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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY 
 

dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) a § 7  vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění.  
 
 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
• Název:  Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí  
• Sídlo:  Zašovská 100, 757 01  Valašské Meziříčí 
• Zřizovatel: Zlínský kraj 
• Adresa zřizovatele: tř. T. Bati 21, 761 90  Zlín 
• Jméno ředitelky školy: Mgr. Dana Budayová  
• Statutární zástupce ředitelky: Ing. Radim Roška 
• Kontakt na zařízení: tel. 571 621 466, 571 613 203 

Fax.  571 621 001 
Web www.sklarskaskola.cz 
e-mail kancelar@sklarskaskola.cz 

Pracovník pro informace: Šárka Skočková                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Datum zřízení školy: 24. května 1991 

• Datum zařazení do sítě: 1. září 1996 
• Poslední aktualizace v síti: 1. září 2008 
• Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 

Střední škola kapacita: 450 žáků  IZO: 000 845 060 
Domov mládeže kapacita:   70 lůžek IZO: 110 027 612 

 
Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje – viz tabulka: 
 

Typ 
školy 

 

Počet tříd 
 

Počet žáků  
k 30.9.08 

Počet žáků 
na třídu 
podle 

stavu k 30.9. 

Přepočtený počet 
pedagogických 

pracovníků 

Počet žáků na 
přepočt.ped.prac. 

 

SOŠ 9 193 20,50 28,74 6,72 
 

Typ 
školského zařízení 

Počet 
skupin 

Počet žáků  
podle 

stavu k 30.6. 

Přepočtený počet  
pracovníků 

Počet žáků na 
přepočt.ped.prac. 

Domov mládeže 2 33 3 11 
 
Rada školy se schází 2x ročně. Členové ŠR jsou:  Mgr. Jiří Pernický, Alena Ruzsová, Jan Mikšík. 
Spolupráce s radou školy je velmi dobrá. 
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 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ  
 

Denní  studium Vyučované obory  
ve školním roce 2008/2009   
(názvy podle Rozhodnutí 
o zařazení do sítě škol) 

Kód oboru 
(KKOV) Počet žáků 

k 30.6.2009 
 

Ukončilo 
ZZ 

Ukončilo 
MZ 

Užitá malba 82-41-M/001 24 0 0 
VZS – hutní tvarování 82-41-M/041 16 0 4 
VZS – tvarov., mal. a leptání 82-41-M/042 37 0 8 
Tvar.průmysl.výrob.-průmysl.design 82-41-M/034 11 0 0 
UŘZS – hutní tvarování 82-51-L/017 4 0 1 
UŘSZ – broušení a rytí 82-51-L/018 21 0 5 
UŘZS – umělecké vitráže 82-51-L/019 12 0 0 
UŘZS – malba skla 82-51-L/020 26 0 8 
Sklář  28-58-H/005 8 4 0 
Brusič skla 28-61-H/005 7 5 0 
Malíř skla a keramiky 28-62-H/003 18 13 0 
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3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPE ČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY  
 
 
V tomto školním roce bylo zaměstnáno celkem 52 pracovníků, v přepočteném počtu 47,815 

pracovníků. Pedagogických pracovníků bylo 35, v přepočteném počtu 31,74 a provozních 

pracovníků bylo 17, v přepočteném počtu 16,075. Ve škole bylo zaměstnáno 5 pracovníků na 

dohodu o pracovní činnosti, v přepočteném počtu 2,5.   

Z celkového počtu 35 pedagogických pracovníků neplní kvalifikační předpoklady 6 pedagogů, což  

představuje 17 %. Tři zaměstnanci již zahájili studium pro doplnění potřebné kvalifikace, dvěma 

zaměstnancům  schází pedagogická způsobilost.  

Kvalifikovanost pedagogického sboru činí 83 %. 

Všichni pedagogičtí zaměstnanci, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci, však zahájili studium, 

kterým si tuto kvalifikaci doplní tak, jak ukládá zákon č. 563/2004 Sb. 

Během tohoto školního roku skončil pracovní poměr uzavřený na dobou určitou dvěma 

zaměstnancům, jedna zaměstnankyně odešla na mateřskou dovolenou.  

Ve škole působí jeden zástupce pro teoretické vyučování, jeden zástupce pro praktické vyučování, 

výchovná poradkyně, metodik informačních a komunikačních technologií, metodik prevence 

sociálně patologických jevů. 

Můžeme říci, že škola je dobře personálně zabezpečena. Dochází ke stabilizaci pedagogického 

sboru vzhledem k zavádění nových studijních oborů. Při přijímání nových pracovníků preferujeme 

přednostně plnění kvalifikačních předpokladů, dále schopnost tvůrčího způsobu výuky, ochotnost 

věnovat  se škole i nad rámec vyučovacích povinností a se snahou dále se vzdělávat. 

Průměrná věková struktura všech zaměstnanců školy je 45 let. 
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Pedagogičtí pracovníci  
 
Pořadové 
Číslo 

Pracovní 
zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace 

(stupeň vzdělání,obor,aprobace,DPS) 
Počet let 

ped.  praxe 

1.  Učitel 1 
VŠ-UJEP Brno, fakulta pedagogická,  
Český jazyk – výtvarná výchova 

16 
 

2.  Učitel 1 

VŠ-UP Olomouc, fakulta filozofická,  
Český jazyk – občanská nauka 
VŠ-UP Olomouc, fakulta pedagogická, kvalifikační 
studium výchovného poradenství 
Středisko služeb školám Zlínského kraje 
Studium pro ředitele škol a školských zařízení 

25 

3.  Učitel 1 
VŠ-UJEP Brno, fakulta pedagogická 
Učitelství všeobecné vzdělávacích předmětů 
Učitelství odborných předmětů stavebních pro SOU 

40 

4.  Učitel 0,85 
VŠ-VŠCHT Pardubice 
Anorganická technologie 

2 

5.  Učitel 1 

VŠ-Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
výtvarné umění v oboru skla 
DPS-VŠUP Praha 
Výuka odborných předmětů  

1 

6.  Učitel 0,48 
ÚSV-Škola uměleckých řemesel Brno, 
oddělení malířských technik v architektuře 

35 

7.  Učitel 1 

VŠ-Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta strojní, výrobní stroje a zařízení 
UP v Olomouci, pedagogické studium 
učitelů odborných předmětů střední školy 

4 

8.  Učitel 1 

ÚSV-Střední škola uměleckých řemesel Brno, užitá 
malba 
VO-Vyšší odborná škola filmová Zlín, organizace 
filmové, televizní a rozhlasové tvorby  
UP v Olomouci, pedagogické studium učitelů 
uměleckých odborných předmětů v zákl. uměl. 
škole, střední odborné škole a konzervatoři 

5 

9.  Učitel 0,33 
VŠ-Ostravská univerzita,fakulta pedagogická, 
výtvarná tvorba a učitelský předmět výtvarná 
výchova pro střední školy 

