
 

 
 
 

 
 

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ, ŽELEZNÝ BROD 
SMETANOVO ZÁTIŠÍ 470, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 
 
 
 

 
V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  

o činnosti školy za školní rok 2018/2019 

Sídlo organizace: Smetanovo zátiší 470, 468 22 Železný Brod 
Tel.:   483 346 162, 602 185 806 
Email:  sekretariat@supss.cz 
web stránky:  www.supss.cz 

 
V Železném Brodě, dne 3. října 2019 

 
Zpracovali:      Předkládá: 

MgA. Libor Doležal, ředitel 
RNDr. Martin Smola, st. zástupce ředitele              
Ing. Vladimíra Bártlová, zástupce ředitele (do 1. 7. 2019) 
Mgr. Dana Kubáčková, zástupce ředitele (od 1. 7. 2019)                                            
Mgr. Zuzana Andarová, výchovný poradce a metodik prevence                                                                         

Mgr. Petra Rybářová, předsedkyně ŠR                                                                  RNDr. Martin Smola 
Petr Melichar, vedoucí vychovatel                                                                 st. zástupce SUPŠS Železný Brod 
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11..  ZZáákkllaaddnníí  úúddaajjee  oo  šškkoollee//zzaařříízzeenníí  
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.:  483 346 162, 602 185 806 
     Email:  sekretariat@supss.cz 
     Web:  www.supss.cz 
Zřizovatel:   Liberecký kraj, právní forma: kraj, IČO: 70 891 508 
     U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
Ředitel školy od 1. 8. 2015: MgA. Libor Doležal, statutární orgán SUPŠS. 

Jmenován do funkce v souladu s ustanovením § 166 ods. 
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, § 59 ods. 1. písm. i) zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě 
usnesení Rady Libereckého kraje číslo 1187/15/RK ze dne 
14. července 2015 Radou Libereckého kraje s účinností 
od 1. srpna 2015. 

Zástupci ředitele:  RNDr. Martin Smola (statutární zástupce) 
  Ing. Vladimíra Bártlová, Mgr. Dana Kubáčková 
Datum zařazení do rejstříku: 1. 1. 2005 
Zřizovací listina:   č. j.: ZL–40/09–Š ze dne 24. 11. 2009 
Rozhodnutí o změně zařazení: č. j.: 30 108/2001–2 ze dne 20. 11. 2001 
 
Vymezení hlavního účelu činnosti 
Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí výchovně 
vzdělávací soustavy. Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a zařízení: 
Střední škola 
Domov mládeže od 1. 1. 2010 (zařízení školního stravování od 1. 1. 2010), od 1. 1. 2019 pouze 
výdejna) 
 
 
Vymezení předmětu činnosti 
Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 pro střední školu, § 117 pro domov mládeže a § 119 
pro zařízení školního stravování zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a prováděcími předpisy. Zařízení školního stravování vedle stravování žáků zajišťuje také 
závodní stravování zaměstnanců organizace. 
 
Údaje o školské radě 
Dne 4. 1. 2006 proběhlo ustanovující zasedání školské rady při SUPŠS v Železném Brodě. 
Doposud proběhlo 35 zasedání a současnou předsedkyní je Mgr. Petra Rybářová, která byla 
zvolena dne 27. 6. 2018 na 33. zasedání ŠR. 
Členové ŠR 
Mgr. Petra Rybářová - zástupce pedagogů od 15. 11. 2017, předsedkyně ŠR od 22. 11. 2017, 
Mgr. David Pospíšil - zástupce pedagogů od 30. 4. 2018, JUDr. Iveta Hajlichová - zástupce 
zřizovatele doposud, Mgr. František Lufinka - zástupce zřizovatele doposud, Bc. Zdeňka Fialová 
- zástupce zletilých a nezletilých žáků, Zbyněk Votoček -  zástupce zletilých a nezletilých žáků.  
Kapacita školy: 240 žáků 
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2. Organizace studia (činnosti) 
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě (SUPŠS) je příspěvkovou 

organizací s celorepublikovou působností zřízenou MŠMT ČR, které ji zařadilo do sítě 
rozhodnutím ze dne 20. 11. 2001 pod č. j.: 30 108/2001–21, s kapacitou 240 žáků. 

Nabídka školy zahrnuje tyto studijní obory (zakončené maturitní zkouškou): 

a) 28–44–M/ 01  Aplikovaná chemie 
v zaměřeních: analytická chemie, chemická technologie, 
farmaceutické substance, ochrana životního prostředí, 
výpočetní technika v chemii, podnikový management 

b) 82–41–M / 04  Průmyslový design 
c) 82–41–M / 13  Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 

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

d) 28–46–M/ 01  Technologie silikátů 
 
Přehled otevřených studijních oborů a jejich zaměření 
 
 

 Čís. kód 
oboru 

Název studijního oboru 
Č.j. – učební 

plán 
Č.j. – schválení oboru 

1. 28–44-M/01 Aplikovaná chemie 
ŠVP Aplikovaná 

chemie II. 

Č. j. SUPŠS-ŽB/293/2016 od 1. 9. 2016 
Dodatek: SUPŠS-ŽB/54/2018  
od 31. 1. 2018 
Dodatek: SUPŠS-ŽB/296/2018  
od 1. 9. 2018 (schváleno ředitelem) 
Dodatek: SUPŠS-ŽB/529/2019 
od 1. 9. 2019 

2. 28–44-M/01 Aplikovaná chemie 
ŠVP Aplikovaná 

chemie III. 
Č. j. SUPŠS-ŽB/297/2018 od 1. 9. 2018 
Dodatek: SUPŠS-ŽB/529/2019 od 1. 9. 2019 

3. 82–41-M/04 Průmyslový design 
ŠVP Produktový 

design 1 

Č. j. SUPŠS-ŽB/291/2016 od 1. 9. 2016 
Dodatek: SUPŠS-ŽB/422/2017  
od 1. 9. 2017 
Dodatek: SUPŠS-ŽB/60/2018  
od 31. 1. 2018 
Dodatek: SUPŠS-ŽB/310/2018  
od 1. 9. 2018 (schváleno ředitelem) 
Dodatek: SUPŠS-ŽB/531/2019  
od 1. 9. 2019 

4.  82–41-M/04 Průmyslový design 
ŠVP Produktový 

design 2 

Č. j. SUPŠS-ŽB/307/2018 od 1. 9. 2018 
Dodatek: SUPŠS-ŽB/531/2019  
od 1. 9. 2019 

5. 82–41-M/13 
Výtvarné zpracování skla 

a světelných objektů 
ŠVP Design skla 1 

Č. j. SUPŠS-ŽB/292/2016 od 1. 9. 2016 
Dodatek: SUPŠS-ŽB/423/2017  
od 1. 9. 2017 
Dodatek: SUPŠS-ŽB/58/2018  
od 31. 1. 2018 
Dodatek: SUPŠS-ŽB/312/2018  
od 1. 9. 2018 (schváleno ředitelem) 
Dodatek: SUPŠS-ŽB/530/2019  
od 1. 9. 2019 
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6. 82–41-M/13 
Výtvarné zpracování skla 

a světelných objektů 
ŠVP Design skla 2 

Č. j.: SUPŠS-ŽB/308/2018 od 1. 9. 2018 
Dodatek: SUPŠS-ŽB/530/2019 

od 1. 9. 2019 

7. 28–46-M/01 Technologie silikátů 
ŠVP 

Technologie skla 1 

Č. j.: SUPŠS-ŽB/294/2016 od 1. 9. 2016 
Dodatek: SUPŠS-ŽB/55/2018  
od 31. 1. 2018 (schváleno ředitelem) 
Dodatek: SUPŠS-ŽB/528/2019 

od 1. 9. 2019 

8. 28–46-M/01 Technologie silikátů 
ŠVP 

Technologie skla 2 

Č. j.: SUPŠS-ŽB/298/2018 od 1. 9. 2018 
Dodatek: SUPŠS-ŽB/528/2019 
od 1. 9. 2019 
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APLIKOVANÁ CHEMIE       28–44-M / 01 

S účinností od 1. 9. 2009 byl zařazen studijní obor 28–44-M/01 Aplikovaná chemie. Tento 
studijní obor je vyučován podle nového ŠVP Aplikovaná chemie II. a Aplikovaná chemie III. Obor 
Aplikovaná chemie vychází z jednotného základu, který je obsahem výuky prvních dvou ročníků. 
Počínaje třetím ročníkem se žáci specializují na jedno z šesti zaměření dle vlastní volby. 

Žáci si mohou vybrat z následující nabídky: 

 Analytická chemie 

 Ochrana životního prostředí 

 Výpočetní technika v chemii 

 Chemická technologie 

 Podnikový management 

 Farmaceutické substance 

Ve školním roce 2018/2019 probíhalo vzdělávání v zaměření Analytická chemie a Farmaceutické 
substance. 
 

Žáci získávají znalosti v: 

 chemických technologiích a výrobách 

 laboratorních technikách a analytických činnostech 

 strojních součástech výrob 

 elektrotechnice a automatizaci při chemických výrobách 

 výpočetní technice 

 ekonomice a řízení chemických výrob 

 ochraně životního prostředí 
 

Uplatnění nalézají v oblasti: 

 všech chemicko-technologických, chemicko-fyzikálních a chemicko-ekologických výrob 

 chemické kontrolní analýzy 

 výzkumu a vývoje 

 monitorování, ochrany a tvorby životního prostředí 

 informačních technologií v chemickém průmyslu 

 odpadového hospodářství 

 státní správy 

Absolventi oboru se dobře uplatní nejen přímo v chemickém průmyslu, ale i v dalších 
průmyslových odvětvích, na nichž se chemie nějakým způsobem podílí; mohou pracovat 
v laboratořích, v provozech jako technologové a manažeři provozu, v oblasti ochrany a tvorby 
životního prostředí, ve státní správě a samosprávě. Chemická specializace zakončená maturitní 
zkouškou vyhovuje i požadavkům elitní brigády chemického vojska. 
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TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ       28–46-M / 01 
Tento program studijního oboru jsme nabízeli ke studiu za finanční podpory Libereckého kraje 

a firmy Preciosa a.s. formou stipendia Libereckého kraje. Ve školním roce 2018/2019 studovali 
tento obor 4 žáci v 1. ročníku a 3 žáci v 3. ročníku. Obor cílí k vychování absolventů, kteří jsou 
schopni aplikovat získané vědomosti a dovednosti na konkrétní případy a kvalifikovaně je uplatnit 
při výkonu všech činností souvisejících se sklářskou výrobou, prací v chemických laboratořích, 
včetně ekonomické oblasti.  
 
 

PRŮMYSLOVÝ DESIGN     82–41-M / 04 
Osvojením širokého spektra znalostí a dovedností, které se zaměřují na zpracování různorodých 

zadání i materiálů, získává absolvent tohoto oboru široké uplatnění na trhu práce. Tento obor je 
specifickou tvůrčí výtvarnou disciplínou, jejímž základem je práce s tvarem, který zohledňuje 
funkční a technické aspekty. Žáci jsou vedeni k samostatnému tvůrčímu designu na konkrétních 
úkolech. Tento studijní obor je vyučován podle ŠVP Produktový design 1 a ŠVP Produktový design 2. 
 

 
VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA A SVĚTELNÝCH OBJEKTŮ  82–41-M / 13 
Tento studijní obor je čtyřletý a zakončený maturitní zkouškou. Obor je vyučován podle ŠVP 

Design skla 1 a ŠVP Design skla 2. Obor nabízí šest studijních zaměření, které si žáci volili z šesti 
nabízených sklářských zaměření: 

 Broušení a tavená plastika 
 Hutní tvarování skla 
 Malba a dekor 
 Ryté a reliéfní sklo 
 Design šperku, bižuterie a módních doplňků 
 Design technicko-dekorativního skla a skleněných figurek 

Absolventi získají předpoklady pro kvalitní uplatnění v dalším studiu i v zaměstnání. 
 
Specifikace profilu absolventů v jednotlivých zaměřeních 

Hutní tvarování skla 
Vysoký standard tohoto oboru je založen na zkušenosti a zručnosti sklářů, technologii a historií 

ověřených postupech, řemeslné dokonalosti a tvořivosti současných designérů. Výsledkem této 
kombinace jsou originální artefakty, které vyjadřují myšlenky naší doby. Takto zaměřený obor se 
soustředí na budování dovedností v široké škále zpracování skla za horka a procesy, které zahrnují 
foukání skla nebo volné tvarování „z ruky“. Absolvent studijního zaměření Hutní zpracování skla je 
schopen zhotovovat výrobky z dutého i plného skla. 

Je schopen tvarování skla technologiemi foukání skla do forem, rozfukováním, roztáčením, 
nalepováním, tvarováním volně od ruky a kombinovaným tvarováním. Dokáže vytvářet tvarově 
členité sklářské výrobky individuálního charakteru z více druhů barev ve spolupráci s výtvarníkem 
nebo podle vlastních návrhů. Je schopen zhotovit skleněné dekorativní předměty v malých sériích. 
Absolvent umí používat pracovní prostředky, jako jsou sklářské píšťaly, pece, ruční lis, chladicí 
agregáty, nástroje pro ruční tvarování. Po skončení studia se mohou absolventi zapojit do provozu 
malých sklářských firem, popřípadě (jakožto potomci našich absolventů) do rodinných sklářských 
dílen. Pro své činnosti je připraven založit živnost a provozovat jako soukromé podnikání.  
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Design technicko-dekorativního skla a skleněných figurek 
Obor nabízí bohaté příležitosti pro návrhářskou a realizační tvorbu předmětů z technického skla 

a umělecky pojaté drobné dekorativní plastiky a figurky. Žák získá dovednosti v oblasti designu 
skleněných perlí, bižuterních komponentů, vánočních ozdob, ovládne proces tvarování technického 
skla u kahanu, využitelný rovněž v řešení designu světelných objektů. Absolvent oboru získá široké 
spektrum dovedností v klasickém i elektronickém navrhování pomocí 2D i 3D vizualizací. Absolvent 
tohoto studijního zaměření je schopen zhotovovat různé drobné dekorativní předměty určené 
do soudobého interiéru. Absolvent je také schopen řešit design skleněných perlí (spolupráce 
s bižuterními a oděvními návrháři), umí vytvářet klasickou modelovanou, taženou a foukanou 
figurku nebo zcela specificky zaměřený proces tvorby ohýbáním, foukáním a modelováním skla z 
tyčí a trubic u kahanu, využitelný také v designu světelných objektů. Je schopen volné výtvarné 
tvorby a realizace dekorativního designu z technického skla. Je schopen vzorovat, navrhovat 
a zhotovovat produkty ve spolupráci s dalším výtvarníkem nebo podle návrhů vlastních. Umí 
používat pracovní prostředky, nástroje a nářadí dílny, dokáže řídit a obsluhovat základní zařízení 
(kahan, dmychadlo, apod.). Své činnosti je připraven provozovat také jako soukromé podnikání.  

 
Design šperku, bižuterie a módních doplňků 
Obor je zaměřen na navrhování a tvorbu šperku, bižuterie a módních doplňků. Ve výtvarné 

náplni sleduje současné trendy, originalitu, vývoj nových technologií a materiálů v širokém spektru 
materiálů od použití skla, plastů, kovů až po experimenty. Přirozenou součástí studijního programu 
jsou designérské soutěže a módní přehlídky, při kterých žáci získají řadu odborných zkušeností. 
Řešením rozmanitých úkolů a spoluprací s módními návrháři získají značný rozhled a dobrou 
uplatnitelnost. Absolvent tohoto studijního zaměření je schopen zhotovovat různé ozdobné 
předměty v kategoriích bižuterie, šperk a módní oděvní doplňky. Absolvent je schopen připravovat, 
sestavovat a kompletovat ze skleněných a kovových polotovarů bižuterní, užitkové a okrasné 
doplňky: náhrdelníky, brože, náušnice, prsteny, náramky, spony, jehlice, perle, přívěsky, nebo 
navrhování a také vzorování speciálních módních a oděvních výrobků. Je schopen vzorovat, 
navrhovat a zhotovovat části i celé soupravy bižuterie ve spolupráci s dalším výtvarníkem nebo 
podle návrhů vlastních. Umí používat pracovní prostředky, nástroje a nářadí bižuterní (šperkařské) 
dílny, dokáže řídit a obsluhovat základní strojní zařízení. Ovládá různé bižuterní a částečně také 
šperkařské technologie, které používá pro zpracování různých materiálů, včetně skla, kovů, plastů 
a vybraných přírodních materiálů. Absolvent je schopen realizovat drobnou skleněnou plastiku 
technologií taveného skla ve formě, ovládá rovněž související pracovní postupy přípravy modelu 
a zhotovení formy. Své činnosti je připraven provozovat také jako soukromé podnikání. 

