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SMETANOVO ZÁTIŠÍ 470, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
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Tel.:
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Webové stránky:
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V Železném Brodě, dne 12. října 2020
Zpracovali:
Předkládá:
Mgr. A. Jan Hásek, ředitel
Mgr. A. Jan Hásek, ředitel
RNDr. Martin Smola, st. zástupce ředitele
Mgr. Dana Kubáčková, zástupce ředitele
Mgr. Zuzana Andarová, výchovný poradce a metodik prevence
Ing. Vladímíra Bártlová, ICT a ŠVP koordinátor
Ing. Jana Dolhi, ICT koordinátor, typografie

Jan Schindler, předseda ŠR
Petr Melichar, vedoucí vychovatel

1. Základní údaje o škole/zařízení
Název organizace:

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

Sídlo organizace:

468 22 Železný Brod, Smetanovo zátiší 470

IČO: 60 252 766

IZO: 0000 82 121

IČŘ: 6000 10 422

Příspěvková organizace

Tel.:
Email:
Web:

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

Zřizovatel:

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

Ředitel školy od 1. 8. 2015
do 17. 9. 2019:

MgA. Libor Doležal, statutární orgán SUPŠS

Statutární zástupce ředitele
pověřen vedením školy
od 18. 9. 2019 do 31. 12. 2019:

RNDr. Martin Smola, statutární orgán SUPŠS

Ředitel školy od 1. 1. 2020:

Mgr. A. Jan Hásek, statutární orgán SUPŠS

Jmenován do funkce v souladu s ustanovením § 166 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
ve znění pozdějších předpisů, § 59 ods. 1. písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady Libereckého kraje číslo 2247/19/RK ze dne
3. prosince 2019 Radou Libereckého kraje s účinností od 1. ledna 2020.
Zástupci ředitele:

RNDr. Martin Smola (statutární zástupce)
Mgr. Dana Kubáčková

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), od 1. 1. 2019
(pouze výdejna)
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 37 zasedání a současným předsedou je Jan Schindler, který byl zvolen dne
22. 6. 2020 na 37. zasedání ŠR.
Členové ŠR:
Mgr. Petra Rybářová – zástupce pedagogů od 15. 11. 2017, předsedkyně ŠR od 22. 11. 2017
do 31. 12. 2019, Mgr. David Pospíšil – zástupce pedagogů od 30. 4. 2018 do 31. 12. 2019,
JUDr. Iveta Hajlichová – zástupce zřizovatele do 31. 12. 2019, Mgr. František Lufinka –
zástupce zřizovatele doposud, Ing. Ivan Kalousek – zástupce zřizovatele doposud,
BcA. Zdeňka Fialová – zástupce zletilých a nezletilých žáků, Zbyněk Votoček – zástupce
zletilých a nezletilých žáků.

GDPR
do 31. 12. 2019 Ing. Otto Kult, od 1. 1. 2020 Bc. Roman Šikola
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 rejstíku
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

b)

82‐41‐M/04

Průmyslový design

c)

82‐1‐M/13

Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
v zaměřeních: Broušení a tavená plastika, Hutní tvarování skla,
Malba a dekor, Ryté a reliéfní sklo, Design šperku, bižuterie
a módních doplňků, Design technickodekorativního skla
a skleněných figurek

d)

28‐46‐M/01

Technologie silikátů

Přehled otevřených studijních oborů a jejich zaměření
Školní vzdělávací programy
Ročník

Název ŠVP

Číslo jednací

Platnost ŠVP

ŠVP Produktový design 2
(82‐41‐M/04)

SUPŠS‐ŽB/307/2018
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/531/2019

od 1. 9. 2018
od 1. 9. 2019

ŠVP Design skla 1
(82‐41‐M/13)

SUPŠS‐ŽB/308/2018
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/530/2019

od 1. 9. 2018
od 1. 9. 2019

1. TS

ŠVP Technologie skla 2
(28‐46‐M/01)

SUPŠS‐ŽB/298/2018
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/528/2019

od 1. 9. 2018
od 1. 9. 2019

1. CH

ŠVP Aplikovaná chemie III
(28‐44‐M/01)

SUPŠS‐ŽB/297/2018
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/529/2019

od 1. 9. 2018
od 1. 9. 2019

ŠVP Produktový design 2
(82‐41‐M/04)

SUPŠS‐ŽB/307/2018
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/531/2019

od 1. 9. 2018
od 1. 9. 2019

ŠVP Design skla 1
(82‐41‐M/13)

SUPŠS‐ŽB/308/2018
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/530/2019

od 1. 9. 2018
od 1. 9. 2019

ŠVP Technologie skla 2
(28‐46‐M/01)

SUPŠS‐ŽB/298/2018
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/528/2019

od 1. 9. 2018
od 1. 9. 2019

1. V

2. V

2. TS
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2. CH

ŠVP Aplikovaná chemie III
(28‐44‐M/01)

ŠVP Produktový design 1
(82‐41‐M/04)
3. V
ŠVP Design skla 1
(82‐41‐M/13)

3. CH

ŠVP Aplikovaná chemie II
(28‐44‐M/01)

ŠVP Produktový design 1
(82‐41‐M/04)
4. V
ŠVP Design skla 1
(82‐41‐M/13)

4. CH

4. TS

SUPŠS‐ŽB/297/2018
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/529/2019
SUPŠS‐ŽB/291/2016
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/422/2017
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/60/2018
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/310/2018
Schváleno ředitelem
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/531/2019
SUPŠS‐ŽB/292/2016
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/423/2017
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/58/2018
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/312/2018
Schváleno ředitelem
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/530/2019
SUPŠS‐ŽB/293/2016
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/54/2018
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/296/2018
Schváleno ředitelem
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/529/2019
SUPŠS‐ŽB/291/2016
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/422/2017
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/60/2018
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/310/2018
Schváleno ředitelem
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/531/2019
SUPŠS‐ŽB/292/2016
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/423/2017
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/58/2018
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/312/2018
Schváleno ředitelem
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/530/2019

od 1. 9. 2018
od 1. 9. 2019
od 1. 9. 2016
dodatky od 1. 9.
2017, 31. 1. 2018,
1. 9. 2018
od 1. 9. 2019
od 1. 9. 2016
dodatky od 1. 9.
2017, 31. 1. 2018,
1. 9. 2018
od 1. 9. 2019
od 1. 9. 2016
dodatky od 31. 1.
2018, 1. 9. 2018
od 1. 9. 2019
od 1. 9. 2016
dodatky od 1. 9.
2017, 31. 1. 2018,
1. 9. 2018
od 1. 9. 2019
od 1. 9. 2016
dodatky od 1. 9.
2017, 31. 1. 2018,
1. 9. 2018
od 1. 9. 2019

ŠVP Aplikovaná chemie II
(28‐44‐M/01)

SUPŠS‐ŽB/293/2016
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/54/2018
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/296/2018
Schváleno ředitelem
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/529/2019

od 1. 9. 2016
dodatky od, 31. 1.
2018, 1. 9. 2018
od 1. 9. 2019

ŠVP Technologie skla 1
(28‐46‐M/01)

SUPŠS‐ŽB/294/2016
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/55/2018
Schváleno ředitelem
Dodatek: SUPŠS‐ŽB/528/2019

od 1. 9. 2016
dodatky od 31. 1.
2018
od 1. 9. 2019
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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 II a Aplikovaná chemie III.
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
Ve školním roce 2019/2020 probíhalo vzdělávání v zaměření Analytická chemie
a Farmaceutické substance.
Žáci získávají znalosti v:
 chemických technologiích a výrobách
 laboratorních technikách a analytických činnostech
 strojních součástech výrob
 elektrotechnice a automatizaci při chemických výrobách
 výpočetní technice
 ekonomice a řízení chemických výrob
 ochraně životního prostředí.
Uplatnění nalézají v oblasti:
 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
 odpadového hospodářství
 státní správy.
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 Libereckého
kraje a firmy Preciosa a.s. formou stipendia Libereckého kraje. Ve školním roce 2019/2020
studovali tento obor 3 žáci v 1. ročníku, 4 žáci v 2. ročníku a 3. žáci ve 4. ročníku. 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.

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 ŠVP
Produktový design 1 a ŠVP Produktový design 2.

VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA A SVĚTELNÝCH OBJEKTŮ

82‐41‐M/13

Tento studijní obor je čtyřletý a zakončený maturitní zkouškou. Obor je vyučován podle ŠVP
Design skla 1 a ŠVP Design skla 2. Obor nabízí šest studijních zaměření, které si žáci volili
z šesti nabízených sklářských zaměření:







Broušení a tavená plastika
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.
Specifikace profilu absolventů v jednotlivých zaměřeních
Texty: Zuzana Kynčlová, Tomáš Rýdl, Jan Hásek, Tomáš Plesl, Anna Polanská, Tamara
Bohuňková, Martin Hlubuček, Renata Šikolová, Jan Schindler, Zdenka Hušková, Iveta Šulcová,
Martin Grosman.

DESIGN TECHNICKODEKORATIVNÍHO SKLA A FIGUREK
Design technickodekorativního skla a figurek je specifickým oborem sklářské školy
i železnobrodského regionu. Sochař Jaroslav Brychta položil jeho základy již v počátcích
sklářské školy (1920) a postupně je přenesl i do železnobrodského průmyslu. Výuka dnes
reprezentuje snahy navázat na tradice a zároveň směřuje k modernímu pojetí interiérového
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designu dekorativního, užitého, nápojového i osvětlovacího skla. V tomto směru napomáhají
škole externí partneři z několika významných místních firem.
Studenti jsou vedeni ke studiu designu v širším spektru uplatnitelnosti boritokřemičitého skla
i klasické figurkářské práce. Znalosti počítačové grafiky ve 2D a 3D programech využívají
k tvorbě profesních portfolií pro účely dalšího studia na vysokých školách nebo k profesní
dráze designéra. Technické a technologické znalosti v oboru a řemeslná zručnost jim také
umožňují založit vlastní živnost a provozovat figurkářskou dílnu.
Výtvarné vedení zaměření: Mgr. A. Jan Hásek (1997–2019), MgA. Tomáš Plesl (od 1. 2. 2020)
Dílenské vedení zaměření: Bc. Jana Wünschová

BROUŠENÍ A TAVENÁ PLASTIKA
Broušení a tavení skla ve formě jsou jedinečné techniky umožňující studentům realizovat
umělecké a dekorativní skleněné objekty i užitkové sklo podle svých vlastních návrhů.
Studenti se učí plasticky dekorovat povrch skla, zušlechťovat ho broušením a leštěním
a vytvářet nejen klasické řezy, ale i sklo hranovat. Absolventi si ze studia odnášejí řemeslnou
schopnost samostatně navrhovat a realizovat výtvarně náročné dekory a tvarovat reliéfy
a plastiky. Umějí pracovat s výrobními prostředky, jako jsou ruční brusky, brusné kuličské
a hladinářské stroje, různé druhy brousicích kotoučů a další stroje a zařízení. Ze školy si
zároveň odnášejí znalosti a dovednosti v oblasti technologie tavení skla ve formě, což je
technologie, která byla v novodobých dějinách objevena právě v Železném Brodě. Žáci se učí
ovládat související pracovní postupy přípravy modelu a zhotovení formy. Mohou tak navázat
na proslulost děl české tavené skleněné plastiky, která zaujímají přední místa v galeriích
a muzeích moderního umění po celém světě. Povolání mohou absolventi vykonávat například
v brusírnách sklářských provozů, nebo ve vlastních sklářských ateliérech v rámci soukromého
podnikání. Jsou také velmi dobře připraveni ke studiu na různých typech vysokých škol.
Výtvarné vedení zaměření: MgA. Tamara Bohuňková
Dílenské vedení zaměření: Petr Žalský

HUTNÍ TVAROVÁNÍ SKLA
Sklářská huť je pomyslným srdcem školy. Setkávají se zde všechny zákonitosti procesů
tvarování skla za tepla. Jejich výslednice také poskytují základní východiska tvorby
pro ostatní sklářské obory. Práce s plnou hmotou skla a s volně tvarovaným sklem se stala
charakteristickými znaky tohoto oboru už od jeho založení (1964) a patří mezi přednosti,
kterými se naše škola zásadně odlišuje od ostatních. Součástí výukového programu je nejen
navrhování nápojového skla a dalších užitkových předmětů, ale také tvorba skleněných
plastik. Studenty během čtyřleté výuky provází logický sled studia přírody, anatomie lidského
těla, znalostí proporčních vztahů těles a tvarů, počítačové grafiky v 2D a 3D modelování
a osvojování znalostí užitého a interiérového designu a moderní architektury. Stabilní
řemeslné základy tvarování skla na huti studenti využívají ke své další profesní designérské
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dráze i při studiu na vysokých školách nebo působení v zahraničí. Přes značnou náročnost
oboru, technologickou i řemeslnou, se absolventi po letech vracejí vybaveni novými
zkušenostmi a hrdě se ke „své huti“ hlásí.
Výtvarné vedení zaměření: MgA. Anna Polanská
Dílenské vedení zaměření: Ing. Kamil Skrbek

RYTÉ A RELIÉFNÍ SKLO
Technika rytí patří mezi nejstarší techniky zušlechťování skla. Zabývá se především reliéfním
zpracováním skla, přičemž využívá jeho optických vlastností. Přestože je pro tento obor
důležité navazování na slavnou tradici, současná doba mu přináší řadu atraktivních možností
rozvoje v aplikaci nových technologií. Umožňuje realizaci nepřeberného množství inovací,
které mohou rytí, jakožto unikátní a nenahraditelnou techniku, vhodně obohacovat. Často se
využívá kombinace rytí s příbuznou technikou broušení, ale také s pískováním skla nebo
doplňováním malířskými barvami a pokovováním. Posouvají se tak možnosti vytváření
objektů nejen coby užitkových předmětů, ale především jako uměleckých unikátů, které si
žádají nároční zákazníci po celém světě. Absolvent oboru dokáže vytvořit drobnou rytou
skleněnou plastiku nebo realizovat rytiny od dekoračních motivů po náročné figurální
kompozice s propracovanými detaily. Rytina se aplikuje pomocí měděných, karborundových,
elektro‐korundových a diamantových rotujících kotoučků. Rytí skla přes tento výčet patří, co
se týče provozu dílny, k nejméně nákladným sklářským oborům. Přidanou hodnotu rytého
objektu tvoří na čas a preciznost náročná práce rytce. Absolvent ryteckého ateliéru získané
dovednosti a znalosti zužitkuje ve sklářských dílnách a ateliérech, rodinných firmách či
při studiu na vysoké škole.
Výtvarné vedení zaměření: Mgr. Renata Šikolová
Dílenské vedení zaměření: Jan Schindler

MALBA A DEKOR
Žáci tohoto ateliéru vytvářejí malby a dekory na užité tvary a autorské objekty. Navrhují
a realizují interiérové soubory, vázy, talíře, sklenice, závěsné objekty nebo objekty z plochého
skla. Některé návrhy od nich vyžadují přípravu v počítačových grafických programech, jiné se
zakládají na ruční malbě či kresbě. Jednotlivá témata studenti dostávají zadávána tak, aby
byla pestrá a aktuální, poskytovala dostatečný prostor pro uplatnění invence a fantazie
a rozvíjela jejich malířské a grafické myšlení. Vždy je zohledňována individualita žáka
a podporována chuť experimentovat a nacházet nová řešení. Během studia se žáci seznamují
s klasickou malbou sklářskými vypalovacími barvami, malbou drahými kovy, se stříkáním
dekoratérskou pistolí, pískováním a dalšími technikami, které mohou vzájemně kombinovat.
Při realizaci návrhů dochází ke spolupráci s externími firmami a dodavateli, pro které studenti
připravují technické výkresy. Studenti se s chodem sklářských firem seznamují také formou
exkurzí a odborných praxí. Studentská díla reprezentují školu na výstavách a soutěžích
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zaměřených na kvalitní řemeslo a design. Absolventi ateliéru se úspěšně hlásí na vysoké
školy, nacházejí atraktivní zaměstnání nebo se věnují podnikatelské činnosti.
Výtvarné vedení zaměření: MgA. Zdenka Hušková
Dílenské vedení zaměření: Iveta Šulcová

DESIGN ŠPERKU, BIŽUTERIE A MÓDNÍCH DOPLŇKŮ
Studenti oboru jsou vedeni k tvorbě originálního designu a k osobitému přístupu
k současnému šperku, bižuterii a módním doplňkům. Studium v nich podporuje úctu
k řemeslu a tradici stejně jako chuť k hledání nových cest a touhu experimentovat.
Výtvarná průprava se zaměřuje na osvojení výtvarných technik, jako je kresba, malba
a modelování. Součástí studijního programu je také rozvíjení dovedností v klasickém
i elektronickém navrhování pomocí profesionálních 2D a 3D grafických programů.
Studenti se seznamují s vývojem nových technologií, materiálů, aktuálním děním v oboru
a současnými trendy. Během studia ovládnou širokou škálu technik výroby šperku a seznámí
se s rozsáhlým spektrem přírodních či syntetických materiálů, a jsou tak schopni aplikovat
získané znalosti při vývoji vlastních návrhů a jejich následné realizaci. Přirozenou součástí
studijního programu jsou také designérské soutěže a spolupráce s oděvními návrháři. To vše
budoucím absolventům pomáhá k přijetí na vysoké školy, v uplatnění v zajímavém
zaměstnání či v samostatném podnikání.
Výtvarné vedení zaměření: MgA. Martin Grosman
Dílenské vedení zaměření: Bohumila Vacková

PRODUKTOVÝ DESIGN
Nejmladší výtvarně zaměřený obor školy byl založen v roce 2010. Za dobu jeho existence jím
prošlo přes padesát absolventů, kteří se mohou pochlubit mnoha úspěchy jak v České
republice, tak na prestižních soutěžích v zahraničí. Cílem práce v ateliéru je co nejúčelněji
propojit funkční a estetickou stránku navrhovaného předmětu. Úzké napojení na živou
průmyslovou výrobu, přímá komunikace se zadavateli a budoucími klienty je nedílnou
součástí odborného vzdělávání v tomto ateliéru. Témata týkající se produktového, obalového,
grafického, ale také interiérového a exteriérového designu, se kterými se studenti během
svého studia setkávají, se vyvíjejí souběžně s celkovým směřováním současného designu.
Výchova prostřednictvím konkrétních úkolů pro reálný svět, propojení umění, řemesla
a techniky a věrnost materiálům jsou hlavními stavebními články výuky. Studenti
při navrhování a výrobě modelů, prototypů i finálních produktů pracují s konkrétními
materiály (sádra, papír, dřevo, kov, plasty, sklo). Během samotného navrhování účelně
propojují klasické výtvarné techniky kresby, malby a modelování s použitím profesionálního
programového vybavení, včetně 2D grafiky, 3D modelování a 3D tisku. Toto široké
a komplexní vzdělání v oblasti současného designu umožňuje kvalitní předpoklady pro další
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studium na vysokých školách, výbornou schopnost uplatnění v mnoha kreativních oborech
a v neposlední řadě šanci kultivovat vizuální vkus, a tím i společnost jako celek.
Výtvarné vedení oboru: MgA. Zuzana Kynčlová, MgA. Tomáš Rýdl
Dílenské vedení oboru: Iva Kolorenčová, MgA. Tomáš Košťál
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Zajištění distanční výuky v době opatření proti COVID‐19
S ohledem na uzavření škol a školských zařízení a následné vyhlášení nouzového stavu
na celém území České republiky z 12. března 2020, jsme vypracovali vlastní systém
organizace výuky žáků na dálku. (Tehdy ještě neexistovala žádná metodika MŠMT, vše bylo
ponecháno na ředitelích škol). Systém výuky na dálku jsme založili na běžném rozvrhu hodin,
tak, aby se učitelé nepřekrývali ve svých mediálních komunikacích s žáky a aby i jejich rodiče
měli k dispozici přehled výuky fungující na dálku. Jelikož šlo o čas konání jarních prázdnin
v celém našem kraji, měli jsme oproti ostatním regionům horší situaci v tom, že žáci byli
tehdy mimo školu bez sbalených pomůcek a bez možnosti kontaktního informování
k opuštění školy na delší dobu. Hned v pondělí 16. 3. jsme proto svolali pedagogickou radu
a s novým systémem vzdělávání ji seznámili, zároveň byla učitelům umožněna práce
z domova hned od následujícího úterý 17. 3., kdy žáky a jejich rodiče informovali nejprve
třídní učitelé s prověřením možností vzájemné komunikace. Od středy 18. 3. již probíhala
úspěšně kontinuální vzdálená výuka s kvalitními výsledky. Prioritní pro nás byly předměty
maturitní a žáci byli průběžně klasifikováni. Výuku praktických předmětů, především v rámci
dílen a laboratoří, které nelze studovat distančně, jsme zařadili do úprav rozvrhu hodin hned
po návratu žáků do školy. Každý týden jsme tento proces sledovali přes mimořádné porady,
kdy informace získané od třídních učitelů předávali čtyři předsedové předmětových komisí
vedení školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy následně spustilo nový web jako
podporu pro školy a učitele při vzdělávání žáků formou na dálku. Výběr konkrétních
materiálů a nástrojů online výuky byl ponechán na úvaze každého učitele, jednotná je
komunikace a klasifikace přes všem dobře známý systém Bakaláři/Komens.

