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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 rodičů, Jiří Vosecký, 
Pavel Brzák - zástupce zřizovatele, Igor Kachev - zástupce studentů, Bc. Romana Karbanová, 
zástupce pedagogů 
 
 

mailto:supss@supss-ks.cz
http://www.supss.clnet.cz/
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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. 
 
 
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 0,00 4,52 7,04 1,95 2,11 15,62 
z toho 
ženy 0,00 2,57 2,42 0,00 0,00 4,99 

 
Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) 
v přepočtených úvazcích 

  
    počet                      

(přepočtení na plně 
zaměstnané) 

z toho bez odborné 
kvalifikace  

 15,62 0,87 
   

Z toho: počet  z toho bez 
kvalifikace 

poradenské služby ve škole *: 
 

    
výchovný poradce 1,00   
školní metodik prevence 1,00 1,00 
školní speciální pedagog   0,00   
školní psycholog 

  
0,00   

ostatní:     
koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1,00   
koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 1,00 
koordinátor environmentální výchovy 1,00   
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Přehled pracovníků domova mládeže 
v přepočtených úvazcích 

   
    

vychovatelé asistenti 
pedagoga ostatní celkem 

2,50 0,00 0,50 3,00 

     
 
Počet nepedagogických pracovníků 
v přepočtených úvazcích 

   
Provozní zam.  z toho žen 

THP 3 3 

Dělnické 2,5 1,5 

Externí 1 1 

Celkem 6,5 5,5 
 
 
Personální změny: 
Pro školní rok 2015/16 byli přijati na částečný úvazek dva učitelé odborných předmětů. A pro 
nadcházející školní rok 2016/17 dva učitelé odborných předmětů.  
 
Další vzdělávání učitelů 
 
Jeden pedagog získal osvědčení o kvalifikaci na NIDV Liberec. 
Ředitel je dokončil funkční studium na NIDV Liberec. 
Nově přijatý učitel studuje kvalifikační studium na ZČU Plzeň. 
 
Počty žáků podle oborů k 30. 9. 2015 
 

Kód Název 
Počet žáků v ročníku celkem / dívky 

    první druhý třetí čtvrtý celkem 

82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 19 13 16 18 66 

82-41-M/01 Užitá malba 11 0 0 0 11 
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Přijímací řízení 

 SŠ a VOŠ počet 
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 32 
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 10 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 22 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 10 
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 0 
        z toho vyřešeno autoremedurou   
        z toho postoupeno krajskému úřadu   
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 4 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 7 
Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ   
Počet podaných přihlášek do 2.a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ   
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení   
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení   
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ   
        z toho vyřešeno autoremedurou   
        z toho postoupeno krajskému úřadu   

  
  MŠ a ZŠ počet 
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání   
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání   

  
  Domovy mládeže počet 
Počet podaných přihlášek do domova mládeže 42 
Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže 42 

 
Rozhodnutí vydaná ředitelem školy 

 počet 
 

  Rozhodnutí: počet 
o přestupu do jiné SŠ 4 
o změně oboru vzdělání   
o přerušení vzdělávání   
o opakování ročníku   
o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ   
o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ 1 
o vyloučení podle § 31 ŠZ   
o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ   
o povolení individuálního vzdělávání žáka   
o zrušení povolení  individuálního vzdělávání žáka   
o odkladu povinné školní docházky   
o snížení úplaty za poskytování školských služeb   
o prominutí úplaty za poskytování školských služeb   
celkem 5 
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách - počet 

     zkoušky v jarním zkušebním 
období bez opravných zkoušek 

zkoušky v podzimním zkušebním 
období bez opravných zkoušek 

opravné zkoušky v jarním i 
podzimním zkušebním období 

počet žáků, 
kt. konali 
zkoušku 

počet 
žáků, 
kteří 

prospěli 

počet 
žáků, kt. 

neprospěl
i 

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. 

neprospěl
i 

13 8 5 0 0 0 6 3 3 

 
Výchovná opatření 

  počet 
  

   
 

1. pololetí 2. pololetí 
pochvala třídního učitele 5 11 
pochvala učitele odbor. výcviku     
pochvala ředitele školy 15 15 
jiná ocenění     
napomenutí  1   
důtka třídního učitele 7 1 
důtka učitele odbor. výcviku     
důtka ředitele školy  7  1 
sníž. známka  z chování 
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Prospěch žáků 

  počet 
  

   
 

1. pololetí 2. pololetí 
prospěl s vyznamenáním 6 9 
prospěl 54 44 
neprospěl 6 5 
nehodnocen 10 14 

    
 
 
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. 
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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 
 

a. Realizace projektu Rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti 
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 byli doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D., Ing. Mgr. Jan Hodničák, Ing. Bc. 
Josef Mágr. 
 

b. Sklo a světlo – minulost a budoucnost sklářského školství 
Fond malých projektů v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–
2020 

 
Přehled obdržených darů v období září 2015 - srpen 2016: 
     
Věcný dar: 
1. Kuchyňský robot 6.774,-  RK 1822/15 ze dne 18.11. 

2015 
Poř. 
č.  

Poskytovatel Částka  Předmět daru číslo usnesení 

1.     

2.     

3.     

4.     

     
Účelově neurčený finanční dar: 
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1. Město Kamenický Šenov 20.000,- propagace  
2. Město Kamenický Šenov 50.000,- katalog  
     
Účelově určený finanční dar:  
        
Poř. 
č.  

Poskytovatel Částka  Účel číslo usnesení 

1. KÚLK  Darovací smlouvy 
pro žáky 

RK 1636/15 ze dne 12.10. 
2015 

2. Nadace Preciosa 30.000,- Tisk katalogu 1127/16 RK ze dne 
28.6.2016 

3.     
4.     
5.     
6.     

 
 
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. Přes Nadaci Preciosa získala škola opět 
finanční podporu na tisk výročního katalogu.¨ 
 
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   
ve 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 rekonstrukce školního osvětlení 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 prostor 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.  
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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. V roce 2015 byly ve Sklářském muzeu vystaveny maturitní 
práce studentů čtvrtého ročníku. 
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 
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 byl zrekonstruován ateliér užité malby a položena 
nová krytina na budovu čp. 56. Realizace stavby proběhla od dubna do srpna 2016. 
Dle záměru kraje vybudovat centrum odborného vzdělávání v umělecké oblasti jsme 
připravili podkladové materiály rozvoje SUPŠS Kamenický Šenov zaměřené na vytvoření COV 
pro uměleckořemeslné obory, které by mělo přivést studenty k práci s novými 
technologiemi.  
 
