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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:              doc. MgA. Pavel Kopřiva PhD. 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:      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), David Sobotka, zástupce nezletilých studentů, Jiří 
Vosecký, Dipl. um.  Alena Losová, zástupce zřizovatele, Igor Kachev, 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 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).  
 
Škola vypracovala během školního roku 2014/15 nový ŠVP a  s platností od 1. 9. 2015 nabízí 
obor: 82-41-M/01 Užitá malba. Tento obor stojí na třech základních pilířích. 1. Techniky 
malby a ilustrace, 2. Malba v architektuře, 3. Grafický design a typografie. 
 

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. 
Výuka počítačové grafiky je směřována k rozvoji znalostí nových technologií, které používají 
naši sociální partneři – sklářské firmy. Studenti si samostatně připravují podklady pro řezání 
vodním paprskem, řezání laserem a pro 3D tisk. 
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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) 

 
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 2,27 6,17 2,86 1,66 12,96 
z toho ženy 0 1,07 2,19 0 0,38 3,64 
 
 
Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů)  
v přepočtených úvazcích    
     

počet                      
(přepočtení na plně 

zaměstnané) 

z toho bez odborné 
způsobilosti 

 
  

12,96 0,96    
     

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 1,00 0 
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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 

Vychovatelé Asistenti pedagoga Ostatní Celkem 

2,5 0 0,5 3 

 
 
Personální změny: 
Během školního roku 2014/15 nedošlo k žádným personálním změnám. Pro příští školní rok 
předpokládáme obsazení částečného úvazku novým učitelem pro vyučování výtvarné 
přípravy. 
 
Další vzdělávání učitelů 
 
Jeden pedagog získal osvědčení o kvalifikaci na NIDV Liberec. 
Ředitel je přihlášen a studuje funkční studium na NIDV Liberec. 
 
Údaje o počtu žáků 
 
Počty žáků podle oborů k 30. 9. 2014 
 

Kód Název 
Počet žáků v ročníku celkem / dívky 

    první druhý třetí čtvrtý celkem 

8241M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 15/10 21/13 17/10 21/18 74/51 

                                                                             
 
 
Údaje o přijímacím řízení  
  
  
SŠ počet 
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 22 
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 12 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 20 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 0 
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        z toho vyřešeno autoremedurou 0 
        z toho postoupeno krajskému úřadu 0 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 12 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 2 
Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 
 
 
Rozhodnutí vydaná ředitelem školy  
  
  
Rozhodnutí: počet 
o přestupu do jiné SŠ 4 
o změně oboru vzdělání 0 
o přerušení vzdělávání 0 
o opakování ročníku 1 
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 6 
 
 
 
 
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 

14 6 8 1 1 0 

   
opravné zkoušky v jarním i podzimním 

zkušebním období 

počet žáků, kt. 
konali zkoušku 

počet žáků, kteří 
prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

4 1 3 
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Prospěch  žáků   
počet   
   
   
prospěl s vyznamenáním 11 
prospěl 53 
neprospěl 4 
nehodnocen 1 
ukončil st. v průběhu roku 6 

 
 
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 
Na základě žádosti o grant byla dne 22. 6. 2015 podepsána darovací smlouva s příspěvkem 
od Nadace Preciosa. Nadace Preciosa tak poskytla finanční dar 60 000,- Kč na pořízení 
vybavení jazykové učebny.  

 
Škola byla zapojena do projektu  Tech-UP  který  úspěšně realizovala v odborných kroužcích a 
exkurzích viz.  Samostatná příloha. 
 
Rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti 
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Projekt Rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti CZ.1.07/1.1.00/56.0286 byl zpracován ve 
školním roce 2014/15 v rámci výzvy č. 56 dle požadavků OPVK. Obsahuje následující 
šablony: 
Část A) Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 30 žáků a 2 pedagogy / Velká Británie (3 
šablony) 
Část B) Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 10 žáků a 1 pedagoga /SRN (1 šablona) 
Část C) Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 10 žáků a 2 pedagogy /Rakousko (1 
šablona) 
Část D) Zahraniční intenzivní kurz anglického jazyka pro 1 pedagoga / Velká Británie (1 
šablona) 
Část E) Čtenářská dílna (2 šablony) 
Část F) Stínování  pro 2 pedagogy / SRN Rheinbach (1šablona) 
Na projekt Rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti bylo uvolněno cca 950 tis. Kč. Projekt 
byl zahájen od 1. 9. 2015 a končí 31. 12. 2015. 
Koordinátory projektu jsou doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D., Ing. Mgr. Jan Hodničák, Ing. 
Bc. Josef Mágr. 
 
 
Přehled obdržených darů v období září 2014 - srpen 2015: 
     
Věcný dar: 
     
Poř. 
č.  

Poskytovatel Částka  Předmět daru číslo usnesení 

1.     
2.     
3.     
4.     
     
Účelově neurčený finanční dar: 
     
  žádný      
     
Účelově určený finanční dar:  
        
Poř. 
č.  

Poskytovatel Částka  Účel číslo usnesení 

1. Nadace Preciosa 60.000,- 
Kč 

Modernizace 
učebny jazyků 

1105/15 m RK ze dne 
22.6.2015 

2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
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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 
pokračujeme po dohodě s designérským oddělením Preciosy ve vyučování počítačové grafiky 
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. Generální ředitel 
Crystalexu osobně navštívil školu. 

