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1. Základní údaje o škole 
 
Název organizace :      Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, příspěvková organizace, 
Sídlo organizace :        Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov 
Tel:   487 764 965 
Email:   supss@supss-ks.cz 
Web:     www.czech-glass-school.com 
 
IČO : 62237039       IZO: 102 133 883                      REDIZO:  600 010 023 
 
Zřizovatel:                    Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO 70 891 508 
Ředitel školy:              Ing. Petr Kolč (do 25.11.2013) 
                                       Mgr. Hana Kubátová-Orthová (25.11. 2013 – 29.2.2014) 
                                       Doc. MgA Pavel Kopřiva PhD (od 1.3.2014) statutání 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 746/12 
RK ze dne 18. února 2014 Radou Libereckého kraje s účinností od 1. 
března 2014 na období 6 let. 

 
Zástupce ředitele:     Ing. Mgr. Jan Hodničák (do 30.7.2014) 
               Mgr. Jakub Jelínek  (od  1.8.2014)   
 
Druh školy:                                 střední odborná škola 
Datum zařazení do rejstříku:        1. 1. 2005 
Datum zahájení činnosti: 25. 7. 1996 
Zřizovací listina: 
Kapacita školy:             180 žáků 
 
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. 2005 (zařízení školního stravování - od 1. 1. 2005) 
 
Školská rada: 
Školská rada měla na začátku školního roku 6 členů ( 2 zástupce kraje, 1 rodič, 2 učitelé . 1 
zástupce studentů)  
13. 6. 2013  byla volena nová  část  školské rady.  
 Předsedou školské rady je MgrA Petr Stacho. 
Členové ŠR: MgrA Petr Stacho (předseda), MgA Leoš Smejkal, zástupce nezletilých studentů, 
Jiří Vosecký, Dipl.um.  Alena Losová, zástupce zřizovatele, Štěpánka Macháčková, zástupce 
studentů, Bc. Romana Karbanová, zástupce pedagogů 
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2. Organizace studia 
 
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově (SUPŠS) je 
příspěvkovou organizací s celorepublikovou působností zřízenou MŠMT ČR, které ji zařadilo 
do sítě rozhodnutím ze dne 1.1.2005 pod č. j.: MSMT-19395/2014-3, s kapacitou 180 žáků.  
 
Obor studia: 
82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 
Tento studijní obor je čtyřletý a zakončený maturitní zkouškou. Obor nabízí šest studijních 
zaměření, které si žáci zvolili na začátku 1. ročníku, ze čtyř nabízených zaměření:  
Broušení skla 
Rytí skla 
Malování skla 
Design světelných objektů 

 
S platností od 1.9.2009 nabízí škola pouze jeden obor : 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla 
a světelných objektů. Tento obor se dělí na čtyři zaměření, z kterých si mohou studenti 
vybrat: Rytí skla, Broušení skla, Malování skla a Design světelných objektů. Každé z těchto 
zaměření má rovněž v náplni návrhy užitkového skla, tvarování skleněných plastik 
a tvarování lehaného a slinovaného skla. Při studiu studentů je možné v rámci dílenského 
vyučování prakticky vyzkoušet i jiné techniky ostatních zaměření než je dáno vlastním 
zaměřením. 
Tento obor nahradil od 1.9. 2009 čtyři obory : 

      82-41-M/040 (Broušení skla),   
               82-41-M /042 (Malování skla),  
               82-41-M/043 (Rytí skla),  
               82-41-M/024 (Design světelných objektů).  
 

Za účelem zkvalitnění výuky a z důvodů modernizace a přiblížení se reálným 
podmínkám v průmyslových firmách má škola počítačovou učebnu s výkonnými počítači a 
moderním software. Výuka je podporována programy pro výkresovou dokumentaci, 
modelování ve 3D a podporou rastrové i vektorové grafiky.  K výuce 2D používáme kompletní 
řadu ADOBE Master Collection, licencovanou cloudovým řešením. K výuce 3D používáme 
programy  AUTOCAD, Rhinoceros a renderovací modul VRay. Také vyučujeme program Corel 
Draw a programy s volně použitelnou licencí například OpenOffice, Google Sketchup a další. 
 
 
Přehled možností zájmové činnosti : 
 

1. Kroužek vitrografie – tisk ze skleněné desky 
2. Večerní kreslení a malba, figurální kresba 
3. Večerní kroužek rytého skla 
4. Večerní kroužek broušeného skla 
5. Kurz Tiffany techniky 
6. Kurz počítačové grafiky (Adobe Photoshop, Rhinoceros, Autocad) 
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Vzdělávací program : 
 

Čtyřleté studium je zakončeno státní maturitní zkouškou, skládá se ze společné části 
a profilové části, kterou tvoří:  Praktická zkouška,  Dějiny výtvarné kultury a Technologie skla. 
 
 
3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy  
 
Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů)    
v přepočtených úvazcích 
       

počet (přepočtení 
na plně zaměstnané) < 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 

51 let - 
důchodový věk 

důchodový věk celkem 

celkem 0 2,07 7,07 2,8 1,71 13,65 
z toho ženy 0 1,07 2,19 0 0,33 3,59 
 
 
Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů)  
v přepočtených úvazcích    
     

počet                      
(přepočtení na plně 

zaměstnané) 

z toho bez odborné 
způsobilosti 

 
  

16.65 2,5    
     

Z toho: 

počet 
(přepočtení 

na plně 
zaměstnané) 

z toho bez 
kvalifikace 

výchovný poradce 1,00 0 
koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 1 
koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1,00 0 
školní metodik prevence 1,00 0 
koordinátor environmentální výchovy 0,00 0 
 
Počet nepedagogických pracovníků 
v přepočtených úvazcích 
   

Provozní zam.  z toho žen 

THP 2 2 

Dělnické 2,5 1,5 

Externí 1 1 

Celkem 5,5 4,5 

 
 
 
Přehled pracovníků domova mládeže 
v přepočtených úvazcích 
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Vychovatelé Asistenti pedagoga Ostatní Celkem 

2,5 0 0,5 3 

 
 
Personální změny: 
 
Od 1.8.2013 byli přijat 1 na výuku Konstrukce a Technického kreslení 
K 31.12.2013 ukončila pracovní poměr učitelka DVK a ČJ, za kterou byly přijmuty na částečný 
úvazek náhradní učitelky. 
Od 1.3. byl přijmut na částečný ůvazek učitel výtvarné přípravy. 
Od 1.8.2014 zastává funkci nový zástupce ředitele.  

 
Další vzdělávání učitelů 
 
Jeden pedagog získal bakalářský titul na TU Liberec (22.1.2014) 
Ředitel je přihlášen k funkčnímu studiu na NIDV Liberec. 
Dva pedagogové přijati k doplňkovému pedagogickému studiu v Liberci a v Brně 
 
Údaje o počtu žáků 
 
Počty žáků podle oborů k 30.9.2013 
 

Kód Název 
Počet žáků v ročníku celkem / dívky 

    první druhý třetí čtvrtý celkem 

8241M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 15/12 15/11 11/10 16/14 57/47 

                                                                             
 
 
Údaje o přijímacím řízení  
  
  
SŠ počet 
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 9 
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 19 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 9 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 0 
        z toho vyřešeno autoremedurou 0 
        z toho postoupeno krajskému úřadu 1 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 14 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 1 
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 3 
Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 
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Rozhodnutí vydaná ředitelem školy 
  
  
Rozhodnutí: počet 
o přestupu do jiné SŠ 2 
o změně oboru vzdělání 0 
o přerušení vzdělávání 0 
o opakování ročníku 2 
o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0 
o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ 1 
o vyloučení podle § 31 ŠZ 0 
o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ 0 
o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 
o zrušení povolení  individuálního vzdělávání žáka 0 
o odkladu povinné školní docházky 0 
o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 
o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 
celkem 5 
 
 
 
 
4. Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách – počet 
   

zkoušky v jarním zkušebním termínu bez 
opravných zkoušek 

zkoušky v podzimním zkušebním období bez 
opravných zkoušek 

počet žáků, kt. 
konali zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

počet žáků, kt. 
konali zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

12 7 5 1 1 0 

   
opravné zkoušky v jarním i podzimním 

zkušebním období 

počet žáků, kt. 
konali zkoušku 

počet žáků, kteří 
prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

11 6 5 

 
 
Výchovná opatření   
počet   
   
 1. pololetí 2. pololetí 
pochvala 8 14 
jiná ocenění 0 0 
napomenutí 0 0 
důtka třídního učitele 5 7 
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důtka učitele odbor. výcviku 0 0 
důtka ředitele školy 0 1 
sníž. známka  z chování 2 1 
 
 
Prospěch  žáků   
počet   
   
 1. pololetí 2. pololetí 
prospěl s vyznamenáním 5 11 
prospěl 0 55 
neprospěl 4 2 
nehodnocen 4 0 
 
 
Uplatnění studentů 
 

Naši studenti se uplatňují zejména při studiu VOŠ a VŠ uměleckého zaměření. Studují 
ale i na pedagogických fakultách a dalších vysokých školách. Studenti jsou dále zaměstnáváni 
ve sklářských podnicích v celé ČR. Uplatňují se i v podnikatelské činnosti a v samostatně 
výdělečných činnostech, zakládají vlastní dílny a sklářská studia. Naši studenti se také velmi 
často objevují v reklamních agenturách a  propagačních odděleních, kde je potřeba výtvarný 
pohled při navrhování a řešení projektů. Na úřadu práce je dle statistik průběžně evidován 
tradičně velmi nízký počet nezaměstnaných absolventů naší školy. 

 
 
5. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení 

 
Další školení, či výuka probíhala podle potřeby a přání externího studenta, většinou 

z ciziny. Výuka cizinců probíhá průběžně v rámci placených odborných kurzů na základě 
dohody. Studenti platí za speciální hodiny odborné výuky podle výběru.  Tyto kurzy nejsou 
certifikované a jsou úzce specializované. Studenti si náplň hodin většinou určují sami 
na základě dohody s ředitelem školy a výtvarníky školy. Zájem je o kurzy tavené plastiky, 
broušení a rytí skla. 
 
 
6. Zapojení do projektů 
 
Granty 
 

Do naší školy přijela skupina německých studentů na základě programu Erasmus+ 
v termínu od 19.5.2013 do 31.5.2013. Projekt, který jsme podali na českou pobočku 
Erasmus+ byl zamítnut pro nedostatečnou exkluzivitu naší výměnné stáže mezi školami 
v Kamenickém Šenově a německém Rheinbachu. 
 

Od 14.6.2012 začala realizace projektu EU peníze školám - OPVK s rozpočtem 442 422,-
Kč. Projekt posloužil modernizaci vybavení školy a pomohl ke vzniku volně použitelných 
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digitálních učebních materiálů, které budou sloužit všem školám. Projekt byl úspěšně 
ukončen v květnu 2014 akceptováním závěrečné monitorovací zprávy Ministerstvem 
školství. 
 

Na základě žádosti o grant byla dne 30.6.2014 podepsána darovací smlouva s 
příspěvkem od Nadace Preciosa. Nadace Preciosa tak poskytla finanční dar 50 000,- Kč na 
pořízení šesti pracovních stanic, které doplní počet počítačů na 15 v nově zřízené počítačové 
učebně školy. 

  
Škola je zapojena do projektu  Tech-UP  který  úspěšně realizuje v odborných kroužcích a 
exkurzích viz.  Samostatná příloha. 
 
 
Přehled obdržených darů - za období září 2013 - září 2014: 
     
Věcný dar: 
     
Poř. 
č.  

Poskytovatel Částka  Předmět daru číslo usnesení 

1. Nadační fond Lasvit   /12.9.2013/ 24.000,- 2 notebooky  774/13/RK ze dne 
7.5.2013 

2. Marie Mokrá-dekorování skla  
/30.10.2013/ 

32 160,- sklářské barvy 1478/13/RK - 
1.10.2013 

3. Liberecký kraj pro sympozium 
sklářských škol 

9 860,- autorská díla 
žáků 

1862/13/RK- 3.12.2013 

4. AXEM Ladislav smolka - Ústí nad 
Labem 

9 559,- kontaktní gril-
kuchyň 

1166/15/RK - 
29.7.2014 

     
Účelově neurčený finanční dar: 
     
  žádný      
     
Účelově určený finanční dar:  
        
Poř. 
č.  

Poskytovatel Částka  Účel číslo usnesení 

1. EU peníze školám-MŠMT /ukončeno v 
březnu 2014/ 

442 
422,- 

Zkvalitnění 
výuky na skl.ško. 

OP 
CZ.107/1.5.00/34.0733 

2. Techup  /2.12.2013/   Podpora 
tech.vzdělávání 

OP 
CZ.1.07/1.1.00/44.0013 

3. Město Kamenický Šenov  /23.6.2014/ 20.000,- Propagace 718/14/RK - 29.4.2014 
4. Nadace Preciosa /30.7.2014/ 50 000,- počítače a server 1166/14/RK - 

29.7.2014 
5. DIAS TURNOV  / 7.8.2014/ 10 000,- DIA nářadí na 

rytí skla 
1166/14/RK - 
29.7.2014 

6. Sdružení sympozia rytého skla 
/7.8.2014/ 

50 000,- materiál pro 
vybavení dílen 

1133/14/RK - 
29.7.2014 
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7. Spolupráce se sociálními partnery 
 

Škola je členem profesní Asociace škol s výtvarným zaměřením, která se schází dvakrát 
do roka. Dále je škola členem České sklářské společnosti a společnosti Rudolfinea Praha. 