10 

10.  Učitel 1 

VŠ-Univerzita K. Ochridského v Sofii, fakulta 
slovanských filologií - specialista v oboru ČJ, 
VŠ-Masarykova Univerzita Brno, 
fakulta pedagogická,učitelství AJ 

11 

11.  Učitel 0,33 
VŠ-UP Olomouc, fakulta filozofická, 
německý jazyk-ruský jazyk 

51 

12.  Učitel 1 
VŠ-Ostravská univerzita v Ostravě 
Fakulta umění, studijní obor malba 

2 

13.  Učitel 1 

VŠ-Technická univerzita Zvolen, dřevařská fakulta 
UP v Olomouci, pedagogické studium učitelů 
odborných předmětů střední školy 
Mendlova zem. a les. Univerzita v Brně, studium 
k výkonu spec. činností – koordinace v oblasti ICT 

7 
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14.  Učitel 1 

ÚSV-SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, malba skla  
UP Olomouc, DPS pro mistry od. výchovy 
VŠ-Masarykova univerzita Brno,fakulta 
pedagogická, specializace v pedagogice - učitelství 
praktického vyučování 

12 

15.  Učitel 1 
VŠ-U Komenského Bratislava,  
fakulta tělesné výchovy a sportu, učitelství pro 
školy II. cyklu,tělesná výchova-zeměpis 

37 

16.  Učitel 0,7 
ÚSV-SPŠ stavební V.Meziříčí,techn.zařízení budov 
ÚSV- ISŠ-COP Valašské Meziříčí, státní jazyková 
zkouška všeobecná- anglický jazyk 

6 

17.  Učitel 1 

VŠ-Slezská univerzita v Opavě, 
fakulta filozoficko-přírodovědecká, 
učitelství pro střední školy, ČJ-NJ 
Ostravská univerzita v Ostravě, výchovné 
poradenství pro základní a střední školy 

5 

18.  Učitel 1 

VŠ-AMU Praha,fakulta hudební 
Státní jazyková škola v Praze – státní jazyková 
zkouška všeobecná-NJ 
VŠ-Ostravská univerzita v Ostravě, fakulta 
filozofická, rozšiřující studium německého jazyka a 
literatury pro střední školy 

9 

19.  Učitel 1 

VŠ-VŠCHT Praha, fakulta chemicko-
technologická, technologie silikátů 
UP v Olomouci, pedagogické studium učitelů 
odborných předmětů střední školy 

7 

20.  Učitel 1 

VŠ-Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
výtvarných umění 
Výtvarné umění-sochařství-volná tvorba 
DPS-Vysoké učení technické v Brně, výuka 
odborných předmětů 

1 

21.  Učitel 0,85 
VŠ-Akademie výtvarných umění v Praze, 
Výtvarná umění - sochařství 

3 

22.  Učitel 1 
VŠ-UP Olomouc, přírodovědecká fakulta, 
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, 
matematika-zeměpis 

16 

23.  Učitel 1 
VŠ-Pedagogická fakulta v Ostravě, 
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, 
český jazyk-výtvarná výchova 

19 

24.  Učitel OV, PV 1 

ÚSV-SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, broušení a 
rytí, vybrušování 
UP v Olomouci, pedagogické studium učitelů 
praktického vyučování a učitelů odbor. výcviku 

10 

25.  Učitel odborného 
výcviku 

1 
SV-Moravské sklárny Květná, 
foukač dutého skla 

7 

26.  Učitel odborného 
výcviku 

0,5 
SV-Tesla Rožnov pod Radhoštěm, 
Foukač technického skla 

10 
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27.  

Vedoucí učitel 
praktického 
vyučování  

a odborného 
výcviku 

1 

ÚSV-SPŠ sklářská Kamenický Šenov, 
broušení a vzorování broušeného skla,  
Pedagogická fakulta v Ostravě, učitelství 
odborného výcviku na středních školách, 
střediscích praktického vyučování a učňovských 
střediscích 

31 

28.  Učitel odborného 
výcviku 

1 

ÚSV-SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí,  
malíř skla,zušlechťování skla 
UP v Olomouci–pedagogické studium učitelů 
praktického vyučování a učitelů odbor.výcviku 

9 

29.  Učitel OV, PV 1 

ÚSV-SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, 
sklář pro duté a lisované sklo 
UP v Olomouci–pedagogické studium učitelů 
praktického vyučování a učitelů odbor.výcviku 

9 

30.  Učitel odborného 
výcviku 

1 
ÚSV-SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, malba skla, 
zušlechťování skla 
UP Olomouc,studium pro mistry odborné výchovy 

14 

31.  Učitel odborného 
výcviku 

1 

ÚSV-SUPŠ sklářská Kamenický Šenov, 
rytí skla 
Evropský polytechnický institut Kunovice, výkon 
funkce mistra odborného výcviku 

7 

32.  Učitel odborného 
výcviku 

0,7 
SV-Osvětlovací sklo Valašské Meziříčí 
Malířka skla 

1 

33.  Vychovatel 1 
ÚSV-Stř.pedagogická škola Seč, vychovatelství 
Univerzita Palackého v Olomouci, prevence 
sociálně patologických jevů 

16 

34.  Vychovatel 1 
ÚSV-Pedagogická škola v Litomyšli, 
vychovatelství 

39 

35.  Vychovatel 1 
VŠ-UJEP v Brně  
Učitelství pro 1. stupeň základní školy 

13 
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Nepedagogičtí pracovníci  
 
Pořadové 
číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce Úvazek Kvalifikace 

(stupeň vzdělání,obor,aprobace,DPS) 

1. 
Tajemnice školy, 
agenda studentů 

1 
ÚSV - Střední ekonomická škola Valašské Meziříčí 
Všeobecná ekonomika 

2. Projektový manažer 0,25 
VŠ-VŠCHT Praha, fakulta anorganické technologie, 
Technologie silikátů 

3. 
Personální a platový 

referent 
1 

ÚSV - Střední ekonomická škola Valašské Meziříčí 
Všeobecná ekonomika 

4. Hlavní účetní 1 
VŠ - Vysoké učení technické v Brně 
Ekonomika a řízení spotřebního průmyslu 

5. Účetní 1 
VŠ - Vysoká škola báňská v Ostravě 
finance 

6. 
Pokladní, 

skladový referent 
1 

ÜSV - Střední ekonomická škola Valašské Meziříčí 
Všeobecná ekonomika 

7. 
Správce majetku a 

budov 
1 

ÚSV - Střední průmyslová škola stavební Lipník nad 
Bečvou, dopravní stavitelství 