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.  

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

v České Skalici a s firmou AJETO v Lindavě. Také firma Baňas Jablonec n.N. poskytuje 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, která poskytla vzorky barevného 
plochého skla pro obor rytí a vitráže.  V rámci budování LABORATOŘE SVĚTLA škola oslovila 
velké výrobce osvětlovacích těles firmu MODUS z České Lípy a zdrojů světla a nabídla všem 
spolupráci na vývoji nových světelných objektů. Firma Modus poskytla za zvýhodněných 
finančních podmínek LED osvětlovací tělesa do kinosálu a chodeb školy. Tímto krokem začala 
naše škola přecházet na novou ekologickou technologii osvětlování veřejných a výukových 
prostor, která je šetrná ke spotřebě elektrické energie a poskytuje výrazně lepší světelný 
komfort.  

 
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 
Mezinárodní rytecké sympozium. Úzká spolupráce nastala s Muzeem skla v Jablonci nad 
Nisou, kde jsme prezentovali školu v rámci 4. Ročníku Sklářského svítání. 
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 opět natočili výtvarné video z Noci 
skla a světla. Toto video o naší sklářské škole je dalším příspěvkem 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 
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médií výrazně pomáhá udržovat a vylepšovat mediální obraz školy. Sociální sítě škola využívá 
hlavně v získání a informování cizinců z řad sklářských výtvarníků, kteří se stávají účastníky 
našich krátkodobých kurzů. 
https://www.facebook.com/supss.kamenickysenov?fref=ts 
https://www.youtube.com/channel/UCXzO1VjS4-RsCMD6BuvqGaQ 
 
Škola také aktivně spolupracuje se zřizovatelem, kterým je Liberecký kraj.  V rámci vylepšení 
podmínek výuky výtvarných předmětů bude zrekonstruován ateliér výtvarné přípravy a pro 
tuto rekonstrukci, včetně změny přístupu světla do těchto prostor je připravena kompletní 
projektová dokumentace. Realizace stavby proběhne v dubnu 2016. Dle záměru kraje 
vybudovat centrum odborného vzdělávání v umělecké oblasti jsme připravili podkladové 
materiály rozvoje SUPŠS Kamenický Šenov zaměřené na vytvoření střediska Econtech, které 
by mělo přivést studenty k práci s novými technologiemi. 
 

 
Přednášky významných osobností 
 

Cena Jindřicha Chalupeckého je nejvyšší ocenění pro výtvarného umělce do 35.let. V 
letošním ročníku je mezi vybranými finalisty absolvent sklářské školy LUKÁŠ KARBUS. V rámci 
akcí pro veřejnosti si Lukáš vybral naší školu pro uskutečnění výtvarného workshopu a 
přednášky o své malířské práci. Ve čtvrtek 21. 5. 2015 společně se studenty realizoval 
netradiční hodinu malby a kresby. Dokument o jeho činnosti na naší škole je součástí 
prezentace jednotlivých finalistů této nejprestižnější české soutěže mladých umělců. 

 
 

           Zahraniční spolupráce. 
SUPŠS spoluorganizuje mezinárodní sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově. Sympozium 
proběhlo 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. Studentky Sabina Falcmanová a Lucie Medřická absolvovaly kurz na 
letní Akademii Bildwerk ve Frauenau v Německu. 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 Erasmus+. V krátkodobých i dlouhodobých (ročních) jedno 
i více oborových kurzech umožňuje studium zahraničním zájemcům o sklo, kterých neustále 
přibývá. 
Školu během roku navštívilo množství zahraničních kolegů a sklářské veřejnosti: 
prof. Suojia Zhang Tsinghua university glass studio, Čína 
prof. Mustafa Ağatekin a jeho asistentka Ferda Tazeoğlu,  
 Universita Eskişehir Anadolu , Turecko 
Prof. Kazimierz Pawlak a studenti ateliéru skla z akademie ve Wroclavi, Polsko 
Omur a Fatih Duruerk, Turecko 

Simon Lewis Wards, Nový Zéland 
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Ve školním roce 2014-15 absolvovali kurzy tyto studenti: 
Ibrahim Erdokian Turecko kurz tavené plastiky 
 
 
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. 
Díky těmto aktivitám bylo škole umožněno předat zástupkyni královské rodiny Sophii 
hraběnce z Wessexu věcný dar při slavnostním setkání na MŠMT 20.5. 2015. 
 

  
 

 
 
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. 
 
Úspěchy na výstavách a soutěžích 
 
Škola opět dosáhla v minulém školním roce řady významných úspěchů na mezinárodním 
i domácím poli. 
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Cena Ludvika Mosera 
Studentský design proběhl letos v Ostravě a ocenění získal Matouš Volák (3. Místo) za svou 
broušenou vázu 
Národní cena za studentský design 
Sanssouci Junior glass match  
Gletscherprise 2015 ocenění za své dílo získala Zara Gairbekova 
GlasKunstPrize Rheinbach 3. Místo získala Barbora Panochová s malovanou sadou na saké 
Přehled akcí podle měsíců (1. 9. 2014 až 30. 8. 2015) 
 
ZÁŘÍ   
 
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta zahájil školní rok na naší škole 
 

   
Dnes 1. 9. jsme ve škole přivítali vzácnou návštěvu. Školní rok 2014/15 přijel osobně zahájit 

hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta. Vyjádřil tak podporu naší sklářské škole a ve 

svém krátkém proslovu zmínil pozitivní atmosféru, která nyní ze školy vyzařuje.  Na úvodní 
setkání se studenty a pedagogy  přijel i personální ředitel firmy Preciosa a.s. pan Pavel Brzák, 

který podpořil studenty ve studiu sklářského a lustrařského řemesla a designu, které je na 

vzestupu. 