Výborná spolupráce probíhá s firmou Preciosa – Lighting. Největší firma na výrobu 
svítidel a lustrů podporuje školu v materiálním zabezpečení, studenti pravidelně chodí na 
praxi do provozů Preciosy a firma zaměstnává absolventy naší školy. V tomto školním roce 
po dohodě s designérským oddělením Preciosy jsme vyučovali počítačovou grafiku a 3D 
modelování včetně konstrukce, tak aby absolventi mohli být bez problémů zařazeni do 
výrobního procesu firmy. Této situaci pomáhá kompatibilita softwarového vybavení školy a 
firmy. Podobná dohoda je utvořena s firmou Crystalex, Nový Bor. Ve školním roce 2013-14 
studenti z malířského oddělení navrhli a vytvořili návrhy na téma Valentýnského svátku na 
tvary z této firmy. Využívaly tak praktické zkušenosti a využívaly přitom zázemí firmy pro 
tvorbu průmyslového designu. Generální ředitel Crystalexu osobně navštívil školu i výstavu 
maturitních prací a při této příležitosti byla dohodnuta dlouhodobá spolupráce na poli 
navrhování dekorů a designu tvarů. 

Škola spolupracuje se sklárnou Moser Karlovy Vary, která školu materiálně podporuje 
a přijímá naše studenty na výrobní praxi v rámci výuky. Se sklárnou Preciosa Lustry 
Kamenický Šenov má naše škola podepsanou smlouvu o spolupráci a poskytuje škole 
specializované výrobní zázemí. Maturitní práce Magdaleny Smejkalové byla vyrobena ze 
suroviny věnované firmou Moser Karlovy Vary. 

Přes Nadace Preciosa získala škola opět finanční podporu na nákup potřebného 
vybavení. 

V těsné blízkosti školní brusírny skla funguje huť firmy Elias Palme, která nabídla škole 
spolupráci na designu a dekoraci jejich výrobků. Také umožnila škole vzorování skleněných 
tvarů, které budou vystaveny v rámci přehlídky Designblok 2014. Informace o premiérové 
účasti naší školy na této významné přehlídce designu bude součástí VR za příští rok. 

 
Pokračuje také spolupráce s firmou Jílek v Kamenickém Šenově , tak jako s firmou TGK 

v České Skalici a s firmou AJETO v Lindavě. Také Preciosa Prysk a firma Baňas Jablonec n.N. 
poskytují škole trvalou slevu při nákupech skla. Firma POLPUR poskytuje škole slevy při 
nákupu nástrojů na opracování skla. Školu pravidelně sponzorsky podporuje i výrobce 
diamantových nástrojů VID Turnov a Dias Turnov a bavorská firma Lamberts V rámci 
budování LABORATOŘE SVĚTLA škola oslovila velké výrobce osvětlovacích těles a zdrojů 
světla a nabídla všem spolupráci na vývoji nových světelných objektů.  

 
Škola zvláště úzce spolupracuje s městem Kamenický Šenov a se sklářským muzeem 

v Kamenickém Šenově na přípravě výstav a dalších akcí, jakými jsou dny otevřených dveří a 
například rytecké sympozium. Pro město škola vytvořila plastiku na počest Helfrieda 
Glosnera, čestného občana Kamenického Šenova. Plastika je tvořena blokem skla 
s pískovaným reliéfem v kombinaci s čedičovou stélou. Slavnostně byla plastika odhalena ve 
Dvořáčkově parku v  květnu 2014. 
Škola spolupracuje s českými vysokými i středními školami například s VŠUP Praha, FUD UJEP 
Ústí nad Labem, se SUPŠ v Turnově a SUPŠS v Železném Brodě.  
 
 Studenti ateliéru Interaktivní média FUD UJEP v Ústí n. L natočili v rámci projektu Tech-Up 
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 a spolupráce obou škol promo video o naší sklářské škole, které je úvodním příspěvkem 
nového školního video kanálu na Youtube.com. Provozování tohoto kanálu a založení 
facebookového profilu školy umožňuje rychle komunikovat s potencionálními uchazeči a 
odbornou veřejností. Podchycení těchto médií výrazně pomáhá udržovat a vylepšovat 
mediální obraz školy. 
https://www.facebook.com/supss.kamenickysenov?fref=ts 
https://www.youtube.com/channel/UCXzO1VjS4-RsCMD6BuvqGaQ 
 

 
Přednášky významných osobností 

 
SupŠS zorganizovala přednášky významným uměleckým a kulturním osobnostem 

21.1. 2014 Partik Illo – O ateliéru sklo na VŠVU v Bratislavě 
14.4. 2014 Peter Rath – Nové trendy ve světelném designu a lustrech 
13.5.2014  Radio Impuls – Charitativní projekt „Pošli to dál“ 
S tímto rádiem byla navázána úzká spolupráce pro chystanou přehlídku naší školy na 
DESIGHBLOKU v Praze v říjnu 2014. V rámci této spolupráce rádio impuls odvysílalo několik 
reportáží z přípravy a výroby interaktivního svítidla. 
 
V rámci mediální propagace školy jsme přijmuli pozvání do živého vysílání pořadu Dobré 
ráno České televize Ostrava. Naše SUPŠS byla za design světelných objektů vybrána mezi 
školy s jedinečným oborem.  

 
 

           Zahraniční spolupráce. 
 

SUPŠS spoluorganizuje mezinárodní sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově. Příští 
sympozium proběhne na podzim 2014, přípravné práce probíhaly po celé letní pololetí. 
Obesílá domácí i zahraniční výstavy, soutěže a veletrhy, na kterých pravidelně získává 
ocenění. Spolupracuje se sklářskou školou v Rheinbachu, se kterou ji spojuje partnerská 
smlouva a dalšími školami v Čechách i v zahraničí. Dvě studentky absolvovali kurzy ne letní 
Akademií Bildwerk ve Frauenau. Další významná spolupráce se rozvíjí s Mezinárodní 
sklářskou aliancí a společností Light and Glass především ve spolupráci s panem Peterem 
Rathem. Naši školu navštívili členové společnosti v rámci poznávacího zájezdu po sklářských 
oblastech v České  Republice. Pro své žáky škola organizuje studijní pobyty, návštěvy škol, 
muzeí a galerií, je zapojena do evropského vzdělávacího programu studentů a mladých 
pracovníků Leonardo. V krátkodobých i dlouhodobých (ročních) jedno i více oborových 
kurzech umožňuje studium zahraničním zájemcům o sklo, kterých neustále přibývá. 
 
Ve školním roce 2013-14 absolvovali kurzy tyto studenti: 
Camelia a Irinel Neagu Cogalniceanu (Rumunsko) tavená plastika 
Ioana Stelea (Rumunsko) ryté sklo 
 
Školu navštívil významný americký sklářský výtvarník Charles Parriot z Tacoma Glass Center a 
také vedoucí ateliéru skla  J. Prince z Rhode School of Art and Design se šesti studenty. 
 

strana 11 

https://www.facebook.com/supss.kamenickysenov?fref=ts


 

SUPŠS se zapsala do mezinárodního programu The Duke of Edinburgh's International 
Award. V rámci tohoto programu budeme realizovat zajímavé volnočasové aktivity pro naše 
studenty a pro studenty z jiných škol budeme realizovat kreativní činnost v oblasti skla a 
výtvarného umění. Hlavním koordinátorem volnočasových aktivit je Bc. Romana Karbanová. 
 

  
 

 
 
8. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti. 
 
Symposia, výstavy, veletrhy, burzy, soutěže ap. 
 

Škola se velmi aktivně zapojuje do sklářských symposií, výstav a veletrhů a předvádění 
na veřejných slavnostech. 
 
Workshopy pro děti 
 
V rámci třech dnů otevřených dveří se konaly workshopy pro příchozí se zaměřením na děti 
a jejich rodiče. Byl uspořádaný workshop pro děti ze základních škol v okolí. 
Workshop kresby absolvovali děti ze ZUŠ Česká Kamenice a workshop sklářských technik dětí 
ze ZUŠ v ústí nad Labem a jejich němečtí kolegové. 
Úspěchy na výstavách a soutěžích 
 
Škola opět dosáhla v minulém školním roce řady významných úspěchů na mezinárodním 
i domácím poli. 
 
 V září 2013 na Sympoziu uměleckých škol Libereckého kraje získal Igor Kachev (student 
druhého ročníku) ocenění za interaktivní svítidlo a Magdalena Smejkalová (studentka 
čtvrtého ročníku) cenu společnosti Moser za broušené vázy. Shynar Kaliyeva  (studentka 
třetího ročníku) byla oceněna za lepený barevný objekt. 
 
Šest vybraných studentských prací z naší školy bylo přihlášeno na soutěž STUDENTSKÝ 
DESIGN, organizovanou Soukromou uměleckou školou Zámeček – výstava prací proběhla 
v galerii Západočeské univerzity Plzeň od 20.3.-2.4. 2014. Výstava proběhla v rámci zasedání 
Asociace středních a vyšších odborných škol s uměleckými obory České Republiky. 
Zasedání této asociace se osobně zúčastnil ředitel školy a vedoucí výtvarné rady. 
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21. 3. - 23. 3.2014 proběhla v hotelu Spa Resort Sanssouci mezinárodní soutěž sklářských 
škol Sanssouci Junior Glass Match 2013. Zúčastnilo se 58 studentů ze 14 škol. Sedmičlennou 
porotu zaujala broušená váza studentka brusičského oddělení čtvrtého ročníku Matouše 
Voláka a malovaná váza Krev a Mléko od studentky malířského oddělení ilony Dragoevy. 
 
 
Přehled akcí podle měsíců (1.9. 2013 až 30.8.2014) 
 
ZÁŘÍ   
 
Výstava "ŠENOVSKÝ VÝBĚR 2003 - 2013" (21. 9. - 31. 10.2013) Sklářské muzeum v 
Kamenickém Šenově 

 
Výstava představila úspěšné práce studentů za období 10. let práce všech oddělení školy. 
Přehled ukázal vývojové trendy v malování, broušení a rytí skla a také v designu světelných 
objektů 
 
 
 
SYMPOZIUM UMĚLECKÝCH ŠKOL Libereckého kraje (13.-22.9.2013) Severočeském muzeu 
v Liberci. 

 
Naši studenti vystavovali své práce společně s ostatními studenty uměleckých škol 
Libereckého kraje na výstavě výsledků sympozia. Výstava s názvem "KONTRASTY" byla v 
Severočeském muzeu v Liberci otevřena do 20.10.2013. Mezi oceněnými jsou naši studenti  
Igor Kachev, Magdalena Smejkalová a Shynar Kaliyeva. 
 
GLASS KUNST PREIS (28.9.2013) Muzeum skla Rheinbach, Německo 
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 Dne 28.9. 2013 proběhlo předávání cen v soutěži GlasKunst Preis pořádané sklářským 
muzem v Rheinbachu. Mezi oceněnými pracemi je i dílo "Ryba" Terezy Korbelové, která je 
čerstvou absolventkou naší školy. Cenu poroty jí předával kromě starosty Rheinbachu i 
bývalý spolkový ministr zahraničních věcí Německa Hans-Dietrich Genscher. 
 
 
ŘÍJEN 
 
VÝSTAVA PEDAGOGA PETRA MENŠE  (30.10. – 17.1.2014) 

 
Autorskou výstava dlouholetého pedagoga naší školy ak.mal. Petra Menše se konala od 
30.10.2013 do 17.1.2014  v prostorách muzea v Ústí nad Labem. 
 
VÝSTAVA PEDAGOGA LADISLAVA PRŮCHY (13.10. – 10.1.2014) 

 
Autorská výstava Ladislava Průchy (vedoucí oddělení designu světelných objektů) a Soni 
Třeštíkové, proběhla ve dnech 13.10.2013 až 10.1. 2014 v prostorách Sun Gallery Sanssouci v 
Karlových Varech. 
 
ŠKOLA 2013 (15.-16.10. 2013 Litoměřice) 
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Ve dnech 15. a 16. 10. 2013 jsme měli možnost prezentovat naši školu na 14. ročníku 
pravidelné podzimní výstavy „ŠKOLA 2013“ v prostorách Domu kultury v Litoměřicích. 
 
EDUCA 2013 (17.-19..10.2013) Liberec 

  
 
Ve dnech 17. – 19. 10. 2013 se v Liberci konal největší veletrh vzdělávání a pracovních 
příležitostí EDUKA 2013 MY JOB LIBEREC.  
Ve čtvrtek 17. 10. se Tipsport aréna zaplnila školáky a učiteli, aby si mohli vybrat ze široké 
nabídky středních škol a učilišť. Studentky z naší školy zaujaly zvláště stříkaným tetováním,  
 
„SOKRATES“ Most. (21.10. 2013) 

 
 
V pondělí 21. 10. 2013 se naše škola prezentovala na veletrhu středního vzdělávání v Mostě. 
Tento „Českosaský veletrh vzdělávání“ nesl název SOKRATES a konal se v nově 
zrekonstruované sportovní hale. 
 
 
LISTOPAD 
 
Den otevřených dveří (14.11.2013) 
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Ve čtvrtek 14.11.2013 proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Školu navštívilo přes 130 
žáků základních škol s jejich učiteli. Aktivně se zapojili do sklářských experimentů, které pro 
ně připravili jednotliví vedoucí ateliérů a dílen.  
 