Návrat maturantů do školy 11. 5. 2020
Jako ředitelé odborných škol jsme v předstihu prosazovali, nejprve přes zřizovatele, asociace
škol a novináře, nutnost předřadit ústním maturitám přítomnost žáků ve školách
s praktickými maturitami, aby tak měli dostatek času na přípravu realizací svých prací
náročných na čas (cca 100 hodin). Od 11. května byla ze zákona možná osobní přítomnost
žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol,
a to primárně za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutorium. Studenty
jsme o této možnosti předem informovali a pozvali do školy za dodržování specifických
opatření. Umožněna tak byla práce na dokončení realizací v dílnách a laboratořích v rámci
příprav praktické maturitní zkoušky včetně konzultací v maturitních předmětech pro žáky
dobrovolně rozhodnuté dokončit svou zkoušku v tomto školním roce. Každý maturant, který
se účastnil práce v dílnách nebo laboratořích na přípravě praktické maturitní zkoušky, byl
od pondělí 11. 5. 2020 vpouštěn do budovy školy pouze v případě, že předložil vyplněné
a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Navíc, každé ráno, při vstupu do budovy školy a na domov mládeže, byla žákům preventivně
měřena teplota. Všichni byli proškoleni o zásadách bezpečnosti a hygieny v budově školy,
kde byla učiněna četná mimořádná opatření, aby nedocházelo k nežádoucím kontaktům
a překračování zákonných limitů. Žáci byli děleni do skupin ve třídě, pro práci v laboratořích
a dílnách, měli oddělená WC, šatny a prostor pro přestávky. Na jednotlivých dílnách sklářů
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pracovali ve skupinkách po dvou či třech s jedním učitelem, s dostatečnými odstupy nebyl
problém. Nikdo je nesměl navštěvovat ani doprovázet do školy. Chod školy byl zajištěn
dle upraveného stálého rozvrhu hodin a manuálu MŠMT pro ochranu zdraví a provoz
středních škol. Maturantům jsme vydali výroční vysvědčení a byla na nich vidět radost, že
jsou opět ve škole. K oboustranné radosti přispělo i udělení pochval ředitele školy 16 žákům,
za příkladné přístupy k studiu, mimořádné studijní výsledky a prospěch s vyznamenáním.
Velkou kvalitu jejich přípravy, byť za zhoršených podmínek, dík opatřením proti COVID‐19,
potvrdily i celkové výsledky jejich maturitních výkonů, porovnatelných s loňským rokem,
který byl bez vlivu COVID‐19.
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků (k 30. 9. 2019)
Souhrn: škola + DM + ŠJ

35
12

Přepočtený
počet
29,595
9,250

MD
fyz. počet
0
0

RD
fyz. počet
0
0

Celkem (SOŠ)

47

38,845

0

0

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

3
2
3
8

2,800
0,875
2,375
6,050

0
0
0
0

0
0
0
0

SUPŠS + DM
Pedagogové
Ostatní

38
17

32,395
12,500

0
0

0
0

55

44,895

0

0

Fyzický počet
Pedagogové (SOŠ)
Ostatní (SOŠ)

Celkem

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

vychovatelé
2,80

ostatní

celkem

0,875

3,675

Na škole je celkem 35 pedagogů, tj. 29,595 přepočtených, 183 žáků, tj.: 6,183 žáků
na učitele, průměrně 22,875 žáků na třídu.
Začínající pedagogové:
Důchodci:

0
5

Věková skladba pedagogického sboru
doporučená tabulka xls v přepočtených úvazcích

celkem
z toho ženy

< 30 let

31–40 let

41–50 let

1,000
0,000

8,357
2,857

16,381
10,667
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51 let–důchod.
věk
2,857
4,857

důchod. věk

celkem

1,000
0,238

29,595
18,619

Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů)
v přepočtených úvazcích
počet (přepočtení na plně zaměstnané)
29,595

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

z toho bez pedagogické či odborné kvalifikace
3,666

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

z toho bez
kvalifikace

1,00
1,00
1,00

1,00

Aprobovanost
průměrný celkový počet hodin
týdně
573,5

z toho bez odučených
aprobovaně
71,04

z toho bez odučených
neaprobovaně
502,46

Změny v pedagogickém sboru
Ve školním roce 2019/2020 došlo ke změnám v pedagogickém sboru.
K 27. 11. 2019 ukončil pracovní poměr Jan Schindler.
K 31. 12. 2019 ukončil pracovní poměr MgA. Libor Doležal.
K 3. 1. 2020 nastoupil do pracovního poměru Jan Schindler.
K 1. 2. 2020 nastoupil do pracovního poměru Mgr. A. Tomáš Plesl.
K 30. 7. 2020 ukončil pracovní poměr Mgr. Lukáš Kočvara.
K 30. 8. 2020 ukončila pracovní poměr Mgr. Dana Linhartová, Ph.D.
K 1. 8. 2020 nastoupila do pracovního poměru Mgr. Lenka Patková.
Mzdové podmínky pracovníků (škola)
15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
Celkový počet pracovníků (průměrný)

37,88

39,91

41,38

40,82

37,94

Počet pedagogických pracovníků (průměrný)

26,13

28,31

29,38

29,11

29,34

Počet nepedagogických pracovníků (průměrný)

11,75

11,60

12,00

11,71

9,33

Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických
pracovníků

26 238 29 288 29 233 34 739 37 936

Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. prac.

16 838 18 486 20 088 21 737 24 154

Průměrná výše nenár. složek mzdy pedagog. prac.

2 535

2 748

2 769

2 117

3 855

Průměrná výše nenár. složek mzdy nepedagog.
pracovníků

1 510

1 772

1 500

342

1 884
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4. Údaje o počtu žáků
Stav k 1. 9.2019
Počty žáků a rozdělení do skupin ve šk. roce 2019/2020
Studijní obory 28

Počet hodin:
193
(počet vyučovaných hodin je v relaci se žlutou knihou)
Studijní obor 28‐44M/01 – Aplikovaná chemie
Studijní obor 28‐46M/01 – Technologie silikátů
Ročník
1. CH
2. CH
3. CH
4. CH

Celkem Chlap.
18
11
24
6
23
11
25
14

Celk.

90

Dívek
7
18
12
11

42

ANJ ACH
18
16
24
20
23
23
25
22

48

90

TS
2
4

ŽP

Ach

FS

11
10

12
15

21

27

3

81

9

0

Studijní obory 82

0

Počet hodin:

4

0

391

0

třídy

0

16,29

0
tříd

Studijní obor 82‐41‐M/04 – Průmyslový design
Studijní obor 82‐41‐M/13 – Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

Ročník
1. V
2. V
3. V
4. V

Celkem Chlap.
19
1
27
5
27
4
20
4

Celk.

93

14

Škola celkem

Obory
28
82
Celk.

Dívek
18
22
23
16

ANJ
19
27
27
20

PD
8
8
8
8

VZS
11
19
19
12

BR
1
3
3
2

79

93

32

61

9

Počet hodin:

Celkem Chlap.
90
42
93
14
183

56

584

Dívek
48
79

ANJ
90
93

127

183

20,29

PD

HU
Ť
MAL RS FIG
2
2
2
2
4
4
4
1
2
5
2
3
2
2
2
2
10

13

10

BIŽ
2
4
4
2

8

12

tříd

VZS

BR

HU
Ť

MAL

RS FIG

BIŽ

32

61

9

10

13

10

8

12

32

61

9

10

13

10

8

12

Přepočet tříd studijních oborů 82‐1‐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 Železný Brod

Počet
kmenových
tříd

Počet
žáků

Ø žáků
na třídu

Počet
učitelů

Ø žáků
na učitele

8

183

22,875

29,595

6,183
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Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020
Rozhodnutí vydaná ředitelem školy
SŠ a VOŠ
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ
z toho vyřešeno autoremedurou
z toho postoupeno krajskému úřadu
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku
Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ
z toho vyřešeno autoremedurou
z toho postoupeno krajskému úřadu

počet

Domov mládeže

počet

79
18
74
20
6
0
6
4
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0

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

65
65

Údaje o rozhodnutí vydaných ředitelem školy
Rozhodnutí:
o přestupu do jiné SŠ
o změně zaměření vzdělání
o přerušení vzdělávání
o opakování ročníku
o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ
o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ
o vyloučení podle § 31 ŠZ
o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ
o povolení individuálního vzdělávání žáka
o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka
celkem
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počet
2
0
4
8
0
0
0
0
12
0
26

5. Výsledky výchovy a vzdělávání
Stud. obor

28‐44‐M/01
28‐46‐M/01
82‐41‐M/04
82‐41‐M/13
Celkem

(poslední řádek – doporučená tabulka)

zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhr. termínu
počet
žáků,
kteří
konali
zkoušku

počet žáků,
kteří
neprospěli

počet
žáků,
kteří
konali
zkoušku

počet
žáků,
kteří
prospěli

21
3

13
3

8
0

8
9
41

7
6
29

1
3
12

počet
žáků, kteří
prospěli

počet
žáků,
kteří
konali
zkoušku

počet
žáků,
kteří
prospěli

počet
žáků, kteří
neprospěli

1
0

0
0

1
0

0
0
1

0
0
0

0
0
1

7
0
1
4
12

4
0
0
3
7

3
0
1
1
5

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

1. pol.
28
6
0
8
1
1
2
0

opravné zkoušky

počet
žáků,
kteří
nepros
pěli

Prospěch žáků (doporučená tabulka xls)

2. pol.
104
15
0
1
0
0
0
0

1. pol.
20

2. pol.
65

143

108

neprospěl

9

4

nehodnocen

5

0

prospěl s vyznamenáním
prospěl

Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin
Ročník
Stud. obor
I. pololetí
82/1V
82/2V
82/3V
82/4V
Celkem
28/1Ch
28/2Ch
28/3Ch
28/4Ch
Celkem
Součet
Ročník
Stud. obor
II. pololetí
82/1V
82/2V
82/3V
82/4V
Celkem
28/1Ch
28/2Ch
28/3Ch
28/4Ch
Celkem
Součet

Počet žáků
na konci
pololetí
24
25
25
17
91
15
24
22
25
86
177
Počet žáků
na konci
pololetí
24
26
25
17
92
15
23
22
25
85
177

I. pololetí
oml.

neoml

1 488
2 065
1 897
1 515
6 965
584
1 352
1 311
1 433
4 680
11 645

oml.

celkem
8
0
0
2
10
0
0
1
29
30
40

neoml
1 079
975
895
640
3 589
422
767
800
998
2 987
6 576

celkem
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
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celkem
1 496
2 065
1 897
1 517
6 975
584
1 352
1 312
1 462
4 710
11 685
II. pololetí
celkem
1 081
975
895
640
3 591
422
767
800
998
2 987
6 578

absence na žáka
neomluv.
62,33
82,60
75,88
89,24
76,54
38,93
56,33
59,64
58,48
54,77
66,02

0,33
0,00
0,00
0,12
0,11
0,00
0,00
0,05
1,16
0,35
0,23

absence na žáka
neomluv.
45,04
37,50
35,80
37,65
39,03
28,13
33,35
36,36
39,92
35,14
37,16

0,08
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01

Uplatnění absolventů
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 82‐41‐M/13
UJEP Ústí nad Labem
SUPŠS Železný Brod
SUPŠ a VOŠ Jablonec n. N.
Nepodařilo se zjistit

1
2
2
4

Průmyslový design 82‐41‐M/04
Univerzita Hradec Králové, PF
Západočeská univerzita Plzeň
VŠUP Praha
TUL Liberec
Univerzita Palackého Olomouc
SUPŠS Železný Brod

1
2
2
1
1
1

Aplikovaná chemie 28‐44‐M/01
Univerzita Pardubice
TUL Liberec
Zaměstnání
ÚP
nezjištěno

8
4
1
1
9

Technologie silikátů 28‐46‐M/01
Univerzita Pardubice
ÚP

1
1
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6. Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků
Školení v rámci společné části maturitní zkoušky
Škola nominovala 9 pedagogů do role „Zadavatele“ a „Zadavatele s PUP“ společné části
maturitní zkoušky. Čtyři pedagogové získali osvědčení „Zadavatel MZ“, tři pedagogové získali
osvědčení „Zadavatel s PUP“. Dva nominovaní pedagogové kurz nedokončili a certifikát
nezískali.
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.
Každý z pedagogů měl povinnost účastnit se jedné vzdělávací akce dle vlastního výběru, aby
zvýšil svou odbornou, metodickou nebo pedagogickou způsobilost.
Druh

Akreditace

Hodin.
rozsah

Forma
studia

Způsob
ukončení

Počet
pedagogů

kvalifikační

J. Štrojsa

4

prezenční

osvědčení
včetně
pověření

15

Kázeň a klima školy

metodika

Mgr. M.
Veselá

8

online

osvědčení

38

Právo ve škole – dílna

metodika

8

online

osvědčení

19

Školní a vnitřní řád

metodika

8

online

osvědčení

6

Zadavatel MZ

metodika

CERMAT

3,5

prezenční

osvědčení

4

Zadavatel MZ s PUP

metodika

CERMAT

4

prezenční

osvědčení

3

24

prezenční

osvědčení

8

8

prezenční

osvědčení

1

8

prezenční

osvědčení

1

24

prezenční

osvědčení

1

8

prezenční

osvědčení

1

8

prezenční

osvědčení

1

Název programu

Zkouška podle § 14
odstavec (1) Vyhlášky
č. 50/1957 Sb.

Adobe InDesign

kvalifikační

Projektové vyučování
a další aktivizační
strategie ve výuce
přírodovědných oborů

metodika

Roadshow pro školy

metodika

Kreslení technické
dokumentace v programu
AutoCAD – základní

kvalifikační

Lightroom

kvalifikační

Matematika pro život

metodika

Mgr. M.
Veselá
Mgr. M.
Veselá

SUPŠ a ZUŠ
Zámeček,
s.r.o.
Pedagogická
fakulta
Univerzity
Karlovy
Microsoft
Partneři
ve vzdělávání
AbecedaPC
Consulting
a. s.
AbecedaPC
Consulting
a. s.
Univerzita
Karlova
20

Prevence syndromu
vyhoření a stresu

metodika

NPI ČR

8

prezenční

osvědčení

3

Tvořivá literární výchova
a tvořivý sloh

metodika

Krajská
knihovna
Liberec

8

prezenční

osvědčení

1

Regionální konference
ČŠI

metodika

ČŠI

8

prezenční

osvědčení

1

Základy vedení
třídnických hodin

metodika

Jules a Jim
z. ú.

8

prezenční

osvědčení

2

Jak porozumět dnešnímu
světu – vědecká
gramotnost ve 21. století

metodika

Descartes

8

prezenční

osvědčení

1

Dva fenomény
evropského sklářství –
benátské a české sklo

kvalifikační

NPÚ
bez akreditace

3

prezenční

potvrzení
o účasti

1

Středověké sklo z Prahy –
archeologické nálezy

kvalifikační

NPÚ
bez akreditace

3

prezenční

potvrzení
o účasti

1

Skleněné plastiky St.
Libenského a J. Brychtové
– Interiérové instalace
a umění ve veřejném
prostoru

kvalifikační

NPÚ
bez akreditace

3

prezenční

potvrzení
o účasti

1
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7. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola programy dalšího vzdělávání nenabízí.

