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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)  
9. 6. 2017  proběhla volba na uvolněná místa v radě a 28. 6. 2017  proběhla volba nového předsedy.  
18.4. proběhla volba zástupce rodičů, kterým se nově stala pí. Petra Mauerová a to s platností od 1.7. 
2018. 
Předsedou školské rady je Bc. Romana Karbanová. 
Členové ŠR: David Sobotka/Petra Mauerová – zástupce rodičů, Jiří Vosecký - zástupce zřizovatele, 
Pavel Brzák - zástupce zřizovatele, Kryštof Zlatohlávek - zástupce zletilých studentů, Bc. Romana 
Karbanová -  zástupce pedagogů (předseda), Mgr. Alena Lišková - 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) 
7. Kroužek elektrotechniky 

 
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 k 30.9.2017 

    
počet        

(přepočtení 
na plně 

zaměstnané) 

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

důchodový 
věk 

důchodový 
věk celkem 

celkem 0,9 4,66 6,11 4,19 3,9 19,76 
z toho 
ženy 0,00 2,62 4,21 0,19 0,00 7,02 

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

  
    počet                      

(přepočtení na plně 
zaměstnané) 

z toho bez odborné 
kvalifikace  

 19,76 0,19 
   

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: 
A pro nadcházející školní rok 2017/18 dva učitelé odborných předmětů.  
 
Další vzdělávání učitelů 
 
Jeden učitel studuje kvalifikační studium na ZČU Plzeň. 
Jeden pedagog studuje kvalifikační studium na MUNI Brno. 
 
Počty žáků podle oborů k 30. 9. 2017 
 

Kód Název 
Počet žáků v ročníku celkem / dívky 

    první druhý třetí čtvrtý celkem 

82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 17 19 22 10 68 

82-41-M/01 Užitá malba 9 5 7 0 21 
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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 6 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 31 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 1 
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 0 
        z toho vyřešeno autoremedurou 0 
        z toho postoupeno krajskému úřadu   
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího 
řízení 2 
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 4 
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 50 
Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže 50 

 
Rozhodnutí vydaná ředitelem školy 

 Počet 
 

  Rozhodnutí: počet 
o přestupu do jiné SŠ 2 
o změně oboru vzdělání   
o přerušení vzdělávání 1  
o opakování ročníku 2  
o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ   
o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ 

 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 

9 7 2 0 0 0 6 4 2 

 
Výchovná opatření 

  počet 
  

   
 

1. pololetí 2. pololetí 
pochvala třídního učitele 20 8 
pochvala učitele odbor. 
výcviku    
pochvala ředitele školy 2 17 
jiná ocenění    napomenutí 4  důtka třídního učitele 2 1 
důtka učitele odbor. výcviku   
důtka ředitele školy 5  sníž. známka  z chování   

    
Prospěch žáků 

  počet 
  

   
 

1. pololetí 2. pololetí 
prospěl s vyznamenáním 16 16 
prospěl 47 69 
neprospěl 0 1 
nehodnocen 23 0 

    
 
 
Uplatnění studentů 
 

Naši studenti se uplatňují zejména při studiu VOŠ a VŠ uměleckého zaměření. Studují 
ale i na pedagogických fakultách a dalších vysokých školách. Studenti jsou dále zaměstnáváni 
ve sklářských podnicích v celé ČR. Uplatňují se i v podnikatelské činnosti a v samostatně 
výdělečných činnostech, zakládají vlastní dílny a sklářská studia. Naši studenti se také velmi 
často objevují v reklamních agenturách a  propagačních odděleních, kde je potřeba výtvarný 
pohled při navrhování a řešení projektů. Na úřadu práce je dle statistik průběžně evidován 
tradičně velmi nízký počet nezaměstnaných absolventů naší školy. 
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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 „Kreativ“ reg. c. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000577 
Řídicí orgán: OPERAČNÍ PROGRAM VĚDA, VÝZKUM, VZDĚLÁVÁNÍ (OP VVV) 
VÝZVA Č. 02_16_010 BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL I 
Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání 
Specifický cíl: SC 5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich 
relevance pro trh práce 
1. Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování 
c) Rozvoj kreativity u dětí a žáků 
 
Ve školním roce 2017/18 jsme vstoupili v březnu 2018 do druhého projektové roku. 
V současné době na projektu kromě naší školy participuje dalších 27 školský zařízení z celé 
republiky. Škola realizovala výběrová řízení a následný nákup a distribuci vybavení pro 
projektové aktivity a zajistila organizačně vedení projektu v celé ČR. 
 

b. realizace projektu „Škola a sklo - inkubátor na cestě do života” č. p. 1 0 0321090 
Operační program: Program na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko 
Prioritní osa: 3 - Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku 
Opatření: Podpora opatření v rámci přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a 
kvalifikace a opatření za účelem přizpůsobení vzdělávání trhu práce včetně opatření pro 
přenos vzdělávání (specifický cíl 3.2) 
 
Partneři projektu:  
Leadpartner: Město Reichenbach, zřizovatel Střední školy Reichenbach/O.L. 
Projektový partner 1: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov 
Projektový partner 2: Liberecký kraj, zřizovatel SUPŠS 
 
Projekt je na škole realizován od prosince 2017. Během školního roku proběhlo již mnoho 
projektových aktivit. Taktéž proběhla výběrová řízení na vybavení a materiál a suroviny pro 
projektové aktivity a samozřejmě VŘ na zhotovitele stavby provádějícího rekonstrukci 
budovy bývalého chlapeckého DM v Horské ulici 504. 
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c. příprava realizace projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro 
uměleckoprůmyslové obory” Re g . č. : C Z .06.2 . 67/0.0/0.0/16_050/000277 7 

Projekt je zařazen mezi další projekty dalších středních škol, které by měly vytvořit podmínky pro 
výraznou změnu vzdělávací soustavy, resp. podmínek pro vzdělávání na vybraných školách. Tyto školy 
vytvoří silnou vzdělávací základnu pro širokou škálu oborů, dojde k posílení efektivity vzdělávací 
soustavy prostřednictvím koncentrace podpory a vytvoření jedinečného zázemí pro komplexní rozvoj 
dané odbornosti. V tomto školním roce proběhla výběrová řízení na zhotovitele stavby a dodavatele 
některého vybavení. K předání stavby došlo 20.7.2018. Stavbu provádí firma CL Evans ve sdružení 
s firmou Stamo Děčín. TDI zajišťuje firma Varia. V souvislosti s uvolněním prostor dotčených stavbou 
proběhlo velké stěhování vybavení učeben, dílen, skladových prostor a galerie. Díky spolupráci 
s městem Kamenický Šenov a partnerskými firmami proběhlo stěhování hladce. 

