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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 30.6. 

Počet žáků 
na třídu 
podle 

stavu k 30.6. 

Přepočtený počet 
pedagogických 

pracovníků 

Počet žáků na 
přepočt.ped.prac. 

 

SOŠ 9 189 21 30,55 6,19 
 

Typ 
školského zařízení 

Počet 
skupin 

Počet žáků  
podle 

stavu k 30.6. 

Přepočtený počet  
pracovníků 

Počet žáků na 
přepočt.ped.prac. 

Domov mládeže 3 29 3 9,67 
 
Rada školy se schází 2x ročně. Členové ŠR jsou: Ing. Jiří Sobek, PaedDr. Leszek Wojaczek, Johana 
Proislová. Spolupráce s radou školy je velmi dobrá. 
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2) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ  
 

Denní  studium Vyučované obory  
ve školním roce 2007/2008   
(názvy podle Rozhodnutí 
o zařazení do sítě škol) 

Kód oboru 
(KKOV) Počet žáků 

k 30.6.2008 
 

Ukončilo ZZ Ukončilo MZ 

Sklář 28-58-H/005 8 5 0 
Brusič skla 28-61-H/005 6 1 0 
Malíř skla a keramiky 28-62-H/003 22 8 0 
UŘZS – hutní tvarování 82-51-L/017 8 0 3 
UŘZS – broušení a rytí 82-51-L/018 23 0 10 
UŘZS – malba skla 82-51-L/020 39 0 12 
Užitá malba 82-41-M/001 16 0 0 
VZS – hutní tvarování skla 82-41-M/041 21 0 8 
VZS – tvar., malování a leptání 82-41-M/042 46 0 10 
 
 
 
 
 
PRAKTICKÁ   P ŘÍPRAVA  ŽÁK Ů 
Systém komplexní praktické a odborné přípravy žáků je realizován různými formami: 

- klasickou  formou odborného výcviku ve školní huti a v  dílnách v budově školy v rámci 
dvoutýdenního cyklu 

- formou povinných modulů v prvním ročníku  v rámci pravidelného rozvrhu vždy po třech měsících  
u oborů „L“ a po půl roce u oborů „M“: 
1. Základy sklářské výroby 

 2. Základy broušení skla 
 3. Základy malby skla 
 

Odborný výcvik mohou žáci absolvovat i v provozech sklářských firem. Podmínkou je uzavření smlouvy 
mezi školou a organizací v souladu  s platnými předpisy.  
Součástí odborného výcviku jsou povinné vzdělávací akce a výtvarné plenéry zaměřené na poznávání 
sklářských výrob a výtvarné a uměleckořemeslné tvorby v ČR a v EU. 
  

 
 

Způsob zabezpečení odborné praxe, resp. odborného výcviku:  
- vlastní  pracoviště       188 žáků 
- Moser a.s. Karlovy Vary      1 žák 

 
 
 
 
 
 
 
 



Střední um ěleckopr ůmyslová škola sklá řská Valašské Mezi říčí, 
757 01  Valašské Mezi říčí, Zašovská 100 

 

 
 
5 

3) Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 
 
Přehled pedagogických pracovníků 
 
Pedagogičtí pracovníci K datu  30.6.2008 
 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 
Interní pracovníci 34 33,55 
Externí pracovníci 1 0,18 
 
 
Průměrná věková struktura pedagogických pracovníků je 44 let. 
 
 
K 30. červnu 2008 bylo v hlavním pracovním poměru zaměstnáno 37 pedagogických pracovníků. Z tohoto 
počtu bylo 6 starobních důchodců, jejichž přepočtený úvazek byl 3,83. 
 
Během tohoto školního roku byl ukončen pracovní poměr se dvěma zaměstnanci z organizačních důvodů. 
Jedna zaměstnankyně odešla na mateřskou dovolenou.  
 
 
Plnění kvalifika čních předpokladů v návaznosti na zákon č. 563/2004 Sb. v platném znění 
 
Z celkového počtu 37 pedagogických pracovníků neplní kvalifikační předpoklady 6 pedagogů, což  
představuje 16 %.  Kvalifikovanost pedagogického sboru činí 84 %. 
Všichni pedagogičtí zaměstnanci, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci, však zahájili studium, kterým  
si tuto kvalifikaci doplní tak, jak ukládá zákon č. 563/2004 Sb. 
 
 
 
 
Interní 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 

15 
 

2.  Učitel 1 
VŠ-UP Olomouc, fakulta pedagogická, 
matematika-branná výchova 

19 

3.  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 

24 

4.  Učitel 1 
VŠ-UJEP Brno, fakulta pedagogická, 
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, 
Učitelství odbor. předmětů stavebních pro SOU 

39 

5. D Učitel 0,9 
VŠ-VŠCHT Pardubice 
Anorganická technologie 

1 

6. D Učitel 0,57 
ÚSV-Škola uměleckých řemesel Brno, 
oddělení malířských technik v architektuře 

34 
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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 

3 

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 

4 

9.  Učitel 1 
VŠ-Univerzita Pardubice,fakulta chemicko-
technologická, analýza biologických materiálů 
DPS-Ostravská univerzita,učitelství odb. předmětů 

5 

10.  Učitel 1 
VŠ-Ostravská univerzita,fakulta pedagogická, 
výtvarná tvorba a učitelský předmět výtvarná 
výchova pro střední školy 

9 

11.  Učitel 1 

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

10 

12. D Učitel 0,29 
VŠ-UP Olomouc, fakulta filozofická, 
německý jazyk-ruský jazyk 

50 

13.  Učitel 0,48 
VŠ-Ostravská univerzita v Ostravě 
Fakulta umění, studijní obor malba 

1 

14.  Učitel 1 
VŠ-Technická univerzita Zvolen, dřevařská fakulta 
UP v Olomouci, pedagogické studium učitelů 
odborných předmětů střední školy 