8. Referent BOZP, PO 0,6 
VŠ - Univerzita Palackého v Olomouci 
Specialista bezpečnosti práce 

9. 
Správce informačního 

systému 
0,6 

ÚSV - Vysoké technické učení v Brně 
Počítačové sítě a jejich aplikace 

10. Prodavačka 1 
SV - SOU elektrotechnické Valašské Meziříčí 
Elektrotechnická výroba 

11. Recepční 1 SV - Domácí potřeby Olomouc, prodavačka 

12. Recepční 1 
SV - Loana Rožnov pod Radhoštěm, úpravářka 
punčoch 

13. Tavič skloviny 1 ÚSV - SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, sklář 

14. Tavič skloviny 1 
ÚSV - SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, hutní 
tvarování 

15. Uklizečka 1 
SV - SOU zemědělské Valašské Meziříčí, 
ošetřovatelství 

16. Uklizečka 1 SV – Jednota Olomouc, prodavačka 
16. Uklizečka 1 SV – SOU elektrotechnické Rožnov, elektromechanik 
17. Uklizečka 0,5 ZDŠ 

 
Externí nepedagogičtí pracovníci 
 
Pořadové 
číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce Úvazek Kvalifikace 

(stupeň vzdělání,obor,aprobace,DPS) 
1.  Tavič skloviny 0,5 ÚSV - SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, výroba skla 

2.  
Technická příprava 

výroby 
0,5 

ÚSV - Průmyslová škola sklářská v Novém Boru, 
technologie skla 

3.  Tavič skloviny 0,5 SV – SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, sklář 
4.  Údržbář 0,5 SV - Tesla n.p. Valašské Meziříčí, soustružník 
5.  Tavič skloviny 0,5 SV – SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, sklář 
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4.  ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM  ŘÍZENÍ 
 
Pokračuje zájem o přijetí do studijních oborů Užitá malba, Průmyslový design a Výtvarné zpracování skla  
a světelných objektů. Trvá dopad demografického úbytku populace nastupující do středních škol, výrazně 
klesá zájem uchazečů o tříleté učební obory a snižuje se zájem o Uměleckořemeslné zpracování skla.  
 
 
Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2009/2010: 
 

Počet 
přihlášených 

 
Kód  

 
Název  

1.kolo 2. a další 
kola 

Počet 
přijatých 

k  
31.8.2009 

 
Počet 

odvolání 

28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 0 0 0 0 
82-51-L/017 UŘZS – hutní tvarování 0 1 0 0 
82-51-L/018 UŘZS – broušení a rytí 0 0 0 0 
82-51-L/019 UŘZS – umělecké vitráže 4 0 3 0 
82-51-L/020 UŘZS – malba skla 4 0 4 0 
82-41-M/001 Užitá malba 8 3 6 0 
82-41-M/13 Výtvarné zprac. skla a světel. objektů 4 1 4 0 
82-41-M/04 Průmyslový design 14 6 16 0 

 Celkem 34 11 33 0 
 
 
 
Odvolací řízení ve školním roce 2008/2009:  
 

Název a kód oboru Počet 
odvolání 
celkem 

Přijato žáků 
na odvolání 

celkem 

Autoreme-
dura 

Krajský 
úřad 

 0 0 0 0 
 
Další doplňující údaje k přijímacímu řízení  
 
Hlavním kritériem přijímacího řízení pro obory Užité malby, Výtvarného zpracování skla a světelných 
objektů a Průmyslového designu bylo úspěšné složení talentových zkoušek. Do oborů Uměleckořemeslného 
zpracování skla a tříletých sklářských učebních oborů byli žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek. 
Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost podle specifik jednotlivých oborů a zaměření. 
Třída 1.A je jednooborová (Průmyslový design) a třída 1.B je víceoborová (Užitá malba a Výtvarné 
zpracování skla a světelných objektů).  
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Další údaje : 
• Přehled o žácích přijatých do vyššího ročníku na základě rozhodnutí ředitelky školy 

Název oboru Počet žáků 
Užitá malba 1 
UŘZS – hutní tvarování 4 
UŘZS – broušení a rytí 1 
UŘZS – umělecké vitráže 1 
UŘZS – malba skla 1 
Sklář – duté a lisované sklo 3 
Brusič skla 8 
CELKEM 19 
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZD ĚLÁVÁNÍ ŽÁK Ů 
 
Z přehledu a analýzy prospěchu žáků je patrné, že z celkového počtu prospělo 6,52 %  žáků 
s vyznamenáním, prospělo 87,50 % a  neuspělo pouze 5,98 %. Žáci, kterým byl prodloužen termín 
hodnocení, uzavřeli ročník v řádném termínu. 
 
 
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok : 
 

 Počet žáků 
k 30.6.2009 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 

SOŠ 184 12 161 11 0 
 
 
 
Hodnocení ukončení studia : 
(maturitní a závěrečné zkoušky) 
 

 Počet žáků 
v posledním ročníku 

Prospělo 
s vyzn. 

Prospělo Neprospělo Jiné (opravný termín 
- prospělo) 

SOU – MZ 26 2 21 0 3 
SOU – ZZ 27 1 21 4 1 
 
 
Pedagogický sbor školy podporuje tvořivost, soutěživost a dovednosti žáků a koordinuje jejich vzdělání 
v oblasti občanské, právní a etické výchovy v rámci teoretické i praktické výuky. 
Dokladem zaměření školy na pozitivní hodnocení a motivaci žáků jsou například pochvaly a ceny ředitelky 
školy udělené v rámci školních dovednostních a znalostních soutěží a za vzornou reprezentaci školy. 
 
 
 
a) Pochvaly a ocenění   
 

1. pololetí šk. roku 2. pololetí šk. roku Pochvala 
počet žáků důvod počet žáků důvod 

třídní učitel 9 1. za výborné studijní 
výsledky 

2. za vzorný přístup ke 
studiu  

3. za vzorné plnění 
pracovních povinností 
nad rámec školních 
povinností 

4. za účast a umístění 
v olympiádě ČJ 

13 1. velmi dobré studijní 
výsledky 

2. příkladný přístup 
k plnění studijních 
výsledků 

3. pomoc třídní učitelce 
 

učitel 
praktického 
vyučování 

2 za vzorné plnění úkolů nad 
rámec svých povinností 

7 za výbornou práci a vzorné 
plnění úkolů nad rámec 
svých povinností 
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1. pololetí šk. roku 2. pololetí šk. roku Pochvala 
počet žáků důvod počet žáků důvod 

ředitelka školy 5 1. za vzorné a svědomité 
plnění povinností  
2. za vzornou reprezentaci 
školy 

0 1. za výborné studijní 
výsledky 

2. vzorná docházka 
3. reprezentace školy 

 
b) Napomenutí a důtky 
 

1. pololetí šk. roku 2. pololetí šk. roku Napomenutí a 
důtky počet žáků důvod počet žáků důvod 

Napomenutí 
třídního učitele 

13 neomluvená absence 
 

9 1. za neomluvené hodiny 
2. za pozdní příchody 

Důtka třídního 
učitele 

7 neplnění základních 
povinností žáka – 
neomluvená absence 

7 1. neplnění základních 
povinností žáka 
2.  neomluvená absence 

Důtka ředitele 
školy 

1 za porušení školního řádu 0  

 

 
 
Podmínečné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia. 
 

