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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./fax.: 483 346 162, 483 389 284 
     E–mail: sekretariat@supss.cz 
     Web stránky: www.supss.cz 

Zřizovatel:   Liberecký kraj, právní forma: kraj, IČO: 70 891 508 
     U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
 
Ředitelka školy:   Akad. soch. Zdeňka Laštovičková, statutární orgán SUPŠS 
jmenována do funkce vrchním ředitelem sekce správní MŠMT ČR Ing. Stanislavem Karabcem, 
v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 písm. d) zák. ČNR č. 564/90 Sb., státní správě a 
samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů jmenovacím dekretem č.j.: 34 820/99–26 
ze dne 15.12.1999 s účinností od 1. ledna 2000 

 
Zástupci ředitele  Mgr. Josef Mazánek (statutární zástupce) 
     MgA. Martin Hlubuček 
 
Datum zařazení do rejstříku: 01.01.2005 

Zřizovací listina   č.j.: ZL-40/09-Š ze dne 24. 11. 2009 

Rozhodnutí o změně zařazení č.j.: 30 108/2001-21 ze dne 20. 11.2001 

Vymezení hlavního účelu činnosti 

Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí výchovně 
vzdělávací soustavy. 
Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a zařízení: 

  Střední škola 
  Domov mládeže  (od 1.1. 2010) 
  Zařízení školního stravování (od 1.1. 2010) 

 

Vymezení předmětu činnosti 

Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 prostřední školu, § 117 pro domov mládeže a § 119 
pro zařízení školního stravování zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a prováděcími předpisy. Zařízení školního stravování vedle stravování žáků zajišťuje také 
závodní stravování zaměstnanců organizace. 

 
 
Údaje o školské radě 
Dne 4. 1. 2006 proběhlo ustanovující zasedání školské rady při SUPŠS v Železném Brodě. 
Doposud proběhlo 11 zasedání a současným předsedou je RNDr. Martin Smola, který byl zvolen 
dne 7. 1. 2009 na 8.zasedání ŠR. 

 
 

mailto:sekretariat@supss.cz
http://www.supss.cz/
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Členové ŠR:  RNDr. Martin Smola, předseda ŠR 
   Ak. soch. Jaroslav Mlčoch 
   Alena Kalousková, zástupkyně nezletilých studentů 
   Vojtěch Krejčí, zástupce zletilých studentů 

Mgr. Václav Horáček 
Zdeněk Bursa 

 
 

Kapacita školy:  240 žáků 
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2. Organizace studia (činnosti) 
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě (SUPŠS) je příspěvkovou 
organizací s celorepublikovou působností zřízenou MŠMT ČR, které ji zařadilo do sítě 
rozhodnutím ze dne 20. 11. 2001 pod č.j.:30 108/2001-21, s kapacitou 240 žáků. 

Na škole jsou tyto skutečně vyučované studijní obory (zakončené maturitní zkouškou): 

a) 28-45-M / 001  Technologie skla 

b) Rozhodnutím MŠMT ČR č.j.: 5 394/2007-21 byl do školského rejstříku  SUPŠS 
zařazen kmenový stud. obor 28-44-M Aplikovaná chemie s účinností od 1. 9. 2007. 

 
  28 – 44 – M / 001 Aplikovaná chemie 
  28 – 44 – M / 002 Aplikovaná chemie – analytická chemie 
  28 – 44 – M / 003 Aplikovaná chemie – chemická technologie 
  28 – 44 – M / 004 Aplikovaná chemie – farmaceutické substance 
  28 – 44 – M / 005 Aplikovaná chemie – ochrana životního prostředí 
  28 – 44 – M / 006 Aplikovaná chemie – výpočetní technika v chemii 
  28 – 44 – M / 007 Aplikovaná chemie – podnikový management 

  28 – 44 – M/ 01 Aplikovaná chemie 

c) 82 – 41 – M / 039 Výtvarné zpracování skla – modelářství lisovaného skla 
  82 – 41 – M / 040 Výtvarné zpracování skla – broušení a vzorování brouš. skla 
  82 – 41 – M / 041 Výtvarné zpracování skla – hutní tvarování skla 
  82 – 41 – M / 042 Výtvarné zpracování skla – tvarování, malování a leptání skla 
  82 – 41 – M / 043 Výtvarné zpracování skla – rytí skla 
  82 – 41 – M / 044 Výtvarné zpracování skla – tvorba a výroba skleněných figurek 
  82 – 41 – M / 045 Výtvarné zpravování skla – vzorkařství skleněné bižuterie 

 

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

 Číselný kód oboru Název studijního oboru Č.j. – učební plán Č.j. – schválení oboru 

1. 28–45–M/001 Technologie skla 18 753/2005–23 30 108/2001–21 
2. 28–44–M/001 Aplikovaná chemie 33 319/1997–71 5 394/2007–21 
2.a 28–44–M/01 Aplikovaná chemie ŠVP Aplit. chemie  
3. 82–41–M/039 – modelářství 

lisovaného skla 
23 268/2000–23 30 108/2001–21 

4. 82–41–M/040 – broušení a vzorování 
brouš. skla 

23 268/2000–23 30 108/2001–21 

5. 82–41–M/041 – hutní tvarování skla 23 268/2000–23 30 108/2001–21 
6. 82–41–M/042 – tvarování, malování 

a lept. skla 
23 268/2000–23 30 108/2001–21 

7. 82–41–M/043 – rytí skla 23 268/2000–23 30 108/2001–21 
8. 82–41–M/044 – tvorba a výroba 

skleněných figurek 
23 268/2000–23 30 108/2001–21 

9. 82–41–M/045 – vzorkařství skleněné 
bižuterie 

23 268/2000–23 30 108/2001–21 
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TECHNOLOGIE SKLA   28-45-M / 001 

Tento program studijního oboru vychovává absolventy schopné aplikovat na konkrétní případy 
získané vědomosti a dovednosti a kvalifikovaně je uplatnit při výkonu všech činností 
souvisejících se sklářskou výrobou, prací v chemických laboratořích, včetně ekonomické 
oblasti. 
Studijní obor dobíhající, od školního roku 2006/2007 není naplňován; ve školním roce 
2009/2010 pokračovalo ve studiu 12 žáků ve 4.T ročníku  

 
 

APLIKOVANÁ CHEMIE   28-44-M / 001 

Rozhodnutím MŠMT ČR č.j.: 5 394/2007-21 byl do školského rejstříku pro SUPŠS zařazen 
studijní obor 28-44-M/001  Aplikovaná chemie s účinností od 1. 9. 2007. 

 
Zahrnuje těchto 6 zaměření: Analytická chemie 

Chemická technologie 
Ochrana životního prostředí 
Výpočetní technika v chemii 
Farmaceutické substance 
Podnikový management 

Ve školním roce 2009/2010 pokračovalo ve studiu 25 žáků ve 2. ročníku a 11 žáků ve 
3. ročníku. Studenti měli v 1. a 2.  ročníku shodný učební plán. Zaměření si volili od 
3. ročníku dle zájmu a aktuální nabídky školy. 
Ve 3 ročníku si žáci zvolili zaměření – ochrana životního prostředí. 

 
V 3. a 4. ročníku jsou do studia zařazeny profilující odborné předměty charakteristické pro 
zvolené zaměření: 
analytická chemie, chemická technika, chemická technologie, biologie a životní prostředí, 
management, marketing a základy účetnictví . 
Během studia získávají všichni studenti praktické dovednosti při laboratorních cvičeních ve 
školních kvalitně vybavených laboratořích. 

 
Studenti získávají znalosti: 

• o chemických technologiích a výrobách 
• o laboratorních technikách a analytických činnostech 
• o strojních součástech výrob 
• o elektrotechnice a automatizaci při chemických výrobách 
• z výpočetní techniky 
• o ekonomice a řízení chemických výrob 
• o ochraně životního prostředí 

Uplatnění jako technický, technickoekonomický a technicko-ekologický pracovník v oblasti: 

• všech chemicko-technologických, chemickofyzikálních, chemicko-ekologických 
výrob 

• chemické kontrolní analýzy 
• výzkumu a vývoje 
• monitorování, ochrany a tvorby životního prostředí 
• informačních technologií v chemickém průmyslu 
• v odpadovém hospodářství 
• ve státní správě 
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Absolventi aplikované chemie jsou též připraveni ke studiu na vyšších odborných a vysokých 
školách technického i univerzitního směru. 

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. Do prvního ročníku 
nastoupilo 20 žáků. 

 

VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA  82-41-M/039-045 

V tomto programu jsou studenti připravováni pro výkon designérských a realizačních 
činností nejen ve sklářském průmyslu ale i ostatních uměleckořemeslných oblastech. Jedná se 
o činnosti zaměřené především na vzorování, návrhářství a realizaci náročných 
uměleckořemeslných předmětů a výrobků, směrované na základě odborné profilace do sféry 
modelářství lisovaného skla, broušení skla, hutního tvarování skla, tvarování, malování 
a leptání skla, rytí skla, tvorby a výroby skleněných figurek a skleněné bižuterie. Při výkonu 
činností je kladen důraz na aktivní uplatňování známých prvků jednotlivých proudů a směrů 
výtvarně užitkové tvorby. Struktura vzdělávání je koncipována s ohledem na vzájemnou 
obsahovou provázanost jednotlivých studijních oborů výtvarného a uměleckořemeslného 
charakteru ve směru umění. 
V průběhu studia student také získává  kompetence k pracovnímu uplatnění v podnikatelské 
sféře, k využívání informačních a komunikačních technologií, práci s informacemi. 
Dále komunikativní kompetence s pohledu profesní pozice a je veden nezbytnosti dalšího 
vzdělávání a celoživotnímu učení. 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 

Přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků (k 1. 9. 2009) 
 
 

Fyzický Přepočtený MD
počet počet fyz.počet

Pedagogové 30 26,066 4
Ostatní 16 12,444

Celkem 46 38,51 4  
 
 

Přehled pracovníků domovů mládeže   
v přepočtených úvazcích    

vychovatelé asistenti 
pedagoga ostatní celkem 

2,00 0,00 4,95 6,95 
 

věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích (doporučená tabulka xls) 
       
       

  
< 30 let 31- 40 let 41- 50 let 51 let - 

důchodový věk 
důchodový 

věk celkem 

celkem 2,6191 8,4950 1,1905 11,7619   24,066 
z toho ženy 1,6191 2,6855 0,7619 5,8095   10,876 

 

 

 
 

způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích 

(tab. xls. – viz příloha)  
odborná i 

pedagogická 
způsobilost 

pouze odborná 
způsobilost 

pouze pedagogická 
způsobilost bez způsobilosti celkem 

19,305 3,7619 1 0 24,066 

Z toho specializované činnosti:  
     
výchovný poradce (+ školní metodik prevence) *) 0,9474  
koordinátor informačních a komunikačních technologií 0,8333  
koordinátor školního vzdělávacího programu 1,9524  
školní metodik prevence *) 0,9474  
koordinátor environmentální výchovy  1  

Pozn.: Výchovná poradkyně ukončila studium studuje v červnu 2010 
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Změny v pedagogickém sboru 

Ve školním roce 2009/2010 nastoupili na naši školu pedagogové: 

25. 8. 2009 – MgA. Rebeka Krsková – učitelka odb. výtv. předmětů 
11. 11. 2009 – Mgr. Kateřina Krejčová – učitelka ANJ 

Dlouhodobá nemoc a odchod na mateřskou dovolenou: 

Ukončili pracovní poměr: 

10.11. 2009 – Mgr. Věra Valová   – učitelka ANJ 
30. 6. 2010 – Oldřich Balatka  – učitel odborných předmětů 
31. 7. 2010 – Ing. Ivana Doležalová – učitelka odborných předmětů 
31. 7. 2010  – Ing. Rostislav Klimeček – učitel odborných předmětů 
  4. 8. 2010  – Bc. Šárka Hofrichtrová – učitelka odb. předmětů (po MD) 
31. 8. 2010  – Mgr. Mirka Bartoňová  – učitelka OBN  
 

 Mzdové podmínky pracovníků 
 

 06/07 07/08 08/09  09/10 
Celkový počet pracovníků (průměrný) 42,98 40,33 40,47 36,54
Počet pedagogických pracovníků (průměrný) 28,26 26,13 26,43 24,07
Počet nepedagogických pracovníků (průměrný)  14,72 14,20 14,04 12,48
Průměrná výše měsíční mzdy pedagog. pracovníků 21 634  21 987 22 229 23 272
Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. prac. 12 025  12 212 12 785 15 581
Průměrná výše nenár. složek mzdy pedagog. prac.   2 160    2 413   3 222 2 583
Průměrná výše nenár. složek mzdy nepedagog. prac.   1 045    1 186   1 069 1 990

 
Komentář k tabulce: Tabulka vychází z průměrných měsíčních tabulkových hodnot a skutečných přesčasů za 
školní roky vždy od září do června (tj. 10 měsíců; červenec a srpen vykazují zavádějící hodnoty). 
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Údaje o dalším vzdělávání vlasních pedagogických pracovníků  
 

DVPP ve školním roce 2009/2010 

název programu druh akreditace hodin. 
rozsah forma studia způsob 

ukončení 
poč. 

pedagogů

Mimořádné události a ochrana 
obyvatelstva pedagogický MŠMT 5 prezenční osvědčení 1 

Aktuální změny právních předpisů ve 
školství pro rok 2009–2010  MŠMT 6 prezenční osvědčení 1 