6 

15.  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 

11 

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

36 

17.  Učitel 0,76 

ÚSV-SPŠ stavební Val.Meziříčí, technická zařízení 
budov 
ÚSV- ISŠ-COP Valašské Meziříčí, státní jazyková 
zkouška všeobecná- anglický jazyk 
Zahájeno studium angličtina ve sféře podnikání – 
Ostravská univerzita 

5 

18.  Učitel 1 
VŠ-Slezská univerzita v Opavě, 
fakulta filozoficko-přírodovědecká, 
učitelství pro střední školy, ČJ-NJ 

4 

19.  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 

8 
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20.  Učitel 1 

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

6 

21.  Učitel 0,86 
VŠ-Akademie výtvarných umění v Praze, 
Výtvarná umění - sochařství 

2 

22.  Učitel 0,52 
VŠ-UP Olomouc, přírodovědecká fakulta, 
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, 
matematika-zeměpis 

15 

23. D Učitel 0,67 

VŠ-UP Olomouc, fakulta pedagogická, učitelství 
výtvarné výchovy pro základní umělecké školy 
VŠ-UP Olomouc, fakulta pedagogická, vyučování 
odborných předmětů na učňovských školách a 
odborných učilištích 

42 

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

18 

25.  
Učitel 

praktického 
vyučování 

1 

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

9 

26. D 
Učitel odborného 

výcviku 
1 

SV-Moravské sklárny Květná, 
foukač dutého skla 

6 

27. D 
Učitel odborného 

výcviku 
0,5 

SV-Tesla Rožnov pod Radhoštěm, 
Foukač technického skla 

9 

28.  Učitel odborného 
výcviku 

1 

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

3 

29.  

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 

30 

30.  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 

8 

31.  Učitel odborného 
výcviku 

1 

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

8 

32.  Učitel odborného 
výcviku 

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

13 

33.  Učitel odborného 
výcviku 

1 

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

6 
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34.  Učitel odborného 
výcviku 

1 

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

4 

35.  Vychovatel 1 
ÚSV-Střední pedagogická škola Seč, 
vychovatelství 

15 

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

38 

37.  Vychovatel 1 
ÚSV-Pedagogická škola v Přerově 
Vychovatelství ve výchovný zařízeních 

30 

 
Externí pedagogičtí pracovníci 
 

1. Učitel – metodik 0,18 

VŠ-Vvysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 
Sklářské výtvarnictví 
VŠ-Royal College of Art, Londýn 
Keramika a sklo 

9 

 
 
 
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 
 
 
Přehled nepedagogických pracovníků 
 
Nepedagogičtí pracovníci K datu  30.6.2008 
 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 
Interní pracovníci 17 16,075 
Externí pracovníci 5 2,5 
 
Průměrná věková struktura nepedagogických pracovníků je 43 let. 
 
K 30. červnu 2008 bylo v hlavním pracovním poměru zaměstnáno 17 nepedagogických pracovníků.  
Během tohoto školního roku byl ukončen pracovní poměr s jedním zaměstnancem z organizačních důvodů, 
jeden zaměstnanec odešel do starobního důchodu, jeden zaměstnanec odešel do invalidního důchodu a jeden 
zaměstnanec ukončil pracovní poměr výpovědí. 
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Interní 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. 
Personální a platový 

referent 
1 

ÚSV - Střední ekonomická škola Valašské Meziříčí 
Všeobecná ekonomika 

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

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

5. 
Pokladní, 

skladový referent 
1 

ÜSV - Střední ekonomická škola Valašské Meziříčí 
Všeobecná ekonomika 

6. 
Obchodní a zásobovací 

referent 
1 

ÚSV - Střední ekonomická škola Frýdek- Místek 
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 0,875 
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 ZDŠ 
17. Uklizečka 1 ZDŠ 

 
Externí nepedagogičtí pracovníci 
 
Pořadové 
číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce Úvazek Kvalifikace 

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

2. D 
Technická příprava 

výroby 
0,5 

ÚSV - Průmyslová škola sklářská v Novém Boru, 
technologie skla 

3. D Tavič skloviny 0,5 SV – SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, sklář 
4. D Údržbář 0,5 SV - Tesla n.p. Valašské Meziříčí, soustružník 
5. D 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 uměleckých oborů. Trvá dopad demografického úbytku populace 
nastupující do středních škol,výrazně  klesá zájem uchazečů  o tříleté učební obory.  
 
 
Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2008/2009: 
 

Počet přihlášených 
 

Kód  
 

Název  

1.kolo 2. a další kola 

Počet 
přijatých 

k 31.8.2008 

 
Počet 

odvolání 

28-58-H/005 Sklář 2 0 2 0 
28-61-H/005 Brusič skla 0 0 0 0 
28-62-H/003 Malíř skla a keramiky 2 0 3 0 
82-51-L/017 UŘZS – hutní tvarování 0 1 1 0 
82-51-L/018 UŘZS – broušení a rytí 3 0 4 0 
82-51-L/019 UŘZS – umělecké vitráže 12 0 13 0 
82-51-L/020 UŘZS – malba skla 5 1 5 0 
82-41-M/001 Užitá malba 18 0 10 0 
82-41-M/041 VZS – hutní tvarování skla 2 0 2 0 
82-41-M/042 VZS – tvar., mal. a leptání skla 6 3 7 0 
82-41-M/005 TPV – tvarový a graf. design  0 3 0 0 
82-41-M/034 TPV – průmyslový design 3 3 10 0 
 Celkem 53 11 57 0 
 
 
 
Odvolací řízení ve školním roce 2007/2008 :  
 

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 Tvarování 
průmyslových výrobků 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. 
Negativně ovlivňuje strukturu oborů pokračující pokles zájemců o učební obory, to vyvolává i potřebu 
víceoborových tříd.  
 