 
První Noc skla a světla 

   
 V pátek 19. 9. a v sobotu 20. 9. 2014 proběhl Den otevřených dveří a  první ročník Noci skla 

a světla (festivalu sklářského umění).  
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Výlet do Železného Brodu 

 
Začátek letošního školního roku začal pro 3. a 4.ročník brusičského a ryteckého oddělení 

výletem do Železného Brodu. Studenti postupně navštívili  Střední  uměleckoprůmyslovou 

školu sklářskou, kde probíhalo sympozium foukaného skla. Dále navštívili galerii Vlastimila 
Rady a výstavu Tavená plastika II. 
 
Sympozium rytého skla 2014 

   
Ve dnech od 15. do 21. 9. 2014 proběhlo mezinárodní sympozium rytého skla, které se po 
šesti letech vrátilo do Kamenického Šenova. Ve školní rytecké dílně se sešlo na dvacet 

vynikajících rytců skla, včetně studentů, z několika zemí. Během týdne vytvořili umělecká díla 

v královské sklářské disciplíně, kterou rytina bezpochyby je. Na závěr sympozia proběhla Noc 

skla a světla s kulturním programem. 
 
ŘÍJEN 
 
DESIGNBLOK 14 

    
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská se zúčastnila ve dnech  7. - 12. 10. 2014 

jako vystavovatel přehlídky Designblok 14, kde v domě U Minuty představila projekt 

"Společně záříme víc". Jde o interaktivní světelnou instalaci složenou ze skleněných objektů. 

Design objektů vytvořili studenti všech výtvarných oddělení školy. Instalace je symbolickým 
vyjádřením charitativního projektu Radia Impuls. 
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EDUCA Liberec 

 
 Od 16. do 18. 10. 2014 jste mohli navštívit náš stánek s interaktivní světelnou instalací a 

ukázkami skleněných objektů. Na Educe jsme prezentovali instalaci "Společně záříme víc" 
společný projekt naší školy a Radia Impuls, který byl poprvé představen na Designbloku v 

Praze. 
Výstava školy v Parlamentu ČR 

   
Naše škola přijala pozvání k uspořádání výstavy v Parlamentu České Republiky. V pondělí 27. 

10. 2014 v 16 00 hodin jsme slavnostně zahájili výstavu skla a svítidel navržených a 

realizovaných studenty a absolventy školy. Výstava trvala do 30. 11. 2014. 
 
LISTOPAD 
 
Návštěva sklářů z Turecka 

 
Ve dnech 3-6.11.2014 navštívil naší školu manželský pár z jižního Turecka Omur a Fatih 

Duruerk. 
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Plaketa pro gen.Sachera 

 
 Ve škole jsme vytvořili pamětní plakety k příležitosti odhaleni pomníku gen. Viléma Sachera 

ve Skalici u České Lípy. Odhalení pomníku provedl v sobotu 8. 11. 2014 hejtman libereckého 
kraje Martin Půta a generál Hnělička, poslední žijící válečný veterán bitvy u Tobruku. Čestní 

hosté včetně syna generála Viléma Sachera vyjádřili radost a spokojenost při pohledu na 

skleněnou připomínku významného hrdiny druhé světové války. 
 
Workshop pro ZUŠ Mšeno 

 
Dne 20. 11. 2014 k nám přijeli žáci základní umělecké školy ze Mšena. Po prohlídce naší školy 

a jednotlivých oddělení měli možnost vyrobit si pomocí různých technik vlastní světelnou 

plastiku v dílnách designu svítidel. Na vybranou surovinu ze skla si vytvořili nalepením prvků 

ověsů a bižuterie dekor podle vlastního návrhu. Pro lepení prvků použili technologii UV 
lepidla. Do hotové plastiky potom aplikovali jednoduchou elektroniku barevných LED pásků a 

baterie. Každý si tedy nakonec odvezl malou světelnou plastiku s vánočním nádechem. 

Workshop se vydařil a žáci ZUŠ projevili přání vracet se do naší školy i nadále pravidelně. 
 
PROSINEC 
 
Návštěva z Francie 

 
 Ve středu 3. 12. 2014 navštívila naší školu početná skupina odborníků a učitelů z Francie. Ve 

skupině byli zástupci všech francouzských regionů včetně francouzských ostrovů. Ukázali 

jsme jim školní galerii a vzorkovnu a také je provedli všemi dílenskými provozy školy. 
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Francouzští kolegové se živě zajímali o dění ve škole, o systém studia a druhy našich 

zaměření. Na závěr se vyjádřili nad kvalitou studentských prací. S několika zástupci jsme 
navázali úzkou spolupráci při výměně studentů mezi Francií a Českou republikou. 
 