Den otevřených dveří (21.11.2013) 

  
Ve čtvrtek 21.11. 2013 pořádá naše škola další Den otevřených dveří ve stejném čase od 8 00 
do 16 00. 
 
RUMBURK 2013 
Dne 12. listopadu se volně prezentovala naše škola formou workshopu v kulturním domě v 
Rumburku. Akce byla určena pro žáky, kteří končí povinnou devítiletou školní docházku, 
rodiče vycházejících žáků a osoby, které chtějí získat vzdělání formou dílčích kvalifikací. Cílem 
tedy bylo nabídnout informace o možnostech studia a o požadavcích  na příjímací zkoušky v 
naší škole. Kromě toho si mohli návštěvníci našeho stánku také vyrobit za pomoci našich 
studentů a pedagogů nějakou drobnost ze skla 
 
 
PROSINEC 
 
VÝLET DO DRÁŽĎAN (5.12.2013) 
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Dne 5.12.2013 proběhla poznávací exkurze do Drážďan. Po komentované prohlídce města se 
studenti dle zájmu rozdělili a část navštívila Zwinger, kde si prohlédli renesanční a barokní 
sbírky obrazů drážďanské galerie. 
 
LEDEN  
Naše škola v německé televizi 

 
Německá televize Mitteldeutscher rundfunk - MDR, zmínila naší školu v projektu svých 
reportáží na téma  ,,Top talent ve východní Evropě,,. V reportáži byly zmíněny studijní 
zaměření školy se zmínkou o jedinečnosti výuky designu světelných objektů 
 
TECH UP - Projektový den (9.1.2014) 

    
Jako součást projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji 
se uskutečnil 9. Ledna na SUPŠS Kamenický Šenov projektový den. Hosty projektového dne 
byli žáci 8 třídy základní školy v Kamenickém Šenově. Žáci měli možnost navštívit 5 pracovišť 
střední školy. Projektového dne se zúčastnilo celkem 29 žáků, kteří postupně prošli pracovišti 
malování skla, broušení skla, rytí skla, světelné techniky a elektroniky. Na některých 
pracovištích měli žáci možnost si vyzkoušet některé techniky a vyrobit si jednoduché výtvory. 
Projektové dny s partnerskými školami budou probíhat každý měsíc, kde se žáci seznámí 
s pracovišti SUPŠS Kamenický Šenov a zároveň si mohou vyzkoušet výrobu jednoduchých 
výrobků, které si odnesou ze školy na památku. 
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Naše škola ve vysílání ČT 2. 

   
V pořadu ,,Dobré ráno,, od šesté hodiny ranní, jsme mohli sledovat také zástupce naší školy, 
kteří nás zde propagovali. Projekt představil mimo jiné také tu naší školu formou volného 
workshopu a představením výsledků, výuky a zaměření Střední uměleckoprůmyslové školy v 
Kamenickém Šenově. Školu reprezentovali výtvarní učitelé Petr Menš, Ladislav Průcha a 
absolvent Pavel Výtisk. 
 
Návštěva a přednáška Patrika ILLA. 

 
V úterý 21. 1. 2014 navštívil naší školu významný slovenský výtvarník Patrik ILLO a uskutečnil 
přednášku o svém ateliéru skla, který vede na VŠVU v Bratislavě. Přednáška, která proběhla v 
10:00 hodin se týkala  především 3. a 4. ročníku. 
 
ÚNOR 
 
VÝMĚNNÁ STÁŽ STUDENTŮ  

   
 
Naše škola dlouhodobě spolupracuje se Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší 
odbornou školou v Turnově. Proto i v letošním roce proběhla výměnná stáž našich žáků. 
Kováři z Turnova si s u nás  vyzkoušeli práci s křehkým sklem. K realizaci svých návrhů využili 
broušení, malování a lehání skla. Naše studentky třetího ročníku Tereza Váchová a Lucie 
Medřická si naopak vyzkoušely těžkou kovářskou práci. 
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Maturitní ples 28.2.2014 v České Kamenici. 

 
Dům kultury v České Kamenici se v pátek 28. 2. 2014 zaplnil maturanty, jejich příbuznými a 
přáteli školy. V 19:30 hodin zahájili žáci IV. ročníku SUPŠS svůj maturitní ples Jejich netradiční 
stužkování zaujalo všechny přítomné. K zajímavostem plesu patří i to, že na ples dorazili i 
významní hosté jako: hejtman libereckého kraje p. Martin Půta, poslanec p. Jaroslav Zavadil, 
starosta obce Okrouhlá p. Jiří Vosecký, starosta Kamenického Šenova p. František Kučera, p. 
radní pro školství Alena Losová a v neposlední řadě i bývalý ředitel školy p. František Janák. 
 
 
BŘEZEN  
 
PŘIJETÍ DO SÍTĚ ŠKOL ASPNet  

 
21. března se škola stala právoplatným Přidruženým členem škol (ASPnet) UNESCO. Zařadila 
se tak mezi 50 prestižních škol ČR, které jsou členy této významné organizace, 
 
NÁVŠTĚVA Z Rhode Island School of Design, USA 

 
Naší školu navštívila skupina studentů prestižní americké univerzity Rhode Island School of 
Design pod vedením profesorky Jocelyne C. Prince. Skupina si prohlédla ateliéry a dílny školy, 
včetně bohaté kolekce historických skleněných výrobků ve školní galerii. Srdečná atmosféra 
byla doplněna setkáním s absolventy naší školy Pavlem a Klárou Mrkusovými, kteří dělali 
americkým sklářům průvodce. Během návštěvy jsme dohodli možnosti další spolupráce s 
univerzitou RISD v USA. 
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SANSSOUCI JUNIOR GLASS MATCH (21.-23.3.2014) Karlovy Vary 

   
21. 3. – 23. 3. proběhla mezinárodní výstava sklářských škol, které se studenti šenovské školy 
tradičně účastní. Soutěž, setkání studentů i exhibice prací každoročně probíhá v hotelu Spa 
Resort Sanssouci. Výstava je určena pro studenty středních, vyšších a vysokých sklářských 
škol z České republiky a Evropy a soutěží se tak ve dvou kategoriích. V mladší z nich byla 
oceněna druhým místem, za svůj malovaný soubor Krev a mlíko, naše studentka druhého 
ročníku Ilona Dragoeva. Zároveň si Matouš Volák za broušenou mísu zasloužil zvláštní cenu 
za řemeslo. V kategorii starších zvítězil náš absolvent Jiří Liška. 
 
STUDENTSKÝ DESIGN (20.3. – 2.4.2014) Západočeská univerzita Plzeň 

 
Šest vybraných studentských prací z naší školy bylo přihlášeno na soutěž STUDENTSKÝ 
DESIGN, organizovanou Soukromou uměleckou školou Zámeček – výstava prací proběhla 
v galerii Západočeské univerzity Plzeň od 20. 3. - 2. 4. 2014. Výstava proběhla v rámci 
zasedání Asociace středních a vyšších odborných škol s uměleckými obory České Republiky. 
 
DUBEN 
 
PŘEDNÁŠKA PETERA RATHA (14.4.2014) 

  
Dne 14. 4. 2014 navštívil naší školu zástupce vídeňské firmy Lobmeyer Peter Rath, který je 
dlouholetým podporovatelem školy a kulturního života v Kamenickém Šenově. Peter Rath 
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přednesl studentům přednášku s názvem Architecture of Light, ve které poukázal na nové 
tendence v navrhování svítidel a řešení světelného designu. Vyzdvihl také význam oboru 
Design světelných objektů, který vyučujeme jen na naší škole. 
 
KVĚTEN 
 
Dagmar Pánková na výstavě ,,TOYS FOR BOYS II,¨(1.- 30. 5.2014)  

 
 
STÁŽ ČÍNSKÉ VÝTVARNICE ZHU LIYUE (5.- 30.5.2014) 
Tak jako již pravidelně každým rokem, pobývá v naší škole v těchto dnech čínská sklářská 
výtvarnice ZHU LIYUE,aby si vytavila několik segmentů ze skla pro své nové objekty. Nově 
však také ve funkci manažerky čínské firmy BLUE HEAVEN LIGHTNINGS,aby domluvila užší 
spolupráci mezi naší školou a touto čínskou firmou, zabývající se importem 
svítidel,uměleckého skla a designu.  
 
STÁŽ STUDENTÚ Z RHEINBACHU (19.5.- 31.5.2014) 

  
 
Do naší školy přijela skupina německých studentů z partnerské školy v Rheinbachu na 
tradiční výměnou stáž. Během tří týdnů se seznámí s technikou taveného skla a vitrografie, 
poznají dílenský provoz ve všech zaměřeních naší školy. Navštíví pamětihodnosti 
severočeského kraje, místní sklářské firmy a výtvarná studia. 
 
Workshop pro ZUŠ Ústí nad Labem (23.-25.5.2014) 

   
Škola se zaplnila dětmi ze Základní umělecké školy v Ústí nad Labem a jejich kolegy 
z Německa. Celý víkend jsme organizovali tvůrčí workshop pro nadané děti z obou zemí, 
které si vyzkoušely práci v dílně malovaného skla, v brusírně, na vitrografii a především 
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v dílně světelného designu. V neděli 25. 5. 2014 proběhla vernisáž prací, které děti a jejich 
vedoucí zvládli udělat během krátké doby. Mladí tvůrci si pak mohli odvézt domů malé 
svítidlo, grafický list a zdobené sklenice. Rodiče dětí měli možnost poznat historii a 
budoucnost uměleckého vzdělávání v Kamenickém Šenově a velmi ocenili tvůrčí a přátelskou 
atmosféru školy a dílen. 
 
STÁŽISTÉ Z RUMUNSKA A ČÍNY 

  
V květnu jsme přivítali na naší škole manželský pár z jižního Rumunska Camelia a Irinel Neagu 
Cogalniceanu, jenž absolvovali měsíční kurz techniky tavení skla do forem pod vedením 
našeho pedagoga Petra Stacha. Dále na naší škole absolvoval kurz broušení skla čínský 
inženýr architekt Zhu Hayan. 
 
EXKURZE V PROJEKTU TECH-UP(14.5.2014) Praha Technické muzeum 

  
Dne 14.5.2014 proběhla exkurze studentů SUPŠS Kamenický Šenov v Národním technickém 
muzeu a v Museu Kampa – moderního umění a výstava Polygrafie. Tato exkurze se konala v 
rámci projektu TECH-UP podpory přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém 
kraji. 
 
ČERVEN 
 
SPOLUPRÁCE S RÁDIEM IMPULS 
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Školu navštívila pracovní skupina Rádia Impuls vedená marketingovou ředitelkou Karolinou 
Šimovou. Společně s rádiem připravujeme výtvarný projekt „Společně záříme víc“, který 
bude představen na Designbloku v říjnu 2014 
 
 
 
VÝSTAVA MATURITNÍCH PRACÍ (6.- 26.6.2014) Sklářské muzeum Kamenický Šenov 

  
Výstava maturitních prací ročníku školního roku 2013 – 2014 zahájena vernisáží ve sklářském 
muzeu v Kamenickém Šenově. Dne 6. 6. v 16:00 byla zahájena výstava maturitních prací 
čtvrtých ročníků uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově vernisáží v 
místním sklářském muzeu. Vernisáž navštívili významní představitelé výtvarného i 
politického života, rodiče žáků a příznivci naší školy. 
 
PLASTIKA PEO MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV 

   
V pátek 20. 6. 2014 byla ve Dvořáčkově parku v Kamenickém Šenově odhalena skleněná 
plastika připomínající partnerský vztah mezi městy Kamenický Šenov a Rheinbach. Návrh a 
realizaci objektu provedli v rekordně krátkém čase výtvarníci a dílenští učitelé naší sklářské 
školy. Plastiku odhalil starosta města F. Kučera za přítomnosti početné skupiny českých i 
německých přátel. Tímto aktem bude založena tradice, která pomocí skleněných plastik ve 
veřejném prostoru připomene významné osobnosti města. 
 
NÁVŠTĚVA STUDENTŮ A UČITELŮ Z RUSKÉHO KALININGRADU 
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Školu navštívila skupina učitelů a studentů z uměleckých škol z ruského Kaliningradu. 
Nadšeně si prohlédli prostory školy včetně dílen a ateliérů. Někteří studenti projevili zájem 
na naší škole studovat a vzdělávat se ve zpracování skla a svítidel. 
 
MEET CZECH DESIGN (13.-15.6.2014) Novoborské sklářské slavnosti 

 
Škola byla jedním z center designu v rámci přehlídky Meet Czech Design konané v regionu 
Novoborska. Během dvou dnů navštívilo školu velké množství příznivců sklářského umění 
s designu, kteří využili možnosti seznámit se v rámci Dnů otevřených 
dveří s obory a prací našich studentů a učitelů. 
 
VÝSTAVA UMĚLECKÝCH ŠKOL A-TO-MY (25.6 – 30.8. 2014) Galerie N, Jablonec nad Nisou 

  
Ve středu 25. června v 15 hodin se uskuteční v Galerii N vernisáž výstavy „A. TO. MY“. 
Prezentace tvorby studentů středních a vysokých škol v oborech skla a bižuterie včetně 
oceněných prací v soutěžích za minulé tři roky. Vedle českých škol se výstavy zúčastní též 
střední a vysoké školy ze Slovenska a Polska. Záštitu nad výstavou přijalo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. I naše škola je mezi vystavovateli zastoupena kvalitními 
pracemi našich studentů. 
 