Vyloučení počet žáků důvod 
Podmíněné vyloučení 
ze studia 

2 - za neomluvenou absenci  

Vyloučení ze studia 0 - 
 

 
Snížené stupně z chování na konci školního roku : 
 
  Počet % ze všech žáků školy 
2 – uspokojivé 18 9,78 
3 – neuspokojivé 15 8,15 
 
 
 

 
 
Údaje o integrovaných žácích:  
 
Pro všechny žáky zařazené do programu speciální péče je  vypracován individuální vzdělávací plán, a to jak 
pro teoretickou, tak pro praktickou výuku. Na realizaci programu spolupracuje škola se školní lékařkou,  
pedagogicko-psychologickou poradnou ve Valašském Meziříčí, popř. v místě bydliště žáka,  s  rodiči  
a  učiteli předmětů, jichž se podle povahy znevýhodnění žáka úprava učebního plánu týká. Koordinaci IVP 
zajišťuje výchovná poradkyně a třídní učitel. 
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Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2008/2009: 
 

Počet žáků v ročníku Druh postižení 
1. 2. 3. 4. 

Počet žáků 
celkem 

Sluchové postižení 0 0 0 0 0 
Zrakové postižení 0 0 0 0 0 
S vadami řeči 0 0 0 0 0 
Tělesné postižení 0 0 0 0 0 
S kombinací postižení 0 0 0 0 0 
S lehkým mentálním postižením 0 0 0 0 0 
S vývojovými poruchami učení 1 2 2 2 7 
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6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEV Ů 
 
Hlavním cílem výchovného působení ve škole je snaha snižovat rizika a vlivy, jež narušují zdravý  

a bezproblémový vývoj žáků, proto patří k prioritním aktivitám prevence sociálně-patologických 

jevů, výchova ke zdravému životnímu stylu a vytváření pozitivního klimatu ve škole. Těmto 

aktivitám se věnuje především úsek výchovného poradenství a prevence sociálně-patologických 

jevů ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov a Pedagogicko-psychologickou poradnou  

ve Valašském Meziříčí, jež se výrazně podílí na monitoringu a diagnostice žáků s výukovými  

a výchovnými problémy. Oblasti výchovy na Domově mládeže se věnuje samostatný metodik 

prevence, jenž mimo jiné koordinuje vzdělání v oblasti zdravého životního stylu a podporuje 

sportovní a volnočasové aktivity. Konkrétní výchovná činnost školy vychází zejména z plánu 

výchovného poradenství, z preventivního programu školy a z plánů jednotlivých tříd. Důraz je 

kladen také na pozitivní ovlivňování třídní dynamiky pro přechod žáků ze ZŠ do nového kolektivu 

realizací adaptačních pobytů pro žáky prvních ročníků nazvaný KOLEKTIV. Zaměřuje se  

na sebepoznání žáků, komunikaci a prevenci šikany.  
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7.  ÚDAJE O DALŠÍM VZD ĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Ů  
 
 
Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků se stává jednou z priorit. Vedení školy 
dlouhodobě vytváří dobré podmínky pro zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Snahou je umožnit všem pracovníkům jejich odborný a kvalifikační růst zejména v těch oblastech, 
které přímo navazují na realizované programy školy a odbornost pracovníků (oblast kurikulární 
reformy, rozvoj profesních kompetencí učitele, vzdělávání pro udržitelný rozvoj). Při stanovení 
plánu DVPP je přihlíženo ke studijním zájmům pedagogického pracovníka a rozpočtovým 
možnostem školy. 
 
Škola má vypracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rozmezí tří let. Požadavky doby 
a zavádění nových legislativ diktují nutnost celoživotního vzdělávání a zkvalitňování práce každého 
pedagoga. 
 
 
Vedení školy stanovily tyto priority: 

1. Plnění kvalifikačních předpokladů 
2. Informační a komunikační technologie 
3. Školní vzdělávací program, nová maturita, jazykové vzdělávání 
4. Legislativa, prohlubování znalostí 
5. Samostudium 

 
 

  
Studium – doplnění odborné kvalifikace 

Pořadové 
číslo Místo konání Název akce Počet účastníků 

1. 
Univerzita Karlova Praha 
fakulta filozofická 

Pedagogika 1 účastník 

2. 
Ostravská univerzita v Ostravě 
Fakulta filozofická 

Angličtina ve sféře podnikání 1 účastník 

 
Studium – doplnění pedagogické způsobilosti 

Pořadové 
číslo Místo konání Název akce Počet účastníků 

1. 
Univerzita Palackého v Olomouci 
pedagogická  fakulta 

Pedagogické studium  učitelů 
všeobecně vzdělávacích nebo 
odborných předmětů SŠ 

1 účastník 

 
Semináře, školení 

Pořadové 
číslo Místo konání Název akce Počet účastníků 

1. Kamenický Šenov 
5. Mezinárodní sympozium 
rytého skla 

1 účastník 

2. Světlá nad Sázavou 
Mezinárodní symposium 
skleněné tavené plastiky 

2 účastníci 
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3. Brno Invex 1 účastník 

4. Říčky v Orlických horách 
Kurz pro instruktory školního 
lyžování 

3 účastníci 

5. Zlín Přijímací řízení 1 účastník 

6. Zlín 
Primární prevence sociálně 
patologických jevů 

1 účastník 

7. Praha Úskalí tavené plastiky 2 účastníci 
8. Zlín Tvorba a realizace ŠVP 1 účastník 
9. Vsetín Projektové řízení 1 účastník 

 
 
 
Školení nepedagogických pracovníků 
 
 
Snahou vedení školy je umožnit také nepedagogickým pracovníkům jejich odborný růst zejména v těch 
oblastech, které přímo souvisí s výkonem práce sjednané v pracovní smlouvě. Nepedagogičtí pracovníci si 
prohlubují kvalifikaci účastí na seminářích a školeních kde získávají nové vědomosti v souvislosti 
s uplatňováním nových legislativ v praxi. 

 
 
Semináře, školení 

Pořadové 
číslo Místo konání Název akce Počet účastníků 

1. Dům kultury, Vsetín 
Cyklické školení pro mzdové 
účetní a další ekonomické 
pracovníky 

1 účastník 

2. Brno Systém agend pro školy SAS 1 účastník 

3. Vsetín Zákoník práce 1 účastník 

4.  Zlín Novela zákona o DPH 2 účastníci 

5. Vsetín 
Nemocenské pojištění a 
evidenční listy od 1.1.2009 

1 účastník 

6. Valašské Meziříčí 
Účetní závěrka a daň z příjmu 
pro příspěvkové organizace za 
rok 2008 

2 účastníci 

7. Vsetín 
Aktuality v hospodaření a 
účetnictví ÚSC a jimi zřízených 
PO v roce 2009 

1 účastník 

8. Zlín Přijímací řízení 1 účastník 

9.  Vsetín 
Odměňování zaměstnanců ve  
školství, zařazování do 
platových tříd v roce 2009 

1 účastník 

10. Vsetín 
Vztahy mezi zřizovatelem a PO 
po novele zákona č. 250/20090 

2 účastníci 

11. Valašské Meziříčí 
Proškolení pracovníků obsluhy 
plynových zařízení 

3 účastníci 
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8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VE ŘEJNOSTI 
 