 
Další rozpracované projekty: 
 
Inkubátor talentů ATI 160 

Filosofie projektu 
Prostřednictvím projektu bude zajištěna přeshraniční spolupráce vzdělávacích zařízení na 
úrovni základních a středních škol, vytváření sítí včetně s tím spojených infrastrukturních 
opatření. Investice do infrastruktury jsou nezbytné pro dosažení cílů projektu, jsou v přímé 
vazbě ke vzdělávacím aktivitám a netvoří hlavní část celkového rozpočtu projektu. Projekt 
povede k výměně zkušeností. Mezi hlavní aktivity patří podpora jazykových dovedností 
češtiny a němčiny pedagogických pracovníků například prostřednictvím výměnných pobytů a 
stáží. 

Mezi prioritní aktivity patří profesní odborná příprava, další vzdělávání nebo aktivity institucí 
základního, středního a vyššího odborného vzdělávání a podnikatelských subjektů 
podporující přenos znalostí na rozhraní mezi společností a hospodářskou sférou včetně praxí 
(např. stáže studentů ve vybraných podnicích). 

https://www.facebook.com/supss.kamenickysenov?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCXzO1VjS4-RsCMD6BuvqGaQ
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Dosažením cílů projektu dojde k podpoře potenciálu pro vývoj společných nabídek 
vzdělávání, nové obsahové koncepci, zpracování a využívání výukových materiálů v cizích 
jazycích. 

Projekt významně podporuje cíle zaměřené na dlouhodobé zajištění kvalifikované pracovní 
síly, výměnu kvalifikovaných pracovníků a rozvoj společné nabídky vzdělávání. Příkladem je 
společná výuka jazyků a podpora mezikulturního dialogu, jehož cílem je respektování 
kulturní identity a překlenutí regionálních kultur, výměna informací a zkušeností. 

 
OPVVV – Kreativ 
Název projektu Kreativ vypovídá o přístupu žadatele projektu k inovativnímu vzdělávání a 
inovativně orientované výuce, k výuce přesahující rozměry běžných tříd. Při tvorbě projektu 
byl kladen důraz na využití dosavadních zkušeností žadatele s tvorbou a rozvíjením sítě 
spolupracujících škol, i s názornou výukou v oblasti souladu technických a výtvarných 
předmětů a jejím propojením směrem k budoucí praxi žáků.  Řešení, které projekt nabízí, 
podporuje předávání zkušeností mezi pedagogy a k neformálnímu vzdělávání 
prostřednictvím sítě spolupracujících škol., propojuje odzkoušení teoretických poznatků v 
experimentální praxi. Vede pedagogy k tomu, aby jejich žáci uměli zkoumat, kreativně 
rozvíjet a aplikovat poznatky přírodních a technických oborů v umělecké řemeslné a výtvarné 
oblasti. Projekt vytvoří celorepublikovou síť škol, které podporují přirozené i odborné 
výtvarné vzdělání v oblasti SC5 c) do okolních škol, budou sdílet zkušenosti, spolupracovat a 
inspirovat se s využitím „žákovských portfolií“ i dalších výstupů projektu,  které budou 
reflektovat naplnění cílů projektu. 
 
 
Zahraniční spolupráce 
Škola 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. Žáci Jakub Kanta a Kristýna Čadková 
absolvovali 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 pravidelně navštěvují členové 
společnosti v rámci navázání bližší spolupráce. 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 z odborné sklářské veřejnosti. 
 
 
Ve školním roce 2015-16 absolvovali kurzy tyto studenti: 
Joseph Valosay – USA:  kurz tavené plastiky 
Violetta Uboldi – Itálie: kurz tavené plastiky 
Vittoria Parrinello – Itálie: kurz tavené plastiky 
Rose Hawley – USA: kurz tavené plastiky 
Willy Haye – USA: kurz tavené plastiky 
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Aia Lizuka – Japonsko: kurz broušení a rytí skla 
Nina Frankel – USA: kurz rytí skla 
 
SUPŠS se zapsala do mezinárodního programu The Duke of Edinburgh's International 
Award. V rámci tohoto programu realizuje se žáky zajímavé volnočasové aktivity a pro 
studenty z jiných škol realizujeme kreativní činnost v oblasti výtvarného umění. Hlavním 
koordinátorem volnočasových aktivit je Bc. Romana Karbanová. 
 

 
 
8. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti. 
 
Oslavy 160. výročí založení školy 
 
V roce 2016 slavilaí Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská své významné jubileum.  Je 
to již 160 let, kdy  byla v roce 1856 založena v Kamenickém Šenově  škola kreslení, malby a 
modelování. Školu založil a jejím prvním ředitelem byl akademický malíř Jan Dvořáček z 
Dobrušky. Vznik školy iniciovali majitelé sklářských a lustrařských  firem z oblasti kamenicko-
šenovska, kteří vycítili potřebu kvalitního vzdělávání pro sklářské mistry a tovaryše.  Na 
těchto základech stojí dnešní  sklářská škola, která se snaží udržovat vyjímečné vztahy 
s výrobci skla a svítidel z blízkého i vzdáleného okolí, tak jak bylo nastaveno v jejích začátcích. 
Mezi největší sociální partnery školy patří firmy Preciosa Lighting Kamenický Šenov, Moser 
Karlovy Vary, Crystalex Nový Bor, Ajeto Lindava a řada dalších výrobců a zušlechťovatelů 
skla. Škola vzdělává a vychovává budoucí zaměstnance  těchto podniků a dbá na to, aby 
vzdělávací program obsahoval jak tradiční řemeslné dovednosti v oblasti broušení, malování, 
rytí skla a výroby svítidel, tak znalosti nových počítačových technologií, které výrazně 
promlouvají do sklářského průmyslu. Velké množství absolventů SUPŠS odchází studovat VŠ 
uměleckého směru, jako tomu bylo v minulosti, kdy škola stála u  uměleckých začátků  
legend  českého i světového sklářského umění, jakými jsou  René Roubíček, Vladimír 
Kopecký,  Jiří Šuhájek,  Ivo Rozsypal, a řada dalších. 
V souvislosti s oslavami pořádala ve školním roce 2015/16 cyklus výstav pod názvem „Sklo a 
světlo“. 
 
Symposia, výstavy, veletrhy, burzy, soutěže ap. 
 
Škola se velmi aktivně zapojuje do sklářských symposií, výstav a veletrhů a předvádění 
na veřejných slavnostech. (viz. měsíční rozpis akcí) 
 
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. 
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9.  
Úspěchy na výstavách a soutěžích 
 
Škola opět dosáhla v minulém školním roce řady významných úspěchů na mezinárodním 
i domácím poli. 
Světlo pro hospic – 1. místo (Jašontek, Kapitán), 2. místo (Falcmanová) 
Studentský design Brno–  3. místo Martin Jašontek 
Doteky papíru 
Talente 2016 Mnichov – Nazerke Toleutau 
Design School Award – 1. místo Martin Jašontek 
Soutěž „Mladý moderátor“ 4. místo Vítězslav Nepraš 
Olympiáda v ČJL – okresní kolo: 3. místo; krajské kolo: 7. místo Jolana Škachová 
Olympiáda v ANJ – 6. místo Matyáš Mrkus 
 
 
 
Přehled akcí podle měsíců (1. 9. 2015 až 30. 8. 2016) 
 
 
ZÁŘÍ   
 
Zahájení školního roku 
Jako každý rok jsme zahájili školní rok společně pro všechny ročníky včetně nově 
přicházejících žáků prvního ročníku a jejich rodičů. Slavnostního zahájení se ujal starosta 
města Kamenický Šenov Bc, František Kučera. Jsme rádi, že se zvyšuje počet zájemců o 
studium sklářských uměleckých oborů na naší škole. Přejeme všem studentům úspěšný start 
do nového studijního období. 
 