Politický extremismus v České 
republice  MŠMT 6 prezenční osvědčení 1 

Future career pedagogický – – – 1,5 prezenční osvědčení 1 
Efektivní využití interaktivní tabule 
SMART Board ve výuce 

pedagogický DVPP 8 prezenční osvědčení 3 

Péče o žáky se zdravotním postižením 
se zaměřemním pro jejich profesní 
uplatnění 

pedagogický
MŠMT 40 prezenční osvědčení 1 

E-learningová část odborné přípravy 
ped. pracovníků – Zadavatelé 

pedagogický CERMAT 3 e-learning osvědčení 11 

E-learningová část odborné přípravy 
ped. pracovníků – Školní maturitní 
komisař 

pedagogický
CERMAT 7,5 e-learning potvrzení 2 

Prezenční část odborné přípravy ped. 
pracovníků – Školní maturitní komisař 

pedagogický NIDV 8 prezenční osvědčení 2 

E-learningová část odborné přípravy 
ped. pracovníků, Hodnotitel písemné 
práce (německý jazyk) 

pedagogický
CERMAT 16,5 e-learning potvrzení 2 

E-learningová část odborné přípravy 
ped. pracovníků, Hodnotitel ústní práce 
(německý jazyk) 

pedagogický
CERMAT 13 e-learning potvrzení 2 

Prezenční část odborné přípravy ped. 
pracovníků, Hodnotitel písemné práce 
(německý jazyk) 

pedagogický
NIDV 24,5 prezenční osvědčení 2 

Prezenční část odborné přípravy ped. 
pracovníků, Hodnotitel ústní práce 
(německý jazyk) 

pedagogický
NIDV 20 prezenční osvědčení 2 

E-learningová část odborné přípravy 
ped. pracovníků, Hodnotitel písemné 
práce (anglický jazyk) 

pedagogický
CERMAT 16,5 e-learning potvrzení 2 

E-learningová část odborné přípravy 
ped. pracovníků, Hodnotitel ústní práce 
(anglický jazyk) 

pedagogický
CERMAT 13 e-learning potvrzení 2 

Prezenční část odborné přípravy ped. 
pracovníků, Hodnotitel písemné práce 
(anglický jazyk) 

pedagogický
NIDV 24.5 prezenční osvědčení 2 

Prezenční část odborné přípravy ped. 
pracovníků, Hodnotitel ústní práce 
(anglický jazyk) 

pedagogický
NIDV 20 prezenční osvědčení 2 

E-learningová část odborné přípravy 
ped. pracovníků, Hodnotitel písemné 
práce (český jazyk) 

pedagogický
CERMAT 9 e-learning potvrzení 2 

E-learningové části odborné přípravy 
ped. pracovníků, Hodnotitel ústní práce 
(český jazyk) 

pedagogický
CERMAT 9,5 e-learning potvrzení 2 

Prezenční část odborné přípravy ped. 
pracovníků, Hodnotitel písemné práce 
(český jazyk) 

pedagogický
NIDV 14,5 prezenční osvědčení 2 

Prezenční část odborné přípravy ped. 
pracovníků, Hodnotitel ústní práce 
(český jazyk) 

pedagogický
NIDV 9,5 prezenční osvědčení 2 
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4. Údaje o počtu žáků  (stav k 1. 12. 2009) 
 

Počty žáků a rozdělení do skupin ve škol. roce 2009/2010       
               
Studijní obory 28      Poč. hodin: 145 4 třídy

   
 (počet vyučovaných hodin je v relaci se žlutou knihou) 
   

Stud. obory: 
28-44M/01 – Aplikovaná chemie 1.roč.),  
28-44-M/001 – Aplikovaná chemie(2. a 3. roč.)         
               
Ročník Celkem Chlap. Dívek ANJ NEJ                   

1. Ch 18 8 10 18 0                   
2. Ch 25 18 7 22 3                   
3. Ch 11 6 5 9 2 0 0               

               
Studijní obor 28-45-M/001 - Technologie skla         

               
Ročník Celkem Chlap. Dívek ANJ NEJ CHE EKO               

4. T 12 6 6 10 2 9 2               

Celk. 66 38 28 59 7 9 2 0 0 0 0 0 0 0
               
       Poč. hodin: 321 13,38 tříd 
               
Studijní obor 82-41-M/039-045 – Výtvarné zpracování skla       
               
Ročník Celkem Chlap. Dívek ANJ NEJ CHE EKO RK BR HUŤ MAL RS FIG BIŽ

1. V 10 2 8 10 0     0 2 2 2 1 2 1
2. V 24 4 20 12 5     0 4 7 4 2 2 5
3. V 23 2 21 18 4     1 2 3 5 3 4 5
4. V 27 7 20 16 11     2 5 3 3 4 5 5

Celk. 84 15 69 56 20 0 0 3 13 15 14 10 13 16
               
Škola celkem  Poč. hodin: 466 17,38 tříd      
               
Obory Celkem Chlap. Dívek ANJ NEJ CHE EKO RK BR HUŤ MAL RS FIG BIŽ

28 66 38 28 59 7 9 2 0 0 0 0 0 0 0
82 84 15 69 56 20 0 0 3 13 15 14 10 13 16

Celk. 150 53 97 115 27 9 2 3 13 15 14 10 13 16
 

    Žáků Počet h.  % Učit Zam. 
Žáků  08-09 185 506 100 28,23 13,41 
   09-10 150 410 81,1 24,07 12,48 
Rozdíl   35 96 18,92 4,16 0,93 

 

Poč. hod.: 2008/09 Tříd: 2009/10 Tříd: 
28 153 4,00 145 4,00
82 353 14,71 321 13,38

Celkem: 506 18,71 466 17,38
 



 11

Přepočet tříd stud. oboru 82-41-M/039-045 je dle Nařízení vlády č. 68/97 § 4 odst. (1) písm. e) vz. 
pozdějších předpisů:  ředitelům stř. odb. škol s výtvarnými a výtv. technickými obory a jejich 
zástupcům se započítává 24 vyuč. hodin týdně jako jedna třída. 

 
Škola Počet kmen.  

tříd 
Počet 
žáků 

ø žáků 
na třídu 

Počet 
učitelů 

ø žáků na 
učitele 

SUPŠ sklářská Žel.  Brod 8 150 18,75 24,07 6,23 
 

Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2010/2011 (počet)    
    
SŠ a VOŠ počet   
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 63 
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 8 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 49 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 19 
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 4 
        z toho vyřešeno autoremedurou 2 
        z toho postoupeno krajskému úřadu 2 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 6 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 9 
Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 0 
Počet podaných přihlášek do 2.a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 0 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ 0 
        z toho vyřešeno autoremedurou 0 
        z toho postoupeno krajskému úřadu 0 
    
Skutečnost – žáci, kteří nastoupili ke studiu ve školním roce 2009/2010    
 Obor 82 Obor 28 Celkem
Nastoupilo do 1. ročníku 10 18 28
Nastoupilo do vyššího ročníku 9 0 9
Nastoupilo celkem 19 18 37

 

Údaje o rozhodnutí vydaných ředitelkou školy 

Rozhodnutí: počet 
o přestupu do jiné SŠ 0 
o změně oboru vzdělání 0 
o přerušení vzdělávání 2 
o opakování ročníku 5 
o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0 
o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ 5 
o vyloučení podle § 31 ŠZ 1 
o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ 0 
o povolení individuálního vzdělávání žáka 4 
o zrušení povolení  individuálního vzdělávání žáka 0 
o odkladu povinné školní docházky 0 
o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 
o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 
celkem 17 
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Údaje o počtu žáků na Domově mládeže ke dni 31. 10. 2009 
 

Počet ubytovaných 

Domov mládeže počet 
ubytovaných Kapacita Počet pedagog. 

pracovníků 
Počet žáků na 
pedagog. prac. 

Domov mládeže, 
Železný Brod, 

Těpeřská 581, PO 
/ od 1. 1. 2010 
součást SUPŠ 

sklářské Železný 
Brod 

40 100 3 13,33 

 
Ubytovaní žáci na DM Železný Brod 

Škola Celkem Chlapci Dívky Starší 18 let Z toho dívek 

SUPŠS sklářská  40 10 30 14 9 

Celkem 40 10 30 14 9 

 
Žáci byli rozděleni do dvou výchovných skupin a to podle ročníků: 
I. skupina – 20 žáků: žáci 1. a 2. ročníků, chlapci a dívky 
II. skupina – 20 žáků: žáci 3. a 4. ročníků, chlapci a dívky. 

  
 Výchovnou činnost zajišťovali: 

- ředitel DM do 31. 12. 2009 / od 1. 1. 2010 ředitelka SUPŠS 
- 2 vychovatelé 
 
 
Údaje o počtu žáků na Domově mládeže ke 31. 8. 2010 
 

Počet ubytovaných 

Domov mládeže počet podaných 
přihlášek Kapacita Počet  pedagog. pracovníků Počet žáků na 

pedagog. prac. 

DM při SUPŠS 
Žel. Brod 35 100 2 17,5 

 
 

Ubytovaní žáci na DM Železný Brod 

Škola Celkem Chlapci Dívky Starší 18 let Z toho dívek 

SUPŠS sklářská  35 8 27 19 17 

Celkem 35 8 27 19 17 
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5. Výsledky výchovy a vzdělávání  (poslední řádek – doporučená tabulka) 

 

Studijní obor zkoušky v řádném (jarním) 
termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky 

  

počet 
žáků,kt. 
konali 

zkoušku 

počet 
žáků, kteří 
prospěli 

počet žáků, 
kt. neprospěli 

počet 
žáků,kt. 
konali 

zkoušku 

počet žáků, 
kteří 

prospěli 

počet žáků, 
kt. neprospěli

počet žáků, 
kt. konali 
zkoušku 

počet 
žáků, 
kteří 

prospěli 

počet žáků, 
kt. 

neprospěli 

82-41-M/001 10 8 2 2 1 1 2 2 0 
28-45-M/039-45 26 10 14 1 1 0 10 10 0 
Celkem 36 20 16 3 2 1 12 12 0 

 
Výchovná opatření (doporučená tabulka xls  Prospěch žáků (dopručená tabulka xls) 
 
počet   
 1. pol. 2. pol. 
pochvala 5 17 
jiná ocenění     
napomenutí 3 5 
důtka třídního učitele 6 2 
důtka učitele odbor. výcviku     
důtka ředitele školy 4 4 
sníž. známka  z chování 10 10 

 
 
Komplextní přehled (včetně zameškaných a neoml. hod.) 

2009/2010 Pololetí a závěr

Ročník Počet žáků Počet Sníž
Stud. obor na konci vyznamprosp. nepr. neh. Poch Nap TŘD ŘD zn. opakujícPodm Vylouč
I. pololetí žáků z ch ročník vylouč. oml. neoml celkem

82/1V 10 0 8 1 1 1 375 19 1 394
82/2V 23 1 22 0 0 1 1 1 423 47 1 470
82/3V 23 3 17 0 3 3 858 5 863
82/4V 27 4 15 2 6 3 2 3 863 12 875

Celkem 83 8 62 3 10 4 0 3 2 4 0 0 0 4 519 83 4 602
28/1Ch 18 1 14 3 0 1 3 1 135 90 1 225
28/2Ch 25 1 17 6 1 1 1 1 2 1 1 787 22 1 809
28/3Ch 11 0 7 4 0 1 1 1 609 0 1 609
28/4T 12 0 8 4 0 2 1 1 3 135 60 3 195

Celkem 66 2 46 17 1 1 3 3 2 6 0 1 0 7 666 172 7 838
Součet 149 10 108 20 11 5 3 6 4 10 0 1 0 12 185 255 12 440

Ročník Počet žáků Počet Sníž
Stud. obor na konci vyznamprosp. nepr. neh. Poch Nap TŘD ŘD zn. opakujícPodm Vylouč
II. pololetí žáků z ch ročník vylouč. oml. neoml celkem

82/1V 10 0 8 2 1 2 1 1 089 26 1 115
82/2V 22 1 18 0 3 3 1 1 1 846 10 1 856
82/3V 23 4 14 3 2 10 3 1 1 776 9 1 785
82/4V 26 3 23 1 3 1 1 792 57 1 849

Celkem 81 8 63 5 5 13 4 2 3 5 0 1 0 6503 102 6605
28/1Ch 17 1 14 1 1 2 1 1 1 655 18 1 673
28/2Ch 22 19 3 1 1 346 29 1 375
28/3Ch 11 8 2 1 2 1 1 1 125 34 1 159
28/4T 12 0 9 2 1 2 398 22 420

Celkem 62 1 50 8 3 4 1 0 1 5 0 0 0 4524 103 4627
Součet 143 9 113 13 8 17 5 2 4 10 0 1 0 11027 205 11232

Počet žáků Zmeškané hodiny
II. pololetí

Počet žáků Zmeškané hodiny
I. pololetí

Prospěch Výchovná opatření oč.vylouč.ze stu

Prospěch Výchovná opatření oč.vylouč.ze stu

 

počet   
 1. pol. 2. pol. 
prospěl s vyznamenáním 10 9 
prospěl 108 113 
neprospěl 20 13 
nehodnocen 11 8 
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Výsledky výchovy a vzdělávání na Domově mládeže 
 