 
ČERVENEC 
 
VÝSTAVA TAVENÉ PLASTIKY Z NAŠÍ ŠKOLY (5.7.-30.8.2014) Centrum skla Sázava 

 
V rámci otevření sklářského centra Huť František na Sázavě připravila naše škola výstavu 
tavené plastiky, která bude zahájena 5. 7. 2014. Vystaveny jsou studentské práce z 
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posledních několika let realizované v naší škole technikou tavené plastiky, kterou vyučujeme 
v brusičském oddělení. 
 
 
SRPEN 
CONCERTO GLASSICO (28.8. 2014) Toskánský palác Praha 

 
 
SKLENĚNÁ PANSKÁ SKÁLA (30.8.2014) 

  
V tento den se škola účastnila kulturní akce pořádané městem Kamenický Šenov. 
Pedagogové školy spolu se studenty předvedli ukázky malířských, ryteckých technik a kování 
pod širým nebem. 
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Prezentace školy na veřejnosti 
 

Škola podstatně změnila svou image na veřejnosti. Děje se tak prostřednictvím výstav, 
přednášek a webové prezentace. Kromě vlastních webových stránek se škola prezentuje 
na dalších webových serverech zaměřených na školství a výtvarné umění. Škola se také 
zúčastnila burz vzdělávání v Kamenickém Šenově, v České Lípě a v Liberci. Pro tento účel 
jsme vyrobili propagační materiály. Žákovské a maturitní práce jsou pravidelně zasílány na 
přehlídky a výstavy skla a designu. Na veletrzích, výstavách a burzách žáci školy předvádí 
některé sklářské techniky jako je Tiffany, mozaika, Airbrush. 

Škola také uspořádala podzimní a jarní dny otevřených dveří ve spolupráci s městem K. 
Šenov a sklářským muzeem. Cílem bylo zvýšení návštěvnosti dnů otevřených dveří 
a motivování dětí ke studiu na škole. Důležitou akcí v Kamenickém Šenově byla jako každý 
rok výstava maturitních prací realizovaná ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově. (Viz 
přehled podle měsíců) 
 
 
Prodej žákovských výrobků 
 

Škola vyvíjí trvalou aktivitu při prodeji žákovských výrobků. Tento příjem tvoří důležitou 
složku ve financování provozu školy. Škola se zúčastňuje prodejních akcí na burzách, 
veletrzích a předváděcích akcích. 
Škola realizuje v rámci doplňkové činnosti výrobu skleněných trofejí a cen pro různé instituce 
a příležitosti. Tento rok vyrobila ceny pro zasloužilé občany města Česká Lípa a mnoho 
dalších institucí.  

 
 

 
Nové metody ve vyučování 
 

Od 1. září 2009 škola vyučuje podle nových ŠVP. Dále pokračuje výuka předmětu Dějiny 
moderního skla ve čtvrtém ročníku v rámci dějin výtvarné kultury, který studenty seznamuje 
s hlavními směry a osobnostmi poválečného vývoje českého a zahraničního uměleckého skla 
a designu, a  který by měl rozšířit jejich zájem o současné dění ve sklářském oboru 
a studiovém skle. U studentů čtvrtého ročníku je kladen důraz na výuk počítačové grafiky, 
která studenty připravuje na tvorbu modelů a referovaných fotografií vhodných do 
maturitních obhajob. Všichni studenti 4. ročníku jsou povinni připravit power-pointovou 
prezentaci jako součást obhajoby své maturitní práce. Zároveň musí vypracovat písemnou 
obhajobu svojí práce dle předepsaného schématu. Toto propojení teorie s praxí se velmi 
osvědčilo. Žáci jsou v rámci praktického vyučování seznamováni s prací v jiných odděleních. 
Škola využívá ve výuce nové konstrukční a 3D programy AUTOCAD a RHINOCEROS, které 
rozšiřují možnosti studentů uplatnit se na trhu prácea úzce v tomto směru spolupracuje 
s firmou Preciosa Lustry. 
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V rámci večerního kroužku vitrografie se žáci seznamují s tiskovými technikami 
a s širokým spektrem sklářských dekoračních technik, s kterými by jinak ve svém oboru 
nepřišli do styku. Vitrografie tak pomáhá propojovat obory a učí žáky využívat nabyté 
zkušenosti a dovednosti k jiným způsobům vyjádření. Stejným způsobem fungují i večerní 
kroužky broušení a rytí skla, kroužky kování a figurálního kreslení.  
 
9. Poradenské služby 
 

Výchovný poradce na škole spolupracuje s PPP v České Lípě v rámci pravidelných 
schůzek a dle potřeby. Předává informace i ÚP v České Lípě a výchovným poradcům ze ZŠ. 
Žákům se specifickými poruchami učení se věnuje kromě výchovného poradce převážně 
vyučující ČJ a cizích jazyků. 

Výchovné problémy jsou na naší škole ojedinělé, jedná se nejčastěji o časté absence 
žáků a jejich pozdní omlouvání. Pro žáky jsou pořádány různé výchovné besedy a přednášky 
ve spolupráci s vyučujícím OBN. 

Sociálně slabším studentům pomáhá jak škola, tak i domov mládeže, se kterým škola 
v této oblasti spolupracuje. 
Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v České Lípě při řešení 
individuální potřeb studentů.  

 
 
Práce s talentovanými studenty 
 

Široké spektrum výstav, soutěží, symposií, kterých se škola zúčastňuje, nabízí nadaným 
studentům dobré uplatnění. Dobří studenti mají možnost zapojit se do mezinárodních 
výměnných programů. Výchovný poradce studentům zprostředkovává informace o všech 
akcích, kterých by se mohli studenti zúčastnit i ve svém volném čase. Večerní kroužky pak 
umožňují nadaným studentům dále se vzdělávat i mimo svůj obor. Nově byl zaveden kroužek 
práce s 3D programem Rhinoceros. Nejdůležitější je kroužek večerního figurálního kreslení. 
Pořádáme také kurz Tiffany techniky a kurz kování. Zájemci o další studium na vysokých 
školách mohou konzultovat své práce před přijímacím řízením se svými pedagogy. 
Studentům byla přístupná i počítačová třída mimo pravidelné vyučování. Dva studenti byli 
vybráni na stipendijní pobyt na letní akademii Bildwerk Frauenau v Německu. V rámci 
zájmových činností škola také organizuje poznávací zájezdy studentů po Čechách 
i do zahraničí. V rámci výuky předmětu Dějiny výtvarné kultury škola uspořádala několik 
zájezdů a exkurzí do Prahy a  do nejbližšího okolí. 
 
Přehled absolventu na VŠ 
 
 
Řešené případy sociálně-patologických jevů 
 

Výchovné problémy jsou na naší škole ojedinělé, jedná se nejčastěji o časté absence 
žáků a jejich pozdní omlouvání. Pro žáky jsou pořádány různé výchovné besedy a přednášky 
ve spolupráci s vyučujícím OBN. Sociálně slabším studentům pomáhá jak škola, tak i domov 
mládeže, se kterým škola v této oblasti spolupracuje. 
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Na domově mládeže se konají pravidelné osvětové přednášky, jejichž náplň si vybírají 

sami studenti. Větší problém drog, alkoholismu, nebo hráčství jsme řešit nemuseli. Podle 
šetření Mapa školy patří naše škola v této oblasti k nejméně rizikovým. Je to jistě výhoda 
menší školy, kde je nad žáky trvalý a jmenovitý dohled. 
 
Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Ve škole studují dvě studentky se sluchovou indispozicí. Po vyšetření odborným 
lékařem a konzultacích s PPP v Liberci jsou vyučující  instruováni jakým způsobem mají těmto 
studentkám předávat informace,. Pro obě je  poskytována zvýšená péče při výuce a je jim 
umožněno ve větší míře kopírování učebních materiálů a zápisů z hodin. 
 
Zpráva výchovného poradce 
 

Výchovný poradce spolupracuje s ÚP v České Lípě, pravidelně navštěvuje schůzky, 
pořádané tímto úřadem ve spolupráci s PPP v České Lípě. Předává informace o škole 
výchovným poradcům ze ZŠ. 

Ve škole se výchovný poradce věnuje žákům se specifickými poruchami učení, jejich 
problémy řeší s třídními učiteli i ostatními vyučujícími. Ve škole se vyskytl i případ poruchy 
příjmu potravy, který byl řešen nejen s rodiči, ale i psychologem. Mezi nejčastější problémy 
patří zejména absence, která se řeší jak s třídními učiteli, tak i s rodiči žáků. V závažnějších 
případech škola spolupracuje s PPP v České Lípě. S vyučujícími OBN jsou pořádány různé 
přednášky a besedy. Rovněž na DM jsou pořádány besedy na témata, navrhovaná studenty. 
Škola i VP se snaží pomáhat sociálně slabším studentům, ve spolupráci s DM. Také se věnuje 
skupině studentů z Kazachstánu. Snaží se je začlenit do dění života ve městě, vysílá je na 
různé akce, kulturní i vzdělávací. Nadaní studenti jsou průběžně zapojováni do 
mezinárodních výměnných programů a stáží, účastní se jak tuzemských, tak i zahraničních 
soutěží a výstav. Dále VP předává studentům informace o akcích, které jim pomohou 
s výběrem školy i zaměstnání. 

 
Výchovný poradce: Ing. Marie Kronďáková 

 
Zpráva metodika prevence: 
 

Byly realizovány: přednáška o zdravé výživě a životním stylu, problémy s anorexií 
(pouze děvčata) a byl také vytvořen dotazník pro žáky (příprava do školy a volnočasové 
aktivity). Do vybraných hodin tělesné výchovy byla zařazena zážitková pedagogika 
(spolupráce ve skupině, atmosféra ve třídě). Řešily se také problémy s kouřením v době 
vyučování a pozdní příchody z restaurací na DM.  
 
Prevence a opatření: 
 

Jednotlivé malé problémy se řeší individuálně a domluvou. Vzhledem k tomu, že jsme 
malá škola a není zde anonymita jako ve velkých školách, neměli jsme závažnější přestupky a 
problémy.  
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Žáci navštěvují kroužky pořádané školou – večerní broušení a figurální kresbu. Zvláště 
kroužek figurální kresby se těší velké oblibě a výsledky svědčí o vysoké úrovni tohoto 
kroužku. Díky odbornému výtvarnému vedení naši žáci sbírají ocenění v soutěžích.  Jako 
velké pozitivum vidím to, že výtvarně výrazně nadaní a pracovití žáci mohou pracovat ve 
školních dílnách i nad limit svých povinností. Učitelé se jim věnují i nad rámec svých 
pracovních povinností a žáci tak mohou rozvíjet svůj talent.  Na žácích kladně hodnotím to, 
že ochotně spolupracují na burzách škol, mají nové nápady a jejich životní optimismus vnáší 
na tyto akce novou energii. Pokud žáky ve škole požádám o pomoc, nikdy se nesetkám 
s odmítavou odpovědí. Pokud budou žáci zaměstnáni přípravou na vyučování a výtvarnými 
činnostmi, nebude nutné zvyšovat prevenci proti škodlivým jevům ve škole.  
 

Metodik prevence: Bc. Romana Karbanová 
 
 
11. Řízení školy 
 

Hlavní úkoly stanovené školou pro školní rok 2013/2014 v oblasti vzdělávání se 
podařilo splnit. Škola se  zaměřila zejména na získávání dalších žáků, což se ve spolupráci 
s jinými institucemi, např. Akademií jazykové a profesní přípravy v Praze, a masivní 
náborovou aktivitou podařilo. 

Spolupráce se Školskou radou je pravidelná schází se minimálně 2x do roka, ředitel 
předkládá ke schválení výroční zprávu, ale i jiné školní dokumenty. Ve škole funguje Výtvarná 
rada složená s vedoucích výtvarných oddělení a dílenských učitelů. Předsedou výtvarné rady 
byl do 29. 2. 2014 doc. MgA Pavel Kopřiva PhD, od 1. 3. 2014 byl do funkce zvolen MgA 
Ladislav Průcha. Ostatní členové VR: ak.mal. Petr Menš, MgrA Petr Stacho, Mgr.Josef Kříž. 
Rudolf Kment, Dagmar Pánková, Tomáš Sieber. VR se pravidelně schází na zasedáních. 
Vedení školy spolupracuje s odborovou organizací, která na škole funguje v oblasti 
personální politiky a výměny informací o strategických rozhodnutích ve směřování školy. 
Funkci předsedy OO vykonává Rudolf kment. 
Škola velmi úzce spolupracuje s ostatními sklářskými a výtvarnými školami. Např. se SUPŠ 
v Turnově se organizují pravidelné vzájemné výměnné pracovní pobyty studentů. Velmi úzká 
je i spolupráce se Základní školou v Kamenickém Šenově i na Práchni.  
 