 
Ryté a reliéfní sklo 
Výlučné postavení oboru je ve světě synonymem vysoce hodnocené umělecké unikáty, které 

vznikají především pro náročné zákazníky. Obor aktivně rozšiřuje svou nabídku a v současné době 
přináší mnoho dalších inovací – zejména v práci se skleněným reliéfem realizovaným různými 
technikami (lehání, fusing). Nová řešení se uskutečňují díky novým technologiím a také v 
profesionálních 2D a 3D grafických programech. Absolvent je schopen zušlechťovat sklo rytím za 
pomoci měděných a smirkových směsí, dokáže realizovat rytiny různých dekoračních motivů a 
výtvarně náročných celků (např. figurálních motivů v hlubokém plastickém nebo reliéfním 
provedení) s propracováním detailů. Je schopen přesného zpracování motivů a dekorů 
aplikovaných na užitkové nebo dekorační tvary. Ve své tvorbě je schopen využívat další příbuzné 
technologie, jako například pískování skla. Je schopen realizace podle návrhů výtvarníka nebo podle 
návrhů vlastních. Dokáže pracovat s pracovními prostředky, jakými jsou: rytecký stroj, rytecké 
nástroje, kreslicí potřeby, brusný materiál, leštící pasty, další stroje a zařízení rytebny. Povolání je 
vykonáváno ve sklářských dílnách a ateliérech, v rytebnách malých rodinných firem nebo skláren. 
Své činnosti je připraven provozovat také jako soukromé podnikání. 
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Malba a dekor 

V oboru malby je hlavním výrazovým prostředkem práce s barvou. Podporujeme rozvíjení 
barevného cítění, individuální přístup k tvorbě a zapojení vlastní fantazie. Prosazujeme současné 
trendy v malbě, experimentujeme po výtvarné i technologické stránce a naši studenti se vyjadřují 
pomocí široké škály různých malířských technik. Naši studenti vytvářejí plošné kompozice i 
dekorativní předměty do soudobého interiéru. Absolventem je malíř skla, tedy kvalifikovaný 
pracovník, který provádí zdobení a zušlechťování skla malířskými technikami, při použití různých 
druhů malířských materiálů (např. barev, emailů a emulzí drahých kovů). Absolvent je schopen 
dekorací různých druhů malbou, lazurou a dalšími technikami a materiály. Je schopen malování na 
volnou plochu tvarově náročných polotovarů z volné ruky, míchání barev a přípravy potřebných 
malířských roztoků. Je schopen jemných detailních kreseb na různých výrobcích, vyřezávání 
a pískování unikátních skleněných výrobků podle vlastních návrhů nebo ve spolupráci s jiným 
výtvarníkem. Budoucí povolání vykonává v prostředí dílen nebo ateliérů, přičemž uplatnění není 
bezpodmínečně vázáno na lokality se sklářskou výrobou. Své činnosti je připraven provozovat také 
jako soukromé podnikání. 

Broušení a tavená plastika 

Tavení a broušení skla je jedinečná technologie umožňující studentům podle svých vlastních 
návrhů realizovat dekorativní skleněné objekty a užitkové sklo. Při broušení skla se plasticky 
dekoruje povrch skla. České tavené skleněné plastiky zaujímají přední pozice v galeriích a muzeích 
moderního umění po celém světě. Absolvent je schopen zušlechťování skla broušením a leštěním 
na brousicích strojích, broušení hran plochého i tvarovaného skla na brusné stolici, ručního 
broušení, jemnění a leštění sklářských výrobků na hladinářských strojích. Absolvent umí samostatně 
připravit brusné materiály a potřebné pracovní pomůcky. Absolvent je schopen vybrušování 
výtvarně náročných vzorů a dekorací, vybrušování plastik, reliéfů, samostatného navrhování. Je 
schopen pracovat s pracovními prostředky jako jsou brusky, brusné stolice, hladinářské stroje, 
různé druhy brousicích kotoučů a další stroje a zařízení. Povolání je vykonáváno v brusírnách 
sklářských provozů nebo sklářských ateliérech. Absolvent je schopen realizovat drobnou skleněnou 
plastiku technologií taveného skla ve formě, ovládá související pracovní postupy přípravy modelu 
a zhotovení formy. Své činnosti je připraven provozovat také jako soukromé podnikání. 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

Přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků (k 30. 9. 2018) 

Souhrn: škola + DM + ŠJ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Přehled pracovníků domovů mládeže 
v přepočtených úvazcích 

 
 
 
 
 

 
Na škole je celkem 36 pedagogů, tj. 29,301 přepočtených, 185 žáků, tj.: 6,314 žáků na učitele, 
průměrně 23,125 žáků na třídu. 

 
Začínající pedagogové: 0 
Důchodci:   4 
 

 
Věková skladba pedagogického sboru    doporučená tabulka xls 
v přepočtených úvazcích 

 
 

 
Fyzický 
počet 

Přepočtený 
počet 

MD 
fyz. 

počet 

RD 
fyz. počet 

Pedagogové (SOŠ) 36 29,301 0 0 

Ostatní (SOŠ) 16 11,997 0 0 

Celkem (SOŠ) 52 41,298 0 0 

     

Pedagogové (DM) 3 2,800 0 0 

Ostatní (DM) 1 0,375 0 0 

Ostatní ŠJ) 5 4,400 0 0 1,00 na dlouhodobé PN 

Celkem DM + ŠJ) 9 7,575 0 0 

     

SUPŠS + DM     

Pedagogové 39 32,101 0 0 

Ostatní 22 16,772 0 0 1,00 na dlouhodobé PN 

Celkem 61 48,873 0 0 1,00 na dlouhodobé PN 

vychovatelé 
asistenti 

pedagoga 
ostatní celkem 

2,80 0,00 0,375 3,175 

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

důchod. věk 
důchod. 

věk 
celkem 

celkem 1,000 9,667 12,667 2,833 3,143 29,310 

z toho 
ženy 

0,000 5,095 8,714 2,833 0,619 17,262 
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Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) 
v přepočtených úvazcích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Aprobovanost 
průměrný celkový počet hodin 
týdně 

z toho bez odučených 
aprobovaně 

z toho bez odučených 
neaprobovaně 

576 70,08  505,92  

 
Změny v pedagogickém sboru 

 Ve školním roce 2018/2019 došlo ke změnám v pedagogickém sboru. 
K 30. 09. 2018 ukončila dohodou pracovní poměr Krausová Kateřina. 
K 19. 9. 2018 nastoupil do pracovního poměru MgA. Martin Grosman. 
K 07. 01. 2019 ukončil dohodou pracovní poměr Novák Břetislav. 
K 31. 01. 2019 ukončila dohodou pracovní poměr Mannová Kateřina. 
K 01. 02. 2019 nastoupili do pracovního poměru BcA. Surýnek Jan a Schindler Jan. 
K 30. 06. 2019 ukončil dohodou pracovní poměr Doležal Jiří. 
K 31. 07. 2019 ukončil dohodou pracovní poměr BcA. Surýnek Jan. 
K 01. 08. 2019 nastoupili do pracovního poměru Mgr. Magdaléna Kurfiřtová, MgA. Tamara 
Bohuňková. 
K 22. 08. 2019 byl ukončen pracovní poměr MgA. Havlíčkové Martě neprodloužením pracovní 
smlouvy. 

 Mzdové podmínky pracovníků (škola) 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Celkový počet pracovníků (průměrný) 36,02 37,88 39,91 41,38 48,97 

Počet pedagogických pracovníků (průměrný) 25,24 26,13 28,31 29,38 29,11 

Počet nepedagogických pracovníků (průměrný)  11,78 11,75 11,60 12,00 11,71 

Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických 
pracovníků 

23918 26238 29288 29233 34739 

Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. prac. 16059 16838 18486 20088 21737 

Průměrná výše nenár. složek mzdy pedagog. prac. 4859 2535 2748 2769 2117 

Průměrná výše nenár. složek mzdy nepedagog. 
pracovníků 

2681 1510 1772 1500 342 

 

počet (přepočtení na 
plně zaměstnané) 

z toho bez 
pedagogické či 
odborné kvalifikace 

29,301 3,666 

  

Z toho: 
počet (přepočtení na 

plně zaměstnané) 
z toho bez 
kvalifikace 

výchovný poradce 1,00   

školní metodik prevence 1,00   

školní speciální pedagog 0,00  

školní psycholog 0,00  

koordinátor školního vzdělávacího 
programu a vzdělávacích programů  

1,00  

koordinátor informačních a 
komunikačních technologií 

1,00  

koordinátor environmentální výchovy 1,00 1,00 
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4. Údaje o počtu žáků 

Stav k 1. 9. 2018 
             

Počty žáků a rozdělení do skupin ve škol. roce 2018/2019  
       

          
  

   Studijní obory 
28 

     
Poč. hodin: 183 4 třídy 

   
 (počet vyučovaných hodin je v relaci se žlutou knihou) 

   Studijní obor 28-44M/01 - Aplikovaná chemie 
         Studijní obor 28-46M/01 - Technologie silikátů 
         

               Ročník Celkem Chlap. Dívek ANJ ACH TS ŽP Ach FS           

1. Ch 22 6 16 22 18 4                 

2. Ch 23 11 12 23 23                   

3. Ch 24 14 10 24 21 3   11 13           

4. Ch 18 6 12 18 18     10 8           

Celk. 87 37 50 87 80 7 0 21 21 0 0 0 0 0 

          
    

 Studijní obory 
82 

     
Poč. hodin: 393 16,38 tříd 

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

    

       

  
       

Ročník Celkem Chlap. Dívek ANJ   PD   VZS BR HUŤ MAL RS FIG BIŽ 

1. V 26 6 20 26   8   18 3 3 3 3 3 3 

2. V 28 4 24 28   8   20 3 4 5 2 3 4 

3. V 20 4 16 20   8   12 2 2 2 2 2 2 

4. V 24 7 17 24   8   16 2 3 3 2 4 2 

Celk. 98 21 77 98   32   66 10 12 13 9 12 11 

     
  

 
            

     
        

      Škola celkem 
 

Poč. hodin: 576 20,38 tříd 
    

       
  

       Obory Celkem Chlap. Dívek ANJ     PD VZS BR HUŤ MAL RS FIG BIŽ 

28 87 37 50 87                     

82 98 21 77 98     32 66 10 12 13 9 12 11 

Celk. 185 58 127 185     32 66 10 12 13 9 12 11 

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

Škola 
Počet kmen. 
tříd 

Počet 
žáků 

Ø žáků 
na třídu 

Počet 
učitelů 

Ø žáků na 
učitele 

SUPŠ sklářská Žel.  Brod 8 185 23,125 29,301 6,314 
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Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 
 

Rozhodnutí vydaná ředitelem školy 

SŠ a VOŠ počet 

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 58 
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 25 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 48 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 10 
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 3 
        z toho vyřešeno autoremedurou 2 
        z toho postoupeno krajskému úřadu 1 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 18 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 2 
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 

 

Domov mládeže počet 

Počet podaných přihlášek do domova mládeže 65 
Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o rozhodnutí vydaných ředitelem školy 

Rozhodnutí: počet 

o přestupu do jiné SŠ 4 
o změně oboru vzdělání 3 
o přerušení vzdělávání 1 
o opakování ročníku 0 
o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0 
o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ 0 
o vyloučení podle § 31 ŠZ 0 
o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ 0 
o povolení individuálního vzdělávání žáka 4 
o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 
celkem 12 
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5. Výsledky výchovy a vzdělávání    (poslední řádek – doporučená tabulka) 

Stud. obor zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhr. 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. 
neprosp

ěli 

počet žáků, 
kt. konali 
zkoušku 

počet žáků, 
kteří 

prospěli 

počet žáků, 
kt. 

neprospěli 

28-44-M/01 18 12 6 0 0 0 9 4 5 
82-41-M/04 8 6 2 0 0 0 5 3 2 
82-41-M/13 16 11 5 0 0 0 8 4 4 

Celkem 42 29 13 0 0 0 22 11 11 

 

Výchovná opatření  (doporučená tabulka xls)    Prospěch žáků  (doporučená tabulka xls) 
 1. pol. 2. pol. 

Pochvala třídního učitele 12 17 

pochvala ředitele školy 2 9 

jiná ocenění 0 0 

napomenutí 9 8 

důtka třídního učitele 6 3 

důtka ředitele školy 6 0 

sníž. známka z chování 1 0 

podmínečné vyloučení  0 0 

Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin 

Ročník Počet žáků I. pololetí 

Stud.ob. na konci   absence na žáka 

I. pololetí pololetí oml. neoml celkem celkem neomluv. 

82/1V 25 1 272 4 1 276 51,04 0,16 

82/2V 28 1 883 0 1 883 67,25 0,00 

82/3V 20 1 510 6 1 516 75,80 0,30 

82/4V 24 2 177 2 2 179 90,79 0,08 

Celkem 97 6 842 12 6 854 70,54 0,12 

28/1Ch 24 1 244 0 1 244 51,83 0,00 

28/2Ch 23 1 179 5 1 184 51,48 0,22 

28/3Ch 23 830 15 845 36,74 0,65 

28/4Ch 18 1 233 6 1 239 68,83 0,33 

Celkem 88 4 486 26 4 512 51,27 0,30 

Součet 185 11 328 38 11 366 61,44 0,21 

Ročník Počet žáků II. pololetí 

Stud. ob. na konci   absence na žáka 

II. pololetí pololetí oml. neoml celkem celkem neomluv. 

82/1V 25 1 418 0 1 418 56,72 0,00 

82/2V 28 2 357 3 2 360 84,29 0,11 

82/3V 20 1 383 5 1 388 69,40 0,25 

82/4V 24 789 3 792 33,00 0,13 

Celkem 97 5 947 11 5 958 61,42 0,11 

28/1Ch 24 1 812 0 1 812 75,50 0,00 

28/2Ch 23 1 236 2 1 238 53,83 0,09 

28/3Ch 23 1 174 5 1 179 51,26 0,22 

28/4Ch 18 495 0 495 27,50 0,00 

Celkem 88 4 717 7 4 724 53,68 0,08 

Součet 185 10 664 18 10 682 57,74 0,10 

 1. pol. 2. pol. 

prospěl s vyznamenáním 20 27 

prospěl 141 151 

neprospěl 17 7 

nehodnocen 6 0 
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   Uplatnění absolventů 

Výtvarné zpracování skla a světelných objektů  82–41–M/13  

TUL Liberec 4 

UK Praha 2 

VŠ Brno 1 

VŠ Plzeň 1 

Zaměstnání 8 

Nepodařilo se zjistit 0 
 
 

Průmyslový design  82–41–M/04  

UJEP Ústí nad Labem 1 

SUPŠS Železný Brod 2 

VŠ Plzeň 2 

VOŠ Jablonec nad Nisou 1 

TUL Liberec 1 

Zaměstnání 1 
 
 

Aplikovaná chemie 28–44–M/01   

VŠCHT Praha 3 

Universita Pardubice 2 

Dopravní VŠ Pardubice 1 

TUL Liberec 1 

VŠ Ústí nad Labem 1 

VŠ Brno 1 

Zaměstnání 5 

Akademie J.A.K., VOŠ Liberec 1 

SUPŠS Železný Brod  1 

nezjištěno  2 
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6. Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků 
 

Školení v rámci společné části maturitní zkoušky  
Škola nominovala 11 pedagogů do role „Zadavatele“ a „Zadavatele s PUP“ společné části 

maturitní zkoušky a jednoho pedagoga na „Školního maturitního komisaře“. Pět pedagogů získalo 
osvědčení „Zadavatel MZ“, pět pedagogů získalo osvědčení Zadavatel s PUP, jeden pedagog získal 
osvědčení „Školní maturitní komisař“. Dva nominovaní pedagogové nesplnili test k získání 
certifikátu. 
 

