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1. Základní údaje o škole 
 
Název organizace :      Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, příspěvková organizace, 
Sídlo organizace :        Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov 
Tel:   487 764 965 
Email:   supss@supss-ks.cz 
Web:     www.czech-glass-school.com 
 
IČO : 62237039       IZO: 102 133 883                      REDIZO:  600 010 023 
 
Zřizovatel:                    Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO 70 891 508 
Ředitel školy:              doc. MgA. Pavel Kopřiva PhD. statutání orgán SUPŠS 

Jmenován do funkce v souladu s ustanovením § 166 ods. 2 zákona č.   
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 59 
ods. 1. písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, a na základě usnesení Rady Libereckého kraje číslo 746/12 
RK ze dne 18. února 2014 Radou Libereckého kraje s účinností od 1. 
března 2014 na období 6 let. 

 
Zástupce ředitele:      Mgr. Jakub Jelínek  (od  1. 8. 2014)   
 
Druh školy:                                       střední odborná škola 
Datum zařazení do rejstříku:        1. 1. 2005 
Datum zahájení činnosti:  25. 7. 1996 
Zřizovací listina: 
Kapacita školy:                                 180 žáků 
 
Vymezení hlavního účelu činnosti  
Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí výchovně 
vzdělávací soustavy. Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a zařízení: 
 
Střední škola  
Domov mládeže - od 1. 1. 2005 (zařízení školního stravování - od 1. 1. 2005) 
 
Školská rada: 
Školská rada měla na začátku školního roku 6 členů ( 2 zástupce kraje, 1 rodič, 2 učitelé , 
 1 zástupce studentů)  
9. 6. 2017  proběhla volba na uvolněná místa v radě a 28. 6.  proběhla volba nového 
předsedy.  
Předsedou školské rady je Bc. Romana Karbanová. 
Členové ŠR: David Sobotka – zástupce rodičů, Jiří Vosecký - zástupce zřizovatele, Pavel Brzák 
- zástupce zřizovatele, Kryštof Zlatohlávek - zástupce studentů, Bc. Romana Karbanová -  
zástupce pedagogů (předseda), Mgr. Alena Lišková - zástupce pedagogů 
 
 

mailto:supss@supss-ks.cz
http://www.supss.clnet.cz/
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2. Organizace studia 
 
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově (SUPŠS) je příspěvkovou 
organizací s celorepublikovou působností zřízenou MŠMT ČR, které ji zařadilo do sítě 
rozhodnutím ze dne 1. 1. 2005 pod č. j.: MSMT-19395/2014-3, s kapacitou 180 žáků.  
 
Obor studia: 
82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 
Tento studijní obor je čtyřletý a zakončený maturitní zkouškou. Obor nabízí šest studijních 
zaměření, které si žáci zvolili na začátku 1. ročníku, ze čtyř nabízených zaměření:  
Broušení skla 
Rytí skla 
Malování skla 
Design světelných objektů 

 
S platností od 1. 9. 2009 nabízí škola obor: 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných 
objektů. Tento obor se dělí na čtyři zaměření, z kterých si mohou studenti vybrat: Rytí skla, 
Broušení skla, Malování skla a Design světelných objektů. Každé z těchto zaměření má 
rovněž v náplni návrhy užitkového skla, tvarování skleněných plastik a tvarování lehaného 
a slinovaného skla. Při studiu studentů je možné v rámci dílenského vyučování prakticky 
vyzkoušet i jiné techniky ostatních zaměření než je dáno vlastním zaměřením. 
Tento obor nahradil od 1. 9. 2009 čtyři obory: 

      82-41-M/040 (Broušení skla),   
               82-41-M /042 (Malování skla),  
               82-41-M/043 (Rytí skla),  
               82-41-M/024 (Design světelných objektů).  
 
Škola vypracovala během školního roku 2014/15 nový ŠVP a  s platností od 1. 9. 2015 nabízí 
obor: 82-41-M/01 Užitá malba. 
Tento obor stojí na třech základních pilířích. 1. Techniky malby a ilustrace, 2. Malba 
v architektuře, 3. Grafický design a typografie. 
 