Druhá Noc skla a světla 
Podruhé Noc Skla a Světla přilákala mnoho lidí do sklářské školy. Tradiční kulturní svátek naší 
školy se uskutečnil v pátek navečer v prostorách školy i před školními budovami. Program 
připravili učitelé společně se svými studenty, kteří také aktivně vystupovali během večera. 
Mezi významnými hosty nechyběl pan senátor Jiří Vosecký, paní radní pro školství Alena 
Losová, generální ředitel firmy Crystalex pan Kubát, zástupci firmy Preciosa a v neposlední 
řadě legenda českého sklářství pan René Roubíček. Do pozdních nočních hodin mohli 
návštěvníci sledovat koncerty, vystoupení bubeníků, předvádění vinutých perlí a sklářskou 
show na huti Elias Palme.   

 
Adaptační kurz 
Studenti 1. ročníku odjeli na 3 dny do hotelu Permon ve Chřibské, kde se společně s paní 
Romanou Karbanovou a třídní učitelkou Alenou Liškovou snažili co nejvíce poznat. 
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ŘÍJEN 
 
Den otevřených dveří. 
Dveře naší školy se opět otevřely společně s branami firmy Preciosa v sobotu 3.10. Veřejnost 
a děti ze ZUŠ měli možnost v dílnách rytého, broušeného a malovaného skla vytvořit své 
vlastní skleněné výrobky. V dílně světelného designu si vyzkoušeli práci se světelnými zdroji a 
kovem. V rámci Dne otevřených dveří jsme ve škole přivítali také pana hejtmana LK M. Půtu 
a paní radní pro školství A. Losovou, které doprovodil senátor za Českolipsko pan J. Vosecký. 
Možnost konzultace svých výtvarných prací využilo množství budoucích uchazečů o studium 
na naší SUPŠS. Děkujeme všem za návštěvu školy a pedagogům za perfektní organizaci 
náročného víkendu. 
 
IGS- mezinárodní sklářské sympozium 

 
Ke studentské sekci sympozia se připojili i studenti naší sklářské školy. Student M. Jašontek 
pracoval v Novém Boru s technikou lehání skla a fusingu. Studenti P. Fara, A. Beglyakova, A. 
Patsegon navrhovali malované dekory ve firmě Crystalex, S.Falcmanová pomáhala v dílnách 
sdružení Kolektiv, I. Dragoeva a M.Smejkalová pomáhaly s přípravou nové expozice v galerii 
Ajeto. Početná skupina našich studentů pracovala v Preciose v Kamenickém Šenově jako 
asistenti tvořících výtvarníků. Studenti se setkali s významnými světovými umělci a 
legendami sklářského umění a designu. Být součástí velké světové sklářské události je pro 
každého z nich zdrojem velikých zkušeností a inspirací, na kterých mohou stavět ve svém 
dalším studiu a rozvoji svých výtvarných schopností. 
 
EDUCA Liberec 

 
Jako každý rok se naše škola prezentovala na veletrhu vzdělávání v Liberci, který proběhl 15. 
- 17. 10. 2015 Zájem o studium sklářských oborů je veliký a svědčí o tom i návštěvnost 
našeho stánku. Naše škola nabízela především studium oborů výtvarného zušlechťování skla. 
V současné době vyučujeme bory „Výtvarné zpracování skla a světelných objektů“ a obor 
„Užitá malba“. Přihlášky je nutné podat do 30. 11. 2015 na adresu školy.  
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DESIGNBLOK 16 

 
 
“když se naše oči setkali....“  je motto naší expozice na největší výstavě designu DESIGNBLOK 
v Praze. Instalace je tvořena jednoduchými minimalistickými projekčními svítidly, která 
připomínají oční bulvu - oculus. Uvnitř každého svítidla je možné vidět běžící video, které 
natočili sami studenti naší školy. Navštívit naší expozici můžete ode dneška až do úterý  
27. 10. 2015.  
 
Sklářské svítání 
Prezentace školy v bloku středních škol v Muzeu skla a bižutérie V Jablonci nad Nisou. Akce 
se konala v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání. 
 
Zájezd do Rakouska za vzděláváním a poznáním. 
,,Na šest náročných dní, plných sluníčka a dobré nálady, se snad ani nedá zapomenout“. Tato 
slova pronesla studentka 1. ročníku při zpáteční cestě autobusem z rakouského Brixleggu. 
Myslím si, že v nadpisu tohoto článku a přímé řeči hned v úvodu je popsáno snad všechno, co 
studenti a učitelé naší školy během poznávacího zájezdu po německy mluvících zemích cítili a 
prožívali. Společně vytvořili tým, který se snažil co nejlépe reprezentovat a propagovat naši 
školu v zahraničí. 
 
Stáž v Německu  25. -  31. 10. 2015 

  
 
V rámci Výzvy 56 se žáci naší školy zúčastnili týdenního jazykového kurzu na partnerské škole 
v Rheinbachu  (SRN). Jejich pobyt byl rozdělen na dvě části - poznávací výlety a workshop 
spojený s výukou německého jazyka. Během týdne studenti absolvovali výlet do Kolína n. 
Rýnem s prohlídkou Dómu a dómské hutě s výkladem restaurátora. V Düselldorfu neušlo 
jejich pozornosti muzeum s rozsáhlou sbírkou historického i současného uměleckého skla.  
Také jsme navštívili město Aachen s jeho nádhernou románskou a gotickou architekturou. 
 
 
 



 

strana 18 

LISTOPAD 
 
Učitelé ZUŠ v naší škole 

 
 
Dne 6. 11. 2015 navštívili naší školu učitelé výtvarných oborů  základních uměleckých škol. 
Připravili jsme pro všechny bohatý a poutavý program. Navštívili jsme výrobní provozy místní 
Preciosy Ligting a.s., diskutovali nad perspektivní budoucností sklářského řemesla s Davidem 
Sobotkou ze sklárny AJETO, Zdeňkem Kudláčkem ze studia KOLEKTIV a Mirkou Bartoňovou ze 
sektorové dohody institucí zabývajících se sklářstvím. Na závěr jsme pro všechny učitele 
připravili zajímavý workshop ve školních dílnách. Tato akce položila základy významné 
spolupráce napříč vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli ve sklářském odvětví. Věříme, 
že nebude poslední a že se stane významným nástrojem komunikace, díky němuž se nám 
bude dařit efektivně vychovávat nové schopné řemeslníky a výtvarníky, kteří ponesou dál 
dobré jméno českého skla. 
 