Výchovná práce DM vychází z celoročního plánu práce, měsíčních plánů vychovatele, pedagogických 
rad, týdenních programů, kontaktů s rodiči, se školou, porad vedení DM, porad vychovatelů 
a individuálních problémů jednotlivých žáků. 
Výchovnou práci zajišťoval ředitel, 1 vychovatelka a 1 vychovatel. Ubytovaní žáci byli rozděleni do 
dvou výchovných skupin. Vychovatelé řádně vedli dokumentaci, tj. deníky výchovné skupiny 
a osobní spisy, využívali denního hlášení, služebního sešitu a dalších zavedených knih k vypůjčeným 
předmětům, vycházkám a návštěvám. Zajišťovali sociálně-provozní činnost. Vychovatelé se dále 
střídavě zúčastňovali pedagogických porad SUPŠS. Součástí výchovné práce byly také pedagogické 
porady DM, které se konaly každé čtvrtletí a na kterých předkládali vychovatelé zprávu skupinového 
vychovatele, ve které uváděli: 
11))  PPrroossppěěcchh  
22))  CChhoovváánníí    

••  vvýýcchhoovvnnáá  ooppaattřřeenníí  vvee  šškkoollee  
• výchovná opatření na DM 

žáci: 
• s trvalými problémy s hygienou a pořádkem 
• kteří jsou podezřelí z požívání návykových látek 
• kteří požívají návykové látky 
• s ostatními problémy 

 
Vedle vedené, organizované a nabízené zájmové a přednáškové činnosti se na úseku výchovy řešila 
v průběhu školního roku ve spolupráci pedagogických pracovníků s rodiči a školou řada výchovných 
problémů, které byly zaznamenány v pedagogické dokumentaci.  
V rámci prevence SPJ byla sledována problematika zneužívání OPL, nejčastějšími jevy byla 
konzumace alkoholu a kuřáctví. Z konzumace ostatních látek, především marihuany bylo podezřelých 
okolo 15 % žáků. V těchto případech byli prostřednictvím vychovatelů a ředitele informováni rodiče, 
byl proveden záznam v osobních spisech. V jednom případě bylo ukončeno ubytování pro závažný 
přestupek vnášení a konzumace OPL. Žáci (popř. rodiče) byli seznámeni se všemi odbornými 
kontaktními místy v Jablonci n. N., v Liberci, včetně pedagogicko-psychologické poradny. Na tyto 
instituce bylo možno se obrátit osobně nebo s pomocí pedagogických pracovníků DM a výchovné 
poradkyně v SUPŠS. Z ostatních SPJ byl ve spolupráci s rodiči a školou v několika případech řešen 
problém se školní docházkou.  
S nárůstem vlastnictví PC a notebooků byla věnována úměrná pozornost problematice závislostí na 
PC, PC hrách a internetu. Žáci byli různými formami informováni také o možných úskalích 
internetového prostředí, zdravotních rizicích a sociálních dopadech a souvisejících opatřeních, jako je 
ochrana osobních údajů, potřebnosti různorodých činností mimo PC a schopnostech sebehodnocení 
při posuzování míry vlastního využívání informačních technologií. 
Snahou činnosti DM bylo také podporovat všechny mimoškolní aktivity dostupné v Železném Brodě 
a okolí, organizovat je a nadále rozvíjet. Využívána byla sportovní hala k rozšíření sportovně – 
zájmových činností, v rámci kterých jsou realizovány sportovní aktivity jako fotbal, floorbal, volejbal, 
basketbal, softbal, cvičení na posilovacích strojích, stolní tenis, aerobic a vedené lezení na umělé 
horolezecké stěně. 
Žáci byli vedeni k výběru vzdělávacích programů podporujících zaměření školy, zejména v oblasti 
literatury, jazyků, dějin umění, technologie skla aj. Vychovatelé se podíleli na organizování 
turistických a kulturních akcí v DM i mimo DM. 
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 Spolupráce s rodiči, školami, dalšími organizacemi 
 
 vychovatelé: škola 36 + 4× účast na pedagogické radě SUPŠS 

rodiče  35 
ostatní  18 

 
Výchovná opatření 

 

VVýýcchhoovvnnáá  ooppaattřřeenníí  nnaa  DDoommoovvěě  mmllááddeežžee  
ppooččeett  11..  ppoolloolleettíí  22..  ppoolloolleettíí  
ppoocchhvvaallaa  55  44  
jjiinnáá  oocceenněěnníí          
nnaappoommeennuuttíí  44  33  
ddůůttkkaa  ttřřííddnnííhhoo  uuččiitteellee          
ddůůttkkaa  uuččiitteellee  ooddbboorr..  vvýýccvviikkuu          
ddůůttkkaa  řřeeddiitteellee  šškkoollyy        
ssnníížž..  zznnáámmkkaa    zz  cchhoovváánníí          
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Uplatnění absolventů 

82-41-M/039-045  Výtvarné zpracování skla 

Příjmení a jméno Škola, zaměstnání, atd. 
BOBOTHOVÁ Anna Marie TUL Liberec, Fakulta textilní, sklo a šperk 
BÖHMOVÁ Lucie Univerzita Pardubice, Katedra polygrafie a fotofyziky 
ČERNÁ Markéta TUL, Fakulta textilní, textilní návrhářství 
HALAMOVÁ Lenka TUL Liberec, Fakulta textilní, text. A oděv. návrhářství 
HORÁKOVÁ Michaela Ú P Turnov 
HOŠKOVÁ Jindřiška TUL Liberec,Fakulta textilní, sklo a šperk 
KOBR Jonáš SUPŠS Železný Brod - 2.V 
KOCIÁNOVÁ Kateřina SUPŠS Železný Brod – 4.V 
KONEČNÁ Renata SUPŠS Železný Brod – 4.V 
KUBA Josef SUPŠS Železný Brod – 4.V 
KUBÍK Matěj SUPŠS Železný Brod – 2.V 
LAJKSNER Šimon TUL Liberec, Fakulta architektury 
LUŇÁK Josef Ú P Železný Brod 
MEDKOVÁ Ivana SUPŠS Železný Brod – 2.V 
PASTORKOVÁ Zuzana TUL Liberec, Fakulta textilní 
PAVELKOVÁ Veronika Univerzita Hradec Králové, textilní tvorba 
PEEROVÁ Marie TUL Liberec, Fakulta textilní, text.a oděv. návrhářství 
PETROVÁ Gabriela Jihočeská univerzita České Budějovice, Filosofická fakulta 
PROKEŠOVÁ Veronika Mateřská dovolená 
RYŠÁNKOVÁ Aneta Preciosa Kamenický Šenov 
SCHIERLOVÁ Aneta VOŠ zdravotní Ústí nad Labem, zubní technik 
SLADKÝ Jakub Ú P Semily 
ŠELBICKÁ Markéta Ú P Jablonec n.N. 
ŠPAČKOVÁ Vanda Ú P Tachov 
ŠTÉPÁNKOVÁ Kateřina TUL Liberec, Fakulta textilní, sklo a šperk 
ZÁMEČNÍK Matěj Západočeská univerzita Plzeň, sochařství 

 
 

28- 45-M/001 Technologie skla 

ČERNÁ Alice ÚP Tanvald 
GALUSZKOVÁ Romana Jazyková škola Liberec 
HAJLEK Jonáš Jazyková škola Jablonec n.N. 
HUDÍK Michal BEHR CZECH, s.r.o., Mnichovo Hradiště 
KUČEROVÁ Lucie Kaufland Jablonec n.N. – domovní kontrola 
NEUMANNOVÁ Klára Preciosa Ornela, Desná v Jiz. horách 
PEKAŘ David ÚP Turnov 
PEROUTKA Václav TUL Liberec, Fakulta textilní – netkané textilie, nanovlákna 
RUŽIČKA Matěj Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta,  
ŠTYMÁKOVÁ Petra VŠCHT Praha, Fakulta potravinářská, biotechnologie léčiv 
ZAJÍČEK Tomáš Pracuje – Stavební firma 
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6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení 
• přehled programů dalšího vzdělávání realizovaných školou, případně školským zařízením 

o ve školním roce 2009/2010 nebylo realizováno 
 

7. Spolupráce se sociálními partnery 

Sklárna Rückl Crystal, a.s. 
Ve školním roce 2009–2010 společnost Rückl Crystal z Nižboru spolupracovala se sklářskou školou 
v Železném Brodě. Cílem této spolupráce bylo nejen zapojení studentů sklářské školy do činností 
sklárny, ale také přímé využití jejich inovačního potenciálu a tvůrčího zájmu.V rámci ročníkových 
prací bylo v nižborské sklárně realizováno 13 vybraných sklářských návrhů studentů 3. a 4. ročníku 
a to za jejich přímé účasti. Jako nejlepší studentská práce byla vyhodnocena a oceněna práce 
studentyk oddělení hutně tvarovaného skla Zdeny Štrohalmové. Ocenění bylo předáno naší 
společností, osobně p. Ing. Rücklem v Železném Brodě, při slavnostním zakončení školního roku dne 
29.6. 2010. 
Tento typ spolupráce představuje pro naši školu vynikající příklad dobré praxe a naplňuje řadu 
podstatných kritérií, ke kterým se škola zavazuje (spolupráce s firmami, praxe) a rozšiřuje 
kompetence žáků, zejména v oblasti světa práce. Vybrané realizace škola následně použila pro 
sebeprezentaci a přihlásila je do designérských soutěží (Národní cena za studentský design, 
Designblok 2010). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

práce Z. Štrohalmové, A. Černé, M. Hartmana 
Preciosa, a.s. 

III. ročník soutěže pořádané firmou Preciosa ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad 
Nisou. Historie designérské soutěže „Mistr křišťálu“ se začala psát již v roce 2008, kdy se společnost 
Preciosa obrátila na naši školu s nabídkou oslovit studenty, zda by na základě konkrétního zadání 
dokázali vytvořit návrhy a modely exkluzivní bižuterie a dekorativních předmětů z českého křišťálu. 
Hlavní důvody spolupráce lze shrnout do tří bodů. Prvním z nich je potřeba hledání talentovaných 
designérů, kteří by v budoucnu mohli svoji pracovní kariéru spojit s regionálním výrobcem bižuterie. 
Druhým bodem je hledání nových nápadů, vizí, které studenti mohou firmě přinést, protože jejich 
neotřelý pohled na možnosti zpracování skla a kombinace materiálů není zatížen „provozní slepotou“. 
Významný je i třetí bod – dlouhodobá a cílená podpora sklářské školy.  
Preciosa a.s. spojila při výběru témat síly s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, které 
začínalo připravovat projekt „Skleněné vánoční ozdoby. Minulost, současnost, vize“. Zájem studentů 
předčil očekávání. Porota složená ze zástupců Preciosy, Muzea skla a bižuterie a odborných 
vyučujících měla nelehkou úlohu. Celkovými vítězkami se v konkurenci 120 prací ze pěti různých 
školy staly studentky naší školy: Veronika Černá, Aneta Ryšánková a Veronika Pavelková.  
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Praxe studentů sklářských oborů 

Ve spolupráci s komerční sférou nastává změna struktury spolupracujících firem vzhledem ke krizi 
velkých sklářských firem a směřuje k malým a středním výrobcům. Praxe se i vzhledem k stávající 
situaci podařila zajistit pro všechny studenty. 

 
Tabulka umístění studentů 3.V a 3.CH na praxích ve firmách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplikovaná chemie byli kontaktovány firmy s různými chemickými výrobními firmami v regionu – 
tyto také projevili zájem o spolupráci při realizaci studentských praxí v dalších letech:.  
• Atotech – M.A.G. CZ, a.s,  
• Severochema, družstvo pro chemickou výrobu,  
• Diamo, státní podnik, Stráž pod Ralskem 
• Profarma – produkt, s.r.o,  
• Crytur, spol. s r.o., 
• Grupo Antolin, s.r.o.Turnov 

 

 

Spolupráce s odbornými institucemi 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 
Úzká spolupráce s jabloneckým muzeem představuje důležitý bod školní činnosti. Škola se spolupodílí na 
oragnizaci dalších projektů, za všechny je nezbytné jmenovat projekt „Oděv a jeho doplněk“, spolupráci při 
přípravách 5. Mezinárodní sklářské konference, spoluúčast na výstavnícm projektu „Zázračné prameny“, 
který se dočkal svého pokračování v Plzni a v Mariánských Lázních. 
 
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze 
Spolupráce s  pražským Uměleckoprůmyslovým muzeem vyvrcholila výstavou „100% SKLO, Sklářská škola 
v Žlezném Brodě 1920–2010“ a vydáním stejnojmenné publikace. 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze při příležitosti 90. výročí založení naší školy připravilo 
velkou retrospektivní výstavu (17. června – 19. září 2010). Současné umělecké práce studentů se na ní potkaly 
s významnými díly zpočátků školy, které navrhovali pedagogové. 
Výstava představila širokou a pestrou kolekci skleněných váz, figurek, šperků a objektů provedených všemi 
sklářskými technologiemi. Výstava ilustrovala cestu školy a moderního českého skla za světovou proslulostí. 
 