 
12. Další rozvoj 
 
Vzdělávací a výchovné záměry, vývojové trendy 
 
 
Organizace školy 
Na konci školního roku 2013/14 došlo k předčasnému ukončení ředitelské funkce ing.Petrem 
Kolčem, kterého v listopadu 2013 nahradila Mgr. Hana Kubátová-Ortová, jejíž dočasné 
jmenování do funkce ředitelky školy trvalo do 28.2.2014. Dne 1. 3. 2014 po absolvování 
konkurzu byl jmenován do funkce ředitele SUPŠS doc. MgA Pavel Kopřiva PhD. Paní 
Kubátová-Ortová nastavila systémy fungování školy na   běžný standard, hlavně 
v ekonomické oblasti. Dotáhla úspěšně do konce realizaci rozběhnutého projektu DUM, 
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který umožnil pořízení nových pracovních stanic a tiskárny do nově  vznikající  druhé 
počítačové učebny. Zahájila zasíťování školy Wi-Fi signálem a nové rychlejší připojení na 
internet. V těchto započatých změnách pokračuji i já ve funkci ředitele. Posunutí šenovské 
školy na vyšší úroveň počítačové vybavenosti a kvality ICT považuji za prioritní. Podrobně se 
o této oblasti zmíním v samostatné kapitole. 
1. 8. 2014 došlo k další organizační změně, kdy jsem do funkce zástupce ředitele jmenoval 
Mgr. Jakuba jelínka, který dosud učil ve škole výtvarnou přípravu a počítačovou grafiku. Pan 
Mgr. et  ing. Jan Hodničák zůstal ve škole učit odborné technické předměty a má na starosti 
administraci projektu Tech-Up.  
Pedagogický sbor školy zůstal na stejném čísle, nepřibil žádný nový kolega, jen na mateřskou 
dovolenou odešla paní Šrámková a naopak se zpět do školy navrátila paní Mgr Karolína 
Stránská. 
Paní Romana Karbanová úspěšně dokončila studium Vysoké školy a získala titul Bc. Ve škole 
tak může zastávat  funkci preventisty. 
Pedagogika 
V červnu 2014 jsme odevzdali na školní inspekci inovovaná ŠVP na zaměření, které chceme 
vyučovat, jako je Sklo v architektuře a Restaurování svítidel. 
V rámci plnění závazků z mého dlouhodobého záměru jsme sestavili ŠVP pro plánovaný nový 
obor Užitá Malba, jehož zaměření  bude  horizontálně prostupné s ŠVP Výtvarného 
zpracování skla především v oblasti  tvorby vitráží, mozaiky a využití počítačů ve výtvarné 
praxi. Také je připraveno ŠVP pro obnovení samostatného obor Design světelných objektů, 
který je dnes bohužel nevhodně zařazen pod obor Výtvarné zpracování skla a světelných 
objektů. 
Výtvarné aktivity 
Během minulého školního roku škola  nepřerušila své výtvarné aktivity směrem k veřejnosti  
jako jsou výstavy a prezentace. Realizovali jsme výstavu tavené plastiky v nově otevřeném 
Centu skla na Sázavě. Práce našich studentů putují po mezinárodních galeriích v rámci akce 
Studentský design. Naše výrobky byly vystaveny na Západočeské univerzitě v Plzni v rámci 
prezentace středních uměleckých škol, kde jsme také zastupovali školu na zasedání asociace 
uměleckých škol. Během mezinárodního trienále skla a bižuterie v Jablonci nad  Nisou  byly 
k vidění práce ze všech našich oddělení zpracování skla na výstavě A-TO-MY. Ani o 
prázdninách neustal výstavní provoz na 28. 8. 2014 prezentujeme rytí skla v Toskánském 
paláci v Praze během výstavy Concerto- Glassico, na kterou jsme zapůjčily také studentské 
výrobky. V říjnu bude škola poprvé vystavovat na prestižní přehlídce současného designu 
DESIGNBLOK. Projekt „Spolu svítíme víc“ realizujeme společně s radiem Impuls, které dělá 
projektu a škole mediální podporu. 
Na podzim 2014 uskutečníme výstavu studentských prací v Parlamentu České Republiky 
Výborné vztahy máme s firmou Preciosa, která umožnila pobyt v jejích provozech našim 
studentům v rámci povinných praxí. Dobrá spolupráce se vyvíjí s tradičními sociálními 
partnery školy jako je Craystalex Nový Bor, Ajeto Lindava, Moser Karlovy Vary. 
Obnovili jsme spolupráci s časopisem SVĚTLO, kde vyšla obsáhlá reportáž o maturitních 
pracích oddělení designu svítidel. Zmínka o situaci ve škole se  objevila kromě regionálního 
tisku také v odborném časopise SKLÁŘ a KERAMIK. 
ICT ve škole 
Situace s počítačovým vybavením v SUPŠS nebyla dlouhodobě na ucházející úrovni a bylo 
nutné zpracovat nový plán ICT a vybavit školu novým HW a SW. Proces začala paní Ortová-
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Kubátová nákupem deseti nových počítačů,  které jsme umístili do nové učebny 3d 
modelování a počítačové grafiky. Do školy je zaveden vysokorychlostní internet s možností 
připojení přes WI-FI. Druhou fází bylo pořízení výkonného serveru a zřízení sítě. Tato fáze 
zlepšení ICT je dokončována právě nyní a bude umožňovat pedagogům  a  studentů  sdílet   
učební  materiály po síti. Nainstalován a připraven k použití je i program  BAKALÁŘ,  který  
usnadní   pedagogům  administrativní práci a  rodičům  poskytne potřebné informace o 
studijních výsledcích jejich dětí.  Plánujeme zaškolení pedagogů v jeho používání, aby bylo 
možné postupně přejít  jen  na elektronickou třídní  knihu  a elektronickou administrativní 
evidenci 
Ve škole jsme postoupili i v rámci legalizace používaného SW a to připojením se ke 
cloudovému programu firmy ADOBE, což škole umožňuje používat veškerý jejich 
profesionální grafický software včetně bezplatné aktualizace. Toto řešení umožnilo pokrýt 
potřeby výuky 2D grafiky a grafického designu a má potenciál fungovat bez problémů i 
v budoucnu. Výuka  3D grafiky a počítačového modelování  je zajištěna zakoupením 
programu Rhinoceros včetně renderovacího modulu V-Ray.  Softwarově je škola nyní 
vybavena na špičkové úrovni a absolventi studia nebudou mít problém  se zařazením se do 
pracovního procesu, protože SW ,  který vyučujeme,  odpovídá vysokým nárokům 
zaměstnavatelů a shoduje se s jejich programovým vybavením. 
Majetek školy 
V procesu finalizace je legalizování černé stavby v areálu bývalého internátu v Horské ulici, 
kde proběhlo zakreslení a zaměření budovy potřebné pro zahájení stavebního řízení a zápis 
do katastru nemovitostí. 
 Připravujeme výběrové řízení na projektovou dokumentaci k rekonstrukci ateliéru v budově 
Havlíčkova 57, na kterou máme přislíbeny finanční prostředky z rozpočtu kraje. Během 
prázdninových měsíců jsme investovali prostředky z našeho rozpočtu do vymalování  
chodeb,  několika dílen (malířská, rytecká, designérská ) ,  ateliéru Designu svítidel a 
chemické laboratoře. Nakoupili jsme nové lavice a židle do kinosálu, kde plánujeme 
uskutečnit rekonstrukci podlahy a stropu, aby se z této místnosti stala reprezentativní aula 
školy použitelná ke slavnostním příležitostem.  
Během několika měsíců ve funkci ředitele jsem osobně navštívil ZUŠ v okolí (Česká Kamenice, 
Nový Bor a Česká Lípa, abych obnovil spolupráci mezi našimi vzdělávacími zařízeními. Žáky 
těchto škole zveme na naše akce a umožnili jsme jim navštívit naší školu a absolvovat 
talentové zkoušky na nečisto. Dobré vztahy ze ZUŠ a ZŠ považuji za klíčové pro získání nových 
studentů a budeme se orientovat směrem do vzdálenějších oblastí Ústeckého a 
Středočeského kraje.  
Důraz, který ve škole klademe na dobrou prezentaci školy a jejích výsledků na veřejnosti se 
pozitivně projevuje ve zlepšujícím se obraze školy a v postupném zvyšování počtu uchazečů o 
studium. Je jasné, že v této oblasti musíme udělat ještě mnoho práce, ale některé kroky už 
nesou první ovoce.  
Ve škole bude studovat v novém školním roce 2014/15 celkem 71 studentů, což je nárůst o 9 
žáků  oproti loňskému stavu. Do školy nastoupí dva zaměstnanci  Preciosy  a.s., kteří si budou 
dodělávat maturitu ve sklářském oboru. Několik maturantů nastoupí ke studiu jiného 
výtvarného zaměření. Do prvního ročníku nastoupí 15 žáků, ze kterých jsou dvě dívky 
z Kazachstánu a dvě z Ruské federace. 
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Úkolem do budoucnosti je problematická vysoká energetická náročnost budov. Zatím 
nejsou vydány výzvy na projekty, které by pomohly řešit zateplení budov nebo snížit 
energetickou náročnost jiným druhem tepelného zdroje. V této oblasti intenzivně jednáme 
se zřizovatelem o možnosti výměny oken a zateplení budov. 
Samostatnou kapitolou je krizový stav proskleného ateliéru v budově Havlíčkova 57, který 
v současnosti nesplňuje požadované tepelné i  konstrukční vlastnosti. V současnosti je 
vypracován projekt na obnovu ateliéru v ceně cca 2,6mil.Kč Zřizovatel přislíbil finanční krytí 
této náročné rekonstrukce. 

 
 
10.   Údaje o výsledcích kontrol 
 

Ve školním roce 2013-14 provedla ČŠI kontrolu v SUPŠS. Výsledkem je zpráva ČSI. 
Veškeré výtky obsažené ve zprávě škola postupně odstranila. Ke datu 30. 6. 2014 byly 
vytvořeny nová ŠVP podle kterých začne školní rok 2014/15. Výrazné změny byly provedeny 
v oblasti hygieny a bezpečnosti práce. Škola nově spolupracuje s externí odbornou firmou 
paní Šímové na vyplnění všech potřebných legislativních nařízení v oblasti bezpečnosti práce 
a požární ochrany. 
 

     
       

11.  Přílohy 
 
příloha 1:  Výroční zpráva projektu Tech-UP  
příloha 2:  Výroční zpráva - Domov mládeže 
příloha 3:  Výroční zpráva – ASP net UNESCO 
příloha 4.          Výpis z rejstříku škol 
externí příloha Tiskové materiály, pozvánky, novinové články 
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příloha 1:         TECHUP – výroční zpráva 
Školní rok 2013-2014 

 
Partnerské školy 

• Základní škola U lesa Nový Bor 

• Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov 

• Základní škola a Mateřská škola Zákupy 

• Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí 

• Základní škola a Mateřská škola Kamenický Šenov 

• Základní škola a Mateřská škola Stráž pod Ralskem 

Projektové dny 
• 14. 11. 2013 Základní škola U lesa Nový Bor 

• 14. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Kamenický Šenov 

• 14. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Stráž pod Ralskem 

• 21. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov 

• 21. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Zákupy 

• 21. 11. 2013 Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí 

• 9. 1. 2014 Základní škola a Mateřská škola Kamenický Šenov 

• 4. 2. 2014 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov 

• 26. 3. 2014 Základní škola U lesa Nový Bor 

• 24. 4. 2014 Základní škola a Mateřská škola Stráž pod Ralskem 

• 18. 6. 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí 

Exkurze žáků 
• 8. 10. 2013 DESIGNBLOK Praha 

• 14. 5. 2014 Národní technické muzeum, Polygraf 

 
Kroužky žáků střední školy 

Kroužek fyzikální II - elektrická měření  

Vedoucí kroužku Den konání kroužku Práce s žáky za měsíc - plán Práce s žáky za měsíc   
Ing. Bc. Mágr pondělí 4 hodiny 4 hodiny 
Příprava kroužku za měsíc Plán počtu žáků Počet přihlášených žáků Procento účasti na plán 
3 hodiny 5 6 77 
 

o Popis činnosti kroužku 
Elektrická měření vhodným způsobem doplňují výuku v předmětu fyzika. Žáci pak na praktických 
příkladech lépe chápou jednotlivé fyzikální zákony a principy činnosti jednotlivých zařízení. Protože se 
jedná o volnočasovou aktivitu, je třeba jednotlivé postupy měření vysvětlovat odlehčeným způsobem. 
Žáka je třeba zaujmout a dovézt ho k otázce proč jsou věci tak, jak jsou. V hodnoceném období je 
činnost žáků zaměřena na výrobu konkrétních drobných předmětů, které z důvodu větší motivace se 
stanou jejich majetkem. 

Chemický kroužek  
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Vedoucí kroužku Den konání kroužku Práce s žáky za měsíc - plán Práce s žáky za měsíc   
Ing. Houferák čtvrtek 4 hodiny 4 hodiny 
Příprava kroužku za měsíc Plán počtu žáků Počet přihlášených žáků Procento účasti na plán 
3 hodiny 4 5 108 
 

o Popis činnosti kroužku 
Kroužek chemie vhodným způsobem doplňují výuku v předmětu chemie. Žáci pak na praktických 
příkladech lépe chápou jednotlivé chemické zákony a principy. Protože se jedná o volnočasovou 
aktivitu, je třeba jednotlivé postupy vysvětlovat odlehčeným způsobem. Žáka je třeba zaujmout a 
dovézt ho k otázce proč jsou věci tak, jak jsou. V hodnoceném období je činnost žáků zaměřena na 
chemické pokusy. 