22

8. Údaje o zapojení do projektů
Skleněné městečko SUPŠS ŽB 2019
Škola byla třináctým rokem spoluorganizátorem akce „Skleněné městečko“. Struktura
programu v hlavních aktivitách zůstává stejná – prezentace odborných institucí, výrobců skla
a bižuterie v budově školy, 20 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, byl
realizován 8. ročník sklářského sympozia Letní sklářská dílna. Účastníci sympozia
prezentovali svoji životní tvorbu formou večerní přednášky v aule školy veřejnosti. Výsledky
sympozia bylo možné shlédnout v rámci akce Skleněné městečko v Městském muzeu.
Crystal Valley 2019
V sobotu 26. 10. 2019 se škola zapojila do akce Crystal Valley. Prezentaci sklářských řemesel
a technologie skla shlédlo cca 300 osob. V neděli 27. 10. 2019 byla škola uzavřena.
Projekt naplňování ochrany měkkých cílů
Škola byla zahrnuta do projektu ministerstva vnitra ochrana měkkých cílů. Projekt se
uskutečnil od září do prosince 2019 a byl garantován paní Veronikou Fáberovou z firmy
Doverville. V rámci projektu se vedení školy účastnilo semináře na KÚ a semináře ve škole.
Pro pedagogy školy proběhnul seminář s nácvikem řešení krizových situací a následně bylo
pro školu vypracováno Vyhodnocení ohroženosti a Bezpečnostní plán. Závěrečné
vyhodnocení projektu proběhlo na KÚ 18. 12. 2019 za účasti zástupců OŠMT, Policie ČR
a ředitelů zapojených škol.
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I – NAKAP LK I. ‐
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498
Naše škola se účastnila v minulosti několika projektů se zaměřením na polytechnické
vzdělávání. Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I byla
tedy výzvou pokračovat a rozvíjet aktivity pro žáky základních a středních škol ve školním
roce 2018‐2019 a 2019‐2020.
Projekt NAKAP LK I byl spolufinancován Evropskou unií a ukončen v červnu 2020.
Rozpočet projektu byl uznán v částce 1 531 453 Kč, z toho investice 286 441 Kč.
V rámci podpory polytechnického vzdělávání probíhaly na naší škole kroužky pro žáky ZŠ:
•
•
•

Projektové dny pro třídní kolektivy se zaměřením na obecnou, anorganickou
a organickou chemii
Chemický kroužek pro žáky se zájmem o rozšíření si svých vědomostí a dovedností
při práci v laboratoři
Technicko‐umělecké hraní se sklem v odborných dílnách
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Pokračování projektových dní v chemické laboratoři jsme spolu s třídními kolektivy
8. a 9. ročníků přivítali z důvodu aktivního pokračování spolupráce se základními školami.
Zároveň jsme navázali na ukončený projekt TechUp. Zájem učitelů chemie základních škol byl
veliký. Uskutečnilo se celkem 47 setkání (původně se počítalo se 40 projektovými dny).
Bohužel se neuskutečnilo dalších 8 připravených aktivit z důvodu uzavření škol. Třídním
kolektivům se věnoval učitel chemie. Chemický kroužek naplnil naše očekávání. V prvním
roce realizace se přihlásilo 10 žáků ZŠ, ale pravidelně chodilo jen 9 žáků. Setkali se při práci
v laboratoři 20krát. V druhém roce se pravidelně účastnilo 9 žáků a setkali se 19krát. Díky
koronavirové pandemii se nestihl jeden kroužek. Všichni žáci základních škol z blízkého okolí
pracovali s velkým zaujetím a rozšířili si své znalosti z chemie. Žákům ZŠ se po celou dobu
věnovala učitelka chemie.
Technicko‐uměleckého hraní se sklem v odborných dílnách se v prvním roce účastnilo
5 žákyň a v druhém roce 7 žáků základních škol. Proběhlo všech 40 setkání v dílnách
bižuterie, malování skla, rytí, broušení, na dílně figurek a práce na sklářské huti. Pro žáky to
bylo kreativní setkání se zušlechťováním skla a tvorbou skleněných předmětů. V průběhu
realizace se vystřídalo celkem 10 odborných učitelů.
Pro žáky naší školy byl připraven Technicko‐umělecký kroužek. Během dvou realizačních let
se vystřídalo více žáků z 1.–3. ročníků z oborů výtvarných i technických. Jejich docházka sice
byla nepravidelná, ale v průměru se účastnilo 7 žáků. Důvodem byly změny v rozvrhu, výuka
odborných předmětů do odpoledních hodin a koronavirová pandemie. Přesto se podařilo
realizovat všech 40 setkání. Pro mnohé žáky to byla jedinečná příležitost dostat se
do odborných učeben nebo dílen jiného vzdělávacího oboru. To také byl záměr
při sestavování obsahu kroužku. Při sestavování náplně NAKAP LK II. se budeme opírat
o zvýšený zájem některých aktivit. Během dvou realizačních let se zapojilo 11 odborných
učitelů.
Prezentace firmy CRYTUR proběhla 5. 3. 2020 v rámci Hravého experimentování v chemické
laboratoři – pokusy s vakuem a tekutým dusíkem Na jedenáctém setkání kroužku přijel pan
J. Polák z firmy CRYTUR s kolegou J. Růžičkou. Kroužek obohatili tím, že přivezli aparaturu
na vyvíjení vakua a po té, co si o vakuu povídali, ukázali si, jaké má vakuum sílu a kde se této
síly dá využít. Žáci si mohli vše sami vyzkoušet pod odborným dohledem obou pánů.
Po těchto experimentech ještě proběhla ukázka experimentů s tekutým dusíkem, např. jak
se mění pevnost materiálu v závislosti na teplotě.
V rámci projektu jsme se zapojili i do projektových dní iQLANDIA v Liberci – „Dny pro žáky SŠ
v návaznosti na RVP a ŠVP“. Naši žáci se zúčastnili programu Anorganická chemie
a biochemie.
14. 11. 2018 se zúčastnil 3. a 4. chemický ročník a 22. 10. 2019 se projektového dne
v iQLANDII v Liberci účastnili žáci 2. a 3. chemického ročníku. Vzhledem k tomu, že máme
v rámci ŠVP poměrně dost hodin chemie, nebyly předložené úkoly složité, spíše zábavné.
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Žáci tuto aktivitu hodnotili kladně. V měsíci červnu se žáci 2.–3. ročníku zapojili
do projektových dní online – Nanoden a Jaderný program.
Zapojení do projektu NAKAP LK I. hodnotíme velice kladně. Každý rok se podařilo získat nové
uchazeče z řad účastníků kroužků a projektových dní. Pravidelně jsme podávali informace
o realizaci do Železnobrodského zpravodaje, aktivovali webovou stránku a další informace
vyvěšovali na nástěnku v přízemí školy pro žáky a veřejnost. Naši žáci si mohli vyzkoušet práci
na jiných odděleních, kam se během studia normálně neměli šanci dostat. Mohli si ověřit, že
každá manuální práce potřebuje i teoretické znalosti. Žáci výtvarných oborů měli zájem
o technické a žáci technických oborů o výtvarné dovednosti a znalosti. Docílilo se
vzájemného propojení žáků všech oborů. Na druhé straně si odborní učitelé vyzkoušeli práci
s žáky, které neučí. Potvrdilo se například, že i žáci z technických oborů si dokáží poradit
s výtvarnou tvorbou a žáci z výtvarných oborů si dokázali poradit třeba v chemické
laboratoři.
Jediným negativem byly odchody bývalých učitelů a nástupy nových, kteří se naštěstí
bez problému zapojili do aktivit. Koronavirová pandemie neumožnila realizovat více
projektových dní.
Realizované projektové dny ve školním roce 2019–2020
Termín

Základní škola

Téma

1.

12. 9. 2019 ZŠ Velké Hamry

Motivační pokusy

2.

19. 9. 2019 ZŠ Hejnice 1. skupina

Dělící metody

3.

19. 9. 2019 ZŠ Hejnice 2. skupina

Dělící metody

4.

7. 10. 2019 ZŠ, Arbesova, Jablonec n. N.

Dělící metody

5.

14. 10. 2019 ZŠ, Arbesova, Jablonec n. N.

Dělící metody

6.

17. 10. 2019 ZŠ Janov nad Nisou

Chemie v domácnosti
a kuchyni

7.

7. 11. 2019 ZŠ Janov nad Nisou

Kovy

8.

18. 11. 2019 ZŠ, Arbesova, Jablonec n. N.

Dělící metody

9.

21. 11. 2019 ZŠ Rokytnice nad JIzerou

Chemie v domácnosti
a kuchyni

10.

2. 12. 2019 1. ZŠ Železný Brod, Školní 700

Dělící metody

11.

6. 12. 2019 Masarykova ZŠ Libštát

Kovy

12.

9. 12. 2019 ZŠ Turnov, Skálova

Dělící metody

13.

10. 1. 2020 Masarykova ZŠ Zásada

Kovy

14.

13. 1. 2020 1. ZŠ Železný Brod, Školní 700

Dělící metody

15.

16. 1. 2020 ZŠ Liberec, Na Výběžku

Dělící metody

16.

20. 2. 2020 ZŠ Janov n. N.

Dělící metody
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17.

21. 2. 2020 ZŠ Jablonec n. N., Mozartova

Není alkohol jako alkohol

18.

27. 2. 2020 ZŠ Turnov, Skálova

Dělící metody

19.

5. 3. 2020 ZŠ Janov n. N.

Není alkohol jako alkohol

20.

6. 3. 2020 ZŠ Kokonín

Dělící metody

ŠABLONY II
Od ledna 2020 se zapojila SUPŠ sklářská do projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016599
Šablony II pro SUPŠS Železný Brod, který je zaměřen na zvyšování kvalifikace vyučujících
a využívání inovativních metod ve výuce. Zároveň se mohou dílenští učitelé a výtvarníci
vzdělávat přímo ve firmách a získané vědomosti a dovednosti uplatňovat při praktické výuce
našich žáků. Do projektu je zapojen i domov mládeže svými aktivitami – doučování žáků
v několika předmětech a zájmový klub pro rozvíjení volnočasových aktivit. Projekt bude trvat
do konce prosince 2021.
Rozpočet pro SŠ je 654 334 Kč a pro DM 214 462 Kč. Z tohoto projektu nelze nakoupit
investice.
V březnu 2020 proběhlo DVPP učitelů výtvarných oborů – InDesign. Účastnilo se 8 učitelů
a školení trvalo 3 dny.
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ formou dalších DVPP proběhl v srpnu
2020:
• Čtenářská gramotnost – 7 učitelů školy a 1 učitel DM
• Matematická gramotnost – 7 učitelů
Příprava dalších projektů
Během školního roku 2019–2020 jsme se zapojili do příprav dalších projektů pro posílení
vzdělávání učitelů a jejich kompetencí i pro zvýšení konkurenceschopnosti naší školy.
ŠABLONY III
Ve spolupráci s KÚ LK byla připravena předběžná šablona pro další projekt, ve kterém dojde
opět ke zvyšování kvalifikace učitelů, ke stážím ve firmách a zahraničních institucích.
Dalším připraveným projektem bude NAKAP LK II.
Od ledna 2021 se zapojí naše škola do další etapy projektu NAKAP LK II. Mezi aktivitami
budou projektové dny v chemické laboratoři pro třídy základních škol a umělecké projektové
dny pro umělecké školy a kolektivy. Pro žáky naší školy bude probíhat uměleckotechnický
kroužek pro rozvoj polytechnického vzdělávání. Zároveň se žáci naší školy zúčastní
projektových dní v iQLANDII a na TU Liberec.
Rozpočet je plánovaný na 2 634 000 Kč, z toho investice přibližně 329 700 Kč. V rozpočtu je
počítáno s platy vyučujících, občerstvením a dopravou pro projektové dny žáků ZUŠ a ZŠ,
s dopravou žáků SŠ na projektové dny v Liberci. Nedílnou součástí neinvestičních nákupů
bude materiál a pomůcky pro kroužky.
Původní realizace měla být od září 2020 po dobu tří let do 30. 6. 2023. Krajský úřad rozhodl
o zkrácení o 4 měsíce s realizací od ledna 2021.
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Mezinárodní programy
Ve školním roce 2019/20 se škola nezapojila do mezinárodních programů (ERASMUS).
ERASMUS PLUS – nová jednání zahájena
Ředitel školy Mgr. A. Jan Hásek obnovil jednání s koordinátorkou projektu ERASMUS paní
Ivou Málkovou, která prověří další možnosti konání stáží žáků v Anglii (Birmingham)
i pro skláře, neboť pro designéry a chemiky je dostatek umístěnek jinde a přislíbila rozšíření
nabídky případně o šperk a keramiku. Hlavní dva problémy pro uskutečnění dle paní
Málkové: Délka konání praxe nestačí 3 týdny (ŠVP), ale minimálně 4 týdny. A počet žáků
za školu je minimálně 16–17. Obě kritéria narážejí na finanční a organizační rentabilitu
projektu. Doporučuje provést průzkum zájmu v stávajících 2. a 1. ročnících, které by
případně obnovu projektu stihly. Další aspekt je ve ztrátě dalšího týdne výuky pro konání
praxe v zahraničí ve 3. ročnících (měsíc mimo školu), zvážit. Od ledna roku 2021 začíná další
7leté období praxí dle nových pravidel, bude nás informovat. Doporučuje výjezd až za 2 roky,
dobíhají výjezdy po opatřeních proti COVID‐19. Nabízí i ERASMUS PLUS – novou formu
výjezdu pro absolventy SŠ na dobu 3 měsíců, velký efekt, může s nimi vyjet i ta 1 měsíční
skupina, která se pak vrací dříve (organizační výhoda cesty tam).
ERASMUS PLUS – Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Projekt naší školy číslo 2017‐1‐CZ01‐KA102‐034682, s názvem Odborné stáže v Evropě byl
v roce 2020 vybrán jako příklad dobré praxe v odborném vzdělávání a přípravě a byl
nominován na ocenění Domu zahraniční spolupráce. Podobně jako v minulých letech i letos
připravil Dům zahraniční spolupráce publikaci, v níž prezentuje úspěšné projekty Erasmus+.
SUPŠS Železný Brod patří mezi ně. Zdroj: Mgr. Ivana Stránská Erasmus+ odborné vzdělávání
a příprava a bývalá školní koordinátorka projektu Mgr. Kateřina Mannová.
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9. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy/zařízení na veřejnosti
Spolupráce se sociálními partnery
Hlavní objem spolupráce během školního roku s komerční sférou směřuje k středním
a malým výrobcům. S místními regionálními firmami probíhá spolupráce v průběhu roku –
pomoc při realizacích klauzurních a maturitních prací (například místní sklářské firmy Detesk,
s.r.o., Sklo Suchánek s.r.o., Beadworld, a.s., Alšovice, Crytur Turnov, Polpur Turnov, TopTec
Turnov, aj.)

Praxe studentů sklářských oborů, Produktového designu a Aplikované chemie ve školním
roce 2019/2020 neproběhla z důvodu omezení chodu škol v souvislostí s COVID‐19
Praxe školní rok 2019/2020