 

Firma: 3.V 3.CH 
AJETO, s.r.o., Lindava 3  
Crytur, s.r.o., Turnov  2 
Detesk Železný Brod 5  
CHKO Český ráj, Turnov  1 
Kortan – sklo, bižuterie, Železný Brod 3  
Liglass Líšný, s.r.o. 1  
Lhotský, s.r.o., Pelechov, Železný Brod 4  
Mag Finiš,s.r.o., Belgická 4896, Jablonec n.N. 1  
Mehler Technologies, Lomnice n.P.  1 
MÚ Železný Brod, odb. život. prostředí  1 
Preciosa – figurky, s.r.o., Jablonec n.N. 2  
Preciosa – laboratoř, Jablonec nad Nisou  1 
Preciosa, Ornela,Desná v Jizerských horách  2 
Profarma – Produkt, Jablonec nad Nisou  2 
Jiří Suchánek, Železný Brod 1  
Sklo Šafránek, ryté sklo 1  
Suchánek J. – pískované a leptané sklo, Ž.Brod 2  
Šafránek Jiří – broušení skla , Jablonec n.N. 1  
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8. Zapojení do projektů 
 

a) Přehled grantů a dotací – podaných a realizovaných 

• „Uměleckoprůmyslové zpracování technického skla“, zřízení 3. pracovních pozic vybavených 
kyslíkovými hořáky pro zpracovávání křemičitého skla (včetně rozvodů kyslíku a pořízení 
zásobních zdrojů médií) pro výtvarné úkoly. Tuto technologii v praxi užívají místní firmy pro 
výrobu technickodekorativních předmětů. Škola tímto reaguje na změny v potřebách 
dovedností studentů v přípravě pro praxi. Projekt pro finanční náročnost proběhl ve dvou 
etapách a byl dofinancován z naplánovaných prostředků školy – FRIM. 

• „Podpora výuky produktového designu“, nákup vakuovacího zařízení Formech 300XQ 
s příslušenstvím pro zhotovování modelů dle připravených forem z plastových fólií, které lze 
dále povrchově upravovat. Zařízení poskytne širší možnosti výroby modelů, prototypů 
a urychlí proces jejich vzniku na profesionální úrovni. 

• Výměna studentů škol s partnerskou školou Glasfachschule ve Zwieslu v pořadí osmá, 
financovaná z projektu Tandem Regensburg programu Auf get´s, projekt byl hrazen 
německou školou, výměny proběhly v počtu 6+6 viz . příloha č. 2. 

• Multifunkční knihovna a studovna ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 4.2. Podaný 
projekt – druhé kolo tohoto titulu bylo obesláno velkým množstvím projektů, nezařadili jsme 
se do vybraných. Účel dotace: rekonstrukce prostor knihovny a jejího zázemí, vytvoření 
kvalitního zázemí pro efektivní výuku a samostudium, vybavení odpovídajícími 
technologiemi (PC, tiskárna, projektor, kopírka…), doplnění knižního fondu .  

• Skleněné městečko – akce proběhla v září 2009, škola v prostorách budovy pořádala 
„Sklářský veletrh“ – náklady na organizaci a realizaci představení firem a pořádání 
workshopů pro veřejnost. 

• „Výročí založení školy1920-2010“ příspěvek od KU libereckého kraje – finanční podpora pro 
vydání publikace o historii školy – 100% SKLO. Další zdroje na financování této publikace 
byly dary od spolupracujících firem: Detesk s.r.o. Kč 45.000,- a Glass Service Kč 8.000,- 

• „Mezinárodní sympozium uměleckoprůmyslových škol“ – příprava projektu, spolupráce 
s ostatními školami regionu. 
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Instituce, u které byla 
dotace žádána 

Podáno a 
schváleno; 
realizováno 

Požad. částka 
(tis. Kč) 

Získaná 
částka 

(tis. Kč) 
Účel dotace 

Nadace PRECIOSA 
 

Realizováno 100.000,- 50.000,- „Uměleckoprůmyslové 
zpracování technického 
skla“, zařazení užívané 
techniky v praxi do 
výuky 

Nadace PRECIOSA Podáno, 
průběh 
realizace 

55.400,- 55.400,- „Podpora výuky 
produktového designu“ 
– vakuovaní zařízení 

TANDEM 
Regensburg 
programu Auf get´s 

Podáno a 
realizováno 

0,- 0,- Výměna studentů 
odborných škol, 
financováno německou 
stanou 

 ROP NUTS II 
Severovýchod, 
oblast podpory 4.2 

Podáno 
duben 2009 
neschváleno

3.000 000,- 0,- Multifunkční knihovna 
a studovna 
 
 

KU Libereckého 
kraje 

Podáno, 
realizováno 

30.000,- 30.000,- „Skleněné 
městečko“náklady na 
organizaci a realizaci 

KU Libereckého 
kraje 

Podáno, 
realizováno 

100.000,- 100.000,- Výročí založení 
školy1920-2010 

OP Vzdělávání pro 
konkurence- 
schopnost 7.1 

Podáno 
neschváleno

4 378 046,- 0,- Podpora nových 
studijních oborů 
prostřednictvím 
inovativních výukových 
materiálů 

OP VK – partnerství 
(CVLK) 

podáno   Multikulturní výchova na 
středních školách 

KU Libereckého 
kraje 

Podáno, 
realizováno 

68.500,- 68.500,- Příspěvek na realizaci 
Mezinárodního 
sympozia uměleckých 
škol  
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9. Další aktivity a prezentace školy/zařízení na veřejnosti 
 

ZÁŘÍ 2009 
Skleněné městečko 
3. ročník akce „Skleněné městečko 2009“(19.–20. 9. 2009). 

 
Studentský workshop 
Vzorování studentů sklářských škol se uskutečnilo ve dnech 15.–18. 9. 2009. Workshop studentů 
5 sklářských škol proběhl na jednotné téma: „Skleněný pohár“. Vzorování se uskutečnilo ve školní 
sklářské huti ve dnech 15.–18. září 2009 v rámci studentského workshopu. Návrh poháru musel být 
realizován technologií hutního zpracování skla. Zvolená technika, způsoby zdobení, barevnost a tvar 
poháru byly ponechány zcela na autorech. Pohár nemusel být určen pouze jako předmět denní 
potřeby, ale mohl být řešený i jako volný reprezentační umělecký artefakt. Ke sklářskému workshopu 
byli pozváni studenti ze šesti sklářských škol: SUPŠ sklářská Železný Brod • SUPŠ sklářská Valašské 
Meziříčí • Glasfachschule Zwiesel • VOŠ Nový Bor • VŠUP Praha • UTB Zlín. 
Během tří vzorovacích dnů vzniklo celkem 15 pohárů, které jsou prezentovány ve výstavním sále 
školy. Všechny poháry si lze prohlédnout na webových stránkách školy.  
V anonymním veřejném hlasování zvítězil pohárstudenta Jana Šostka z VOŠ v Novém Boru.  
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ŘÍJEN 2009 
Designblok 2009, Praha 
Přehlídka současného designu Designblok ´09 – prezentace naší školy, která představila sklo 
nejmladší generace pod názvem „Sklo žije!“. Designblok ´09, 6.–11. 10.2 009, Superstudio 
Classic 7, Praha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentace našich studijních oborů – AMOS 2009 
Prezentace naší školy v Jablonci nad Nisou. Kromě stávajících oborů jsme představili nový 
studijní obor Produktový design. 8.–10. října 2009, prostory jabloneckého Eurocentra. 

  
 

Veletrh vzdělávání EDUCA 2009 
Ve dnech 15.–17. 10. 2009 se naše škola zúčastnila největšího veletrhu vzdělávání 
a pracovních příležitostí EDUCA 2009 v Liberci. Kromě stávajících oborů jsme představili 
nový studijní obor Produktový design. 

 
 

Bílá pastelka – veřejná sbírka 
Dne 15. října 2009 se v ulicích celé České republiky uskutečnil již 10. ročník celonárodní 
veřejné sbírky „Bílá pastelka“, jejíž výtěžek byl použit na speciální výukové programy pro 
těžce zrakově postižené. Mezi tisíce dobrovolníků se zapojili také studenti naší školy, kterým 
děkujeme za pomoc. Naši studenti vybrali částku 3.044,- Kč. 

 
 

Prezentace školy v Oblastní Galerii, Liberec 
Ve dnech 20.–21. 10. 2009 se naše škola prezentovala v Oblastní galerii v Liberci. 
Na programu bylo předvádění řemesel a především tvůrčí dílny pro žáky 9. tříd, výtvarných 
kroužků a uměleckých škol. Žáci si mohli vytvořit vlastní skleněný šperk nebo vyzkoušet 
práci u sklářského kahanu. Poskytovali jsme rovněž informace k nově otevíranému oboru 
Produktový design. Oblastní Galerie, Liberec, 20.–21.10. 2009. 
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Stáž studentů Glasfachschule Zwiesel 
Ve dnech 5.–23. října 2009 se v naší škole uskutečnila další 
studijní stáž studentů německé Glasfachschule Zwiesel. Po 
dobu tří týdnů využívalo šest těchto studentů naše dílny 
a technologie pro realizaci svých návrhů. Pracovali 
v dílnách: školní sklářské hutě, skleněné bižuterie, brusírny 
a v dílně skleněných figurek. S výsledky svého snažení 
seznámili učitele a studenty naší školy v pátek 23. 10. 2009 
formou krátké obhajoby. 

 
1. Den otevřených dveří 
Den otevřených dveří se uskutečnil v pondělí 26. října 2009 od 8.00 do 16.30 hodin. 

 
 

LISTOPAD 2009 
Prezentace našich studijních oborů 
Naše škola se prezentovala v Jičíně 3. listopadu 2009. Kromě stávajících oborů Výtvarné 
zpracování skla a Aplikovaná chemie, jsme představili všem zájemcům o studium i nový 
studijní obor Produktový design. 

 
Burza škol v Mladé Boleslavi 
Naše škola se prezentovala na výstavě studijních a učebních oborů pro školní rok 2010/2011 
v Mladé Boleslavi. Kromě oborů Výtvarné zpracování skla a Aplikovaná chemie, jsme 
podávali informace také k novému studijnímu oboru Produktový design. 
Prezentace se konala 5. 11. 2009 v prostorách velkého sálu Domu kultury v Mladé Boleslavi. 

 
Jednání o nezaměstnanosti 
Dne 2.11.2009 proběhlo na naší škole druhé setkání operativní skupiny pro řešení situace na 
trhu práce Jablonecka. Schůzku iniciovalo Centrum vzdělanosti libereckého kraje, přítomni 
byli zástupci středních škol, Úřadu práce, Hospodářské komory a města Železného Brodu.  
Na programu bylo užití projektu „Vzdělávejte se!“ a možnosti projektů regionálního rozvoje 
lidských zdrojů a jejich využití pro Železnobrodsko.  

 
Prezentace naší školy v Turnově 
V pátek 6. listopadu 2009 se naše škola představila na Burze středních škol v Turnově. 
Prezentace se uskutečnila v budově Obchodní akademie, Hotelová školy a Střední odborné 
školy v Husově ulici. Kromě oborů Výtvarné zpracování skla a Aplikovaná chemie, jsme 
podávali informace také k novému studijnímu oboru Produktový design. 

 
Prezentace naší školy v České Lípě 
Ve dnech 11.–12. listopadu 2009 se naše škola představila na Burze středních škol QUO 
VADIS v České Lípě.  Kromě oborů Výtvarného zpracování skla a Aplikovaná chemie, jsme 
podávali informace také k novému studijnímu oboru Produktový design.  
Žáci vycházející ze základních škol, jejich rodiče i ostatní zájemci měli příležitost se 
seznámit s naší nabídkou, obsahem studia i s možnostmi uplatnění. 11.–12. 11. 2009, místo 
konání: SOŠ a SOU Česká Lípa.  

 
2. den otevřených dveří 
Se konal v pátek 27. listopadu 2009 Zájemcům o studium jsme předávali informace o našich 
studijních oborech:  
1] Obor Produktový design. 
2] Obor Aplikovaná chemie – nahlédnutí do výuky v odborných učebnách a laboratořích.  
3] Obor Výtvarné zpracování skla – prezentace všech šesti oddělení 

. 
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Náborové akce sklářské školy 
Podrobné informace o možnostech studia na naší škole bylo možné využít na dalších 
prezentacích, které jsme  uskutečnili na základních školách i mimo Železný Brod: 
Tanvald, 10. 11. 2009 (Eurest), Lomnice na Popelkou, 11. 11. 2009 , Beroun, 19. 11. 2009, 
Železný Brod, 24. 11. 2009 (1. ZŠ Školní) , Semily, 24. 11. 2009 (ZŠ Dr. F. L. Riegra)  

 
Vzpomínkový večer na Pavla Ježka 
Oblastní galerie v Liberci připravila v termínu od 1. 10.–22.11. 2009 retrospektivní výstavu 
Akad. soch. Pavla Ježka (1938–1999), bývalého ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy 
sklářské v Železném Brodě. Dne 12. listopadu 2009 se v Oblastní galerii uskutečnila 
doprovodná akce – vzpomínkový večer na tohoto sklářského výtvarníka. Akci slovem 
doprovodil kurátor sbírek Severočeského muzea v Liberci Mgr. Oldřich Palata. 