Další údaje : 
• Přehled o žácích přijatých do vyššího ročníku na základě rozhodnutí ředitelky školy 

Název oboru Počet žáků 
82-51-L/020 UŘZS – malba skla 1 
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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 12,17 %  žáků 
s vyznamenáním, prospělo 84,66 % a  neuspělo pouze 3,17 %. Žáci, kterým byl prodloužen termín 
hodnocení, uzavřeli ročník v řádném termínu. 
 
 
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok : 
 

 Počet žáků 
k 30.6.2008 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 

SOŠ 189 23 160 6 0 
 
 
 
Hodnocení ukončení studia : 
(maturitní a závěrečné zkoušky) 
 

 Počet žáků 
v posledním ročníku 

Prospělo 
s vyzn. 

Prospělo Neprospělo Jiné (opravný termín 
- prospělo) 

SOU – MZ 48 7 33 5 3 
SOU – ZZ 16 3 11 2 0 
 
 
Hodnocení výsledků výchovného působení školy: 
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.  
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. 
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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 a v OV 

3. za vzorné plnění 
pracovních povinností 
nad rámec školních 
povinností 

4. za účast a umístění 
v olympiádě ČJ 

18 1. velmi dobré studijní 
výsledky 

2. příkladný přístup 
k plnění studijních 
výsledků 

3. vzornou docházku 
 

učitel 
praktického 
vyučování 

2 za vzorné plnění úkolů nad 
rámec svých povinností 

2 za výbornou práci a vzorné 
plnění úkolů nad rámec 
svých povinností 

ředitelka školy 0  5 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 

3 neomluvená absence 
 

7 za neomluvené hodiny 

Důtka třídního 
učitele 

8 neplnění základních 
povinností žáka – 
neomluvená absence 

11 1. neplnění základních 
povinností žáka 
2.  neomluvená absence 

Důtka ředitele 
školy 

1 za porušení ubytovacího 
řádu 

0  

 

 
 
Podmínečné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia. 
 

Vyloučení počet žáků důvod 
Podmíněné vyloučení 
ze studia 

1 - za neomluvenou absenci  

Vyloučení ze studia 0 - 
 

 
Snížené stupně z chování na konci školního roku : 
 
  Počet % ze všech žáků školy 
2 – uspokojivé 11 5,82 
3 – neuspokojivé 11 5,82 
 
 
 

 



Střední um ěleckopr ůmyslová škola sklá řská Valašské Mezi říčí, 
757 01  Valašské Mezi říčí, Zašovská 100 

 

 
 

13

 
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. 
 
 
 
Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2007/2008: 
 

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 3 2 4 2 9 
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6) ÚDAJE O DALŠÍM VZD ĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Ů  
ÚDAJE O DALŠÍM VZD ĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Ů  
 
 

Studium – doplnění odborné kvalifikace 
 
 

Pořadové 
číslo Místo konání Název akce Počet účastníků 

1. 
Univerzita Karlova Praha 
fakulta filozofická 

Pedagogika 1 účastník 

2. 
Mendelova zemědělské a lesnická 
univerzita v Brně 

Studium k výkonu 
specializovaných činností – 
koordinace v oblasti ICT 

1 účastník 

 
 
Školení 

   

Pořadové 
číslo Místo konání Název akce Počet účastníků 

1. Město Vsetín Prevence drogových závislostí 1 účastník 

2. MP-Soft, Brno Systém agendy pro školy SAS 1 účastník 

3. UTB, Zlín Microsoft pro školství 1 účastník 

4. NIDV, Zlín 
Učitel střední školy a tvorba 
ŠVP 

3 účastníci 

5. NIDV, Zlín 
Klíčové kompetence 
v odborném vzdělávání a jejich 
realizace ve školách 

1 účastník 

6. NIDV, Zlín 
Od RVP pro odborné 
vzdělávání k tvorbě ŠVP 

2 účastníci 

7. Zlínský kraj, Uherský Brod Evropské dotace 2 účastníci 

8. KPS, Vsetín 

Výkon funkce předsedy 
zkušební komise pro 
závěrečnou nebo maturitní 
zkoušku podle nové školní 
legislativy 

1 účastník 
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Školení nepedagogických pracovníků 
 
Pořadové 
číslo Místo konání Název akce Počet účastníků 

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

1 účastník 

2. MP-Soft, Brno Systém agendy pro školy SAS 1 účastník 

3.  LP efekt, Olomouc 
Výkon archivní a spisové 
služby u školských zařízení 

1 účastník 

4. Město Vsetín Zákoník práce 1 účastník 

5. SILMA PASK, Kroměříž Řádná účetní závěrka 2007 1 účastník 

6. INFOS, Vsetín 
Změny v nemocenských 
dávkách 

1 účastník 

7.  Ing. Klokočník, Valašské Meziříčí Periodické školení -  el. zařízení 3 účastníci 

8. KPS, Vsetín 
Aktuality účetnictví 
příspěvkových organizací – 
ČÚS v roce 2008 

2 účastníci 

9. KPS, Vsetín 
Uplatňování DPH u škol a 
dalších neziskových organizací 
od 1.1.2008 

1 účastník 

10. INFOS, Vsetín 
Daňové a účetní změny od 
1.1.2008 

2 účastníci 

11. KPS, Valašské Meziříčí 
Písemná komunikace v úřadním 
styku po novele 

2 účastníci 

12. KPS, Vsetín 
Vedení pokladny a pokladní 
doklady 

1 účastník 

13. TT s.r.o., Praha World of Networking 2008 1 účastník 
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7) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VE ŘEJNOSTI 
 