Workshop brusičů skla 

 
O víkendu 6. - 8. 11. 2015 proběhl ve sklárně v jihočeském Anníně workshop broušení skla. 
Workshopu se zúčastnili z naší školy  Mgr.A.  Petr  Stacho , Mgr. Josef Kříž,  Dagmar Pánková 
a za studenty Matouš Volák, Anna Beglyakova a Nikita Saveliev. Studenti si sami navrhli 
vlastní nové vzory na skleničky a poté je vybrušovali do skla. Pro všechny zúčastněné byl 
pobyt  velkým  přínosem a nastolením nové spolupráce se sklárnou, která chce navázat na 
svou dlouhou tradici. Hotové výrobky budou k vidění v galerii skla PASK v Klatovech. 
 
190. narozeniny zakladatele školy Jana Dvořáčka 
30. 11. 2015 by Jan Dvořáček oslavil 190. narozeniny. Za účasti představitelů vedení města 
Kamenický Šenov,  studentů, učitelů školy a několika vzácných hostů jsme uctili památku 
zakladatele naší školy skromnou pietní akcí na šenovském hřbitově. 
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Studijně poznávací zájezd do Anglie 

 
Jako mnohé školy v České republice využila i naše škola mimořádné příležitosti zúčastnit se 
studijně  poznávacího pobytu v Anglii. Zájezd byl z převážné většiny financován prostředky z 
operačního  programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Konal se ve dnech 21. – 27. 
11. 2015 v jižní Anglii. 
 
PROSINEC 
 
Design Days Reichenberg 4. - 6. 12. 2015  

 
Naše škola se zúčastnila prestižní akce pořádané OG v Liberci. 3 dny, 45 designérů a 3 500 
návštěvníků! Práce našich studentů vzbudily velký zájem. 
 
Vyhlášení soutěže Světlo pro hospic v Liberci 

 
 
Dne 8. 12. 2015 došlo k tolik očekávanému vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Světlo pro 
hospic. Soutěžním úkolem bylo vytvořit světelný objekt do vznikajícího hospice s paliativní 
péčí v Liberci. Soutěž byla určena studentům středních uměleckých škol Libereckého kraje a 
zúčastnili se jí kromě našich žáků i studenti ze sklářské školy ze Železného Brodu  a umělecké 
školy z Turnova. Jak poznamenali zúčastnění porotci z řad renomovaných architektů a 
designerů, jednotlivé soutěžní návrhy měly vysokou úroveň a bylo těžké mezi nimi vybrat 
vítězný, který se bude ve spolupráci s firmou Preciosa Lighting a.s. realizovat. 
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Naši studenti v této soutěži obstáli naprosto jedinečně. Martin Jašontek a Matěj Kapitán 
obsadili první místo, Sabina Falcmanová se umístila druhá. Nikita Savelyev, Mariia 
Pushkareva a Andrey Kuzmenko získali páté místo. Všichni pak obdrželi z rukou pana 
hejtmana Martina Půty a  paní Evy Bartoňové cenu v podobě finanční odměny. Gratulujeme 
všem zúčastněným a začínáme pracovat na realizaci vítězných návrhů. 
 
Labská Florencie. 
V úterý 15. prosince vyrazili studenti naší školy na tradiční poznávací výlet do hlavního města 
Saska Drážďan. Město má právem přezdívku Florencie na Labi, protože je zde k vidění řada 
nádherných barokních staveb. Během okružní prohlídky města se studenti seznámili s historií 
města a významnými stavebními skvosty, které nechal postavit saský kurfiřt a polský král 
August silný. Poté si žáci 1. ročníku prohlédli sbírky obrazové galerie Zwinger a ostatní 
studenti pak sbírky moderního malířství v Albertinu. Samozřejmě nemohl chybět Thüringer 
Bratwurst na vánočním trhu Striezelmarkt a čas zbyl i na nákup vánočních dárků. 
 
Olympiády nejen ve sportu. 
Ještě před vánočními svátky se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém 
jazyce. Této premiéry se zúčastnilo 12 studentů ze všech ročníků. Své znalosti museli 
prokázat zejména v oblasti slovní zásoby (lexikologie), větné stavby (syntaxe) a tvarosloví 
(morfologie). Svoji kreativitu měli studenti předvést při vypracovávání slohového cvičení, 
libovolného slohového útvaru na téma: ,,KDYŽ JSEM JEŠTĚ CHODIL SPÁT PO VEČERNÍČKU…“. 
Vítězná a zároveň postupová místa obsadily 2 studentky, a to JOLANA ŠKACHOVÁ z 1. 
ročníku a SABINA FALCMANOVÁ ze 3. ročníku. 
 
LEDEN  
 
1. Kolo talentových zkoušek 
 
5. 1. 2016 Exkurze do OI Dubí 
 SUPŠS uspořádala 5. 1. 2016  exkurzi do firmy OI v Dubí u Teplic. Jako přední výrobce 
skleněných obalů na světě disponuje společnost O-I více než stoletými zkušenostmi s 
výrobou přirozených, ekologických skleněných obalů, které pomáhají utvářet značku, pro 
mnoho známých světových značek v odvětví potravin a nápojů. 
 
Talente 2016 

 
Absolventka naší školy, loňská maturantka Nazerke Toleutay byla vybrána na prestižní 
přehlídku mladého uměleckého řemesla a designu TALENTE 2016. Její broušená váza a mísa s 
názvem Ocean Wave bude vystavena v Mnichově a publikována v  obsáhlém katalogu.  

http://www.czech-glass-school.com/novinka/703.html
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Škola Jiřího Harcuby 

 
 
Od středy 12.1. do pátku 13.1. 2016 probíhá v naší dílně rytého skla škola Jiřího Harcuby. 
Mladé rytce zde vede Pavlína Čambalová, která má zkušenosti s vedením podobných kurzů z 
celého světa. Škola J. Harcuby navázala na školu Dominika Bimana, kterou prof. Harcuba 
založil. Účastníci tvoří na ryteckých strojích pod odborným vedením a také mají možnosti 
vyzkoušet  si techniku vitrografie. Škola Jiřího Harcuby je skvělou příležitostí jak 
popularizovat krásnou techniku rytí skla a obrátit k ní pozornost mladých lidí. 
 
Cena vévody z Edinburghu 
 V pondělí 25. ledna 2016 odjela skupina našich „Dofáků“ společně se šluknovskými do Prahy 
na předávání bronzových ocenění. V galerii Louvre jsme mohli zhlédnout slavnostní 
ceremonii, kde vystoupila i naše účastnice Sabina Falcmanová se svým příspěvkem o 
zážitcích z bronzové expedice. Z našich studentů získali bronzovou medaili: Sabina 
Falcmanová, Alena Lišková, Igor Kachev, Anežka Havlíčková, Zhanel  Kudaibergenova a 
 Sholpan Ashirbekova. Kromě jedné z účastnic se všichni rozhodli pokračovat v programu 
Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu a získat stříbrnou medaili. 
 