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. 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. Slibně se 
rozvinula spolupráce se Sklárnami Poděbrady, kde firma navrhla i stipendijní program pro 
studenty naší školy. 
 
V těsné blízkosti školní brusírny skla funguje huť firmy Elias Palme, která nabízí 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.  Škola získala významný dar v podobě materiálu 
tabulového skla od firmy AGC. 

 
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. Ve školním roce  2017/2018 byly ve Sklářském muzeu opět 
vystaveny maturitní práce studentů čtvrtého ročníku. 
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Škola spolupracuje s českými vysokými i středními školami například s VŠUP Praha, FUD UJEP 
Ústí nad Labem, se SUPŠ v Turnově, SUPŠS v Železném Brodě a UTB Zlín. 
 
Provozování YOUTUBE kanálu a založeného 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. Škola také provozuje instagramový účet pro prezentaci 
vizuálních výstupů ze školních dílen a akcí školy. 
 
https://www.facebook.com/supss.kamenickysenov?fref=ts 
https://www.youtube.com/channel/UCXzO1VjS4-RsCMD6BuvqGaQ 
https://www.instagram.com/czechglassschool/ 
 
Škola také aktivně spolupracuje se zřizovatelem, kterým je Liberecký kraj.   
 
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. Žákyně Sabina Falcmanová absolvovala 
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. 
 
SUPŠS se v roce 2014 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. První naši studenti 
získali zlatou medaili za aktivitu  v říjnu 2017 na slavnostním předávání za účasti člena britské 
královské rodiny. 
 
 
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. (viz. měsíční rozpis akcí) 
 

https://www.facebook.com/supss.kamenickysenov?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCXzO1VjS4-RsCMD6BuvqGaQ
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Workshopy pro děti 
 
V rámci dnů otevřených dveří se konaly workshopy pro příchozí se zaměřením na děti a jejich 
rodiče. Byly uspořádány workshopy pro děti ze základních škol a základních uměleckých škol 
v okolí i ze vzdálenějších míst. 

 
 
9. Úspěchy na výstavách a soutěžích. 
 
Škola se opět řady výstav a soutěží a dosáhla několika významných úspěchů 
na mezinárodním i domácím poli. 
Eva Matisková 3, místo Doteky papíru - Antalis 
Vítězslav Nepraš 3. místo mladý moderátor 
 
Výstavy: 
Řemesla živě novoměstská radnice Praha 
Výstava mozaiky v Mimoni 
výstava v Německu v galerii Glasmuseum v Coesfeld 
 
soutěže: 
Figura 2018 Český Krumlov 
Národní cena za studentský design 
Studentský design 
Talente 2018 
Doteky papíru  
Master of crystal 2018  
 
Dne 8. ledna 2018 tohoto roku proběhla na naší škole olympiáda v anglickém jazyce. Hodnotitelé 
upřímně obdivovali, s jakou lehkostí se účastníci soutěže v cizím jazyce vyjadřovali k různým 
tématům.  Do okresního kola, které se konalo 14. února 2018, postoupili ze školního kola dva 
jazykově nejzdatnější. Pořadí zúčastněných v obou kolech olympiády je uvedeno níže. Všem srdečně 
gratulujeme a děkujeme za projevený zájem, aktivní přístup k sebevzdělávání a za reprezentaci školy! 
 

Umístění ve školním kole olympiády 
(10 účastníků) 

 

Umístění v okresním kole olympiády  
(14 účastníků) 

1. Smejkal Vilém 4. Matyáš Mrkus 
1. Mrkus Matyáš 7. Vilém Smejkal 
2. Mauerová Michaela, Ulrychová Barbora  
3. Košťál Roman  
4. Králová Leona  
5. Škachová Jolana  
6. Šavel Vojtěch  
7. SirykArina  
8. Lukavec Filip  

 
V letošním roce se zúčastnila olympiády v českém jazyce jedna žákyně 
11. místo Evy Volákové 
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Přehled akcí podle měsíců (1. 9. 2016 až 30. 8. 2017) 
 
ZÁŘÍ   
 

Zahájení školního roku 

Dnes 4.9.2017 jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2017/18 v naší sklářské škole. Studenty všech 

ročníků přivítal ředitel školy doc. MgA Pavel Kopřiva PhD a vzácní hosté - paní Květa Vinklátová, radní 

Libereckého kraje pro kulturu a cestovní ruch a pan senátor Jiří Vosecký. Společně jsme přivítali ve 

škole žáky prvního ročníku a jejich rodiče, kteří si v doprovodu třídního učitele prohlédli školní 

učebny  a dílny. Přejeme všem studentům úspěšné zahájení nové etapy studia! 
 

 
 
Adaptační kurz 
Ve dnech 13. – 15. září 2017 se studenti 1. ročníku zúčastnili adaptačního kurzu ve Vysoké Lípě u 
Jetřichovic. K bližšímu poznání studentů navzájem přispěly nejen různé seznamovací hry, ale 
především pobyt v krásné přírodě Českosaského Švýcarska. Snad i nepřízeň počasí pomohla vytvořit 
dobrou partu, která si deštěm a chladem nenechala zkazit dobrou náladu. 
 

 
 
 
Národní cena za studentský design 2017 

V Místodržitelském paláci brněnské Moravské galerie byla ve čtvrtek 14. září zahájena výstava 

studentských prací z oboru produktový a industriální design.  Z celkem 231 přihlášených vybrala 

mezinárodní odborná porota více než dvacítku produktů, které získaly některá z ocenění. Na výstavě 

s názvem Nový (z)boží svou práci s názvem DROPS  vystavuje i maturant naší školy Pavel Fara. 
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Den otevřených dveří a Noc skla a světla 

 16. 9. 2017 proběhl na naší škole Den otevřených dveří a již tradiční navazující Noc skla a světla. 