Ve školním roce 2007/2008 se změnila struktura oborů školy, v lednu 2008 byly schváleny nové 
obory , tj. Uměleckořemeslné zpracování skla – umělecké vitráže, Tvarování průmyslových 
výrobků – průmyslový design a tvarový a grafický design obalů. Toto opatření reflektovalo reálný 
pokles žáků v učebních oborech, podpořilo trend omezit úzkou specializaci školy na sklářské 
uměleckořemeslné obory s talentovou zkouškou, které jsou především v praktické části ekonomicky 
velmi nákladné. Vzhledem k vývoji na trhu práce, restrukturalizaci sklářského průmyslu v regionu, 
v souladu s dlouhodobým záměrem Zlínského kraje, a s požadavky vysokoškolského studia se 
ukázalo, že toto rozhodnutí bylo přínosné pro další rozvoj školy. 18.3.2008 byl obor Sklář zařazen 
mezi obory podporované Krajským úřadem Zlínského kraje. 
V srpnu 2007 byl navázán kontakt s ministerstvem kultury v Sofii za účelem rozvoje další 
spolupráce v oblasti výstavní činnosti a výměnných stáží žáků v rámci programu Leonardo             
da Vinci. V březnu 2008 zástupci školy navštívili Střední uměleckou školu v Travně a v dubnu 
2008 byl navázán kontakt s Uměleckou mozaikářskou školou ve Spillimbergu. Mezi zástupci škol 
proběhla přípravná jednání o možnostech odborných stáží. 
Management školy, pedagogičtí pracovníci i žáci se v minulém školním roce výrazně prezentovali 
na úrovni města, kraje, České republiky i v zahraničí. Pro prezentaci žákovských prací využívá 
škola prostor v muzeu zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, kde má svou stálou expozici 
vybraných maturitních prací. Ve spolupráci s Městským úřadem ve Valašském Meziříčí škola 
uspořádala dvě velké výstavy v zahraničí. Společně s Moravskou gobelínovou manufakturou 
uskutečnila novoroční výstavu v nizozemském partnerském městě Bussum, která trvala od 11.1.     
do konce února 2008. V rámci této výstavy navštívilo 15 vybraných žáků, autorů nejlepších 
výtvarných prací, nejznámější galerie, muzea a výstavy v Amsterodamu, Haagu a Frankfurtu        
nad Mohanem. Na pozvání Galerie Vidima a v rámci oficiální návštěvy starosty, místostarosty         
a tajemníka MěÚ Valašské Meziříčí uskutečnila škola v březnu 2008 druhou zahraniční výstavu 
v bulharském Sevlievu. Na vernisáži udělil starosta Sevlieva ředitelce školy čestné občanství města 
za rozvoj přátelství, komunikaci v bulharském jazyce a rozvoj kulturních vztahů mezi oběma městy. 
Od 16.8. do 12.9. 2007 škola uskutečnila výstavu ve Výtvarném centru Chagall a od 30.4.              
do června 2008 uspořádala s obcí Čeladná v Památníku Jana Kaluse výstavu nazvanou                  
„Po krk  ve skle“. 4.4.2008 byla předána odbojové skupině Clay – Eva nová pamětní deska, která 
byla umístěna na fasádě zámku Žerotínů.Tato deska byla zhotovena skláři ve školní huti                
pod vedením odborného učitele Lubomíra Šurýna a na základě iniciativy členů Českého svazu 
bojovníků za svobodu a komise pro městskou památkovou zónu. Byla odhalena 8.5.2008                 
u příležitosti 63. výročí osvobození              
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 
delegace z Holandska, Bulharska, Černé Hory, Srbska, Německa a Slovenské republiky. 
V rámci produktivní činnosti  škola prodává výrobky žáků pod vlastní ochrannou známkou školy. 
V rámci doplňkové činnosti škola vedle výroby a prodeje sklářských výrobků pořádá ve spolupráci 
s ÚP Vsetína, Valašského Meziříčí a Rožnova p. R. rekvalifikační kurzy. V období od října 2007    
do srpna 2008 proběhly 3 rekvalifikační kurzy, jeden ve spolupráci s firmou Bartoň&Bartoň, dva 
byly organizovány přímo SUPŠ sklářskou. V minulém školním roce škola nabízela následující 
rekvalifikační kurzy: Základy obsluhy PC – pro úplné začátečníky a pro pokročilé, Základy 
počítačové grafiky, Odborný rekvalifikační kurz  - umělecké vitráže, malba skla a Nespecifický 
rekvalifikační kurz s praxí u zaměstnavatele. V únoru 2008 podala škola žádost o akreditaci 
rekvalifikačního kurzu Administrativní pracovník, jenž byl schválen v srpnu 2008. 
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Škola je členem  prestižních sklářských organizací, tj. České spektroskopické společnosti, Asociace 
uměleckých škol s výtvarnými obory, Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, člena 
Svazu průmyslu a dopravy ČR, ER Bílé-Biele 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 roce 2008 se 
stala přidruženou školou UNESCO. Ve školním roce 2007/2008 škola pokračovala ve spolupráci se 
Sdruženou střední školou sklářskou Lednické Rovné na organizaci III. ročníku Letní sklářské školy 
středoškoláků a se Soukromou střední uměleckou školou Ave Art Ostrava s.r.o. na výměnných 
stážích žáků  a pedagogů. 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 byl pro akademický rok 2007/2008 
zařazen do studijních programů obor Materiálové inženýrství se zaměřením Sklo a keramika 
(dvouleté prezenční studium navazující na studijní program Chemie a technologie materiálů)  
a pro akademický rok 2008/2009 v rámci studijního programu Výtvarná umění byl otevřen ateliér 
Design skla.   
Vysoce jsou hodnoceny výsledky technologického výzkumu a vývoje. Škola a její technologické 
oddělení GLASS CENTRUM úspěšně pokračovaly v  programovém projektu výzkumu a vývoje 
IMPULS MSK, který vznikl ve spolupráci SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí, Moravských 
skláren Květná s.r.o., AV ČR a VŠCHT v Praze. 5.3.2008 proběhla kontrola věcného plnění 
projektu, přičemž zástupci MPO ČR kladně hodnotili průběh a výsledky řešení projektu.       V roce 
2008 byl podán a schválen MPO ČR 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.   
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. 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 III. ročníku projektu „Výtvarná škola“ pokračovala spolupráce SUPŠ sklářské s VŠUP 
v Praze. Během jednotlivých ročníků navštívily školu významní výtvarníci, designéři                        
a vysokoškolští pedagogové z České republiky, Norska, Jižní Korey, zvláště významná byla 
návštěva prof. Vladimíra Kopeckého a jeho vlastní performance a odlévání jeho rukou. Se školou     
i nadále spolupracuje akademický malíř Jiří Šuhájek, který v rámci praktických maturitních zkoušek 
již tradičně uspořádává workshopy ve školní huti.  
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Přehled soutěží 
 Počty účastníků  
Název soutěže, 
přehlídky 

Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo 

Olympiáda v  ČJ 15 3 - - 
Soutěž sklář. dovedností žáci 1. až        

3. ročníků  
- - - 

Celostátní soutěž 
studentů sklářských 
výtvarných oborů 
SOŠ,VOŠ a VŠ, 
Sanssouci Karlovy Vary 

- - - 2 

Mezinárodní soutěž 
„Kruhy na vodě 2008“, 
Bratislava 

- - - 3 

 
Výchovně vzdělávací aktivity školy 
 

Název akce Stručný popis, hodnocení Počet žáků 
Výtvarné soustředění, odborná 
exkurze v Praze ( vedoucí ateliéru- 
Mgr. J. Koléšek) 

Akce probíhající v rámci učebního plánu, zaměřená 
na architekturu, sochařství od románského po 
romantický sloh, návštěva aktuálních výstav – 
Rudolfinum, Sovovy mlýny, Futura, Veletržní palác 
aj. 

20 

Výtvarný plenér 
v Moravskoslezských Beskydech 
(PaedDr. L. Wojaczek,  
MgA. J. Šimurda) 

Akce probíhající v rámci učebního plánu, zaměřená 
na kresbu a malbu v plenéru 

21 

Výtvarný plenér v okolí 
Valašského Meziříčí (Mgr. P. 
Tichánek) 

Součást učebního plánu, kresba a malba v plenéru 18 

Museum moderner Kunst, 
Kunsthistorisches Museum 
(PaedDr. L. Wojaczek) 

Exkurze v rámci výuky DVK, Výtvarné přípravy – 
Navrhování. 

22 

Výstava sklářského výtvarníka 
MgA. J. Divína (Bc. G. Libelová) 

Návštěva instalace skla v aragonitových jeskyních 
v Teplicích u Hranic v rámci předmětu Výtvarná 
příprava. 

12 

Adaptační pobyt žáků 1. ročníků 
Kasárna FRAN 

Program Prevence 31 

III. Letní sklářská škola 
středoškoláků (Združená stredná 
škola sklárska Lednické Rovne) 

Odborný seminář pro žáky 4. ročníků zaměřený na 
podporu jejich zájmu o vysokoškolské studium 
orientované na chemickou technologii  a design skla 
konaný v rámci projektu VITRUM PRO 
FUTURUM – ER Bílé-Biele Karpaty. 

8 (zástupci 
SUPŠS V.M.) 

Verona-Padova-Benátky 
(SUPŠ Uherské Hradiště) 

Výtvarný zájezd pořádaný  v rámci předmětu DVK 7 

Sůl staroslověnského chleba 
(Mgr. Markéta Pfeilerová) 

Výchovně vzdělávací program, jehož cílem bylo 
rozšíření znalostí z předmětu ČJL a slovenského 
jazyka v kontextu kulturně historického vývoje 
státu. 

122 
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Název akce Stručný popis, hodnocení Počet žáků 
Odborná exkurze v Olomouci  
(Mgr. Jana Bilová) 
 

Výchovně vzdělávací program v rámci předmětu 
DVK – výstava V. Vasarelyho, zakladatele pop-artu, 
Chrám sv. Václava, orloj – K. Svolinský, kulturní 
památky –UNESCO. 

14 

Exkurze do sklárny v Karolince Odborná exkurze  36 
Exkurze UTB Zlín Nabídka pokračování ve studiu na VŠ – FCHT, 

FMK 
43 

Sklo muzejních expozic                 
a depozitářů UPM Brno (Mgr. 
Markéta Vejrostová – Thonerová) 

Výchovně vzdělávací akce v rámci projektu 
Výtvarná škola 

27 

„Lité sklo“  
(prof. Vladimír Kopecký) 

Výchovně vzdělávací akce v rámci projektu 
Výtvarná škola 

všichni žáci 

Lyžařský výcvikový kurz, Chata 
Kohútka 

Výcvik žáků ve sjezdovém lyžování a snowboardu 23 

Sportovně – branný kurz, Horní 
Bečva, rekreační středisko Tesla 

Výchovně vzdělávací akce – součást předmětu 
Tělesná výchova 

19 

Jazykově-poznávací zájezd         
do Vídně 

Výchovně vzdělávací akce – součást jazykového 
vzdělávání a dějin výtvarné kultury 

25 

Film „Parfém – příběh vraha“ Výchovně vzdělávací akce – školní filmový klub 94 
Výtvarný plenér – Skanzen 
Rožnov pod Radhoštěm  
(Mgr. P. Tichánek) 

Výchovně vzdělávací akce ateliéru Výtvarné 
zpracování skla 

8 

Výtvarný plenér – Štranberk           
( PaedDr. L. Wojaczek,  
MgA. J. Šimurda) 

Výchovně vzdělávací akce  ateliérů Užitá malba a 
Výtvarného zpracování skla   

34 

Výtvarný  plenér – Valašské 
Meziříčí (Mgr. J. Koléšek) 

Výchovně vzdělávací akce  ateliéru Výtvarného 
zpracování skla 

13 

Exkurze Kroměříž 
(Mgr. J. Bilová) 