3. V

3. CH

0

0

Spolupráce s odbornými institucemi
Univerzita Pardubice
Proděkanka Univerzity Pardubice Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D. dne 27. 11. 2019 slavnostně
předala označení Fakultní škola fakulty chemicko‐technologické Univerzity Pardubice naší
škole. Slavnostní předání proběhlo v aule školy za přítomnosti žáků 3. a 4. chemických
ročníků. Mezi spřátelenými institucemi dochází k vzájemné podpoře v rovině vzdělávací
i materiální.
Toyama City Institute of Glass Art
Dne 25. 10. 2019 si naši školu prohlédla významná návštěva z dalekého Japonska. Head
professor z Toyama City Institute of Glass Art Jin Hongo se svoji ženou Yoko, za doprovodu
iniciátora návštěvy Václava Řezáče, si prohlédli jednotlivá sklářská zaměření školy
a prodiskutovali možnou budoucí spolupráci mezi školami.
Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory
Proběhlo výjezdní zasedání v Plzni. Řešilo se přijetí nových členů, čekalo se na náměstka
MŠMT, řešila se soutěž Figura. Diskutovaná byla koncepce rozvoje a financování odborných
škol. Jarní zasedání bylo zrušeno z důvodu COVID‐19.
Asociace chemických škol ČR
Každoroční seminář neproběhl. Ředitelé škol byli pozváni do naší školy, vše bylo připravené.
Konání výjezdního zasedání zabránil COVID‐19.
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Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Spolupráce v rámci odborných přednášek a komentovaných prohlídek a zápůjček děl
pro výstavy. PhDr. Petr Nový, hlavní kurátor sbírek – odborné články pro časopis Sklář
a keramik, organizace Trienále, koordinace výstavy „HOT HOT HOT“ v Národním technickém
muzeu v Praze.
Městské muzeum v Železném Brodě
Projekt „Zimní sklářské pátky“ (uskutečňuje se během měsíců prosinec–březen), umožňuje
externím zájemcům z řad veřejnosti navštívit několik institucí a sklářských firem, včetně naší
školy.
Spolupráce s historiky skla
M. Hlaveš – příprava knihy k 100. výročí školy, UPM Praha, P. Nový – výstavy, projekty,
J. J. Polanecký – výstavy, projekty
P. Hejralová – výstava Pavel Ježek, výstava školy MVČ Hradec Králové, LSD, Učitelé
po škole II, zahájení školní výstavy.
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. Občanská beseda
pořádá během roku také další kulturní akce, které studenti navštěvují.
Česká sklářská společnost
SUPŠ sklářská je dlouholetým členem této odborné společnosti. Časopis Česká sklářská
společnost 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.
Svaz průmyslu a dopravy
Spolupráce v oblasti propojení vzdělávání a trhu práce.
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v městském divadle
Předávání maturitních vysvědčení se uskutečnilo 30. června 2020, v městském divadle
Železný Brod a proběhlo za účasti místostarosty města Mgr. Ivana Mališe, ředitele školy
Mgr. A. Jana Háska, statutárního zástupce ředitele školy RNDr. Martina Smoly, zástupce
partnerské firmy STEINEL, s. r. o Liberec, pana Vítězslava Březiny, rodičů, pedagogů, studentů
a absolventů. Součástí předávání vysvědčení bylo udělení 7 cen za nejlepší maturitní práce
roku 2020.
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Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Letní sklářská dílna 2019
Osmý ročník sklářského sympozia se po dvou letech vrátil do naší školní hutě, jednomu
účastníkovi poskytla technologické zázemí firma Detesk. Pětice umělců kromě realizace díla
uspořádala veřejně přístupné přednášky o své tvorbě. Sympozia, přednášky a výstavy se
zúčastnili i dva výtvarní pedagogové školy, MgA. Marta Havlíčková a Mgr. A. Jan Hásek.
EXISTENC – 10 let ateliéru Produktového designu
Výstava k 10. výročí založení ateliéru Produktového designu na sklářské škole v Železném
Brodě během měsíce října představila ateliér a studentské práce, které průřezově mapují
vývoj jeho desetileté existence. Během této doby ateliérem prošlo přes padesát absolventů,
kteří se mohou pochlubit mnoha úspěchy jak v Čechách, tak na prestižních soutěžích
v zahraničí.
Skleněné městečko 2019
Škola se podílela na organizaci festivalu sklářských řemesel ve spolupráci s městem Železný
Brod. Pro veřejnost připravila „Tvůrčí dílny“ v šesti sklářských řemeslech oboru Design skla
a v oboru Produktový design. Zpřístupněny byly také školní laboratoře, ve kterých pracovali
žáci a pedagogové oboru Aplikovaná chemie a Technologie skla.
Prezentace výrobců a producentů skla a bižuterie 2019
Sklářská škola se opět stala hostitelem výrobců skla, kterým v rámci Skleněného městečka
poskytla své výstavní prostory. Téměř dvacet firem prezentovalo vlastní sklářskou produkci.
Po stopách Bauhausu – 100 let
O prodlouženém víkendu 26. 10.–29. 10. 2019 uspořádal Klub sklářské školy v Železném
Brodě z. s. pro své členy, zaměstnance, rodinné příslušníky a přátele školy, odbornou
vícedenní studijní exkurzi do Německa po stopách legendární školy BAUHAUS, (Výmar,
Desava a Berlín).
Přípravný výtvarný kurz
Přípravné kurzy pro uchazeče o studium výtvarných oborů se zaměřují na kresbu, malbu,
modelování a navrhování. Poskytujeme rovněž konzultace k domácím pracím uchazečů.
Kurzy probíhaly od září až do prosince. Probíhal kurz Design skla a produktový design.
Večerní kresba
Pod vedením výtvarného učitele proběhlo 10 lekcí večerní figurální kresby pro žáky školy.
Trofeje soutěže o Cenu Karla Hubáčka za architekturu
Žák 4. ročníku oboru Produktový design Roman Mareš vytvořil design ceny Karla Hubáčka
ve formě skleněné vodováhy, která se stala trofejí předávanou vítězům soutěže o Stavbu
roku Libereckého kraje, „Cenou Karla Hubáčka za architekturu“.
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Sklářské svítání 2019
Škola prezentovala své obory na diskusním setkání na téma architektura ve skle v Muzeu skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
Fakultní škola Fakulty chemicko‐technologické Univerzity Pardubice
V souvislosti s tím, že se SUPŠS stala fakultní školou, proběhla prezentace FCHT Univerzity
Pardubice pro žáky 3. a 4. chemického ročníku.
Master of Crystal 2020
Již 13. ročníku soutěže Master of Crystal se zúčastnilo 42 soutěžních prací ze středních a vy‐
sokých škol. Odbornou porotou bylo do finále vybráno 5 děl. Z naší školy se podařilo do finá‐
le probojovat třem žákyním. Z ateliéru Designu šperku, bižuterie a módních doplňků Nikola
Kolářová a Veronika Kolářová a z ateliéru Produktového designu Klára Kiesewetterová.
Projektové dny
Projektové dny pro žáky ZŠ se konaly v chemických laboratořích, celkem se jich uskutečnilo
pětačtyřicet.
Euroregion AMOS
V pátek 4. října 2019 se účastnila naše škola v jabloneckém Eurocentru akce „Euroregion
AMOS“. Veřejnosti a budoucím uchazečům představila naše dva výtvarně zaměřené studijní
obory: Design skla a Produktový design. Dále dva technicky profilované obory: Aplikovanou
chemii a obor Technologie skla. Uchazeči o studium oboru Aplikovaná chemie se dozvěděli
více o moderních laboratořích a zaměřeních, ze kterých lze volit svou specializaci. Nabídli
jsme informace k oboru Technologie skla, který je podporovaný formou stipendia ze strany
Libereckého kraje a firmy Preciosa. Návštěvníkům jsme poskytli podrobné informace
o jednotlivých zaměřeních a studijním zázemí, které škola nabízí. Všichni zájemci obdrželi
podrobné informační materiály o možnostech ubytování a stravování, o mimoškolních
aktivitách, informace o termínech přijímacích zkoušek.
EDUCA MYJOB
Ve dnech 10.–12. října 2019 se naše škola prezentovala obdobným způsobem v rámci
veletrhu EDUCA MYJOB v liberecké Tip Sport Aréně. Pedagogové a žáci poskytli informace
k našim 4 studijním oborům.
IQLandia Liberec
Uskutečnila se odborná exkurze 2. a 3. chemického ročníku do vzdělávacího parku.
Odborné chemicko‐technologické exkurze
V průběhu prvního pololetí proběhly odborné exkurze 4. chemického ročníku do těchto
chemicko‐technologických provozů firem: TOP TEC, Crytur, Ontex Turnov, Zentiva, Dr. Müller
Pharma Hradec Králové, Pivovar Rohozec.
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Zimní sklářské čtvrtky
V průběhu zimních měsíců bylo možné, vždy ve čtvrtek, navštívit sklářské firmy a užít si
neopakovatelný zážitek. Do akce Zimní sklářské čtvrtky bylo zapojeno několik
železnobrodských firem, včetně naší školy. Při návštěvě a prohlídce mohli návštěvníci sbírat
razítka, za která obdrželi skleněnou postavičku skřítka.
Talente 2020 Mnichov
Na mezinárodní výstavu TALENTE, která se zaměřuje na současný design tvůrců do 30 let,
bylo přihlášeno i našich 12 žáků. Jedna z prací, dílo žáka Antonína Štekla, získala nominaci,
ale výstava, ani mezinárodní veletrh HWK však letos neproběhly.
Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 17. října 2019 se konal Den otevřených dveří primárně zaměřený na výtvarné
obory. Reprezentativní budova školy zaplněná skleněnými uměleckými artefakty vytvořila
nezaměnitelnou atmosféru, která pozitivně působila na každého návštěvníka. Zájemci si
mohli prohlédnout probíhající činnosti ve všech odborných dílnách a konzultovat
s výtvarnými pedagogy. Také uchazeči o technické obory obdrželi informace o studiu
a shlédli ukázky práce v laboratořích.
Burzy škol
Škola se dále prezentovala na burzách škol v Semilech a v Mladé Boleslavi.
Asociace středních škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory
Statutární zástupce školy se zúčastnil výjezdního dvoudenního setkání ředitelů škol v Plzni.
Made in Jablonec 2020 – Double Fantasy
Každoroční účast v projektu a letošní spolupráce s firmou Preciosa Ornela přinesla své plody,
které jste měli možnost spatřit v premiéře 9. 1. 2020 v Jabloneckém Eurocentru. Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod (SUPŠS) a Vyšší odborná škola oděvního
návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní Praha (VOŠON a SPŠO Praha) spolupracovali
po svých profesních rovinách. Všechny tři modely zdobí české perle a perličky PRECIOSA.
Letošní přehlídka Made in Jablonec zahrnovala 61 modelů od 21 týmů z 36 firem, škol
a designérů. Pod reprezentativní výsledky naší školy se podepsalo bižuterní zaměření
zastoupené třemi žákyněmi ve složení Darja Parsi, Silvie Šrámková a Nikola Lišková.
Sklářská škola dětem
Předškoláci z železnobrodských školek si přišli osahat školní dílny. Děti si poslechly
a na vlastní kůži okusily něco málo ze sklářského řemesla, dále si odnesly drobné výrobky
a hlavně krásné zážitky.
Den otevřených dveří – Aplikovaná chemie i výtvarné obory
Dne 5. února 2020 od 8 do 16 hodin se v naší škole uskutečnil Den otevřených dveří –
tentokrát zaměřený více na technické studijní obory Aplikovaná chemie a Technologie skla.
Na základě zvýšeného zájmu a potřeb sklářského průmyslu nabízíme, jako jediní v republice,
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obor Technologie skla. Studium tohoto oboru je finančně podporováno formou stipendijním
programem Libereckého kraje. Uchazeči o studium se podrobně seznámili s koncepcí výuky,
prohlédli si moderně vybavené laboratoře, získali detailní informace o přijímacím řízení
a dalších mimoškolních aktivitách žáků. Odborných konzultací, ukázek činnosti v jednotlivých
dílnách a veškerých informací se dostalo i uchazečům o obory Výtvarné zpracování skla
a Produktový design.
Maturitní ples 2019
Dne 8. 2. 2020 se konal v železnobrodské sokolovně maturitní ples SUPŠS.
Terezín
Jako každoročně se v tomto školním roce uskutečnila odborná exkurze pro žáky 3. ročníků
s workshopem.
3D tiskem proti COVID‐19 / Liberecký kraj – ochranné štíty pro záchranáře a KÚ
Výhodná regionální poloha Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě
v kombinaci s vybaveností školních laboratoří umožnily, aby se učebny proměnily v unikátní
„krajskou montovnu“, kde se na 3D tiskárnách (od české firmy Průša) vyráběly ochranné štíty
určené hlavně pro zdravotníky. Pedagogové oboru Produktový design od 22. 3. 2020 spojili
své síly s iniciativou „3D tiskem proti COVID‐19 / Liberecký kraj“, které zajišťovalo svoz
tištěných komponentů do školy a jejich následnou distribuci do předem vytipovaných
zařízení v kraji. Vedoucím sdružení je Antonín Gazda. Ve škole byly v provozu čtyři
3D tiskárny. Kromě této výroby k nám byly sváženy vytištěné komponenty i od mnohých
externích tiskařů‐dobrovolníků právě ze zmiňovaného sdružení, kteří tiskli doma, a bylo jich
něco přes 30. V jedné ze školních laboratoří jsme zajišťovali profesionální dezinfekci všech
vyrobených komponentů ještě před distribucí do zdravotnických zařízení, která byla
postupně rozšiřována o sféru školství a veřejné správy. Výrobním materiálem pro prvních
50 kusů nás zásobilo již zmíněné sdružení, které získalo finanční prostředky v rámci
dobročinné sbírky. Díky skvělé aktivitě sdružení 3D tiskem proti COVID‐19 / Liberecký kraj
a osobnímu nasazení pedagogů jsme společně distribuovali celkem přes 3 000 kusů
ochranných štítů. Několik současných i bývalých pedagogů všech oborů školy se podílelo
i na každodenním šití látkových roušek hned od poloviny března.
Lyžařský kurz, sportovní kurz, plenér
Tyto akce byly připraveny, ale v tomto školním roce z důvodu uzavření škol pro COVID‐19
opatření neuskutečnily (většinu řešíme přesunem nebo sloučením akcí v následujícím
školním roce).
Odborná exkurze k předmětu Dějiny výtvarné kultury do Itálie
Exkurze DVK 3. a 2. ročníku byla rovněž připravena a zaplacena, těsně před odjezdem
zrušena pro COVID‐19 opatření. Storno poplatky se nám podařilo eliminovat s pomocí
kladného vyřízení žádosti na OŠ KÚLK.
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Soutěže a olympiády
Naši žáci se v tomto školním roce účastnili oblastního kola soutěže pIšQworky, Olympiády
z českého jazyka a Logické olympiády.
Stezka svobody
V tomto školním roce jsme pokračovali ve společném projektu s občanským sdružením
z Horního Maxova na realizaci skleněných krychlí pro venkovní kamenné objekty se sklem
a kovem. Objekty budou doplněny citáty významných osobností ve vztahu ke svobodě,
jejichž podobu navrhují žáci školy. Letošní odhalení přerušil COVID‐19. Stezka by měla být
slavnostně otevřena 8. 5. 2021. Pro vznikající Stezku svobody v Jizerských horách bylo odlito
12 skleněných kostek. Poslední krychle měla být slavnostně, za účasti médií, odlita na školní
huti v sobotu 7. 11. 2020 v rámci akce Crystal Valley, ale obě akce byly pro COVID‐19
opatření zrušeny.
Asociace chemických škol
Každoroční setkání ředitelů chemických škol se mělo v tomto školním roce konat na naší
škole. Stačily však proběhnout pouze přípravy, samotná akce se uskutečnit nemohla.
Odborné exkurze z dějin výtvarné kultury v ČR
Každoroční plán exkurzí z předmětu Dějiny výtvarné kultury pokrývá nejdůležitější období
dějin výtvarné kultury. Ve školním roce 2019/2020 se mnohé exkurze pro COVID‐19 opatření
nepodařilo uskutečnit, realizovány byly dva zájezdy do Prahy s tematikou Umění 20. století.
Karnyx
Pokračování výtvarného projektu/soutěže pro naše žáky a propojení několika sociálních
partnerů se školou přerušil COVID‐19. Proběhla návrhová část hlavice hudebního nástroje
s žáky ve škole a konzultace návrhů s výrobcem nástroje. Následně nás čeká komisionální
vyhodnocení soutěže a určení vítěze k realizaci ve firmě Detesk.
Fakultní škola UJEP Ústí nad Labem – zahájení jednáni
V únoru 2020, po předběžných jednáních, pozval děkan FUD UJEP Pavel Mrkus ředitele školy
k pracovnímu setkání na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
k projednání nabídky vzájemné spolupráce fakulty a sklářské školy na základě formátu
fakultní školy. Osobní jednání přerušil již podruhé COVID‐19, ale spolupráce škol
pro studenty již prakticky začala.
Pokračování stipendia firmy Preciosa
Stipendium Libereckého kraje oboru Technologie skla. Jedním z důležitých zaměstnavatelů,
kteří mají zájem o absolventy tohoto oboru, je firma Preciosa, a.s. Firma Preciosa společně
s Libereckým krajem finančně podpoří žáky oboru Technologie skla po splnění podmínek
stipendijního programu i v následujícím školním roce.
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Škola v nové expozici Severočeského muzea v Liberci
Již od roku 2018 a 2019 SUPŠS spolupracuje na tvorbě nových exponátů a digitálních
podkladů pro novou uměleckohistorickou expozici Severočeského muzea v Liberci. Průběžně
byly dodány požadované materiály a exponáty žáků ze skla do vitrín. Fotografie školní
budovy i studentských prací z posledních 5 let budou tvořit spolu se základním informačním
textem a odkazem na webové stránky vizitku školy v digitálních obrazovkách v expozici.
Výstava SKLO A DESIGN
Tradiční prázdninová výstava SKLO & DESIGN v budově sklářské školy byla slavnostně
zahájena 30. června 2020 ředitelkou muzea paní Mgr. Petrou Hejralovou v doprovodu
ředitele školy. Veřejnost se mohla seznámit s nejnovějšími díly našich žáků, která vznikala
v rámci dílenských, klauzurních nebo maturitních prací. Školní expozice volně navazovala
na výstavu SKLOLETÍ – 100 let sklářské školy v Železném Brodě v Muzeu východních Čech.
Výstava SKLOLETÍ 100 let sklářské školy
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě si v letošním roce
připomíná 100. výročí své existence. Výstava SKLOLETÍ instalovaná ve výstavním sále
Muzea východních Čech v Hradci Králové je ohlédnutím za posledními deseti roky
tvůrčího úsilí této školy, doplněná ukázkami uměleckého skla z počátečního období její
existence. Není to poprvé, kdy se studentské práce z železnobrodské sklářské školy
představily v této budově. Před 91 lety, v roce 1929 uspořádal Sklářský ústav školní
výstavu v Kotěrově průmyslovém muzeu v Hradci Králové.
Výstava reprezentativního výběru děl posledního desetiletí byla k vidění od 3. 7. do 25. 10.
2020.
Výstava Učitelé po škole II 2020
V běžném pohledu k pojmu „být po škole“ není co vysvětlovat, ale hlavní myšlenka
při přípravě prvního ročníku takto pojmenované výstavy učitelů sklářské školy v roce 2013,
Učitelé po škole I, má jednoznačný význam. Většina našich „učitelů po škole“ tvoří a tím
každý nejlépe rozšiřuje vlastní kompetenci pedagoga o osobní dovednosti přímo z praxe.
Poděkování za uskutečnění této výstavy v rámci oslav 100. výročí školy patří především
ředitelce Městského muzea v Železném Brodě, Mgr. Petře Hejralové, Městu Železný Brod
a Klubu sklářské školy, týmu stávajících a bývalých pedagogů školy, MgA. Martinovi
Hlubučkovi, bez jejichž náročné práce a věnovaného času by se toto druhé pokračování
výstavy neuskutečnilo.
Oslavy 100 let sklářské školy
Původní ohlášený termín hlavní oslavy 100. výročí školy, stanovený na sobotu 20. 6. 2020,
přesouváme o jeden rok, tedy ze školního roku 2019/2020 na školní rok 2020/2021, který je
ekvivalentní založení školy v říjnu školního roku 1920/1921. Vše se tak děje z důvodu
zavedených vládních opatření proti COVID‐19, omezení pohybu společnosti a oslabení
průmyslu, firem, školství a sociálních partnerů. Ve hře je opět sobota, tentokrát 19. 6. 2021
a inzerovaný program zveřejněný na webu školy prozatím zůstává beze změn. Většinu
příprav jsme již měli hotovou, co lze, přesouváme o jeden rok. Hlavní dílo, symbol oslav,
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které vstoupí do dějin, je 320 stránková kniha SKLO|STO|BROD. V tuto chvíli je kompletně
napsána a nachází se ve fázi dokončování grafiky s termínem autorského odevzdání
do 30. 10. 2020. Zřizovatel, KÚLK nám po odeznění první vlny COVID‐19 opět uvolnil již
připravené finance na tisk knihy. V listopadu zadáme soutěž na dodavatele tisku, aby její
vytištění proběhlo do konce kalendářního roku 2020. Pamětní mince školy, soutěžená ČNB,
byla po únorové objednávce vyrobena v požadované emisi a obdrželi jsme ji pro školu již
v červenci 2020. Ani zbytek roku poškozeného COVID‐19 není bez akcí. Kromě zrealizování
velké výstavy školy k 100. výročí v reprezentativním prostoru Kotěrova Muzea východních
Čech v Hradci Králové v termínu konání od 3. 7. do 25. 10. 2020, s komentovanými
prohlídkami a doprovodnými přednáškami, byly součástí programu i dohodnuté prezentace
výstavy a řemesel naší školy pro ZŠ a ZUŠ v polovině září. Na čtvrtek 1. října jsme plánovali
slavnostní setkání na výstavě ve formě vernisáže, se všemi sociálními partnery a 23. 10. jsme
měli být s předváděním všech oborů naší školy účastni hlavní akce otevření muzea
veřejnosti, Muzejní noc. Tyto doprovodné náborové akce se již bohužel nemohly uskutečnit
pro vládní opatření proti COVID‐19. Koncepčně naše výstava v MVČ představuje současnost
školy přes žákovské práce s malým ohlédnutím do historie. Kdo jste se do Hradce Králové
na výstavu školy nestihli dostavit, pracujeme na možnosti jejího přesunu do dalšího
významného místa, až to vládní opatření umožní a v 3D naskenování ji připomeneme
na webu školy. Další uskutečněnou akcí podzimu bylo, hojně navštívené, tradiční, 14. konání
veletrhu Skleněné městečko v termínu 12.–13. 9. 2020 a to i za přísných opatření proti
COVID‐19. Novinkou od loňska je i naše významná participace na krajské akci Křišťálové
údolí, které se letos mělo konat o víkendu 7.–8. 11. 2020, ale bylo zrušeno prezenčně
a nahrazeno elektronickou verzí, které se škola rovněž zúčastní. Na všech akcích převážně
předvádíme řemesla s žáky na dílnách. Všechny zmíněné prezentace nám významně
pomáhají v náborové činnosti před podáváním přihlášek na střední školy s talentovou
zkouškou. Bohužel, už i na podzim zasáhl nepřítel jménem COVID‐19 a spousta akcí byla
zrušena, včetně burz škol. Reklamu škole a jejímu výročí jsme rovněž zrealizovali v předstihu
všech těchto akcí v nově zrekonstruované venkovní vitríně budovy České spořitelny, za což
děkujeme Městu Železný Brod, panu starostovi a realizátorům. Na průčelí budovy školy jsme
vyvěsili transparent se všemi akcemi roku oslav a na dvou stožárech schodiště visí vlajky
s logem oslav 100. výročí školy společně s dalšími vlajkami sociálních partnerů školy.
I na všechny příjezdové hlavní tahy do města připravujeme v další fázi jednotný systém
poutačů s informacemi o výročí školy, novém termínu konání oslavy a výstav školního roku
2020/2021. Jelikož byla naše škola v noci téměř neviditelná, v temnu za rozzářenými
panelovými domy Vaněčkovy ulice, zrealizovali jsme za podpory firmou Steinel Technik
Liberec automatické noční osvětlení tympanonu průčelí školy s hodinami
Zahájení školního roku na Podspálově
K tradičnímu setkání všech zaměstnanců před zahájením nového školního roku vyzval ředitel
školy v rámci zlepšování vztahů ve škole. Účast na akci byla neobvykle vysoká, setkání
proběhlo 28. 8. 2020 od 12.00 hodin.
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Úspěchy žáků v loňském školním roce 2019–2020
NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2019
Studenti oboru Produktový design Antonín Košek a Nikola Kolářová zaujali svými pracemi
nezávislou odbornou porotu celorepublikové soutěže Národní cena za studentský design.
Nikola Kolářová získává Národní cenu za studentský design v juniorské kategorii. Zároveň
obdržela i nejvyšší počet hlasů ve veřejném hlasování a stává se držitelkou Ceny veřejnosti.
Její batoh B‐help vznikal v úzké spolupráci s hendikepovanými lidmi (batohy nesou motivy
z jejich kreseb). Podstatnou součástí tohoto designu je koncepce, která počítá s tím, že koupí
takového batohu zákazník přispěje na konto zařízení, které je do projektu zapojeno. Tato
práce byla už v červnu vyhodnocena jako nejlepší maturitní práce 2019 v oboru Produktový
design.
LOGO MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽELEZNÝ BROD
Vedoucí Městské knihovny Železný Brod, paní Mgr. Dana Hudíková, se již v roce 2015
obrátila na naši školu s prosbou o navržení loga a vizuálního stylu pro nově rekonstruovanou
budovu knihovny. Byly vypracovány podmínky soutěže, která proběhla od února do června
roku 2016. Úroveň předložených návrhů byla vysoká, vítězové obdrželi finanční odměny.
Vítězný návrh Elišky Macháčkové byl realizován a zveřejněn se slavnostním otevřením
budovy knihovny 20. 2. 2020. Vítězné logo zdobí zrekonstruovanou budovu městské
knihovny.
DESIGN.S
Úspěch žáků školy na mezinárodním bienále studentského designu. Odborná komise soutěže
DESIGN.S vybrala do užšího kola 10 prací našich žáků. Mezi postupující byly vybrány práce
studentů Produktového designu: Elišky Horynové (Cornelius), Romana Mareše (Blik Blik),
Antonína Koška (Lapideus), Nikoly Kolářové (B‐Help), práce studentek ateliéru Malba
a dekor: Pavlíny Stránské (Mirror) a Marie‐Magdalény Jiřenové (Bezmola), práce studentky
Lenky Holubcové z ateliéru broušení a tavené plastika, práce studentů ateliéru Hutního
tvarování skla: Niny Klempererové (Soubor mís) a Antonína Štekla (Pravěk) a práce studentky
Lucie Václavíkové (Veselá abeceda) z ateliéru Design šperku, bižuterie a módních doplňků.
Gratulujeme!
Nejlepší maturity školního roku 2019/2020 byly oceněny
Certifikát za Nejlepší maturitu roku 2020 v oboru Design skla získala Markéta Hubertová
za rytý objekt „Neuro“, za obor Produktový design pak Lucie Charvátová za provlékací
dřevěné hračky „Cochin“. V oboru Aplikovaná Chemie Adéla Strnádková a Ondřej Veselý.
Nejlepší maturita roku 2020 ‐ Cena ředitele Školy byla udělena v oboru Design skla Kateřině
Hemkové za broušený a lepený objekt „Vesmír“ a v oboru Produktový design ji získal Ondřej
Vele za „Re‐design Tramvaje T3“. Zvláštní cena firmy Steinel 2020 v oboru Produktový design
byla udělena Julii Halamové za design náramkových hodinek „Memotime“.
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Mimořádná cena ředitele školy 2020
Barbora Heřmanová za reprezentaci školy autorstvím designu „Loga k 100. výročí založení
školy“, 2019, 2 V, obor Produktový design (viz foto)