 
 

5 úspěchů – Národní cena za studentský design 2009 
Celostátní soutěž o národní cenu za studentský design 2009 se uskutečnilo pod patronací 
společnosti Designcabinet.cz. Vyhlášení a předání cen proběhlo v Nadaci pro rozvoj 
architektury a stavitelství v Praze, ve středu 11.11. 2009.  
Tento ročník byl prvním v dlouholeté tradici soutěže, kdy byly podle předem daných kritérií 
hodnoceny všechny přihlášené práce, splňující podmínky soutěže. Samostatná porota 
posuzovala práce žáků středních a vyšších odborných škol, jiná porota posuzovala práce 
vysokoškoláků a třetí nezávislá porota určila z postupujících prací nového držitele Národní 
ceny. V konkurenci 18 středních škol a celkovém počtu 212 přihlášených prací získala naše 
škola celkem pět ocenění.  
Cena Poroty byla předána čerstvým absolventům naší školy: T. Kovaříkové za malovanou 
mísu „Lentilka“, M. Slavíkovi za hutně tvarovanou mísu „Organika“, J. Voňkové za 
malovaný skleněný talíř a M. Hrubé za maturitní práci – soubor váz inspirovaných 
J. Hoffmannem. Speciální Cena Spolku přátel uměleckoprůmyslového muzea v Praze byla 
předána Tereze Kovaříkové za mísu „Lentilka“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstava skleněných betlémů 
Naše se škola se podílela na výstavě „Skleněné betlémy“ v místní Městské galerii Vlastimila 
Rady. Návštěvníci měli příležitost srovnávat tradiční pojetí i originální zpracování betlémů 
z rukou studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě.  
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Zimní sklářské pátky 
4. prosince 2009 – 19. března 2010 
Naše škola již druhým rokem vstoupila do projektu „Zimní sklářské pátky“, který v zimním 
období umožňuje návštěvníkům Železného Brodu navštívit zajímavá místa a zhlédnout 
sklářská řemesla. Do této akce se zapojují místní výrobci skla, Městské muzeum a Galerie Na 
rynku. Na návštěvníky čekala exkurze do sklářských dílen naší školy, prohlídka expozice 
zdejšího muzea, možnost realizovat vlastní skleněnou bižuterii ve firmě Kortan-Sklo 
bižuterie, návštěva firemní prodejny Detesk s.r.o. 

 
 

PROSINEC 2009 
Nový úspěch – nominace do Czech Grand Design. 
Akademie designu ČR nominovala do kategorie „Objev 

 roku“ maturitní práci Terezy Kovaříkové, mísu „Lentilka“. 
 Výroční ceny Grand Czech Design, které se udělovaly 
 v březnu 2010, mají za cíl upozornit  veřejnost na mimořádné 
 činy v oblasti designu. 
 
 
 

LEDEN 2010 
Chemická soutěž 
Vyhodnocení letošního ročníku chemické soutěže „Díváte se kolem sebe?“ na téma: „Víme 
co jíme?“ proběhl v naší škole dne 27. ledna 2010. 

 
Výstava „Nový (z)boží!“ 
Výstava „Nový (z)boží! / Národní cena za studentský design 2009“ prostřednictvím Českých 
center absolvovala svou evropskou výstavní pouť (začátek ve Vídni). 
Na této výstavě jsme prezentovali práce oceněných studentů: Terezy Kovaříkové, Marka 
Slavíka, Jany Voňkové a Michaely Hrubé. Výstava trvala 20. 1.–4. 3. 2010.  

 
 

ÚNOR 2010 
Masopust 
Studenti naší školy se organizačně podíleli na masopustním 
odpoledni, které se uskutečnilo v úterý 16. 2. 2010. 

 
 
 
 

3. Den otevřených dveří 
Den otevřených dveří pro zájemce o studium oboru Aplikovaná chemie se uskutečnil ve 
středu 24. února 2010. Naši učitelé podávali informace o studiu, prezentovali výuku 
v odborných učebnách a moderně vybavených laboratořích. 
 
 
Talente Mnichov 2010 
Vynikající úspěch si může naše škola připsat v souvislosti 

 s prací na prestižní celoevropskou výstavu mladých talentů 
 TALENTE 2010 v německém Mnichově. Šárka Nováková 
 z  oddělení rytého skla představila sadu rytých sklenic. 
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BŘEZEN 2010 
Výstava skla – Hittfeld, Německo 
Letošní jubilejní rok – 90. výročí založení sklářské školy byl zahájen výstavou v německém 
Hittfeldu, poblíž Hamburgu. Galerie Hittfeld představuje již od roku 1988 výhradně díla 
současných českých sklářských výtvarníků.  
90 let sklářské školy Železný Brod. Výstava trvala: 28. 2.–27. 3. 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maturitní ples 2010 
SUPŠ sklářská v Železném Brodě uskutečnila Maturitní ples 6. 3. 2010, od 20 hodin 
v Kulturním centru Golf Semily. Hrála hudební skupina REVIVAL 60´s, připravena byla 
bohatá tombola a kulturní program. 

 
Prezentace školy na výstavě  
Výstava Nové (z)boží! / Národní cena za studentský design 2009 se prostřednictvím Českých 
center přesunula pod názvem Nový t(o)var! do K Gallery v Bratislavě. Výstava proběhla ve 
dnech 15. 3.–1. 4. 2010.  
 
Ocenění Libereckého kraje 
Za prosazování programů vzdělávání na téma obnovitelných zdrojů energie získal náš student 
Aplikované chemie Václav Nebesář (2.CH.) ocenění Libereckého kraje. 

 
Přenáška Jana Čapka 
Dne 17. 3. 2010 se ve školní aule uskutečnila přednáška designéra Jana Čapka. 

 
 

DUBEN 2010 
Chemická olympiáda, úspěchy v krajském kole 
Studenti 1.CH ročníku úspěšně reprezentovali naši školu v krajském kole chemické 
olympiády. Filip Zikmunda (9. místo), Michal Dostál (15. místo). 

 
Junior Glass Match SANSSOUCI 2010 
V soutěži Junior Glass Match SANSSOUCI 
2010 v Karlových Varech jsme v konkurenci 
11 sklářských škol ze 4 zemí získali dvě 
ocenění: 
1. místo – „Žába“ (tavené sklo ve formě, 
broušené) A. M. Bobothová z oddělení 
broušeného skla. 
Cena za nejlepší řemeslné zpracování – získala 
Jana Voňková za soubor malovaných váz. 

 
Projekt Oranžová učebna 
Naše škola se zapojila do projektu Nadace ČEZ „Oranžová učebna“, jehož podstatou je 
dovybavení školy počítači. V projektu, jehož výsledek byl závislý na veřejném hlasování přes 
internet, škola neuspěla. 
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Prezentace školy – Perličky českého řemesla 
22.–24. 4. 2010 se uskutečnil festival českých řemesel „Perličky českého řemesla“, který 
probíhal v Centru vzdělanosti Libereckého kraje v Liberci. Předváděli jsme výrobu 
skleněných figurek a skleněnou bižuterii. Oddělení malovaného skla si pro všechny zájemce 
připravilo tvůrčí dílnu. Podávali jsme rovněž informace o možnostech studia v naší škole a to 
nejenom ve výtvarných oborech, ale také v oboru Aplikované chemie. Celá akce byla 
zaměřena pro žáky základních škol i pro širokou veřejnost. 

 
 

KVĚTEN 2010 
Volby zástupců zletilých studentů do školské rady při SUPŠS 
Volby se konaly 14. 5. 2010 se v aule školy. Volit směli všichni zletilí studenti školy. 
Kandidáti: Michaela Hercíková 3.V, Veronika Šindelářová 3.V, Michal Tregler 3.CH, 
Vojtěch Krejčí 3.CH. Novým členem ŠR se stal Vojtěch Krejčí. 

 
Plenér 2010 
Týdení malovací kurz žáků 2. a 3. ročníku výtvarného se uskutečnil ve Vysokém nad Jizerou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maturity 2010 
24.–28.5. 2010. Předsedkyní maturitní komise studijního oboru Výtvarné zpracování skla 
byla Akad. mal. Dana Krobová.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČERVEN 2010 
Mistr Křišťálu 2010 
Naše škola se i v letošním roce zapojila do designové 
soutěže „Mistr Křišťálu“, kterou připravila firma Presiosa 
a.s. ve spolupráci s jabloneckým Muzeem skla a bižuterie. 
Soutěž probíhala na téma „Vánoce – minulost, současnost, 
vize“. V konkurenci dalších 4 škol s uměleckořemeslným 
zaměřením a v celkovém počtu 120 účastníků, zvítězily 
práce našich studentů ve všech třech kategoriích:  
1. místo – Veronika Pavelková (sada vánočních ozdob)  
1. místo – Veronika Černá – šperkovnice s použitím broušených kamenů  
1. místo – Aneta Ryšánková – interiérové svítidlo  
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100% SKLO – výstava v Uměleckoprůmyslovém museu, Praha 
 

Výstavou „l00% SKLO / Sklářská škola v Železném Brodě 
 1920–2010“ vyvrcholily oslavy 90. výročí založení školy.  

Výstava vznikla ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým 
 museem v Praze a prezentuje nejlepší práce profesorů a žáků 
 školy z let 1920–2010. 

Výstava se konala pod záštitou 1. náměstkyně MŠMT Ing. Evy 
 Bartoňové a náměstka hejtmana Libereckého kraje Bc. Radka 
 Cikla. Kurátoři výstavy: Antonín Lanhgamer a Milan Hlaveš. 

Výstava trvala: 17. 6.–14. 9. 2010. 
 
 
 
 

Letní výstava skla 
Zahájení tradiční letní výstavy skla v budově školy, na které jsme prezentovalit nejlepší 
studentské práce za posledních 5 let.  Zahájení: 29. června 2010, ve 13.00 hodin. Doprovodné 
akce: křest publikace „100% SKLO, Sklářská škola Železný Brod 1920–2010“ za přítomnosti 
autorů textu a dalších hostů. 
Ve 2. patře budovy byla zahájena retrospektivní výstava dlouholetého pedagoga a sklářského 
výtvarníka Akad. soch. Ladislava Olivy (výtvarné vedení oddělení broušeného skla v letech 
1969–1991). Úvodní slovo přednesl: Antonín Langhamer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kniha o škole 
Naše škola při příležitosti svého 90. výročí připravila ve 
spolupráci s UPM monografii. Publikace ilustruje cestu školy 
a tím i moderního českého skla za světovou proslulostí od 
Art deca až po nejnovější trendy výtvarného pojetí 
ušlechtilého materiálu. Dokazuje také, že budoucnost 
českého sklářství jako rodinného stříbra tkví nejen v udržení 
tradice, ale zejména v dalším rozvíjení mezinárodně 
ojedinělého systému odborného vzdělávání. Publikace vyšla 
ke stejnojmenné výstavě v Uměleckoprůmyslovém museu 
v Praze, která se konala ve dnech 17. 6.–19. 9. 2010. 
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Umělecké aktivity pedagogů-výtvarníků ve školním roce 2009/2010 

2009 / 10. Festival uměleckého skla, Karlovy Vary 
MgA. Doležal Libor 

2010 / BKV-Prize 2010 for Young Applied Arts, Mnichov, Německo 

2009 / „Se sklem“, Galerie FUD UJEP, Ústí nad Labem, Dubí 

2009 / „Zázračné prameny“, Západočeské muzeum, Plzeň 

2009 / „Salon Pentimenti ´09“, Galerie My, Jablonec nad Nisou 

2010 / Grand Czech Design za rok 2009, Windows Gallery, Praha 

2010 / „Naše sklo“, Galerie My, Jablonec nad Nisou 

2010 / 100% SKLO, Sklářská škola Železný Brod 1920–2010, UPM, Praha 

MgA. Hlubuček Martin 

2010 / 10. Festival uměleckého skla, Vřídelní kolonáda Karlovy Vary 

2009 / Jablonec nad Nisou, Galerie My, Vánoce 

2009 / Plzeň, Západočeské muzeum, Zázračné prameny 

2009 / Hittfeld (near Hamburg), Glasgalerie Hittfeld, Germany 

2009 / VERRE l´ EST, Musée-atelier du verre Sars-Poteries, (France)  

2009 / GROUP EXHIBITION, Scott Jacobson Gallery, New York, USA  

2009 / Moser Gallery, Praha (CZ)  
2010 / CONTENPORARY CZECH GLASS, Wei-Ling Gallery, Kuala Lumpur, 
Malaysia 
2010 / IVANA HOUSEROVÁ – QUERSCHNITT 1987–2010, solo exhibition, 
Glasgalerie Hittfeld, Německo 
2010 / Studio Glass Gallery, London (GB)  

2010 / Moser Gallery, Praha (CZ)  

2010 / Meridian Gallery, Praha (CZ)  

Akad. mal. Houserová Ivana 

2010 / Nový nápojový soubor FATAMORGANA pro sklárnu Moser 

2009 / Designblok 09 / Praha 

2009 / Kruhy / Bratislava / Slovensko 

2010 / Kruhy / Vídeň / Rakousko 

2010 / Palladium and czechdesign display / Praha 

2010 / Proměny věcí / Windows Gallery České spořitelny 

2010 / Bajka / Český Krumlov 

MgA. Mochal Marcel 

2010 / Kde domov můj / Bratislava / Slovensko 
2009 / Sklo v českém šperku, České centrum, Schiedam, Holandsko, 
"Návlasce", "Křížové prsteny se sklem" 
2009 / Medailérská sbírka ve Slováckém muzeu a výsledky 10. ročníku 
Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky, Galerie 
Slováckého muzea, Uherské Hradiště, "Povodeň-Morava 1997" 
2009 / V.Salón ´09 AUM, Jablonec nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie, 
Insignie Fakulty humanitních studií, (od 2007 Filozofická fakulta), Univerzity 
Hradec Králové, „Žezlo“, „Děkanský“ a „Proděkanský řetěz“ 
2010 / PRO MERITIS, výstava soutěžních návrhů čestné medaile a plakety 
města Jablonec nad Nisou, Městská galerie MY, Jablonec nad Nisou, 4 kresby
2010 / Sklo v českém šperku, České centrum, Mnichov, Německo, „Návlasce", 
„Křížové prsteny se sklem" 
2010 / V.Salón ´09 AUM, Plzeň, Západočeské muzeum, Insignie Fakulty 
humanitních studií, (od 2007 Filozofická fakulta), Univerzity Hradec Králové, 
„Žezlo", „Děkanský" a „Proděkanský řetěz", kresby 

