběru probojovalo šest absolventů naší sklářské školy, z nich dva
jsou zároveň našimi současnými pedagogy! Zuzana Kynčlová, Tomáš Košťál, Zuzana Kubelková,
Marta Havlíčková, Milan Svoboda a Kateřina Eršilová.
Prezenatce školy – EDUCA 2013 Liberec *
Veletrh EDUCA MY JOB 2013 v Liberci probíhal ve dnech 17. až 19. října 2013.
Naše škola prezentovala své 4 maturitní obory – Produktový design, Design skla, Aplikovanou
chemii a nově nabízenou Technologii skla. V rámci propagace oboru Produktový design si
návštěvníci něco vlastního vytvořili a odnesli s sebou. Ve spolupráci s firmou Preciosa, a.s. byl
zájemcům představen obor Technologie skla, který se nabízí po delší časové odmlce na základě
zvýšeného zájmu firem. Tento obor bude finančně podporován formou stipendií. Přijďte se
informovat o podmínkách přijetí do studia tohoto oboru! Tip Sport Arena Liberec, 17.–19. 10. 2013.
Ve čtvrtek a v pátek od 9 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 13 hodin.
Zahájení nového projektu – vernisáž výstavy *
V rámci projektu TechUp připravila škola řadu aktivit, které vedou ke zkvalitnění vzdělávání
v oblasti chemie a produktového designu a zároveň působí motivačně na žáky. V rámci projektu se
dovybavily chemické laboratoře a atelier produktového designu moderní profesionální technikou.
Akce rozšířily volnočasové aktivity pro žáky základních a středních škol, kteří pod vedením
odborných pedagogů na této technice pracovali.
Pro základní školy se uskutečnily projektové dny, kde si mohli doplnit výuku o práci v laboratořích
pod vedením zkušených pedagogů oboru Aplikovaná chemie. Pro zkvalitnění výuky, sdílení
zkušeností a možnosti setkání s odborníky z praxe bylo zřízeno při škole Metodické centrum chemie
pod vedením Ing. Dagmar Folprechtové.
21. října 2013 proběhlo první setkání učitelů. Ve stejný den bude zahájena výstava „Příběh kapky“,
kterou uspořádal v prostorách SUPŠS Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. V rámci setkání
učitelů proběhla komentovaná prohlídka výstavy a její možnosti využití při výuce na školách. Jedná
se o putovní výstavu, která představila ve fotografiích, filmech, písemných dokumentech,
přístrojích a dalších exponátech příběh českého vědce Jaroslava Heyrovského, nositele Nobelovy
ceny za chemii (1959). V průběhu trvání výstavy proběhne také 11. 11. 2013 projektový den pro
cca 100 žáků základních škol.
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Projekt TechUp zahájen! *
V pondělí 21. 10. 2013 byl zahájen na naší škole projekt TechUp – Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání v Libereckém kraji (CZ.1.07/1.1.00/44.0013), jehož je SUPŠS partnerem.
Proběhlo první metodické setkání učitelů chemie ZŠ a SŠ, kterého se zúčastnilo 11 pedagogů ze
základních škol. Součástí programu bylo také zahájení výstavy „Příběh kapky“ o životě a díle
J. Heyrovského, představení dalších aktivit projektu, zejména připravovaných projektových dnů pro
ZŠ v laboratořích chemie a volnočasových aktivit pro zájemce o studium chemie.
Den otevřených dveří *
23. října 2013, od 8.00 do 16.30 hodin. Návštěvníci získali informace o celkové koncepci výuky,
počtech hodin vyučovacích předmětů, prohlédnete si profesionálně vybavené dílny, výtvarné
ateliéry a učebny počítačové grafiky. Na zájemce o Aplikovanou chemii čekala prohlídka moderních
laboratoří, studenti a jejich učitelé poskytovali důležité informace k přijímacímu řízení.
Podzimní prezentace a náborové akce sklářské školy *
Prezentace naší školy se uskutečnily v těchto městech:
• Mladá Boleslav – EdukArt 2013, 17. 10. 2013, od 10.00–17.00, Vzdělávací centrum Na Karmeli.
• Turnov – Burza středních škol, 23. 10. 2013, od 15.00 hodin v ZŠ Skálova.
• Železný Brod – Den otevřených dveří, 23. 10. 2013, budova školy, 8.00–16.30 hodin.
Nový úspěch školy – TALENTE 2013 *
Dvě práce našich studentů, Pavla Kopřivy a Šimona Vozky, uspěly v mezinárodní soutěži Talente
2013. V konkurenci 600 přihlášených z 30 zemí se probojovaly a budou zařazené do prestižního
katalogu. Jejich práce budou rovněž prezentované na výstavě v německém Mnichově.
Příběhy bezpráví
Studenti 2. – 4. ročníků se zapojili v rámci výuky ZSV do projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na
školách, který již 9. rokem organizuje společnost Člověk v tísni. Pomocí dokumentárních filmů
a následných besed se seznamují žáci s novodobými dějinami. Po zhlédnutí dokumentu
následovala v každé třídě debata k vysvětlení a připomenutí těchto nedávných dnes již historických
událostí.

LISTOPAD
Prezentace a náborové akce naší školy*
Lomnice nad Popelkou, 6. 11. 2013, základní škola T. G. Masaryka
Turnov – Burza středních škol, 6. 11. 2013, od 15.00 hodin, ISŠ
Jičín – Burza středních škol „STUDENT 2013“, 12. 11. 2013, od 10.00–17.00 hodin
Rodičovské schůzky
Uskutečnily v pátek 29. listopadu 2013.

PROSINEC
Výstava Skleněné betlémy
V železnobrodské městské galerii Vlastimila Rady jsme prezentovali grafické návrhy na téma
„Betlém“ od našich studentek Soni Žižkové a Anny Kopalové. Součástí výstavy byly rovněž návrhy
na téma „Anděl“, též od Soni Žižkové, a to včetně její realizace ve skle. Vernisáž se konala v pondělí
2. 12. 2013 od 16.00 hodin. Výstava trvala do 6. ledna 2013.
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Martin Janecký hostem naší školy
Český sklářský výtvarník Martin Janecký, působící převážně
v USA, přijal naše pozvání a ve dnech 3. – 4. prosince 2013
předváděl výjimečné umělecké řemeslo ve školní huti. Martin
Janecký se věnuje specifické technice foukání a tvarování skla za
horka, které lze charakterizovat jako „sochařství ve skle“.
Konference České sklářské společnosti
V pátek 6. prosince 2013 se v Praze uskutečnila konference
České sklářské společnosti, jíž je naše škola členem.
PF 2014
Grafickou podobu školní PF řešili studenti 4. ročníku. Autorkou
vítězné verze PF 2014 se stala Klára Drahoňovská, která pro
grafiku použila fotografii oceněné klauzurní práce Šimona Vozky.