Kroužek fyzikální I - osvětlovací techniky a elektrotechniky  

Vedoucí kroužku Den konání kroužku Práce s žáky za měsíc - plán Práce s žáky za měsíc   
Sieber  pondělí 8 hodin 8 hodin 
Příprava kroužku za měsíc Plán počtu žáků Počet přihlášených žáků Procento účasti na plán 
6 hodin 5 12 150 

 
o Popis činnosti kroužku 

Kroužek fyzikální I - osvětlovací techniky a elektrotechniky vhodným způsobem doplňují výuku 
praktického vyučování a fyziky. Žáci pak na praktických příkladech lépe chápou jednotlivé principy a 
postupy práce. Protože se jedná o volnočasovou aktivitu, je třeba jednotlivé postupy vysvětlovat 
odlehčeným způsobem. Žáka je třeba zaujmout a dovézt ho k otázce proč jsou věci tak, jak jsou. 
V hodnoceném období je činnost žáků zaměřena na výrobu konkrétních drobných předmětů, které 
z důvodu větší motivace se stanou jejich majetkem. 

Kroužek technologie malování skla 

Vedoucí kroužku Den konání kroužku Práce s žáky za měsíc - plán Práce s žáky za měsíc   
MgA. Průcha,  úterý 8 hodin 8 hodin 
Příprava kroužku za měsíc Plán počtu žáků Počet přihlášených žáků Procento účasti na plán 
6 hodin 5 10 120 

 
o Popis činnosti kroužku 

Kroužek technologie malování skla vhodným způsobem doplňují výuku praktického vyučování a 
výtvarné výchovy. Žáci pak na praktických příkladech lépe chápou jednotlivé postupy práce. Protože se 
jedná o volnočasovou aktivitu, je třeba jednotlivé postupy vysvětlovat odlehčeným způsobem. Žáka je 
třeba zaujmout a dovézt ho k otázce proč jsou věci tak, jak jsou. V hodnoceném období je činnost žáků 
zaměřena na výrobu konkrétních drobných předmětů, které z důvodu větší motivace se stanou jejich 
majetkem. 

Kroužek technologie broušení skla 

Vedoucí kroužku Den konání kroužku Práce s žáky za měsíc - plán Práce s žáky za měsíc   
Mgr. Kříž středa 8 hodin 8 hodin 
Příprava kroužku za měsíc Plán počtu žáků Počet přihlášených žáků Procento účasti na plán 
6 hodin 5 11 131 

 

o Popis činnosti kroužku 
Kroužek technologie broušení skla vhodným způsobem doplňují výuku praktického vyučování a 
výtvarné výchovy. Žáci pak na praktických příkladech lépe chápou jednotlivé postupy práce. Protože se 
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jedná o volnočasovou aktivitu, je třeba jednotlivé postupy vysvětlovat odlehčeným způsobem. Žáka je 
třeba zaujmout a dovézt ho k otázce proč jsou věci tak, jak jsou. V hodnoceném období je činnost žáků 
zaměřena na výrobu konkrétních drobných předmětů, které z důvodu větší motivace se stanou jejich 
majetkem. 

 
Kroužky žáků základní školy  

Kroužek fyzikální II - elektrická měření  

Vedoucí kroužku Den konání kroužku Práce s žáky za měsíc - plán Práce s žáky za měsíc   
Ing. Bc. Mágr pondělí 4 hodiny 4 hodiny 
Příprava kroužku za měsíc Plán počtu žáků Počet přihlášených žáků Procento účasti na plán 
3 hodiny 5 5 63 
 

o Popis činnosti kroužku 
Elektrická měření vhodným způsobem doplňují výuku v předmětu fyzika. Žáci pak na praktických 
příkladech lépe chápou jednotlivé fyzikální zákony a principy činnosti jednotlivých zařízení. Protože se 
jedná o volnočasovou aktivitu, je třeba jednotlivé postupy měření vysvětlovat odlehčeným způsobem. 
Žáka je třeba zaujmout a dovézt ho k otázce proč jsou věci tak, jak jsou. V hodnoceném období je 
činnost žáků zaměřena na výrobu konkrétních drobných předmětů, které z důvodu větší motivace se 
stanou jejich majetkem. 
 

Chemický kroužek  

Vedoucí kroužku Den konání kroužku Práce s žáky za měsíc - plán Práce s žáky za měsíc   
Mgr. Petrová pondělí 4 4 
Příprava kroužku za měsíc Plán počtu žáků Počet přihlášených žáků Procento účasti na plán 
3 4 4 75 

 
o Popis činnosti kroužku 

Kroužek chemie vhodným způsobem doplňují výuku v předmětu chemie. Žáci pak na praktických 
příkladech lépe chápou jednotlivé chemické zákony a principy. Protože se jedná o volnočasovou 
aktivitu, je třeba jednotlivé postupy vysvětlovat odlehčeným způsobem. Žáka je třeba zaujmout a 
dovézt ho k otázce proč jsou věci tak, jak jsou. V hodnoceném období je činnost žáků zaměřena na 
chemické pokusy. 

Kroužek fyzikální I - osvětlovací techniky a elektrotechniky  

Vedoucí kroužku Den konání kroužku Práce s žáky za měsíc - plán Práce s žáky za měsíc   
p. Sieber, p. Kment pondělí 8 hodin 8 hodin 
Příprava kroužku za měsíc Plán počtu žáků Počet přihlášených žáků Procento účasti na plán 
6 hodin 5 9 115 

 
o Popis činnosti kroužku 

Kroužek fyzikální I - osvětlovací techniky a elektrotechniky vhodným způsobem doplňují výuku 
praktického vyučování a fyziky. Žáci pak na praktických příkladech lépe chápou jednotlivé principy a 
postupy práce. Protože se jedná o volnočasovou aktivitu, je třeba jednotlivé postupy vysvětlovat 
odlehčeným způsobem. Žáka je třeba zaujmout a dovézt ho k otázce proč jsou věci tak, jak jsou. 
V hodnoceném období je činnost žáků zaměřena na výrobu konkrétních drobných předmětů, které 
z důvodu větší motivace se stanou jejich majetkem. 
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Kroužek technologie malování, rytí a broušení skla 

Vedoucí kroužku Den konání kroužku Práce s žáky za měsíc - plán Práce s žáky za měsíc   
p. Pánková, p. Rydlová úterý 8 hodin 8 Hodin 
Příprava kroužku za měsíc Plán počtu žáků Počet přihlášených žáků Procento účasti na plán 
6 hodin 5 9 67 

 
o Popis činnosti kroužku 

Kroužek technologie malování, rytí a broušení skla vhodným způsobem doplňují výuku praktického 
vyučování a výtvarné výchovy. Žáci pak na praktických příkladech lépe chápou jednotlivé postupy 
práce. Protože se jedná o volnočasovou aktivitu, je třeba jednotlivé postupy vysvětlovat odlehčeným 
způsobem. Žáka je třeba zaujmout a dovézt ho k otázce proč jsou věci tak, jak jsou. V hodnoceném 
období je činnost žáků zaměřena na výrobu konkrétních drobných předmětů, které z důvodu větší 
motivace se stanou jejich majetkem. 
 
Za školní rok 2013/2014 sestavil. Ing. Josef Mágr 
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Příloha 2:   VÝROČNÍ ZPRÁVA - DOMOV MLÁDEŽE 
 

1. Základní údaje o domově mládeže 
 

Domov mládeže, Kamenický Šenov, 9. května 228, od 1. 7. 2006 součástí Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57. 
 
IČ:         622 37 039 
Kapacita domova mládeže:  64 lůžka IZO: 102133859 
Kapacita školní jídelny:   150 jídel IZO: 102133824 
 
Zřizovatel:    Odbor školství a mládeže KÚLK 
 

2. Organizace činnosti 
 

V domově mládeže zajišťujeme mimoškolní výchovu žáků při respektování jejich 
osobních zájmů, aktivního odpočinku, rozvíjení schopností, nadání a zájmů, 
pomáháme při přípravě na vyučování, při rozhodování o volbě povolání. Žákům 
SUPŠS poskytujeme ubytování i celodenní stravování. 
 
3. Výkon státní správy 

 
Druh a počet vydaných správních rozhodnutí  0 
Odvolání proti rozhodnutí ředitele   0 
 
4. Údaje o pracovnících domova mládeže, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 

 
Pedagogičtí pracovníci:  1 vedoucí vychovatelka Dutá Hana 
1 vychovatelka  Mikešová Regina 

1           část.úvazek Rydlová Jana(dozor v době   
                                                                  výdeje obědů- do 15.00 hod.) 
 
Nepedagogičtí pracovníci: 1 vedoucí stravování 
1 kuchařka 

0.5      pomocná kuchařka 
0,5 uklízečka (pracovní poměr na dobu   

určitou - důchodkyně) 
 

 
Věková skladba pedagogických pracovníků k 30. 6. 2014 : 
 
vedoucí vychovatelka   51 let 
vychovatelky    41 a 64 let 
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Odborná a pedagogická způsobilost pracovníků domova mládeže: 
 
vedoucí vychovatelka Hana Dutá ÚSO nepedagogické, DPS – doplňkové        

pedagogické studium 
                               vychovatelka  Mikešová Regina pedagogické minimum 
                                       

                               
                               vychovatelka  Rydlová Jana     ÚSO nepedagogické, DPS – doplňkové        

                                pedagogické studium 
 
  

1. Údaje o počtu ubytovaných a stravovaných žáků 
 

Ve školním roce 2013/2014 bylo v domově mládeže ubytováno 32 žáků, z toho 22 dívek. 
Všichni ubytovaní žáci se celodenně stravovali. Z celkového počtu bylo 21 zahr. studentů. 
V listopadu po obdržení víza nastoupili další 4 zahr. studenti . Od listopadu 2013 bylo 
ubytováno celkem 36 žáků . Do školní jídelny docházelo na obědy 10  žáků a 20 
pedagogických a provozních pracovníků. 

2. Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Přehled o uplatněných výchovných opatřeních 
 

Rodiče jsou informováni o chování dětí převážně telefonicky. Bylo uděleno několik  ústních  
pochval  žákům  za  pomoc  v  domově mládeže - , úklid sněhu , pochvaly  za  pomoc  
v domově mládeže při likvidaci sběru,při malování pokojů třídění odpadů,  pochvaly za 
výzdobu domova mládeže vlastními výtvarnými pracemi. Ústní   napomenutí  vychovatelky 
bylo uděleno v  případech  opakovaného porušování zákazu kouření v objektu domova 
mládeže – nerespektování směrnice o zákazu kouření, kterou vydal ředitel školy. 
 Výchovné problémy se žáky jsou řešeny okamžitě – telefonickým kontaktem s rodiči, kteří 
při odstraňování problémů spolupracují. Veškeré přestupky jsou řešeny s vedením školy. 
S vedením školy byly řešeny  závažné kázeňské přestupky 3 žáků. 

 
Přehled prezentace výsledků zájmové činnosti 
 
Ubytovaní  žáci    z vlastní iniciativy vyzdobují domov mládeže – vánoční a velikonoční 
výzdoba, jaro, podzim apod.     Docházejí    na   zájmové    kroužky –   převážně do 
školy – večerní kreslení, rytí, broušení. V  Domově mládeže  je  instalována  tzv.  
minigalerie – tj. výstavka prací žáků SUPŠS, slouží k výzdobě domova a je průběžně 
obnovována a doplňována.   
 
Výchovně vzdělávací práce v domově mládeže 
 
Výchovně vzdělávací práci v domově mládeže zajišťují  vychovatelky, v září 2013 byl 
opět zaveden v týdnu  dvousměnný provoz a o víkendech , svátcích a prázdninách 
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nepřetržitý provoz – právě zejména o víkendech je práce pedagogů psychicky náročná 
vzhledem k suplování rodičů (os. problémy, stýskání , dospívání ,vyzrávání ,studijní 
doučování , praní prádla , příprava jídla atd. ) , ve směnách se střídají vychovatelky 
včetně vedoucí vychovatelky. O víkendech vykonávají dozor nad studenty ze zahraničí 
pracovníci SUPŠS.  Byl stanoven rozpis služeb vychovatelů, který slouží také jako 
podklad ke mzdám a docházka.   Na soboty  a  neděle odjíždějí tuzemští žáci domů. 
Vychovatelka se stává při  plném   počtu  žáků    především   koordinátorkou  
mimoškolní činnosti. Snahou vychovatelek je pomoci žákům přizpůsobit se prostředí 
domova mládeže, spolužákům, najít si mezi nimi své místo, pomáhají žákům osvojit si 
určité návyky – soužití v kolektivu, pořádek, způsob komunikace s dospělými i se 
spolužáky. Navíc po snížení stavu pracovníků zajišťuje  i  výdej studené  večeře  
ve středu.  Vychovatelka  má přehled o  odchodech a  příchodech žáků, o  jejich  
zájmové  činnosti   ve škole i mimo Kamenický Šenov.  Pracuje  s výchovnou skupinou. 
Vychovatelky i ostatní pracovníci domova mládeže plnili úkoly z Hlavního zaměření 
práce DM v Kamenickém Šenově na školní rok 2013/2014. 
 