Nejen díky probíhajícímu Mezinárodnímu sympoziu rytého skla bylo k vidění mnoho zajímavých věcí. 

Ve škole probíhala řada workshopů a budoucí uchazeči se svými rodiči si mohli vyzkoušet jednotlivé 

techniky dekorování skla. Přímo v budově školy pracoval pan Jiří Pačinek se svým synem a návštěvníci 

si mohli prohlédnout práci sklářů při tvarování skla hutním způsobem. Vzorování probíhalo i ve 

spřátelené huti Elias Palme, kde pracoval sklářský výtvarník z USA Charlie Parriott. Školu navštívila 

řada významných sklářských umělců a veřejně činných osobností . Program Noci skla a světla, na 

kterém se podíleli  žáci školy a přátelé, pokračoval do pozdních večerních hodin. Celou akci provázela 

přátelská  a uvolněná atmosféra.  
 

 
 
Týden plný inspirace – Mezinárodní rytecké sympozium 

Minulý týden se naši studenti stali součástí mezinárodního ryteckého sympozia, jehož jsme se stali 

hostiteli. Není pro výuku nic přínosnějšího než to, když mohou mladí, začínající skláři a výtvarníci 

vidět na vlastní oči, jak pod rukama těch nejpovolanějších mistrů sklářského řemesla vznikají 

velkolepá díla. Někteří studenti nejen pilně pracovali přímo na odborných pracovištích, a to v 

rytebně, brusírně, malírně a ve výtvarných ateliérech, ale zároveň se stali tzv. „pravýma rukama“ 

účastníků tohoto sympozia. Další skupina žáků si vyzkoušela průvodcovskou činnost, někdy dokonce i 

cizojazyčnou. A protože jsme chtěli veškeré dění na naší škole důkladně zdokumentovat, ,,pasovali“ 

jsme do role fotografů, kameramanů a editorů 3 studenty, kteří pracovali nejen pro školu, ale i pro 

organizační výbor sympozia. Musíme konstatovat, že byl tento týden pro všechny studenty a 

zaměstnance školy sice velmi náročný, přesto však v naší škole nechyběly: smích, dobrá nálada, 

rozhovory v angličtině, nová přátelství a hlavně ukázal našim mladým umělcům, že nic není nemožné. 
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Sympozium uměleckoprůmyslových škol 
Ve dnech 22. – 23. 9. 2017 proběhl v Severočeském muzeu v Liberci Festival uměleckoprůmyslových 
škol Libereckého kraje „UP“. Školy představily svou činnost formou workshopů a uchazeči si mohli 
vyzkoušet v řemeslných workshopech rozličné uměleckořemeslné obory. Naše škola si připravila 
dílnu tiffany techniku a ukázky práce se světelnými zdroji, elektrotechnikou. Součástí naší prezentace 
byla i expozice prací našich žáků. 
 

 
    
 
Glaskunstpreis Rheinbach 

Ve dnech 22.9. – 24.9.2017 se naši učitelé R. Kment a J. Kříž se studentkou Sholpan Ashirbekovou 

zúčastnili slavnostního předávání cen Glaskunstpreis Rheinbach 2017. Součástí návštěvy byla 

prohlídka německé sklářské školy a sklářského muzea. V sobotu dopoledne jsme navštívili Muzeum 

moderního umění v Bonu. Blahopřejeme naší absolventce oddělení  DSO ke skvělému úspěchu v 

mezinárodní soutěži sklářských škol, kterou pořádá sklářské muzeum v německém Rheinbachu. Její 

souprava „Papriky“ získala třetí místo mezi mnoha zajímavými pracemi. Soutěže se učastnili také další 

naši studenti: Martin .Jašontek, Violeta Struchková, Ilona Dragoeva. 
 

 
 
Po památkách UNESCO. 26.-27.9. 2017 

 Co napsat k našemu výletu za krásami Čech a Moravy? Všichni přežili, nikdo se nezranil a všichni 

dorazili šťastně domů. To je malé shrnutí z pohledu učitele, který si při příjezdu oddechne. 

Ale naše cesta byla jiná, i když to ze začátku vypadalo všelijak. Ráno dvacátého šestého září jsme 

dobrovolně nasedli do autobusu. Téměř nikdo nechyběl, až na pana učitele Skoka a Hölzela, kteří se 

zdrželi někde mezi Ústím a Kamenickým Šenovem.  Nebyla to ovšem jejich chyba. Měli prostě smůlu. 
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Nicméně jsme vyrazili na čas. Celou cestu pršelo, až za Moravskou Třebovou přestalo a vysvitlo 

slunce. To znamená, že Kroměříž nás přivítala v plné záři. 

Na náměstí jsme našli útočiště a nakrmili naše hladové žaludky a během konzumace jsme obdivovali 

krásy kroměřížského náměstí.  Společně jsme šli navštívit perlu Kroměříže. Prošli jsme zámecké sály a 

viděli svlečeného Marsya. Dost brutální. Většinu pak zaujali přípravné kresby k malbám. Prošli jsme si 

Květnou zahradu, která teď na podzim hrála barvami. Rostli tam i houby, ale večer jsme na smaženici 

neměli čas. 

Do Prostějova jsme dojeli v sedm a šli spát. 

Ráno – Olomouc. Další město zapsané do listu UNESCO. Viděli jsme všechno, co se vidět dá za dvě 

hodiny. Kašny, sloupy a orloj, který neuvidíte nikde jinde. Dokonce jsme měli štěstí. Potkali jsme 

dobrou vílu, paní, co znala místní pověsti.  A hned dál. 

Kolem oběda jsme dojeli do kouzelného místa. Svítilo slunce zpříma, zvony bily ze všech kostelů, 

budovy svítily bělostí. Litomyšl, rodné město Bedřicha Smetany, renesanční perla východních Čech. 

 Navštívili jsme okultismem opředený dům pana Portmana, který vymaloval Josef Váchal. Prohlédli 

jsme si skvostná sgrafita zámku a obdivovali krásu města. 
 