Mgr.A. Jan Hásek 

2010 / Sklo  v českém šperku, Muzeum kinematografie, Lódž, Polsko, 
„Návlasce", „Křížové prsteny se sklem" 
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 2010 / Sklo v českém šperku, Stary Ratusz – Muzeum Miejskie Wroclawia, 
Wroclaw, Polsko, „Návlasce", „Křížové prsteny se sklem" 
2010 / Alucast – Odlitky pro radost, krásu, potěšení i užitek, Slévárna Alucast, 
Tupesy, medaile „Povodeň-Morava 1997", bronz 

 
2010 / Sklo v českém šperku, 19. ročník výstavy Hodiny a Klenoty, 
Průmyslový Palác, Výstaviště Praha-Holešovice, „Návlasce", „Křížové prsteny 
se sklem" 
2010 / Sklo  v českém šperku, Muzeum kinematografie, Lódž, Polsko 
2010 / Sklo v českém šperku, České centrum, Mnichov, Německo 
2010 / Sklo v českém šperku, 19. ročník výstavy Hodiny a Klenoty, 
Průmyslový Palác, Výstaviště Praha-Holešovice 

Akad.soch.  Zd. Laštovičková 

2010 / Sklo v českém šperku, Stary Ratusz – Muzeum Miejskie Wroclawia, 
Wroclaw, Polsko 

OCENĚNÍ A REALIZACE 

Mgr. A. Jan Hásek 2009–2010 Realizace ražené medaile „Gustav Mahler", (Ag, Au), Česká 
mincovna Jablonec n.N. 
2010 III.cena za výtvarný návrh v soutěži na návrh čestné medaile a plakety 
města Jablonec nad Nisou 
2010 II. cena v soutěži České národní banky Praha na návrh pamětní stříbrné 
mince ke 100. výročí prvního letu Jana Kašpara  
2010 I. cena v soutěži České národní banky Praha na návrh pamětní stříbrné 
mince ke 400. výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka 
2010 Realizace ražené medaile „Zámek Hluboká“, (Ag, Au), Česká mincovna 
Jablonec n.N. 

 

2010 Návrh souboru insignií pro Přírodovědeckou fakultu Univerzity Hradec 
Králové 
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Výčet aktivit za školní rok – Domov Mládeže – školní rok 2009/2010 
 
  2. 9.  Táborák – setkání po prázdninách, hra na kytaru, zpěv, opékání buřtů, prázdninové 
  vzpomínky 
21. 9.  Školení BOZP a PP 
23. 9.  Výlet na Suché skály 
  Aula SUPŠS – účast na promítání dokumentárního filmu – výtvarné umění 
29. 9.  Vaření s vychovatelkou – těstovinový salát, diskuze o zdravé výživě 
  5. 10.  Přivítání studentů ze Zwiesselu, táborový oheň, konverzace v AJ a NJ 
  7. 10.  Prohlídka města Železný Brod se studenty ze Zwiesselu (firma KORTAN, DETESK, 
  Městské muzeum, Galerie Vl. Rady), konverzace v NJ a AJ  
13. 10.  Stravovací komise s vedoucím stravování 
15. 10.  Výlet do Turnova se studenty ze Zwiesselu 
21. 10.  Návštěva brusičské dílny (B.  Novák) na Malé Skále se studenty ze Zwiesselu 
22. 10.  Táborák u DM, hra na hudební nástroje, zpěv konverzace v AJ a NJ, rozloučení 
  se studenty ze Zwiesselu 
12. 11.  Akce Nadace „Člověk v tísni“ – dokumentární film „Barmský VJ“ 
19. 10.  Kontrola elektrospotřebičů, vyplňování protokolů 
30. 11.   Účast na rozsvícení vánočního stromečku ve městě, koncert ZUŠ 
  2. 12.  Vaření – pizza, diskuze o správné výživě 
  3. 12.  Vánoční trhy a výstava na Bělišti 
  6. 12.  Vánoční výzdoba ve vstupní hale DM a ozdobení vánočního stromečku 
  7. 12.  Vánoční beseda na DM s kaplanem A. Jaluškou 

  14. 12.  Pečení vánočních perníčků 
  16. 12.  Vánoční povídání u stromečku ve vstupní hale DM 
  18. 1.  Hry na sněhu, stavby ze sněhu 
  20. 1.  Účast na přednášce v aule SUPŠS 
  26. 1.  Beseda – genocida za 2. světové války 
  27. 1.  Beseda s ředitelkou SUPŠS Ak. soch. Zd. Laštovičkovou 
    3. 2.     Masopust, doba půstu příprava na Velikonoce – beseda s p. farářem A. Jaluškou 
  15. 2.   Příprava masek a občerstvení na Masopust v Železném Brodě 
 23. 2.–5. 3.  (průběžně) Příprava kulis na Maturitní ples 2010 
   2. 3.  Přehlídka spol. šatů na Maturitní ples 2010 

  3. – 5. 3.  Výroba kulis na maturitní ples, příprava nástupu na MP 2010 
  6. 3.  Maturitní ples 2010 
15. 3.  Vaření s vychovatelem 
16.3 – maturita V rámci přípravy na MZK sledování dokumentů (výtvarná příprava, literatura) 
  7. 4.  Malování v přírodě 
15. 4.  Příprava prací na výstavu výtvarných prací v Eurocentru JBC 
21. 4.  Exkurze Praha – 4. V – akce školy 
26. 4.  Úklid okolí DM, u ohniště 
27. 4.  Výlet na Malou Skálu 
11. 5.  Účast na výstavě výtvarných prací v Eurocentru v Jablonci nad Nisou 
12. 5.  Návštěva v dílně u prof. Nováka na Malé Skále 
13. 5.  Příprava na poslední zvonění – 4. V 
28. 5.  Rozloučení s žáky 4. ročníků 
31. 5.  Plenér a sportovní kurz – akce školy 
3. 6.  Výlet Rotštejn, Klokočské skály, Betlémský mlýn, Dolánky 
7. 6.  Výlet do lomu na Pelechově 
8. 6.  Výlet do okolí Železného Brodu 

11. – 13. 6. „Železnobrodský jarmark“, „Den otevřených dveří na SUPŠS“ – akce školy 
15. – 18. 6. Návštěva žáků SUPŠS Nový Bor – konverzace, výlety 
17. 6.  Táborák u DM, rozloučení se studenty z Nového Boru 
23. 6.  Exkurze Praha – výtvarné ročníky – akce školy 
25. 6 – 27. 6. Víkendový vodácký kurz na řece Jizeře 
29. 6.  Rozlučkový táborák u DM před odjezdem na letní prázdniny 
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10. Poradenské služby 
 

Zpráva výchovného poradce a školního metodika prevence za šk. rok 2009/2010 
 
Práce výchovného poradce spočívá v pomoci, společně s třídními učiteli, rodiči a případně 
i poradenskými pracovišti, při řešení problémů některých studentů spojených s chováním a studiem.  

• Studenti druhých ročníků spolupracují s PPP v Jablonci nad Nisou. Vypracovávají Profitesty 
a následně se můžou poradit v oblasti své profesní orientace v případě volby zaměření na nabízené 
obory studia  

• Na škole proběhly prezentační akce vysokých škol, např. UJEP z Ústí nad Labem, Západočeské 
univerzity z Plzně, TU z Liberce, Univerzity Tomáše Bati ze Zlína, VOŠ sklářské z Nového Boru 
a jiných 

• Prezentovány byly i možnosti pomaturitního jazykového studia 
• Ve školním roce 2009/2010 jsme na škole měli jednoho integrovaného studenta z důvodu zdravotního 

handicapu 
• Studenti byli pravidelně informování o Dnech otevřených dveří na jednotlivých školách a měli 

možnost se účastnit i na Burzách škol (Amos Jablonec nad Nisou, Educa Liberec  
• V knihovně zařízený „koutek“ možností profesního uplatnění, byl průběžně doplňován novými 

informačními materiály o školách, oborech studia…  
• Je vedena evidence přihlášek na VŠ nebo VOŠ a studentům poskytována pomoc při jejich podávání  

 

V letošním školním roce podalo přihlášky na VŠ 22 studentů, na VOŠ 2 studenti. Celkově bylo podáno 
58 přihlášek k dalšímu studiu.  
Výchovný poradce spolupracuje při prezentaci školy na dnech otevřených dveří nebo různých 
propagačních akcích (Skleněné městečko, „Burzy“ škol apod.), nejen města Železný Brod, ale 
i v rámci celého Libereckého kraje.  
Preventivní aktivity na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě ve šk. roce 
2009/2010 jsou shrnuty v tabulce: 
 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala Mgr. Zuzana Andarová VP 

Specifická primární prevence Nespecifická primární prevence 
o moderovaný pořad „S Tebou o Tobě“ – 

děvčata 1. a 2. ročníků 
o Mezinárodní den boje proti AIDS – tématická 

nástěnka, předání materiálů 
o beseda „Sex, AIDS a vztahy“ pro 3.Ch a 3.V 

(agentura ACET) 
o „Nicolas Winton - síla lidskosti“ – promítání 

filmu s následnou besedou 
o distribuce materiálů „My, Evropa a drogy“ 

(VZP),  beseda se studenty spojená s 
 promítáním krátkých dokumentů (Legální 
drogy, Drogy a infekční choroby, Život 
s drogou) 

o adaptační kurs pro 1.Ch a 1.V 
o účast na projektu „Bílá pastelka“ – 

sbírka pro nevidomé a slabozraké  
o „Skleněné městečko“ – aktivní účast na 

akci pořádané městem  
netradiční olympiáda a vánoční besídka 

o lyžařský kurz (1.Ch, 1.V)  
o Masopust – aktivní účast na akci 

pořádané městem  
o školní turnaj ve volejbalu, účast na 

okresních sportovních akcích 
– běh „Daliborkou“ 
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11. Řízení školy/zařízení 
 realizace hlavních úkolů stanovených školou/zařízením pro školní rok 2009/2010 

 
• Z rozhodnutí KÚ LK ze dne 9. 12. 2009 byl v rámci optimalizace od 1.1.2010 přičleněn 

Domov Mládeže, Těpeřská 581  k SUPŠ sklářské. S tímto byly spojeny změny a řada 
nutných opatření: 

• Začlenění účetnictví do jedné účetní jednotky 
• Přepsání smluv – energie, voda, odpady,telekomunikace, dodavateli atd. 
• Převody bankovních účtů 
• Sloučení rozpočtů 
• Sloučení směrnic 
• Změny v Živnostenských listech 
• Změny struktury organizace, slučování pracovních pozic, personální změny. 
• Zřízení úklidové prostory dle požadavku hygienické kontroly 
• Pořízení nového software pro školní stravování – požadavek Krajské hygienické inspekce 
• Zřízení šatny pro zaměstnance, nový způsob evidence pracovní doby. 
• Zefektivnění pracovní doby vychovatelů. 
• Zřízení minikuchyněk na jednotlivých ubytovacích oddílech. 
• Pořízení vybavení školní kuchyně – chladnice, robot atd.. 
• Příprava dalších nutných úprav – oddělení nájemců od ubytovaných studentů, pořízení 

závěsů a potahů za postelemi atd… 
• Zřízení PC studovny s více pozicemi pro studenty doposavad 1 PC. 
 
• Byl vytvořen ŠVP pro obor Výtvarné zpracování skla a  Průmyslový design a probíhaly 

přípravy na zavedení do výuky. 
• Webové stránky byly celoročně aktualizovány a poskytují informace rodičům 

o výsledcích vzdělávání studentů. Byly také rozšířeny o oddíl Domova mládeže, který byl 
od 1. 1. 2010 přičleněn k SUPŠS. Celoročně přinášely informace o akcích spojených s 90. 
výročím založení školy. 

• Rozšiřování výuky pomocí interaktivní tabule v dalších předmětech i rozšiřování počtu 
pedagogy připravených tematických oblastí pro tuto výuku. 

• Průběžné doplňování knihovnického fondu o odbornou literaturu i beletrii ve vztahu 
k požadavkům ke státním maturitním zkouškám. 

• Pedagogové absolvovali potřebná školení pro přípravu Státní maturity v určeném počtu 
k jejímu zajištění – zadavatelé, hodnotitelé, komisaři bod. 3. 

• Podpora pedagogů (výchovný poradce, vyučující ANJ), kteří si doplňovali potřebné 
kvalifikace (úpravy rozvrhu dle studií, uvolňování, příspěvky). 

• Obnovení akreditace pro DVPP v 3D. 
• Začátek kurzu v 3D pro skupinu výtvarně zaměřených pedagogů  
• Částka na DVPP vynaložená v tomto roce činila 22.197,- Kč. 
• navýšení PC v kabinetech s možností přístupu do systému Bakalář – technické řešení 

s potřebným zabezpečením  
  

Realizované akce k výročí školy (výčet, podrobnosti v oddílu 9): 
• Výstava v galerii E. Stölting v německém Hittfeldu u Hamburku. 
• Výstava 100% SKLO – UPM Praha. 
• Vydání publikace z historie školy 100% SKLO ve spolupráci s UPM v Praze, zpracovaná 

historiky umění Antonínem Langhamrem a PhDr. Milanem Hlavešem. 
• Jubilejní prázdninová výstava v budově školy. 
• Výstava „SKLO, Sklářská škola Železný Brod 1920–2010“ v Městské galerii v Železném 

Brodě. 
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• Skleněné městečko – organizované spolu s Městem a dalšími partnery, ČSS – 
Mezinárodní sklářská konference, podnikatelé, dobrovolníci atd. 