LEDEN
LEONARDO – výběr 4. V
16. 1. 2014 proběhl výběr ze studentů 4. výtvarného ročníku. Do výběru 10 studentů se dostali:
R. Brezar, L. Cejnarová, K. Drahoňovská, Fabiánová B., Fabiánová M., Š. Fejfarová, J. Chvojková,
L. Jůnová, M. Suchánková, M. Šilhánová.
Kurz Skicování a digitální kresba *
Kurz začal 27. ledna 2014. Kurzy byly určené pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a byly zcela zdarma!
V rámci těchto kurzů se žáci stali skutečnými designéry a vyzkoušeli si práci s profesionálními
pomůckami. Kurz byl určen žákům, kteří si chtěli vyzkoušet nové kreativní techniky.
Literární dílna
Ve středu 12. 2. 2014 se v naší škole uskutečnila 1. „Literární dílna“. Akce je určená každému, kdo
se zajímá o poezii nebo by se chtěl o ní dozvědět více.
Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo
Do okresního kola se umístily tři studentky. Z 1. místa postoupila A. Litavcová, z 2. místa L. A.
Pilařová a z 3. místa postoupila Z. Ullmannová.
Zimní sklářské pátky *
Již šestým rokem se naše škola zapojila do projektu „Zimní sklářské pátky“, které jsou určené
především pro turisty, jež zavítají v zimním období do Železného Brodu. Program sklářských pátků
začíná exkurzí v naší škole – zájemci si mohou prohlédnout výstavní prostory školy a seznámí se
s tvorbou nejmladší sklářské generace.

ÚNOR
Výstava SALON s účastí našich pedagogů a studentů *
V městské galerii Vl. Rady byla 7. února 2014 zahájena výstava nazvaná „SALON“. Výstava
specifická tím, že prezentovala všechna díla, která byla jejich autory do projektu přihlášena – bez
ohledu na to, zda se jednslo o díla profesionálů nebo laických umělců. Bezmála 80 tvůrců zde
vystavilo v mnoha rozmanitých uměleckých kategoriích. Z naší školy vystavili M. Hlubuček, S. Janiga,
T. Košťál, J. Makalová, B. Novák, A. Polanská, L. Šulc, I. Vosáhlová a rovněž několik studentů:
B. Fabiánová, L. Herclíková, M. Stehlík, M. Šilhánová a K. Dašková.
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Maturitní ples SUPŠS
Maturitní ples sklářské školy se koná v sobotu 22. února 2014, od 20 hodin v železnobrodské
sokolovně.
Den otevřených dveří *
Ve středu 26. února 2014, od 8–16 hodin se uskutečnil den otevřených dveří, který byl zaměřený
zejména na studijní obory Aplikovaná chemie a Technologie skla.
Naši učitelé budou zájemcům o studium a jejich rodičům poskytovali informace týkající se právě
těchto studijních oborů. Aplikovanou chemii nabízíme jako jediní v Libereckém kraji a Technologii
skla dokonce jako jediní v celé ČR.
Projekt „Kam až to může jít?“
V rámci projektu primární prevence „Kam až to může jít?“ se 17. 2. 2014 zúčastnilo 35 studentů
z 3. ročníků a 4. výtvarného exkurze do Židovského muzea v Praze, kde absolvovali výukový
program „Viníci, oběti a ti ostatní“, komentovanou prohlídku Staronové a Pinkasovy synagogy
a Starého židovského hřbitova. Po té exkurze pokračovala v Památníku Lidice, kde byla studentům
v místní galerii představena sbírka výtvarných děl věnovaných Lidicím od předních evropských
umělců.
Úspěch v prestižní mezinárodní soutěži uměleckého skla *
V mezinárodní soutěži When Prague Meets Shanghai vyhlášené pro mladé české sklářské výtvarníky
zvítězil náš absolvent Milan Svoboda, jehož práce prošla přísným výběrem profesionálních porotců
a získala nejvyšší počet hlasů i srdce návštěvníků šanghajského muzea. Milan Svoboda si tak
vysloužil hlavní cenu soutěže – měsíční workshop v Šanghaji.
MASOPUST 2014
4. března 2014. Také v letošním roce se studenti sklářské školy zúčastnili „průvodu masek“
a pomohli se zajištěním některých stánků na Malém náměstí.
BŘEZEN
Mezinárodní soutěž sklářských škol Junior Glass Match Sanssouci 2014, Karlovy Vary *
V konkurenci šesti středních
sklářských škol, které do této
soutěže nominovaly 26 soutěžních
prací, získali studenti naší školy dvě
významná ocenění. S rytou vázou
a názvem „DUCHOVÉ MOŘE“ se na
prvním místě umístila Martina
Fabiánová (4. ročník, Ryté a reliéfní
sklo). Za soubor stolních nádob
„MONO“ získal Radek Brezar zvláštní
ocenění „SPA RESORT SANSSOUCI“
(4. ročník, Hutní tvarování skla).
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DUBEN
Asociace škol s uměleckořemeslným zaměřením, Plzeň
Jednání ředitelů škol sdružených v Asociaci škol a vyhodnocení designérské soutěže Studentský
design 2014.
GRAND PRIX 2014 *
V rámci designérské soutěže „Studentský design“ získala naše škola nejvyšší možné ocenění –
GRAND PRIX. Tato celorepubliková soutěž se konala již počtvrté pod záštitou Asociace škol
s uměleckořemeslmým zaměřením. V letošním roce se do soutěže zapojilo 31 středních a vyšších
odborných škol s celkovým počtem 140 přihášených prací. Získat GRAND PRIX se nám podařilo již
podruhé – což je pro školu o to významnější. Držitelem GRAND PRIX se stal student 4. ročníku
Radek Brezar za soubor stolních nádob „MONO“. Radek Brezar obdržel také cenu Asociace vyšších
a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky. Práce
studentů, které se v celkovém pořadí umístily do 25 místa, jsou odbornou porotou oceněné jako
„laureáti soutěže Studentský design“. Do této skupiny oceněných se probojovaly realizace studentů
– Nikol Matěásková za sadu pánských šperků, Lucie Sommerová za soubor interiérových mís
„CORAX“ a Marie Suchánková za soubor váz dekorovaných malbou a pískováním.