Samostudium učitelů  
Studijní volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce náleží každému učiteli s plným 

úvazkem, učitelům se zkráceným úvazkem náleží poměrná část. Určování dnů samostudia bylo 
plánováno v průběhu školního roku především na dny, kdy ve škole neprobíhala výuka. 
 
 

název programu druh akreditace 
hodin. 

rozsah 
forma studia 

způsob 

ukončení 

počet 

pedagogů 

Seminář Aplikace nového 

značení dle předpisů 

ve výuce chemie III. 

metodika 
Consulteco s. 

r. o. 
4 prezenční osvědčení 1 

Matematika pro život - 

střední školy 
metodika NIDV Liberec 8 prezenční osvědčení 2 

Celostátní setkání učitelů 

matematiky SŠ – Jak učit 

matematiku na SŠ 

metodika 

Centrum 

celoživotního 

vzdělávání-

zařízení pro 

DVPP 

Pardubického 

kraje 

3 dny prezenční osvědčení 1 

Tvořivá geometrie pro SŠ metodika NIDV 8 prezenční osvědčení 1 

Zadavatel MZ metodika CERMAT 3,5 prezenční osvědčení 5 

Zadavatel MZ s PUP metodika CERMAT 4 prezenční osvědčení 5 

Školní maturitní komisař metodika CERMAT 11 prezenční osvědčení 1 

Co je nového ve 

výchovném poradenství – 

kongresové dny 

výchovného poradenství 

metodika 

Asociace 

výchovných 

poradců, z. s. 

Starý Kolín 

2 dny prezenční osvědčení 1 

Konzultační seminář pro 

předsedy zkušebních 

maturitních komisí 

metodika NIDV Liberec 3 prezenční osvědčení 1 

Inspirace pro zvyšování 

kvality vzdělávání na 

úrovni školy 

metodika 
ČŠI, Magistrát 

města Liberec 
7 prezenční osvědčení 1 

Aplikovaná ekologie 

na ČZU Praha 
kvalifikační ČZU Praha 

2 

semestry 
prezenční osvědčení 1 
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Po stopách 

Královédvorského a 

Zelenohorského rukopisu 

a jejich využití ve výuce ČJ 

metodika 

Památník 

národního 

písemnictví 

Strahov, NIDV 

Praha 

6 prezenční osvědčení 1 

Výuka tělesné výchovy a 

školská legislativa 
metodika NIDV Liberec 6 prezenční osvědčení 1 

Celostátní konference 

vychovatelů školských 

zařízení 

metodika 

Školské 

zařízení 

pro další 

vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků 

2 dny prezenční osvědčení 2 

Technologie ve vzdělávání, 

Roadshow pro školy, 

Využití tabletu ve výuce 

metodika KÚ LK 8 prezenční osvědčení 1 

Celostátní konference 

pro ředitele škol: 

Ředitel školy – jeho 

klíčové povinnosti, 

kompetence a role 

metodika MŠMT 9 prezenční osvědčení 1 

Konference pro 

učitele českého jazyka 
metodika 

Nakladatelství 

Fraus, Praha 

Kunratice 

6 prezenční osvědčení 1 

Studium v oblasti 

pedagogických věd - 

učitel 2017 

kvalifikační 

TU v Liberci, 

Centrum 

dalšího 

vzdělávání 

2 

semestry 
dálkové osvědčení 1 
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7. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Škola programy dalšího vzdělávání nenabízí. 
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8. Údaje o zapojení do projektů 
Skleněné městečko SUPŠS ŽB 2018 
Škola byla dvanáctým rokem spoluorganizátorem akce „Skleněné městečko“. Struktura 

programu v hlavních aktivitách zůstává stejná – prezentace odborných institucí, výrobců skla a 
bižuterie v budově školy, 14 malých a středních vystavujících firem převážně z regionu – ve větší 
míře s prodejem zboží. Ve všech zaměřeních sklářského designu, produktového designu i 
laboratořích aplikované chemie probíhaly workshopy pro děti, které se již tradičně těšily velkému 
zájmu. Díky grantům, které získal Městský úřad v Železném Brodě, byl realizován 7. ročník 
sklářského sympozia Letní sklářská dílna. Výsledky sympozia bylo možné shlédnout v rámci akce 
Skleněné městečko v Městském muzeu. 

PROJEKT NAKAP  
Sklářské a odborné kurzy pro žáky ZŠ a SŠ. Speciální příležitost, kterou připravila naše škola – 

tvůrčí dílny, ve kterých si mohli žáci vyzkoušet vlastní kreativitu. Cílem tohoto projektu je podpořit 
zájem vyšších ročníků ZŠ o sklářskou tradici regionu, přiblížit prostředí školy a vyvolat zájem o 
studium. Rozvíjet tvůrčí schopnosti žáků SŠ. 

Propagace technických oborů mezi žáky ZŠ – Projektové dny 
Projekt popularizace chemie u žáků základních škol. Smyslem projektových dnů bylo zatraktivnit 

chemii u dětí tak, aby lépe pochopily, že za každým chemickým objevem stojí konkrétní člověk, 
který dokázal vzít přírodě kus jejího tajemství. Jak se ukázalo v průběhu minulého roku – projektové 
dny mohou pomoci také učitelům chemie zpestřit výuku a lépe motivovat žáky ke studiu tohoto 
předmětu. Do naší sklářské školy přijíždí děti z několika základních škol (viz tabulka), aby si v praxi 
vyzkoušely to, co se ve škole učí jen teoreticky. 

Realizované projektové dny 2018 – 2019 

1. 22.10.2018 1. ZŠ Železný Brod, Školní 700 Dělící metody 

2. 23.10.2018 1. ZŠ Železný Brod, Školní 700 Dělící metody 

3. 1.11.2018 ZŠ Velké Hamry Základní prvky v organické chemii 

4. 15.11.2018 ZŠ Janov nad Nisou Dělící metody 

5. 19.11.2018  ZŠ Zásada Dělící metody 

6. 19.11.2018  ZŠ, Arbesova, Jablonec n. N. Dělící metody 

7. 26.11.2018 ZŠ Janov nad Nisou Kovy 

8. 03.12.2018 ZŠ, Arbesova, Jablonec n. N. Dělící metody 

9. 06.12.2018 ZŠ Rovensko pod Troskami Dělící metody 

10. 10.12.2018 1. ZŠ Železný Brod, Školní 700 Kovy 

11. 11.12.2018 1. ZŠ Železný Brod, Školní 700 Kovy 

12. 07.01.2019 ZŠ Liberec, Na Výběžku Dělící metody 

13. 10.01.2019 ZŠ Rovensko pod Troskami Kovy 

14. 14.01.2019 ZŠ Turnov, Skálova Dělící metody 

15. 21.01.2019 ZŠ Turnov, Skálova Dělící metody 

16. 21.02.2019 ZŠ Turnov, Skálova Porovnání vlastností org.  a anorg. látek 

17. 28.02.2019 ZŠ Turnov, Skálova Porovnání vlastností org.  a anorg. látek 

18. 29.04.2019 ZŠ Kokonín Dělící metody 

19. 02.05.2019 ZŠ Kokonín Dělící metody 

20. 09.05.2019 ZŠ Janov n. N. Alkoholy a organické kyseliny 

21. 13.05.2019 ZŠ Janov n. N. Chemie v domácnosti a v kuchyni 

22. 03.06.2019 ZŠ Libštát Dělící metody 

23. 04.06.2018 1. ZŠ Železný Brod, Školní 700 Chemie v domácnosti a v kuchyni 

24. 10.06.2018 1. ZŠ Železný Brod, Školní 700 Chemie v domácnosti a v kuchyni 

25. 11.06.2018 ZŠ Malá Skála Kovy 
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Mnohé základní školy nemají své vlastní laboratoře a vynikající technické zázemí našich 
laboratoří, navíc také speciálně vyškolený pedagog-laborant je učitelům chemie a jejich žákům plně 
k dispozici. Žáci si mohou v rámci tzv. projektového dne vyzkoušet řadu zajímavých pokusů a k 
chemii se více přiblížit. Projekt se realizoval v průběhu celého školního roku.  

Přípravné kurzy 
Přípravné kurzy pro uchazeče o studium výtvarných oborů se zaměřují na kresbu, malbu, 

modelování a navrhování. Poskytujeme rovněž konzultace k domácím pracím uchazečů. Kurzy 
probíhaly od září až do prosince. Probíhal kurz DESIGN SKLA  
a PRODUKTOVÝ DESIGN.    
    Mezinárodní programy 

 
  Název programu Počet zúčastněných dětí/ žáků/ studentů 

ERASMUS + 10 

Škola pokračovala v realizaci 2letého projektu na uspořádání zahraničních odborných stáží žáků 
3. ročníků. Deset studentů v květnu odletělo do Anglie a Irska na třítýdenní stáž. Studenti získali 
praxi v chemických, grafických a sklářských firmách.  
Stáže jsou hrazené z prostředků Evropské komise. Účastníci mají zdarma přípravný kurz, zajištěnou 
dopravu na stáž a ubytování s polopenzí. Dále obdrží finanční prostředky na oběd a místní dopravu 
během stáže. 

Skupina byla na praxi od 19. 5. 2019 – 9. 6. 2019 (3 týdny – 2 studenti v Anglii a 8 studentů 
v Irsku). Žáci denně psali na stáži Pracovní deník (součástí je stručná charakteristika firmy, pracovní 
náplně a závěrečné shrnutí). Prezentovali se také na webových stránkách školy a obdrželi tzv. 
Europassy Mobilita, které uznávají zaměstnavatelé a VŠ v celé EU.  

Žáci byli umístěni v Anglii ve firmách Daedalian Glass Studios - Blackpool, Double Your Success - 
Stourbridge a v Irsku ve firmách SMP Products – Specialists Maintenance Products Ltd., Tom Callery 
Ceramics, Rachel Quinn Ceramics, Michael Budd Blacksmith & Sculptor ve Sligo a okolí. 
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9. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy/zařízení na veřejnosti 
 

Spolupráce se sociálními partnery 
Praxe studentů sklářských oborů, Produktového designu a Aplikované chemie 

Hlavní objem spolupráce během školního roku s komerční sférou směřuje k středním a malým 
výrobcům. Studenti řešili úkoly ve spolupráci s několika firmami – STEINEL, Detesk, Sklo Suchánek 
aj. V rámci programu ERASMUS+ proběhlo 10 praxí v zahraničí (2 ve velké Británii a 8 v Irsku). 

Umístění žáků 3. V a 3. CH na praxích ve firmách 
Žáci dle ŠVP vypracují zprávu z odborných praxí. Hodnocení zpráv je zařazeno do klasifikace 

odborných předmětů. Firmy stručným hodnocením poskytují škole zpětnou vazbu o schopnostech 
žáků. S místními regionálními firmami probíhá spolupráce i během roku – pomoc při realizacích 
klauzurních a maturitních prací (například místní sklářské firmy Detesk, s.r.o., Sklo Suchánek s.r.o., 
Beadworld, a.s., Alšovice). 
 
Praxe školní rok 2018/2019 3. V 3. CH 
FABOS,s.r.o., Jablonec n.N. 1  
MOSER, a.s., Karlovy Vary 1  
Detesk, s. r. o., Železný Brod 1  
Jiří Pačinek, Lindava 1  
TGK – Technika, sklo a umění,s.r.o., Skalice u České Lípy 2  
STEINEL Technik s.r.o., Liberec 2  
Ladislav Ševčík – výtvarné zpracování skla, Železný Brod 1  
Glass Studio Müller, Holice v Čechách 1  
MISAMO, s.r.o., Železný Brod 2  
Studio Kusala, Železný Brod 1  
Nanovo design s.r.o. 2  
Lékárna na Poliklinice, s.r.o., Železný Brod  3 
Benu Česká republika,a.s., Poštovní 83, Tanvald  1 
Benu Česká republika,a.s., Dolní Náměstí 594/14, Jablonec n.N.  1 
Lékárna pod radnicí, PharmDr. Veronika Mrázová, Turnov  1 
Lékárna Semily, Riegrovo náměstí, Semily  1 
Laboratoř klinické biochemie a hematologie, Jablonec n. N.  2 
IQLANDIA,o.p.s., Liberec  1 
Pivovar Hols Vratislavice  2 
Crytur s.r.o., Turnov  2 
Galvanotechna družstvo, Jablonec n. N.  1 
Preciosa Ornela, a.s., Zásada  3 
Preciosa Ornela, a.s., Desná v Jizerských horách  1 
Erasmus 5 5 
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Spolupráce s odbornými institucemi 
 

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 
Spolupráce v rámci odborných přednášek a komentovaných prohlídek a zápůjček děl pro výstavy. 
PhDr. Petr Nový, šéfkurátor sbírek – odborné články pro časopis Sklář a keramik  

Městské muzeum v Železném Brodě 
Projekt „Zimní sklářské pátky“ (uskutečňuje se během měsíců prosinec - březen), umožňuje 

externím zájemcům z řad veřejnosti navštívit několik institucí a sklářských firem, včetně naší školy. 
Spolupráce s historiky skla 
M. Hlaveš – příprava katalogu k 100. výročí školy, UPM Praha, P. Nový – výstavy, projekty, J. J. 

Polanecký – výstavy, projekty 
Občanská beseda Železný Brod, o. s. 
S tímto občanským sdružením spolupracuje škola především na akci Skleněné městečko, 

studenti participují na doprovodných akcích, které se konají mimo školu. OB pořádá během roku 
také další kulturní akce, které studenti navštěvují. 

Česká sklářská společnost 
SUPŠ sklářská je dlouholetým členem této odborné společnosti. Časopis ČSS pravidelně publikuje 

informace o vzdělávání na sklářských školách – ukázky klausurních a maturitních prací, výsledky 
soutěží i další aktivity těchto škol. Do tohoto periodika škola pravidelně přispívá informativními 
články. Publikované články slouží pro výuku především v odborných předmětech. 

Svaz průmyslu a dopravy 
Spolupráce v oblasti propojení vzdělávání a trhu práce.  
Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory 
Proběhl seminář v Praze. Řešily se návrhy změn státní maturity, konzultovaly se názvy Profesních 

kvalifikací pro Sektorovou radu pro kulturu za přítomnosti NUV. Proběhlo vyhodnocení 
studentských prací oborově významné designérské soutěže „Národní cena za studentský design“ 
komisí složenou z odborných pedagogů škol. Diskutovaná byla koncepce rozvoje a financování 
odborných škol. 

Asociace chemických škol 
Každoroční seminář proběhl. Ředitelé škol se vzájemně informovali o situaci v regionech, kde 

odborné chemické školy působí. Konstatován byl zlom v přístupu veřejnosti k těmto odborným 
školám a v pozitivní skutečnosti počtu přihlašovaných uchazečů. Zároveň stoupá zájem existujících 
firem v oboru o spolupráci se školami, vycházejí vstříc v poskytování odborných praxí žákům škol.  

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení  
Předávání maturitních vysvědčení se uskutečnilo 18. června 2019, od 16 hodin v zasedací 

místnosti budovy „B“ Městského úřadu. Proběhlo za účasti místostarosty města Mgr. Ivana Mališe, 
statutárního zástupce ředitele školy RNDr. Martina Smoly, zástupců partnerské firmy STEINEL, s.r.o 
Liberec, rodičů, pedagogů, studentů a absolventů. Součástí předávání vysvědčení bylo také udělení 
Ceny za nejlepší maturitní práci roku 2019, kterou v oboru Výtvarného zpracování skla získala Šárka 
Gottlandová, za soubor skleněných figurek Pegasus. V oboru Produktový design obdržela ocenění 
Nikola Kolářová za návrh a realizaci batohů B-Help. 
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Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

Letní sklářská dílna 2018 
Sedmý ročník sklářského sympozia se tradičně konal ve Střední uměleckoprůmyslové škole 

sklářské. V letošním roce se sympozium, bez jednotného tématu, zaměřilo na malované sklo a 
figurky modelované u kahanu. Důraz se kladl na autorský výtvarný přístup a kvalitu řemeslného 
provedení. 