Za účelem zkvalitnění výuky a z důvodů modernizace a přiblížení se reálným 
podmínkám v průmyslových firmách má škola počítačovou učebnu s výkonnými počítači a 
moderním software. Výuka je podporována programy pro výkresovou dokumentaci, 
modelování ve 3D a podporou rastrové i vektorové grafiky.  K výuce 2D používáme kompletní 
řadu ADOBE Master Collection, licencovanou cloudovým řešením. K výuce 3D používáme 
programy  AUTOCAD, Rhinoceros a renderovací modul VRay. Také vyučujeme program Corel 
Draw a programy s volně použitelnou licencí například OpenOffice, Google Sketchup a další. 
Výuka počítačové grafiky je směřována k rozvoji znalostí nových technologií, které používají 
naši sociální partneři – sklářské firmy. Studenti si samostatně připravují podklady pro řezání 
vodním paprskem, řezání laserem a pro 3D tisk. 
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Přehled možností zájmové činnosti: 

1. Kroužek vitrografie – tisk ze skleněné desky 
2. Večerní kreslení a malba, figurální kresba 
3. Večerní kroužek rytého skla 
4. Večerní kroužek broušeného skla 
5. Kurz Tiffany techniky 
6. Kurz počítačové grafiky (Adobe Photoshop, Rhinoceros, Autocad) 
7. Kroužek elektrotechniky 

 
Vzdělávací program: 

Čtyřleté studium je zakončeno státní maturitní zkouškou, skládá se ze společné části 
a profilové části, kterou tvoří:  Praktická zkouška,  Dějiny výtvarné kultury a Technologie. 
 
 
3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy  
 
Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) 
v přepočtených úvazcích 

    
počet        

(přepočtení 
na plně 

zaměstnané) 

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

důchodový 
věk 

důchodový 
věk celkem 

celkem 0,76 4,61 6,73 3,00 3,19 18,29 
z toho 
ženy 0,00 2,66 3,69 0,00 0,00 6,35 

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

  
    počet                      

(přepočtení na plně 
zaměstnané) 

z toho bez odborné 
kvalifikace  

 18,29 0,19 
   

Z toho: počet  z toho bez 
kvalifikace 

poradenské služby ve škole *: 
 

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

  
0,00   

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

   
    

vychovatelé asistenti 
pedagoga ostatní celkem 

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

     
 
Počet nepedagogických pracovníků 
v přepočtených úvazcích 

   
Provozní zam.  z toho žen 

THP 3 3 

Dělnické 2,5 1,5 

Externí 1 1 

Celkem 6,5 5,5 
 
 
Personální změny: 
Pro školní rok 2016/17 byli přijati na částečný úvazek dva učitelé odborných předmětů. A pro 
nadcházející školní rok 2017/18 dva učitelé odborných předmětů.  
 
Další vzdělávání učitelů 
 
Jeden pedagog získal osvědčení o kvalifikaci na NIDV Ústí nad Labem. 
Nově přijatý učitel studuje kvalifikační studium na ZČU Plzeň. 
Jeden pedagog studuje kvalifikační studium na MUNI Brno. 
 
Počty žáků podle oborů k 30. 9. 2016 
 

Kód Název 
Počet žáků v ročníku celkem / dívky 

    první druhý třetí čtvrtý celkem 

82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 19 19 16 17 71 

82-41-M/01 Užitá malba 7 9 0 0 16 
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Přijímací řízení 

 SŠ a VOŠ počet 
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 46 
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 7 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 30 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 16 
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 1 
        z toho vyřešeno autoremedurou 1 
        z toho postoupeno krajskému úřadu   
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 2 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího 
řízení 0 
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 4 
Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ   
Počet podaných přihlášek do 2.a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ   
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení   
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení   
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ   
        z toho vyřešeno autoremedurou   
        z toho postoupeno krajskému úřadu   

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

  
  Domovy mládeže počet 
Počet podaných přihlášek do domova mládeže 39 
Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže 39 