Redek Brezar, soubor MONO

Nikol Matěásková, pánské šperky

Marie Suchánková, vázy Drops

Lucie Sommerová, soubor CORAX

Design z naší školy ve Window Gallery, Praha
Výstava„Design -náctiletých.cz/Designed by Teenagers.cz“.
Práce středoškolských studentů z vybraných škol byl prezentován v centru Prahy, ve výlohách
budovy České spořitelny (Window Gallery ČS. Byly mezi nimi také designy z naší školy.
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Za pozornost stojí, že autorem instalace této výstavy je Jakub Mendel, student 3. ročníku, oboru
Produktový design, jehož koncept si vybrala kurátorka PhDr. Duňa Panenková.
Zmodernizované laboratoře školy se otvírají žákům ZŠ *
Naše škola zvládla během pěti měsíců uspořádat celkem osmnáct projektových dnů pro žáky
základních škol. V rámci projektu na podporu přírodovědného a technického vzdělávání TechUp
jsme navíc zmodernizovali naše laboratoře!
Výstava skla v Praze *
V úterý 13. dubna 2014 byla v galerii Moser na Staroměstském náměstí zahájena výstava skla
studentů naší školy, doprovázená několika skleněnými objekty našich pedagogů (Doležal Libor,
Houserová Ivana a Hlubuček Martin). Výstava byla otevřená od 14. května do 31. srpna 2014.
Design od našich studentů pro firmu GRUND
Firma GRUND, přední výrobce koupelnových předložek, ověnčená
titulem „Firma roku 2013“, vyhlásila vítěze designérské soutěže, které
se zúčastnilo na tři desítky našich studentů z oborů Produktový design
a Design skla. Z obrovského množství předložených návrhů si firma pro
výrobu zvolila design od těchto studentů: 1. místo – Marie
Suchánková, 2. místo – Klára Cypriánová, 3. místo – Petra Kmošťáková.
Slavnostní předávání cen se uskutečnilo v den vernisáže letní výstavy
skla, tedy v pátek 27. června 2014 ve výstavním sále školy.
Rodičovské schůzky
V pátek 25. dubna 2014 – pro zákonné zástupce uspořádala škola tzv. rodičovské schůzky.
Spolupráce s Heyrovského ústavem
Student 4. ročníku oboru Aplikovaná chemie, Martin Kurfiřt, absolvoval celoroční odbornou stáž
v Oddělení iontů a klastrů Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského. Zabýval se studiem supersonické
expanze plynu, přičemž výsledky jeho práce budou nadále využívány při spektroskopických studiích
molekul. Aktivní spolupráce školy se špičkovým pracovištěm mimo jiná dokazuje, že i středoškolští
studenti se mohou úspěšně zapojovat do odborné práce, která přináší profesionální výsledky.
Studentské práce byly prezentovány v Rakousku *
V rakouském Grazu byla za hojné účasti hostů otevřena výstava New G(o)ods! – na které se
prezentovaly také práce našich studentů. Jmenovitě práce Pavla Kopřivy a Lucie Sommerové.
Výstava představila výběr z prací mladých českých studentů a designérů, kteří byli vybráni v rámci
soutěže Národní cena za studentský design 2013. Výstavu organizuje společnost Design Cabinet CZ,
se kterou naše škola spolupracuje již několik let.

KVĚTEN
Projekt TechUp zvyšuje zájem žáků o technické a přírodovědné obory
Tisková konference k projektu TechUp, prostřednictvím kterého Liberecký kraj ve spolupráci s 29
středními školami realizuje projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Libereckém kraji“, se uskutečnila 30. dubna 2014.
Na tiskové konferenci vystoupila Alena Losová, členka Rady Libereckého kraje. Naší školu
reprezentovala Ing. Dagmar Folprechtová (Metodické centrum chemie při SUPŠS Železný Brod).
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Naše účast na výstavě v Liberci *
Na této výstavě se podíleli žáci z oboru Produktový design! Výstava „Královské posezení“ (historické
toalety), která se konala v Severočeském muzeu v Liberci.
Skleněná trofej od Sáry Kordové
Také v letošním roce se v naší škole realizovala skleněná
trofej podle návrhu Sáry Kordové!
Návrh vznikl
v loňském roce v oddělení technickodekorativního skla
pod vedením Mgr. A. Jana Háska. Skleněná dvoudílná
trofej je zhotovená z křišťálového skla. Slavnostní
vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže „Firma pro
rodinu“ se uskutečnilo 5. května 2014 v Semilech. Cenu
předával starosta města Mgr. Jan Farský.
Zahraniční praxe našich studentů
V rámci projektu Leonardo da Vinci se naši studenti vydali do zahraničí! Studenti třetích ročníků
(výtvarného i chemického zaměření) jsou nyní na třítýdenních odborných praxích v Anglii a v Irsku.
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Předávání maturitních vysvědčení se uskutečnilo v pátek 30. května 2014, od 15.00 hodin
v zasedací místnosti budovy „B“ Městského úřadu.
Předávání proběhlo za účasti místostarosty města Ing. M. Loumy, ředitelky školy Ak. soch. Zdeňky
Laštovičkové, zástupce partnerské firmy STEINEL Ing. V. Březiny, rodičů, pedagogů, studentů
a absolventů. Součástí předávání vysvědčení bylo také udělení Ceny za nejlepší maturitní práci roku
2014, kterou v oboru Výtvarného zpracování skla získal Radek Brezar, za soubor stolních nádob
z podjímaného skla. V oboru Produktový design obdržela ocenění Jana Chvojková, za interiérové
svítidlo „mnoha tváří“ pojmenované „Kynex“. Speciální cenu ředitelky školy si převzala Marie
Suchánková, za malovaný objekt „Dual World“.
Martin Kurfiřt, čerstvý absolvent oboru Aplikovaná chemie, obdržel za vynikající studijní výsledky
věcnou cenu.

Marie Suchánková „Dual World“, cena ředitelky školy 2014

Radek Brezar, nejlepší maturita roku 2014
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ČERVEN
Umělecký festival SEŠ-LOST (6. – 8. 6. 2014) *