 
Školní rok 2008/2009 probíhal ve znamení 65. výročí od založení sklářské školy ve Valašském 

Meziříčí. Během školního roku se škola prezentovala na 20 výstavách a výtvarných soutěžích, 

z toho na čtyřech výstavách v zahraničí (Slovenská republika, Bulharsko, Itálie). V září 2008  

se uskutečnil 4. ročník Letní sklářské školy středoškoláků na SUPŠ sklářské, jenž se konal pod 

záštitou Zlínského kraje a za finanční podpory Městského úřadu ve Valašském Meziříčí. Mezi 

nejvýznamnější akce školy patřily: výstava Sklo a keramika v Bratislavě (2008), výstava SPA 

Sansouci v Karlových Varech (Vřídelní kolonáda, 2009) spojená s mezinárodní soutěží středních  

a vysokých škol, výstava Connection – současná skleněná evropská plastika (Mánes, Praha 2009), 

výstava Pozor sklo, věnovaná 65. výročí založení školy v bývalé vězeňské kapli v blízkosti zámku 

Žerotínů (Valašské Meziříčí 2009). 

Ve spolupráci s Městským úřadem v Sevlievu a ve Valašském Meziříčí škola uspořádala velkou 

výstavu nazvanou „Pozor sklo“ v Nové galerii  Sevlieva v Bulharsku. Vernisáže se zúčastnil český 

velvyslanec v Bulharsku Excelence Martin Klepetko.  

Oslavy výročí založení školy vyvrcholily během dvoudenního zasedání škol UNESCO, které 

probíhalo ve dnech 14. a 15. září 2009 na SUPŠ sklářské, a slavnostním večerem ve Schlattauerově 

kavárně Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí, na němž byly uděleny ceny 

„Krásenská stopa“ třem významným osobnostem za přínos a rozvoj sklářství ve Zlínském regionu. 

Škola tímto počinem pokračuje v tradici Reichových skláren a Krásenské sklářské společnosti. 

SUPŠ sklářská byla v dubnu 2009 přijata do sítě škol UNESCO a na výročním zasedání 

prezentovala nejen vzdělávací program školy, ale projekt nazvaný Vesmír známý i neznámý.  

Pro prezentaci žákovských prací využívá škola i nadále prostor v muzeu zámku Kinských              

ve Valašském Meziříčí, kde má svou stálou expozici vybraných maturitních prací.  

S Moravskou gobelínovou manufakturou vedení školy spolupracuje nejen společnými prezentacemi 

oblasti výtvarné tvorby, ale i v oblasti vzdělávání. Obě instituce připravovaly otevření nového 

oboru Uměleckořemeslné zpracování textilu, přičemž gobelínová manufaktura zabezpečí  praktické 

vyučování  tohoto oboru.    

Výstavní činnost školy byla doplňována náborovými akcemi a burzami práce ve Zlínském, 

Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Škola pokračovala v realizaci rozsáhlého programu 

exkurzní činnosti pro základní školy, základní umělecké školy, návštěvníky města a pro zahraniční 
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delegace z Holandska, Bulharska, Černé Hory, Srbska, Německa a Slovenské republiky. Nově škola 

navázala kontakt s italskou školou mozaik Scuola Mosaicisti del Friuli ve Spilimbergu. Zástupci 

obou škol se domluvili na konání výměnných odborných stáží žáků a jednoho pedagogického 

pracovníka a na vzájemných výstavách. V červenci 2009 byla zahájena výstava mozaik a skla        

ve Spilimbergu a recipročně se bude konat stejná výstava v zámku Kinských ve Valašském 

Meziříčí. Smlouvu o spolupráci zástupci obou škol podepsali 28. srpna 2009. 

V rámci produktivní činnosti škola prodává výrobky žáků pod vlastní ochrannou známkou školy. 

V rámci doplňkové činnosti škola vedle výroby a prodeje sklářských výrobků, pronájmu, pořádá     

ve spolupráci s ÚP ve Vsetíně rekvalifikační kurzy, avšak bohužel změnou pravidel se v průběhu 

roku 2009 nekonaly žádné. Škola nahradila nedostatek rekvalifikačních kurzů dlouhodobým 

pronájmem školních ateliérů FMK UTB Zlín, konáním vlastních odborných kurzů a zapojením  

do programu UNIV2.  

SUPŠ sklářská je členem  prestižních organizací, tj. Asociace středních a vyšších odborných škol 

s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory, Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, 

člena Svazu průmyslu a dopravy ČR, Euroregionu Bieľe-Bílé Karpaty, členem dozorčí rady 

Regionu Bílé-Biele Karpaty, Rudolfinea, sdružení pro umělecká řemesla, člena Hospodářské 

komory České republiky, pedagogičtí pracovníci pracují v kulturní komisi při MěÚ ve Valašském 

Meziříčí. V dubnu 2009 byla přijata do Sítě škol přidružených k UNESCO. Ve školním roce 

2008/2009 škola pokračovala ve spolupráci se Střední odbornou školou sklářskou Lednické Rovne 

(SR), se Soukromou střední uměleckou školou Ave Art Ostrava s.r.o., se Střední 

uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v Železném Brodě, Střední uměleckoprůmyslovou školou 

sklářskou v Kamenickém Šenově, s Vyšší odbornou školou sklářskou a Střední školou sklářskou 

v Novém Boru, s  Fakultou výtvarného umění Ostravské univerzity, s Vysokou školou 

uměleckoprůmyslovou v Praze a v  rámci projektové činnosti navázala škola nově spolupráci  

se Střední odbornou školou v Luhačovicích. 

Na základě Smlouvy o sdružení – o zřízení Společného pracoviště s UTB Zlín a Smlouvy  

o spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací UTB Zlín probíhala na SUPŠ sklářské 

odborná praxe vysokoškolských studentů Ateliéru designu skla. FMK UTB Zlín je garantem 

odborného vzdělávání oboru průmyslový design. UTB Zlín a SUPŠ sklářská spolupracují  

na projektech OP VK.  

Vysoce jsou hodnoceny výsledky technologického výzkumu a vývoje. Škola a její technologické 

oddělení GLASS CENTRUM úspěšně pokračovaly v programovém projektu výzkumu a vývoje 
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IMPULS MSK, který vznikl ve spolupráci SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí, Moravských 

skláren Květná s.r.o. a Společné laboratoře Ústavu anorganické chemie AV ČR a VŠCHT v Praze. 

Tento projekt byl ukončen a 30. 9. 2009 proběhlo oponentní řízení k projektu, které ocenilo nejen 

výsledky výzkumu a vývoje, tj. že byly přijaty 3 užitné vzory barevných skel, podány 3 patentové 

přihlášky a vydána odborná publikace Barvení skla, ale doporučila pokračování výzkumu a vývoje 

v nově vyhlášeném programu TIP MPO ČR.  V roce 2008 byl zahájen nový projekt IMPULS ASM 

– agregace skelných materiálů pro MSK. Moravské sklárny Květná s.r.o. se staly strategickým 

partnerem školy v rámci její spolupráce se sklářskými firmami. Pokračuje spolupráce s dalšími 

sklářskými firmami -  Moravia Glass Ateliér Vizovice, Skloart Lubenec, MOSER a.s. Karlovy 

Vary.  