• Sklářský veletrh – prezentace firem v budově školy, workshopy v odborných učebnách 
• Sraz absolventů 
• Vydání katalogu prací studentů za posledních 5. let 
• Realizace plánované rekonstrukce hlavních rozvodů el. energie – čerpání investičního 

fondu 
• Realizace vedlejší hospodářské činnosti – zhotovování cen, pohárů apod., vytěžování 

volných kapacit hutě a ostatního zařízení 
 
 

Reakce na demografický vývoj a další změny vně školy 

• Význam akcí organizovaných při výročí školy směřoval k pozitivnímu pohledu veřejnosti 
na historii i současnost ve sklářství. Šíření pozitivního vnímání bylo cíleně požadováno 
i u médií.  

• Uskutečnění setkání výchovných poradců ZŠ jablonecké oblasti na škole – seznámení 
s výukovými programy a odbornými učebnami. 

• Kulatý stůl – na SUPŠ sklářské proběhlo2.11.2009 jednání o nezaměstnanosti – druhé 
setkání pracovní skupiny pro řešení situace na trhu práce Jablonecka, iniciovalo CVLK – 
účastni zástupci města Železného Brodu, Hospodářské komory, Svazu výrobců bižuterie, 
Úřadu práce, zástupci středních škol. Na programu bylo užití projektu „Vzdělávejte se!“ 
a možnosti projektů regionálního rozvoje lidských zdrojů a jejich využití pro 
Železnobrodsko. 

• Otevření blízkého oboru – Produktového designu se shledalo se zájmem z řad uchazečů. 
• Negativní vývoj opět přinesla možnost tří přihlášek a vyzvednutí si Zápisového lístku. 

V oboru aplikované chemie řada přijatých studentů si posléze po zjištění volných míst na 
gymnáziích lístky vyzvedla. 

• Byl změněn systém dělení skupin v odborných předmětech k počtu žáků a efektivitě 
výuky 

• Realizace projektu technickodekorativního skla v rámci zaměření skleněných figurek – 
nejvýraznější zaměstnavatelé v železnobrodském regionu. 

 
 
 spolupráce s radou školy, rodiči, odborovými organizacemi 

• školní rada se sešla v potřebných zasedáních a projednala příslušné dokumenty viz zpráva 
ŠR 

• Klub sklářské školy sdružující většinu zaměstnanců dostává prostor pro kolektivní 
aktivity – sportovní a společné kulturní akce – den učitelů, návštěva výstav a divadla, 
vícedenní kulturně poznávací výjezd. 

• škola neřešila v průběhu sledovaného období žádnou stížnost z řad rodičů, osob, či jiných 
subjektů 

 
 
Spolupráce s jinými školami 

• kontakty s ostatními školami probíhají na úrovních asociací odborných chemických 
a uměleckoprůmyslových škol: 

• Dvůr Králové – asociace chemických škol – problém napříč všemi kraji, snižování zájmu 
o studium i ve velkých městech, či následné odnášení zápisových lístků na volná místa na 
gymnáziích – předimenzování reálných gymnázií. 
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• Valašské Meziříčí – zasedání Asociace uměleckoprůmyslových škol – všemožné 
vyhledávání nových oborů ve snaze nahradit neobsazované obory – obdobné problémy 
všechny školy – otevírání nových oborů na neuměleckých školách bez kontroly kvality. 

• nabídky a realizace projektových dnů pro základní školy – laboratorních cvičení na 
vybrané téma skládající se s teoretické i praktické části, realizováno 8 akcí 

• podíl na přípravě 3. Mezinárodního sympozia uměleckých škol 
• ve školní huti byly realizovány práce studentů VŠUP a závěrečné práce studentů 

Akademie Sztuk Pieknych ve Wroclawi . 
• četná spolupráce s výrobními firmami – viz bod. 6. 
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12. Další záměry školy/zařízení, zhodnocení, závěr 
Předpokládaný vývoj (dopady demografického vývoje, změny ve struktuře vzdělávací nabídky) 

Vývoj situace ve sklářském průmyslu je veřejností vstřebávána a snahy o další pokračování 
v jiných formách – menší výrobní firmy – jsou přijímány pozitivně.  
Participování na akcích Svazu výrobců bižuterie, které prodělalo zásadní strukturální 
reorganizaci může přinést další možnosti – dovzdělávání zaměstnanců, pořádání kurzů, 
praxe studentů – následné zaměstnavatelské možnosti, presentace v rámci tohoto sdružení 
v Čechách i zahraničí. 

 
Vzdělávací a výchovné záměry, vývojové trendy. 

• Aktualizovat náplně oborů v rámci ŠVP směrem k potřebám firem a praxe. 
• Propagovat výuku všech studentů v propagační grafice a 3D programech – kvalitní 

vybavení, možnost výběru v profilové části maturitních zkoušek požadovaného 
předmětu na VŠ i v praxi – všeobecně požadované kompetence. 

• Zvyšování odbornosti pedagogů, zaměření na inovativní formy výuky, podpora DVPP. 
• Hledání možností dalších forem studia – zkrácené studium kurzy, vzdělávání 

dospělých, spolupráce s CVLK. 
• Průběžné doplňování potřebných certifikací pedagogů pro státní maturitu. 
• Prezentace školy na vzdělávacích veletrzích aktivní formou. 
• Spolupráce s vysokými školami. 
• Posílení vybavení knihovny o další PC a rozšíření studijních možností v nových 

formách, zaměření na sklo a design. 
• Vybavení, modernizace učeben. 

 
Investiční záměry: 

• Příprava výměny oken pro případný projekt v rámci možných grantů na úsporu energií 
ve státních budovách. 

• Zlepšení vybavení pokojů na Domově mládeže a tím zlepšení kvality ubytování i pro 
další možné užívání. 

• Rekonstrukce bytu domovníka na DM. 
• Rekonstrukce nákladního výtahu – huť. 
• Nátěry střech – Domov mládeže. 
• Rekonstrukce dívčích WC a sprch. 
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13. Údaje o výsledcích kontrol 
 

Kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Územní pracoviště Jablonec 
n.N,, Turnovská 40, 466 01 Jablonec nad Nisou. Kontrola proběhla ve dnech 11.–21. 1. 2010. 
Závady v kuchyni: nejsou zpracovávány spotřební koše potravin – náprava v červenci 
pořízením nového software. Závady v ubytování: zašlé malby, olupování omítky, neexistence 
provozního řádu, neodvětraná kabinka WC, chybějící odvětraná úklidová komora s výlevkou 
na podlažích kromě příze-mí – náprava ihned po kontrole doplněním provozního řádu 
a v jarních měsících instalací další výlevky, zajištěním odvětrání a malbami. (kopie protokolu 
o kontrolním zjištění 1 a 2 – viz příloha č. 3) 

 
Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění 
provedené ve dnech 3. 2. 2010 na Domově mládeže, Železný Brod, Těpeřská 581, 
příspěvkové organizaci. Kontrolované období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 – bez závad a bez 
nápravných opatření (kopie protokolu č. 69/10 – viz příloha č. 4). 
 
Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění 
provedené ve dnech 2.–3. 6. 2010. 
Kontrolované období od 1. 7. 2008 do 30. 4. 2010 – bez nápravných opatření, zjištěn 
nedoplatek na pojistném ve výši Kč 395,-. Ten dle platebního výměru č. 82/504/10 
neprodleně uhrazen (kopie protokolu č. 504/10 – viz příloha č. 5). 
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14. Základní údaje o hospodaření školy/zařízení 
Tuto kapitolu považujeme za shodnou s obsahem závěrečné zprávy za rok 2009, jež byla 
projednávána v květnu a červnu 2010. Od projednání nedošlo k jejímu přepracování ani 
k zásadní změně, proto zůstává v platnosti již projednaná verze a není tudíž přikládána. 

 
 
 

Přílohy 
 

č. 1 Informační zpráva o školské radě 

č. 2 Zpráva o projektu výměnných odborných stáží – Zwiesel 

č. 3 Kopie protokolu o kontrolním zjištění 1 a 2 

č. 4 Kopie protokolu č. 69/10 

č. 5 Kopie protokolu č. 504/10. 

č. 6 Zpráva ICT koordinátora 

č. 7 Tabulky „xls“ 
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Informační zpráva Školské rady za školní rok 2009/2010 
Členové ŠR:  RNDr. Martin Smola, předseda ŠR  

Ak. soch. Jaroslav Mlčoch  
Alena Kalousková, zástupkyně nezletilých studentů  
Zdeněk Bursa  
Mgr. Václav Horáček, starosta Města Železný Brod  
Jonáš Kobr, Vojtěch Krejčí, studenti SUPŠS – zástupci zletilých studentů  

ŠR se ve školním roce 2009/10 sešla dvakrát, a to ve dnech 23.10.2009, a 9.6.2010. ŠR se zabývala 
zejména tématy: 
 

1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2008/2009 
Na 10. zasedání ŠR byla schválena výroční zpráva za školní rok 2008/2009. 
 
2. Seznámení ŠR s nově nabízeným oborem  
Na 10. i 11.zasedání ŠR byli členové seznámeni s koncepcí výuky pro nově otevřený obor. 
Produktovému designu se vyučuje na škole od 1.9.2010. 
 
3. Akce spjaté s 90.výročím škol 
Na 10. i 11.zasedání ŠR byli členové seznámeni s akcemi spjatými s 90. výročím založení školy. 
Pan Bursa přislíbil finančního příspěvek LBK na publikaci k 90.výročí školy. 
 
4. Seznámení se s výsledky evaluace učitelů žáky čtvrtých ročníků z 6/2009 
Na 10.zasedání ŠR byli členové seznámeni výsledky evaluace učitelů žáky čtvrtých ročníků. 
 
5. Změny ve složení ŠR 
Dne 14.5.2010 proběhly volby zástupce zletilých studentů ŠR. Vojtěch Krejčí byl zvolen a byl 
slavnostně jmenován  při 11.zasedání ŠR. 

 
6. Seznámení ŠR se ŠVP oborů Výtvarného zpracování skla a Produktového designu 
Na 11. zasedání ŠR měla být ŠR seznámena se ŠVP oborů Výtvarné zpracování skla 
a Produktového designu. Členové ŠR byli seznámeni s ŠVP Výtvarného zpracování skla až 
v měsíci září 2010, a to formou emailu. Zpoždění bylo způsobeno technickými problémy 
s aplikací, ve které dokument vznikal. Se ŠVP pro obor Produktový design, k dnešnímu datu, 
členové ŠR seznámeni nebyli.  
 
7. Spolupráce města Železný Brod a školy  
Významná a úspěšná akce Skleněné městečko, v jejímž rámci proběhla expozice studentských 
prací i prodejní výstava sklářských firem a předvádění řemesel v prostorách školy a areálu města, 
byla uskutečněna ve dnech 18.–20. 09. 2009. 

 
8. Spolupráce s podniky  
Probíhá na úrovni Poradního sboru ředitelky školy na jednáních ŠR, jejíž členkou je Alena 
Kalousková, která je obchodním ředitelem firmy Detesk. Škola se i nadále účastnila akce Sklářské 
pátky. Další spolupráce probíhá s firmami Preciosa a Rückl.   
  
9. Propagace školy  
Na zasedání ŠR se projednávaly zejména akce spjaté s 90.výročím založení školy. Pan Burza 
přislíbil účast médií při akcích a poskytnutí finančního příspěvku. 
 
 
Železný Brod, 17. 10. 2010       RNDr. Martin Smola 

předseda ŠR  
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Příloha č. 2 

 
Zpráva o projektu výměnných odborných stáží – Zwiesel 
 
I v tomto školním roce proběhla studentská odborná praxe na naší škole a ve sklářské škole 
v bavorském Zwieslu. Organizace studentské výměny oproti předešlým letům probíhala s jinou 
organizací. V říjnu navštívili studenti z Německa naši školu. Pracovali v dílnách a ve volném čase 
poznávali město a okolí, seznamovali se s kulturou a přírodou. Jako i v jiných letech vyžadoval 
jejich pobyt na naší škole osobní přístup a přípravu hlavně od dílenských učitelů. Výsledkem byly 
zdařilé výrobky, které se i v krátké třítýdenní době stihly realizovat. 
 
Naši studenti absolvovali podobnou třítýdenní odbornou praxi ve Zwieslu až na jaře. Vybrané 
studentky sami bez doprovodu českého překladatele museli řešit každodenní i pracovní situace 
v anglickém nebo německém jazyce. Jak po stránce odborné, tak po jazykové byl jejich pobyt 
hodnocen kladně.Zvlášť vysoce hodnotila partnerská škola závěrečnou prezentaci našich studentek. 
Děvčata v cizím jazyce dovedla popsat a vyhodnotit své výsledky před celou školou. 
Odborné výměny motivují studenty k zájmu nejenom o odborné profesní dovednosti, ale 
i o jazykové znalosti. 
 