Skleněná PF 

 
Ve škole jsme vyrobili celou kolekci skleněných  upomínkových předmětů pro Radio Impuls. 

Na výrobě netradičního  PFka se podíleli především pedagogové a studenti malířského a 

brusičského oddělení. 
 
Po stopách saského kurfiřta Augusta II 

 
Ve čtvrtek 4. prosince vyrazili studenti naší školy na tradiční poznávací výlet do saské 

metropole Drážďan. Město má právem přezdívku Florencie na Labi, protože je zde k vidění 

řada nádherných barokních staveb. Během okružní prohlídky města, která začala u pozlacené 

sochy Augusta Silného, se studenti seznámili s historií města a významnými stavebními 
skvosty, které vznikly právě díky tomuto významnému panovníkovi. Poté si jedna skupina 

prohlédla sbírky obrazové galerie Zwinger a druhá pak sbírky moderního malířství 

v Albertinu. Samozřejmě zbyl ještě čas na návštěvu vánočního trhu Striezelmarkt a na nákup 

vánočních dárků. Na všechny dýchla předvánoční atmosféra a příjemně naladěni se vrátili 
v pořádku domů. 
 
LEDEN  
 
1.Kolo talentových zkoušek 
 
ÚNOR 
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Výstava v MOSER Galerii v Praze 

    
 Práce studentů a pedagogů naší školy byly vystaveny od 5. 2. 2015 v galerii světoznámé 
sklářské značky MOSER v Praze. Výstava byla součástí projektu "Česká sklářská škola se 

představuje"  a trvala do konce dubna. Výstava byla také vyjádřením úzké spolupráce naší 

SUPŠS a sklárny Moser, se kterou mají naši studenti možnost spolupracovat v oblasti rytého 

a broušeného skla a v navrhování designu. 
 
 
Maturitní ples 
 

 
Maturitní ples sklářské školy letos proběhl v pátek 20. 2. 2015 od 19 00 hodin v kulturním 
domě Krystal v České Lípě.  
 
Návštěva z Nového Zélandu 

 
Pod vedením našeho učitele Petra Stacha proběhl od 23. do 27. února kurz tavené plastiky s 

novozélandským výtvarníkem Simonem Lewisem Wardsem. 
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BŘEZEN  
 
Návštěva lesnické školy 

 
V úterý 10. března 2015 jsme navštívili Střední lesnickou školu ve Šluknově. Studenti naší a 
partnerské  školy,  kteří jsou zapojeni do prestižního britského programu DofE (Mezinárodní 
cena Nadace vévody z Edinburgu), si pod vedením studentů a pedagogů  bezpečnostně - 
právního oboru ze Šluknova vyzkoušeli některé techniky sebeobrany, střelbu z laserové 
pistole a poznali prostředí lesnické školy. 
 
Návštěva z Rumunska 

 
Dne 19. 3. 2015 navštívila naši školu skupina rumunských studentů z Národní univerzity 

umění v Bukurešti, oddělení skla, keramiky a kovu (Universitatea Nationala de Arte).  

Rumunskou delegaci vedli Ioana Stelea, asistentka profesora Popoviči (vedoucí oddělení skla, 
keramiky a kovu na výše uvedené univerzitě) a učitel keramiky Ovidiu Ionescu. 
 
Exkurze v AGC Flat Glass Czech a.s. 
V rámci projektu TECHUP financovaného z ESF se žáci naší školy 17. 3. 2015 zúčastnili 

zajímavé exkurze v AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Teplice. Exkurze se zúčastnilo 

35 žáků druhých až čtvrtých ročníků. Exkurze byla zaměřena na prohlídku provozů na výrobu 
plochého skla. Technologie výroby plochého skla u žáků názorně rozvinula představu o 

reálném průmyslovém provozu.  
  
Výstava svítidel na Huti František Sázava 

   
 V pátek 20. 3. 2015 jsme zahájili výstavu svítidel, lustrů a světelných objektů v sázavské huti 

František. Výstava je ucelenou přehlídkou tvorby oddělení Design světelných objektů, který 
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vede MgA. Ladislav Průcha. V expozici je možné vidět různé přístupy a druhy práce se světle 

v kombinaci materiálů jako je sklo a kov. Vernisáže se zúčastnili zástupci školy ak.mal. Petr 
Menš, Mgr. Jakub Jelínek a MgA. Ladislav Průcha. Úvodní slovo pronesl ředitel naší školy doc. 

MgA. Pavel Kopřiva PhD.  

 

Sanssouci junior glass match  
Na soutěži mladých tvůrců v Karlových Varech škola představila práce studentů ze všech 

oddělení školy. Výstava proběhla v hotelu Sanssouci ve dnech 20. – 22. 3. 2015. 
 
Ocenění na soutěži Studentský design 

  
Broušená váza našeho studenta Matouše Voláka získala 3. místo v prestižní soutěži 
STUDENTSKÝ DESIGN 2015. Jeho práce uspěla v konkurenci 185 přihlášených prací studentů 
výtvarných škol ČR.  
 