Škola dále spolupracuje s MěÚ Valašské Meziříčí, Vsetín, Karolinka, Čadca, Úřadem práce            

ve Vsetíně (pobočka Valašské Meziříčí), s Muzeem Region Valašsko. 

 SUPŠ sklářská je významným partnerem v projektu EUROREGIONU BIELE-BÍLÉ KARPATY – 

VITRUM PRO FUTURUM, v němž spolupracuje se Slovenskou republikou. Škola se stala hlavním 

partnerem Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně v novém projektu nazvaném Bielokarpatská 

výskumno-vývojová a vzdelávacia základňa, který byl schválen v srpnu 2009. Dalším partnerem 

projektu je VŠCHT v Praze, s níž škola dlouhodobě spolupracuje. Jedná se o projekt přeshraniční 

spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, přičemž jedním z cílů bude vytvoření výpočetního  

a informačního serveru na SUPŠ sklářské pro vědeckou a výchovně vzdělávací činnost na školách  

a akademických pracovištích na obou stranách SR a ČR.  

V rámci projektu „Výtvarná škola“ pokračovala spolupráce SUPŠ sklářské s VŠUP v Praze. Během 

jednotlivých ročníků navštívili školu významní výtvarníci, designéři a vysokoškolští pedagogové 

z České republiky, Norska, Jižní Korey, zvláště významná byla návštěva prof. Vladimíra 

Kopeckého a jeho vlastní performance, včetně návštěvy prof. PhDr. Jindřicha Štreita, nově školu 

navštívil ak. mal. Rony Plesl, vedoucí ateliéru skla na VŠUP v Praze.  
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Přehled soutěží 
 Počty účastníků   
Název soutěže, 
přehlídky 

Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo Mezinárodní 

Olympiáda v  ČJ 21 2 - - - 
Valmez Foto, Radnice 
Valašské Meziříčí 
2008 (1. místo) 

- - - 1 - 

Kouzlo Zlínského 
kraje, Uherský Brod 
2008 (hlavní cena) 

2 - 1 - - 

Cena o skleněný 
pohár, Železný Brod 
2009 ( 3. místo) 

- - - 3 - 

 
Soutěže, výstavy pedagogů a žáků školy 
 
Jméno Soutěž,výstava Termín 
MgA. Viera Sobková, MgA. Josef 
Divín, PaedDr. Lezsek Wojaczek, 
MgA Jarmír Šimurda,  Bc. Nikolam 
Kostková, Filip Dobiás (žák 4. roč.) 

Cena Rudolfa Schlattauera, Sýpka Valašské 
Meziříčí 2008 (2. místo, 3. místo) 

září 2008 

Filip Dobiás (4.A)                                                                                                                      Valmez Foto, Radnice Valašské Meziříčí 2008 (1. 
místo) 

září 2008 

Song-Mi-Kim (3. roč.), Jana 
Hejnyšová (4. roč.), Lubomír Šurýn 
(pedagog), Josef Divín (pedagog) 

Mezinárodní rytecké sympozium, Kamenický 
Šenov 2009 ( 2 x 1. cena) 
 

září 2008 

Tomáš Váp (4.A), Josef Divín 
(pedagog) 

Sklo, kámen, keramika 2008, Světlá nad Sázavou říjen 2008 

Tomáš Váp Kouzlo Zlínského kraje, Uherský Brod 2008 (hlavní 
cena) 

listopad 2008  

 Sklo a keramika, Bratislava  leden 2009 
MgA. Josef Divín Twenties Generation  New Europe, Brusel (Hlavní 

cena Evropského Parlamentu) 
březen 2009 

Alžběta Pavelková (4. roč.), Tomáš 
Váp (4. roč.), Štěpánka Neumannová 
(2. roč.), Ondřej Strnadel (pedagog) 

SPA Sansouci,  Karlovy Vary 2009, mezinárodní 
soutěž SŠ a VŠ ( 3. místo, 2. místo)  
     

duben 2009 

 Den země, náměstí Valašské Meziříčí duben 2009 
Song-Mi-Kim (3. roč.), Ondřej 
Strnadel (pedagog) 

Cena Galerie Nova, Bratislava, SR, 2009 (3. místo) červen 2009 

 Pozor sklo – výstava k 65. výročí založení školy, 
Nová galerie Sevlievo, BG 

červen 2009 

 Výstava maturitních prací SOŠ Luhačovice a SUPŠ 
sklářské V. M.,  Vřídelní kolonáda Vincentka, 
Luhačovice 

červen 2009 

 Sklářský jarmark,  Sklářské slavnosti Karolinka    červenec 2009 
 Pozor sklo – výstava k 65. výročí založení školy, 

vězeňská kaple  Valašské Meziříčí 
červenec – srpen 2009 

 Společná výstava mozaik a skla ve Spilimbergu červenec – září 2009 
Song-Mi-Kim (3. roč.), Jana 
Hejnyšová (4.roč.), Alžběta Pavelková 
(4. roč.), Filip Dobiás (4. roč.), Vlasta 
Mudruňková (4. roč.), Lubomír Šurýn 
( pedagog), Ondřej Strnadel (pedagog), 
Josef Divín (pedagog) 

Umění a řemeslo, Nový Bor 2009 ( 1. místo, 3. 
místo, 3. místo) 
 

srpen 2009 
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 Vřídelní kolonáda Karlovy Vary srpen2009 
 Zámecké sklo, Valašské Meziříčí září – červen 2009 
 38 milimetrů – projekt UNESCO, Hvězdárna 

Valašské Meziříčí 
září 2009 

 
Spolupráce a aktivity s rodiči 
 

Název akce Stručný popis, hodnocení 
Pravidelné konzultace s rodiči Stanoven konzultační den (středa). Rodiče využívají možnost  

konzultací většinou až jsou upozornění na určitý problém. Výchovný 
poradce má konzultační den v pátek, ale rodiče si mohou předem 
domluvit konzultaci i v ostatních dnech dle potřeby. Této nabídky 
využívají rodiče zvl. u žáků s problémovým chováním, se sociálním 
znevýhodněním, popř. rodiče žáků se specifickými poruchami učení 
(v rámci stanovení IVP). 

Dny otevřených dveří 2008/2009 Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium v maturitních  
a učebních oborech probíhaly v říjnu 2008 a individuálně dle domluvy 
v průběhu celého školního roku, zájemci o studium si mohli 
prohlédnout nejen školu, školní huť  a jednotlivé odborné učebny, ale 
mohli také konzultovat své domácí práce, popř. si vyzkoušet některé 
činnosti z odborného vyučování v jednotlivých ateliérech či dílnách  

NÁBOR 2008/2009 výstavy, burzy, prezentace na různých akcích města, kraje, ČR, které 
jsou zaměřeny na vytváření pozitivní image školy  u veřejnosti. 