Mimořádná cena ředitele školy 2020
Roman Mareš za reprezentaci školy autorstvím designu „Ceny Karla Hubáčka
za architekturu“, 2019, 3 V, obor Produktový design (viz foto)
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Rekapitulace činnosti nového ředitele školy – stručně
LEDEN 2020
1. 1. nástup nového ředitele do funkce, převzetí školy
2. 1. KÚ – převzetí dokumentů, žádost o provedení finanční kontroly za minulé 2 roky
3. 1. Kniha SKLO|STO|BROD jednání s grafičkou a týmem v Praze, navýšení stran knihy
na 320
6. 1. Nástup učitelů a žáků do školy. Převzetí projektů spolupráce „Stezka svobody“
(pan Tůma), Maxov, Lučany n. N., Jindřichov – realizace krychlí ze skla na školní huti. Převzetí
projektu „Paměť národa“ – původně 4 týmy Postbellum
7. a 8. 1. Přijímací řízení – talentové zkoušky – celkový počet 52 přihlášek, dostavilo se
41 uchazečů, 10 podvojných přihlášek, 1 uchazečka se nedostavila – dle výtvarné komise
a školní statistiky byly výsledky uchazečů výrazně lepší než v loňském přijímacím řízení
9. 1. Představení ředitele náměstkem hejtmana pro resort školství, panem Petrem Tulpou
v aule školy za přítomnosti všech zaměstnanců
15. 1. Výběrové komisionální řízení – vedoucí výtvarný pedagog zaměření Design
technickodekorativního skla a skleněných figurek – celkem přihlášeno 6 uchazečů, vítěz
T. Plesl
15. 1. Zavedení Směrnice č. 20 Vyřizování stížností – (převzato, schválené ČMOS v jiné škole)
17. 1. DAS – pojištění školy na právní odpovědnost
17. 1. Školení elektro E50 – DVPP + BOZP, školení, testování, certifikát
28. 1. Pedagogická rada – zavedení vzájemných hospitací učitelů napříč komisí – poznávání,
úcta
31. 1. První porada nového ředitele s ČMOS SUPŠS o zahájení vyjednávání o kolektivní
smlouvě a zásadách spolupráce v rámci podmínek GDPR – viz zápis
31. 1. Prošetření stížnosti učitelky T. Bohuňkové – dokončení, závěr a vyhodnocení – viz zápis
31. 1. Projednání vyšetřování stížnosti učitelky T. Bohuňkové za přítomnosti vedoucího
výboru ČMOS SUPŠS – viz zápis
ÚNOR 2020
5. 2. Den otevřených dveří zaměření Aplikovaná chemie/Technologie skla a silikátů
13. 2. Jednání k realizaci přestavby Domova mládeže u starosty města
14. 2. Porada všech zaměstnanců k podmínkám čerpání z fondu FKSP vyvolaná jednáním
s ČMOS SUPŠS návrh na změnu vyhlášky č. 11, odhlasování snížení příspěvku čerpání – viz
zápis
17. 2.–21.2. Finanční kontrola – Hospodaření PO za rok 2018, 2019 do 17. 2. 2020
19. 2. Zahájení porad Přípravného týmu dobrovolníků k řešení „Oslav 100. výročí školy“
v aule, pravidelnost 1× za 14 dní – (aplikováno do COVID‐19)
BŘEZEN 2020
2. 3. Podání stížnosti na jednání ředitele školy – za prošetření stížnosti T. Bohuňkové, podaná
ČMOS SUPŠS na KÚ a ČŠI
9.–13. 3. Jarní prázdniny v LK
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9. –13. 3. Montáž nového informačního systému školy (rozhlasů) pro zvýšení bezpečnosti
ve škole pro evakuace a invakuace (do všech učeben, kabinetů a dílen), příspěvek MVČR
10. 3. Výstava školy v MVČ Hradec Králové – 1. osobní jednání ředitele školy s ředitelem
Muzea východních Čech panem Petrem Grulichem
11. –13. 3. školení DVPP z projektu NAKAP – Adobe InDesign – výtvarníci školy
11. 3. Oznámení nástupu COVID‐19 – vyčkávání opatření vlády ČR, zrušení lyžařských výcviků,
zrušení zájezdu žáků v rámci DVK do Itálie v dubnu
13. 3. Měsíční termín k vyjádření ZO ČMOS SUPŠS k návrhu směrnice FKSP z 14. 2. 2020
16. 3. Zahájení výuky na dálku – Mimořádná pedagogická rada – zadání práce z domova
17. 3. Zahájení projektu učitelů dobrovolníků a společenství „3D tiskem proti COVID‐19“ –
tisk ochranných štítů v prostorách školy v návaznosti na šití roušek, následně s podporou
OŠ KÚLK
27. 3. Volby do školské rady
DUBEN 2020
6. 4. ČŠI – dotazníkový průzkum v řešení distanční výuky vedením školy
8. 4. OŠ KÚLK – videokonference ředitelů škol (Teams)
24. 4. Prošetření stížnosti učitelky I. Kolorenčové – závěr podán ČŠI – viz zápis
30. 4. Rodičovské schůzky „na dálku“ online
Průběžně – Příprava grafiky vlajky a letáků školy, plakátu výstav – Z. Kynčlová, příprava
výstavy školy – tým výstavy T. Rýdl, T. Plesl, Z. Kynčlová a další
KVĚTEN 2020
11. 5. Nástup maturantů na praktickou výuku, hygienická opatření proti COVID‐19
13. 5. Školní řád – videokonference s paní Veselou – vedení školy a PPK 10 – 15.00 hod
14. 5. WEB školy porada se správcem o změnách legislativy a nutných úpravách
15. 5. Reklama školy do přílohy MF Dnes – „Křišťálové údolí“
21. 5. Výstava školy v MVČ Hradec Králové – 2. osobní jednání s týmem muzea ve škole
25. 5. Výstava školy v MVČ Hradec Králové – 3. osobní jednání týmu školy s ředitelem
Grulichem a týmem muzea – konkretizace výstavy, prostor, úkolů
27. 5. KÚ Liberec – jednání o „Zprávě o činnosti organizace za rok 2019“ + výhledy, získání
identifikačního listu pro tisk knihy a přesvědčení o dotaci na nákup jedné odborné PC učebny
pro PD 12 stanic a serveru
28. 5. Talentové zkoušky II. kolo
ČERVEN 2020
1.–2. 6. Didaktické testy maturantů
3. 6. Skleněné městečko – jednání u starosty č. 2 – potvrzení konání veletrhu i v SUPŠS
8. 6. Přijímací řízení Aplikovaná chemie/Technologie skla
9. 6. Odchod učitelky DVK p. Linhartové – okamžité vypsání výběrového řízení na učitele DVK
10. 6. Zadání výmalby školní hutě po 25 letech – oslava výročí, reprezentace, média
15. 6. Výběrové řízení na hospodáře/řku školy – 12 uchazečů, komise 5 členů včetně
zástupce ČMOS
16.–19. 6. Ústní maturity Aplikovaná chemie / Technologie skla
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17. 6. ČNB – hotová ražba mince školy k 100. výročí – k vyzvednutí
20. 6. Termín oslavy 100. výročí – přesun na 19. 6. 2021 (již v předstihu 3 měsíců, web)
22. 6. Školská rada – zasedání, volba předsedy, realizace, plány, přehledy
22. 6.–25. 6. Ústní maturity Design skla a Produktový design
24. 6. Uzavření klasifikace, přijímání přihlášek do výběrového řízení na učitele DVK
25. 6. Rozporovací den uzavřených klasifikací dle metodiky MŠMT – pedagogická porada
26. 6. Závěrečná klasifikační pedagogická rada, lodě na Jizeře Klub SUPŠS (teambuilding)
29. 6. Výběrové řízení na učitele/lku DVK, Talentové zkoušky III. kolo
29. 6. – 2. 7. Instalace výstavy školy k výročí v MVČ Hradec Králové, tým
30. 6. Předání vysvědčení ve třídách, vernisáž školní výstavy, slavnostní předávání
maturitních vysvědčení v Městském divadle od 16 hodin
ČERVENEC 2020
3. 7. Otevření výstavy školy k výročí v MVČ Hradec Králové
7. 7. Otevření výstavy školy v budově školy (do 22. 8.)
15. 7. Komentovaná prohlídka výstavy školy k 100. výročí v MVČ Hradec Králové, kurátorka
výstavy P. Hejralová, ředitel školy J. Hásek za účasti ředitele a tiskové mluvčí MVČ, médií
a veřejnosti
20. 7.–24. 7. Výmalba školní huti, úklid
SRPEN 2020
17. 8. ERASMUS – jednání s koordinátorkou projektu paní Ivou Málkovou – obnovení
spolupráce
24. 8. Nástup na přípravný týden školy a opravné zkoušky. Řešení nové grafiky a obsahu
nábor
25. 8. Školení první pomoci – zaměstnanci
27. 8. Talentové zkoušky IV. kolo, Porada PPK
28. 8. Setkání zaměstnanců na Podspálově k zahájení školního roku (teambuilding)

Přehled mimoškolních aktivit pedagogů výtvarných předmětů za školní rok
2019/2020
TOMÁŠ PLESL
účast na výstavách
Galerie Bernarda Bolzana, Těchobuz
Pavel Ježek a žáci, Galerie Vlastimila Rady, Železný Brod
„Salon 7“, Galerie Vlastimila Rady, Železný Brod, ČR
sympozia
Sýkorovy Počedělice 2020, Louny
LSD 2020, realizace ve spolupráci s firmou Detesk (realizováno v prázdninovém termínu)
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ANNA POLANSKÁ
realizace
realizace skleněné plastiky do soukromého domu v Praze
výstavy
„Salon 7“, společná výstava, Galerie Vlastimila Rady, Železný Brod
MARTA HAVLÍČKOVÁ
výstavy
Holownia, Teater Modrzejewskiej, Old Town Hall, Legnica, PL
Sklářské symposium LSD 2019, Městské muzeum v Železném Brodě, CZE
ReGenerace 4, The Museum of Bohemian Paradise, Turnov, CZE
Czech Design Week 2019, Kongresové centrum Praha, CZE
soutěže
Soutěž o šperk Portheimky MEDA 100 – Přehlídka oceněných šperků, Portheimka Museum
skla, 1. místo, Praha, CZE
publikace
Sklář a keramik, „Šperk pro Medu“. Odborný recenzovaný časopis pro průmysl skla, keramiky
a bižuterie, č. 3–4/2020, roč. 70, str. 74–75, ISSN 0037‐637X, PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

RENATA ŠIKOLOVÁ
výstavy
„Praskání gramofonu“ samostatná výstava olejomaleb – Turnov, Kavárna Panorama
„Salon 7“, společná výstava, Galerie Vlastimila Rady, Železný Brod
ZUZANA KYNČLOVÁ
výstavy
„Nadace EURONISA“, Oblastní galerie Liberec, ČR
„The Alice and Louis Koch Collection in the Swiss National Museum“, Swiss National
Museum, Curych, CH
„Salon 7“, Galerie Vlastimila Rady, Železný Brod, ČR
„Sympozium Sympora 2020“, výstava v rámci mezinárodního intermediálního sympozia,
Raspenava, ČR
sympozia
Sympozium Sympora 2020, mezinárodní intermediální sympozium Raspenava, ČR
bibliografie
„Rings of the 20th and 21st Centuries – The Alice and Louis Koch Collection“, Beatriz
Chadour‐Sampson, Arnoldsche Art Publishers, Stuttgart, D
ZDENA HUŠKOVÁ
výstavy
Otisky svobody, Sbor Dr. Karla Farského, Semily, 23. 10. 2019–21. 11. 2019
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výstavy skupinové
Umělecká beseda – souvislosti a tendence 2019, Galerie Hotelové školy v Radlicích, Praha,
od 12. 12. 2019
Grafika rodu 2019, Obecní dům v Praze, 27. 1. 2020 – 23. 2. 2020 (nominace na Hlavní cenu
v kategorii B – malý formát)
Salon VII, Městská galerie Vlastimila Rady, Železný Brod, 22.2.–29. 3. 2020
Severočeská sbírka, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 12. 3. 2020–21. 6. 2020
Nadace Euronisa, Galerie Lázně, Liberec, 1. 11. 2019–8. 11. 2019
designová prodejní akce
Design Days Reichenberg, Galerie Lázně, 29. 11.–1. 12. 2019
realizace
Erotikon 2020, linorytový kalendář, představeno v Galerii Hollar v Praze 10. 12. 2019
MARTIN GROSMAN
akce
Designest, kreslířská performance, Kultivar, Liberec, 28. 09. 2019
samostatné výstavy
Grostlinná říše, Galerie Ahoj Nazdar Čau, Liberec, 10. 7. 2019–17. 9. 2019
Autoportrémy, MOON Gallery, Liberec, 12. 11. 2019–10. 1. 2020
soutěže a ocenění
Výhra v soutěži Mistr křišťálu 2019
TOMÁŠ RÝDL
MAJATORY (Matěj Jakoubek, Tomáš Rýdl)
projektové studie
Návrh celkové rekonstrukce interiéru a nová expozice skla pro Městské muzeum v Železném
Brodě / MAJATORY
Návrh rehabilitačního studia, Liberec (realizace 2020–2021) / MAJATORY
Návrh rodinné hrobky pro českou větev Ferdinanda Poscheho, Hřbitov na Olšanech Praha
(realizace 2021)
Návrh úpravy dispozice rodinného domu, Železný Brod / MAJATORY
Návrh architektonického řešení výstavy Davida Hanvalda „Rukopis převzít nejde!“
pro Oblastní galerii v Liberci (realizace září 2020) / MAJATORY
JAN HÁSEK
účast na výstavách
2019 Eros, Galerie POUZAR&OVÁ, Pražská 18, Jablonec nad Nisou
2019–2020 VIII. Letní sklářská dílna (LSD), výstava výsledků, Městské muzeum Železný Brod
soutěže
Soutěž o šperk Portheimky MEDA 100 – Přehlídka oceněných šperků, Portheimka Museum
skla, 4. místo, Praha
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sympozia
2019 VIII. Letní sklářská dílna (LSD), Železný Brod, realizace skleněných šperků „Torques+
I a II“, kravata „Teleskop“, ve firmě Detesk, s.r.o., (realizováno v prázdninovém termínu)
realizace
2019 Realizace ražené investiční platinové medaile „Zámek Pardubice“, Česká mincovna
Jablonec nad Nisou
prezentace vlastní tvorby
2019 (4. 9.) Jan Hásek, VIII. Letní sklářská dílna (LSD), prezentace v aule SUPŠS Železný Brod
publikace
Sklář a keramik, „Šperk pro Medu“. Odborný recenzovaný časopis pro průmysl skla, keramiky
a bižuterie, č. 3‐4/2020, roč. 70, str. 74–75, ISSN 0037‐637X, PhDr. Kateřina Nora Nováková,
Ph.D.