Zlepšování podmínek v domově mládeže 
 
Je naším prvořadým zájmem přizpůsobit  bydlení  v  Domově  mládeže modernímu  
způsobu  bydlení  a  zpříjemnit  tak studentům pobyt  v  domově mládeže.  Plánované 
stavební úpravy z minulých let se nepodařilo zajistit. Vždy  před  vánočními  svátky  je 
doplňováno sportovní vybavení a některé společenské hry – dle finančních možností 
 
Pedagogická dokumentace 

 
Vychovatelky vedou pedagogickou dokumentaci – deník výchovné skupiny, osobní spis 
žáka, denní záznam. Na školní rok je zpracován dokument Hlavní zaměření práce 
domova mládeže. Vyhotovují se zápisy z žákovského shromáždění, ze žákovské 
samosprávy,  schůzek stravovací komise. Na informačním panelu je zveřejněn 
Operativní plán mimoškolní činnosti na každý měsíc. Vnitřní řád a Režim dne, včetně 
předpisů BOZP jsou zveřejněny a žáci jsou s předpisy seznámeni na žákovském 
shromáždění. Je vyvěšen traumatologický plán, organizace školního roku, rozvrh hodin 
ve škole a další informace pro žáky. Vychovatelky  spolupracují s rodiči, se školou 
s lékařem apod. Na začátku školního roku předávají rodičům žáků dotazníky, týkající se 
pohybu žáků mimo město, stanovisko rodičů ke kouření dětí a další pokyny 
k ubytování v domově mládeže. Rodiče obdrží také podrobné informace k ubytování 
v domově mládeže.  V červnu 2014 obdrželi žáci informační list k ubytování v domově 
mládeže – zde je uvedena organizace školního roku a obecné informace k ubytování 
v domově mládeže. apod. 
 
Problémy ve výchovné práci 
 
Ve výchovné činnosti se snažíme především poznat své žáky, jeho rodinné zázemí. 
Prvořadým úkolem je dle možnosti žákům pomáhat, obzvláště žákům prvního ročníku 
při přizpůsobování se a adaptaci v novém prostředí. Značně narůstá počet kuřáků již 
mezi  žáky  prvního  ročníku,  kupodivu zejména dívek, přibývá  žáků,  kteří  již  mají  
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zkušenosti  s alkoholem. V tomto školním roce jsme nezaznamenali v domově 
mládeže ani náznak používání návykových látek – drog. V posledních  letech  
zaznamenáváme  zvýšenou  potřebu  žáků  svěřit  se s problémy dospívající mládeže i 
se  sociální  situací  v  rodině.  Tito  žáci  se  těžko vyrovnávají s tím, že na ně rodiče 
nemají dostatek času, některé rodiny mají finanční problémy  vzniklé  se  ztrátou  
zaměstnání,  rozvod  rodičů  a  další  negativní  vlivy. Vychovatelky hovoří se žáky 
především na téma osobní identity /sebepoznání, sebepřijetí/, vztahy – rodina, 
přátelství, partnerství, sexualita, zdravotní osvěta, prevence AIDS a HIV závislosti, 
drogy, alkohol, gamblerství, budoucnost, studium, zaměstnání, globální otázky, 
ekologie, rasismus, sociální problémy. Tímto výchovným působením, osobními  
rozhovory  na  uvedená  témata  pomáháme  našim  žákům,  obklopeným nejistotou, 
dezorientací, velkými společenskými změnami, ztrátou obecně uznávaných hodnot se 
orientovat. Chápeme situaci, že každé dítě potřebuje někoho, ke komu má důvěru, na 
koho se může v krajní situaci obrátit. Tuto  pozitivní  změnu uplatňujeme v každodenní 
praxi. Radíme, jak se bránit před tlaky problémů, které neumějí řešit, jak se na ně 
psychicky připravovat, jak jim předcházet. Snažíme se dovést je k tomu, aby se 
otevřeli komunikaci,  aby  byli  schopni  spolupracovat. Snažíme se u žáků rozvíjet 
volnočasové aktivity  v  podmínkách našeho  domova,  školy i města. 
 Výchovná práce v domově mládeže je náročná také proto, že v rodinách často 
chybí preference rodinného zázemí, výchova k úctě a slušnosti a na výchovných 
pracovnících je tyto zásadní aspekty výchovy žákům připomínat. Vzhledem k nové 
situaci  - ubytování nezletilých zahraničních studentů, kteří v DM tráví celý šk. r. je tato 
práce velmi náročná a zahrnuje veškerou péči suplující rodinu (doprovod k lékaři , 
péče o nemocné , preventivní péči , pomoc při řešení běžných životních problémů ) 
Ne vždy je komunikace snadná vzhledem k odlišné kultuře , mentalitě a rodinným 
zvyklostem . 
 
Pochvaly 
 
V tomto školním roce nebyly uděleny žádné pochvaly za práci v mimoškolní činnosti.   

 
Spolupráce se školou 

 
Se SUPŠS úzce spolupracují pedagogičtí pracovníci domova mládeže. Vychovatelky se 
zúčastňuje  pedagogických  a  klasifikačních  porad  i  dalších  akcí školy, maturit,  atd. 
Se školou spolupracuje i v oblasti protidrogové prevence, výchovných porad. Provoz 
domova mládeže se přizpůsobuje rozvrhu ve škole. SUPŠS předává informace o žácích, 
o jejich výsledcích ve škole, společně se školou konzultujeme výchovné  a  další  
problémy  ubytovaných  žáků.  Pedagogičtí   pracovníci   školy mohou kdykoliv 
navštívit domov mládeže, shlédnout ubytovací a stravovací část domova mládeže, 
mohou tlumočit připomínky žáků k ubytování, stravování apod. Každodenní kontakt 
s pedagogickými pracovníky školy nám umožňuje lépe poznat přístup našich žáků ke 
studiu a chování ve škole. 
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Spolupráce s rodiči 
 

Po  přijetí  žáka  do  domova  mládeže  obdrží rodiče informační list k podmínkám 
ubytování v domově mládeže včetně organizace školního roku. Při schůzkách rodičů 
ve škole navštěvují  rodiče  i  domov  mládeže. Bohužel v posledním roce zájem ze 
strany rodičů výrazně poklesl. Další  jednání  s  rodiči žáků se uskutečňují telefonicky,  
dle  potřeby  jsou  zváni  do  domova   mládeže   na   osobní   jednání. Rodičům  
nabízíme  možnost degustace stravy.  Stává se ale také, že rodiče se neinformují na 
chování svého dítěte v domově mládeže, neprojevují zájem ani tehdy, když přijedou 
pro dítě do domova mládeže a mají možnost si s vychovatelkou pohovořit. Jsou tak 
jednostranně informováni o pobytu dítěte v domově mládeže, což nepřispívá 
k dobrým vzájemným vztahům.   Proto při každém kontaktu rodiče vybízíme 
k návštěvě, telefonickému kontaktu apod. – všechny vychovatelky vždy rády podají 
informace. 

 
Prezentace domova mládeže na veřejnosti 

 
Každoročně o hlavních prázdninách se uskutečňuje v domově mládeže stáž studentů 

OSŠPO Kolín. V průběhu celého školního roku bylo v domově mládeže zajišťováno 
ubytování cizích osob, zejména zahraniční studenti – stážisté.U                                 
bytování studentů z Turnova – stáž – kováři, v květnu a červnu byla v domově mládeže 
ubytována skupina  studentů z Rheinbachu ,  v srpnu – ubytování studentů OSŠPO 
Kolín. 
Výzdoba domova mládeže – vánoční výzdoba, velikonoční, instalace vlastních 
výtvarných prací. 

            Poskytování informací o činnosti domova mládeže do městské kroniky. 
            Pomoc starším občanům města při skládání uhlí.  
 

Přehled akcí mimoškolní činnosti v domově mládeže ve školním roce 2013/2014 
 

Schůzka s rodiči žáků 1. ročníku 
Žákovské shromáždění 
Beseda se žáky 1. ročníku „Místo, odkud pocházím“ 
Večerní kurzy ve škole – malování, broušení, 
Žákovské shromáždění – k ukončení 1. pololetí , 2 . pol. 
Pomoc při úklidu listí a sněhu na chodníku DM 
Pomoc při ubytování studentů – stážistů z Rheinbachu – uvolnění pokojů 
Maturitní ples 
Pomoc při přípravě pokojů na ubytování stážistů 
Závěrečné žákovské shromáždění 
Maturity 
Pomoc žáků při malování pokojů 

            Poznávací výlety studentů ze zahraničí 
            Pomoc a účast na kulturních akcí města 
            Pravidelná individuální zájmová činnost 
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večerní rytí, kreslení, broušení, ve škole, stolní  tenis, aerobic, karate, box,  disko-
tance, práce na počítači, využívání posilovacího náčiní v domově mládeže, výlety do 
okolí města, seznamování s městem a okolím žáky 1. ročníku – organizují starší žáci, 
fotografování, využívání malířských stojanů a lavic v domově mládeže, hra na hudební 
nástroje, poslech hudby, TV.      

 Závěr:  
 Domov mládeže je důležitou součástí školy. Poskytuje ubytovaným žákům spolehlivé 

a klidné zázemí, žákům umožňuje všestranné využívání aktivit, které nabízí škola  - tj.   
večerní kurzy kreslení, broušení, rytí apod. a tak lépe uplatňovat a rozvíjet svůj talent. 
Výhodná je dostupnost domova mládeže při náročném rozvrhu hodin ve škole také 
z hlediska stravování – domov mládeže poskytuje celodenní stravování při dodržování 
stravovacích norem pro dospívající mládež. 
Při menším počtu ubytovaných studentů poskytuje  rodinné prostředí,  ve kterém žáci 
jednotlivých ročníků navazují kamarádské vztahy, nebyl zde za dlouhá léta ani náznak 
šikany. 
Bohužel se nedaří hlavně z důvodu nedostatku finančních prostředků zajistit 
plánované stavební úpravy a doplnění moderního vybavení domova mládeže včetně 
wifi – pokrytí po celé budově , vzhledem k pobytu zahr. studentů  , pro které je 
internet jediné pojítko s domovem  - je to nezbytné . Přáli bychom si, aby naši 
studenti mohli být ubytováni v moderním a upraveném prostředí a abychom i 
upravenou budovou domova mládeže a vkusným interiérem  mohli reprezentovat 
školu i ve světě obzvlášť v období, kdy jsou zde často ubytováni zahraniční studenti. 
 
       

 
Za školní rok 2013/2014 vypracovala:            Hana Dutá 
      vedoucí vychovatelka 
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Příloha 3:   Výroční zpráva pro ASPNet UNESCO 
 

 
1     8     5     6 

 
 

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 
SKLÁŘSKÁ, 

KAMENICKÝ ŠENOV 
 

Přidružený člen sítě škol ASPnet UNESCO 
 
 

ŠKOLNÍ ROK 2013– 2014 
 
 

 
Zpracoval: Mg. A. Ladislav Průcha – koordinátor ASPnet 
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1. Základní informace o škole 
 
Název školy: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, 

příspěvková organizace 

Adresa: Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov 

Telefon:487 764 965, fax:487 764 964 

E-mail:supss@supss-ks.cz 

www.czech-glass-school.com 

Jméno ředitele: Pavel Kopřiva 

Jméno koordinátora ASPnet: Ing. Mgr. Jan Hodničák, Mg. A. Ladislav Průcha 

Škola je členem ASPnet od: 21. 3. 2013 

Zaměření v rámci ASPnet: Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví 

2. Charakteristika zaměření v ASPnet 
 
Multikulturní sklářská škola 
 
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov se otevřela v rámci 
multikulturního vzdělávání a přístupu ke světovému kulturnímu dědictví v oblasti výtvarného 
zpracování skla a světelných objektů ve školním roce 2011/2012, kdy přijala 5 zahraničních 
studentů z Kazachstánu. Díky pozitivním referencím těchto žáků a spolupráce s panem Mgr. 
Z. Okůnkem, Ph.D., direktorem firmy Czech prestige, který zajišťuje nábor, stoupl zájem o 
studium ve školním roce 2012/2013 již na 12 studentů nejen z Kazachstánu, ale i z Ruské 
federace. Pro další období škola podniká iniciativu v oblasti multikulturního vzdělávání i pro 
zahraniční zájemce i z jiných zemí. 
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V rámci volnočasových aktivit zahraniční studenti participují i na akcích města Kamenický 
Šenov, kde se účastní jako organizátoři společenských a kulturních akcí pořádaných městem 
(např. Pobaltských). 
Žáci mají možnost výběru v rámci studovaného oboru z několika již tradičních zaměření, jako 
je malování, rytí, broušení skla, ale i nově otevřených jako je design světelných objektů, 
restaurování osvětlovadel, sklo v architektuře. 
Dále škola připravuje rozšířit vzdělávací nabídku o další obory vzdělání, jako je grafický 
design, průmyslový design, informační služby aj. Rovněž podniká kroky i v oblasti rozšíření 
vzdělávací nabídky o vyšší odborné vzdělávání a celoživotní učení, především v oblasti 
designu, konkrétně v designu světelných objektů, tavené plastiky, skla v architektuře, 
grafického a průmyslového designu. 
Mimo tyto současné aktivity pokračuje škola již dlouhodobě v příhraniční spolupráci se sklářskou 
školou v Rheinbachu (SRN) a dalšími středními školami v rámci projektu Leonardo. 
V rámci celoživotního učení pořádá škola pro zahraniční zájemce stáže, kurzy a školení v oblasti 
výtvarného zpracování skla a světelných objektů, resp. technik malování, broušení a rytí skla, včetně 
uměleckého ztvárnění tavené plastiky. Mezi zahraniční zájemce patří především umělci z USA, Činy, 
ale i ze zemí EU. 
Sklářská škola vznikla roku 1856 na přání místních výrobců, aby zajišťovala odbornou přípravu 
místních malířů a rytců skla a prostřednictvím ředitelů a pedagogů ovlivňovala výtvarnou, řemeslnou 
i technologickou úroveň sklářství. O udržení vysoké úrovně českého sklářství od poloviny 19. století 
dodnes se zasloužili také absolventi zdejší školy. 
Škola svým zaměřením patří nejen mezi nejstarší školy v Evropě, ale i na světě. Disponuje díky galerii 
bohatou sbírkou uměleckých děl, technologické dokumentace a sklářských technik od svého vzniku 
až po současnost, čímž patří mezi významné světové kulturní dědictví. 
V současnosti škola zpracovává projekt na inovaci školních vzdělávacích programů v oblasti 
výtvarného zpracování skla a světelných objektů, na vybavení školy novými technologiemi, 
na oživení tradičních postupů i progresivních metod daných světovým trendem. Nedílnou součástí 
projektu je i otevření se školy světu v oblasti vzdělávání zahraničních studentů a dalších zájemců. Celý 
projekt bude završen v roce 2016, kdy škola oslaví 160 let svého vzniku. 