 
 
 
ŘÍJEN 
 
Návštěva „Hollarky“ 

Naši studenti se ve dnech 9.10. 2017 - 13.10.2017 zúčastnili studijního pobytu na pražské střední 
škole, která je spojena s fenoménem grafických technik. “Hollarka”, jak se škole lidově říká, je 
umístěna v klidné části Žižkova na náměstí Václava Hollara. Obě školy pojí spolupráce a realizace 
výměnných pobytů pro studenty. V Praze nás přivítali vernisáží prací, které vznikly před dvěma týdny 
v Kamenickém Šenově. Studenti grafici si tak mohli vyzkoušet sklářské techniky - pískování, rytinu a 
nebo broušení skla. Na oplátku nás pozvali do své litografické dílny. Následovalo  teoretické 
seznámení se s technikou tisku z kamenné desky. Žáci si vybrousili litografickou desku - kámen, to jim 
trvalo celé pondělí. Další dva dny následovala kresba litografickou křídou nebo tuší. Po skončení 
kresebných prací mistr grafik MgA. Zdeněk Ruffer studentům “zaleptal” kresby a připravil je k tisku. 
Ve čtvrtek se začalo tisknout . Ze šesti kamenů vzniklo více než 50 archů tisků. 

Výlet do Prahy měl i další program a tím byly návštěvy výstav současného umění. Viděli jsme výstavu 
Krištofa Kintery Nervous Trees v galerii Rudolfinum a Jaroslava Róny v domě U kamenného zvonu. 
Studenti také dostali možnost malby v plenéru, což využili na pražské Kampě. Výměnný pobyt 
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studentů z obou škol přispěl ke vzájemnému poznávání a výměně zkušeností mezi mladými lidmi i 
jejich učiteli. 

 

     
 
 
Zlatá medaile DofE 

31.10.2017 si naše studentky  Alena Lišková a Sabina Falcmanová převzaly zlatý odznak za DofE z 

rukou člena královské rodiny prince Edwarda. Blahopřejeme studentkám a děkujeme jejich vedoucím 

R. Karbanové a Z. Plevovi za úspěšné dokončení zlaté úrovně Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu. 

Naše sklářská škola předala Princi Edwardovi skleněný objekt, který navrhl vedoucí brusičského 

oddělení Petr Stacho a realizoval dílenský učitel Josef Kříž. Po vévodkyni z Wessexu je Princ Edward 

druhým členem britské královské rodiny, který převzal skleněný objekt navržený a vyrobený v naší 

škole. 

 

              
 
 
Třetí místo pro Romana Košťála za malbu 

Nejenom naši studenti designu skla bodují, ale také naši studenti užité malby získávají ocenění. 

Student  3. ročníku Roman Košťál získal třetí místo v ostravské malířské soutěži OSKAR.  Oskar je 

celorepubliková soutěž malby vyhlašovaná SUŠ v Ostravě pro studenty středních uměleckých škol na 

počest významného malíře Oscara Kokoschky. Letošního ročníku se účastnilo 16 uměleckých škol. 

Roman Košťál získal ocenění za dílo Portrét spolužačky v kategorii Figura. Foto: Archiv SUŠ Ostrava 
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PROSINEC 
 
Setkání žáků v Reichenbachu 

 V rámci projektu Škola a sklo - inkubátor na cestě do života navštívili naši žáci partnerskou školu v 

příhraničním Reichenbachu. Společně s německými dětmi výtvarně tvořili. V programu návštěvy byla 

zahrnuta i exkurze do nedalekého Görlitz a prohlídka historického jádra města. Výtvarná díla, která 

vznikla byla na závěr vystavena na radnici. Na zpáteční cestě studenti navštívili neméně zajímavý 

Herrnhut a Žitavu. 

 

 
 
 
Králova řeč v předvánočním Liberci 

 Ve středu jsme navštívili představení divadla F. X. Šaldy v Liberci Králova řeč. Divadelní hra 

zpracovává tajné deníky krále Jiřího VI. Král v nich psal o svých logopedických problémech v době, 

kdy se nečekaně stal králem a Anglie spolu s celou Evropou se stala cílem agrese nacistického 

Německa. 

Králova potřeba zvládnout veřejný projev  tak, aby posílil statečnost, vytrvalost a odhodlanost svého 

národa v době začínajícího válečného konfliktu, naráží na jeho vnitřní strachy a rozpolcenost. Ke 

všemu se „dostane“ do rukou australského řečového terapeuta LionelaLoguea, který si opravdu 

nebere vůči členovi královského rodu žádné servítky a jde až na dřeň jeho traumat. Tyto styčné body 

dodávají divadelní hře jak humorné situace, tak vnitřní hloubku zkoušených postav. Sledujeme hru 

dvou mužů, kteří se postupně stanou přáteli, snad na celý život. 

V těchto dvou rolích excelovali Zdeněk Kupka a Martin Polách.  Obdivovali jsme je  pro jejich výkon, 

kdy téměř neslezli z pódia ,přesto vše zvládli z přirozeností a lehkostí. Atmosféra divadelní hry nás 

vtáhla do děje a bylo nám vcelku líto, že příběh končí. 
 
Athény umělců 

I tak se nazývá saská metropole Drážďany, kterou studenti naší školy navštívili ve čtvrtek 14.12.2017. 

Tentokrát se zde setkali s německými přáteli z Reichenbachu v rámci projektu Škola a sklo – inkubátor 

na cestě do života. Společně si prohlédli Zwinger, jednu z nejkrásnějších galerií Evropy, kde čeští i 

němečtí žáci plnili úkoly z pracovního listu, který pro ně připravila vyučující dějin výtvarné kultury. 

Následovala okružní prohlídka města, během které se studenti seznámili s historií města a 

významnými architektonickými památkami, které nechal postavit saský kurfiřt a polský král August 

Silný. Samozřejmě nemohla chybět jako symbolická tečkaani návštěva tradičního vánočního trhu 

Striezelmarkt . 
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LEDEN  
 
1. Kolo talentových zkoušek 
 
Olympiáda v anglickém jazyce. 

 Hodnotitelé upřímně obdivovali, s jakou lehkostí se účastníci soutěže v cizím jazyce vyjadřovali 

k různým tématům.  Do okresního kola, které se konalo 14. února 2018, postoupili ze školního kola 

dva jazykově nejzdatnější. Pořadí zúčastněných v obou kolech olympiády je uvedeno níže. Všem 

srdečně gratulujeme a děkujeme za projevený zájem, aktivní přístup k sebevzdělávání a za 

reprezentaci školy! 