 
Rozhodnutí vydaná ředitelem školy 

 Počet 
 

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

 o vyloučení podle § 31 ŠZ   
o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ   
o povolení individuálního vzdělávání žáka   
o zrušení povolení  individuálního vzdělávání žáka   
o odkladu povinné školní docházky   
o snížení úplaty za poskytování školských služeb   
o prominutí úplaty za poskytování školských služeb   
Celkem 3 
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách – počet 

     zkoušky v jarním zkušebním 
období bez opravných zkoušek 

zkoušky v podzimním zkušebním 
období bez opravných zkoušek 

opravné zkoušky v jarním i 
podzimním zkušebním období 

počet žáků, 
kt. konali 
zkoušku 

počet 
žáků, 
kteří 

prospěli 

počet 
žáků, kt. 

neprospěl
i 

počet 
žáků, kt. 

konali 
zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, 
kt. 

neprospěli 

počet žáků, 
kt. konali 
zkoušku 

počet 
žáků, kteří 

prospěli 

počet 
žáků, kt. 

neprospěl
i 

16 8 8 0 0 0 12 5 7 

 
Výchovná opatření 

  počet 
  

   
 

1. pololetí 2. pololetí 
pochvala třídního učitele 27 15 
pochvala učitele odbor. 
výcviku     

pochvala ředitele školy 18 7 
jiná ocenění     
napomenutí 1   
důtka třídního učitele 2 0 
důtka učitele odbor. výcviku     
důtka ředitele školy 1 0 
sníž. známka  z chování 1 1 

    
Prospěch žáků 

  počet 
  

   
 

1. pololetí 2. pololetí 
prospěl s vyznamenáním 6 12 
prospěl 62 65 
neprospěl 9 1 
nehodnocen 6 0 

    
 
 
Uplatnění studentů 
 

Naši studenti se uplatňují zejména při studiu VOŠ a VŠ uměleckého zaměření. Studují 
ale i na pedagogických fakultách a dalších vysokých školách. Studenti jsou dále zaměstnáváni 
ve sklářských podnicích v celé ČR. Uplatňují se i v podnikatelské činnosti a v samostatně 
výdělečných činnostech, zakládají vlastní dílny a sklářská studia. Naši studenti se také velmi 
často objevují v reklamních agenturách a  propagačních odděleních, kde je potřeba výtvarný 
pohled při navrhování a řešení projektů. Na úřadu práce je dle statistik průběžně evidován 
tradičně velmi nízký počet nezaměstnaných absolventů naší školy. 
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5. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení 

 
Další školení, či výuka probíhala podle potřeby a přání externího studenta, většinou 

z ciziny. Výuka cizinců probíhá průběžně v rámci placených odborných kurzů na základě 
dohody. Studenti platí za speciální hodiny odborné výuky podle výběru.  Tyto kurzy nejsou 
certifikované a jsou úzce specializované. Studenti si náplň hodin většinou určují sami 
na základě dohody s ředitelem školy a výtvarníky školy. Zájem je o kurzy tavené plastiky, 
broušení a rytí skla.  
 
 
6. Zapojení do projektů 

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

b. Realizace projektu „Kreativ“ 
Řídicí orgán: OPERAČNÍ PROGRAM VĚDA, VÝZKUM, VZDĚLÁVÁNÍ (OP VVV) 
VÝZVA Č. 02_16_010 BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL I 
Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání 
Specifický cíl: SC 5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich 
relevance pro trh práce 
1. Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování 
c) Rozvoj kreativity u dětí a žáků 
 

c. příprava projektu „Škola a sklo - inkubátor na cestě do života” 
Operační program: Program na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko 
Prioritní osa: 3 - Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku 
Opatření: Podpora opatření v rámci přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a 
kvalifikace a opatření za účelem přizpůsobení vzdělávání trhu práce včetně opatření pro 
přenos vzdělávání (specifický cíl 3.2) 
 
Partneři projektu:  
Leadpartner: Město Reichenbach, zřizovatel Střední školy Reichenbach/O.L. 
Projektový partner 1: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov 
Projektový partner 2: Liberecký kraj, zřizovatel SUPŠS 
 

d. příprava projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro 
uměleckoprůmyslové obory” 