Skleněné městečko 2018 
Škola se podílela na organizaci festivalu sklářských řemesel ve spolupráci s městem Železný Brod. 

Pro veřejnost připravila „Tvůrčí dílny“ v šesti sklářských řemeslech oboru Design skla a v oboru 
Produktový design. Zpřístupněny byly také školní laboratoře, ve kterých pracovali žáci  
a pedagogové oboru Aplikovaná chemie a Technologie skla.  

Prezentace výrobců a producentů skla a bižuterie 2018 
Sklářská škola se opět stala hostitelem výrobců skla, kterým poskytla své výstavní prostory. 

Bezmála dvacet firem prezentovalo vlastní sklářskou produkci. 
Přípravný výtvarný kurz  
Od října do prosince probíhal přípravný kurz zaměřený na úspěšné zvládnutí talentové zkoušky. 
Národní cena za studentský design 2018 
Zúčastnili jsme se celorepublikové designérské soutěži Národní cena za studentský design 2018. 
Projektové dny 
Projektové dny pro žáky ZŠ se konaly v chemických laboratořích. 
Euroregion AMOS 
V pátek 5. října 2018 se účastnila naše škola v jabloneckém Eurocentru akce "Euroregion AMOS". 

Veřejnosti a budoucím uchazečům představila naše dva výtvarně zaměřené studijní obory: Design 
skla a Produktový design. Dále dva technicky profilované obory: Aplikovanou chemii a obor 
Technologie skla. Uchazeči o studium oboru Aplikovaná chemie se dozvěděli více o moderních 
laboratořích a zaměřeních, ze kterých lze volit svou specializaci. Nabídli jsme informace k oboru 
Technologie skla, který je podporovaný formou stipendia ze strany Libereckého kraje a firmy 
Preciosa. Návštěvníkům jsme poskytli podrobné informace o jednotlivých zaměřeních a studijním 
zázemí, které škola nabízí. Všichni zájemci obdrželi podrobné informační materiály o možnostech 
ubytování a stravování, o mimoškolních aktivitách, informace o termínech přijímacích zkoušek. 

EDUCA MY JOB. 
Ve dnech 11. – 13. října 2018 se naše škola prezentovala v rámci veletrhu EDUCA MYJOB v 

liberecké Tip Sport Aréně. Pedagogové a žáci poskytli informace k našim 4 studijním oborům. 
Trofeje pro TourFilm 2018 
Škola realizovala trofeje pro mezinárodní filmový festival, jehož pořadatelem je národní 

agentura Czechtourism.  Autorem designu skleněných trofejí je žák Vojtěch Hepnar (oddělení Hutně 
tvarovaného skla). Skleněné trofeje byly předávány v rámci 51. ročníku mezinárodního filmového 
festivalu - TourFilm 2018. Posláním festivalu je ocenění dokumentárních a propagačních filmů a 
spotů, které svou uměleckou úrovní přispívají k rozvoji domácího i zahraničního cestovního ruchu. 

IQLandia Liberec 
Odborná exkurze 2. chemického ročníku do vzdělávacího parku. 
TOP TEC, Crytur, Ontex Turnov, Zentiva, Dr.Muller Hradec Králové, Pivovar Rohozec  
Odborné exkurze 4. chemického ročníku do chemicko-technologických provozů. 
Zimní sklářské čtvrtky 
V průběhu zimních měsíců bylo možné, vždy ve čtvrtek, navštívit sklářské firmy a užít si 

neopakovatelný zážitek. Do akce Zimní sklářské čtvrtky bylo zapojeno několik železnobrodských 
firem, včetně naší školy. Při návštěvě a prohlídce mohli návštěvníci sbírat razítka, za která obdrželi 
skleněnou postavičku skřítka. 
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Talente 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                       
O účast na mezinárodní výstavě TALENTE, která se zaměřuje na současný design tvůrců do 30 

let, usilovalo více než 600 zájemců z 50 zemí světa. Česká republika byla zastoupena i našimi žáky, a 
to v kategoriích: Šperk, Kov, Textil a Sklo.                 

Den otevřených dveří 
Ve čtvrtek 18. října 2018 se konal Den otevřených dveří. Reprezentativní budova školy zaplněná 

skleněnými uměleckými artefakty vytvořila nezaměnitelnou atmosféru, která pozitivně působila 
na každého návštěvníka.                                                                                                                     

Projektový den v ZŠ Pasířská 
Prezentace a ukázky laboratorní práce oborů ACH a TES. 
Burza škol 
Škola se dále prezentovala na burzách škol v Turnově, Jilemnice, Lomnici nad Popelkou, 

Vysokém nad Jizerou, Tanvaldě, Desné a v Mladé Boleslavi. 
Asociace středních škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory 
Ředitel školy se zúčastnil výjezdního dvoudenního setkání ředitelů škol.   
Studentský design 2019 
V celostátní designérské soutěži Studentský design 2019 dosáhli naši žáci skvělých úspěchů.  
Made in Jablonec 
Letošní přehlídky Made in Jablonec se zúčastnilo 12 bižuterních firem, 5 škol a 11 tvůrců oděvů.   

10. ledna 2019 se na módním molu jabloneckého Eurocentra předvedlo celkem 51 modelů. Pod 
prezentaci naší školy se podepsalo bižuterní oddělení. 

Sklářská škola dětem 
Předškoláci z železnobrodských školek si přišli osahat školní dílny. Děti si poslechly a na vlastní 

kůži okusily něco málo ze sklářského řemesla, dále si odnesly drobné výrobky a hlavně krásné 
zážitky.  

Projektový den 
Pro ZŠ v Janově nad Nisou se uskutečnil projektový den se zaměřením na chemii. 
Den otevřených dveří – Aplikovaná chemie 
Dne 6. února 2018 od 8 do 16 hodin se v naší škole uskutečnil Den otevřených dveří – tentokrát 

zaměřený na technické studijní obory Aplikovaná chemie a Technologie skla. Na základě zvýšeného 
zájmu a potřeb sklářského průmyslu nabízíme, jako jediní v republice, obor Technologie skla. 
Studium tohoto oboru je finančně podporováno formou stipendia, které poskytují firmy! Uchazeči 
o studium se podrobně seznámili s koncepcí výuky, prohlédli si moderně vybavené laboratoře, 
získali detailní informace o přijímacím řízení a dalších mimoškolních aktivitách žáků. 

Maturitní ples 2019 
Dne 9. 2. 2019 se konal v železnobrodské sokolovně maturitní ples SUPŠS. 
Terezín                                                                                                                      
Odborná exkurze pro žáky 3. ročníků s workshopem. 
Lyžařský kurz  

Každoroční kurz pro žáky 1. ročníků se uskutečnil na Dvoračkách v Rokytnici. Žákům byly nabídnuty 
optimální podmínky pro rozvoj svých odborných i sociálních kompetencí. 

Asociace chemických škol Brno 
Ředitel školy se zúčastnil výjezdního dvoudenního setkání ředitelů škol. 
Desko 
Sklářská konference pořádaná ve spolupráci s firmou Desko a.s. dne 19. 3. 2019 přilákala do školy 

odborníky z celé ČR. 
ČOV Liberec a Temperatior Liberec 
Žáci 2. a 3. chemického ročníku se zúčastnili odborné chemicko-technologické exkurze.  
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Odborné exkurze z dějin výtvarné kultury 
Každoroční plán exkurzí z předmětu Dějiny výtvarné kultury pokrývá nejdůležitější období dějin 

výtvarné kultury. Žáci navštívili Kuks, Hostinné, Prahu, Telč, Třebíč, Český Krumlov, Kutnou Horu, 
Zelenou Horu, Prahu, Paříž aj. 

Sportovní kurz 
Každoroční kurz pro žáky 2. chemického ročníku se uskutečnil v Sedmihorkách v Českém ráji. Žáci 

měli optimální podmínky pro rozvoj svých sportovních a sociálních kompetencí. 
Plenér 
Každoroční kurz malování v plenéru, pro žáky 2. výtvarného ročníku se uskutečnil tradičně ve 

Vysokém nad Jizerou. Žáci měli ideální podmínky pro rozvoj svých odborných a sociálních kompetencí. 
American Days 
10 Američanů účastnících se Fulbrightova programu se zapojilo do projektu zaměřeného na rozvoj 

komunikačních dovedností žáků školy v anglickém jazyce. Každý lektor měl připravený 30minutový 
program na jedno ze všeobecných témat v kontextu kultury USA. U každého lektora se vystřídalo 6 
skupin. Projektu se účastnila celá škola.  

Karnyx 
Prezentace výtvarného projektu/soutěže pro naše žáky. Propojení několika sociálních partnerů se 

školou. 
Glass days 
Veřejná prezentace práce tří výtvarníků v anglickém jazyce. Projekt organizován americkou lektorkou 

Fulbrightova programu Kimberly Muth. Každý z prezentujících výtvarníků prezentoval svoji techniku 
zpracování skla a to formou přednášky a následné praktické ukázky. Prezentace se zúčastnil zástupce 
americké ambasády. 

Výstava SKLO A DESIGN 
Tradiční prázdninová výstava SKLO & DESIGN v budově sklářské školy byla slavnostně zahájena 28. 

června 2019. Veřejnost se mohla seznámit s nejnovějšími díly našich žáků, která vznikala v rámci 
dílenských, klauzurních nebo maturitních prací. Zrekonstruovaný výstavní sál se zcela novými vitrínami 
naznačil výstavní koncepci, která se v následujících letech rozšíří do celé školy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

Úspěchy žáků v loňském školním roce 2018-2019 
Níže naleznete stručný přehled žákovských úspěchů. 

 
Mistr ČR v řízení maket lodí 
Mistrovství ČR v radiem řízených maket skutečných lodí. David Heinl 1. místo v kategorii NSSA, 2. 

a 3. místo v kategorii F4B a 3. místo v kategorii F2A 
Centrum vizuální historie Malach 
7. ročník komiksově-výtvarné soutěže. 3. místo v kategorii starších žáků a studentů získala Brigita 

Štefanová 2. V. 
Lípa Cantates 2019 
6. ročník pěvecké soutěže Lipa Cantates v klasickém sólovém a komorním zpěvu 

3. místo C. kategorie, Karolína Vrátilová, Marie-Magdaléna Jiřenová. 
Hry IX. Letní olympiády dětí a mládeže 2019 

Jakub Vedral a Nina Klempererová 2. místo v soutěži o návrh na medaile pro vítěze.   
Umění a řemeslo v Novém Boru 
Aneta Hřívová vítěz v kategorii skleněný objekt 
Talente Mnichov 2019 
Účast na výstavě a zařazení do prestižního katalogu. Emma Naarová- PD - odrážedlo  „Koloběh“, 

Roman Mareš - PD - sáňky  „Sledgeboard“, Pavlína Stránská – Malované vázy, Barbora Tydlitátová - 
Soubor volně foukaných váz, Radek Brezar – hutní vázy. 

Umění a řemeslo v Novém Boru 
Nikola Kolářová - Čestné uznání za Design - Tavená skleněná mísa „Patriam“. 
Cena Karla Hubáčka 
Vítězové soutěže návrhu ocenění - Roman Mareš.  
Cena Učitel roku (Liberecký Kraj) 
Vítěz soutěže návrhu ocenění se stal Ondřej Vele.  
Účast na „Zlín design week“ 2019 - Antonín Košek 
Soutěž Firmy AGC 
Návrh na ornamentální sklo. Vítězové soutěže - 1. - 4. místo, Radek Votoček, Klára 

Kiesewetterová, Tereza Cvrčková, Vojtěch Nosek. 
Národní cena za studentský design 
Žáci získali Národní cenu za studentský design. Emma Naarová- odrážedlo  „Koloběh“, Roman 

Mareš - sáňky  „Sledgeboard“, Štěpán Flekna - stůl „Doblar“, Antonín Košek- vázy  „Lapideus“, 
Nikola Kolářová - batohy  „B-HELP“ 
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10. Poradenské služby 
 

Zpráva výchovného poradce a školního metodika prevence za školní rok 2018 / 2019 
 

               

 Ve školním roce 2018 / 2019 jsme na škole měli 29 integrovaných žáků, z toho 5 žáků mělo 

IVP z důvodu zdravotního handicapu. Při zajišťování speciální péče a práci se žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami jsme spolupracovali s PPP v místech bydliště žáků 

(Jablonec nad Nisou, Semily, Liberec, Trutnov, Jičín…) a SPC v Turnově.  

 Žáci byli pravidelně informování o Dnech otevřených dveří na jednotlivých školách a měli 

možnost se účastnit i na Burzách škol a Veletrzích vzdělávání. Byla vedena evidence 

přihlášek na VŠ nebo VOŠ a žákům poskytována pomoc při jejich podávání. V letošním 

školním roce podalo přihlášky na VŠ a VOŠ 11 žáků (4 žáci z výtvarných oborů a 7 žáků 

z oboru Aplikovaná chemie). Celkově bylo podáno 22 přihlášek k dalšímu studiu.  

 Aktivity v oblasti prevence sociálně – patologických jevů na SUPŠS v Železném Brodě ve 

školním roce 2018 / 2019 jsou stručně shrnuty v tabulce: 

 

 

Specifická primární prevence 

 

Nespecifická primární prevence 

 

- návštěva památníku Terezín –  

   muzeum ghetta 

- filmové představení Jan Palach 

- dokumenty z projekce Jeden svět  

  na školách (Člověk v tísni) 

- přednáška Kriminalita mládeže  

  (plk. Josef Lottes) 

- jak pracovat se žáky  

  se sluchovým postižením  

  (přednáška pro učitele) 

 

- „Skleněné městečko“ aktivní účast na  

   akci pořádané městem Železný Brod 

- adaptační kurz pro 1. ročníky,  

  lyžařský, malovací a sportovní kurz 

 

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

 

  

  Vypracovala Mgr. Zuzana Andarová 
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11. Řízení školy/zařízení 
 
Realizace hlavních úkolů stanovených školou/zařízením pro školní rok 2018/2019 
 

Domov mládeže 
Školské zařízení je stavebně technicky dožité a v roce 2020 bude zahájena kompletní 

rekonstrukce objektu. Po rekonstrukci bude zachována současná kapacita 65 osob a v nevyužité 
části objektu bude umístěna ZUŠ Železný Brod. Ve spolupráci s městem Železný Brod bylo 
realizováno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci 
zařízení. Probíhá realizace projektové dokumentace pro celkovou rekonstrukci budovy. 
Provozování Domova mládeže je pro školu klíčové. Na DM je ubytován každý třetí žák školy. Ve šk. 
r. 2018/2019 byla kapacita DM zcela využita. Rodiče uchazečů z větší než dojezdové vzdálenosti se 
prvotně při rozhodování přihlášky ke studiu zajímají o možnost ubytování. Mnozí využívají možnosti 
ubytování v zimních měsících i z bližších míst. Nevyužívaná část DM, oddělená od pokojů žáků, je 
pronajímána externím zájemcům a umožňuje vyrovnávání celkových nákladů na provoz zařízení. 
 
DM 

 Běžná údržba v rámci vlastních kapacit, která zajišťuje udržení provozuschopnosti 
zařízení do celkové rekonstrukce DM. 
 Zvýšení počtu ubytovaných včetně nárůstu výkonů ve školní jídelně. 

 
Škola 

 Realizace opatření BOZP vyplývající z protokolu o kontrole uskutečněné OIP. 
 Realizace třídenního workshopu pro THP zaměstnance školy na téma – PRŮZKUM 
ZAMĚSTNANECKÝCH POTŘEB – formou řízených pohovorů.  
 