  

  
Umístění ve školním kole olympiády 
(10 účastníků) 

  

Umístění v okresním kole olympiády 
(14 účastníků) 

1.    Smejkal Vilém 4. Matyáš Mrkus 

1.    Mrkus Matyáš 7. Vilém Smejkal 

2.    Mauerová Michaela 
Ulrychová Barbora 

  

3.    Košťál Roman   

4.    Králová Leona   

5.    Škachová Jolana   

6.    Šavel Vojtěch   

7.    Siryk Arina   

8.    Lukavec Filip   

  
 
Výstava mozaiky v Mimoni 

Česká mozaika žije i ve výuce na naší škole. První výsledky výuky mozaiky na naší škole jsou vystaveny 

v Mimoni na přehlídce české mozaiky. Kurátorkou výstavy je Magdalena Kracík Štorkánová, která v 

minulém roce vedla úvodní kurzy mozaiky u nás. Díla studentů oboru Užitá malba a Malba skla se 

zařadily mezi mozaiková díla profesionálů. Jsme rádi, že pokračují v tradici mozaikové tvorby. 
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ÚNOR 
 
Maturitní ples 

 V pátek 9.2. proběhl maturitní ples čtvrtého ročníku v Kulturním domě v Kamenickém Šenově. 

Tentokrát na téma Divoký západ. 

 
 
Úspěch v soutěži Doteky papíru 

 3. místo v soutěži firmy ANTALIS, Doteky Papíru 2017, získala studentka  rytí skla Eva Matysková, 

která zhotovila spolu s dílenským učitelem Tomášem  Sieberem svítidlo Basket cube. Z rukou 

generálního ředitele Ing. Juraje Palčinského získala v Praze 13. 2. 2018 věcné ocenění. Za pedagogický 

sbor blahopřeje vedoucí práce MgA. Soňa Třeštíková. V galerii najdete i další soutěžní práce našich 

studentů, které vznikaly pod vedením Soni Třeštíkové, Vladimíry Jelínkové, Ladislava Průchy a 

Tomáše Siebra. 

 

     
 
 
Festival řemesel v Praze 

 Ve dnech 21. 2. - 22. 2.2018 se naše škola zúčastnila tradiční akce „Řemesla živě“ na Novoměstské 

radnici v Praze. Školu zde reprezentovali studentka 3. ročníku Eva Matysková v doprovodu 

odborného učitele Rudolfa Kmenta. Studentka předváděla po celé dva dny techniku rytí skla na 

starém mosazném stánku (rytecký stroj). Není pro nábor nových studentů nic přínosnějšího než to, 

když může naše studentka prezentovat svou školu na tak významné akci mezi řadou uměleckých škol 

z celé republiky. Návštěvníci Novoměstské radnice si mohli také prohlédnout hotová skleněná díla a 

plastiky ze všech sklářských oborů naší školy. 
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BŘEZEN  
 
Máme víc společného, než jsme si mysleli... 

V úterý 6 .3. 2018 se sešli milovníci sklářského umění a současní studenti Střední 

uměleckoprůmyslové školy sklářské v krásných prostorách přednáškového sálu v KLVC v našem 

městě. To, že je sklářství fenoménem nejen na Kamenickošenovsku, ale i v příhraniční oblasti v okolí 

Reichenbachu, se přesvědčili účastníci tohoto setkání všech věkových kategorií. Dopoledne plné 

vzpomínek, přednášek a duchaplných rozhovorů v českém i německém jazyce připravila 

kamenickošenovská střední škola v rámci projektu ,,Škola a sklo - inkubátor na cestě do života". 

Tento přeshraniční projekt se zaměřuje na výměnu jazykových a sklářských zkušeností mladé 

generace, jež se snaží mapovat vývoj sklářství a sklářských firem v našem mikroregionu. Na této 

vzdělávací akci s názvem ,,Setkání napříč generacemi" se sešli všichni, jimž sklo a sklářské řemeslo 

nějakým způsobem zasáhlo do života. Účastníci si vyslechli dvě odborné přednášky, prohlédli si česky 

i německy psané knihy o vývoji sklářství, nejstarší z nich pocházely dokonce z 19. století. První 

přednášku o historii SUPŠ sklářské přednesl ředitel školy, doc. MgA. Pavel Kopřiva, Ph.D, druhou 

přednášku mohli slyšet všichni účastníci z úst nejpovolanějšího odborníka na technologii výroby skla a 

zároveň pamětníka rozvoje zdejších skláren, pana Ing. Vasila Dogaru, pedagoga této střední školy. 

Všichni organizátoři této akce uvítali též účast pedagogů a středoškolských studentů sklářské školy z 

našeho družebního města Rheinbach.  

 

 
 
 
Návštěva vlády 

 Dne 13. 3. 2018 navštívili naši školu členové Vlády České republiky v demisi v čele s premiérem. 

Vládní představitelé přijeli na pozvání hejtmana Libereckého kraje a v naší škole si prohlédli galerii se 

studentskými pracemi, školní dílny a učebny. Zajímali se také o místo, kde bude stát nové Centrum 

odborného vzdělávání v uměleckořemeslných oborech, jehož stavba započne letošní rok. 

 (foto: V. Smejkal a Vláda.cz) 
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DUBEN 
 
Návštěva výstav v Praze 

Studentky z malířského oddělení pod vedením MgA. Karolíny Kopřivové v pátek 13. 4. 2018 navštívily 

Prahu. Zhlédly expozice Náprstkova muzea věnované asijské, africké a americké kultuře, dále 

retrospektivní výstavu malíře Kamila Lhotáka a galerii Rudolfinum, kde vystavuje britský umělec Mat 

Collishaw. 