V Železném Brodě se uskutečnila třídenní akce nazvaná SEŠ-LOST, která byla určená všem
příznivcům umění ve veřejném prostoru nebo zvědavcům, které zajímá totéž. Podtitul této akce
zněl: Absolvent versus realita. V Brodě probíhaly noční vernisáže, afterparty, videomapping,
workshopy, promítání filmů, uskuteční se koncert, budou přednášky. Škola se do projektu také
zapojila a to pořádání workshopu pro studenty.
Workshop „Založ si svou značku“
V rámci třídenního 7. – 8. 6. 2014)uměleckého festivalu
SEŠ-LOST se v naší škole uskutečnil workshop „Založ si
svou značku“, kterého se zúčastnili naši studenti Antonín
Linka, David Síla a František Velenský. Pod vedením
produktové designérky Kláry Šumové, vznikl během
víkendu koncept imaginární značky .FTD, v jejíž produkci
byl účastníky navržen první design – zahradní svítidlo.
Součástí workshopu byla také realizace internetové
prezentace studia, propagace vlastního produktu
a vytvoření tiskovin. Smyslem tohoto intenzivního workshopu byla předání zkušeností profesionála
začínajícím designérům, pochopení zásad tvůrčího procesu a uvedení nového produktu na trh.
Dětský den s HO Železný Brod
Dětský den probíhal 30. 5. 2014 v odpoledních hodinách v sokolovně, v naší tělocvičně, na
„střeláku“ a„hasičáku“, v domě dětí a na tenisových kurtech. HO (horolezecký oddíl) Železný Brod
připravil program skládající se z pohybových a z naučných aktivit. Akce se účastnilo přes 100 dětí za
doprovodu rodičů.
Železnobrodský jarmark 2014 – Tvůrčí sklářské dílny *
V rámci Železnobrodského jarmarku byla v sobotu 14. června 2014, od 9–16 hodin veřejnosti
zpřístupněná sklářská škola. Pro návštěvníky byly připravené "Tvůrčí dílny", ve kterých si mohli
vyzkoušet různé sklářské techniky nebo foukání skla ve školní huti.
Zajímavým zpestřením prohlídky školy byla také návštěva ateliéru studijního oboru Produktový
design (1. patro), během které si bylo možné vytvořit button podle vlastního výtvarného záměru.
Výstava A.TO.MY! *
Jablonecka galerie N a Muzeum skla a bižuterie připravilo výstavu nazvanou *A.TO.MY!*, na které
se prezentuje výběr skleněných objektů a designu z různých sklářských škol a ateliérů napříč celou
ČR – včetně té naší! Slavnostní zahájení výstavy *A.TO.MY!* 25. 6. 2014, 15.00 hod.
Úspěch v designérské soutěži „Mistr křišťálu 2014“ *
V 7. ročníku soutěže „Mistr křišťálu 2014“, kterou pořádá společnost PRECIOSA, a. s. ve spolupráci
s jabloneckým Muzeem skla a bižuterie v Českou sklářskou společností, zvítězila v kategorii
„Preciosa figurky“ naše studentka Denisa Peterová (2. ročník, oddělení Technickodekorativního skla
a skleněných figurek). Cílem této soutěže je prohloubení spolupráce této sklářské a bižuterní firmy
se studenty i absolventy uměleckých škol.
Naše studentky na sympoziu
V rámci Trienále Jablonec 2014 se naše dvě studentky z oddělení Design šperku, bižuterie
a módních doplňků – Pavlína Adášková a Štěpánka Cvrčková, účastnily bižuterního sympozia.
Prezentace výsledků účastníků mezinárodního sympozia odborných škol se uskutečnila v jablonecké
Galerii Belveder.
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Letní výstava školy – výstava SKLO A DESIGN *
Výstava SKLO A DESIGN byla pro veřejnost otevřena až do 29. srpna 2014 (vždy od úterý do neděle,
9–17 hodin). Zájemci, kteří navštívili v průběhu letních prázdnin výstavu skla, byla připravena
„Bižuterní tvůrčí dílna“, ve všední dny od 14–17 hodin, v sobotu a neděli 9–17 hodin. Zájemci si tak
mohli prověřit vlastní kreativitu při realizaci originální bižuterie.
Výstava byla zahájena 27. června 2014 úvodním slovem Mgr. Oldřicha Palaty.
Součástí vernisáže bylo rovněž předání cen výhercům designérské soutěže pro firmu GRUND.
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Křehká krása 2014, Jablonec nad Nisou *
Letošního ročníku akce „Křehká krása“ se naše škola účastnila v několika jejich sekcích – Křehká
krása je spojená s mezinárodním trienále, které se navenek prezentovala čtyřmi výstavami skla
a bižuterie. V historických prostorách kostela svaté Anny se nacházela výstava „Skleněná republika“
– výběr současné autorské sklářské tvorby (z naší školy M. Hlubuček). V Galerii N se představilo
16 sklářských a uměleckých škol z Česka, Polska a Slovenska. Škola prezentovala výběr ze
studentských prací, které v předchozích letech obdržely nějaké významné ocenění. Další výstava,
která probíhá v Galerii Belveder, představuje díla, která vytvořili studenti z Česka, Slovenska
a Polska na mezinárodním bižuterním sympoziu v Jablonci. 3. ročník akce Křehká krása se koná od
7. do 10. srpna 2014 v jabloneckém Eurocentru.
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10. Poradenské služby
Zpráva výchovného poradce a školního metodika prevence za školní rok 2012/2013
Práce výchovného poradce spočívá v pomoci, společně s třídními učiteli, rodiči a poradenskými
pracovišti, při řešení problémů některých studentů spojených s chováním a studiem. Výchovný
poradce taky spolupracuje při prezentaci školy na dnech otevřených dveří nebo různých
propagačních akcích školy.


Ve školním roce 2012/2013 jsme na škole měli 13 integrovaných studentů, z toho pět studentů
mělo IVP z důvodu zdravotního handicapu. Při zajišťování speciální péče a práci se žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami jsme spolupracovali s PPP v místech bydliště studentů
(Jablonec nad Nisou, Semily, Liberec…), SPC pro sluchově postižené v Liberci a SPC pro zrakově
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 18 studentů. Celkově bylo podáno 27
přihlášek k dalšímu studiu.




Preventivní aktivity v oblasti sociálně – patologických jevů na SUPŠS v Železném Brodě ve školním
roce 2012/2013 jsou shrnuty v tabulce:
Specifická primární prevence
-

-

Nespecifická primární prevence

„Jeden svět na školách“ organizováno společností Člověk v tísni – účast na projekci filmu Na divokém severu
Beseda „Drogy“ (Dr. Ivan Douda)
návštěva Terezína
-

„Skleněné městečko“
Masopust – aktivní účast na akcích
pořádaných městem Železný Brod
účast na projektu „Bílá pastelka“ – sbírka pro
nevidomé a slabozraké
adaptační kurz pro 1. Ročníky
lyžařský, malovací a sportovní kurz
školní turnaj ve volejbalu,
účast na okresních sportovních akcích

Vypracovala: Mgr. Zuzana Andarová
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11. Řízení školy/zařízení
Realizace hlavních úkolů stanovených školou/zařízením pro školní rok 2013/2014
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 dveří v druhém patře chlapecké části
 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 užívali již pilotně 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 v projektu Šablony, 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 30.467,- Kč, viz. tabulka.
Pedagogové
 Zavedení elektronických třídních knih zvládli dobře všichni pedagogové, zlepšil se tím
přehled v mnoha oblastech, které je následně možné vygenerovat ze systému Bakalář,
lepší propojenost a získávání informací o žácích a výuce pro dotazníková šetření, hlášení,
docházky žáků a tím i zlepšení možnosti informovanosti rodičů.
 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
 Projekt Šablony motivoval další pedagogy pro tento druh přípravy na výuku.
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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
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 My Job 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 na dvě zasedání a to 21. 10. 2013 a 16. 6. 2014, druhé nebylo
usnášení schopné pro nepřítomnost zástupců KÚ a města ŽB. Potřebné schválení změn
v dokumentech Školskou radou bylo řešeno per rollam, byly zaslány příslušné
dokumenty k vyjádření a schválení emailem.
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:
o vícedenní kulturně-poznávací zájezd Česko-saské švýcarsko
o návštěva divadelního představení, prosinec – Praha
o vánoční hody
o společenské zahájení školního roku
o 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.
odborná exkurze k předmětům DVK do Itálie (společná akce se Střední
uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou v Jablonci nad Nisou z důvodu
finanční efektivnosti)
základní školy – aktivity v projektu Tech-Up – škola navazuje na tradiční projektové dny
pro žáky základních škol v chemické laboratoři, a to v nabídce deseti různých
tematických zaměření. Ve školním roce 2013/2014 se v rámci projektu realizovalo 19
projektových dnů, kterých se zúčastnilo 9 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 2014 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
Obor dříve vyučovaný na škole je opětovně žádán regionálními firmami. Bude i dále nabízen
ke studiu, jelikož je jediným odborným maturitním oborem v ČR. Firma PRECIOSA a.s.
podporuje studium stipendiem pro nejlepší studenty.
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 v technologiích užití.
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.
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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 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 a to právě
maximálním užíváním ICT technologií. 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
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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
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
Dokončení projektu TechUp
Rekonstrukce suterénních prostor (krytu chemické očisty) na odbornou učebnu pro
Produktový design (modelárna)