 Skladba studijních oborů zůstala nezměněna, do ŠVP oborů Výtvarného zpracování 
skla a světelných objektů a  Aplikované chemie byly zapracovány požadavky 
zaměstnavatelů a praktické zkušenosti z výuky v daných oborech. Nepodařilo se otevřít 
1. ročník studijního oboru Technologie silikátů. LK a Preciosa a.s. tento obor podporuje 
stipendiem. 
 Pedagogové užívají ověřené sady digitálních materiálů pro výuku především 
maturitních odborných a všeobecných předmětů vzniklých v rámci projektu „Šablony“. 
 Ve většině předmětů je díky technickému vybavení z  projektů možnost vyučovat 
nejrůznějšími současnými metodami (počítačové učebny s programy 2D a 3D a 3D 
tiskárnou, třídy s projektory a ovládacími počítači s využitím internetu, interaktivní 
tabule). 
 Učebny pro praktické vyučování jsou dle možností průběžně vybavovány stroji, 
dílenskými stoly, ručními přístroji, nářadím a především potřebným materiálem pro 
realizace žákovských výrobků. 
 Podpora pedagogů při DVPP – jazykové kompetence, prohlubování pedagogických  
a odborných kompetencí, doplnění pedagogické způsobilosti. 
 Pedagogové se dovzdělávali pro zadávání, zkoušení a hodnocení žáků SPU-O ke všem 
částem státních maturitních zkoušek. 
 Knihovna zajišťuje možnost půjčování potřebné literatury žákům pro všeobecné 
a především jinak hůře dostupnou literaturu pro odborné předměty. 
 

Pedagogové 
 Pro výuku je od vedení požadována u pedagogů aplikace nefrontálního způsobu 
vyučování. Cílem školy je zajištění technických možností pro různé formy výuky. Zvýšila 
se možnost vyučovat předměty s využíváním vypracovaných digitálních učebních 
materiálů. 
 Pedagogové přistupují individuálně k žákům, kteří jsou diagnostikováni pro některé 
poruchy – pečlivé vypracování PLPP a IVP, jejich naplňování a spolupráce s rodiči na 
základě doporučení z pedagogicko-psychologických poraden. 
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 Důležitost je věnována motivaci pedagogů – možnosti profesního rozvoje – další 
vzdělávání, zapojování do projektů, užívání ICT technologií, komunikace, nové formy 
vzdělávání, osvojování si PC technologií při výtvarné tvorbě, odborné dovzdělávání – 
nové poznatky v odborných profesích, možnost vlastní seberealizace při hospodářské 
činnosti školy. 
 Podpora pedagogů při spolupráci s firmami, zadávání klausurních úkolů je podloženo 
ve velké míře požadavky firem – soutěže, realizace konkrétních úkolů, návrhy cen atd. 
Díky kontaktům s řadou firem mají pedagogové příležitost k získávání nejnovějších 
poznatků ze svých oborů a získávají informace o soudobých realizačních možnostech. 
 Hodnocení pedagogů – dle možností je uplatňován systém hodnocení za odvedenou 
práci – za práci nad přímou pedagogickou činnost, dle potřeb školy – vzdělávací veletrhy, 
nejrůznější formy prezentace školy, realizace exkurzí a kurzů, návštěvy výstav, vedení 
žáků k účasti v soutěžích apod. Předpokladem je dobré klima školy – vytvoření přátelské 
atmosféry, dobrých mezilidských vztahů a kolektivního sebeurčení i přes průběžnou 
a permanentní kontrolu kvality pedagogické činnosti. 
 Technicko-hospodářští pracovníci – vzhledem ke stanovení max. počtu výkonů 
zřizovatelem dochází ke snižování úvazků THP. Struktura školy dlouhodobě vyžaduje 
mnohé specifické profesní pozice.  

 
Spolupráce se školskou radou, rodiči, odborovými organizacemi 
 

 Spolupráce se Školskou radou byla korektní v souladu s platnou legislativou  
a přinesla pozitivní impulsy k zlepšování vzdělávacích procesů a klimatu ve škole. 
 Sdružení rodičů školy se sešlo 2× při rodičovských schůzkách, kde byli zástupci rodičů 
z jednotlivých tříd informováni vedením školy o prioritách školy a potřebné součinnosti 
zákonných zástupců na vzdělávání svých dětí. 
 Rodiče mají možnost průběžně sledovat výsledky vzdělávání vzdáleným způsobem 
díky elektronicky vedeným třídním knihám, pomocí kódovaného přístupu (systém 
Bakalář) mohou zjistit kromě průběžného prospěchu také docházku, či nepřítomnost 
žáků. 
 Odborová organizace ve škole nepůsobí. 

 
Spolupráce s jinými školami 

 
 Kontakty s ostatními školami probíhají na úrovních jednání asociací odborných 
chemických a uměleckoprůmyslových škol. 
 Základní školy – škola navazuje na tradiční projektové dny pro žáky základních škol 
v chemické laboratoři, a to v nabídce deseti různých tematických zaměření. Ve školním 
roce 2018/2019 se v rámci projektu realizovalo 25 projektových dnů, kterých se 
zúčastnilo 13 základních škol. 
 Aktivní výměna profesních zkušeností v rámci sklářských sympozií.  
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12. Další záměry školy/zařízení, zhodnocení, závěr 
Struktura vzdělávací nabídky školy reflektuje potřeby průmyslů v regionu. Nadále zůstává 

aktuální a je v souladu s dlouhodobou koncepcí LK. Úzká spolupráce se sociálními partnery 
v průběhu celého studia je pozitivně hodnocena zaměstnavateli, kterým se daří získávat mezi 
našimi žáky své nové kolegy. Sklářská škola v Železném Brodě průběžně přizpůsobuje, inovuje učivo 
a reaguje flexibilně na potřebné kompetence absolventů dle požadavků z praxe. 
 
     Aplikovaná chemie 

V červnu 2018 se sklářská škola stala fakultní školou University Pardubice, fakulty chemicko-
technologické. Podpis memoranda o spolupráci potvrzuje vysokou kvalitu vzdělávání v oboru ACH. 
Stále trvá potřeba chemických laborantů u rozličných typů výrobních procesů. V našem regionu 
jsou zastoupeny firmy s chemickou výrobou, ve středně velkých a malých firmách je zájem o žáky 
při umísťování na praxe ve třetích ročnících. Mnohé firmy průběžně spolupracují se školou, 
umožňují exkurze, snaží se vytipovat a podchytit studenty jako budoucí zaměstnance. 

Studenti mají dobré předpoklady pro přijetí na vysoké školy, kde jich také většina ve studiu 
pokračuje a teprve následně se vracejí do regionu. 

Aplikovaná chemie patří mezi technické vzdělávací obory vycházející z aplikace matematiky, 
přírodovědných a technických disciplin, které jsou podporované v aktuálních  záměrech vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy nejen Libereckého kraje a jsou základem pro rozvoj regionálního 
průmyslu. 
 

Technologie silikátů (Technologie skla) 
Obor dříve vyučovaný na škole je žádán regionálními firmami. Od šk. r. 2016/2017 je znovu 

otevřen a vyučován. Liberecký kraj a firma PRECIOSA a.s. podporuje žáky motivačním a 
prospěchovým stipendiem dle stipendijního řádu LK. 

 
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů  
Jednotlivá zaměření výtvarného zpracování skla jsou rozšiřována v ŠVP o další blízké techniky, 

které jsou v současné praxi užívány, nebo přinášejí nové technické či technologické možnosti. Vizí 
školy v příštím období bude vyhledávání možností stáží pro pedagogy u firem za podpory 
grantových titulů tak, aby vyučující byli co nejvíce informováni o současných technických řešeních, 
postupech, možných kombinacích, rychlosti realizací a cenových kalkulacích. Takto získané 
zkušenosti je povedou k nejoptimálnějším řešením při vedení žáků při realizacích jejich výtvarných 
návrhů. Potřebné jsou také mezioborové vazby – průzkum trhu a marketing. 
 

Design technickodekorativního skla a skleněných figurek 
Záběr technik oddělení sklářských figurek se rozšiřuje o zpracovávání technického skla pro užitý 

design i dekorativní předměty. Tato technologie má ještě velký potenciál. 
 

Design skla – Ryté a reliéfní sklo 
Toto zaměření má možnost řešit i další úkoly reliéfního zpracování skla technikami leháním, 

tavením, lisováním, včetně možností stavebního skla a skla v architektuře. Mnohé firmy realizující 
velké projekty osvětlovadel mohou být rozsahem svých činností příkladem. 
 

Design skla – Malba a dekor 
Oddělení malby na sklo bude řešit další možnosti užití dekoru jak volné formy, tak užití v dalších 

řešeních nejen na skle, ale i následně v interiéru, na doplňcích, látkách, keramice apod. Možnosti 
otvírá také opětovná obliba skleněné mozaiky jako jedné z malířských vyjádření. 

 
Design šperku, bižuterie a módních doplňků 
Obor skleněné bižuterie a skleněného šperku má možnosti se otevírat do širokého spektra 

dalších materiálů a technik, které jsou nově dostupné (typy nových polotovarů ve skle, užití plastů, 
využívání dostupných informací, 3D tisky např. z tzv. Knihovny materiálů). Výraznou potřebou 
tohoto oboru je neustálé sledování módních trendů na světových přehlídkách, orientace v produkci 
hlavních výrobců a hledání možností, jak na tuto skutečnosti reagovat. 
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Design skla – Broušení a tavená plastika 
Broušené sklo má nekonečné možnosti tvarovat surovinu tradičními technikami, návrhová část 

se může odvíjet od nových technicky vyspělých zařízení firem nebo se soustřeďovat na zpracování 
utaveného skla do předem určené formy. Způsoby zpracování utavené suroviny skýtají ještě další 
možnosti, které lze hledat v návaznosti na tvary a výtvarné záměry. 
 

Design skla – Hutní tvarování 
Hutní oddělení realizuje prvotní vymezení tvůrčí bohatosti nejenom návrhů studentů vlastního 

oboru, ale základní podmínkou pro inovativní možnosti a hledání nových přístupů ve všech 
oblastech zpracování skla. Přesah oboru je až do interiérového designu a prvků do architektury. 
 

Sledovaným cílem je, aby všechna zaměření studijních oborů nazvaného Design skla využívala 
v předmětu Navrhování ICT technologie. Je nezbytné, aby tvůrčím způsobem byla zpracovávána 
zadání v 3D technologiích, včetně vytváření grafických vizualizací i 3D modelů. Žáci musí získat 
dovednosti pro virtuální návrhovou tvorbu tak, jak dnes firmy a zadavatelé očekávají. S tím souvisí 
i kompetence k prezentaci svých návrhů i produktů. Pedagogové musí být sami vzdělaní, aby mohli 
vést studenty k užívání informačních a komunikačních technologií a k práci s nimi v každém 
zaměření. 
 

Průmyslový design 
Sledovaným cílem je, aby došlo k osvojení širokého spektra znalostí a dovedností, které se 

zaměřují na návrhové zpracování užitých předmětů z různorodých materiálů. Tento obor je 
specifickou tvůrčí výtvarnou disciplínou, jejímž základem je práce s tvarem, který zohledňuje 
funkční a technické aspekty. Žáci jsou vedeni k samostatnému tvůrčímu designu na konkrétních 
úkolech.  
 

Vzdělávací a výchovné záměry, vývojové trendy 
 

 opětovné znovuotevření studijního oboru Sklářské technologie z důvodu vyslovovaných 
potřeb sklářských firem pro pozice sklářských technologů, mistrů ve výrobách, techniků. 
Získávat podporu dalších velkých firem a využívat jejich firemní propagace – Preciosa. 

 účast v projektech přinášejících možnosti nového technického vybavení a dalšího 
vzdělávání pedagogů 

 spolupráce s NUV 
 nabídka akreditovaného vzdělávání pro učitele výtvarné výchovy základních škol, 

posílení vztahu SŠ a ZŠ, pomoc plně nekvalifikovaným učitelům ZŠ praktickými ukázkami 
ve výtvarných workshopech 

 průběžné aktualizace tematických plánů učitelů vycházející z předešlých zkušeností, 
posun o potřeby vycházející z praxe a nových technologických možností 

 udržování kontaktů s jinými uměleckoprůmyslovými školami – například Glasfachschule 
Zwiesel v Německu, polská Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta  
ve Wrocławi, porovnávání přístupu k výuce v příbuzných oblastech, vyhledávání dalších 
designérských škol i firem vycházejících z realizace projektu ERASMUS+ 

 využívání programů vypisovaných KÚLK, Operačních programů EU 
 prezentace školy, nové www stránky, školní facebook, výstavy v regionu, účast na 

vzdělávacích veletrzích, pečlivá aktualizace www stránek, příspěvky do tištěných 
i internetových médií, tiskové zprávy na portálu KU a EDULK 

 přirozené obměny pedagogického sboru přinášející pedagogy s odbornou kvalifikací, 
praxí, s tvůrčími schopnostmi, flexibilní k potřebám školy, se schopnostmi týmové práce 

 účast studentů na soutěžích ČR, EU - odborné středoškolské činnosti, olympiády, 
designérské soutěže Mladý obal, Studentský design, Talente Mnichov… 

 aktualizace programů v odborných učebnách – aktualizace programů pro všechny obory 
 zvýšení orientace pedagogů v technologiích užívaných ve firmách 
 využívání vybavených učeben k širšímu záběru předmětů pomocí digitálních učebních 

materiálů 
 rozšiřování portfolia firem pro realizaci praxí studentů a využívání jejich zázemí pro 

potřeby naplnění nově zařazovaných technologií do výukových programů 
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 pomocí osobního zastoupení v Asociaci vyšších a středních odborných škol s výtvarnými 
a uměleckořemeslnými obory, Asociaci chemických škol a v Unii školských asociací 
CZESHA Libereckého kraje má škola možnost připomínkovat legislativní úpravy 
navrhované MŠMT ve školském zákonu, včetně podoby státních maturitních zkoušek 
odborných škol 

 
 

Investiční záměry 
 
         Dokončené, zahájené projekty  

 průběžně probíhá revitalizace okolí školy 
 probíhá zpracování projektové dokumentace rekonstrukce DM. 

 
  
 
 
                          Další záměry 

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

 Rozšiřování vazeb se sociálními partnery napříč obory 
 využití projektu NAKAP 
 využití projektu ŠABLONY 
 pokračování v rekonstrukci DM 
 repase střešních oken, oprava tepelné izolace ve střešních konstrukcích 
 realizování vzduchotechniky v dílně MAL, sanace vzlínání vlhkosti 
 průběžná revitalizace školního pozemku 
 rozšíření technologického vybavení v oborech a zaměřeních 
 rozšíření sportovního vybavení pro možnosti volnočasových aktivit žáků. 

 
Závěr 
Škola si klade za cíl být respektovanou a vyhledávanou vzdělávací institucí v regionu. Být 

pozitivně hodnocena odbornou i laickou veřejností. Složení pedagogického sboru udržet na vysoké 
odborné úrovni. Velký důraz bude nadále klást škola na propojení s praxí a spolupráci s  firmami. 
Intenzivně pracovat na opatřeních směřujících k posílení pozitivní atmosféry ve škole. Zásadní 
výzvou pro školní rok 2019/2020 je pokračovat v trendu zvyšování úspěšnosti žáků u maturitní 
zkoušky. 
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13. Údaje o výsledcích kontrol 
 

 2. 5. - 3. 5. 2019 Česká školní inspekce  
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a prováděcích právních 
předpisů, která se vztahují k poskytovanému vzdělávání, zaměřená na organizaci a průběh 
ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou v jarním zkušebním období školního 
roku 2018/2019. Nebylo zjištěno porušení příslušných právních předpisů, PROTOKOL O 
KONTROLE Čj. ČŠIL-508/19-L (viz příloha).  