 

 
 
 
Společně s německými žáky jsme navštívili Jablonecko 

Dne 18.4. 2018 studenti školy měli možnost navštívit sklářský region Jablonecka a to díky projektu 

Škola a sklo - inkubátor na cestě do života. Společně s německými studenty z Reichenbachu si 

prohlédli sklárnu v Desné, kde měli možnost vidět unikátní ruční výrobu skleněných tyčí nebo 

strojovou výrobu skleněných zátek. Po společném obědě si také prohlédli expozice Muzea skla a 

bižuterie v Jablonci nad Nisou, které jsou zaměřené jednak na bižuterní tradici, která je pro region 

typická a také na celkový vývoj skla na našem území od počátku do současnosti. Zde odpovídali na 

otázky v pracovních listech, díky kterým byla návštěva přínosná i pro výuku odborných předmětů. 

 

      
 
 
Navštívili jsme Anglii 

 Zájezd se konal od 28.4. do 4.5. a jeho cílem bylo zajistit studentům možnosti komunikace v 

Angličtině s rodilými mluvčími a zároveň navštívit důležité umělecké památky v rámci výuky Dějin 

výtvarné kultury. Studenti byli ubytováni v hostitelských rodinách ve  městě York. V Yorku navštívili 

známou gotickou katedrálu, proslulé muzeum Vikingů a také továrnu na čokoládu, kde si vyrobili 

vlastní lízátko.  V dalších dnech navštívili další zajímavá místa jako ruiny středověkého kláštera ve 

Fountains Abbey, zámek Howard Castle nebo přímořské městečko Whitby. Také se projeli parním 

vlakem na nádraží v Goathlandu, kde se natáčel příjezd Harryho Pottera do Bradavic. Cestou mohli 
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obdivovat krásy národního parku North Yourkshire Moors. Poslední den strávili v Londýně, kde 

absolvovali procházku po nejvýznamnějších památkách a v závěru navštívili Národní galerii. 

       
 
 
KVĚTEN 
 
Tak trochu jiné divadlo 

Malá scéna libereckého divadla připravila zajímavou hru pro tři herce, kteří za 120 minut přehrají 

všech třicet šest her Williama Shakespeara. Myslíte, že to není možné, že je to nesmysl? Tak věřte, že 

to možné je. Máme 25 svědků, kteří se zájmem sledovali. Někteří byli výkonem herců tak uneseni, že 

neváhali čekat před jejich šatnou, aby získali společný snímek. Obdivovali jsme herecké nasazení 

umělců a všem doporučujeme, aby si udělali výlet do libereckého divadla F. X. Šaldy. 

 

 
 
 
Mezinárodní den světla 

Mezinárodní den světla, který připadl na 16. května byl vyhlášen během 39. zasedání Generální 

konference UNESCO v listopadu loňského roku. Cílem bylo zvýšit povědomí o významu světla v 

oblasti vědy, kultury, životního prostředí, o jeho dopadech na každodenní život, včetně takových 

problémů, jako je např. světelné znečištění apod.  

 

Světlo je také zajímavým a inspirativním tématem v oblasti vzdělávání. Sekretariát UNESCO v Paříži 

proto ve spolupráci s mnoha partnery z univerzitního prostředí i nevládních organizací připravil celou 

řadu aktivit, do kterých se mohou zapojit i přidružené školy UNESCO.  

U nás v Kamenickém Šenově proběhl projektový den, kterého se zúčastnili žáci prvního a druhého 

ročníku. Učitelé si připravili řadu zajímavých přednášek a workshopů, jejímž společným tématem bylo 

právě světlo a jeho vliv na náš život. A protože jsme umělecká škola, nahlíželi jsme na něj především 

z pohledu výtvarného umění a zkoumali jeho vlastnosti, které se dají využít v oboru tvorby svítidel, 

který je u nás ve škole vyučován. 
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ČERVEN 
 
Popelnice roku 2017 
V pátek 1.6. 2018 proběhlo na Ještědu slavnostní vyhlášení soutěže Popelnice roku 2017. Cenu do 

této soutěže vyráběla pro Liberecký kraj naše škola dle návrhu studentky 3. Ročníku Anny Strnadové. 

Její návrh vyhrál v celoškolní soutěži. 

 
 
 
Obhajoby maturitních prací 
V pondělí 4. 6. 2018 obhajovali studenti 4. ročníku své praktické maturitní práce. Obhajoby před 

odbornou komisí, které předsedal pan Mgr. Petr Horák z jablonecké umělecké průmyslovky, se 

uskutečnily ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově a předcházeli ústním maturitním zkouškám, 

které všichni zúčastnění studenti úspěšně složili.  Výstavu těchto prací můžete vidět od 9.6. do 15.9. 

2018 ve výstavní síni tohoto muzea. Slavnostní zahájení proběhlo v pátek v 17 00 hodin. 

 
 



 

strana 26 

 
Předávání maturitních vysvědčení 

V pátek jsme rozdávali úspěšným absolventům maturitní vysvědčení na Panské skále. Při této 

příležitosti proběhla večer slavnostní vernisáž praktických maturitních prací. Hostů přišlo mnoho. 

Gratulujeme všem úspěšným maturantům. 

 
Plenér v Doksech 

Ve dnech 18.6. až 22.6. 2018 jsou studenti tří ročníků naší školy na plenéru v Doksech. Máchův kraj 

zachycují ve svých kresbách, malbách a jinýcho výtvarných technikách. Výtvarná činnost ve volné 

přírodě je příležitostí prohloubit své schopnosti umělecky zachytit atmosféru místa a vypořádat se s 

nástrahami krajinomalby. Jeden den z týdne studenti věnují land-artovým dílům. Výsledky práce 

našich studentů bude možné vidět po celé léto v kině v Doksech. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 21.6. 

2018 v 17 00 hodin. 

 

 
 
 

Rozsáhlá rekonstrukce školy – budování COV 

20. 7. 2018 došlo k předání budovy č.p. 57 a části budovy č.p. 56 zhotoviteli stavby.  

V příštím školním roce bude škola využívat velmi pěkné prostory v místní základní škole, která je 

nedaleko (především pro teoretickou výuku). Ateliery a dílenská pracoviště pro jednotlivá oddělení 

budou z větší části umístěny v domě č.p. 294 v Havlíčkově ulici (cca. 100m od školy).  Část odborných 

pracovišť nabídla škole i Preciosa lighting a.s. V hlavní budově školy  č.p. 57 bude probíhat především 

teoretická výuka. 
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10. Prezentace na veřejnosti. 
 