Členství v orgánech a odborných 
komisích 

spolupráce školy a dalších sociálních partnerů: pedagogové se 
zapojují ve výchovné a kulturní komisi města, VVZ,  
ve škol. komisích na krajské a celostátní úrovni, škola má zastoupení 
v oborových komisích NÚOV ,ve skupině pro RLZ při MPO.  

 
 

Public relations 
Název Charakteristika Forma 
Škola 2009 Prezentace školy pro italskou 

delegaci se zástupci z Bruselu, 
hlavní akce školy v daném roce  

CD, DVD 

Klasické sklářské technologie a 
postupy III. díl 

II. díl výukového DVD, vzniklý 
v rámci společného projektu EU 
BBK 

DVD 

Barvení skla Odborná publikace vzniklá 
v rámci projektu IMPULS MSK 

Odborná kniha 

SUPŠ sklářská Valašské 
Meziříčí 1944 - 2009 

Nový katalog školy k             65. 
výročí jejího založení 

katalog 

 

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí se pravidelně věnuje publikační činnosti zaměřené na prezentaci 
významných akcí školy, výstav a soutěží,  účasti v projektové činnosti, výzkumné a vývojové 
činnosti, informacím  o výměnných stážích, výtvarných plenérech, prezentaci dovedností žáků, 
klauzurních, maturitních a závěrečných zkoušek v médiích, např. Mladá fronta Dnes,           
Valašský deník, Valašskomeziříčský Zpravodaj, Obelisk, Sklo a keramika, TV Beskyd, Prima, 
Nova, ČT1 a dalších. Škola vytvořila nový design webových stránek, které zachycují změny 
v oborové vzdělávací struktuře.  
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9.  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČSI 
 
Ve školním roce 2008/2009 nebyla provedena kontrola ČŠI.  
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10. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  
 
počet zaměstnanců 50,40 
platy 11 276 885,- 
OON 655 000,- 
ONIV přímé 4 612 698,- 
ONIV provozní 8 002 400,- 
NIV ostatní 0,- 
neinvestiční dotace celkem 24 546 983,- 
investiční dotace 0,- 
 
V rámci limitů byly škole přiděleny následující účelové dotace: 
 
stipendia 2 400,- 
podpora romských žáků 6 600,- 
zvýšení nenárok.složek platů 101 000,- 
 
Všechny limity, které zřizovatel škole stanovil, byly dodrženy. 
Účelové prostředky byly čerpány v souladu s přiděleným účelem. Účelové dotace 
byly vyčerpány.   
 
 
I. PŘÍJMY za rok 2008  
 
Příjmy na investiční akce :  
Investiční dotace 50 000,00 Kč 
Čerpání investičního fondu 52 935,00 Kč 
Příjmy na investiční akce celkem 102 935,00 Kč 
  
Neinvestiční příjmy :  
Dotace MŠMT – NIV přímé  16 537 983,00 Kč 
Dotace KÚ Zlín – ONIV provozní  8 002 400,00 Kč 
Dotace MŠMT – ONIV provozní  6 600,00 Kč 
Dotace MPO věda a výzkum 3 091 000,00 Kč 
Neinvestiční dotace celkem  27 637 983,00 Kč  
 
Ostatní příjmy :  
Příjmy za ubytování  379 100,00 Kč  
Tržby produktivní práce žáků  633 278,00 Kč  
Příspěvek od žáků na akce školy  223 436,66 Kč  
Převody z vlastních fondů  40 000,00 Kč 
Dotace od obcí 65 000,00 Kč  
Pojistné plnění  11 737,00 Kč 
Úroky 66 267,07 Kč  
Ostatní  52 959,96 Kč  
Ostatní příjmy celkem 1 471 778,69 Kč 
 
Příjmy z hlavní činnosti celkem 29 109 761,69 Kč    
 
Příjmy z doplňkové činnosti :  
Prodej sklářských výrobků  337 244,00 Kč  
Ubytovací služby  130 660,00 Kč  
Realitní činnost, pronájmy a služby 230 010,00 Kč 
Odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce 130 659,00 Kč  
Příjmy z doplňkové činnosti celkem  828 573,00 Kč  
 
Příjmy celkem  29 938 334,69 Kč  
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II. VÝDAJE za rok 2008 
  
Investiční výdaje :  
 
Pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku 0,00 Kč  
Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 102 935,00 Kč 
 
Neinvestiční výdaje – hlavní činnost : 
 
Přímé výdaje hrazené z dotace státního rozpočtu :  
Náklady na platy  11 203 162,00 Kč  
Ostatní osobní náklady  655 000,00 Kč  
Zákonné odvody pojištění  4 299 243,00 Kč  
Výdaje na učební pomůcky  161 245,19 Kč  
Ostatní přímé výdaje  118 332,81 Kč  
Přímé výdaje z dotace státního rozpočtu celkem  16 436 983,00 Kč  
 
Provozní ONIV hrazené z dotace zřizovatele :   8 000 000,00 Kč 
 
Výdaje hrazené z účelových dotací: 
Náklady na platy  73 723,00 Kč  
Ostatní osobní náklady  850 000,00 Kč  
Zákonné odvody pojištění  90 277,00 Kč  
Ostatní neinvestiční výdaje provozní  2 186 100,00 Kč  
Výdaje hrazené z účelových dotací celkem   3 200 100,00 Kč  
 
Výdaje hrazené z jiných zdrojů :  
Náklady na platy  5 241,00 Kč  
Ostatní osobní náklady  115 443,00 Kč  
Zákonné odvody pojištění  2 268,00 Kč  
Ostatní neinvestiční výdaje provozní  1 339 765,00 Kč  
Výdaje hrazené z jiných zdrojů celkem  1 462 717,00 Kč  
 
Výdaje hlavní činnost celkem 29 099 800,00 Kč 
 
 
Neinvestiční výdaje – doplňková činnost :  
Ostatní osobní náklady  245 971,00 Kč  
Zákonné odvody pojištění  36 511,00 Kč 
Ostatní neinvestiční výdaje provozní  393 706,43 Kč 
Výdaje doplňková činnost celkem  676 188,43 Kč  
 
 
Výdaje celkem  29 775 988,43 Kč  
 
 
Celkový hospodářský výsledek v roce 2008 :  
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti  9 961,69 Kč 
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti  152 384,57 Kč 
Hospodářský výsledek celkem  162 346,26 Kč  
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11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH  A  
MEZINÁRODNÍCH PROGRAM Ů 
 
a)   OP VK, Globální grant: Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji 

Střední odborná škola Luhačovice – SUPŠ sklářská je partnerem v projektu Rozvoj klíčových 
kompetencí v odborném vzdělávání, škola se podílí na monitoringu nových učebních textů 
v předmětech Dějiny výtvarné přípravy, Výtvarné přípravy a Českého jazyka a literatury. 