ÚNOR 
 
Maturitní ples  

 
 
26. 2. 2016 se konal Maturitní ples sklářské školy. Po několika letech jsme se opět sešli přímo 
v Kamenickém Šenově v Kulturním domě. 
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BŘEZEN  
 
Výstava v Liberci 4. 3. – 24. 4. 2016 

 
 3. 4. 2016 proběhla v Severočeském muzeu v Liberci  vernisáž výstavy, uspořádané ke 160. 
výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. 
Představujeme práce žáků zaměřené na téma "sklo a světlo". Na výstavě tak můžete 
zhlédnout skleněné objekty či svítidla – stojací lampy, lustry apod. Vernisáž zahájil úvodním 
slovem Oldřich Palata. 
 
Hejtmanský den 
 

 
 
Sklářskou školu v Kamenickém Šenově navštívil v rámci hejtmanského dne Martin Půta. 
Spolu s ním přivítal ředitel školy Pavel Kopřiva senátora Jiřího Voseckého, starostu města 
Kamenický Šenov pana Kučeru, místostarostu pana Jecha. Během přátelského oběda ve 
školní jídelně domova mládeže diskutovali nad budoucím směřováním školy. Hejtman Martin 
Půta se po té setkal ve vyučování se studenty a učiteli. 
 
Úspěch v soutěži Studentský Design 

 
Martin Jašontek, student 4. ročníku oddělení malování skla 
naší školy, získal 3.místo v celostátní přehlídce Studentský 
design 2016.  Jeho lehaný talř "Otisk" byl vybrán porotou 
mezi laureáty z velkého počtu přihlášených prací. Objekt a 
ostatní díla je možné vidět v brněnské galerii Domu pánů z 
Kunštátu do 7.4.2016. 
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DUBEN 
 
Zahraniční stážisté u nás ve škole 
 O stáže a výtvarné a sklářské kurzy je na  šenovské průmyslovce ze stran cizinců velký zájem. 
V současné době na škole pracují dvě americké výtvarnice a jedna výtvarnice 
z Japonska.  Aya Lizuka absolvuje roční stáž se zaměřením na broušení skla pod  odborným 
vedení  Mgr. Josefa Kříže. Kurz zaměřený na tavenou plastiku studují Američanky - Willi Haye 
(Santa Fe)  a  Rose Hawley (Charlotte). Obě výtvarnice vytváří pod vedením Mg A Petra 
Stacha podle svých návrhů tavené objekty, učí se modelovat a vyrábět sádrové 
formy. Během pobytu se také seznámí se specifiky českého prostředí a náročností sklářského 
řemesla a jeho technologií. Na oplátku jsou zapojeni do výuky angličtiny českých studentů, 
kteří mají v jejich přítomnosti příležitost poznat jinou kulturu a mentalitu. Hlavním přínosem 
je však pro naše studenty to, že si mohou procvičit angličtinu s rodilými mluvčími. V rámci 
programu Erasmus pobývají u nás ve škole také dva studenti z Lotyšska a v květnu čekáme 
naše tradiční partnery z německého Rheinbachu. 
 
Naši studenti navštívily Štrasburk 

 
V březnu letošního roku se zúčastnili studenti 1. – 3. ročníků vědomostní internetové soutěže 
EUROSCOLA, kterou pořádá Evropský parlament ve Štrasburku. Do tohoto francouzského 
města se dvakrát ročně sjíždí studenti ze všech států Evropské unie, aby se alespoň na jeden 
den mohli vžít do rolí europoslanců, a debatovat tak v angličtině nebo francouzštině na různá 
ožehavá témata sjednocené Evropy. 
V prvním kole této soutěže roku 2016 se „usmálo štěstí“ na studentku 3. ročníku LUCII 
BLAŽKOVOU  a současně na dalších 23 jejích spolužáků- sklářů a výtvarníků. Věříme, že 
budou důstojně reprezentovat školu a zároveň Českou republiku na letošním jarním setkání, 
které se uskuteční dne 13. 5. 2016 v alsasko-lotrinské metropoli Štrasburku. 
 
Výstava školy v Sun Gallery v Karlových Varech 
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V Sun Gallery lázeňského komplexu Spa Resort Sanssouci v Karlových Varech byla v sobotu 9. 
dubna 2016 zahájena výstava skla věnovaná 160. výročí založení sklářské školy 
v Kamenickém Šenově. V Sun Gallery byla vystavena díla studentů vzniklá v rámci výuky od 
roku 2006. Vedle skleněných plastik byly zastoupeny ukázky užitého umění i designu 
nápojového skla. 
 
Soutěž MLADÝ MODERÁTOR 
Soutěž MLADÝ MODERÁTOR se konala letos již podeváté v České Lípě 
Dne 15. 4. se konal v Kulturním domě Crystal v České Lípě 9. ročník celostátní soutěže 
MLADÝ MODERÁTOR. Této soutěže se každoročně účastní žáci základních a středních škol. 
Soutěží se v několika věkových kategoriích. V letošním roce jsme měli i my zastoupení v 
kategorii soutěžících středních škol do 18 let. Naším ,,želízkem v ohni“ byl Vítězslav Nepraš, 
student druhého ročníku. Svoji premiéru zvládl na výbornou, přestože získal ,,bramborovou 
medaili“. Jeho zpravodajské vystoupení sklidilo velký ohlas i u takových profesionálů, jakými 
jsou Kristina Kloubková, moderátorka televize Nova a Martin Kočárek, který zastává funkci 
terénního zpravodaje v Ústeckém kraji. Náš ,,začínající moderátor“ při své premiéře získal 
rozhodně mnoho nových zkušeností,které doufáme uplatní v příštím ročníku této 
soutěže.,,Práce moderátora zpravodajství je lákavá a náročná,“ sdělil nám Víťa, kterému 
gratulujeme za předvedený výkon a vzornou reprezentaci naší školy. 
 
 
Delegace senátorů navštívila mladé skláře na SUPŠS v Kamenickém Šenově 
 

 
 
Pátek, 29. 4. 2016, nebyl pro naši školu tak úplně všedním dnem. Běžný chod školy si totiž 
přijeli prohlédnout členové Senátu ČR, kteří se v rámci svého výjezdního zasedání 
seznamovali s různými známými a celosvětově proslulými firmami v Libereckém regionu. 
Bylo nám tedy ctí, že si za jedno ze svých zastavení vybrali právě naši školu.  Pánové Radko 
Martínek, Miroslav Nenutil, Jiří Vosecký, Vladimír Plaček , Milada Emmerová  a Zdeňka 
Hamousová strávili ve škole více než dvě hodiny. 
 