Škola podstatně mění 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 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 je 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).  Velmi důležitou akcí, kde škola působila jako 
spoluorganizátor a garant bylo Mezinárodní rytecké sympozium 2017. 
 
 
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 prezentací. Všichni studenti 4. ročníku 
jsou povinni připravit power-pointovou prezentaci jako součást prezentace své maturitní 
práce. Zároveň musí vypracovat písemnou prezentaci své 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 a.s. 
 

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 a elektrotechniky.  
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DofE 
 
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 
Vybraná skupina žáků z naší školy se pravidelně účastní programu DofE společně s žáky z Lesnické 
školy Šluknov – obor bezpečnostně-právní činnost. Během programu dlouhodobě plní aktivity: 
sportovní, rozvoj talentu a dobrovolnictví.  Vrcholem jsou přípravné a ostré expedice tří úrovní – 
bronz, stříbro a zlato.  
V letošním roce se žákům zlaté úrovně podařilo splnit úkol – čištění řeky v Polsku a díky tomu získali 
nové batohy. 

 
20. – 22. duben 2018 – soustředění pro všechny skupiny Chřibská (Bajtlich) 
4. – 8. květen 2018 – příprava na zlatou expedici (lodě) 
12. – 13. květen 2018 –cvičná expedice bronz 
19. – 20. květen 2018 – ostrá expedice bronz 
25. – 27. květen 2018 – cvičná expedice stříbro 
8. – 10. červen 2018 – ostrá expedice stříbro 
11. – 15. červen 2018 – ostrá expedice zlato (Polsko – lodě) 
 
 
11. 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. 
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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 a školním preventistou. 

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.  

 
 

a. 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. Nejdůležitější je kroužek 
večerního figurálního kreslení. 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. Žáci se aktivně podílí na spolupráci při realizaci akcí v projektu Škola sklo 
– inkubátor na cestě do života. 
 
 

b. 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. 
 
 

c. 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 
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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 Ruska a 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. Škola vykazuje pravidelně PO pro žáky SPUO1 a 2. 
 
Výchovný poradce: Mgr. Karolína Stránská 
 

d. 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.  
 
 
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 
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12. Řízení školy. 
 

Hlavní úkoly stanovené školou pro školní rok 2017/2018 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 a 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, Mgr. Vladimíra Jelínková, MgA. 
Lukáš Karbus a MgA. Soňa Třeštíková. 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 se  ZUŠ Louny a ZUŠ Mšeno. Pokračuje spolupráce 
s teritoriálně nejbližšími ZUŠ v Novém Boru a České Kamenici. I v letošním roce se díky 
realizaci projektu Kreativ podařilo navázat kontakt s dalšími 14 školami z celé republiky. 
Setkání probíhají online v prostředí ETWINING nebo osobně na pravidelných konferencích 
Kreativ. 
 
 
13. Další rozvoj a organizace školy. 
 
COV (centrum odborného vzdělávání) 
V průběhu roku byla dokončena finální dokumentace pro stavbu COV pro umělecké obory 
LK. 
V tomto školním roce byla realizována výběrová řízení na zhotovitele stavby, TDI, BOZP a 
některé vybavení. Stavba byla předána zhotoviteli 20.7.2018. Etapy realizace jsou 
naplánovány až do roku 2019. Masivní rekonstrukce si vyžádá organizační změny, které se 
v průběhu šk. roku dotknou všech zaměstnanců a žáků. Vedení školy se podařilo zajistit 
odpovídající náhradní prostory, ve kterých bude probíhat jak teoretická, tak odborná a 
praktická výuka. 
  

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) byl  
podán do Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 Program 
spolupráce, Prioritní osa 3 - Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku. 
V prosinci 2017 byl projekt zahájen a během uplynulého školního roku byla realizována řada 
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společných vzdělávacích akcí ve spolupráci s německým partnerem. 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 pokračuje aktivně v  projektu KREATIV zaměřeným na síťování škol v rámci celé České 
Republiky. V druhém projektovém roce na něm úspěšně a aktivně participuje 28 škol 
v republice, které dále kontaktují další školy ve svých regionech. Škola se aktivně podílí na 
čerpání dotací z OPVVV projektu zjednodušeného čerpání dotací tzv. „Šablon“ a připravuje 
se na projekt NAKAP, zaměřený na realizaci a naplňování krajského akčního plánů. 
Projekty slouží k doplňkovému financování investičních akcí, kterými škola chce vylepšit své 
nemovité vlastnictví. Také slouží k organizování navazujících aktivit mezi studenty školy a 
veřejností. 

 Pedagogika 

Od 4. 9. 2017 začalo vyučování pro 26 žáků prvního ročníku z čehož je 9 žáků v nově 
otevřeném oboru Užitá malba a 17 v oboru Výtvarné zpracování skla a světelných objektů. 
Žáci Užité malby začali svou výtvarnou přípravu výukou klasické malby a v říjnu 2017 proběhl 
první kurz ze série výuky mozaiky pod vedením odborné externí lektorky. 
 Personální politiku zaměříme na postupné snížení věkového průměru sboru a zvyšování 
kvalifikace stávajících pedagogů, 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 kurzisté ze zahraničí 
(Filipíny, USA, Německo). 

ICT ve škole 

Škola provozuje vlastní server a intranetovou síť. Standardem je používání programu Bakalář 
pro známkování a evidenci školní matriky (v roce 2017/18 začala škola využívat cloudové 
řešení v souladu s GDPR). Vytvořený jednotný emailový účet pod doménou SUPŠS_KS 
hostovaný na discích firmy GOOGLE učitelé aktivně používají. Každý z učitelů užívá 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 zároveň pro projektové potřeby využívá cloudové řešení správy dat MS 2000. 

Cloudové řešení sw firmy Adobe je standardem a škola průběžně buduje rezervy pro obnovu 
licencí.  Používáni 3D modelářských programů se stalo běžnou součástí výuky počítačové 
grafiky. 