Přehled profesních aktivit odborných dílenských pedagogů za školní rok 2019/2020
JAN SCHINDLER
Výstava „Řemeslo a Umění ve skle 2019“ – Sklářské muzeum, Nový Bor (14. 6.–15. 9. 2019) –
ocenění „Čestné uznání za nápaditost a dokonalé řemeslné provedení“.
Výstava výsledků 7. mezinárodního sympozia rytého skla „Mistři českého, nejen rytého skla“
České Budějovice – Galerie Radniční síň 19. 10.–8. 11. 2019; Praha – Galerie Glassimo
13. 11. 2019–13. 1. 2020
Realizace rytého skla – autorská a zakázková práce
BOHUMILA VACKOVÁ
LSD 2019 – Letní sklářská dílna, Železný Brod, 3. 9. (pomoc při realizaci práce M. Havlíčkové)
Salon VII 22. 2.–29. 3. 2019 – instalace výstavy (pořádá Občanská beseda a IKS Železný Brod)
XV. VÝTVARNÝ SALON 2020 („Bead či nebýt? … exkurz do krajiny korálků“) – Muzeum
Českého ráje v Turnově – 5. 3. 2020 lektorování kurzu „Rokajl I. — Tkaný šmelc, jedna
z nejtradičnějších technik zpracování“
Po stopách Bauhausu – 100 let: 26. 10.–29. 10. 2019 – spolupráce na produkci zahraničního
zájezdu (Klub sklářské školy v Železném Brodě z. s.)
Vlastní autorská tvorba (Fler.cz); opravy šperků pro Zlatnictví Aleš Bartoš – zakázková výroba
KAMIL SKRBEK
LSD 2019 – Letní sklářská dílna, Železný Brod, 3. 9.–4. 9. 2019 (realizace díla výtvarníků –
účastníků sympozia ve školní huti)
IVETA ŠULCOVÁ
Realizace cen Zlatá koruna 2020
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JANA WÜNSCHOVÁ
Vzdělávací programy z oblasti pedagogiky: září 2019 – Základy vedení třídnických hodin;
březen 2020 – Kázeň a klima školy; duben 2020 – Právo ve škole – dílna
TOMÁŠ KOŠŤÁL
Výstava „Řemeslo a Umění ve skle 2019“ – Sklářské muzeum, Nový Bor (14. 6.–15. 9. 2019)
Kurz (školení) v programu InDesign 11.–13. 3. 2020
Odborná spolupráce s firmou Glasika
IVA KOLORENČOVÁ
Lektorská činnost: workshopy (vitráž a Tiffany technika) – Huť František, Sázava (listopad
2019, červen 2020), Centrum volnočasových aktivit Domeček, Praha (září 2019).
Trofeje pro Český svaz cyklistiky, Českou unii bojových sportů, Krále cyklistiky ČR, pro MČR
a MSR v silniční cyklistice
Miss ČR 2019 – modely pro bižuterii
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10. Poradenské služby
Zpráva výchovného poradce a školního metodika prevence za školní rok 2019 / 2020
Ve školním roce 2019/2020 jsme na škole měli 26 integrovaných žáků, z toho 8 žáků 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 žáků
(Jablonec nad Nisou, Semily, Liberec, Trutnov, Jičín a dalších) a s SPC v Liberci a Berouně.
Žáci 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 žákům poskytována pomoc při jejich podávání. V letošním školním roce
podalo přihlášky na VŠ a VOŠ 19 žáků (8 žáků z výtvarných oborů, 10 žáků z oboru
aplikovaná chemie a 1 žák z oboru technologie skla). Celkově bylo podáno 26 přihlášek
k dalšímu studiu.
Aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů na SUPŠS v Železném Brodě
ve školním roce 2019/2020 jsou stručně shrnuty v tabulce:

Specifická primární prevence

Nespecifická primární prevence

‐ filmové představení Báječná léta pod psa

‐ adaptační kurz pro 1. ročníky

(k 30. výročí Sametové revoluce)

‐ Skleněné městečko – aktivní účast na akci

‐ přednáška Sexuální výchova a prevence

pořádané městem Železný Brod

rizikového chování (MUDr. Radim Uzel)
‐ Komunikace (přednáška pro učitele)

Pozn.: Výkaz preventivních aktivit je součástí Výroční zprávy jako příloha č. 4

Vypracovala Mgr. Zuzana Andarová
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11. Řízení školy/zařízení
Realizace hlavních úkolů stanovených školou/zařízením pro školní rok 2019/2020
Domov mládeže
Školské zařízení je stavebně technicky dožité a v roce 2020 byla dokončena kompletní
projektová dokumentace k rekonstrukci objektu. Po rekonstrukci bude zachována současná
kapacita 65 osob a v nevyužité části objektu bude umístěna ZUŠ Železný Brod. Ve spolupráci
s městem Železný Brod bylo realizováno výběrové řízení na dodavatele projektové
dokumentace na kompletní rekonstrukci zařízení. V současné době KÚ libereckého kraje
od záměru rekonstrukce domova mládeže ustoupil.
Provozování Domova mládeže je pro školu klíčové. Na DM je ubytován každý třetí žák školy.
Ve šk. r. 2019/2020 byla kapacita DM zcela využita. 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. Nevyužívaná část
DM, oddělená od pokojů žáků, je pronajímána externím zájemcům a umožňuje vyrovnávání
celkových nákladů na provoz zařízení.
DM
 Běžná údržba v rámci vlastních kapacit, která zajišťuje udržení provozuschopnosti zařízení
do celkové rekonstrukce DM.
 Zvýšení počtu ubytovaných včetně nárůstu výkonů ve školní jídelně.
Škola
 Realizace opatření BOZP vyplývající z protokolu o kontrole uskutečněné OIP.
 Skladba studijních oborů zůstala nezměněna. Podařilo se otevřít 1. ročník studijního
oboru Technologie silikátů. LK a Preciosa a.s. tento obor podporuje stipendiem.
 Pedagogové užívají ověřené sady digitálních materiálů pro výuku především maturitních
odborných a všeobecných předmětů vzniklých v rámci projektu „Šablony“.
 Ve většině předmětů je i díky zastarávajícímu technickému vybavení z projektů možnost
vyučovat nejrůznějšími současnými metodami (počítačové učebny s 2D a 3D programy,
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, prohlubování pedagogických
a odborných kompetencí, doplnění pedagogické způsobilosti.
 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.
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Pedagogové
 Pro výuku je od vedení požadována u pedagogů aplikace nefrontálního způsobu
vyučování. Cílem školy je zajištění technických možností pro různé formy výuky. Zvýšila se
možnost vyučovat předměty s využíváním vypracovaných digitálních učebních materiálů.
 Pedagogové přistupují individuálně k žákům, kteří jsou diagnostikováni pro některé
poruchy – pečlivé vypracování PLPP a IVP, jejich naplňování a spolupráce s rodiči
na základě 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 – dle možností je uplatňován systém hodnocení za odvedenou práci
– za práci nad přímou pedagogickou činnost, dle potřeb školy – vzdělávací veletrhy,
nejrůznější formy prezentace školy, realizace exkurzí a kurzů, návštěvy výstav, vedení žáků
k účasti v soutěžích apod. 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 – vzhledem ke stanovení max. počtu výkonů
zřizovatelem dochází ke snižování úvazků THP. Struktura školy dlouhodobě vyžaduje
mnohé specifické profesní pozice.
Spolupráce se školskou radou, rodiči, odborovými organizacemi
 Spolupráce se Školskou radou byla korektní v souladu s platnou legislativou a přinesla
pozitivní impulsy k zlepšování vzdělávacích procesů a klimatu ve škole.
 Sdružení rodičů školy se sešlo 1× při rodičovských schůzkách, kde byli zástupci rodičů
z jednotlivých tříd informováni vedením školy o prioritách školy a potřebné součinnosti
zákonných zástupců na vzdělávání svých dětí.
 Rodiče mají 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.
 Odborová organizace ve škole působí od 2. 9. 2019. Současným předsedou je Ing. Petr
Medek.
 Vzájemná komunikace ředitele od 1. 1. 2020 včetně členů vedení školy se školní
odborovou organizací probíhá a je pečlivě archivována. Od 1. 7. 2020 byl komunikací mezi
školní odborovou organizací a školou pověřen statutární zástupce ředitele RNDr. Martin
Smola. Ve školním roce 2019‐2020 školní odborová organizace 2krát odmítla návrh
kolektivní smlouvy předložený ředitelem školy a vlastní návrh nepředložila. Odborová
organizace svými nekompromisními kroky vede vzájemnou komunikaci k soudní při, jejíž
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možnost vyvolání opakovaně zmínila. Školní odborová organizace zasílá stížnosti
na činnost vedení školy například KÚ Libereckého kraje OŠMT, Svazovému inspektorátu
bezpečnosti práce, Oblastnímu inspektorátu práce Liberec, ČŠI, hejtmanovi a dalším
subjektům. Vedení školy se neustále snaží se školní odborovou organizací dohodnout.
Spolupráce s jinými školami
 Kontakty s ostatními školami probíhají na úrovních jednání asociací odborných
chemických a uměleckoprůmyslových škol.
 Základní školy – škola navazuje na tradiční projektové dny pro žáky základních škol
v chemické laboratoři, a to v nabídce deseti různých tematických zaměření. Ve školním
roce 2019/2020 se v rámci projektu realizovalo 20 projektových dnů, kterých se zúčastnilo
13 základních škol.
 Aktivní výměna profesních zkušeností v rámci sklářských sympozií.
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12. Další záměry školy/zařízení, zhodnocení
Struktura vzdělávací nabídky školy reflektuje potřeby průmyslů v regionu. Nadále zůstává
aktuální a je v souladu s dlouhodobou koncepcí LK. Úzká spolupráce se sociálními partnery
v průběhu celého studia je pozitivně hodnocena zaměstnavateli, kterým se daří získávat mezi
našimi žáky své nové kolegy. Sklářská škola v Železném Brodě průběžně přizpůsobuje,
inovuje učivo a reaguje flexibilně na potřebné kompetence absolventů dle požadavků
z praxe.
Aplikovaná chemie
V červnu 2018 se sklářská škola stala fakultní školou University Pardubice, fakulty chemicko‐
technologické. Podpis memoranda o spolupráci potvrzuje vysokou kvalitu vzdělávání v oboru
Aplikované chemie. Stále trvá potřeba chemických laborantů u rozličných typů výrobních
procesů. V našem regionu jsou zastoupeny 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.
Studenti mají dobré předpoklady pro přijetí na vysoké školy, kde jich také většina ve studiu
pokračuje a teprve následně se vracejí do regionu.
Aplikovaná chemie patří mezi technické vzdělávací obory vycházející z aplikace matematiky,
přírodovědných a technických disciplin, které jsou podporované v aktuálních záměrech
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy nejen Libereckého kraje a jsou základem pro rozvoj
regionálního průmyslu.
Technologie silikátů (Technologie skla)
Obor dříve vyučovaný na škole je žádán regionálními firmami. Od školního roku 2016/2017 je
znovu otevřen a vyučován. Liberecký kraj a firma PRECIOSA a.s. podporuje žáky motivačním
a prospěchovým stipendiem dle stipendijního řádu LK.
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
Jednotlivá 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.
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Design skla – Ryté a reliéfní sklo
Toto zaměření má možnost řešit i další úkoly reliéfního zpracování skla technikami
leháním, tavením, lisováním, včetně možností stavebního skla a skla v architektuře.
Mnohé firmy realizující velké projekty osvětlovadel mohou být rozsahem svých činností
příkladem.
Design skla – Malba a dekor
Oddělení malby na sklo bude řešit další možnosti užití dekoru jak volné formy, tak užití
v dalších řešeních nejen na skle, ale i následně v interiéru, na doplňcích, látkách, keramice
apod. Možnosti otvírá také opětovná obliba skleněné mozaiky jako jedné z malířských
vyjádření.
Design šperku, bižuterie a módních doplňků
Obor skleněné bižuterie a skleněného šperku má možnosti se otevírat do širokého spektra
dalších materiálů a technik, které jsou nově dostupné (typy nových polotovarů ve skle,
užití plastů, využívání dostupných informací, 3D tisky např. z tzv. Knihovny materiálů).
Výraznou potřebou tohoto oboru je neustálé sledování módních trendů na světových
přehlídkách, orientace v produkci hlavních výrobců a hledání možností, jak na tuto
skutečnosti reagovat.
Design skla – Broušení a tavená plastika
Broušené sklo má nekonečné možnosti tvarovat surovinu tradičními technikami, návrhová
část se může odvíjet od nových technicky vyspělých zařízení firem nebo se soustřeďovat
na zpracování utaveného skla do předem určené formy. Způsoby zpracování utavené
suroviny skýtají ještě další možnosti, které lze hledat v návaznosti na tvary a výtvarné
záměry.
Design skla – Hutní tvarování
Hutní oddělení realizuje prvotní vymezení tvůrčí bohatosti nejenom návrhů studentů
vlastního oboru, ale základní podmínkou pro inovativní možnosti a hledání nových
přístupů ve všech oblastech zpracování skla. Přesah oboru je až do interiérového designu
a prvků do architektury.
Sledovaným cílem je, aby všechna zaměření studijních oborů nazvaného Design skla
využívala v předmětu Navrhování ICT technologie. Je nezbytné, aby tvůrčím způsobem byla
zpracovávána zadání v 3D technologiích, včetně vytváření grafických vizualizací i 3D modelů.
Žáci musí získat dovednosti pro virtuální návrhovou tvorbu tak, jak dnes firmy a zadavatelé
očekávají. S tím souvisí i kompetence k prezentaci svých návrhů i produktů. Pedagogové
musí být sami vzdělaní, aby mohli vést studenty k užívání informačních a komunikačních
technologií a k práci s nimi v každém zaměření.
Průmyslový design
Sledovaným cílem je, aby došlo k osvojení širokého spektra znalostí a dovedností, které se
zaměřují na návrhové zpracování užitých předmětů z různorodých materiálů. Tento obor je
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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.
Vzdělávací a výchovné záměry, vývojové trendy
 opětovné znovuotevření 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 – Preciosa
 účast v projektech přinášejících možnosti nového technického vybavení a dalšího
vzdělávání pedagogů
 spolupráce s NUV
 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
 udržování kontaktů s jinými uměleckoprůmyslovými školami – například Glasfachschule
Zwiesel v Německu, polská Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
ve Wrocławi, porovnávání přístupu k výuce v příbuzných oblastech, vyhledávání dalších
designérských škol i firem vycházejících z realizace projektu ERASMUS+
 využívání programů vypisovaných KÚLK, Operačních programů EU
 prezentace školy, nové www stránky, školní Facebook, výstavy v regionu, účast
na vzdělávacích veletrzích, pečlivá aktualizace www stránek, příspěvky do tištěných
i internetových médií, tiskové zprávy na portálu KÚLK a EDULK
 přirozené obměny pedagogického sboru přinášející pedagogy 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
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Investiční záměry
Dokončené, zahájené projekty
 doplnění bezpečnostních prvků
 průběžně probíhá revitalizace okolí školy
 DM – zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Domova mládeže. Po množství
jednání, z nichž některá proběhla i na KÚ Libereckého kraje, za účasti radního pro školství
Mgr. Petra Tulpy a vedoucí OŠMT Ing. Jiřiny Princové, se podařilo dokončit projektovou
dokumentaci DM. Dne 23. 1. 2020 došlo ke schválení stavebního záměru DM stavebním
úřadem MÚ Železný Brod. Schválená projektová dokumentace v hodnotě 2,8 milionu Kč
je uložena v ředitelně školy ve 2 kopiích. Realizace díla neproběhne, projekt byl ukončen
z důvodu vysoké finanční náročnosti v případě realizace stavby jak pro Liberecký kraj, tak
i pro Město Železný Brod. Ze strany Libereckého kraje se jedná o částku 70 mil. Kč vč. DPH
a ze strany Města Železný Brod je to částka 37 mil. Kč vč. DPH. Celkové náklady dle
rozpočtu projektové dokumentace činí 107 072 250,58 Kč vč. DPH.
 COV II – škola se účastnila i druhé vlny výběrového procesu na získání dotace na podporu
odborného vzdělávání, Centrum odborného vzdělávání II, podáním žádosti s předložením
rozpočtu na vybavení školy, ale situace kolem vývoje COVID‐19 dotační výběr přesouvá
na následující roky (úsporná opatření, výhledově rok 2023)
 nové počítače učebny PD (+ server) – získání dotace uvolněním financí v rozpočtu školy
na vybavení jedné odborné počítačové učebny pro 12 stanic včetně serveru, ředitel
obhájil nutnost dotace k nápravě havarijního stavu učebny Produktového designu školy –
probíhá nákup
 reorganizace Domova mládeže – v rámci reorganizace pracovních míst ve škole, je
od 1. 8. 2020 ušetřen 1 pracovní úvazek THP a to rozdělením pozice vedoucí domova
mládeže – THP, mezi tři stávající pracovníky. Vedoucí vychovatel, pedagogický pracovník,
převzal povinnosti týkající se provozu DM. Agenda účetní byla rozšířena o účetnictví
domova mládeže a bývalá vedoucí DM nastoupila na základě výsledku výběrového řízení
na pozici ekonomky školy po odcházející dlouholeté zaměstnankyni ze stejné pozice.
 nová kancelář v budově školy – personální reorganizace v rámci DM a školy (doporučená
kontrolou OŠMT KÚLK, OK‐04/20), si vyžádala vytvoření nové kanceláře, jelikož agenda
ekonomky školy byla rozšířena o povinnosti týkající dlouhodobého majetku Domova
mládeže a také stravování ve školní jídelně. Provoz v kanceláři ekonomky školy by
narušoval chod práce hlavní účetní. Nastala tedy nutnost vytvořit nový prostor pro účetní
školy, který jsme vytvořili přepažením stávající sborovny. Tyto stavební úpravy byly
provedeny v čase letních prázdnin a přinesly finanční náklady ve výši téměř 43 000 Kč, ale
především velkou a dlouhodobou úsporu v oblasti mzdového rozpočtu.
 rekonstrukce bytu školníka – další finanční prostředky byly ušetřeny tím, že byt školníka
v budově školy je rekonstruován svépomocí a ušetříme tak nemalé provozní prostředky,
které pak můžeme použít na rozvoj školy
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Další záměry
 pokračovaní ve vytvořené tradici akce „Skleněné městečko“, která přivádí do školy
největší množství návštěvníků v roce a vytváří pozitivní dojem o sklářských uměleckých
řemeslech
 rozšiřování vazeb se sociálními partnery napříč obory
 využití projektu NAKAP LK I, II
 využití projektu ŠABLONY II, III
 modernizace počítačových učeben, posílení serveru
 usilovat o rekonstrukci DM
 repase střešních oken, oprava tepelné izolace ve střešních konstrukcích
 realizování vzduchotechniky v dílně malírny, sanace vzlínání vlhkosti
 průběžná revitalizace školního pozemku
 rozšíření technologického vybavení v oborech a zaměřeních
 rozšíření sportovního vybavení pro možnosti volnočasových aktivit žáků
 opravy všech venkovních schodišť vedoucích k budově školy
 oprava, popřípadě výměna osvětlení za ekonomičtější variantu v tělocvičně
 oprava, popřípadě výměna osvětlení za ekonomičtější variantu v sklářské huti
 oprava venkovní terasy sklářské huti, kterou nám dlouhodobě zatéká do objektu
 nutné řešení tristní situace budovy Domova mládeže, nátěr střešních krytin
 hydroizolace celé budovy a výměna okenních výplní, (zde byla zastavena plánovaná
 rekonstrukce a proto je budova DM dlouhodobě zanedbávaná).
Seznámení pedagogů s vizí k založení oboru (zaměření) restaurování
Pro rehabilitaci a posílení zájmu o studium oboru Technologie skla připravuje ředitel školy
zřízení nového mezioborového zaměření s využitím podmínek, které ve škole pod jednou
střechou již převážně existují a tvoří tak možný souhrn propojení všech oborů školy.
Zatraktivnění školy proto spatřuje ve zřízení nového, pátého oboru Konzervátorství
a restaurátorství (82‐42‐M/01), programovým propojením oborů Technologie skla,
Aplikované chemie s Designem skla a světelných objektů, se specializací na restaurování skla,
silikátů, porcelánu a keramiky (s možností budoucího rozšíření na další materiály). S touto
vizí a konkretizací prvních kroků ředitel seznámil pedagogy na pedagogické radě hned
po nástupu do funkce v lednu 2020, Školskou radu a příslušný odbor KÚ Liberec. Podpora
ze strany zřizovatele, ČŠI a z řad odborných pedagogů školy byla přislíbena.
Nový školní řád
Vedení školy (6 osvědčení) bylo metodicky detailně proškoleno v květnu 2020 (v rozsahu
8 hodin) paní Mgr. M. Veselou online k problematice tvorby nového školního řádu. Původně
avizovaný říjnový termín předložení návrhu nového znění Školního řádu přesouvá vedení
školy na pozdější termín konání, případně na mimořádné zasedání Školské rady. Důvodem je
doložitelné přetížení administrativou vyjednávání ze strany ČMOS, četností kontrol
a mimořádných výukových opatření. Vedení školy spatřuje v řešení nového Školního řádu tak
zásadní a klíčový dokument, že nehodlá podcenit své časové možnosti v předložení
kvalitního návrhu.
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Závěr
Škola si klade za cíl být respektovanou a vyhledávanou vzdělávací institucí nejen v regionu.
Být pozitivně hodnocena odbornou i laickou veřejností. Složení pedagogického sboru udržet
na vysoké odborné úrovni. Velký důraz bude nadále klást škola na propojení s praxí
a spolupráci s firmami. Intenzivně pokračovat v nastavených opatřeních směřujících
k posílení pozitivní atmosféry ve škole. Zásadní výzvou pro školní rok 2020/2021 je
pokračovat v trendu zvyšování úspěšnosti žáků u maturitní zkoušky i za velmi náročných
a nevyzpytatelných opatření vlády proti pandemii COVID‐19.
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13. Údaje o výsledcích kontrol
3. 2.–5. 3. 2020 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly
Hospodaření příspěvkové organizace kraje za rok 2018 do data zahájení kontroly a aktuální
personalistika. Protokol o kontrole Čj.: OK‐ 04/20 k nahlédnutí po vyžádání.
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14. Základní údaje o hospodaření školy
Tuto kapitolu považujeme za shodnou s obsahem závěrečné zprávy za rok 2019, jež byla
projednávána v květnu 2020. 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
Výkaz preventivních aktivit pro školní rok 2019/2020
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Příloha č. 1