DUBEN 
 
Exkurze našich žáků do Sázavy 

 
 
Exkurze se zúčastnilo 39 žáků prvních až třetích ročníků. Exkurze byla zaměřena na prohlídku 

provozů KAVALIERGLASS, a. s na výrobu skleněný výrobků z varného skla. Technologie 

výroby skla a skleněných výrobků názorně u žáků rozvinula představu o reálném 

průmyslovém provozu. Žáci měli možnost sledovat celý technologický proces. Na závěr 
exkurze měli žáci možnost shlédnout expozici výrobků podniku. Druhou částí exkurze byla 

prohlídka CENTRA SKLÁŘSKÉHO UMĚNÍ HUTĚ FRANTIŠEK V SÁZAVĚ, kde se žáci seznámili 

s technologií výroby skla, jeho dalšího a galerií výrobků předních sklářů. Třetí část exkurze 

byla věnována prohlídce kláštera v Sázavě, kde se žáci seznámili s jeho historií, stavebním 
slohem a restaurováním obrazů namalovaných na omítku stropů.  
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Exkurze do  Anglie 

 
Po výletu do Anglie jsme toužili už hodně dlouho. Bylo nás ale málo a nedařilo se nám naplnit 

kapacitu autobusu. Spolu se základní školou v Třebotově jsme v úterý 17. dubna 2015 odjeli 

do jižní Anglie. Cestou nás doprovázela báječná, zkušená průvodkyně Dáša Prošková.  
 
Sweden loves the Planet 

   
Naše škola reprezentovala jako jediná Liberecký kraj v projektu Sweden loves the Planet. 
Vzniklý světelný objekt z recyklovaného materiálu byl umístěn celé léto na zahradě 

švédského velvyslanectví. Plastika je vyrobena z recyklovaného skla a odpadního kovu. Na 

výrobě se podíleli studenti oddělení broušení, malování skla a designu svítidel. 
 
KVĚTEN 
 
VIA LUCIS – CESTA SVĚTLA 

   
 V pátek 15. 5. 2015 se město Liberec stalo místem, kde byl zahájen celorepublikový ročník 

muzejních nocí. Severočeské muzeum bylo hlavním organizátorem této významné kulturní 
akce, na které se podílí většina muzeí a galerií v České republice. Naše škola uspořádala 

výstavu s názvem VIA LUCIS - Cesta světla právě pro prostory Severočeského muzea a 

přilehlé zahrady. Stojanové lampy a svítící objekty studentů oddělení designu svítidel 

dokonale ilustrovaly téma Světlo, které je hlavním heslem letošních muzejních nocí. Muzejní 
noc v Liberci trvala jen jediný večer a byla hojně navštívena diváky. Výstavu prací našich 

studentů jste mohli v prostorách muzea vidět až do 19. 6. 2015 
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Výstava školy v senátu ČR 

 
Kulturní akce, která proběhla 19. 5. 2015 v prostorách zahrad Senátu ČR  přilákala mnoho 
návštěvníků. Mezi skláři představili své umění i naši učitelé a studenti 
 
 
Vernisáž výstavy pedagogů Petra Menše a Petra Stacha 
2. 5. 2015 proběhla v děčínském muzeu vernisáž výstavy pedagogů Ak.mal. Petra Menše 
(malba)  a MgA. Petra Stacha (tavená plastika). 
 
Lukáš Karbus - Finalista CJCH 

      
Cena Jindřicha Chalupeckého je nejvyšší ocenění pro výtvarného umělce do 35 let. V 
letošním ročníku je mezi vybranými finalisty absolvent sklářské školy v Novém Boru Lukáš 

Karbus. V rámci akcí pro veřejnosti si Lukáš vybral naší školu pro uskutečnění výtvarného 

workshopu a přednášky o své malířské práci. Ve čtvrtek 21. 5. 2015 společně se studenty 

realizoval netradiční hodinu malby a kresby. 
 
Dar pro členku britské královské rodiny 

   
20. 5. 2015 došlo na MŠMT k předání certifikátů účastníkům programu DofE. 
DofE je program pro mládež s víc než padesátiletou tradicí a celosvětovou prestiží. Pro jeho 
fungování jsou klíčové školy a další organizace, které díky svým zaměstnancům a 
dobrovolníkům program zprostředkují mladým lidem. Mezinárodní cena vévody z 
Edinburghu je prestižní, lety prověřený a celosvětově uznávaný program, který mladým 
lidem umožňuje odhalit jejich potenciál. Naše škola je se svými žáky úspěšným účastníkem 
tohoto programu již více než rok.  Při příležitosti předávání účastnických certifikátů 
navštěvuje Prahu a je účasten akci vždy určený člen britské královské rodiny. Letos navštívila 

strana 22 



 

Prahu její královská Výsost Helen Rhys-Jones hraběnka z Wessexu. Připravili jsme pro její 
výsost dar, který jsme jí 20. 5. na MŠMT předali.  