Projekt je zařazen mezi další projekty dalších středních škol, které by měly vytvořit podmínky pro 
výraznou změnu vzdělávací soustavy, resp. podmínek pro vzdělávání na vybraných školách. Tyto školy 
vytvoří silnou vzdělávací základnu pro širokou škálu oborů, dojde k posílení efektivity vzdělávací 
soustavy prostřednictvím koncentrace podpory a vytvoření jedinečného zázemí pro komplexní rozvoj 
dané odbornosti. 
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7. Spolupráce se sociálními partnery 
 

Škola je členem profesní Asociace škol s výtvarným zaměřením, která se schází dvakrát 
do roka. Dále je škola členem České sklářské společnosti a společnosti Rudolfinea Praha. 
Výborná spolupráce probíhá s firmou Preciosa – Lighting. Největší firma na výrobu svítidel a 
lustrů podporuje školu v materiálním zabezpečení, studenti pravidelně chodí na praxi do 
provozů Preciosy a firma zaměstnává absolventy naší školy. V tomto školním roce 
pokračujeme po dohodě s designérským oddělením Preciosy ve vyučování počítačové grafiky 
a 3D modelování včetně konstrukce, tak aby absolventi mohli být bez problémů zařazeni do 
výrobního procesu firmy. Této situaci pomáhá kompatibilita softwarového vybavení školy a 
firmy. Podobná dohoda je utvořena s firmou Crystalex, Nový Bor. Škola spolupracuje 
se sklárnou Moser Karlovy Vary, která školu materiálně podporuje a přijímá naše studenty 
na výrobní praxi v rámci výuky. Se sklárnou Preciosa Lustry Kamenický Šenov má naše škola 
podepsanou smlouvu o spolupráci a poskytuje škole specializované výrobní zázemí. Přes 
Nadaci Preciosa získala škola opět finanční podporu na tisk výročního katalogu. 
 
V těsné blízkosti školní brusírny skla funguje huť firmy Elias Palme, která nabídla škole 
spolupráci na designu a dekoraci jejich výrobků.  
 
Pokračuje také spolupráce s firmou Jílek v Kamenickém Šenově, tak jako s firmou TGK   
ve Skalici a s firmou AJETO v Lindavě. Také firma Baňas Jablonec n. N. poskytuje škole trvalou 
slevu při nákupech skla. Firma POLPUR poskytuje škole slevy při nákupu nástrojů 
na opracování skla. Školu pravidelně sponzorsky podporuje i výrobce diamantových nástrojů 
VID Turnov a Dias Turnov a bavorská firma Lamberts, která poskytla vzorky barevného 
plochého skla pro obor rytí a vitráže.  Škola získala významný dar v podobě materiálu 
tabulového skla od firmy AGC. 

 
Škola zvláště úzce spolupracuje s městem Kamenický Šenov a se Sklářským muzeem 

v Kamenickém Šenově na přípravě výstav a dalších akcí, jakými jsou dny otevřených dveří a 
Mezinárodní rytecké sympozium. Ve školním roce  2016/2017 byly ve Sklářském muzeu opět 
vystaveny maturitní práce studentů čtvrtého ročníku. 
Škola spolupracuje s českými vysokými i středními školami například s VŠUP Praha, FUD UJEP 
Ústí nad Labem, se SUPŠ v Turnově a SUPŠS v Železném Brodě.  
 
Provozování YOUTUBE kanálu a založeného facebookového profilu školy umožňuje rychle 
komunikovat s potencionálními uchazeči a odbornou veřejností. Podchycení těchto médií 
výrazně pomáhá udržovat a vylepšovat mediální obraz školy. Sociální sítě škola využívá 
hlavně v získání a informování cizinců z řad sklářských výtvarníků, kteří se stávají účastníky 
našich krátkodobých kurzů. Škola také provozuje instagramový účet pro prezentaci 
vizuálních výstupů ze školních dílen a akcí školy. 
 
https://www.facebook.com/supss.kamenickysenov?fref=ts 
https://www.youtube.com/channel/UCXzO1VjS4-RsCMD6BuvqGaQ 
https://www.instagram.com/czechglassschool/ 
 