 10. 4. 2019 Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj 
Kontrola dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 
Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na dodržování 
povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. 
Protokol o kontrole čj.: 7996/7.41/19-2, (viz příloha). Bylo zjištěno porušení právních 
předpisů. V souladu s požadavkem OIP byla přijata opatření k odstranění nedostatků a 
prevenci (Zpráva o odstranění nedostatků a o přijaté prevenci k nedostatkům zjištěným při 
kontrole a uvedeným v protokolu čj.: 7996/7.41/3/19-2 ze dne 21. 5. 2019 pod čísly 1 ze dne 
16. ze dne 3. 7. 2019 viz příloha č.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

14. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Tuto kapitolu považujeme za shodnou s obsahem závěrečné zprávy za rok 2018, jež byla 
projednávána v červnu 2019. Od projednání nedošlo k jejímu přepracování ani k zásadní změně, 
proto zůstává v platnosti již projednaná verze a není tudíž přikládána. 
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Přílohy 
 
č. 1  Informační zpráva o školské radě 
č. 2  Zpráva o činnosti DM 
č. 3  Zpráva ICT koordinátora a plán ICT 
č. 4 Výkaz preventivních aktivit pro školní rok 2018/2019 
č. 5 Zpráva o odstranění nedostatků a o přijaté prevenci k nedostatkům zjištěným při 

kontrole a uvedeným v protokolu čj.: 7996/7.41/3/19-2 
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Příloha č. 1 

Informační zpráva Školské rady za školní rok 2018/2019  
 

Během školního roku 2018/2019 se školská rada sešla dvakrát a k oběma schůzím byl přizván 
také ředitel školy MgA. Libor Doležal. 

Podzimního zasedání se zúčastnila většina členů rady – tj. až na Mgr. Františka Lufinku byli 
přítomni: Mgr. Petra Rybářová, JUDr. Iveta Hajlichová, BcA. Zdeňka Fialová, pan Zbyněk Votoček a 
Mgr. David Pospíšil. Na této schůzi proběhla především rekapitulace bodů, které měly být od 
posledního zasedání řešeny – např. zapracování GDPR do školního řádu nebo setkání 
pedagogického sboru s koučkou, což iniciovala právě školská rada, a projednány byly také aktuální 
záležitosti, týkající se mimo jiné způsobu omlouvání absence studentů. Nejvýznamnějším bodem 
jednání bylo schválení výroční zprávy, zhodnocení výsledků maturitních zkoušek a seznámení se 
s šetřením ČŠI a opatřeními, která přijal ředitel školy s cílem snížit neúspěšnost žáků u těchto 
závěrečných zkoušek.  

Červnové zasedání proběhlo za účasti všech členů ŠR a bylo zahájeno oznámením o 
znovujmenování zástupce zřizovatele JUDr. Ivety Hajlichové na nové období. Dalšími body 
programu bylo shrnutí událostí za uplynulý školní rok, které zahrnovalo především výsledky šetření 
Inspektorátu práce a řešení individuálních stížností, které byly v kompetenci ředitele školy, dále 
informace o projektech probíhajících (NAKAP) nebo ukončených (Erasmus+) a další. Pozitivní 
zprávou bylo doložení efektivnosti nastavených opatření na výsledcích maturitních zkoušek, které 
zaznamenaly oproti předchozímu roku výrazné zvýšení úspěšnosti našich studentů. 

Podrobnější informace o všech jednáních ŠR a o jejích současných členech jsou uvedeny na 
školním webu v sekci Dokumenty a v archivu SUPŠS. 

 

V Železném Brodě 2. 10. 2019       Mgr. Petra Rybářová 

 
 
 



 37 

Příloha č. 2 

 

Zpráva o činnosti Domova mládeže 
 

Údaje o počtu žáků ke 31. 10. 2018 
Počet ubytovaných 

Domov mládeže počet ubytovaných Kapacita 
Počet pedagog. 
pracovníků 

Počet žáků na 
pedagog. prac. 

Domov mládeže 
SUPŠ sklářské 
Železný Brod 

65 65 3 21,66 

 

Ubytovaní žáci na DM Železný Brod 

Škola Celkem Chlapci Dívky Starší 18 let Z toho dívek 

SUPŠS sklářská  
Smetanovo zátiší 
470 
Železný Brod 468 22 

64 13 51 20 13 

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

1 0 1 1 1 

Celkem 65 13 52 21 14 

 
Žáci byli vedeni ve třech výchovných skupinách. První skupinu tvořili žáci 1. a 3. ročníků SUPSŠ 

Železný Brod: 1. ročník (obory DS, PD, ACH) 3 chlapci + 13 dívek; 3. ročník (obor ACH) 3 chlapci + 3 
dívky. Skupinu č. 2 tvořili žáci 2. ročníku SUPŠS Železný Brod a jedna žákyně IŠS Jablonec nad Nisou: 
2. ročník (obory DS, PD, ACH) 4 chlapci + 19 dívek; 2. ročník ISŠ řemesel a služeb JBC 1 dívka. 3. 
skupinu tvořili žáci 3. a 4. ročníku SUPŠS Železný Brod: 3. ročník (obory DS, PD) 8 dívek, 4. ročník 
(obory DS, PD, ACH) 9 dívek + 3 chlapci. Výchovnou činnost zajišťovali tři pedagogičtí pracovníci. 
 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
Výchovná práce DM vychází z celoročního plánu práce rozpracovaného do měsíčních plánů, z 

pedagogických porad, aktuálních kulturních a vzdělávacích nabídek, kontaktů s rodiči, se školou, 
porad vedení DM, porad vychovatelů a individuálních problémů nebo připomínek jednotlivých 
žáků. Žáci měli možnost vyjadřovat se prostřednictvím svých zástupců v samosprávě DM a 
stravovací komisi k úrovni ubytování a stravování na DM. 

Výchovnou práci zajišťovali 2 vychovatelky a 1 vychovatel ve funkci hlavního vychovatele. 
Vychovatelé vedli předepsanou dokumentaci v rozsahu: 
deník výchovné skupiny, osobní spisy žáků, denní hlášení, přihláška do domova mládeže, záznam o 
školním úraze, kniha úrazů. Kromě toho využívali dalších zavedených knih k vypůjčeným 
předmětům, vycházkám a návštěvám. Vychovatelé se zúčastňovali pedagogických porad SUPŠS a 
udržovali dle potřeby kontakt s třídními učiteli žáků a výchovnou poradkyní školy, ředitelem SUPŠS 
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popř. s jeho zástupci. Vychovatelé se v rámci DVPP pravidelně účastní Celostátní konference 
Domovů mládeže v Hradci Králové. 

Výchovné problémy se řešily v průběhu školního roku ve spolupráci pedagogických pracovníků 
s žáky, zákonnými zástupci, výchovnou poradkyní školy, vedením školy a byly zaznamenány v 
pedagogické dokumentaci. S výchovnou poradkyní školy byla řešena prevence a problematika 
užívání OPL. Žáci byli upozorňováni na škodlivost zneužívání návykových látek formou 
individuálních rozhovorů.  

V návaznosti na výše uvedené byla jedním z důležitých cílů činnosti DM podpora mimoškolních 
aktivit dostupných v Železném Brodě a okolí, jejich zprostředkování, organizování a jejich další 
rozvoj.  Žákům byla nabízena jak vedená činnost na DM, tak činnosti organizované a nabízené 
jinými zájmovými subjekty a organizacemi. Využívána byla sportovní hala SUPŠS k rozšíření 
sportovně-zájmových činností, v rámci kterých jsou realizovány sportovní aktivity jako fotbal, 
florbal, volejbal, basketbal, kinball, cvičení na posilovacích strojích, stolní tenis, aerobic a vedené 
lezení na umělé horolezecké stěně. Uskutečnily se turistické výlety do okolí města, žáci s lezeckou 
průpravou na umělé horolezecké stěně měli možnost vyzkoušet své dovednosti při lezení v přírodě 
s certifikovanou lezkyní. Žáci měli k dispozici veškeré dostupné zařízení posiloven (posilovací stroje, 
běhací pás), zařízení kluboven (stolní fotbal, stolní tenis, TV, PC).  Všechno výše uvedené zařízení 
DM je žáky využíváno každodenně a intenzivně. Ve vazbě na DDM Mozaika v Železném Brodě 
využívají žáci kroužek keramiky vedený vychovatelkou DM. Žáci ubytovaní na DM se také zapojili do 
spolupráce s DDM Mozaika a vedou zde zájmovou činnost pro mladší žáky (kroužek deskových her). 
Již téměř tradičně se podařilo ve spolupráci s DM Zeyerova v Liberci uskutečnit přátelské florbalové 
utkání.   

Žáci byli vedeni k výběru vzdělávacích programů podporujících zaměření školy, zejména v oblasti 
literatury, jazyků, dějin umění, chemie aj. Vychovatelé se podíleli na organizování sportovních 
a kulturních akcí v DM i mimo něj. Byly realizovány prezentace prohlubující především výtvarné 
povědomí. Žákům byla zprostředkována kulturní nabídka úměrná cílové skupině (program KC kino, 
divadlo, výstavy, nabídka přednášek). Žáci se také aktivně podíleli na kulturně společenském dění a 
to v rámci studentského kina – příprava programu, občerstvení, organizovali vánoční besídku v 
prostorách DM, oslavy narozenin spolubydlících apod. 

Pozornost byla věnována přípravě žáků na vyučování, především u žáků 1. ročníků přicházejících 
z různých prostředí a s rozdílnými studijními návyky. V případě potřeby byla nabídnuta dopomoc se 
školní přípravou. V prostorách DM probíhal kroužek konverzace AJ s rodilou mluvčí z USA, která 
pracovala na SUPŠS v rámci programu Fulbrightovy nadace. Dopomoci s AJ se věnovala i 
vychovatelka DM. Žáci opakovaně navštěvovali v doprovodu vyučující ČJ představení divadla F. X. 
Šaldy v LBC. 

Ve spolupráci se školou se DM podílel na přípravě Harmonizačních kurzů pro 1. ročníky, které 
organizačně i obsahově zaštítil. Personálně se také Domov mládeže zapojil do lyžařských výcviků 
obou 1. ročníků. 
 

Spolupráce s rodiči, školami, dalšími organizacemi 
Telefonické, emailové nebo osobní kontakty se školou – téměř každodenní kontakt (nahlašování 

nepřítomnosti žáků, součinnost domova mládeže s akcemi školy a pravidelná účast na 
pedagogických poradách SUPŠS). Dle potřeby je vedena telefonická nebo emailová komunikace 
s rodiči, rodiče též využívají návštěv DM při rodičovských schůzkách SUPŠS. DM udržuje kontakt a 
spolupracuje s dalšími místními zájmovými a vzdělávacími organizacemi (DDM, Městská knihovna 
ŽB, ZUŠ, TJ Sokol apod.) 
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 Výchovná opatření 
  

Počet 
1. 
pololetí 

2. pololetí 

pochvala vyslovená vychovatelem 1 3 

pochvala vyslovená ředitelem 
  

jiná ocenění     

napomenutí vychovatele  3 
 

napomenutí ředitele     

důtka ředitele    
 

podmínečné vyloučení žáka z DM 
  

vyloučení žáka z DM     

 
Výčet aktivit za školní rok 2018/2019 
Září  

• Nástupy žáků na DM, organizační záležitosti, rozmístění na pokoje, zápůjčka věcí. Seznámení 
1. ročníků s DM. 

• Seznámení žáků s VŘDM a zásadami BOZP a PO (3. 9.) 
• seznamovací vycházka po Železném Brodě (4. 9.) – instituce města, zdravotnictví, 

bankomaty, doprava, kultura (Trávníky, Běliště, Kotelna) 
• Harmonizační dny Malá Skála – 1. ročníky (5. – 7. 9.) 
• Vernisáž výstavy – „Skleněná plastika“ Jiří Ryba – Galerie Detesk (6. 9.) 
• Výlet s vych. ke kostelíku Sv. Jana Nepomuckého (10. 9.) 
• Příprava občerstvení na akci „Skleněné městečko 2018“ – Den otevřených dveří SUPŠS 
• Akce „Skleněné městečko“ – festival sklářského řemesla – víkendový provoz školy a domova 

mládeže (14. – 16. 9.), společenské akce v Železném Brodě 
• Schůzky výchovných skupinek 
• Přednáška JBC muzeum skla a bižuterie – Zdeněk Lhotský – „Sarkofág pro královnu“ (20. 9.) 
• Divadlo LBC – s vyuč. ČJ „Konec starých časů“ (25. 9.) 
• Divadlo Železný Brod – „Shoes Jana Krause“ (26. 9.) 
• Nabídka zájmových kroužků a útvarů v ŽB a okolí 
• Sportovní hry – sportovní hala SUPŠS – každé pondělí od 18:30 a čtvrtek od 19:30 (florbal, 

basketbal, horolezectví, volejbal) 
Říjen 

• Schůzka s ubytovanými žáky – volnočasové aktivity (1. 10.)  
• Divadlo LBC – s vyuč. ČJ „Konec starých časů“ (2. 10.) 
• Divadlo LBC – s vyuč. ČJ „Zamilovaný Shakespeare“ (3. 10.) 
• Přednáška SUPŠS – Jan Hásek „Sklem ke kovu“ (4. 10.) 
• kontrola elektrospotřebičů (8. 10.) 
• Úprava kreslírny (11. 10.) 
• Den otevřených dveří SUPŠS – návštěvy zájemců na DM (18. 10.) 
• Divadlo LBC – s vyuč. ČJ – „Mnoho povyku pro nic“ (22. 10.) 
• Podzimí tvoření – Workshop s vychovatelkou (22. 10.) 
• Halloween na DM – přípravná schůzka (25. 10.) 
• Sportovní hry – sportovní hala SUPŠS – každé pondělí od 18:30 a čtvrtek od 19:30 (florbal, 

basketbal, volejbal, vybíjená, fotbal, badminton, lezení na UHS – výběr činností dle dohody) 
• Úklid okolí DM (s p. vychovatelkou) 
• Kroužek AJ na DM – s lektorkou Kim 
• Kroužek keramiky DDM (každé úterý a čtvrtek) – s vych. L. Smolovou 
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Listopad 
• Dušičková cesta na hřbitov. Halloween party na DM – hudba, občerstvení (1. 11.) 
• Sportovní hry – sportovní hala SUPŠS – každé pondělí od 18:30 a čtvrtek od 19:30 (florbal, 

basketbal, volejbal, vybíjená, fotbal, badminton, lezení na UHS – výběr činností dle dohody) 
• KC kino Železný Brod – „Sarkofág pro královnu“ (5. 11.) 
• Prezentace z exkurze v Itálii (žákyně SUPŠS Lenka Holubcová) – spol. místnost DM (7. 11.), 

příprava občerstvení 
• Divadlo LBC – s vyuč. ČJ – „Zamilovaný Shakespeare“ (7. 11.) 
• Přednáška SUPŠS – „Jiří Schindler“ (8. 11.) 
• Workshop Blue Grass Loužnice (8. 11.) 
• Přípravy na stužkovací večírek (9. 11.) 
• Divadlo ŽB – „Boeing-Boeing Tři letušky v Paříži“ (12. 11.), pomoc žáků DM s přípravou kulis 
• Adventní pečení a tvoření (27. 11.) 
• Schůzka výchovných skupinek (29. 11.) 
• Rodičovské schůzky SUPŠS, návštěvy na DM (30. 11.) 
• Sportovní hry – sportovní hala SUPŠS – každé pondělí od 18:30 a čtvrtek od 19:30 (florbal, 

basketbal, volejbal, vybíjená, fotbal, badminton, lezení na UHS – výběr činností dle dohody) 
• Úklid okolí DM (s p. vychovatelkou) 
• Kroužek AJ na DM – s lektorkou Kim 
• Kroužek keramiky DDM (každé úterý a čtvrtek) – s vych. L. Smolovou 