Odborná exkurze v rámci předmětu Dějiny výtvarné 
kultury 

30 

 
Výstavy školy, pedagogů, absolventů a žáků školy 
 
Jméno Výstava Termín 
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí  Výstava ve Výtvarném centru Chagall srpen – 13.9.2007 
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí Výstava Holandsko, Bussum 5.1. – 13.1.2008 
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí Výstava „Glass Republic“, Bulharsko 

Sevlievo, Galeria Vidima 
8.3. – 16.3.2008 

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí Památník Jana Kaluse, Čeladná,              
výstava „Po krk ve skel“ 

4.4. – červen 2008 

Mgr. Jaroslav Koléšek Heartware and Crashware, galerie 
Kunstbahnhof, Dresden 
Glass Wales, galerie Langův dům, Frýdek 
Místek 
V. Nový Zlínský Salon, Dům umění, Zlín 
Vyrobeno pod povrchem , Zbrašovské 
aragonitové jeskyně, Teplice nad Bečvou 
Nic na odiv..?, Kateřinská zahrada, Praha 

listopad 2007 
 
duben 2008 
 
květen 2008 
červenec 2008 
 
srpen 2008 
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MgA. Josef Divín 
 

Pizza San Marco, CED Brno 
Do ticha, synagoga a židovský hřbitov, 
Uherský Brod 
Léta vrásek, Zbrašovské aragonitové jeskyně, 
Teplice nad Bečvou 
3 Glass, Galerie Beseda, Ostrava 
Martin Havel Fashion 07, Sovovy mlýny, 
Praha 
Yes only, Galerie Josefa Sudka, Praha 
Windows-Glass edition 2007, Brno 
Mistři sklářského řemesla 07, Nový Bor 
16. ročník, Symposium Deštné, Orlické hory 
Glass/Sklo, Radhausgallery, Bussum, 
Holandsko 
8. ročník Festivalu uměleckého skla, Vřídelní 
kolonáda, Karlovy Vary 
Ateliér skla, Galerie N, Jablonec nad Nisou 
Univerzitní centrum Zlín 
Soutěž mladých sklářů, hotel Sanssouci, 
Karlovy Vary 
Pizza San Marco, diplomová práce 2008, 
Waldesovo muzeum, Praha 
Ceny: 
Cena architekta Josefa Hlávky za umění a vědu 
07, Lužany – Praha 
Cena Sanssouci 08 – Imperiál hotel, Karlovy 
Vary 
Cena katedry užitého umění, VŠUP, Praha 
 

2007 
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007/2008 

Univerzitní centrum Zlín Výstava k otevření Univerzitního centra – 
Ondřej Strnadel, MgA J. Divín, ak. mal. Jiří 
Šuhájek  

květen 2008  

 Absolventi reprezentující školu   
MgA. J. Divín, MgA. V. Sobková, 
MgA. N. Kostková,  
MgA. P. Konvičná, O, Strnadel,  
O. Galia 

Bienále Valmez 2008 – přehlídka výtvarného 
umění, Galerie Moravské gobelínové 
manufaktury (Cena Rudolfa Schlattauera) 

Srpen – září 2008 

 
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). 
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Dny otevřených dveří 2007/2008 Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium v maturitních  
a učebních oborech probíhaly v říjnu 2007 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 2007/2008 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 (projekt Kvalita II.), ve skupině          
pro RLZ při MPO.  

Celostátní konference v Uherském 
Brodě „Škola ve firmě, firma ve 
škole“, září 2007 

Odborné fórum motivující snahu co nejvíce přizpůsobit vzdělávací 
systémy současným a perspektivním potřebám pracovního trhu tak, 
aby se vzdělávání stalo integrální součástí ekonomického a kulturního 
rozvoje regionu.  Prezentace školy nazvaná „Sklo – chráněné území“ 
(přednášející :Mgr. D. Budayová)  

 
 
 

Public relations 
Název Charakteristika Forma 
Ruce- nástroj myšlení, T. Baťa CD k programovému projektu 

IMPULS MSK MPO ČR – 
hutní tvarovací zkoušky 
vyvíjeného skla 

CD ( Glass Centrum SUPŠS 
V.M., VIDEOSTUDIO, 
Zdeněk Zimák) 

Střední uměleckoprůmyslová 
škola sklářská, 2007 

Prezentační nahrávka   DVD, CD (TV Beskyd) 

Sklo – chráněné území Prezentační CD, konference 
Škola ve firmě, firma ve škole 

CD (SUPŠS V.M.) 

Made in China Krátký film, FMK UTB Zlín DVD ( semestrální práce, O. 
Galia) 

Glass Republic Dokument zachycující vernisáž 
a výstavu školy v Galerii 
Vidima v Sevlievu. 

CD ( Galerie Vidima, BG) 

Skleněné dlaně Dokument:Performance 
Bolero, prof. akad. Malíř 
Vladimír Kopecký 

DVD ( SUPŠS V.M. 
VIDEOSTUDIO, Zdeněk 
Zimák) 

Life,2008 Prezentační nahrávka určená 
k náboru uchazečů o studium 

DVD, CD (TV Beskyd) 

 

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, Glass revue Praha, Sklo a keramika, TV Beskyd, 
Prima, Nova ČT1 a dalších. 
 