Majetek školy 

Domov mládeže v ulici 9. května prošel další částečnou obnovou inventáře, do pokojů byly 
pořízeny nové skříně, stoly a židle. V kuchyni se pokračuje s vybavováním moderním 
aseptickým nábytkem. Domov mládeže však potřebuje obnovu střechy a zateplení budovy, 
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protože jde o jednu z energeticky nejnáročnějších budov školy. V tomto ohledu byla 
vypracována projektová dokumentace a připravena k posouzení zřizovatelem. V souvislosti 
s realizovanými projekty probíhá od 20.7. 2018 masivní rekonstrukce budovy 56 a částečná 
rekonstrukce dílen na budově 57. Jedná se o projekt výstavby Centra odborného vzdělávání 
– uměleckoprůmyslového Libereckého kraje. V rámci tohoto projektu je počítáno i 
s rozsáhlou modernizací odborného vybavení. V rámci projektu Škola a sklo -  inkubátor na 
cestě do života škola nakoupila velké množství materiálu a suroviny pro sklářské dílny a 
množství výtvarných pomůcek a materiálu. V rámci tohoto projektu byla zpracována 
projektová dokumentace na rekonstrukci budovy Horská 504, kde vznikne zařízení, v němž 
bude projekt realizován. Ve veřejné soutěži byl vybrán zhotovitel a na přelomu října a 
listopadu 2018 dojde k předání stavby. 

 

Kultura školy 

Prezentace školy na veřejnosti a burzách škol tak jako perspektiva rozvoje školy se výrazněji 
než v předchozím roce nepromítla ve vyšším počtu podaných přihlášek a přijali jsme 38 
přihlášek ke studiu za všechna kola, ze kterých nastoupilo 28 nových studentů SUPŠS z toho 
24 do prvního ročníku. Vzhledem k nízkému počtu žáků v maturitním ročníku se jednalo o 
skokové navýšení  z 89 žáků na 102 v pro letošní školní rok. Na dobré situaci mají podíl úzké 
vztahy se ZŠ a ZUŠ. Žáky těchto škol zveme na naše akce a umožnili jsme jim navštívit naši 
školu a absolvovat talentové zkoušky na nečisto. Škola stále pracuje na vylepšování svého 
obrazu na veřejnosti. Jedním ze zásadních úkonů v této oblasti bylo nadále užívání nového 
Corporate Identity školy. Nové grafické řešení se stále uplatňujeme na školních tiskovinách a 
letácích. Ve školním roce 2017/18 začaly vznikat nové www stránky školy, úzce provázané na 
školní profily sociálních sítí. Stránky budou uvedeny do provozu v polovině listopadu 2018. 
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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:    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 

1. vychovatelka Mikešová Regina 
1    část. úvazek Rydlová Jana (dozor v době  výdeje obědů od 12.00- do                                                                                                                
15.00 hod.) 

 

Nepedagogičtí pracovníci: 0,5 vedoucí stravování 

14. kuchařka 
1,5       pomocná kuchařka 

0,5 uklízečka  
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Věková skladba pedagogických pracovníků k 30. 6. 2018: 

 

vedoucí vychovatelka   55 let 

vychovatelky    45 a 68 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 2017/2018 bylo v domově mládeže ubytováno 39 žáků, z toho 31 dívek. 
Všichni ubytovaní žáci se celodenně stravovali. Z celkového počtu bylo 6 zahr. studentů. Do 
školní jídelny docházelo na obědy 33 žáků a 28 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 se stěhováním 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.  
S vedením školy byly řešeny závažnější 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. mini galerie – tj. výstavka prací žáků SUPŠS, 
slouží k výzdobě domova a je průběžně obnovována a doplňována.   
 
Výchovně vzdělávací práce v domově mládeže 
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Výchovně vzdělávací práci v domově mládeže zajišťují vychovatelky, v září 2016 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 2017/2018 
 
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. Byla zajištěna výměna částí 
skříní v pokojích žáků, zakoupení nových lůžkovin.  
 
 
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, schůzek stravovací komise. Na informačním 
panelu je zveřejněn Operativní plán mimoškolní činnosti na každý měsíc. Vnitřní řád a Režim 
dne, včetně předpisů BOZP jsou zveřejněny a žáci jsou s předpisy seznámeni na žákovském 
shromáždění. Je vyvěšen traumatologický plán, organizace školního roku, rozvrh hodin ve 
škole a další informace pro žáky. Vychovatelky spolupracují s rodiči, se školou s lékařem apod. 
Na začátku školního roku předávají rodičům žáků dotazníky, týkající se pohybu žáků mimo 
město, stanovisko rodičů ke kouření dětí a další pokyny k ubytování v domově mládeže. 
Rodiče obdrží také podrobné informace k ubytování v domově mládeže.  V červnu 2018 
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 se snížil počet kuřáků, ale přibývá 
žáků, kteří již mají zkušenosti s alkoholem. V tomto školním roce jsme nezaznamenali 
v domově mládeže 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, sebe přijetí/, vztahy – rodina, přátelství, partnerství, sexualita, zdravotní 



 

strana 38 

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, 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 aktivit 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.   

 
 

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. 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.   Proto při každém kontaktu rodiče vybízíme k návštěvě, telefonickému kontaktu 
apod.  vychovatelky vždy rády podají informace. 

 
 

Prezentace domova mládeže na veřejnosti 
 

Každoročně o hlavních prázdninách se uskutečňuje v domově mládeže stáž studentů OSŠPO 
Kolín. Ubytování studentů z   Turnova – stáž – kováři, v květnu a červnu se v DM stravovala 
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skupina studentů z Rheinbachu, v červenci – srpnu byla v DM ubytovaná skupina studentů VŠ 
akce Preciosy, 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. 
 
Přehled akcí mimoškolní činnosti v domově mládeže ve školním roce 2017/2018 

 
Schůzka s rodiči žáků 1. ročníku 
Žákovské shromáždění 
Večerní kurzy ve škole – malování, broušení,  
Žákovské shromáždění – k ukončení 1. pololetí, 2. pol., dle potřeby 
Vánoční večer 
Pomoc při úklidu 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, posilovna v Novém Boru, bazén 
v České Lípě, využívání cyklostezky Varhany, 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.   

         
 
 
 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.  
 
Přejeme 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.  
  

  
 
 
 
 

Za školní rok 2017/2018 vypracovala:        Hana Dutá 
        vedoucí vychovatelka  
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Výpis z rejstříku škol: dodá Jelínek aktuálně v den schválení 
školskou radou. 
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