 
Stáž německých studentů 
 

   
Stalo se již tradicí, že v měsíci květnu pobývá na naší škole skupina studentů a učitelů 

partnerské sklářské školy z německého Rheinbachu. Pod odborným vedením našeho 

pedagoga Petra Stacha prošli třítýdenním kurzem tavené plastiky. Během pobytu navštívili 

sklárny AJETO a JÍLEK, také podnik PRECIOSA lighting, sklářská muzea v Kamenickém  Šenově 
a Novém Boru a několik pamětihodností kamenickošenovska a novoborska. Společně s 

našimi studenty navštívili též Prahu. Důležitým aspektem pobytu byl však kontakt mezi 

českými a německými studenty, kdy společnou prací navazují přátelství a vyměňují si 

zkušenosti v práci ze sklem 
 
ČERVEN 
 
Obhajoby maturitních prací 
Proběhly dne 1. 6. 2015 netradičně v prostorách vývojového centra firmy Preciosa Lighting 
a.s. v Kamenickém Šenově. Obhajoby navštívili představitelé vedení firmy a při samotných 
obhajobách byl přítomen pracovník konstrukce a vývoje firmy. Studenti se tak dostali přímo 
do konfrontace s realitou výrobního procesu svítidel a skla. 
 
Předávání cen Francouzsko-české obchodní komory. 
Dne 2. 6. byly v Podolské vodárně jako ceny předány zástupci Francouzsko-české obchodní 
komory výrobky našich studentů oceněným podnikatelům a firmám, kteří významně 
přispívají k vytvoření dobrých vztahů mezi výrobními a vzdělávacími institucemi. 
 
Studenti  v Národním divadle 

 
V neděli 7. června se vydali studenti naší školy do Prahy nejen za historií, ale i za kulturou. 
Po výstupu z autobusu na Hradčanech jsme se společně vydali na slunnou procházku 
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Královskou cestou. Slečna průvodkyně nám podávala výklad o jednotlivých památkách, které 
jsme cestou míjeli. Naše trasa končila na Václavském náměstí. Potom následoval rozchod, 
určený k občerstvení a odpočinku v samém centru naší metropole. Společně jsme se opět 
sešli až ve foyer staré scény Národního divadla. Před představením divadelní hry Strakonický 
dudák od Josefa Kajetána Tyla jsme si stačili prohlédnout v místním sklepení základní 
kameny Národního divadla 
 
Výstava maturitních prací 
Výstava maturitních prací studentů Supšs Kamenický Šenov se uskutečnila v prostorách 
ShowRoomu Preciosa Lighting, Kamenická 151, Kamenický Šenov. 
Zahájení výstavy proběhlo ve čtvrtek 4. 6. 2015 v 17 00 hodin za účasti studentů, jejich 
rodičů, pedagogů a odborné veřejnosti. 
 
Slavnostní předání maturitních vysvědčení 

  
12. 6. Došlo za účasti představitelů města k slavnostnímu předání maturitních vysvědčení. 
Letos trochu netradičně pod širým nebem v krásné scenérii Panské skály. Maturitní 
vysvědčení předal třídní učitel Mgr. Josef Kříž a ředitel školy doc. MgA. Pavel Kopřiva PhD. 
 
Výtvarný workshop - statek Pohoda Skupice u Loun. 
Ve dnech 19. – 22. 6. 2015 se naši studenti a učitelé podíleli ve spolupráci se ZUŠ Louny na 
zajištění workshopů pro děti na tradiční akci na statku Pohoda ve Skupicích. Prezentovali 
tradiční techniky zušlechťování skla. 
 
Ostrá expedice DofE 
Ve dnech 22. 6. – 24. 6. 2015 studenti absolvovali ostrou expedici DofE na bronzovou 
úroveň. Dvoudenní expedice po Krušných horách spolu se studenty šluknovské lesnické školy 
zvládli na výbornou. 
 
 
Ocenění malířské práce Barbory Panochové v Rheinbachu 
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Blahopřejeme naší absolventce malířského oddělení Barboře Panochové ke skvělému 

úspěchu v mezinárodní soutěži sklářských škol, kterou pořádá sklářské muzeum v německém 
Rheinbachu. Její nápojová souprava na saké s malovaným motivem ryb získala třetí místo 

mezi mnoha zajímavými pracemi.  

 

Ukončení projektu Tech-Up 
 
30.6. 2015 byl ukončen projekt Libereckého kraje tech- up do kterého byla naše škola 
zapojena. V rámci tohoto projektu navštívilo školu velké množství žáků ZŠ, kteří si během 
projektových dnů vyzkoušeli sklářské řemeslo. Projekt také vybavil školu novým technickým 
zařízením pro výuku. 
 
ČERVENEC 
 
Výstava školy v PASK Klatovy 

   
 Druhá výstava Pavilonu skla je uspořádána ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou 

školou sklářskou z Kamenického Šenova. Výstava je instalovaná v interiéru pavilonu i v jeho 

zahradě a představuje výběr prací studentů ve spektru vyučovaných technik a různých směrů 
tvorby. Při zahájení výstavy studenti a pedagogové školy postavili skleněný objekt na zahradě 

galerie před zraky diváků. 
 
SRPEN 
 
Jeruzalémská mise našeho pedagoga 

 
Ani o prázdninách nepolevily aktivity našich pedagogů. Ve dnech 10. - 20.srpna náš učitel 

Petr Stacho vedl kurz tavené plastiky na BEZALEL ACADEMY OF ART AND DESIGN v 

Izraelském Jeruzalémě. 
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Historická Panská skála 

30. 8. 2015 se naše škola už tradičně podílela na zajištění programu v rámci akce města  
Histotická Panská skála. Ražení mincí předváděl Tomáš Sieber a techniku airbrush Dagmar 

Pánková. 
 