 
Sklo a světlo v Ajeto art glass museu v Novém Boru 
 Ve čtvrtek 28. 4. jsme v rámci oslav 160. výročí založení naší školy vernisáží zahájili výstavu 
Sklo a světlo v Ajeto art glass museu v Novém Boru. Škola zde prezentuje práce žáků všech 
oddělení oboru Výtvarné zpracování skla a světlených objektů.  Návštěvníci zde najdou 
reprezentativní průřez tvorbou studentů sklářské školy za posledních deset let. 
Výstavu zahájil ředitel školy Pavel Kopřiva a uvítal řadu významných sklářských osobností 
našeho regionu. Výstava potrvá do 22. 5. 2016 
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KVĚTEN 
 
40. ročník Běhu Kamenickým Šenovem 

 
Město Kamenický Šenov společně s Biatlonovým klubem  pořádaly v rámci 160. výročí 
založení  SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově 40. ročník Běhu Kamenickým Šenovem. Start 
všech disciplín byl před budovou Městského kina, závodníky a přítomné diváky pozdravil 
starosta Kamenického Šenova František Kučera. Počasí se vydařilo, bylo slunečno a teplo. 
Menší počet závodníků v dospělých kategoriích ovlivnil  pražský maraton , který se konal 
rovněž ve sváteční neděli. Celkem se zúčastnilo  49 dětí v žákovských karegoriích a  14  
závodníků v dorosteneckých a juniorských kategoriích. Běhu na 3000m v kategorii příchozích 
se zúčastnilo 8 závodníků, v hlavním závodě na 6 km  běželo 34 mužů a 11 žen. Absolutním 
vítězem se stal Štěpán Skopový časem 20,32 min. druhém místě doběhl Tomáš Kolařík. Ženy 
vyhrála v absolutním pořadí Tereza Macháčková časem 25.50 min.  
 
O 160. výročí založení naší školy a o sklářském umění vědí už i v Evropském parlamentu 
 První naší zahraniční zastávkou se stalo bavorské město Norimberk, kde jsme si prohlédli 
architektonicky zajímavý střed města s Císařským hradem, který kdysi často navštěvoval 
Lucemburk Karel IV. Ještě týž podvečer jsme společně navštívili střed města Štrasburk, 
kterému dominuje katedrála Notre-Dame a mnoho dalších památek podél řeky Rýn. První 
noc jsme strávili v luxusním hotelu v menším městečku Kehl, které je vzdáleno pouhých 5 km 
od cíle naší cesty. 
Na druhý den, který jsme měli prožít v budově Evropského parlamentu, jsme se moc těšili, 
ale zároveň i trochu báli. Největší trému měla asi naše řečnice Sabina Falcmanová, která 
famózně představila naši školu před dalšími 730 studenty z ostatních zemí Eurozóny. Svůj 
projev pronesla ve francouzštině, což je jeden z oficiálních jednacích jazyků europoslanců. 
Poté jsme předali jednomu z asistentů českých europoslanců skleněnou plastiku, kterou naši 
studenti vyrobili. Doufáme, že bude v budoucnu zdobit interiér budovy, kde diskutují na 
ožehavá témata současnosti zástupci všech 28 členských zemí Evropské unie.Po dobrém 
obědě jsme se rozdělili do šesti pracovních skupin, kde jsme projednávali v angličtině různá 
témata, která se týkala současných problémů Evropy. Během našich diskuzí jsme se blíže 
poznávali s ostatními studenty z 18 zúčastněných států. Tento den byl pro nás velmi náročný, 
zároveň jsme však dostali nový impuls ke studiu anglického jazyka, a to bylo, myslím, asi to 
nejdůležitější, co jsme si z celého tohoto krásného a zároveň poučného zájezdu přivezli. 
Druhou noc jsme přespali na malebném zámečku Ortenberg, uprostřed vinohradů a 
nádherné přírody německo-francouzského příhraničí. Cestu domů jsme si zpestřili o 
procházku malebného města Bamberg, kterému se říká Malé Benátky. V katedrále sv. Petra a 
Jiřího jsme mohli vidět nejstarší dochovanou středověkou jezdeckou sochu Bamberského 
jezdce, která byla vytvořena již v polovině 13. století. Do Kamenického Šenova jsme se vrátili 
v sobotu večer, následující noc se nám v hlavě promítaly všechny nádherné vzpomínky a 
mnohým z nás se zdály dokonce i sny v angličtině. 
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Návštěva vysoce postavených diplomatek u nás ve škole 
 

 
 
Ve čtvrtek 19. 5. 2016 jsme ve sklářské škole přivítali skupinu manželek velvyslanců 
akreditovaných v ČR a sdružených v asociaci DSA – Diplomatic Spouse Association. Dámy z 12 
zemí (USA. Kanada, Španělsko, Gruzie, Dánsko, Azerjbadžán, Japonsko, Slovinsko, Vietnam, 
Thajsko, Maďarsko, Makedonie) si v Kamenickém Šenově prohlédly prostory a dílny školy a 
vysoce hodnotily úroveň studentských prací ve školní galerii. Mnohé z nich byly ve sklářské 
oblasti poprvé a projevily uznání nad rozvíjejícím se sklářským průmyslem v oblasti svítidel a 
užitého skla, ke kterému přispívá i naše škola. 
 
Výstava školy na Pražském hradě 
 

 
 
Ve středu 25. 5. 2016 proběhlo zahájení výstavy Sklo a Světlo za účasti radní pro školství 
Libereckého kraje paní Aleny Losové. Úvodní slovo pronesla historička umění PhDr. Jitka 
Lněničková, která zhodnotila význam sklářské školy v Kamenickém Šenově a zmínila 
odpovědnost současné sklářské a umělecké obce k dlouhé tradici trvání školy. Zahájením 
provázel ředitel SUPŠS v Kamenickém Šenově doc. MgA. Pavel Kopřiva PhD. 
Výstava získala záštitu pana Miloše Zemana, prezidenta republiky. Pro výstavu v Empírovém 
skleníku Pražského hradu škola vybrala studentská práce z posledních 10 let. Vystaveny jsou 
broušené vázy, tavená plastika, malované tvary a design stolního skla pro spolupracující 
sklářské firmy. Svými díly jsou zastoupena všechna sklářská oddělení školy, mezi které patří 
Design světelných objektů, Broušení a rytí skla a Malování skla.  Výstava bude v prostorách 
Empírového skleníku do srpna 2016, a tak skleněné objekty a svítidla z Kamenického Šenova 
budou mít návštěvníci zahrad Pražského hradu možnost vidět po celou hlavní sezónu. 
 
Ocenění pro našeho studenta Martina Jašontka 
Student 4. ročníku SUPŠS v  Kamenickém Šenově Martin Jašontek  získal   1. místo ve druhém 
ročníku soutěže Design School Award. Talíř Otisk byl porotou vybrán jako nejlepší mezi 23 
návrhy, zaslanými sedmi uměleckými školami. Kromě  skla a světelných objektů byly 
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v soutěži zastoupeny návrhy interiérových objektů  a  produktového designu.  Talíř Martina 
Jašontka bude zařazen do procesu průzkumu trhu  s možností  sériové výroby, což je kromě 
finanční odměny největším bonusem dané soutěže. 
 