 
 



Střední um ěleckopr ůmyslová škola sklá řská Valašské Mezi říčí, 
757 01  Valašské Mezi říčí, Zašovská 100 

 

 
 

22

 

 
8) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEK ČNÍ ČINNOSTI ČSI 
 
Ve školním roce 2007/2008 nebyla provedena kontrola ČŠI.  
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9) ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  
 
V roce 2007 stanovil zřizovatel škole následující limity (údaje uvedeny v Kč)  
počet zaměstnanců 57,90 
platy 12 138 481,- 
OON 824 000,- 
ONIV přímé 5 234 768,- 
ONIV provozní 8 355 000,- 
NIV ostatní 10 400,- 
neinvestiční dotace celkem 26 562 649,- 
investiční dotace 0,- 
 
V rámci limitů byly škole přiděleny následující účelové dotace: 
ICT – standard služeb 15 800,- 
podpora romských žáků 10 400,- 
DVPP nové maturity 9 310,- 
 
Všechny limity, které zřizovatel škole stanovil, byly dodrženy. 
Účelové prostředky byly čerpány v souladu s přiděleným účelem. Účelové dotace byly vyčerpány s výjimkou dotace na 
DVPP k novým maturitám, ze které byla vrácena do státního rozpočtu částka 473,- Kč. 
 
I. PŘÍJMY za rok 2007  
 
Příjmy na investiční akce :  
Čerpání investičního fondu 2 144 322,00 Kč 
  
Neinvestiční příjmy :  
Dotace MŠMT – NIV přímé  18 196 776,00 Kč 
Dotace KÚ Zlín – ONIV provozní  8 355 000,00 Kč 
Dotace MŠMT – ONIV provozní  10 400,00 Kč 
Dotace MPO věda a výzkum 2 414 000,00 Kč 
Neinvestiční dotace celkem  28 976 176,00 Kč  
 
Ostatní příjmy :  
Příjmy za ubytování  461 400,00 Kč  
Tržby produktivní práce žáků  653 969,00 Kč  
Příspěvek od žáků na akce školy  230 464,50 Kč  
Převody z vlastních fondů  15 000,00 Kč 
Příjmy z reklam 10 000,00 Kč  
Pojistné plnění  8 384,00 Kč 
Příjmy z prodeje práv 150 000,00 Kč 
Projekt LEONARDO 138 050,69 Kč 
Úroky 44 705,06 Kč  
Ostatní  42 043,84 Kč  
Ostatní příjmy celkem 1 754 017,09 Kč 
 
Příjmy z hlavní činnosti celkem 30 730 193,09 Kč    
 
Příjmy z doplňkové činnosti :  
Prodej sklářských výrobků  246 150,00 Kč  
Ubytovací služby  70 500,00 Kč  
Realitní činnost, pronájmy a služby 127 323,00 Kč 
Odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce 138 851,00 Kč  
Příjmy z doplňkové činnosti celkem  582 824,00 Kč  
 
Příjmy celkem  31 313 017,09 Kč  
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II. VÝDAJE za rok 2007 
  
Investiční výdaje :  
 
Pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku 0,00 Kč  
Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 2 144 322,00 Kč 
 
Neinvestiční výdaje – hlavní činnost : 
 
Přímé výdaje hrazené z dotace státního rozpočtu :  
Náklady na platy  12 138 481,00 Kč  
Ostatní osobní náklady  824 000,00 Kč  
Zákonné odvody pojištění  4 679 584,00 Kč  
Výdaje na učební pomůcky  352 788,53 Kč  
Ostatní přímé výdaje  186 122,47 Kč  
Přímé výdaje z dotace státního rozpočtu celkem  18 180 976,00 Kč  
 
Provozní ONIV hrazené z dotace zřizovatele :   8 355 000,00 Kč 
 
Výdaje hrazené z účelových dotací: 
Náklady na platy  0,00 Kč  
Ostatní osobní náklady  577 000,00 Kč  
Zákonné odvody pojištění  63 000,00 Kč  
Ostatní neinvestiční výdaje provozní  1 800 200,00 Kč  
Výdaje hrazené z účelových dotací celkem   2 440 200,00 Kč  
 
Výdaje hrazené z jiných zdrojů :  
Náklady na platy  4 413,00 Kč  
Ostatní osobní náklady  115 539,00 Kč  
Zákonné odvody pojištění  2 353,00 Kč  
Ostatní neinvestiční výdaje provozní  1 611 532,36 Kč  
Výdaje hrazené z jiných zdrojů celkem  1 733 837,36 Kč  
 
Výdaje hlavní činnost celkem 30 710 013,36 Kč 
 
 
Neinvestiční výdaje – doplňková činnost :  
Ostatní osobní náklady  216 618,00 Kč  
Zákonné odvody pojištění  24 620,00 Kč 
Ostatní neinvestiční výdaje provozní  234 920,08 Kč 
Výdaje doplňková činnost celkem  476 158,08 Kč  
 
 
Výdaje celkem  31 186 171,44 Kč  
 
 
Celkový hospodářský výsledek v roce 2007 :  
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti  20 179,73 Kč 
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti  106 665,92 Kč 
Hospodářský výsledek celkem  126 845,65 Kč  
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KONTROLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 
 
Přehled kontrol provedených za školní rok 2007/2008: 
 
1. Kontrola pojistného na veřejné zdravotní pojištění 
 
Dne 18.6.2008 provedly pracovnice Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR kontrolu plateb pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období  
od 1.5.2005 do 15.6.2008. 
Při kontrole byl zjištěn nedoplatek pojistného ve výši 63,- Kč, který byl následně uhrazen na účet 
VZP.  
 