Prosinec 
• Vánoční výzdoba DM – stromeček na hale, jídelna, chodby, pokoje (3. 12.) 
• Vernisáž výstavy Lhotský-Plíva JBC (4. 12.) 
• Bruslení kluziště Semily – s vychovatelem (5. 12., 12. 12. a 19. 12.) 
• Vánoční trhy v muzeu na Bělišti (5. 12.) 
• Vánoční pečení na DM (od 6. 12. průběžně) 
• Hala SUPŠS – lezecké závody (14. 12.) 
• Pomoc žáků při instalaci kulis v MD ŽB (12. 12.) 
• Přednáška SUPŠS – Martin Hlubuček „Řeč tvarů“ (13. 12.) 
• Vánoční párty na DM – jídelna – hudba, občerstvení, předávání dárků (20. 12.) 
• Sportovní hry – sportovní hala SUPŠS – každé pondělí od 18:30 a čtvrtek od 19:30 (florbal, 

basketbal, volejbal, vybíjená, fotbal, badminton, lezení na UHS – výběr činností dle dohody) 
• Kroužek AJ na DM – s lektorkou Kim 
• Kroužek keramiky DDM (každé úterý a čtvrtek) – s vych. L. Smolovou 
• Příprava a úklid pokojů před odjezdem na vánoční prázdniny 

Leden 
• Povídání o Vánocích – zážitky z prázdnin 
• Zimní radovánky – sáňkování, koulování, stavby ze sněhu 
• Cestovatelská přednáška KC Kino ŽB – Východní Indonésie (7. 1.) 
• Přednáška SUPŠS – Martin Štefánek (10. 1.) 
• Nácvik předtančení MP 2019 (22. 1.) 
• Přednáška – „Postřehy Milana Bureše z Vietnamu“ (28. 1.) 
• Studentské kino – KC kino ŽB „O kuřatech a lidech“ (30. 1.) 
• Sportovní hry – sportovní hala SUPŠS – každé pondělí od 18:30 a čtvrtek od 19:30 (florbal, 

basketbal, volejbal, vybíjená, fotbal, badminton, lezení na UHS – výběr činností dle dohody) 
• Kroužek AJ na DM – s lektorkou Kim 
• Kroužek keramiky DDM (každé úterý a čtvrtek) – s vych. L. Smolovou 
• Zvýšená příprava na vyučování (pololetí) 

Únor 
• Stravovací komise a samospráva – schůzka (7. 2.) 
• Zkoušky předtančení na MP 2019 (průběžně) 
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• Maturitní ples SUPŠS 2019 (9. 2.) – organizace, účast, víkend na DM 
• Přednáška KC kino ŽB – Martin Janecký – „Sklo“ 
• Čajový večírek na DM (21. 2.) 
• Sportovní hry – sportovní hala SUPŠS – každé pondělí od 18:30 a čtvrtek od 19:30 (florbal, 

basketbal, volejbal, vybíjená, fotbal, badminton, lezení na UHS – výběr činností dle dohody) 
• Lezecké závody SUPŠS – (28. 2.) 
• Zimní sporty, bruslení, sáňkování  
• Příprava a úklid pokojů před odjezdem na jarní prázdniny 
• Kroužek AJ na DM – s lektorkou Kim 
• Kroužek keramiky DDM (každé úterý a čtvrtek) – s vych. L. Smolovou 

Březen 
• Sportovní hry – sportovní hala SUPŠS – každé pondělí od 18:30 a čtvrtek od 19:30 (florbal, 

basketbal, volejbal, vybíjená, fotbal, badminton, lezení na UHS – výběr činností dle dohody) 
• táborák u DM – opékání, zpěv, bubnování 
• Lyžařský výcvik – 1. V – (10. 3. – 15. 3.), vych. J. Barešová 
• Lyžařský výcvik – 1. ACH – (17. 3. – 22. 3.), vych. J. Barešová 
• Divadlo ŽB – „Když se zhasne“, pomoc s kulisami, účast na představení (13. 3.) 
• Přednáška SUPŠS Tomáš Rýdl – „Mezi uměním a designem“ (21. 3.) 
• Přednáška KC kino – Peru, Bolívíe (25. 3.) 
• Velká narozeninová oslava (25. 3.) 
• Americký den na SUPŠS – diskuze, hodnocení (27. 3.) 
• Florbalový zápas v LBC – tradiční přátelské utkání (28. 3.)  
• Kroužek AJ na DM – s lektorkou Kim 
• Kroužek keramiky DDM (každé úterý a čtvrtek) – s vych. L. Smolovou 

Duben 
• Bylinkový záhon u DM – úpravy (4. 4.), záchrana ježka Milouše, úklid u DM 
• Výlet Dolánky, Turnov (10. 4.) 
• 4. ročníky – přípravy na MZK 
• Přednáška KC Kino ŽB – Vanuatu-děti ráje (15. 4.) 
• Sportovní hry – sportovní hala SUPŠS – každé pondělí od 18:30 a čtvrtek od 19:30 (florbal, 

basketbal, volejbal, vybíjená, fotbal, badminton, lezení na UHS – výběr činností dle dohody) 
• Příprava na odjezd na vel. prázdniny 
• Schůzky výchovných skupinek (24. 4.) 
• Přednáška SUPŠS – No. 10 – Martin Dostál a Jiří David (25. 4.) 
• Rodičovské schůzky SUPŠS, návštěvy rodičů na DM (26. 4.) 
• pálení čarodějnic ŽB a okolí (30. 4.), výlet Šibeňák 
• Sportovní hry – sportovní hala SUPŠS – každé pondělí od 19:30 (florbal, basketbal, volejbal, 

vybíjená, fotbal, badminton, lezení na UHS – výběr činností dle dohody) 
• Poslední zvonění 4. r. 
• Kroužek AJ na DM – s lektorkou Kim 
• Kroužek keramiky DDM (každé úterý a čtvrtek) – s vych. L. Smolovou 

Květen 
• Květnové svátky na DM – turistika, společenské hry 
• Studentské kino – KC kino ŽB – „Tohle je náš svět“, doprovodný program – příprava 

občerstvení, zpěv, kytara (2. 5.) 
• Táborák u DM – opékání, zpěv, kytara (7. 5.)�  
• Turistické výlety ŽB a okolí – Spálov, Myší díra, starý most u ŽB, Jizera (průběžně) 
• Přednáška SUPŠS – No. 11 – Pol Eno (16. 5.) 
• MS v hokeji – fandění na DM 
• Sportovní kurz od 19. 5. – 2. ACH (Sedmihorky) 
• Plenér – 2. V (26. 5.) – Vysoké nad Jizerou  



 42 

• MS v hokeji – sledování, fandění (TV klubovna DM) 
• 4. r. ACH + V příprava na maturity – MZK, ukončení ubytování, předání pokojů  
• 3. ročníky – praxe v provozech 
• Sportovní hry – sportovní hala SUPŠS – každé pondělí od 19:30 (florbal, basketbal, volejbal, 

vybíjená, fotbal, badminton, lezení na UHS – výběr činností dle dohody) 
• Poslední zvonění 4. r. 
• Kroužek AJ na DM – s lektorkou Kim 
• Kroužek keramiky DDM (každé úterý a čtvrtek) – s vych. L. Smolovou 

Červen 
• Jarmark v Železném Brodě 
• 3. ročníky – praxe v provozech 
• Sportovní hry – sportovní hala SUPŠS – každé pondělí od 18:30 a čtvrtek od 19:30 (florbal, 

basketbal, volejbal, vybíjená, fotbal, badminton, lezení na UHS – výběr činností dle dohody) 
• výlety k řece a za koupáním (průběžně) 
• vernisáž výstavy Lhotský – „Sarkofág pro královnu“ (4. 6.) 
• Maturity nanečisto – 3. r. – příprava, diskuze (19. 6.) 
• 4. V – maturity, ukončení ubytování, předávání pokojů 
• Sportovní hry – sportovní hala SUPŠS – každé pondělí od 19:30 (florbal, basketbal, volejbal, 

vybíjená, fotbal, badminton, lezení na UHS – výběr činností dle dohody) 
• Příjem přihlášek pro příští školní rok, příprava pokojů na předání, ukončení ubytování pro šk. 

rok 2018/2019, předání pokojů a náležitostí, odjezd na prázdniny  
• Kroužek AJ na DM – s lektorkou Kim 
• Kroužek keramiky DDM (každé úterý a čtvrtek) – s vych. L. Smolovou 
 

Činnosti výše neuvedené 
• Společenské hry, taneční hry na konzoli X box  
• Lezení na slackline u DM 
• Fotografické výlety do Železného Brodu a okolí 
• Schůzky samospráva a stravovací komise 
• Působení v útvarech zájmové činnosti: skauting – 2; dramatický kroužek při ZUŠ Turnov – 1; 

jazykový kroužek AJ – 5; pěvecký sbor LBC – 1, jízda na koních – 2, taneční – 2, ZUŠ Semily – 
1; kroužek kytara – 1 

• Individuální návštěvy filmových a divadelních představení dle aktuálních programů – město 
Železný Brod a okolí.  

• Pravidelná účast na sportovní hrách v hale SUPŠS vedených vychovateli: míčové hry dle 
volby – florbal, fotbal, volejbal, kinball atd., zdravověda, cvičení pro zdraví, cvičení – 
posilování, stolní tenis, badminton, lezení na UHS, tenis. Tuto možnost využívalo asi 25 žáků. 

• Činnosti provozované individuálně nebo s vychovateli v prostorách a zařízení DM: stolní 
tenis, biliár, činnosti v PC učebně, návlek bižuterie ze zdrojů DM, batika, šití, hry ve 
venkovních prostorách DM, společenské hry, hra na hudební nástroje, vaření a pečení v 
minikuchyňce na DM, jízda na in-line bruslích, badminton, stolní fotbálek, společné učení, 
čajovna, vedení kroužku při DDM Mozaika, kresba v kreslírně na DM, návštěvy skateparku v 
ŽB, večerní kresba SUPŠS, hry společenských her, kresba v plenéru, literární tvorba, 
cyklovýlety 

• Hry na PC konzoli 
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Aktivity a prostory nabízené v Domově mládeže 
 Místnost/činnost      využití 
• Klubovna/společenská místnost    denně 
• Biliár                                        příležitostně 
• Bižuterie-návlek korálků     denně 
• Hra na klavír       denně 
• sledování TV, DVD, videa     denně 
• Posilovna, běhací pás      denně 
• Stolní tenis, stolní fotbal     denně 
• PC na DM, internet      denně 
• Kreslírna       dle dohody 
• Ve vychovatelně je možno zapůjčit si odbornou literaturu, např. Dějiny umění, Encyklopedie 
umění apod., společenské hry a sportovní náčiní 
      
Fotografie z akcí: 
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Příloha č. 3 
 

ICT plán SUPŠ sklářské v Železném Brodě pro školní rok 2018/2019 
 
Název školy:  Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, 

příspěvková organizace 
Ulice:  Smetanovo zátiší 470 
PSČ, místo: 468 22 Železný Brod 
tel:  483 346 162 
fax:  483 389 284 
e-mail:  sekretariat@supss.cz 
www stránky: www.supss.cz 
 

Stávající stav 

Údaje o škole  

 

Celkový počet žáků ve škole 184 

Celkový počet pedagogických pracovníků včetně vedení školy 36 

Počet tříd 8 

 
Výčet učeben 

  8 kmenových učeben (běžné třídy), z toho 7 vybaveno dataprojektory s plátnem 

13 odborných učeben (včetně laboratoří - 3): 
 z toho  2 počítačové učebny 

1 stupňovitá učebna s PC a dataprojektorem (aula)  
 7 učeben s PC a dataprojektorem (uč. AJ, kinosál, uč. 52, uč. 54, uč. 55, 
  uč. 56, uč. Technologie)    
 2 učebny s interaktivní tabulí (učebna chemie a biologie, učebna technologie) 
 
14 učeben pro odborný výcvik  – 7 ateliérů  
     – 7 odborných dílen  

1 knihovna + studovna  

27 učitelských kabinetů  

mailto:sekretariat@supss.cz
http://www.supss.cz/
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Vybavení školy počítačovou a prezentační technikou 
 

 
Prezentační technika a další vybavení stav 

na začátku 2018/2019 

Aktuální 
počet PC 

2018/2019 
Změny 

Počítačová učebna 1 

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

Výměna 
všech PC a 

LCD  

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

2 0 

Počítačová učebna 2 

16× PC (15 studentských, 1 učitelský),  
16× monitor, skener, dataprojektor, 
reprosoustava 5.1 

16 
Výměna 

projektoru 

Produktový design 10× PC, 10× 24" monitor, grafické tablety 10 0 

Produktový design 2 9× PC, 9× 24" monitor 9 0 

Grafická dílna 1× PC, plotr, scanner  1 1 

Aula 
1× PC, dataprojektor, vizualizér, 
diaprojektor, audio zesilovač+repro 

1 0 

Kinosál 
1× PC, dataprojektor , 1× firewall+router, 
1× server vedení, 3× NAS, 1× UPS 

2 0 

Odborná učebna 
technologie 

1× PC, interaktivní tabule 
s dataprojektorem a ozvučením 

1 0 

Odborná učebna chemie 
a biologie 

1× PC, 1× ozvučená interaktivní tabule s 
dataprojektorem 

1 0 

Odborná učebna fyzikální 
chemie (laboratoř) 

2× PC, 1× inkoustová tiskárna 2 0 

Odborná učebna cizích 
jazyků 

1× PC, 1× dataprojektor 1 0 

Sborovna 1× PC, kopírka, laserová tiskárna  1 0 

Ateliéry (celkem 7) 7 x 2 PC 14 
14 PC 

z počítačové 
učebny 1 

Kabinety 
(celkem 27 kabinetů) 

27× PC 27 
 

0 

Vedení a administrativa  
školy  

5× PC, 1× NB, 1× UPS, 1× barevná laserová 
tiskárna, 1× barevná laserová A4 
multifunkční tiskárna, 1× fax-scanner-tisk 

6 0 

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

Huť 2× PC 2 0 
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Sklad 1× PC, tiskárna 1 0  

Prodejna 1× PC, tiskárna 1 0 

 
Vybavení počítačovou technikou pro studenty i učitele 

 

Standart ICT služeb ve škole 
Stav 2018/2019 

185 studentů 

PC v počítačových učebnách (PC1, PCU2, PD2) 41 

PC v nepočítačových učebnách (Ateliéry, PD1, LAB, učebny s 
projektorem,…) 

29 +14 

PC pro přípravu učitelů  35 

 
 

Přehled používaného software a předpokládaných investic  

Druh software Současný stav 2018/2019 
Předpokládané investice 

2019/2020 

Operační systémy MS Windows 7 – 10, Server 2008 R2 
dokoupení dalších licencí OS 
Windows 10 

Textové editory 
MS Word 2007, MS Word 2013, 
O.O: Writter 

 Tabulkové editory 
MS Excel 2007, MS Excel 2013, 
O.O. Calc 

Prezentační programy 
MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 
2013, O.O. Impress 

Databáze MS Access 2007  

Grafické editory 

Adobe Photoshop CS5, Adobe 
Illustrator CS5, Rhinoceros + V-Ray 
(3D program s modulem pro 
renderování) 

Aktualizace Rhinoceros na ver. 6 

Konstrukční program AutoCAD  

Internetové prohlížeče 
Google Chrome, Internet Explorer, 
Mozilla Firefox 

 

Klienti elektronické 
pošty 

MS Outlook 2007  

Výukové aplikace a 
online výukové zdroje 

LangMaster (anglický jazyk, německý 
jazyk, chemie); Elektronická učebnice 
literatury – multilicence; Interaktivní 
učebnice chemie; Fyzika zajímavě 

 

SW pro měření Pasco  

Antivirová ochrana Avast  

 
Všechny tyto aplikace jsou používány v souladu s autorským zákonem – škola je držitelem licencí 

k jejich používání nebo se jedná o volně šiřitelné programy. Škola využívá výhodné síťové licence 
nebo licence zvýhodněné pro školy – např. MS Office Select.  
 