ČERVEN 
 
Výstava maturitních prací 
 

 
 
Letošní Muzejní noc byla zahájena v pátek 10. 6. proslovem pana starosty Bc. Františka 
Kučery. Po úvodních slovech paní ředitelky Sklářského muzea byl osloven ředitel naší školy, 
doc. MgA. Pavel Kopřiva Ph.D, aby zhodnotil maturitní práce studentů, které si následně 
mohli prohlédnout v přízemí muzea účastníci vernisáže. Ostatní zájemci o sklářské umění 
mají možnost práce letošní maturantů společně se stálou výstavou muzea zhlédnout až do 4. 
9. 2016. Tato kulturní akce byla letos spojena s Nocí kostelů a zároveň byla věnovaná 160. 
výročí založení naší nejstarší sklářské školy v Evropě. Ředitel školy se společně s výtvarnými 
vedoucími jednotlivých studijních oborů rozhodl udělit věcné ceny za nejzdařilejší realizaci 
svých maturitních návrhů čtyřem nejlepším studentům. Z rukou ak. malíře Petra Menše 
převzala knižní cenu v oboru Malování skla Ilona Dragoeva, za rytecké a brusičské oddělení 
obdržela cenu od Mgr. A. Petra Stacha studentka Violetta Struchkova, MgA. Ladislav Průcha 
ocenil jako nejlepší maturitní práci v oboru Design světelných objektů výtvor maturantky 
Ajdany Bulimesové. Cenu ředitele školy získala za nejlepší výkon v teoretické i praktické části 
maturitní zkoušky studentka Mariia Pushkareva. 
 
Předávání maturitních vysvědčení 
 

 
 
Ve čtvrtek 16. 6. 2016 jsme předali maturitní vysvědčení našim maturantům. Za krásného 
počasí na Panské skále předal vysvědčení místostarosta Kamenického Šenova Zbyňek Jech, 
ředitel školy  Pavel Kopřiva a třídní učitel  Zdeněk Skok.  
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Sklo a světlo v Senátu 
 

 
 
30. 6. Proběhla vernisáž výstavy prací žáků v Senátu ČR. Výstava se konala pod záštitou 
 senátora Jiřího Voseckého a navázala na cyklus výstav k výročí založení sklářské školy 
v Kamenickém Šenově. 
 
 
 
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, v Liberci a v Rumburku. 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 ve Sklářském muzeu v Kamenickém 
Šenově (Viz přehled podle měsíců) Škola uspořádala dvě úspěšná metodická setkání učitelů 
základních uměleckých škol. Součástí této akce byly semináře, přednášky, setkání se 
zaměstnavateli a workshop. V rámci oslav 160. výročí škola uspořádala cyklus výstav „Sklo a 
světlo“ (viz. měsíční rozpis akcí). 
 
 
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. 
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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. 
 

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.  
 
10. 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 
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zájezdů a exkurzí do Prahy a  do nejbližšího okolí. V rámci projektu Rozvoj čtenářské a 
jazykové gramotnosti žáci školy vycestovali i do zahraničních galerií. 
 
 
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. 

 
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. 
 
 
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 dva roky. Do programu jsme vstoupili 1. 9. 2014. 
V uplynulém školním roce proběhla v rámci DofE řada akcí. Účastníci DofE si plní jednotlivé 
odbornosti na bronzové a stříbrné úrovni a účastní se  dobrodružných expedic. 
 
Metodik prevence: Bc. Romana Karbanová 
 
 
11. Řízení školy 
 

Hlavní úkoly stanovené školou pro školní rok 2015/2016 v oblasti vzdělávání se 
podařilo splnit. Škola se  zaměřila zejména na získávání dalších žáků, což se cílenou a 
efektivní 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, ředitel školy Pavel Kopřiva, MgA. Karolína Kopřivová. VR se pravidelně schází na 
zasedáních. 
Škola velmi úzce spolupracuje s ostatními sklářskými a výtvarnými školami. Např. se SUPŠ a 
VOŠ 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. Pokračuje spolupráce 
s teritoriálně nejbližšími ZUŠ v Novém Boru a České Kamenici. 
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12. Další rozvoj 

Organizace školy 

Oslavy 160. výročí 
Druhé pololetí šk. roku 2015/16 bylo ve znamení oslav 160. výročí založení sklářské školy 
v Kamenickém Šenově. Škola zrealizovala množství výstav a prezentací zaměřených k tomuto 
významnému výročí. Výstavy se uskutečnily v Severočeském muzeu v Liberci, v Galerii Ajeto 
v Novém Boru, v galerii Sansoucci v Karlových Varech. Nejvýznamějšími výstavními projekty 
byly výstavy v Empírovém skleníku Pražského hradu a v Senátu České Republiky. Záštitu nad 
těmito akcemi převzal prezident ČR Miloš Zeman, senátor Jiří Vosecký a hejman Libereckého 
Kraje Martin Půta. Oslavy 160. Výročí získaly záštitu ministra školství J. Chládka. 

Oslavám 160. Výročí byly přizpůsobeny všechny aktivity práce s veřejností a oslavy a dlouhá 
tradice trvání školy posloužily jako ideální námět náboru nových uchazečů. 

Organizace školy je směrována na zjednodušení řídích procesů při zachování plné 
operativnosti. 

COV (centrum odborného vzdělávání) 
Začátkem roku byl připraven záměr na získání COV pro umělecké obory LK. 
Záměr byl podán na krajský úřad a poté byl radou kraje a zastupitelstva přijat k realizaci 
v SUPŠS Kamenický Šenov. 
Proběhlo výběrové řízení na projektanta, které vyhrála firma Hlaváček – Architekti, Praha, se 
kterou škola sepsala smlouvu o realizaci projektové dokumentace. V říjnu 2016 byla 
dokumentace hotova a složitý proces přípravy dokumentace stavby COV byl ukončen. 
V dalším školním roce bude projekt COV podán a po úspěšném přidělení může dojít 
k realizaci stavby a zahájení provozu COV. Etapy realizace jsou naplánovány až do roku 2018. 
  

Mimorozpočtové financování a realizované projekty 
 
Ve škole jsme připravili projekt na renovaci a zpětné využití Budovy DM v Horské ulici.  
Projekt s názvem Škola a sklo - inkubátor na cestě do života (ATI 160 Art Talent Incubator) je 
podáván do Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 
Program spolupráce, Prioritní osa 3 - Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného 
výcviku. Projekt je nyní ve fázi realizace projektové dokumentace firmou Pridos, Hradec 
Králové. Objekt bývalého internátu se stane místem s novými ateliéry a dílnami, kde budou 
mladí tvůrci a uchazeči o studium na naší škole zkoušet sklářské techniky pod vedením 
zkušených výtvarníků a odborných mistrů. 
Škola vytvořila a podala projekt KREATIV zaměřený na síťování 14 škol v rámci celé České 
Republiky. Projekt úspěšně prošel v komisi hodnotitelů a v šk. roce 2016/17 začne jeho 
realizace 
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Projekty slouží k doplňkovému financování investičních akcí, kterými škola chce vylepšit své 
nemovité vlastnictví. Také slouží k organizování navazujících aktivit mezi studenti školy a 
veřejností. 