Informační zpráva Školské rady za školní rok 2019/2020
Během tohoto školního roku došlo k nestandardním událostem, se kterými následně
souvisely i výrazné změny ve složení Školské rady.
Jednalo se především o účast členů Školské rady na mimořádném setkání Rady Libereckého
kraje konaného dne 9. 9. 2019, která mimo jiné řešila odvolání MgA. Libora Doležala
z vedoucího pracovního místa ředitele. Většina členů vyjádřila podporu stávajícímu vedení,
ale názorový rozkol uvnitř ŠR se dále projednával na následující schůzi 23. 10. 2019. Na té
byli přítomni: Mgr. Petra Rybářová, Mgr. David Pospíšil, BcA. Zdeňka Fialová, Zbyněk Votoček
a Mgr. František Lufinka, dále byli přizváni RNDr. Martin Smola jako statutární zástupce,
Ing. Petr Medek jako zástupce odborů, MgA. Tomáš Rýdl a Iva Kolorenčová. Svoji účast
omluvil náměstek hejtmana Mgr. Petr Tulpa, Zuzana Kynčlová a JUDr. Iveta Hajlichová, která
k 1. 11. 2019 rezignovala na funkci člena zastupujícího zřizovatele.
Předmětem setkání bylo především schválení Výroční zprávy za uplynulý rok, dále
projednávání stížnosti na odborné vzdělávání na oboru Produktový design a řešení
diskomfortní situace členky odborové organizace.
Vývoj situace kolem rezignace ředitele a uvnitř ŠR nakonec vedl k dobrovolnému složení
funkce člena Školské rady k 31. 12. 2019 Mgr. Davida Pospíšila a předsedkyně Mgr. Petry
Rybářové a k následným volbám nových členů.
V Železném Brodě 18. 9. 2020

Mgr. Petra Rybářová

Ředitel školy vyhlásil volby zástupců pedagogického sboru konané dne 27. 3. 2020.
Kandidáty za pedagogy školy byli zvoleni Jan Schindler a Petr Melichar.
RNDr. Martin Smola
Na 22. 6. 2020 ředitel školy Mgr. A. Jan Hásek svolal zasedání Školské rady. Stalo se tak
po odstoupení dvou dosavadních členů ŠR zvolených za pedagogy, Mgr. Petry Rybářové,
dosavadní předsedkyně ŠR a Mgr. Davida Pospíšila. Na jejich místa byli 15. 6. 2020 zvoleni
Petr Melichar a Jan Schindler. Zasedání ŠR 22. 6. 2020 se zúčastnili za pedagogy již zmínění
Petr Melichar a Jan Schindler, za rodiče BcA. Zdeňka Fialová a pan Zbyňek Votoček,
za zřizovatele starosta města Mgr. František Lufinka. Zasedání ŠR se také zúčastnili Mgr. Petr
Tulpa, Mgr. Jan Hásek a RNDr. Martin Smola.
V úvodu zasedání ŠR byl zvolen její nový předseda Jan Schindler, který jmenoval do funkce
zapisovatele Petra Melichara.
Dále promluvil ředitel školy Mgr. A. Jan Hásek, který ŠR seznámil se svou vizí řízení školy
a s průběhem fungování školy v období od svého nástupu do funkce 1. 1. 2020 do 22. 6.
2020. ŠR dále informoval o událostech, očekávaných a plánovaných ve školním roce
2020/2021.
Po odstoupení JUDr. Ivety Hajlichové je druhé místo člena ŠR za zřizovatele nově obsazeno
panem Ivanem Kalouskem, generálním ředitelem firmy Detesk.
Další zasedání ŠR se bude konat ve druhé polovině října 2020. ŠR zde bude seznámena
s výroční zprávou o chodu školy a s ředitelem navrženými změnami ve školním řádu.
Podrobnější informace o jednání ŠR budou uvedeny na školním webu v sekci Dokumenty
a v archivu SUPŠS.
V Železném Brodě 17. 9. 2020

Jan Schindler
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Příloha č. 2

Zpráva o činnosti Domova mládeže
Údaje o počtu žáků k 31. 10. 2019
Počet ubytovaných
Domov mládeže SUPŠ
sklářské Železný Brod

Počet
podaných
přihlášek

65

Počet
přijatých
přihlášek

Kapacita

Počet pedagog.
pracovníků

Počet žáků
na pedagog.
prac.

65

65

3

21,66

Přehled žáků ubytovaných v domově mládeže
Škola

Celkem

Chlapci

Dívky

Starší 18 let

Z toho dívek

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

63

11

52

21

17

Střední škola řemesel
a služeb, Smetanova
66, 466 01 Jablonec
nad Nisou, příspěvková
organizace

1

0

1

1

1

Střední
uměleckoprůmyslová
škola a Vyšší odborná
škola, Turnov, Skálova
373, příspěvková
organizace

1

1

0

1

0

65

12

53

24

18

Celkem

Žáci byli vedeni ve třech výchovných skupinách. První skupinu (22 žáků) tvořili žáci 2. ročníku
SUPSŠ Železný Brod (obory DS, PD, ACH) a žáci 4. ročníku (obor ACH). Ve skupině bylo
6 chlapců a 16 dívek. Skupinu č. 2 (23 žáků) tvořili žáci 3. ročníku SUPŠS Železný Brod a jedna
žákyně IŠS Jablonec nad Nisou. Ve skupině byli 3 chlapci a 20 dívek. 3. Skupinu (20 žáků)
tvořili žáci 1. ročníků SUPŠS Železný Brod (obory DS, PD, ACH), jeden žák SUPŠ Turnov
a 4. ročníku (obory DS, PD) Ve skupině byli 3 chlapci a 17 dívek. Výchovnou činnost zajišťovali
tři pedagogičtí pracovníci.
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Výsledky výchovy a vzdělávání
Výchovná práce DM vychází z celoročního plánu práce rozpracovaného do měsíčních plánů,
z pedagogických porad, aktuálních kulturních a vzdělávacích nabídek, kontaktů s rodiči, se
školou, porad vedení DM, porad vychovatelů a individuálních problémů nebo připomínek
jednotlivých žáků. Žáci vyjadřovali své připomínky k úrovni ubytování a stravování na DM
na skupinových shromážděních a prostřednictvím svých zástupců při schůzkách samosprávy
a stravovací komise.
Výchovnou práci zajišťovali 2 vychovatelky 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, ředitelem SUPŠS
popř. s jeho zástupci. Vychovatelé se v rámci DVPP pravidelně účastní Celostátní konference
Domovů mládeže v Hradci Králové.
Výchovné problémy se řešily v průběhu školního roku ve spolupráci pedagogických
pracovníků s žáky, zákonnými zástupci, výchovnou poradkyní školy, vedením školy a byly
zaznamenány v pedagogické dokumentaci. S výchovnou poradkyní školy byla řešena
prevence a problematika užívání OPL. Žáci byli upozorňováni na škodlivost zneužívání
návykových látek formou individuálních rozhovorů.
V návaznosti na výše uvedené byla jedním z důležitých cílů činnosti DM podpora
mimoškolních aktivit dostupných v Železném Brodě a okolí, jejich zprostředkování,
organizování a jejich další rozvoj. Žákům byla nabízena jak vedená činnost na DM, tak
činnosti organizované a nabízené jinými zájmovými subjekty a organizacemi. Využívána byla
sportovní hala SUPŠS k rozšíření sportovně‐zájmových činností, v rámci kterých byly
realizovány sportovní aktivity jako především florbal, volejbal, cvičení na posilovacích
strojích, stolní tenis, aerobic a vedené lezení na umělé horolezecké stěně. Uskutečnily se
turistické výlety do okolí města, žáci s lezeckou průpravou na umělé horolezecké stěně měli
možnost vyzkoušet své dovednosti při lezení v přírodě s certifikovanou lezkyní. Žáci měli
k dispozici veškeré dostupné zařízení posiloven (posilovací stroje, běhací pás), zařízení
kluboven (stolní fotbal, stolní tenis, TV, PC). Všechno výše uvedené zařízení DM bylo žáky
využíváno každodenně a intenzivně. Ve vazbě na DDM Mozaika v Železném Brodě, využívají
žáci kroužek keramiky vedený vychovatelkou DM. Žáci ubytovaní v DM se také zapojili
do spolupráce s DDM Mozaika a vedou zde zájmovou činnost pro mladší žáky (kroužek
deskových her).
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Žáci byli vedeni k výběru vzdělávacích programů podporujících zaměření školy, zejména
v oblasti literatury, jazyků, dějin umění, chemie aj. Vychovatelé se podíleli na organizování
sportovních a kulturních akcí v DM i mimo něj. Byly realizovány prezentace prohlubující
především výtvarné povědomí (přednášky o dějinách výtvarného umění). Žákům byla
zprostředkována kulturní nabídka úměrná cílové skupině (program KC kino, divadlo, výstavy,
nabídka přednášek). Žáci se také aktivně podíleli na kulturně společenském dění a to v rámci
příprav programu studentských přednášek. Organizovali vánoční besídku v prostorách DM,
oslavy narozenin spolubydlících apod.
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. V rámci projektu Šablony II probíhalo pod DM
doučování v předmětech ČJ, AJ, Mat. Byl založen klub deskových her při DM. Realizace
projektu však byla značně ovlivněna situací s COVID‐19. Účastníkům projektu bylo nabídnuto
zprostředkování doučování online, přesto bylo, následkem mimořádných opatření, nutno
tyto činnosti přesunout do nastávajícího školního roku.
Ve spolupráci se školou se DM podílel na přípravě Harmonizačních kurzů pro 1. ročníky,
které organizačně i obsahově zaštítil.
Spolupráce s rodiči, školami, dalšími organizacemi
Telefonické, emailové nebo osobní kontakty se školou – téměř každodenní kontakt
(nahlašování nepřítomnosti žáků, součinnost domova mládeže s akcemi školy a pravidelná
účast na pedagogických poradách SUPŠS. Dle potřeby je vedena telefonická nebo emailová
komunikace s rodiči, rodiče též využívají návštěv DM při rodičovských schůzkách SUPŠS.
DM udržuje kontakt a spolupracuje s dalšími místními zájmovými a vzdělávacími
organizacemi (DDM, Městská knihovna ŽB, ZUŠ, TJ Sokol apod.)
Výchovná opatření
pochvala vyslovená vychovatelem
pochvala vyslovená ředitelem
jiná ocenění
napomenutí vychovatele
napomenutí ředitele
důtka ředitele
podmínečné vyloučení žáka z DM
vyloučení žáka z DM
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počet za 1. pololetí
2

počet za 2. pololetí

1

1

Výčet aktivit za školní rok 2019/2020
Září













Nástupy žáků na DM, organizační záležitosti, rozmístění na pokoje, zápůjčka věcí.
Seznámení 1. ročníků s DM.
Seznámení žáků s Vnitřním řádem DM a zásadami BOZP a PO (2. 9.)
Přednáška – Letní sklářská dílna (3. a 4. 9.)
Vernisáž Jan Tesař – Ryté sklo (5. 9.)
Seznamovací vycházka po Železném Brodě (4. 9.) – instituce města, zdravotnictví,
bankomaty, doprava, kultura (Trávníky, Běliště, Kotelna)
Harmonizační dny Malá Skála – 1. ročníky (5.–7. 9.)
Příprava občerstvení na akci „Skleněné městečko 2019“ – Den otevřených dveří SUPŠS
Akce „Skleněné městečko“ 13.–15. 9. – festival sklářského řemesla – víkendový provoz
školy a domova mládeže, společenské akce v Železném Brodě
Schůzky výchovných skupinek
Velké vaření v DM – minikuchyňka – zdravá kuchyně
Nabídka zájmových kroužků a útvarů v ŽB a okolí
Sportovní hry – sportovní hala SUPŠS – každé pondělí od 18.30 a čtvrtek od 19.30 (florbal,
basketbal, volejbal, vybíjená, fotbal, badminton, lezení na UHS – výběr činností dle
dohody

Říjen














Vernisáž výstavy PD SUPŠS – výročí v JBC (1. 10.)
Schůzky výchovných skupinek
Lezení na UHS v JBC (Makak)
Kroužek keramiky DDM s p. vychovatelkou
AJ doučování – Modrá sova Loužnice
Večerní kresba SUPŠS
Výlet okolí ŽB – Riegrova stezka, piknik u DM, táborák (14. 10.)
Přednáška V. Řezáč – Kontinuita (22. 10.)
Kontrola elektrospotřebičů (24. 10.)
Den otevřených dveří SUPŠS
Sportovní hry – sportovní hala SUPŠS – každé pondělí od 18.30 a čtvrtek od 19.30 (florbal,
basketbal, volejbal, vybíjená, fotbal, badminton, lezení na UHS – výběr činností
dle dohody)
Úklid okolí DM (s p. vychovatelkou)

Listopad








Sportovní hry – sportovní hala SUPŠS – každé pondělí od 18.30 a čtvrtek od 19.30 (florbal,
basketbal, volejbal, vybíjená, fotbal, badminton, lezení na UHS – výběr činností dle
dohody)
Kinologický workshop (14. 11.)
Prezentace z exkurze v Itálii (žákyně SUPŠS Lenka Holubcová) – spol. místnost DM (7. 11.),
příprava občerstvení
Divadlo LBC – s vyučující ČJ – „Zamilovaný Shakespeare“ (7. 11.)
Vernisáž Nové z(boží) v Praze
Večerní kresba SUPŠS
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Vernisáž – galerie Detesk – Dalibor Matouš – Objekty
Rodičovské schůzky SUPŠS, návštěvy na DM (29. 11.)
Sportovní hry – sportovní hala SUPŠS – každé pondělí od 18.30 a čtvrtek od 19.30 (florbal,
basketbal, volejbal, vybíjená, fotbal, badminton, lezení na UHS – výběr činností
dle dohody)
Kroužek AJ Modrá sova Loužnice
Kroužek keramiky DDM (každé úterý a čtvrtek) – s vychovatelkou L. Smolovou

Prosinec
















Vánoční výzdoba DM – stromeček na hale, jídelna, chodby, pokoje
Vánoční pečení, příprava na besídku DM
Studentská přednáška – aula SUPŠS – J. Střílková‐Válková – Tvorba šperku
Bruslení kluziště Semily – s vychovatelem
KC kino Kam až dojedem – Jižní Amerika na koloběžce
Pomoc s kulisami – MD Železný Brod
Přednáška do DVK – Lenka Holubcová – Pravěk, Egypt (17. 9.)
Vánoční trhy v muzeu na Bělišti
Besídka na DM – posezení, společenské hry
Předávání vánočních dárků, odjezd na vánoční prázdniny
Sportovní hry – sportovní hala SUPŠS – každé pondělí od 18.30 a čtvrtek od 19.30 (florbal,
basketbal, volejbal, vybíjená, fotbal, badminton, lezení na UHS – výběr činností
dle dohody)
Kroužek AJ na DM – s lektorkou Kim
Kroužek keramiky DDM (každé úterý a čtvrtek) – s vychovatelkou L. Smolovou
Příprava a úklid pokojů před odjezdem na vánoční prázdniny

Leden















Rozbalování vánočních dárků na DM – nové sportovní náčiní apod.
Přehlídka JBC – Made in Jablonec – se zastoupením prací žáků školy (9. 1.)
Povídání o Vánocích – zážitky z prázdnin
Přípravy na maturitní ples 2020 – výroba kulis, organizace
Povídání o Kostarice – v AJ (14. 1.)
Itálie očima Lenky Holubcové – opakování povídání o školní exkurzi do Itálie (21. 1.)
Přednáška SUPŠS – L. Šikolová – Prostor, který dávám šperku (28. 1.)
Bruslení – kluziště Semily s p. vychovatelkou
Nácvik předtančení MP 2020
Sportovní hry – sportovní hala SUPŠS – každé pondělí od 18.30 a čtvrtek od 19.30 (florbal,
basketbal, volejbal, vybíjená, fotbal, badminton, lezení na UHS – výběr činností
dle dohody)
Kroužek AJ na DM – s lektorkou Kim
Kroužek keramiky DDM (každé úterý a čtvrtek) – s vychovatelkou L. Smolovou
Zvýšená příprava na vyučování (pololetí)






Stravovací komise a samospráva – schůzka
Cestovatelská přednáška R. Tkáčiková – Himaláj (3. 2.)
DOD – SUPŠS – návštěvy na DM (5. 2.)
Zkoušky předtančení na MP 2020 (průběžně)

Únor
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Maturitní ples SUPŠS 2020 (8. 2.) – organizace, účast, víkend na DM
Projekt Šablony – doučování AJ, MAT, Klub deskových her – nábor zájemců, schůzky
skupin
Přednáška Muzeum Semily – Lenka Patková – meziválečné umění – cyklus přednášek
Divadlo F. X. Šaldy – „Mnoho povyku pro nic“
Přednáška Aula SUPŠS – K. Krausová – Závislost na skle
Výstava LBC – galerie Lázně – Podstata malby
Sportovní hry – sportovní hala SUPŠS – každé pondělí od 18.30 a čtvrtek od 19.30 (florbal,
basketbal, volejbal, vybíjená, fotbal, badminton, lezení na UHS – výběr činností
dle dohody)
Kroužek keramiky DDM (každé úterý a čtvrtek) – s vychovatelkou L. Smolovou

Březen



Příprava pokojů na odjezd na jarní prázdniny
Mimořádná opatření vlády ČR COVID‐19

Duben


Mimořádná opatření vlády ČR COVID‐19

Květen




Od 8. 5. přítomnost žáků 4. ročníků v DM z důvodu příprav praktických prací na maturitní
zkoušku
Proškolení žáků v BOZ v souvislosti s opatřením COVID‐19
Průběžné ukončování ubytování

Červen





Přítomnost žáků 4. ročníků v DM z důvodu příprav praktických prací na maturitní zkoušku
Přítomnost žáků 1.–3. ročníku na praktickém vyučování
Proškolení žáků v BOZ v souvislosti s opatřením COVID‐19
Průběžné ukončování ubytování

Další činnosti













Společenské hry, taneční hry na konzoli Xbox
Deskové hry
Taneční kurzy
Práce v kreslírně – práce se sádrou, keramickou hlínou, šperk
Výroba masky Cosplay
Lezení na slackline u DM
Fotografické výlety do Železného Brodu a okolí
Schůzky samospráva a stravovací komise
Působení v útvarech zájmové činnosti: skauting – 1; dramatický kroužek při ZUŠ Turnov –
1; jazykový kroužek AJ – 2; pěvecký sbor LBC – 2, jízda na koních – 1, taneční – 4, ZUŠ
Semily – 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., zdravověda, cvičení pro zdraví, cvičení –
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posilování, stolní tenis, badminton, lezení na UHS, tenis. Tuto možnost využívalo asi
25 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, hry
ve venkovních prostorách DM, společenské hry, hra na hudební nástroje, vaření a pečení
v minikuchyňce na DM, jízda na in‐line bruslích, badminton, stolní fotbálek, společné
učení, čajovna, vedení kroužku při DDM Mozaika, kresba v kreslírně na DM, návštěvy
skateparku v ŽB, večerní kresba SUPŠS, společenské hry, kresba v plenéru, literární tvorba,
cyklovýlety, výlety na koloběžkách
Hry na PC konzoli