Způsob zajištění přípojných míst v budově školy  

Síť pro počítačové učebny a učebny Produktového designu je zakončena v racku v kabinetu ICT 
společně se serverem pro všechny učebny. Na všech pracovištích i veřejně přístupných místech 
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ve škole je připojení k internetu. Větší část školy je již podle nové koncepce rozdělená na několik 
virtuálních sítí (vedení, učebny + kabinety, veřejně přístupná místa) vzhledem ke sdílení určitého 
typu dat a s ohledem na jejich bezpečnost. Ve škole je také okruh pro volné wi-fi připojení. 
 

Standardní pracovní prostředí žáka 

V počítačových učebnách pracuje každý student na samostatné stanici a má svůj vlastní síťový 
profil. Studenti mají přístup k veškerému programovému vybavení potřebnému pro výuku. Internet 
i programové vybavení jsou k dispozici i v době mimo vyučování – v rámci konzultací i samostudia 
po dohodě s vyučujícím. V počítačových učebnách je celkem 30 pracovišť s PC, v ateliéru 
Produktového designu je samostatné počítačové pracoviště pro každého studenta v ročníku – ve 
dvou učebnách celkem 19 pracovišť s PC.  

Správcem školní sítě je Mgr. Lukáš Kočvara. 
 
Všechny PC stanice jsou připojeny k internetu pomocí strukturované kabelové PC sítě: 

 typ – kategorie 5e 
 rychlost – 100 Mb/s  

 

Způsob zajištění serverových služeb 

 

Způsob zajištění připojení na internet 

file server – vedení optické – Windows 2008 R2 typ  –  
 

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

– Windows 2008 R2 rychlost –  
 

 

 

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

Webová prezentace školy www.supss.cz 

- webové stránky od 1. 10. 2014, plně v naší administraci 

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

s doménou supss.cz, hosting na serveru Microsoft. 

 

Cílový stav 

Cílový stav je obsažen ve výše uvedených tabulkách. Uvedené hodnoty vyhovují požadovanému 
standardu pro střední školy a překračují ho. ICT plán postihuje i specifické požadavky pro výuku 
v jednotlivých studijních oborech. 

 
Stav a záměry školy v oblasti ICT pro období 2018–2019 

Počítačové učebny jsou využívány pro studenty chemické i výtvarné větve školy. Vyučují se zde 
plně nebo z části předměty Informační a komunikační technologie, Počítačová grafika, Prezentační 
grafika, 3D grafika, Navrhování, Písmo, Technický základ, Konstrukce, Technické kreslení, 
Technologie, Chemie léčiv a Chemická technologie.  

http://www.supss.cz/
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Dalšími místnostmi vybavenými počítačem a dataprojektorem jsou aula (výuka Dějin výtvarné 
kultury, Základů společenských věd, Biologie), učebna technologie (Technický základ, Fyzika, 
Sklářská technologie), kinosál (Matematika, Český jazyk, Anglický jazyk, Základy společenských věd). 
Výuka teoretických a všeobecných předmětů probíhá převážně v učebnách vybavených ICT 
technikou. 

Učebna Chemie a biologie s interaktivní tabulí je využita hlavně pro výuku odborných 
chemických předmětů, biologie a základů ekologie.  

Naše škola je partnerem Libereckého kraje v projektu Podpora polytechnického vzdělávání 
v Libereckém kraji.   

Interaktivní tabule byla získána i do učebny Technologie v rámci projektu NAKAP I, Projekt 
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I,  

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498. Tabule slouží technicko-
uměleckému kroužku pro žáky SŠ a chemickému kroužku pro žáky ZŠ. 

Do učeben s dataprojektory byly postupně místo notebooků pořízeny standardní počítačové 
stanice. Díky větší vybavenosti hardwarem, vhodným softwarem i větší zainteresovanosti učitelů k 
využití ICT, došlo k rozvoji klíčových kompetencí učitelů, které budeme stále rozvíjet v rámci DVPP. 

Počítače v kabinetech a v administrativní části mají Windows 7, 8.1 nebo 10. 

Webové stránky školy jsou průběžně aktualizovány.  Jsou plně námi administrovány a s vlastním 
redakčním systémem.  

 

Cíle: 

 individuální vzdělávání pedagogů 

 vyškolení pedagogů v SW využitelném ve výuce (např. InDesign a další) 

 doplnění dalších učeben o IT techniku 

 zvýšení interakce mezi žáky a učiteli využíváním nově nastavených možností na www stránkách 
i s možností vkládání výukových materiálů pro domácí přípravu (přístup učitelů na portál 
Bakalář přes webové rozhraní) 
 

Způsob dosažení těchto cílů: 

Finanční zdroje získává škola z rozpočtu školy a grantových projektů. 
 

V Železném Brodě 24. 9. 2019   

Zpracovala: Ing. Vladimíra Bártlová – ICT koordinátor 
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Příloha č. 4 

Výkaz preventivních aktivit pro školní rok 2018/2019 
 

Výkaz pro školní rok 2018/2019 
Základní údaje 

Výkaz vyplnila:  
Zuzana Andarová 

IČ organizace:  
60252766 
Název organizace: 
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková 
organizace 
Ředitel/ka (Statutární zástupce): 
MgA. Libor Doležal 
Adresa: 
Smetanovo zátiší  
Místo: 
Železný Brod 
PSČ: 
46822 
Kraj: 
Liberecký kraj 
Zřizovatel: 
Kraj 

Část 1: Škola a její preventivní program 

1) Má vaše škola písemně vytvořený vlastní preventivní program školy? 
Ano 

2) Na základě čeho je preventivní program školy vypracováván? 
- Profesního citu (intuice) 
- Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce 

3) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické rizikové faktory 
vaší školy? 
Ano 

Doplňující text: specifická situace v okolí školy, skladba žáků 

4) Stanovuje preventivní program školy cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, 
realistické a časově ohraničené? 
Částečně 

5) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole: 
- Výchovný poradce 
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6) Kolik vyučovacích hodin je za měsíc věnováno třídnickým hodinám v jedné třídě (průměrně za 
celou školu)? 
2 

7) Jaká témata převažují při třídnických hodinách na vaší škole? 
- Řešení provozních záležitostí (kontrola omluvenek, sdělování informací ze strany školy) 
- Práce se vztahy ve třídě (otevřená diskuse o vztazích, řešení problémů mezi žáky) 
- Práce s pravidly a řešení problémů třídy (otevírání témat důležitých pro třídu, vyjasňování pravidel 
chování, péče o individuální spokojenost žáků) 

8) Uveďte počet tříd a žáků vaší školy v jednotlivých ročnících: 

 
Počet tříd Počet žáků 

1. ročník SŠ / kvinta 2 48 

2. ročník SŠ / sexta 2 51 

3. ročník SŠ / septima 2 44 

4. ročník SŠ / oktáva 2 42 

Suma řádků 8 185 

Část 2: Školní metodik prevence 

1) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence? 
12 

2) Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké další 
funkce? 
- Ano, výchovný poradce/kyně 

3) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní metodiky 
prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.? 
Ano 

4) Poskytuje Vám škola za výkon funkce školního metodika prevence nějaké finanční 
ohodnocení? 
Ano, formou příplatku podle Zákoníku práce ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně 

5) Absolvoval/a jste v posledních třech letech nějaké akreditované vzdělávací kurzy, semináře, 
konference či výcviky k tématu primární prevence rizikového chování (kromě specializačního 
studia)? 
Ano, v celkovém rozsahu do 16 hodin 

6) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi? 
Ne, ale mám o ni zájem 

7) Věnujete se v roli školního metodika prevence následujícím činnostem? Pokud ano, zkuste 
odhadnout, kolik hodin práce průměrně za kalendářní měsíc Vám dané činnosti zaberou. 

 
Počet 
hodin 

Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace 1 

Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé práci se 
žáky při preventivních aktivitách) 

1 
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Počet 
hodin 

Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. 1 

Individuální práce s žáky (včetně práce s malými skupinami žáků) s potenciálem k rozvoji 
rizikového chování 

0 

Zajišťování spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, policií, orgány sociálně-
právní ochrany dětí, nestátními organizacemi působícími v oblasti prevence atd. 

1 

Vedení písemných záznamů všeho druhu 1 

Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči) 1 

Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem 
metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny 

1 

Vzdělávání a rozvoj v oblasti primární prevence rizikového chování 1 

Suma řádků 8 

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

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

 
1. r. SŠ / 
kvinta 

2. r. SŠ / 
sexta 

3. r. SŠ / 
septima 

4. r. SŠ / 
oktáva 

Suma 
sloupců 

Prevence šikany a projevů agrese 5 3 1 1 10 

Prevence kyberšikany 3 3 3 1 10 

Prevence záškoláctví 4 4 4 4 16 

Prevence rizikových sportů 0 0 0 0 0 

Prevence rizikového chování v dopravě 0 0 0 0 0 

Prevence rasismu a xenofobie 2 4 6 2 14 

Prevence působení sekt a extrémistických 
náboženských směrů 

0 0 0 0 0 

Prevence rizikového sexuálního chování 0 0 0 0 0 

Prevence užívání tabáku 3 3 1 0 7 

Prevence užívání alkoholu 3 3 1 0 7 

Prevence užívání dalších návykových látek 3 3 3 3 12 

Prevence závislostního chování pro 
nelátkové závislosti (hazard, počítačové 
hry apod.) 

0 0 0 0 0 

Prevence poruch příjmu potravy 0 0 0 0 0 
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1. r. SŠ / 
kvinta 

2. r. SŠ / 
sexta 

3. r. SŠ / 
septima 

4. r. SŠ / 
oktáva 

Suma 
sloupců 

Prevence kriminálního chování 2 2 2 0 6 

Suma řádků 25 25 21 11 82 82 

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

Program 1 - Terezín, 1. denní pobyt, workshop, seminář pro české školní skupiny 

1) Název programu: 
Terezín, 1. denní pobyt, workshop, seminář pro české školní skupiny 

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
Památník Terezín 

4) Typ poskytovatele programu: 
Jiný typ subjektu 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací 
- Návštěva výstavy či představení, exkurze 
- Interaktivní skupinová diskuse 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 
Cílovou skupinou (žáky) 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován, a doplňte počet vyučovacích hodin, které 
tímto programem třídy celkově strávily. 

 
Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 2 6 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

Suma řádků 2 6 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence rasismu a xenofobie 
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Program 2 - film Jan Palach 

1) Název programu: 
Film Jan Palach 

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
Kino 

4) Typ poskytovatele programu: 
Jiný typ subjektu 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
Návštěva výstavy či představení, exkurze 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Ani nespokojena ani spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 
Cílovou skupinou (žáky) 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován, a doplňte počet vyučovacích hodin, které 
tímto programem třídy celkově strávily. 

 
Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ / kvinta 2 2 

2. ročník SŠ / sexta 2 2 

3. ročník SŠ / septima 2 2 

4. ročník SŠ / oktáva 2 2 

Suma řádků 8 8 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence šikany a projevů agrese 
- Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů 

Program 3 - Jeden svět na školách 

1) Název programu: 
Jeden svět na školách 

2) Úroveň programu: 
Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
Člověk v tísní o.p.s. 
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4) Typ poskytovatele programu: 
Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací 
- Návštěva výstavy či představení, exkurze 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Velmi spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 
Jinak (prosím, stručně specifikujte) 

Doplňující text: zdarma 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován, a doplňte počet vyučovacích hodin, které 
tímto programem třídy celkově strávily. 

 
Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ / kvinta 2 2 

2. ročník SŠ / sexta 2 2 

3. ročník SŠ / septima 2 2 

4. ročník SŠ / oktáva 0 2 

Suma řádků 6 8 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence šikany a projevů agrese 
- Prevence kyberšikany 

 

Program 4 - Kriminalita mládeže 

1) Název programu: 
Kriminalita mládeže 

2) Úroveň programu: 

3) Název poskytovatele programu: 
agentura VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI A EXPERTI VE SVÉM OBORU 

4) Typ poskytovatele programu: 
Jiný typ subjektu 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne 
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6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací 
- Interaktivní skupinová diskuse 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Velmi spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 
Cílovou skupinou (žáky) 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován, a doplňte počet vyučovacích hodin, které 
tímto programem třídy celkově strávily. 

 
Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ / kvinta 2 2 

2. ročník SŠ / sexta 2 2 

3. ročník SŠ / septima 2 2 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

Suma řádků 6 6 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence šikany a projevů agrese 
- Prevence kyberšikany 

 
 
 
Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí pracovníci školy 

Aktivita 1 - poskytování odborných konzultací 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo 
výsledkem). 
poskytování odborných konzultací 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
22 

Aktivita 2 - přednáška o práci se žáky se sluchovým postižením 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo 
výsledkem). 
přednáška o práci se žáky se sluchovým postižením - odborník SPC Beroun 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
2 
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Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní 

Aktivita 1 - poskytování materiálů o prevenci rizikového chování 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo 
výsledkem). 
poskytování materiálů o prevenci rizikového chování (distribuce VZP) 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
1 

Část 7: Výskyt rizikového chování 
1) Do následující tabulky uveďte ke každému jevu počet žáků/studentů vaší školy, u nichž se daný 
problém v průběhu jednoho školního roku objevil či objevuje. 

 
1. r. SŠ / 
kvinta 

2. r. SŠ 
/ sexta 

3. r. SŠ / 
septima 

4. r. SŠ / 
oktáva 

Suma 
sloupců 

Špatné vztahy mezi žáky 
(počet případů, nikoliv počet žáků) 

2 2 0 0 4 

Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, 
ostrakizace 
(počet případů, nikoliv počet žáků) 

1 1 0 0 2 

Případy opakovaného záměrného psychického 
i fyzického ubližování 
(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 0 0 0 

Případy využití elektronických prostředků 
(např. mobilní telefon, sociální sítě) k 
opakovanému záměrnému psychickému 
ubližování 
(počet případů, nikoliv počet žáků) 

1 1 0 0 2 

Projevy rasismu a xenofobie 
(počet případů, nikoliv počet žáků)  

0 0 0 0 0 

Závažné přestupky vůči školnímu řádu 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 1 0 1 

Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 

Záškoláctví 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 

Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s 
vědomím rodičů) 
(výskyt u počtu žáků) 

1 0 0 0 1 

Rizikové chování ve sportu, rizikové pohybové 
aktivity, extrémní sporty atd. 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 

Rizikové chování v dopravě 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 

Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy 
sexuality 

0 0 0 0 0 
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1. r. SŠ / 
kvinta 

2. r. SŠ 
/ sexta 

3. r. SŠ / 
septima 

4. r. SŠ / 
oktáva 

Suma 
sloupců 

(výskyt u počtu žáků) 

Poruchy příjmu potravy 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 

Sebepoškozování a autoagrese 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 

Kriminální chování - přestupky, provinění, 
trestné činy 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 

Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 

Užívání* tabáku 
(výskyt u počtu žáků) 
*Pod termín „užívání“ zahrnujeme užití 
opakované i jednorázové, experimentování s 
látkou atd. 

0 0 0 0 0 

Užívání* alkoholu 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 

Užívání* konopných látek (např. marihuana, 
hašiš) 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 

Užívání* dalších návykových látek (např. 
extáze, pervitin atd.) 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 

Závislostní chování pro nelátkové závislosti 
(hazard, počítačové hry apod.) 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 

Suma řádků 5 4 1 0 10 10 

 
Část 8: Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy 

1) Do jaké míry se Vám podařilo naplnit cíle stanovené v preventivním programu školy? 
2 - stanovené cíle se spíše podařilo naplnit 

2) Co se Vám během školního roku v souvislosti s prevencí rizikového chování obzvláště podařilo 
a díky čemu? 
Zabránit většímu rozvoji kyberšikany díky včasnému zásahu s využitím přednášky o kriminalitě 
mládeže a dokumentů z nabídky organizace Člověk v tísni - Jeden svět na školách 

3) Co byste rádi v souvislosti s prevencí rizikového chování na vaší škole v příštím školním roce 
zlepšili či změnili? 
Osobnější přístup 
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Příloha č. 5 Zpráva o odstranění nedostatků a o přijaté prevenci k nedostatkům zjištěným 
při kontrole a uvedeným v protokolu čj.: 7996/7.41/3/19-2 

 
Přiložena v pdf formátu. 


