Zápis z 37. zasedání Školské rady SUPŠS Železný Brod ze dne 22. 6. 2020 (aula SUPŠS)
Svolavatel: Mgr. A. Jan Hásek (ředitel školy)
Přítomni: Zbyněk Votoček, Jan Schindler, Mgr. Petr Tulpa, Mgr. A. Jan Hásek, RNDr. Martin
Smola, Petr Melichar, BcA. Zdeňka Fialová a Mgr. František Lufinka (posledně jmenovaní z
technických důvodů dorazili později)
Vzhledem k odstoupení dvou členů ŠR zastupujících pedagogy školy a tedy i předsedy ŠR, byla
tato svolána ředitelem školy Mgr. A. Janem Háskem, který přivítal zúčastněné a setkání zahájil.
Mgr. Petr Tulpa jako zástupce za zřizovatele připomněl odstoupení Judr. Ivety Hajlichové a
uvedl, že jako možného zástupce do ŠR oslovil p. Kalouska, ředitele firmy Detesk.
ředitel školy JH: Představil nově zvolené dva členy ŠR za pedagogy a to: Jana Schindlera, učitele odborných předmětů a Petra Melichar, vychovatele DM SUPŠS. Oba byli zvoleni
v doplňujících volbách do ŠR rady dne 27. 3. 2020.
PT: Vyjádřil se k situaci, že mezi novými členy ŠR není pedagog, který by měl větší vazbu na
vyučující teoretických předmětů. Promluvil obecně o funkci školské rady na školách, o úloze
jakéhosi supervizora. Nastínil otázku předsednictví.
JS: Předsedou je, dle spíše zvykového práva, volen zástupce za pedagogy, nabízí se z logiky věci
– má blízko k pedagogickému sboru. Po konzultaci s PM by tato funkce připadla JS. PM by byl
zapisovatelem. Volba předsedy byla na programu posunuta na pozdější čas (nepřítomnost p.
Fialové a p. Lufinky) .
Body jednání:
1. představení vize ředitele školy, směřování školy
2. dopad mimořádných opatření (Covid 19), DVPP, průběh vzdělávání na dálku
3. plány pro nastávající období a příští školní rok (nahrazení akcí), stoleté výročí školy, výstavy, doprovodné akce, tisk knihy, výroba pamětní mince, otázka vzniku Centra odborné vzdělanost na naší škole
4. projekt DM
5. přijímací zkoušky
6. personální změny ve škole a v DM
7. změny školního řádu
8. výsledky letošních maturit
9. volba předsedy ŠR, závěr
Ad 1
JH:
o Promluvil na téma koncepční proměny školství, která by vycházela z reálných potřeb společnosti, průmyslu, vědy a výzkumu směrem do škol. Rád by obnovil přátelskou atmosféru
uvnitř pedagogického sboru a u nepedagogických pracovníků, dle kompetencí a předem
nastavených pravidel. Zmínil dočasné zavedení vzájemných mezipředmětových hospitací
pedagogů ve výuce pro získání objektivního pohledu na práci kolegů.
o Chtěl by zatraktivnit školu zřízením nového, pátého oboru „Konzervátorství a restaurátorství“ se specializací na restaurování skla, keramiky a porcelánu. Šlo by o obor propojující
všechny stávající obory a zaměření SUPŠS, pod jednou střechou – argument pro získání
COV 2, kontinuita se studiem na VŠCHT v Praze (dlouhodobá spolupráce) a v Pardubicích.
Ad 2
JH:Ohodnotil fungování školy během mimořádných opatření. Žáci přistupovali rozdílně
k zadaným úkolům, může docházet k nerovnováze v hodnocení.
ZF: Dotaz, jak byli o výuce informováni rodiče. Někteří žáci pojali situaci spíše jako prázdniny.