 
 
 
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,  sklářským muzeem a Preciosa Lighting a.s. 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 v prodejně generálního partnera 
společnosti Preciosa Lighting a.s. (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. Škola založila účet na internetové aukci, kde hledá příležitost k prodeji 
žákovských výrobků. 

 
 

 
Nové metody ve vyučování 
 

Od 1. září 2009 škola vyučuje podle nových ŠVP. U studentů čtvrtého ročníku je kladen 
důraz na výuku počítačové grafiky, která studenty připravuje na tvorbu modelů a 
renderovaných 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 
práce a 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. Jedna studentka 
byla vybrána 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. 
 
 
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 ve školním roce 2014/15 studovaly 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. Studentkám byl stanoven IVP. 
 
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. 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. Pro rychlejší a efektivnější integraci studentů ze zahraničí škola 
spolupracuje s Centrem pro integraci cizinců Liberec a vytvořila další prostor pro výuku 
českého jazyka pod vedením certifikovaného lektora. 
 
Výchovný poradce: Mgr. Karolína Stránská 
 
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.  
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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.  

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.  

Neopomenutelnou součástí programu mimoškolních aktivit je činnost v rámci DofE 
(Duke of Edimburgh award). DofE je program pro mládež s víc než padesátiletou tradicí a 
celosvětovou prestiží. Pro jeho fungování jsou klíčové školy a další organizace, které díky 
svým zaměstnancům a dobrovolníkům program zprostředkují mladým lidem. Mezinárodní 
cena vévody z Edinburghu je prestižní, lety prověřený a celosvětově uznávaný program, který 
mladým lidem umožňuje odhalit jejich potenciál. Naše škola je se svými žáky úspěšným 
účastníkem tohoto programu již více než rok. Do programu jsme vstoupili 1. 9. 2014. V říjen 
2014 proběhla první víkendová expedice v Chřibské, 27.3. - 29.3.2015 byl další víkend v 
Chřibské (sportovní aktivity, příprava na expedici). 17. - 19.4.2015 byli účastníci DofE opět v 
Chřibské (celodenní výšlap, nocování pod širákem atd.). 1.-2.5.2015 proběhla cvičná 
expedice a 22.-24.6.2015 ostrá expedice -bronzová úroveň. 
Všichni splnili podmínky bronzové expedice a v současné době se připravují na stříbrnou. 
V současné době máme 5 členů.  
 
Metodik prevence: Bc. Romana Karbanová 
 
 
11. Řízení školy 
 

Hlavní úkoly stanovené školou pro školní rok 2014/2015 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 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. 
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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. Škola taktéž navázala 
velmi zdařilou spolupráci s ZUŠ Louny a ZUŠ Mšeno. 
 
 
12. Další rozvoj 
 
Organizace školy 
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, 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. 
Pedagogický sbor školy se v příštím školním roce rozroste o jednoho zaměstnance. 
 
Pedagogika 
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.  
 
 
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-
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 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 
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pracovního procesu, protože SW ,  který vyučujeme,  odpovídá vysokým nárokům 
zaměstnavatelů a shoduje se s jejich programovým vybavením. 
 
Majetek školy 
Byla vyřešena legalizace 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. 
Byla připravena projektová dokumentace k rekonstrukci ateliéru v budově Havlíčkova 57, na 
kterou má zřizovatel vyčleněny 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. Postupně ve škole rekonstruujeme zdroje osvětlení. 
Během uplynulého roku 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 škol 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 proto jsme navázali kontakty a spolupracujeme se vzdálenějšími 
oblastmi 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 2015/16 v prvním ročníku celkem 30 studentů, 
což je oproti jiným ročníkům významný nárůst.  

Úkolem do budoucnosti je problematická vysoká energetická náročnost budov. 
Hledáme prostředky a zdroje, 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 A běží výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. Domov mládeže prošel částečnou obnovou inventáře a do konce 
kalendářního roku proběhnou další významnější rekonstrukční práce (výměna oken, atd…). 

 
 
10.   Údaje o výsledcích kontrol 
 

Ve školním roce 2014-15 provedla ČŠI několikrát kontrolu v SUPŠS. Výsledkem je 
zpráva ČSI. Veškeré výtky obsažené ve zprávě škola úspěšně odstranila. Na škole byla též 
provedena kontrola pracovníky Státního archivu ČR. I zde nebyla zjištěna žádná vážnější 
pochybení a drobné nedostatky byly odstraněny. 
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11.  Přílohy 
 
příloha 1:  Ohlédnutí za projektem  Tech-UP  
příloha 2:  Výroční zpráva - Domov mládeže 
příloha 3.          Výpis z rejstříku škol 
 
externí příloha Tiskové materiály, pozvánky, novinové články 
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příloha 1:          
 
Ohlédnutí za projektem TECHUP 
Projekt TECHUP byl zahájen 1. 9. 2013 a ukončen k 30. 6. 2015. Liberecký kraj jako 
příjemce zaštiťoval všechny projektové aktivity, koordinoval realizaci napříč 29 partnerskými 
středními školami. 
 