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
realizace zahraničních praxí žáků z projektů
využití možnosti grantu Nadace Preciosa – technické vybavení odborných učeben
údržba – nátěry střešní krytiny na DM
vybavování DM novějším mobiliářem, zlepšování podmínek ubytování
rekonstrukce sociálního zařízení na DM – 2 patro
úpravy ploch před školou (přerostlé stromy – revitalizace a zahradní úpravy)
rekonstrukce chlapeckých WC v historické budově
rozšíření sportovního vybavení pro možnosti volnočasových aktivit žáků – lodě

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



Okresní zpráva sociálního zabezpečení Jablonec nad Nisou provedla kontrolu
č. 371/14/553. Kontrola se týkala plnění povinností v nemocenském pojištění, v oblasti
pojistného a v důchodovém pojištění. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje provedl 26. 2. 2014 kontrolní dohlídku –
kontrolovány byly doklady o provozuschopnosti kyslíkové stanice – nebyly shledány
závady.
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14. Základní údaje o hospodaření školy
Tuto kapitolu považujeme za shodnou s obsahem závěrečné zprávy za rok 2013, jež byla
projednávána v květnu 2014. 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
č. 4

Informační zpráva o školské radě
Zpráva o činnosti DM
Zpráva ICT koordinátora a plán ICT
Porovnání hodnocení středních škol v projektu „šablony“
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Příloha č. 1
Informační zpráva Školské rady za školní rok 2013/2014
Členové ŠR:
MgA. Libor Doležal, předseda ŠR
Doc. Pavel Kopřiva, zástupce nezletilých studentů
Bc. Radek Cikl, zástupce zřizovatele
Mgr. Václav Horáček, zástupce zřizovatele
Martina Strouhalová, zástupce pedagogů
Petr Svoboda, zástupce zletilých studentů
ŠR se ve školním roce 2013/14 sešla dvakrát, a to ve dnech 21. 10. 2013 a 16. 6. 2014.

ŠR se zabývala zejména tématy:
1. Projednání a schválení Výroční zprávy SUPŠS ŽB za školní rok 201/2013.
2. Projednání a schválení změn v ŠVP, Školního řádu a Klasifikačního řádu.
3. Seznámení ŠR s chodem školy, probíhajícími projekty a granty.
4. Projednání příspěvků členů ŠR, návrhy řešení.
5. Hospodaření školy v roce 2013.
6. Informace a diskuse o aktuálním stavu školy, studijní výsledky, dosažené úspěchy, negativní jevy
ad.
Zamyšlení nad dalším směřováním a vývojem školy.
Detailní informace z jednání ŠR jsou k dispozici v zápisech ze zasedání ŠR na webu a v archivu školy.

Železný Brod, 29. 7. 2014

MgA. Libor Doležal
předseda ŠR
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Příloha č. 2

Zpráva o činnosti Domova mládeže

Údaje o počtu žáků k 31. 10. 2012
počet ubytovaných

Kapacita

počet pedagog.
pracovníků

počet žáků na pedagog.
pracovníka

26

100

2

13

Ubytovaní žáci na DM Železný Brod
celkem
31

chlapci
9

dívky
17

starší 18 let
11

z toho dívek
7

Žáci byli rozděleni do dvou výchovných skupin a to:
I. skupina – 13 žáků: žáci 1. ročník – výtvarné i chemické obory chlapci, dívky
žáci 2. ročník – výtvarné obory chlapci, dívky
II. skupina – 13 žáků: žáci 2. ročník – chemické obory chlapci, dívky
žáci 3. a 4. ročníku – výtvarné a chemické obory chlapci, dívky
Výchovnou činnost zajišťovali 2 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 jednotlivých žáků.
Výchovnou práci zajišťovali 1 vychovatelka a 1 vychovatel ve funkci hlavního vychovatele.
Ubytovaní žáci byli rozděleni do dvou výchovných skupin. 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. V každém pololetí předkládali vychovatelé zprávu
skupinového vychovatele, ve které uváděli:
1)
prospěch
2)
chování
 výchovná opatření ve škole
 výchovná opatření na DM
 žáci s trvalými problémy s hygienou a pořádkem
 kteří jsou podezřelí z požívání návykových látek
 kteří požívají návykové látky
 s ostatními problémy
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Kromě vedené, organizované a nabízené zájmové a přednáškové činnosti se na úseku výchovy
řešila v průběhu školního roku ve spolupráci pedagogických pracovníků s rodiči a školou řada
výchovných problémů, které byly zaznamenány v pedagogické dokumentaci. Ve spolupráci
s výchovnou poradkyní školy a ředitelkou SUPŠS byly řešeny otázky školní docházky a SPJ, též za
využití výchovných opatření. V rámci prevence SPJ na DM byli žáci upozorňováni na škodlivost
zneužívání návykových látek formou individuálních a skupinových pohovorů s využitím dostupných
odborných pramenů a materiálů (dokumenty na DVD, TV).
S provozováním PC a notebooků byla nadále věnována úměrná pozornost problematice závislostí
na PC, PC hrách a internetu. Žáci byli nejčastěji formou individuálních pohovorů informováni
o možných úskalích internetového prostředí, 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.
Jedním z důležitých cílů činnosti DM byla podpora mimoškolních aktivit dostupných v Železném
Brodě a okolí, jejich zprostředkování, organizování a jejich další rozvoj. Využívána byla sportovní
hala k rozšíření sportovně-zájmových činností, v rámci kterých jsou realizovány sportovní aktivity
jako fotbal, floorbal, volejbal, basketbal, softbal, kin-ball, cvičení na posilovacích strojích, stolní
tenis, aerobic a vedené lezení na umělé horolezecké stěně. Kladen byl důraz na prohlubování
činností souvisejících se studiem – např. kreslení, malování v kreslírně na DM, práce s bižuterií –
návlek, šití, práce s textilem (batikování). Žáci byli vedeni k výběru vzdělávacích programů
podporujících zaměření školy, zejména v oblasti literatury, jazyků, dějin umění, technologie skla aj.
Vychovatelé se podíleli na organizování sportovních a kulturních akcí v DM i mimo něj.
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 + 4× účast na pedagogické radě SUPŠS
s rodiči:
 63× tel. nebo emailová komunikace + návštěvy rodičů na DM při rodičovských schůzkách na
SUPŠS
 ostatní: 11× instituce a zájmové útvary

Výchovná opatření
Druh výchovného opatření

1. pololetí

2. pololetí

pochvala vysl. vychovatelem

2

3

napomenutí vysl. vychovatelem

1

3

47

Výčet aktivit za školní rok 2013/2014
1. 9.
1. 9.
3. 9.
5. 9.