 Pedagogika 

Od 1. 9. 2015 začalo vyučování pro 26 žáků prvního ročníku z čehož je 10 žáků v nově 
otevřeném oboru Užitá malba a 16 v oboru Výtvarné zpracování skla a světelných objektů. 
Žáci Užité malby začali svou výtvarnou přípravu výukou klasické malby a na říjen 2016 je 
plánován první kurz ze série výuky mozaiky pod vedením odborné externí lektorky. 
 Ve školním roce byli přijati tři noví pedagogové, jeden učitel odešel do důchodu.  
Personální politiku zaměříme na postupné snížení věkového průměru sboru, ale na 
specializované technické předměty bude náročné získat mladé pedagogy. 

Škola pořádá krátkodobé kurzy sklářských technik, které jsou velmi populární mezi cizinci. 
V uplynulém školním roce tyto kurzy absolvovali studenti z Japonska, USA a Itálie. 

ICT ve škole 

Škola provozuje vlastní server a intranetovou síť. Standardem je používání programu bakalář 
pro známkování a evidenci. Vytvořen byl jednotný emailový účet pod doménou SUPŠS_KS 
hostovaný na discích firmy GOOGLE. Každý z učitelů může používat sadu nástrojů z řady 
google +, včetně jednotného emailu, kalendáře poznámek atd. Jednotný emailový klient 
umožňuje vedení školy informovat najednou celý pedagogický sbor o změnách v kalendáři a 
harmonogramu akcí. Změny v dokumentech google + probíhají on-line. Škola a žáci využívají 
softwarového vybavení pořízeného minulý školní rok. Cloudové řešení sw firmy Adobe 
v budoucnu bude jediným možným a bude nutné opatřit finanční prostředky na jeho 
obnovu.  Používáni 3D modelářských programů se stalo běžnou součástí výuky počítačové 
grafiky. 

Majetek školy 

Od března do srpna 2016 probíhala rekonstrukce ateliéru č.11 v budově školy Havlíčkova 56. 
Nevyhovující střešní okna a krytina byly nahrazeny novými a celá střecha byla udělána nově 
včetně silného sendvičového zateplení. Na realizaci přispěl LK částkou 2 700 000. Kč a díky 
vysoutěžení levnější realizace zbyly finanční prostředky na výměnu střešních oken a novou 
krytinu také nad ateliéry malířů a rytců v podkroví školy. Díky této investici je budova 
Havlíčkova 56 opatřena novou střechou a ateliérová výuka probíhá ve zcela moderním 
prostředí. Domov mládeže v ulici prošel další částečnou obnovou inventáře, do pokojů byly 
pořízeny nové skříně. Kuchyně byla vybavena nerezovými stoly a postupně bude pokračovat 
vybavování moderním aseptickým nábytkem. K 30. 6. 2016 byla ukončena nájemní smlouva 
na užívání bytu v budově DM a prostory byly během dvou měsíců adaptovány na další 
ubytovací prostor pro naše studenty. Domov mládeže však potřebuje obnovu střechy a 
zateplení budovy, protože jde o jednu z energeticky nejnáročnějších budov školy. O možnosti 
financování budeme opět jednat se zástupci LK. 
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Kultura školy 

Prezentace školy na veřejnosti a burzách škol tak jako perspektiva rozvoje školy se promítla 
do zájmu studentů a přijali jsme 45 přihlášek ke studiu, ze kterých nastoupí 27 nových 
studentů SUPŠS. Na dobré situaci mají podíl úzké vztahy se ZŠ a ZUŠ. Žáky těchto škol zveme 
na naše akce a umožnili jsme jim navštívit naší školu a absolvovat talentové zkoušky na 
nečisto. Škola stále pracuje na vylepšování svého obrazu na veřejnosti. Jedním ze zásadních 
úkonů v této oblasti bylo v uplynulém školním roce vytvoření nového Corporate Identity 
školy. Redesign loga a návrh jednotného vizuálního stylu navrhli studenti ateliéru Grafický 
design 2, Fakulty umění a designu UJEP, Ústí nad Labem. Nové grafické řešení se postupně 
projevilo v školních tiskovinách a letácích. Ke 160. výročí založení školy byla vydána obsáhlá 
publikace, také graficky upravená jedním ze studentů FUD UJEP. Publikace obsahuje čtyři 
umělecko-historické kapitoly, přehled prací studentů jednotlivých oddělení a seznamy 
studentů a pedagogů. 

Přílohy 
 
příloha 1:  Výroční zpráva - Domov mládeže 
příloha 2.          Výpis z rejstříku škol 
 
externí příloha Tiskové materiály, pozvánky, novinové články 
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Příloha 1:   

 
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 

11. kuchařka 
0,5       pomocná kuchařka 
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0,5 uklízečka  

 

Věková skladba pedagogických pracovníků k 30. 6. 2016: 

 

vedoucí vychovatelka   53 let 

vychovatelky    43 a 66 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 2015/2016 bylo v domově mládeže ubytováno 42 žáků, z toho 31 
dívek. Všichni ubytovaní žáci se celodenně stravovali. Z celkového počtu bylo 23 zahr. 
studentů. Do školní jídelny docházelo na obědy 16 žáků a 15 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, třídění odpadů, pomoc při výměně oken 
– sestěhování nábytku, pomoc při úklidu pokojů, 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.  
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S vedením školy byly řešeny závažné kázeňské přestupky u 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, sloužící 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 2015/2016. 
 
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. Byla zajištěna výměna oken v 
pokojích žáků, zakoupení nových židlí a stolů na pokoje žáků a do jídelny. 
 
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 
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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, jejich 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 naši 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. 
 
Pochvaly 
 
V tomto školním roce nebyly uděleny žádné pochvaly za práci v mimoškolní činnosti.   
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Spolupráce se školou 

 
Se SUPŠS úzce spolupracují pedagogičtí pracovníci domova mládeže. Vychovatelky se 
zúčastňují pedagogických a klasifikačních porad i dalších akcí školy, maturit atd. Se 
školou spolupracují 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 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. Ubytování studentů 
z Turnova – stáž – kováři, v květnu a červnu se v DM stravovala skupina studentů 
z Rheinbachu, v červenci – srpnu byla v DM ubytovaná skupina studentů VŠ akce 
Preciozi, 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 2015/2016 

 
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 akcích 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 2015/2016 vypracovala:    Hana Dutá             vedoucí vychovatelka  
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