Za vybavení byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 20.470.975 korun českých, přičemž 
více než 
7 milionů bylo vynaloženo na vybavení investičního charakteru. V rámci projektu bylo 
schváleno pro SUPŠS KŠ cca 1 650 tis. Kč. Nakoupené zboží za naši školu bylo zhruba ve 
výši 380 000 Kč.  Zařízení bylo využito pro zkvalitnění výuky a činnost kroužků. 
V rámci projektu bylo realizováno 6 exkurzí na výstavy a do výrobních podniků k rozšíření 
odborných znalostí našich žáků. 

• Design blok 2013 

• Národní technické muzeum, výstava Polygraf 2014 

• Design blok 2014 

• AGC FlatGlass Czech a.s., člen AGC Group Teplice  

• Centrum sklářského umění huť František v Sázavě;Kavalierglass, a. s a klášter Sázava  

• Výstava Polygraf 2015 a Pražský hrad  

Kroužky pro žáky středních škol realizovalo 23 partnerských škol. Ve dvou školních letech 
bylo zapojeno 1823 žáků v celkem 54 kroužcích. Na naší škole bylo 5 kroužků, ve kterých se 
zapojilo 51 žáků. Kroužky vedli: Ing. Houferák Jan;  Mgr. Kříž Josef;  Ing. Bc. Mágr Josef; 
MgA. Průcha Ladislav a Sieber Tomáš.  
Kroužky pro žáky základních škol realizovalo celkem 14 partnerských škol. Ve dvou letech 
bylo zapojeno598 žáků v 22 kroužcích. Na naší škole bylo 5 kroužků, ve kterých se zapojilo 
42 žáků. 
Kroužky vedli: Kment Rudolf;  Ing. Bc. Mágr Josef; Pánková Dagmar; Rydlová Jana; Sieber 
Tomáš a  
Mgr. Štěpánková Ivana. 
Projektových dnů se zúčastnilo více než 15 000 žáků ze 100 škol. Naši školu navštívilo 650 
žáků z 6 základních škol. 

• Základní škola a mateřská škola, Kamenický Šenov, nám. Míru 616, p. o. 
• Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, p. o.  
• Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, p. o. 
• Základní škola a Mateřská škola Zákupy, p. o. 
• Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, p. o. 
• Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, p. o. 

 Na projektových dnech se podíleli: Bc. Karbanová Romana; Ing. Houferák Jan;   Kment 
Rudolf; Mgr. Kříž Josef; Pánková Dagmar; Ing. Mgr. Hodničák Jan; Ing. Bc. Mágr Josef; 
Mgr. Jelínek Jakub.; ak. mal. Menš Petr; Sieber Tomáš; Mgr.A  PetrStacho; MgA Průcha 
Ladislav a Doc., MgA., Pavel Kopřiva Ph.D. 
Za aktivní přístup při naplňování jednotlivých aktivit projektu patří poděkování všem 
zúčastněným učitelům. Projekt koordinovali Ing. Mgr. Jan Hodničák a Ing. Bc. Josef Mágr. 
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Příloha 2:   

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA - DOMOV MLÁDEŽE 

 
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 
 

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. 

 

Výkon státní správy 
 

Druh a počet vydaných správních rozhodnutí  1 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele   0 

 

Údaje o pracovnících domova mládeže, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 
 

Pedagogičtí pracovníci:  1 vedoucí vychovatelka Dutá Hana 

7. vychovatelka  Mikešová Regina 
1           část.úvazek Rydlová Jana(dozor v době   

                                                                  výdeje obědů- do 15.00 hod.) 

 

Nepedagogičtí pracovníci: 1 vedoucí stravování 

12. kuchařka 
0.5      pomocná kuchařka 

0,5 uklízečka  
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Věková skladba pedagogických pracovníků k 30. 6. 2015 : 

 

vedoucí vychovatelka   52 let 

vychovatelky    42 a 65 let 

 

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 

 

  

Údaje o počtu ubytovaných a stravovaných žáků 
 
Ve školním roce 2014/2015 bylo v domově mládeže ubytováno 41 žáků, z toho 29 
dívek. Všichni ubytovaní žáci se celodenně stravovali. Z celkového počtu bylo 30 zahr. 
studentů.  . Do školní jídelny docházelo na obědy 13  žáků a 30 pedagogických a 
provozních pracovníků. 

 
 
 

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.  
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 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 u 1 žáka. 
 
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 2015 byl 
opět zaveden v týdnu  dvousměnný provoz a o víkendech , svátcích a prázdninách 
nepřetržitý provoz . O víkendech vykonávají dozor nad studenty ze zahraničí 
pracovníci SUPŠS. Práce pedagogů je psychicky náročná vzhledem k suplování rodičů 
u zahraničních studentů(os. problémy , stýskání , dospívání ,vyzrávání ,studijní 
doučování , praní prádla , příprava jídla atd. ) , ve směnách se střídají vychovatelky 
včetně vedoucí vychovatelky.  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 
2014/2015. 
 
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.   
 
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 
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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 2015 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  
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  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. 
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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.  

 
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 degustaci 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.  
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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., dle potřeby 
Vánoční večer 
Pomoc při úklidu listí a sněhu na chodníku DM 
Maturitní ples 
Závěrečné žákovské shromáždění 
Maturity 

            Poznávací výlety studentů ze zahraničí 
            Pomoc a účast na kulturních akcí města 
            Pravidelná individuální zájmová činnost 
 

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 2014/2015 vypracovala:                                                Hana Dutá 
                                     vedoucí vychovatelka  
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