13. – 15. 9.

23. 9.
25. – 27. 9.
26. 9.
30. 9.
4. 10.
7. 10.
7. – 13. 10.
8. 10.
14. 10.
23. 10.
24. 10.
24. 10.
2. 11.
4. 11.
17. 11.
21. 11.
29. 11.
2. 12.
3. 12.
4. 12.
4. 12.
9. 12.
11. 12.
13. 12.
17. 12.
19. 12.
7. 1.
11. 1.
15. 1.
28. 1.
8. 2.
10. 2.
11. 2.
22. 2.
25. 2.
26. 2.
3. 3.

Přivítání žáků 1. ročníků
na DM, nástup starších žáků k ubytování.
Rozmístění žáků na pokoje, seznámení s VŘDM.
Školení žáků BOZP a PO.
Informativní vycházka do Železného Brodu – 1 ročníky. Seznámení s městem,
instituce, zdravotnictví, kultura, možnosti pro vyžití. Seznámení žáků s nabídkou
zájmové činnosti v Železném Brodě a okolí.
„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.
Pečení v minikuchyňce (domácí perník).
Harmonizační dny prvních ročníků. Malá Skála – tábor, seznamovací hry, výlet,
lanové aktivity.
Oslava 18. narozenin – pizza párty.
Týden knihoven – Městská knihovna Železný Brod
KC kino – studentské kino – „Into the Wild“, promítání, příprava občerstvení.
Designblok Praha – akce školy – účast žáků 1., 2., 3., 4. V ročníku.
Pečení závinu – minikuchyňka na DM.
Fotografování v přírodě – výroba herbáře.
Den otevřených dveří – návštěva DM – ukázka prostor, seznámení s DM.
Zajímavosti – výroba vitrínky na hale – prezentace.
Kontrola elektrospotřebičů revizním elektrikářem.
Návštěva výstavy – „Do školy po škole“ – vystavují absolventi školy (galerie Vl.
Rady)
„Brody v Brodě“ – výstava fotografií v KC kino.
Souznění s tibetskými mísami – galeri Vl. Rady – účast na zážitkovém semináři.
Stužkovací večírek 4. V – příprava občerstvení, účast na večírku.
Setkání s rodiči žáků – návštěva DM v rámci rod. schůzek v SUPŠS.
Začátek výstavy „Skleněné betlémy“ (galerie Vl. Rady).
Organizace a příprava Vánoční besídky – pečení cukroví.
Vánoční výzdoba na DM.
Vánoční trhy na Bělišti.
KC kino – studentské kino – „Trainspotting“, promítání, příprava občerstvení.
Pečení cukroví (besídka na DM).
Pecha Kucha Night – KC kino Železný Brod.
Schůzka stravovací komise a samosprávy DM.
Vánoční besídka na DM, povídání, hraní her.
Bruslení – kluziště Turnov.
Pečení – minikuchyňka na DM – pita chléb.
Beseda „Island – země ohně a ledu“
Výlet do Semil – návštěva Waldorfské školy.
Výstava „Salon“ (galerie Vl. Rady).
KC kino – studentské kino – promítání, příprava občerstvení.
Přípravy maturitního plesu – výroba kulis.
Maturitní ples 2014
Autogramiáda českých olympioniků 2014
KC kino – beseda s promítáním – Fotografie trochu jinak (Bohdan Holomíček).
Výstava Brownfields Libereckého kraje – Městský úřad budova B
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3. 3.
4. 3.
8. 3.
28. 3.
3. 4.
7. 4.
9. 4.
11. 4.
24. 4.
25. 4.
5. 5.
20. 5.
31. 5.
7.–8. 6.
12. 6.
13. 6.
13.– 15. 6.
17. 6.
23. 6.
24. 6.
27. 6.

Přípravy na Masopust – výroba masek, občerstvení.
Masopust 2014 – průvod masek, kulturní program
Výstava absolventa školy Jonáše Kobra – „Jonáškovo kobrodružství“ galerie Vl. Rady
Pecha Kucha – prezentace – KC kino ŽB.
Výstava „Černou křídou do komína“ galerie Vl. Rady
KC kino – studentské kino – „Drive“ – promítání, příprava občerstvení.
KC kino – přednáška – Československý filmový plakát – Pavel Rajčan
Velikonoční jarmark na Bělišti
Stravovací komise, schůzka samosprávy.
Setkání s rodiči žáků – návštěva DM v rámci rod. schůzek v SUPŠS.
Recitační odpoledne na DM.
Sjezd Jizery na lodičkách.
Výstava „Headlands – Země hlav“ – František Skála, galerie Vl. Rady
Sportovní kurz SUPŠS – 2. ACH. Plenér – 2. V.
Táborák u DM – opékání
Pecha Kucha Night – festival Seš-lost – KC kino
Železnobrodský jarmark – víkendový pobyt žáků na DM – Den otevřených dveří
v SUPŠS, účast na kulturním programu jarmarku.
Stravovací komise, schůzka samosprávy.
KC kino – studentské kino – promítání, občerstvení.
Výlet na Kozákov, výlet JBC – Městské muzeum
Ukončení školního rok, předávání pokojů. Vernisáž výstavy SUPŠS.

Činnosti výše neuvedené
 Působení v útvarech zájmové činnosti: shaolin kempo – 3, florbal (TJ Sokol) – 1, břišní tance JBC
– 1, capoeira – 1, večerní kresba – 3, kroužek figurek – 2, ochotnické divadlo – 1, dramatický
kroužek ZUŠ – 1
 Individuální návštěvy filmových a divadelních představení dle aktuálních programů – město
Železný Brod a okolí.
 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 6–9 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.
Aktivity nabízené v Domově mládeže
 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.
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Údaje o počtu žáků k 31. 10. 2013
Počet ubytovaných
Domov
počet ubytovaných
mládeže
Domov
mládeže SUPŠ
33
sklářské
Železný Brod

Kapacita

Počet pedagog.
pracovníků

Počet žáků
napedagog. prac.