JH: Hned na počátku krize byl zveřejněn na stránkách školy dopis žákům a jejich ZZ, dále byli v
průběhu informováni přes třídní učitele na základě výsledků z online výuky. V přístupu k výuce
jsou rozdíly, hodně se pracuje s pedagogy na postupu v hodnocení.
PT: V přístupu žáků se projevila Gaussova křivka, za daných okolností nelze být spravedlivý ke
všem, toto pololetí nemá obdobu, bude potřeba za ním udělat tlustou čáru.
JH: Jako kladné hodnotí, že díky nabídce webinářů se podařilo naplnit záměr DVPP.
Ad 3
JH: uvedl akce, které se budou konat ke stoletému výročí školy, jehož oslava se vzhledem ke
koronavirovým opatřením odložila. Jsou to: Výstava v Hradci Králové „Skloletí“, s tímto městem je naše škola historicky spojená. Ve škole jsou oslavy naplánovány na 19. 6. 2021.
V Železném Brodě 1. 9. odstartuje tradiční sklářské sympozium LSD.
PT: Dotaz, proč se výstava nekoná v nějaké muzejní instituci libereckého kraje.
JH: Termíny jsou zajednány na několik měsíců i let dopředu, toto byla ojedinělá možnost, navíc
s již uvedenou historickou vazbou. Výstava by měla mít i náborový efekt v oblasti, kde se neúčastníme burz škol. Ve spojitosti s oslavami zmiňuje JH i vznikající publikaci, která je nyní před
dokončením, je zafinancována a bude moci jít do tisku. Zmiňuje i výrobu pamětní mince, kterou financuje ČNB.
Škola se bude účastnit náborových akcí podobně jako v minulých letech (Educa). Běží
projekty Nakap a Šablony II. Škola spolupracuje na projektech „Stezka svobody“ a „ Paměť
národa“.
ZF: Bude škola opět v projektu Erasmus?
JH: Škola (s ohledem na koronavirus) o zařazení usiluje, momentálně jsme ale stále mimo, tedy
pro nastávající školní rok v projektu ještě nebudeme. Reálně ve šk. roce 2021/2022.
Na začátku školního roku budou uskutečněny některé akce, které musely být zrušeny
ve školním roce 2019/20. Tj. sportovní kurz a malovací plenér, obě určené pro 2. ročníky, nyní
3. Zároveň se bude konat harmonizační kurz pro 1. ročníky. Se storno poplatky za DVK exkurzi
do Itálie vypomohl zřizovatel Liberecký kraj.
Téma vzniku Centra odborné vzdělanosti na naší škole. COV 2 by pozvedl školu na vyšší
úroveň díky modernizaci a novému technickému vybavení (např. vybavení CNC technologiemi
obrábění).
Do výuky by bylo možné zařadit nové postupy a technologie, tak aby škola udržela tempo se
současným průmyslem a vědou. Je v našem zájmu dostat naši školu do tohoto programu. Za
příklad uvádí německý Zwiesel, který díky modernizaci zaznamenal značný progres. Téma –
bezbariérovost školy. Bezbariérový hlavní vchod a vestibul školy do úrovně školního dvora s
možností přestupu na venkovní výtah by umožnil studium školy žákům s lehčím handicapem
pohybového aparátu – mělo by se řešit i bez COV2.
PT: Volba je těžká, rozhodnutí by mělo padnout do konce roku 2020. Zmiňuje i podzimní volby
do zastupitelstva kraje.
JH: V únoru proběhla důkladná finanční kontrola, zjištěné nedostatky jsou v současnosti napraveny.
Byla přijata směrnice č. 20 k vyřizování stížností na základě kauzy stížnosti odborů na ředitele
školy v řešení stížnosti p. T. Bohuňkové.
PT: Se situací je seznámen, zástupci kraje neshledali pochybení ředitele. Je potřeba však problémy vyřešit ve škole.
JH: Poukazuje na složité jednání s odbory, kdy tyto vyžadují od vedení školy něco, na co nemají
legislativně právo a jednají mimo rámec GDPR. Zástupce odborů nevyužil nabídnutých příležitostí k nahlédnutí do požadované dokumentace a nepřijal nabídnutý způsob komunikace.

Ad 4
ZF: dotaz na projekt Domova mládeže+Zuš.
PT: Dle projektu by měla stavba vyjít na 102 000 000 Kč. Podíl kraje 2/3, město 1/3. Pokud se
nenaskytne patřičný dotační titul, tak je pro současnou dobu projekt nereálný. Bylo by asi lepší
jít cestou novostavby na zelené louce. Zmiňuje též problematickou havárii školy v JBC. Na DM
byl během koronavirové krize, stav budovy není dobrý.
JH: V tom případě budeme nuceni domov mládeže opravovat z běžného rozpočtu a tzv. jej
záplatovat. Nyní již je například nutné řešit nátěr střechy a mnoho dalších věcí, které se neuskutečnily vzhledem k původně plánované rekonstrukci.

Ad 5
JH: Do 1. r. bylo na výtvarné obory přijato 28 žáků, na chemické obory 18 žáků.
Ad 6
JH: Seznámil přítomné s očekávanými personálními změnami. Pozice výtvarníka oboru skleněných figurek byla obsazena Mgr. A. Tomášem Pleslem. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na
učitele předmětu Dějiny výtvarné kultury za odcházející Mgr. Danu Linhartovou Ph. D., ve výběrovém řízení na hospodářku uspěla p. Radka Šefrová, která tak nahradí p. Kateřinu Fabiánovou, zároveň tak dojde k doporučované optimalizaci Thp pracovníků na DM, kdy se náplň práce vedoucí DM rozdělí mezi hospodářku školy a vedoucího vychovatele. V budově školy bude
nutné zřízení nové kanceláře tak, aby bylo možné rozdělit agendu účetní a hospodářky. Bude
také rozšířen stravovací systém o online přístup k přihlašování a odhlašování stravy.
K problematice oboru broušeného skla a tavené plastiky. K problematice oboru broušeného
skla a tavené plastiky. Situaci na oddělení je třeba stabilizovat. Vedením oboru jsou po dobu
nepřítomnosti MgA. T. Bohuňkové dočasně pověřeni MgA. A.Polanská a MgA. M.Grosman.
Zastupující třídní pro 1V je Ing. Jana Dolhi.
Ad 7
JH: Mělo by dojít k přepracování Školního řádu školy a to i ve vazbě na webinář právničky M.
Veselé. Nový Školní řád by měl být srozumitelnější a měl by být formulován více v pozitivním
duchu. Podobně bude přepracován i Vnitřní řád domova mládeže. ŠŘ bude předložen na příštím setkání Školské rady, které by se mělo konat koncem října 2020, s VŘ domova mládeže
bude seznámen pedagogický sbor na zahajovací poradě v srpnu 2020.
Ad 8
ZF: Dotaz na výsledky letošních maturit.
MS: (informace doplněny dle pozdějších celkových výsledků). Letošní žáci – prospěli – obor
ACH: 62%, obor TS: 100%, obor DS: 67%, obor PD: 88%. Celkem letošní žáci – prospěli: 71%.
Po započtení žáků z opakovaných pokusů o MZk je hodnoceno, jako prospěl: 66% žáků školy.
Ad 9
Jednoznačným hlasováním byl za předsedu Školské rady SUPŠS zvolen Jan Schindler, který
bude svolávat příští setkání ŠR, na kterém, na základě upozornění p. Fialové, bude předložen
jednací řád ŠR. Dále zde bude ke schválení předložena výroční zpráva školy a nový školní řád.
Předběžný termín dalšího setkání ŠR je konec října 2020.

Zapsal: Petr Melichar
Ověřil: Jan Schindler