b)  IMPULS – agregace MPO ČR / ev. č. FI-IM5/050 – projekt byl zahájen v r. 2008, cílem je      
výzkum a vývoj agregace skelných materiálů včetně odpadového skla a jeho interiérové a 
umělecké využití. Celkové náklady budou činit 19 mil. Kč. Projekt probíhá  ve spolupráci s 
Moravskými sklárnami Květná. 

c)   Přeshraniční spolupráce:  
Bielokarpatska sklárska výskumno-vývojova a vzdelávacia základňa -  společný projekt 
přeshraniční spolupráce, který byl podán v roce 2008 a schválen v srpnu 2009,vedoucím 
partnerem je Trenčianska univerzita A. Dubčeka Trenčín, hlavnín přeshraničním partnerem je 
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí. Cílem je vytvoření společné základny výzkumu a vývoje 
nových skel a příslušných technologií pomocí rozšíření laboratorní vybavenosti a vývoj 
příslušných metodik. Celkové náklady projektu činí 682 793 EUR z ERDF. 

d) SPD ER BBK, priorita 1 : Rozvoj ľudského potenciálu a podnikania, opatrenie č. 1.4 : 
Školstvo a vzdělávanie – v rámci projektu VITRUM PRO FUTURUM  a projektu Propagácia 
sklářského remesla a zviditelnenia Euroregiónu Bílé-Bieľe Karpaty  jako Euroregiónu skla, 
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí  spolupracuje s SOŠ sklárskou Lednické Rovne, Trenčianskou 
univerzitou A. Dubčeka, VŠCHT Praha a dalšími partnery na tvorbě multimediálního výukového 
DVD nosiče,  na tvorbě cen pro VPF ER BBK a na přípravě společné výstavy obou  středních 
sklářských škol v galeriích v Trenčíně a ve Zlíně. 
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12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO U ČENÍ 
 
Škola spolupracuje v rámci celoživotního učení s Úřadem práce ve Vsetíně (pobočka Valašské 
Meziříčí). V současnosti má škola akreditovány (MŠMT) 2 typy rekvalifikačních kurzů: 
a) Nespecifický rekvalifikační kurz s praxí u zaměstnavatele pro absolventy SŠ, 

VOŠ a VŠ a pro dlouhodobě nezaměstnané bez středoškolské kvalifikace; 
b) Administrativní pracovník; 

Dále nabízí:    

- Základy obsluhy PC – pro úplné začátečníky (ve spolupráci s ÚP) 
- Základy obsluhy PC – pro pokročilé (ve spolupráci s ÚP) 
- Základy počítačové grafiky (ve spolupráci s ÚP) 
- Přípravný kurz k talentovým zkouškám (ve spolupráci se ZUŠ) 
- Kurz výtvarného zpracování skla (vitráže, malba skla, broušení a rytí skla) 

Tyto kurzy probíhaly ve spolupráci s úřadem práce do konce roku 2008, avšak od r. 2009, po změně 
pravidel, neprobíhá žádný rekvalifikační kurz, a proto se škola přeorientovala na vysokoškolské  
odborné stáže a zabezpečení praxe pro FMK UTB Zlín o odborné kurzy. Škola je přihlášena do 
projektu UNIV 2. 
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13. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJ Ů 

 
Mimo již probíhající  projekty uvedené v bodě 11)  škola předložila: 
projekt GLASS DESIGN CENTRE II, který podala v rámci programu Vzdělání pro 
konkurenceschopnost z prostředků ESF. Projekt nebyl schválen z důvodu vyčerpání alokace 
finančních prostředků. 
V rámci Podpory prevence sociálně patologických jevů, Program I – Preventivní programy 
škola podala projekt Kolektiv – adaptační pobyt žáků 1. ročníků, který nebyl schválen.  
 
Dále škola realizovala následující projekty: 
 
IMPULS MSK MPO ČR / ev. čís. FI-IM3/177 – projekt probíhal ve spolupráci s  Moravskými 
sklárnami Květná,  cílem projektu byl výzkum a vývoj technologií tavicích procesů pro výrobu 
užitkového a dekoračního skla;  jsou přijaty 3 užitné vzory barevných skel a podány 3 patentové 
přihlášky, byla vydána odborná publikace Barvení skla. Finanční objem činil 28 252 000,00 Kč. 
Dne 30. 09. 2009 proběhlo závěrečné oponentní řízení. 
 
V rámci přijetí mezi školy UNESCO škola realizovala vzdělávací projekt k roku Astronomie 
nazvaný Vesmír známý i neznámý. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Střední um ěleckopr ůmyslová škola sklá řská Valašské Mezi říčí, 
757 01  Valašské Mezi říčí, Zašovská 100 
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14.  ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 
ORGANIZACEMI ZAM ĚSTNAVATEL Ů A DALŠÍMI  PARTNERY P ŘI 
PLNĚNÍ ÚKOL Ů VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Při škole působí ZOO ČMOS pracovníků ve školství a ve spolupráci s touto odborovou organizací 
má stanovenu platnou Kolektivní smlouvu. Dále škola spolupracuje   se sklářskými firmami: 
Moravské sklárny Květná s.r.o., Moravia Glass Ateliér Vizovice, Skloart Lubenec, MOSER a.s. 
Karlovy Vary v oblasti projektů výzkumu a vývoje skl. technologií, odborných stáží, výměny 
zkušeností sklářských odborníků a s Moravskou gobelínovou manufakturou v oblasti přípravy 
zajištění praktického vyučování nového oboru Uměleckořemeslné zpracování textilu.  V rámci 
výstavní činnosti škola spolupracuje s Muzeem Regionu Valašsko. 
 
Škola je členem: 

- Euroregionu a Regionu Bieľe-Bílé Karpaty ( člen dozorčí rady, podílí se  
na společných projektech v rámci programu příhraniční spolupráce),  

- Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, člena Svazu průmyslu a dopravy ČR 
- České sklářské společnosti a České spektroskopické společnosti 
- Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory 

(spolupráce s NUOV, UNIV, MŠMT – spolupráce v oblasti zajištění kvalitních podmínek 
vzdělávání, soutěže, nová maturita, závěrečné zkoušky, ŠVP),  

- Rudolfinea – sdružení pro umělecká řemesla (podpora rozvoje uměleckořemeslných oborů; 
pořádání odborných školení, rekvalifikačních kurzů, vzdělávací činnost) 

- Sítě škol přidružených  k  UNESCO (duben 2009; organizace 13. výročním zasedání                  
ve Valašském Meziříčí, škola byla hostitelem 45 škol přidružených k UNESCO   a zástupců 
České komise UNESCO, prezentace školního projektu k roku Astronomie); 

 
 
 

 
Datum zpracování zprávy:  12. 10.  2009 
 
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10. 2009 
 
 
Podpis zástupce školské rady :  
 
 
 
Mgr. Jiří Pernický, ………………………………… 
 
 
Ve Valašském Meziříčí dne 15.10.2009 
 
 
 
Mgr. Dana Budayová, ……………………………… 
ředitelka školy 