100
(od 1. 12.
2013 kap. 65
ubytovaných)

2

16,5

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

33

12

21

11

6

Celkem

33

12

21

11

6

Žáci byli vedeni v jedné výchovné skupině tvořené 1. – 4. ročníky výtvarných oborů a oborů
aplikované chemie. 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 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. V každém pololetí předkládali vychovatelé zprávu
skupinového vychovatele, ve které uváděli:
1) Prospěch
2) Chování
- výchovná opatření ve škole
- výchovná opatření na DM
- žáci:
- s trvalými problémy s hygienou a pořádkem
- kteří jsou podezřelí z požívání návykových látek
- kteří požívají návykové látky
- s ostatními problémy
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Kromě vedené, organizované a nabízené zájmové a přednáškové činnosti se na úseku výchovy
řešila v průběhu školního roku ve spolupráci pedagogických pracovníků s rodiči a školou řada
výchovných problémů, které byly zaznamenány v pedagogické dokumentaci. Ve spolupráci
s výchovnou poradkyní školy a ředitelkou SUPŠS byly řešeny otázky školní docházky.
V rámci prevence SPJ na DM byli žáci upozorňováni na škodlivost zneužívání návykových látek
formou individuálních a skupinových pohovorů s využitím dostupných odborných pramenů
a materiálů.
S provozováním PC a notebooků byla nadále věnována úměrná pozornost problematice závislostí
na PC, PC hrách a internetu. Žáci byli nejčastěji formou individuálních pohovorů informováni
o možných úskalích internetového prostředí, 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.
Jedním z důležitých cílů činnosti DM byla podpora mimoškolních aktivit dostupných v Železném
Brodě a okolí, jejich zprostředkování, organizování a jejich další rozvoj. Využívána byla sportovní
hala k rozšíření sportovně-zájmových činností, v rámci kterých jsou realizovány sportovní aktivity
jako fotbal, floorbal, volejbal, basketbal, softbal, kinball, cvičení na posilovacích strojích, stolní
tenis, aerobic a vedené lezení na umělé horolezecké stěně. Kladen byl důraz na prohlubování
činností souvisejících se studiem – např. kreslení, malování v kreslírně na DM, práce s bižuterií –
návlek, šití, práce s textilem (batikování). Žáci byli vedeni k výběru vzdělávacích programů
podporujících zaměření školy, zejména v oblasti literatury, jazyků, dějin umění, technologie skla 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). Žáci se také
aktivně podíleli na kulturně společenském dění a to v rámci studentského kina – příprava
programu, občerstvení, dále účastí v souboru ochotnického divadla, podíleli se na přípravě
maturitního plesu 4. ročníků a například také spoluprací 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, knihovna, ZUŠ
apod.)
Výchovná opatření
Výchovná opatření
počet
pochvala
jiná ocenění
napomenutí
důtka třídního učitele
důtka učitele odbor. výcviku
důtka ředitele školy
sníž. známka z chování

1. pololetí

2. pololetí
1

1

Zpracoval Petr Melichar, vychovatel DM
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Příloha č. 3

ICT plán SUPŠ sklářské v Železném Brodě pro školní rok 2013/2014
Název školy: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace
Ulice:
Smetanovo zátiší 470
PSČ, místo: 468 22 Železný Brod
tel:
483 346 162
fax:
483 389 284
e-mail:
sekretariat@supss.cz
www stránky: www.supss.cz
Stávající stav
Údaje o škole
Celkový počet žáků ve škole
Celkový počet pedagogických pracovníků včetně vedení školy
Počet tříd

Výčet učeben
8 kmenových učeben (běžné třídy), z toho 2 vybaveny dataprojektory
13 odborných učeben (včetně laboratoří)
z toho 2 počítačové učebny
1 stupňovitá učebna s PC a dataprojektorem (aula)
4 učebny s PC a dataprojektorem (kinosál, učebna technologie)
1 učebna s interaktivní tabulí (učebna chemie a biologie)
14 učeben pro odborný výcvik
– 7 ateliérů
– 7 odborných dílen
1 knihovna + studovna
27 učitelských kabinetů
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132
34
8

Vybavení školy počítačovou a prezentační technikou
Prezentační technika a další vybavení
Počítačová učebna 1

Aktuální
počet PC
19

Pořízeno
2013/2014
1× tiskárna
výměna za
nefunkční

16

0

10

1× tiskárna

8

0

Produktový design 2

16× PC (15 studentských, 1 učitelský),
15× 22" monitor,
1× 17" monitor,
1× server, 1× notebook, 1× PC, barevná laserová
tiskárna, skener, dataprojektor, reprosoustava,
grafické tablety
16× PC (15 studentských, 1 učitelský),
15× 22" monitor, 1× 24" monitor,
1× multifunkční zařízení (barevná laserová
tiskárna + scanner + kopírka), dataprojektor,
reprosoustava 5.1
10× PC, 10× 24" monitor, 1× tiskárna, grafické
tablety
8× PC, 8× 24" monitor

Grafická dílna

1× PC, plotr, scanner

1

1

Aula

1× PC, dataprojektor, vizualizér, diaprojektor,
video

1

0

Kinosál

1× PC, dataprojektor , 1× Firewall, 1× ASA,
1× PC-Bakalář

3

0

Odborná učebna
technologie

1× PC, kamera, video, dataprojektor, tiskárna

1

0

Odborná učebna chemie a
biologie

1× notebook, 1× ozvučená interaktivní tabule s
dataprojektorem

1

0

Odborná učebna fyzikální
chemie

2× PC, 1× inkoustová tiskárna

2

0

Odborná učebna cizích
jazyků

1× NB, 1× dataprojektor

1

0

Sborovna

1× PC, kopírka, laserová tiskárna

1

0

Kabinety
(celkem 27 kabinetů)

27× PC

27

Vedení a administrativa
školy

5× PC, 1× NB, 1× server, 1× UPC,
1× ČB laserová tiskárna s kopírkou,
1× ČB laserová tiskárna, 1× barevná laserová
tiskárna, scanner, 1× fax-scanner-tisk, 1× NAS

6

1× NAS

Knihovna a studovna

2× PC, kopírka, tiskárna

2

0

Huť

2× PC

2

0

Sklad

1× PC, tiskárna

1

Prodejna

1× PC, tiskárna

1

1
výměna
0

Počítačová učebna 2

Produktový design
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4

Vybavení počítačovou technikou pro studenty i učitele
Standart ICT služeb ve škole
PC v počítačových učebnách (PC1, PCU2, PD2)
PC v nepočítačových učebnách (PD1, LAB, učebny s projektorem,...)
PC pro přípravu učitelů

Stav 2013/2014
132 studentů
41
29
34

Přehled používaného software a předpokládaných investic v letech 2013/2014
Druh software
Operační systémy
Textové editory
Tabulkové editory
Prezentační programy
Databáze
Grafické editory

Konstrukční program
Internetové prohlížeče
Klienti elektronické pošty
Výukové aplikace a online
výukové zdroje

Současný stav
MS Windows XP, Windows 7,
Server 2008 R2, Linux
MS Word 2003, MS Word 2007, Writter
MS Excel 2003, MS Excel 2007, Calc
MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint
2007, Impress
Access 2007