 

3. Z historie 
 
Významně se zasloužil o vstup do sítě ASPnet UNESCO bývalý ředitel ak. mal. František Janák, 
který podal v roce 2009 svůj projekt „ Záchrana kořenů evropské kultury“. Škola byla 
zařazena jako první náhradník v pořadí čekatelů. Na tuto snahu navázal Ing. Mgr. Jan 
Hodničák s aktualizovaným projektem „ Multikulturní sklářská škola“, který byl podán v roce 
2012. Na základě těchto aktivit se škola stala 21. března 2013 oficiálním členem. V následující 
stati jsou uvedeny výňatky z projektu ak. mal. Františka Janáka. 
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4. Vstup do ASPnet UNESCO 
 

 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov se letos 21. března stala 
právoplatným Přidruženým členem škol (ASPnet) UNESCO. Zařadila se tak mezi 50 
prestižních škol ČR, které jsou členy této významné organizace, což svědčí o její 
profesionalitě a tradici. Na této významné události se podílelo především minulé vedení 
školy, vedené ak. mal. Františkem Janákem. Současné vedení aktualizovalo původně 
zpracovaný projekt a na základě těchto aktivit získala škola certifikát o členství, který byl 
slavnostně předán v Černickém paláci v Praze řediteli školy a koordinátorovi, z rukou Mgr. 
Petra Gazdíka, předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a STAROSTOVÉ. 
Světová organizace ASPnet UNESCO se hlásí ke čtyřem prioritním tématům definovaných 
UNESCO:  
1. Světové problémy a role systému OSN; 
2. Lidská práva, demokracie a tolerance; 
3. Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví; 
4. Životní prostředí a udržitelný rozvoj. 
 

Naše škola se přihlásila k prioritnímu tématu - Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví a 
zpracovala projekt zaměřený na Multikulturní sklářskou školu. 
 
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov se otevřela v rámci 
multikulturního vzdělávání a přístupu ke světovému kulturnímu dědictví v oblasti výtvarného 
zpracování skla a světelných objektů ve školním roce 2011/2012, kdy přijala 5 zahraničních 
studentů z Kazachstánu. Díky pozitivním referencím těchto žáků stoupl zájem o studium ve 
školním roce 2012/2013 již na 12 studentů nejen z Kazachstánu, ale i z Ruské federace. Pro 
další období škola podniká iniciativu v oblasti multikulturního vzdělávání i pro zahraniční 
zájemce i z jiných zemí, především z EU. 
V rámci volnočasových aktivit zahraniční studenti participují i na akcích města Kamenický 
Šenov, kde se účastní jako organizátoři společenských a kulturních akcí pořádaných městem. 
Žáci mají možnost výběru v rámci studovaného oboru z několika již tradičních zaměření, jako 
je malování, rytí, broušení skla, ale i nově otevřených jako je design světelných objektů, 
restaurování osvětlovadel, sklo v architektuře. 
Dále škola připravuje rozšířit vzdělávací nabídku o další obory vzdělání, jako je grafický 
design, průmyslový design, informační služby aj. Rovněž podniká kroky i v oblasti rozšíření 
vzdělávací nabídky o vyšší odborné vzdělávání a celoživotní učení, především v oblasti 
designu, konkrétně v designu světelných objektů, tavené plastiky, skla v architektuře, 
grafického a průmyslového designu. 

strana 47 



 

Mimo tyto současné aktivity pokračuje škola již dlouhodobě v příhraniční spolupráci se sklářskou 
školou v Rheinbachu (SRN) a dalšími zahraničními středními školami. 
V rámci celoživotního učení pořádá škola pro zahraniční zájemce stáže, kurzy a školení v oblasti 
výtvarného zpracování skla a světelných objektů, resp. technik malování, broušení a rytí skla, včetně 
uměleckého ztvárnění tavené plastiky aj. Mezi zahraniční zájemce patří především umělci z USA, Činy, 
Austrálie, ale i ze zemí EU. 
Sklářská škola vznikla roku 1856 na přání místních výrobců, aby zajišťovala odbornou přípravu 
místních malířů a rytců skla a prostřednictvím ředitelů a pedagogů ovlivňovala výtvarnou, řemeslnou 
i technologickou úroveň sklářství. O udržení vysoké úrovně českého sklářství od poloviny 19. století 
dodnes se zasloužili také absolventi zdejší školy. 
Škola svým zaměřením patří nejen mezi nejstarší školy v Evropě, ale i na světě. Disponuje díky galerii 
bohatou sbírkou uměleckých děl, technologické dokumentace a sklářských technik od svého vzniku 
až po současnost, čímž patří mezi významné světové kulturní dědictví. 
V současnosti škola zpracovává projekt na inovaci školních vzdělávacích programů v oblasti 
výtvarného zpracování skla a světelných objektů, na vybavení školy novými technologiemi, 
na oživení tradičních postupů i progresivních metod daných světovým trendem. Nedílnou součástí 
projektu je i otevření se školy světu v oblasti vzdělávání zahraničních studentů a dalších zájemců.  
Celý projekt bude završen v roce 2016, kdy škola oslaví 160 let svého vzniku. 
 
Ing. Mgr. Jan Hodničák, koordinátor ASPnet, UNESCO, zástupce ředitele školy 

 
 

5.0.  Mezinárodní rok Geologie 
 
Téma Geologie, jež pro rok 2014 OSN vyhlásilo, představuje hlavní téma školního roku 
2013/2014. Toto téma bylo připomenuto mj. i během „týdne škol UNESCO“ pořádaného sítí 
ASPnet. Další doprovodné akce proběhly i v souvislosti s přípravou nadcházejícího výročního 
setkání ASPnet 2014.  

6.0. Aktivity školy 
 
Škola zprostředkovala studentům přednášku ve vlastivědném muzeu v České lípě. 
Ta představila studentům problematiku geologie v globálním aspektu, ale i v lokálních  
souvislostech a měřítcích. 
 

6.1. Aktivity pedagogů 
 

Pro vedoucí jednotlivých oborů bylo toto téma schváleno jako klauzurní. Studenti byli vedeni 
k vlastnímu hledání, v tak široce zadaném obsahu. Inspiraci hledali dle vlastních zájmů.  
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Snahou pedagogů bylo dosáhnout co nejrozmanitějších názorových výstupů. Docházelo ke 
konstruktivnímu dialogu nad návrhy. A díky tématu došlo k použití pro studenty nových 
technologií. 

6.2. Aktivity žáků 
 
Studentům bylo zadáno téma jako klauzurní práce. Vznikly návrhy v podobě kreseb a maleb 
a následně samotná realizace v materiálu. Byly zrealizovány užité předměty, volné plastiky a 
světelné objekty.  

7.0. Závěr 
 
Smyslem školy je naplnit myšlenku realizace Multikulturní sklářské školy a Mezikulturního 
vzdělávání a světového dědictví. Završit myšlenku ak. mal. Františka \Janáka, oslavit 160 let 
vzniku nejstarší sklářské školy na světě a šířit její význam. Dlužíme to předcházejícím, 
současným a budoucím generacím. 
Věříme, že k tomu přispěje přidružené členství v síti škol ASPnet UNESCO. Prostřednictvím 
mezinárodních projektů chceme připomenout historii, ale i současnost výtvarného 
zpracování skla a světelných objektů, tradičních technik, jako je malování, broušení a rytí 
skla. 
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Příloha 4.  

Krajský úřad Libereckého kraje 
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 

 
U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2 

telefon: 485 226 111, fax: 485 226 299  

VÝPIS Z REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ  

 
 
Druh školy:  
  Střední škola IZO: 102 133 883  
 
nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 180 
 
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  

 
1. 
2. 

Havlíčkova 57, 471 14   Kamenický Šenov 
Havlíčkova 56, 471 14   Kamenický Šenov 

 
 
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy:  
82-41-M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba  
1. 82-41-M/024 Design světelných objektů  

 

denní forma vzdělávání 
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 
 

délka vzdělávání: 4 r. 0 měs. 
72 
 

 
dobíhající obor 
 

2. 82-41-M/040 Výtvarné zpracování skla - broušení a vzorování broušeného skla  

 

denní forma vzdělávání 
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 
 

délka vzdělávání: 4 r. 0 měs. 
32 
 

 
dobíhající obor 
 

3. 82-41-M/042 Výtvarné zpracování skla - tvarování, malování a leptání skla  

 

denní forma vzdělávání 
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 
 

délka vzdělávání: 4 r. 0 měs. 
32 
 

 
dobíhající obor 
 

4. 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů  

 

denní forma vzdělávání 
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 
 

délka vzdělávání: 4 r. 0 měs. 
180 
 

 
Činnost vykonává právnická osoba  

 
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 
57, příspěvková organizace 

 
 identifikátor právnické osoby: 600 010 023 IČO: 62 237 039 
právní forma: příspěvková organizace 

  adresa: Havlíčkova 57 
471 14   Kamenický Šenov 

 
 
zřizovatel: Liberecký kraj 
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právní forma: kraj, IČO: 70 891 508 

adresa: U Jezu 642/2a 
461 80   Liberec 2 

 
Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.  
 
 
IZO: 102 133 883 -1-   

 
k IZO: 102 133 883 -2-   

 
Ředitel: doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D., narozen 6. 9. 1968 
adresa trvalého pobytu: 
 Prácheňská 791 

471 14   Kamenický Šenov 
Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. 
 
 
Datum účinnosti posl. rozhodnutí: 12. 6. 2014 
Datum vystavení posl. rozhodnutí: 12. 6. 2014 
Č. j. posledního rozhodnutí: MSMT-19395/2014-3 
Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005 
Datum zahájení činnosti: 25. 7. 1996 
Datum výpisu: 10. 10. 2014 
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Krajský úřad Libereckého kraje 

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 
 

U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2 
telefon: 485 226 111, fax: 485 226 299  

VÝPIS Z REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ  

 
 
Druh/typ školského zařízení:  
  Domov mládeže IZO: 102 133 859  
 
nejvyšší povolený počet lůžek ve školském zařízení: 64 
 
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  

 1. 9. května 228, 471 14   Kamenický Šenov 
 
Činnost vykonává právnická osoba  

 
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 
57, příspěvková organizace 

 
 identifikátor právnické osoby: 600 010 023 IČO: 62 237 039 
právní forma: příspěvková organizace 

  adresa: Havlíčkova 57 
471 14   Kamenický Šenov 

 
 
zřizovatel: Liberecký kraj 

právní forma: kraj, IČO: 70 891 508 
adresa: U Jezu 642/2a 

461 80   Liberec 2 
 
Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.  
 
Ředitel: doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D., narozen 6. 9. 1968 
adresa trvalého pobytu: 
 Prácheňská 791 

471 14   Kamenický Šenov 
Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. 
 
 
Datum účinnosti posl. rozhodnutí: 1. 7. 2006 
Datum vystavení posl. rozhodnutí: 1. 7. 2006 
Č. j. posledního rozhodnutí: OŠMTS-179/06-RZS 
Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005 
Datum zahájení činnosti: 25. 7. 1996 
Datum výpisu: 10. 10. 2014 
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Krajský úřad Libereckého kraje 

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 
 

U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2 
telefon: 485 226 111, fax: 485 226 299  

VÝPIS Z REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ  

 
 
Druh/typ školského zařízení:  
  Školní jídelna IZO: 102 133 824  
 
nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 150 
 
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  

 1. 9. května 228, 471 14   Kamenický Šenov 
 
Činnost vykonává právnická osoba  

 
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 
57, příspěvková organizace 

 
 identifikátor právnické osoby: 600 010 023 IČO: 62 237 039 
právní forma: příspěvková organizace 

  adresa: Havlíčkova 57 
471 14   Kamenický Šenov 

 
 
zřizovatel: Liberecký kraj 

právní forma: kraj, IČO: 70 891 508 
adresa: U Jezu 642/2a 

461 80   Liberec 2 
 
Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.  
 
Ředitel: doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D., narozen 6. 9. 1968 
adresa trvalého pobytu: 
 Prácheňská 791 

471 14   Kamenický Šenov 
Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. 
 
 
Datum účinnosti posl. rozhodnutí: 1. 7. 2006 
Datum vystavení posl. rozhodnutí: 1. 7. 2006 
Č. j. posledního rozhodnutí: OŠMTS-179/06-RZS 
Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005 
Datum zahájení činnosti: 25. 7. 1996 
Datum výpisu: 10. 10. 2014 
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