Seznam účastníků: 
Anna Rul, Anke Steinhäuser, Tobiáš Witt, Philips Burger, Ines Winkler, Herese Wagner, Marie 
Cvrčková, Pavlína Zelenková, Eva Klímová, Martina Krupauerová, Andrea Bariaková. 
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Příloha č. 6 
 
ICT zpráva SUPŠ sklářské v Železném Brodě 
 

 
Školení pedagogických pracovníků 

 
2007/2008 2008/2009 2009/2010  

počet % počet % počet % 

Celkový počet učitelů 32 100,0 32 100,0 32 100,0 

- z toho absolventi školení Z 30 93,8 30 93,8 30 93,8 

- z toho absolventi školení  
Z + P0 11 34,4 11 34,4 11 34,4 

- z toho absolventi školení  
Z + P0 + PV1 7 21,9 7 21,9 7 21,9 

- z toho absolventi školení P 
( = Z + P0 + PV1 + PV2) 

7 21,9 7 21,9 7 21,9 

 
 

Výčet učeben 
 8 kmenových učeben (běžné třídy) 
13 odborných učeben (včetně laboratoří) 

z toho 2 počítačové učebny 
1 stupňovitá učebna s PC a dataprojektorem (aula)  
2 učebny s PC a dataprojektorem (kinosál, technologie) 
1 učebna s interaktivní tabulí a notebookem (chemie) 
 
14 učeben pro odborný výcvik  – 7 ateliérů 
  – 7 odborných dílen  

1 knihovna + studovna  

27 učitelských kabinetů  
 
 

Vybavení školy počítačovou a prezentační technikou 
 
 

Prezentační technika a další vybavení Aktuální 
počet PC 

Stav 
2008/2009 

PC 

Pořízeno 
2009/2010 

PC 
Počítačová učebna 1 16× PC (15 studentských, 1 

učitelský), 8× 19" monitor, 7× 22" 
monitor,  
1×17" monitor, 1× server, 1× note-
book, barevná laserová tiskárna, 
skener, dataprojektor, reprosoustava 

18 18 1 
(výměna) 

Počítačová učebna 2 

16× PC (15 studentských, 1 
učitelský), 15× 22" monitor, 1× 24" 
monitor,  
1× multifunkční zařízení (barevná 
laserová tiskárna + scanner + 
kopírka), dataprojektor, reprosoustava 
5.1 

16 16 0 



 42

Produktový design 5× PC, 5× 24" monitor 5 0 5 

Pracoviště  „PLOTR“ 1× PC, 3× Mac, plotr, scanner  4 4 0 

Aula 1× PC, dataprojektor, vizualizér, 
diaprojektor, video 1 1 0 

Kinosál 
1× PC, dataprojektor, kamera, video, 
Meotar, 1× Firewall, 1× ASA,  
1× PC-Bakalář 

3 3 0 

Odborná učebna 
technologie 

1× PC, kamera, video, Meotar, 
TV okruh, dataprojektor, tiskárna 1 0 0 

Odborná učebna 
chemie 

1× notebook, 1× ozvučená interaktivní 
tabule s dataprojektorem 1 1 0 

Odborná učebna 
fyzikální chemie 3× PC 3 3 0 

Odborná učebna 
cizích jazyků 1× TV, video, magnetofon – – – 

Sborovna 2× PC, kopírka, laserová tiskárna  2 2 0 

Kabinety 
(celkem 27) 14× PC 15 14 

1 
(přesun z počíta-
čové učebny) 

Vedení a 
administrativa  
školy  

5× PC, 1× NB, 1× server, 1× UPC,  
1× inkoustová tiskárna, 1× laserová 
tiskárna, 1× barevná laserová 
tiskárna, scanner, 1× fax-scanner-tisk 

6 6 
1 

 (NB výměna za 
nevyhovující PC)

Knihovna a studovna 2× PC, kopírka, tiskárna 2 2 0 

Huť 2× PC 2 2 0 

Sklad 1× PC, tiskárna 1 1 0 

Prodejna 1× PC, tiskárna 1 1 0 

 
 
 
 

Vybavení počítačovou technikou pro studenty i učitele 
 

Standart ICT služeb ve škole Standard 
100 studentů 

Standard 
144 studentů 

 
Stav 2009/2010 
(144 studentů) 

PC v počítačových učebnách 7,5 10,8 30 
PC v nepočítačových učebnách 2,0 2,88  9 
PC pro přípravu učitelů  6,0 8,64 27 
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Přehled používaného software a předpokládaných investic v letech 2009/2010 
 

Druh software Současný stav Předpokládané investice 
2010/2011 

Operační systémy MS Windows XP, Server 2003 CAL Device Windows 2003 pro 
síťové připojení počítačů v ateliéru 
Produktového designu 

Textové editory MS Word  
Tabulkové editory MS Excel  
Prezentační programy MS Powerpoint 

MS Office pro další PC na ateliéru 
Produktového designu 

Grafické editory Adobe Photoshop, Maya-3D, Adobe 
Illustrator, (SW pro SKLO-MAC), 
Rhinoceros+V-Ray (3D program 
s modulem pro renderování skla) 

Adobe Creative Suite, Rhinoceros 
– další dovybavení druhé 
počítačové učebny a ateliéru 
Produktového designu 

Konstrukční program Inventor Proffesional (AutoCAD s 3D 
modulem) 

 

Internetové prohlížeče Internet Explorer, Mozilla Firefox  
Klienti elektronické 
pošty 

MS Outlook 2000, MS Outlook 2003  

Výukové aplikace a 
online výukové zdroje 

LangMaster (anglický jazyk, německý 
jazyk a chemie), Psanec (výuka 
psaní na počítači), STEREO – 
podvojné účetnictví (ekonomika)  

 

Antivirová ochrana NOD32 upgrade 
 

 
Všechny tyto aplikace jsou používány v souladu s autorským zákonem – škola je držitelem licencí k jejich 
používání nebo se jedná o volně šiřitelné programy. Škola využívá výhodné síťové licence nebo licence 
zvýhodněné pro školy – např. MS Office Select. 

 
 

Způsob zajištění přípojných míst v budově školy  
V počítačových učebnách je celkem 32 počítačů (30 studentských a 2 učitelské stanice) zapojených v síti 
pomocí 24-portového přepínače (switch) rychlostí 100 Mb/s. Síť je zakončena v racku v kabinetu ICT 
společně se serverem pro obě učebny. Ve školním roce 2009/2010 se k serveru připojila také síť nového 
ateliéru Produktového designu. Na všech pracoviších i veřejně-přístupných místech ve škole je připojení 
k internetu. Větší část školy je již podle nové koncepce rozdělená na několik virtuálních sítí (vedení, 
učitelé, žáci, veřejně-přístupná místa) vzhledem ke sdílení určitého typu dat a s ohledem na jejich 
bezpečnost. Ve školním roce 2008/2009 byla realizována další část nové síťové struktury, byla připojena 
část ateliérů huť a figurky a také byly přesíťovány stávající nevyhovující místa v severní části budovy 
(knihovna, kabinet ICT, kabinet chemie,…). Ve školním roce 2009/2010 byl pořízený aktivní prvek 
podporujícího technologii V-LAN a celá škola je již spravována doménovým serverem. Z počítačů 
v kabinetech učitelů byl takto umožněn přístup do systému Bakalář.  

 

Standardní pracovní prostředí žáka 
V obou učebnách pracuje každý student na samostatné stanici a má svůj vlastní síťový profil. Studenti mají 
přístup k veškerému programovému vybavení potřebnému pro výuku. Internet je k dispozici i v době 
mimo vyučování.  

Od 1. 1. 2010 převzal správu nad celým školním informační systémem Mgr. Lukáš Kočvara. 
 

Všechny PC stanice jsou připojeny k internetu pomocí strukturované kabelové PC sítě: 

 typ  –  kategorie 5e 
 rychlost –  100 Mb/s 
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Způsob zajištění serverových služeb  Způsob zajištění připojení na internet 
 file server – škola  – Windows 2003 SBS typ  – pevné bezdrátové 
 file server – učebna – Windows 2003 rychlost  – 4 Mb/s 
 internet server  – Firewall  

 

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

Webová prezentace školy www.supss.cz 

- náš webový prostor je v hostingu u tvůrce stránek – Nydrle studio s.r.o. 

- máme v provozu schránky elektronické pošty pro všechny pedagogy a zaměstnance školy  s doménou 

supss.cz 

 
 

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. 

 
 

Záměry školy v oblasti ICT pro období 2010–2011 
 

Postupně obnovujeme starší počítače v původní počítačové učebně, starší monitory jsme nahradili  
22-palcovými LCD monitory. Ve školním roce 2009/2010 byly vyměněny celkem jeden PC počítač 
z učebny, který byl umístěn do kabinetu učitele. Do budoucna plánujeme dovybavení knihovny barevnou 
laserovou tiskárnou, samoobslužnou kopírkou pro studenty a rozšíření počtu pracovních stanic. 
Vypracovali jsme projekt pro rekonstrukci knihovny a studovny. Projekt nebyl schválen, zdůvodněním 
bylo velké množství žádostí. V minulém školním roce jsme rovněž vypracovali další projekt z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve 
vzdělávání. Projekt se do užšího výběru nedostal. Projekty máme připraveny a s menšími úpravami jsme 
připraveni je při dalších výzvách znovu podat. Z  prostředků školy postupně vybavujeme ateliér 
Produktového designu. V první etapě byly nakopeny tři počítače, 24" LCD monitory a počítačové stoly. 
Na konci školního roku jsme dokoupili další dvě sestavy počítačů a monitorů. Na celkovou kapacitu deseti 
míst v tomto ateliéru byly dokoupeny počítačové stoly a kancelářské židle. Softwarem plánujeme ateliér 
postupně dovybavovat. V tomto prostoru byla v minulém školním roce také vybudována strukturovaná 
počítačová síť s připojením k serveru v kabinetu ICT a do LAN školy. 
Pro přípravu učitelů slouží počítače v kabinetech, dva počítače ve sborovně, také lze využít počítačů 
v učebnách mimo výuku. Plánujeme postupné dovybavení počítači i v dalších kabinetech včetně připojení 
na internet. V tomto školním roce byly počítače v kabinetech připojeny také k systému Bakalář. 
Škola využívá programu Bakalář ke vkládání známek učiteli. Od  prvního pololetí školního roku 
2008/2009 je umožněn přístup pro rodiče k informacím o studiu z našich webových stránek. V tomto 
školním roce plánujeme rozšíření přístupu pro rodiče ke kontrole absence studentů. 
Na většině pracovišť i veřejně-přístupných míst ve škole je připojení k internetu. Současné rozvody byly 
v některých částech vyměny, protože neodpovídaly bezpečnostním požadavkům. Byl zakoupen nový 
datový přepínač do západního křídla. Plánujeme rozšířit připojení o další místa ve škole (kabinety dílny 
a ateliéru bižuterie, kabinety dílny a ateliéru brusírny, ateliér hutě,…).  
Dvě počítačové učebny s příslušným softwarem jsou využívány pro studenty chemické i výtvarné větve 
školy. Vyučují se zde předměty ICT, Počítačová grafika, Propagační grafika, Navrhování, Písmo, 
Technický základ, Technické kreslení, Matematika, Ekonomika, Anglický jazyk. Od 1. září 2010 se zde 
budou vyučovat odborné předměty nového oboru Výpočetní technika v chemii. Učebna Chemie a biologie  
s interaktivní tabulí je využita hlavně pro výuku chemických předmětů, biologie,  základů ekologie, 
matematiky a ekonomiky. Dalšími místnostmi vybavenými počítačovou a prezenční technikou jsou aula 
(výuka dějin), učebna technologie (technický základ, fyzika, speciální a sklářská technologie), kinosál 
(matematika, český jazyk, anglický jazyk, základy společenských věd).  

http://www.supss.cz/
http://www.nydrle.net/
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Jsme školícím střediskem úrovně Z a P0. Škola má také akreditaci k pořádání kurzů DVPP, a to v několika 
modulech: Obsluha PC pro začátečníky, Práce s textem (Word), Tabulky v Excelu, Prezentace 
v Powerpointu, Internet a elektronická pošta, Vektorová grafika – IllustartorCS, Rastrová grafika a práce 
s fotografií – PhotoshopCS. Ve školním roce 2009/2010 jsem získali akreditaci ke školení 3D grafiky – 
probíhá v něm již školení pro naše učitele. Vypisujeme také školení na počítači pro veřejnost. V minulosti 
proběhlo také školení základní obsluhy počítačů pro zdravotně postižené. 
Škola zakoupila síťovou licenci Smile pro tvorbu ŠVP. Do konce školního roku 2009/2010 vložili učitelé 
výtvarné větve ŠVP pro své předměty. Do tohoto programu plánujeme vložit také již napsané ŠVP 
Aplikované chemie. 
Od 1. 1. 2010 spadá pod školu i Domov mládeže, kde plánujeme zlepšit technické zázemí pro naše 
studenty vybudováním studijní místnosti s počítači a softwarovým vybavením, který používají ve výuce. 
Plánujeme se účastnit dalších výzev grantových systémů.  

 
 
Cíle: 
• Vyškolení dalších pedagogů v naší počítačové učebně – jsme školícím střediskem Z a P0 a máme 

akreditaci školení DVPP v několika modulech (viz výše) 
• Další individuální vzdělávání pedagogů úrovně PV1 a PV2 
• Rozšíření prostorů knihovny o studovnu vybavenou počítači s připojením na internet, barevnou 

laserovou tiskárnou a samoobslužnou kopírkou pro studenty (vypracovaný projekt) 
• Nákup dalších grafických programů  
• Vybudování zbylých přípojných míst k síti LAN v budově školy  
• Nákup zbylých počítačů a SW pro nový obor Produktový design 
• Vybavení studovny na Domově mládeže počítači, softwarem a připojením na internet  

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

 

 

 

 V Železném Brodě 30. 9. 2010  

  

 Zpracovala: Ing. Jana Dědková, ICT koordinátor 

 Schválila: Akad. soch. Zdeňka Laštovičková, ředitelka školy 
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