Předpokládané investice 2013/2014
dokoupení dalších licencí OS Windows 7

Adobe Photoshop CS5, Maya-3D, Adobe
Illustrator CS5, SW pro SKLO-MAC,
Rhinoceros + V-Ray (3D program
s modulem pro renderování skla)
Invertor Proffesional (AutoCAD s 3D
modulem)
Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla
Firefox
MS Outlook 2007
LangMaster (anglický jazyk, německý
jazyk, chemie); Elektronická učebnice
literatury – multilicence; Interaktivní
učebnice chemie; Fyzika zajímavě

SW pro měření

Pasco

Antivirová ochrana

NOD32

prodloužení licence

Všechny tyto aplikace jsou používány v souladu s autorským zákonem – škola je držitelem licencí
k jejich používání nebo se jedná o volně šiřitelné programy. Škola využívá výhodné síťové licence
nebo licence zvýhodněné pro školy – např. MS Office Select.
Způsob zajištění přípojných míst v budově školy
Síť pro počítačové učebny a učebny Produktového designu je zakončena v racku v kabinetu ICT
společně se serverem pro všechny učebny. Na všech pracovištích i veřejně-přístupných místech
ve škole je připojení k internetu. Větší část školy je již podle nové koncepce rozdělená na několik
virtuálních sítí (vedení, učitelé, žáci, veřejně-přístupná místa) vzhledem ke sdílení určitého typu dat
a s ohledem na jejich bezpečnost. Ve škole jsou také 2 okruhy pro volné wi-fi připojení.
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Standardní pracovní prostředí žáka
V počítačových učebnách pracuje každý student na samostatné stanici a má svůj vlastní síťový
profil. Studenti mají přístup k veškerému programovému vybavení potřebnému pro výuku. Internet
i programové vybavení jsou k dispozici i v době mimo vyučování – v rámci konzultací i samostudia.
V počítačových učebnách je celkem 30 pracovišť s PC, v ateliéru Produktového designu je
samostatné počítačové pracoviště pro každého studenta v ročníku – ve dvou učebnách celkem 18
pracovišť s PC.
Správcem školní sítě je Mgr. Lukáš Kočvara.
Všechny PC stanice jsou připojeny k internetu pomocí strukturované kabelové PC sítě:
typ
rychlost

–
–

kategorie 5e
100 Mb/s

Způsob zajištění serverových služeb

Způsob zajištění připojení na internet

file server – škola – Windows 2003 SBS
file server – učebna
internet server – Firewall

typ
– pevné bezdrátové
– Windows 2008 R2 rychlost – 4 Mb/s

Připojení na internet zajišťuje firma TFnet s.r.o.

Webová prezentace školy

www.supss.cz

- webové stránky od 1. 10. 2014, plně v naší administraci
- máme v provozu schránky elektronické pošty pro všechny pedagogy a zaměstnance školy
s doménou supss.cz, hosting na serveru Microsoft.
Cílový stav
Cílový stav je obsažen ve výše uvedených tabulkách. Uvedené hodnoty vyhovují požadovanému
standardu pro střední školy a překračují ho. ICT plán postihuje i specifické požadavky pro výuku
v jednotlivých studijních oborech.
Stav a záměry školy v oblasti ICT pro období 2014–2015
Počítačové učebny jsou využívány pro studenty chemické i výtvarné větve školy. Vyučují se zde plně
nebo z části předměty Informační a komunikační technologie, Počítačová grafika, Prezentační
grafika, 3D grafika, Navrhování, Písmo, Technický základ, Konstrukce, Technické kreslení,
Ekonomika, Anglický jazyk, Základy společenských věd, Matematika, odborné předměty oboru
Výpočetní technika v chemii.
Dalšími místnostmi vybavenými počítačem a dataprojektorem jsou aula (výuka Dějin výtvarné
kultury Základů společenských věd, Ekonomiky), učebna technologie (Technický základ, Fyzika,
Chemická technologie, Sklářská technologie), kinosál (Matematika, Český jazyk, Anglický jazyk,
základy společenských věd). Výuka teoretických a všeobecných předmětů probíhá převážně
v učebných vybavených ICT technikou.
Učebna Chemie a biologie s interaktivní tabulí je využita hlavně pro výuku odborných chemických
předmětů, biologie, základů ekologie, matematiky a ekonomiky.
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Do učeben s dataprojektory byly místo notebooků pořízeny standardní počítačové stanice.
Proběhlo také ověření digitálních učebních materiálů a tyto jsou plně zařazeny do výuky. Díky větší
vybavenosti hardwarem i digitálními výukovými materiály z projektů (Šablony), došlo k větší
zainteresovanosti učitelů k využití ICT ve výuce.
Naše škola je partnerem Libereckého kraje v projektu Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání v Libereckém kraji. Učebna Produktového designu i jedna z počítačových učeben byly
z prostředků tohoto projektu vybaveny 19-ti grafickými tablety se speciálním softwarem pro
navrhování ve 2D a 3D grafice. S využitím tabletů proběhly kurzy digitální kresby a navrhování
pro žáky SŠ i ZŠ.
Po ukončení podpory OS Windows XP se počítače v kabinetech a v administrativní části postupně
přeinstalovávají na OS Windows 7 a Windows 8.
Jsme školicím střediskem úrovně Z a P0. Škola má také akreditaci k pořádání kurzů DVPP, a to
v několika modulech: Obsluha PC pro začátečníky, Práce s textem (Word), Tabulky v Excelu,
Prezentace v PowerPointu, Internet a elektronická pošta, Vektorová grafika – Illustrator, Rastrová
grafika a práce s fotografií – Photoshop, Rhinoceros, Grafický design – realizace tiskovin.
U některých modulů bude nutné akreditace prodloužit. Plánujeme akreditovat také některé další
programy, např. Chemsketch, vhodný pro učitele chemických předmětů. V případě zájmu
provádíme školení základní obsluhy počítače a kancelářských programů pro veřejnost. Mimo školu
se naší učitelé vzdělávají v rámci DVPP i v dalších programech.
Od 1. 10. 2014 mění škola vzhled svých webových stránek. Staré již byly nevyhovující ve více
směrech. Nová podoba školního webu bude v naší plné administraci a s vlastním redakčním
systémem, což výrazně zlepší i zlevní jejich provoz. Zároveň by mělo dojít ke zvýšené interakci mezi
žáky a učiteli využíváním nově nastavených možností na www stránkách i s možností vkládání
výukových materiálů.

Cíle:




Individuální vzdělávání pedagogů.
Akreditace dalších programů.
Vyškolení pedagogů v SW využitelném ve výuce (např. Chemsketch).

Způsob dosažení těchto cílů:
Finanční zdroje získává škola z rozpočtu školy, grantových projektů a sponzorských darů.

V Železném Brodě 30. 9. 2014
Zpracovala: Ing. Jana Dědková – ICT koordinátor
Schválila: Akad. soch. Zdeňka Laštovičková – ředitelka školy
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Příloha č. 4

Grafické znázornění hodnocení SŠ v projektu „šablony“

57