2. Kontrola pln ění cílů projektů výzkumu a vývoje řešených s podporou ze státního rozpočtu 

u příjemce SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí 
 
Dne 5. 3. 2008 provedli zaměstnanci MPO Praha kontrolu plnění cílů projektu výzkumu a vývoje 
(věcná kontrola) ve smyslu § 13 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků a ve smyslu § 2 a 3 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole u projektu FI-IM3/177 
Impuls MSK (2006-08), smlouva s MPO ze dne 11. 5. 2006, dodatek č. 1/2006 ze dne 13.11.2006, 
dodatek č. 1/2007 ze dne 20.3.2007, dodatek č. 2/2007 ze dne 30.10.2007. 
Bylo zjištěno, že věcné řešení u kontrolovaného projektu výzkumu a vývoje probíhá po stránce 
obsahové a časové v souladu s příslušnou smlouvou s MPO, předložené odborné zprávy i jiné 
dokumenty mají reálnou informační hodnotu a věcně popisují průběh a výsledky řešení projektu.  
Nebyly zjištěny zásadní výhrady vůči jeho věcnému plnění. Za současného stavu dostupných 
informací v daném oboru a stavu legislativních, ekonomických a obchodních podmínek je 
hodnoceno riziko nedodržení věcných cílů projektu-jeho technických parametrů v platném termínu 
jako relativně nízké. 
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10) ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 
 
Koncepce rozvoje výchovy a vzdělávání na SUPŠ sklářské odpovídá úrovni České republiky            
a Zlínského kraje a je v souladu s evropskými, národními a krajskými dokumenty. Závěry výroční 
zprávy vycházejí z podkladů vlastního hodnocení školy provedeného vnějším profesionálním 
hodnocením DAP Services a.s., dále externím hodnocením školy prostřednictvím programu „Mapa 
školy“, Scio, Praha 8, do něhož se zapojili vedle žáků a pedagogů školy také rodiče žáků,                 
a prostřednictvím kontrolních mechanismů uvnitř školy dle §12 zákona č.561/2004 Sb,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  
a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv  
a vlastního hodnocení.  
 
Vzdělávací a výchovná oblast je zaměřena na zvyšování kvality výuky, implementaci inovovaných 
standardů do vzdělávacích programů a integraci žáků do výuky i mimoškolní činnosti podle jejich 
schopností. Škola spolupracuje s  Národním ústavem vzdělávání v Praze na tvorbě rámcově 
vzdělávacích programů pro nově koncipované obory, pravidelně připomínkuje navrhované RVP. 
Zázemí pro práci je hodnoceno jako standardní, kvalitativně nadprůměrně jsou hodnoceny pracovní 
a materiální podmínky ke vzdělávání v odborném, praktickém vyučování a ve výtvarné přípravě. 
Klima školy je otevřené, respektující názory žáků, jejich sebevědomí a rozvíjející potřebné 
dovednosti komunikace. Žáci mají většinou výrazný sklon k individualismu, což podporuje i jejich 
zaměření ve výtvarných a uměleckořemeslných oborech.    
 
Vedení školy  podporuje další vzdělávání pedagogických  i nepedagogických pracovníků, 
doplňování a zvyšování odborné kvalifikace a rozvíjení odborných znalostí a dovedností 
v návaznosti na měnící se oborovou strukturu školy, novou maturitu, tvorbu ŠVP a novou platnou 
legislativu.  
 
V programech prevence se škola nadále zaměřuje na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, 
na prevenci sociopatologických jevů, estetickou a enviromentální výchovu jako nejúčinnější formu 
primární prevence. Prostřednictvím nezávislého průzkumu si vedení školy v rámci vlastní evaluace 
ověřilo  kvalitní nastavení preventivního programu, jež nerozvíjí rizikové chování žáků ve škole. 
  
V technických a investičních programech se škola zaměřuje na uvedení objektů, tříd a vybavení  
do souladu s normami EU. Investiční prioritou školy je vybudování požárního schodiště u budovy 
Domova mládeže, dále je nutno doplňovat  vybavení školy PC technikou na úroveň, která umožní 
využívat ICT aktivně ve výuce všech předmětů, v mimoškolní činnosti  
i v rekvalifikačních kurzech a v rámci celoživotního vzdělávání. Dalším úkolem je vybudování 
odborných učeben zaměřených na výuku technologie, technické dokumentace a průmyslového 
designu.  
 
V oblasti propagace a prezentace školy, obce a kraje spolupracuje škola s předními sklářskými 
umělci, výtvarníky, designéry, vysokoškolskými profesory a odborníky z oblasti skla a keramiky, 
výtvarné a uměleckořemeslné tvorby, pokračuje v projektové činnosti spolupracuje se sklářskými 
firmami v České a Slovenské republice, vystavuje v ČR a připravuje nové výstavy   
v Bulharsku, České republice, a především mezinárodní sympozium k 65., výročí založení školy. 
Spolupracuje s médii na vytváření pozitivního image školy, ale i perspektivního vývoje                   
ve  výtvarných, uměleckořemeslných a sklářských oborech.   
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Škola se snaží vytvořit nadregionální odborné vzdělávací a technologické centrum pro sklářství,  
a to ve spolupráci s VŠCHT v Praze, AV ČR, UTB ve Zlíně a dalšími vysokými školami v ČR  
a SR.  
 
V návaznosti na novou koncepci rozvoje školy se vedení školy zaměří na zlepšování pracovních  
a materiálních podmínek  a vytváření kvalitního zázemí v teoretickém vyučování,  a udržení vysoké 
kvality v odborném a praktickém vyučování, tj. na zkvalitňování výuky, dále se zaměří na vytváření 
příjemného zázemí na Domově mládeže, zlepšování kvality ubytování a rozvoj mimoškolní 
činnosti.  
 
Škola bude pokračovat v projektové činnosti zaměřené na výzkum a vývoj nových sklářských 
technologií, vzdělávání, zkvalitňování výuky, celoživotní vzdělávání, prevenci sociopatologických 
jevů a vytváření podmínek pro studium zahraničních a handicapovaných žáků. V budoucnosti  
se zaměří na rozvoj spolupráce s UTB ve Zlíně v oblasti přípravy žáků a projektové činnosti. 

 
Datum zpracování zprávy:  10. 10.  2008 
 
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 13. 10. 2008 
 
Podpis  zástupce školské rady :  
 
 
Ing. Jiří Sobek, ………………………………… 
 
 
Ve Valašském Meziříčí dne 13.10.2008 
 
 
 
Mgr. Dana Budayová, ……………………………… 
ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