Aktivity a prostory nabízené v Domově mládeže
Místnost/činnost











využití

Klubovna/společenská místnost
denně
Biliár
příležitostně
Bižuterie‐návlek korálků
denně
Hra na klavír
denně
sledování TV, DVD, videa
denně
Posilovna, běhací pás
denně
Stolní tenis, stolní fotbal
denně
PC na DM, internet
denně
Kreslírna
dle dohody
Ve vychovatelně je možno zapůjčit si odbornou literaturu, např. Dějiny umění,
Encyklopedie umění apod., společenské hry a sportovní náčiní
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Příloha č. 3

ICT plán SUPŠ sklářské v Železném Brodě pro školní rok 2019/2020
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

183
37
8

Výčet učeben
8 kmenových učeben (běžné třídy), z toho 7 vybaveno dataprojektory s plátnem
13 odborných učeben (včetně laboratoří – 3):
z toho
2 počítačové učebny
1 stupňovitá učebna s PC a dataprojektorem (aula)
7 učeben s PC a dataprojektorem (uč. AJ, kinosál, uč. 52, uč. 54, uč. 55, uč. 56,
učebna technologie)
2 učebny s interaktivní tabulí (učebna chemie a biologie, učebna technologie)
14 učeben pro odborný výcvik (7 ateliérů, 7 odborných dílen)
1 knihovna + studovna
27 učitelských kabinetů
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Vybavení školy počítačovou a prezentační technikou
Prezentační technika a další
vybavení stav na začátku 2019/2020

Aktuální
počet PC
2019/2020

Změny

Počítačová učebna 1

16× PC (15 studentských, 1 učitelský),
16× monitor, skener, dataprojektor,
reprosoustava, grafické tablety

16

0

Kabinet ICT

1× server, 1× PC+monitor, DDT,
laserová, barevná, A3 multifunkční
tiskárna (tiskárna na „WC“ společná)

2

0

Počítačová učebna 2

16× PC (15 studentských, 1 učitelský),
16× monitor, skener, dataprojektor,
reprosoustava

16

výměna
reprosoustavy
a učitelského
PC

Produktový design

10× PC, 10× 24" monitor, grafické
tablety

10

0

Produktový design 2

9× PC, 9× 24" monitor, dataprojektor

9

0

Grafická dílna

1× PC, plotr, scanner

1

0

1

0

2

0

1

0

1

0

bez PC a tiskárny

0

bez
požadované
techniky

1× PC, 1× dataprojektor

1

0

Aula

Kinosál
Odborná učebna
technologie
Odborná učebna
chemie a biologie
Odborná učebna
fyzikální chemie
(laboratoř)
Odborná učebna
cizích jazyků

1× PC, dataprojektor, vizualizér, audio
zesilovač + reprosoustava
1× PC, dataprojektor , 1× firewall +
router, 1× server vedení, 3× NAS, 1×
UPS
1× PC, interaktivní tabule
s dataprojektorem a ozvučením
1× PC, 1× ozvučená interaktivní
tabule s dataprojektorem

Sborovna

1× PC

1

tiskárna
nefunkční,
kopírka u
vedení školy

Ateliéry (celkem 7)

7 × 2 PC

14

0

Kabinety
(celkem 27 kabinetů)

27× PC

27

0

68

Vedení
a administrativa
školy

5× PC, 1× NB, 1× UPS, 1× barevná
laserová tiskárna, 1× barevná
laserová A4 multifunkční tiskárna,
2× skener, kopírka

6

skener, nákup
5 PC

Knihovna a studovna

2× PC, kopírka, tiskárna

2

0

Huť

2× PC

2

0

Sklad

1× PC, tiskárna

1

0

Prodejna

1× PC, tiskárna

1

0

Vybavení počítačovou technikou pro studenty i učitele
Standart ICT služeb ve škole
PC v počítačových učebnách (PC1, PC2, PD2)
PC v nepočítačových učebnách (Ateliéry, PD1, LAB, učebny
s projektorem, ...)
PC pro přípravu učitelů

Stav 2019/2020
184 žáků
41
29 +14
30

Přehled používaného software a předpokládaných investic v letech 2019/2020
Druh software

Současný stav 2019/2020

Prezentační
programy

MS Windows 7–10,
Server 2008 R2
MS Word 2007, MS Word 2013,
Writter
MS Excel 2007, MS Excel 2013,
Calc
MS PowerPoint 2007, MS
PowerPoint 2013, Impress

Databáze

MS Access 2007

Operační systémy
Textové editory
Tabulkové editory

Adobe Photoshop CS5, Adobe
Illustrator CS5, Rhinoceros +
Grafické editory
V‐Ray (3D program s modulem
pro renderování)
Konstrukční program AutoCAD
Internetové
Google Chrome, Mozilla Firefox
prohlížeče
Klienti elektronické
MS Outlook 2007
pošty
Výukové aplikace
a online výukové
zdroje

Elektronická učebnice literatury –
multilicence; Interaktivní učebnice
chemie; Fyzika zajímavě
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Předpokládané investice
2020/2021
dokoupení dalších licencí OS
Windows 10

dokoupení MS Office

nákup Rhinoceros ver. 6
a renderovacího modulu.

SW pro měření

Pasco

Antivirová ochrana
Administrativa
a vedení školy

Avast
Vema, Nordic, Bakalář

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 – Office 365.
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, učebny + kabinety, veřejně přístupná místa)
vzhledem ke sdílení určitého typu dat a s ohledem na jejich bezpečnost. Ve škole je také
okruh pro volné wi‐fi připojení.

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 po dohodě s vyučujícím. 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 19 pracovišť s PC.
Správce školní sítě Mgr. Lukáš Kočvara ukončil pracovní poměr k 30. 7. 2020 a byl nahrazen
od 1. 7. 2020 Ing. Kamilem Skrbkem.
Všechny PC stanice jsou připojeny k internetu pomocí strukturované kabelové PC sítě:
typ – kategorie 5e
rychlost – 100 Mb/s
Způsob zajištění serverových služeb

Způsob zajištění připojení na Internet

file server – vedení optické

Windows 2008 R2

file server – učebny
10 Mb/s
internet server – firewall/router

Windows 2008 R2

Připojení na internet zajišťuje firma TFnet s.r.o.
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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 2019–2020
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, Technologie, Chemie léčiv a Chemická technologie.
Dalšími místnostmi vybavenými počítačem a dataprojektorem jsou aula (výuka Dějin
výtvarné kultury, Základů společenských věd, Biologie), učebna technologie (Technický
základ, Fyzika, Sklářská technologie, Biochemie), kinosál (Matematika, Český jazyk, Anglický
jazyk, Základy společenských věd). Výuka teoretických a všeobecných předmětů probíhá
převážně v učebnách vybavených ICT technikou (PC sestava, dataprojektor, plátno).
Učebna Chemie a biologie s interaktivní tabulí je využita hlavně pro výuku odborných
chemických předmětů, biologie a základů ekologie.
Naše škola je partnerem Libereckého kraje v projektu Podpora polytechnického vzdělávání
v Libereckém kraji.
Interaktivní tabule byla získána do učebny Technologie v rámci projektu NAKAP I, Projekt
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I,
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498. Tabule slouží technicko‐
uměleckému kroužku pro žáky SŠ a chemickému kroužku pro žáky ZŠ.
Udržujeme a podporujeme rozvoj klíčových kompetencí učitelů při výuce s využitím ICT,
které probíhají v rámci DVPP.
Počítače v kabinetech a v administrativní části mají Windows 7, 8.1 nebo 10. Stáří těchto
počítačů je nevyhovující a nesplňuje tedy standard pro výuku.
Webové stránky školy jsou průběžně aktualizovány.
a s vlastním redakčním systémem.
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Jsou plně námi administrovány

Cíle:
 individuální vzdělávání pedagogů v rámci DVPP
 vyškolení pedagogů v SW využitelném ve výuce (např. InDesign, Rhino, SmartBoard
a další) a při distanční výuce
 doplnění dalších učeben o IT techniku – nutná výměna PC v počítačové učebně
a na ateliéru Produktového designu.
 zvýšené interakci mezi žáky a učiteli využíváním nově nastavených možností na www
stránkách i s možností vkládání výukových materiálů pro domácí přípravu (přístup učitelů
na portál Bakalář přes webové rozhraní)
Způsob dosažení těchto cílů:
Finanční zdroje získává škola z rozpočtu školy a grantových projektů.

V Železném Brodě 18. 9. 2020

Zpracovala:

Ing. Vladimíra Bártlová – ICT koordinátor
Ing. Jana Dolhi – ICT koordinátor (od 1. 7. 2020)

72

Příloha č. 4

Výkaz preventivních aktivit pro školní rok 2019/2020
Základní údaje
Výkaz vyplnil: Zuzana Andarová
IČ organizace: 60252766
Název organizace: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo
zátiší 470, příspěvková organizace
Ředitel/ka (Statutární zástupce): Mgr. A. Jan Hásek
Adresa: Smetanovo zátiší 470
Místo: Železný Brod
PSČ: 468 22
Kraj: Liberecký
Zřizovatel: Kraj
Část 1: Škola a její preventivní program
1) Má vaše škola písemně vytvořený vlastní preventivní program školy?
ano
2) Na základě čeho je preventivní program školy vypracováván?
‐ profesního citu (intuice)
‐ sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce
3) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické rizikové
faktory vaší školy?
ano
doplňující text: skladba žáků
4) Stanovuje preventivní program školy cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné,
realistické a časově ohraničené?
částečně
5) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole:
výchovný poradce
6) Kolik vyučovacích hodin je za měsíc věnováno třídnickým hodinám v jedné třídě
(průměrně za celou školu)?
2
7) Jaká témata převažují při třídnických hodinách na vaší škole?
‐ řešení provozních záležitostí (kontrola omluvenek, sdělování informací ze strany školy)
‐ práce se vztahy ve třídě (otevřená diskuse o vztazích, řešení problémů mezi žáky)
‐ práce s pravidly a řešení problémů třídy (otevírání témat důležitých pro třídu,
vyjasňování pravidel chování, péče o individuální spokojenost žáků)
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8) Uveďte počet tříd a žáků vaší školy v jednotlivých ročnících:
Počet tříd
2
2
2
2
8

1. ročník SŠ / kvinta
2. ročník SŠ / sexta
3. ročník SŠ / septima
4. ročník SŠ / oktáva
Suma řádků

Počet žáků
37
51
50
45
183

Část 2: Školní metodik prevence
1) Jméno a příjmení školního metodika prevence:
Zuzana Andarová
2) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence?
13
3) Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké další
funkce?
ano, výchovný poradce/kyně
4) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní
metodiky prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.?
ano
5) Poskytuje Vám škola za výkon funkce školního metodika prevence nějaké finanční
ohodnocení?
ano, formou příplatku podle Zákoníku práce ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně
6) Absolvoval/a jste v posledních třech letech nějaké akreditované vzdělávací kurzy,
semináře, konference či výcviky k tématu primární prevence rizikového chování (kromě
specializačního studia)?
ano, v celkovém rozsahu od 17 do 40 hodin
7) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi?
ne, ale mám o ni zájem
8) Věnujete se v roli školního metodika prevence následujícím činnostem? Pokud ano,
zkuste odhadnout, kolik hodin práce průměrně za kalendářní měsíc Vám dané činnosti
zaberou.

Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace
Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé
práci se žáky při preventivních aktivitách)
Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového
chování.
Individuální práce s žáky (včetně práce s malými skupinami žáků) s potenciálem
k rozvoji rizikového chování
Zajišťování spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, policií, orgány
sociálně‐právní ochrany dětí, nestátními organizacemi působícími v oblasti
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Počet
hodin
1
1
1
0
1

Počet
hodin
prevence atd.
Vedení písemných záznamů všeho druhu
Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči)
Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem
metodického vedení ze strany pedagogicko‐psychologické poradny
Vzdělávání a rozvoj v oblasti primární prevence rizikového chování
Suma řádků

1
1
1
1
8

9) Stručně uveďte, co byste aktuálně nejvíce potřeboval/a ke zvýšení kvality vaší práce
při vykonávání funkce školního metodika prevence:
větší součinnost kolegů

Část 3: Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím programu
1) Pokuste se realisticky odhadnout, jaký rozsah specifické prevence je podle plánu
obsažen ve školním vzdělávacím programu pro jednotlivé ročníky. Cílem je zmapovat
reálný stav na škole, tj. kolik času učitelé věnují specifické prevenci v rámci výuky.
Při stanovování rozsahu je vhodná spolupráce s jednotlivými vyučujícími.
Příklad: Velmi často se může aktivita týkat více typů rizikového chování zároveň,
v takovém případě čas započítejte jen jednou, a to do toho typu rizikového chování, který
danou aktivitu co nejvíce vystihuje. Vyplňujte pouze v ročnících, které jsou pro vaši školu
relevantní. Zaokrouhlete údaj na celé číslo.

Prevence šikany a projevů agrese
Prevence kyberšikany
Prevence záškoláctví
Prevence rizikových sportů
Prevence rizikového chování v dopravě
Prevence rasismu a xenofobie
Prevence působení sekt
a extrémistických náboženských směrů
Prevence rizikového sexuálního chování
Prevence užívání tabáku
Prevence užívání alkoholu
Prevence užívání dalších návykových
látek
Prevence závislostního chování pro
nelátkové závislosti (hazard, počítačové
hry apod.)
Prevence poruch příjmu potravy
Prevence kriminálního chování

1. r. SŠ / 2. r. SŠ / 3. r. SŠ /
kvinta sexta septima
3
3
1
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
2
2
2

4. r. SŠ / Suma
oktáva sloupců
1
8
1
10
3
12
0
0
0
0
2
8

0

0

0

0

0

2
2
2

2
2
2

2
0
0

2
0
0

8
4
4

2

2

2

2

8

0

0

0

0

0

0
1

0
1

0
1

0
1

0
4
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Suma řádků

1. r. SŠ / 2. r. SŠ / 3. r. SŠ /
kvinta sexta septima
20
20
14

4. r. SŠ / Suma
oktáva sloupců
12
66

Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních aktivitách a
programech

Program 1: Film ‐ Báječná léta pod psa, 30. výročí sametové revoluce
1) Název programu:
film – Báječná léta pod psa, 30. výročí sametové revoluce
2) Úroveň programu:
všeobecná prevence
3) Název poskytovatele programu:
kino
4) Typ poskytovatele programu:
jiný typ subjektu
5) Je tento preventivní program certifikovaný?
ne
6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu:
7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
návštěva výstavy či představení, exkurze
8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
ani nespokojena ani spokojena
9) Program byl hrazen převážně
cílovou skupinou (žáky)
10) Označte třídy, kde byl tento program realizován, a doplňte počet vyučovacích hodin,
které tímto programem třídy celkově strávily.
Počet tříd
2
2
2
2
8

1. ročník SŠ / kvinta
2. ročník SŠ / sexta
3. ročník SŠ / septima
4. ročník SŠ / oktáva
Suma řádků

Počet hodin
4
4
4
4
16

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
‐ prevence šikany a projevů agrese
‐ prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů
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Program 2 – Sexuální výchova a prevence rizikového chování
1) Název programu:
Sexuální výchova a prevence rizikového chování
2) Úroveň programu:
selektivní prevence
3) Název poskytovatele programu:
agentura Významné osobnosti a experti ve svém oboru
4) Typ poskytovatele programu:
jiný typ subjektu
5) Je tento preventivní program certifikovaný?
ne
6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu:
7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
přednáška, prezentace informací
interaktivní skupinová diskuse
8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
velmi spokojena
9) Program byl hrazen převážně
z rozpočtu školy
10) Označte třídy, kde byl tento program realizován, a doplňte počet vyučovacích hodin,
které tímto programem třídy celkově strávily.
Počet tříd
2
2
2
2
8

1. ročník SŠ / kvinta
2. ročník SŠ / sexta
3. ročník SŠ / septima
4. ročník SŠ / oktáva
Suma řádků

Počet hodin
2
2
2
2
8

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
Prevence rizikového sexuálního chování
Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí pracovníci školy

Aktivita 1 – poskytování odborných konzultací
1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo
výsledkem).
poskytování odborných konzultací
2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
22
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Aktivita 2 – přednáška Komunikace
1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo
výsledkem).
přednáška Komunikace
2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
3
Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní

Aktivita 1 – poskytování materiálů o rizikovém chování a jeho prevenci
1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo
výsledkem).
poskytování materiálů o rizikovém chování a jeho prevenci
2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
1
Část 7: Výskyt rizikového chování
1) Do následující tabulky uveďte ke každému jevu počet žáků/studentů vaší školy, u nichž
se daný problém v průběhu jednoho školního roku objevil či objevuje.
1. r. SŠ / 2. r. SŠ 3. r. SŠ / 4. r. SŠ / Suma
kvinta / sexta septima oktáva sloupců
Špatné vztahy mezi žáky
(počet případů, nikoliv počet žáků)
Vyloučení určitých jedinců z kolektivu,
ostrakizace
(počet případů, nikoliv počet žáků)
Případy opakovaného záměrného
psychického i fyzického ubližování
(počet případů, nikoliv počet žáků)
Případy využití elektronických prostředků
(např. mobilní telefon, sociální sítě) k
opakovanému záměrnému psychickému
ubližování
(počet případů, nikoliv počet žáků)
Projevy rasismu a xenofobie
(počet případů, nikoliv počet žáků)
Závažné přestupky vůči školnímu řádu
(výskyt u počtu žáků)
Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy
(výskyt u počtu žáků)
Záškoláctví
(výskyt u počtu žáků)
Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví
s vědomím rodičů)
(výskyt u počtu žáků)
Rizikové chování ve sportu, rizikové
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0

1

0

1

2

0

1

0

1

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1. r. SŠ / 2. r. SŠ 3. r. SŠ / 4. r. SŠ / Suma
kvinta / sexta septima oktáva sloupců
pohybové aktivity, extrémní sporty atd.
(výskyt u počtu žáků)
Rizikové chování v dopravě
(výskyt u počtu žáků)
Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy
sexuality
(výskyt u počtu žáků)
Poruchy příjmu potravy
(výskyt u počtu žáků)
Sebepoškozování a autoagrese
(výskyt u počtu žáků)
Kriminální chování ‐ přestupky, provinění,
trestné činy
(výskyt u počtu žáků)
Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte
(výskyt u počtu žáků)
Užívání* tabáku
(výskyt u počtu žáků)
*Pod termín „užívání“ zahrnujeme užití
opakované i jednorázové, experimentování
s látkou atd.
Užívání* alkoholu
(výskyt u počtu žáků)
Užívání* konopných látek (např. marihuana,
hašiš)
(výskyt u počtu žáků)
Užívání* dalších návykových látek (např.
extáze, pervitin atd.)
(výskyt u počtu žáků)
Závislostní chování pro nelátkové závislosti
(hazard, počítačové hry apod.)
(výskyt u počtu žáků)
Suma řádků

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

2

7

Část 8: Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy
1) Do jaké míry se Vám podařilo naplnit cíle stanovené v preventivním programu školy?
2 – stanovené cíle se spíše podařilo naplnit
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