Škola také aktivně spolupracuje se zřizovatelem, kterým je Liberecký kraj.   

https://www.facebook.com/supss.kamenickysenov?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCXzO1VjS4-RsCMD6BuvqGaQ
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Zahraniční spolupráce 
Škola obesílá domácí i zahraniční výstavy, soutěže a veletrhy, na kterých pravidelně získává 
ocenění. Spolupracuje se sklářskou školou v Rheinbachu, se kterou ji spojuje partnerská 
smlouva a dalšími školami v Čechách i v zahraničí. Žákyně Sabina Falcmanová absolvovala 
kurz na letní Akademii Bildwerk ve Frauenau v Německu. Další významná spolupráce 
se rozvíjí s Mezinárodní sklářskou aliancí a společností Light and Glass především ve 
spolupráci s panem Peterem Rathem. Naši školu pravidelně navštěvují členové společnosti v 
rámci navázání bližší spolupráce. Pro své žáky škola organizuje studijní pobyty, návštěvy škol, 
muzeí a galerií, je zapojena do evropského vzdělávacího programu studentů a mladých 
pracovníků Erasmus+. V krátkodobých i dlouhodobých (ročních) jedno i více oborových 
kurzech umožňuje studium zahraničním zájemcům o sklo, kterých neustále přibývá. 
Školu během roku navštívilo množství zahraničních kolegů z odborné sklářské veřejnosti. 
 
SUPŠS se v roce 2014 zapsala do mezinárodního programu The Duke of Edinburgh's 
International Award. V rámci tohoto programu realizuje se žáky zajímavé volnočasové 
aktivity a pro studenty z jiných škol realizujeme kreativní činnost v oblasti výtvarného umění. 
Hlavním koordinátorem volnočasových aktivit je Bc. Romana Karbanová. První naši studenti 
získají zlatou medaili za aktivitu  v říjnu 2017 na slavnostním předávání. 
 
 
8. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti. 
 
Oslavy 160. výročí založení školy 
 
V roce 2016 slavila Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská své významné jubileum.  Je to 
již 160 let, kdy byla v roce 1856 založena v Kamenickém Šenově škola kreslení, malby a 
modelování. Školu založil a jejím prvním ředitelem byl akademický malíř Jan Dvořáček z 
Dobrušky. Vznik školy iniciovali majitelé sklářských a lustrařských  firem z oblasti kamenicko-
šenovska, kteří vycítili potřebu kvalitního vzdělávání pro sklářské mistry a tovaryše.  Na 
těchto základech stojí dnešní sklářská škola, která se snaží udržovat výjimečné vztahy 
s výrobci skla a svítidel z blízkého i vzdáleného okolí, tak jak bylo nastaveno v jejích začátcích. 
Mezi největší sociální partnery školy patří firmy Preciosa Lighting Kamenický Šenov, Moser 
Karlovy Vary, Crystalex Nový Bor, Ajeto Lindava a řada dalších výrobců a zušlechťovatelů 
skla. Škola vzdělává a vychovává budoucí zaměstnance těchto podniků a dbá na to, aby 
vzdělávací program obsahoval jak tradiční řemeslné dovednosti v oblasti broušení, malování, 
rytí skla a výroby svítidel, tak znalosti nových počítačových technologií, které výrazně 
promlouvají do sklářského průmyslu. Velké množství absolventů SUPŠS odchází studovat VŠ 
uměleckého směru, jako tomu bylo v minulosti, kdy škola stála u uměleckých začátků  legend  
českého i světového sklářského umění, jakými jsou René Roubíček, Vladimír Kopecký,  Jiří 
Šuhájek,  Ivo Rozsypal, a řada dalších. V době oslav škola přivítala ve svých prostorách 
množství svých absolventů a bývalých studentů včetně těch nejstarších z prvních 
poválečných let. 
V souvislosti s oslavami pořádala ve školním roce 2015/16 a 2016/17 cyklus výstav pod 
názvem „Sklo a světlo“. (viz. měsíční rozpis akcí) 



 

strana 13 

K výročí školy byl vytvořen nový grafický vizuál školních tiskovin a redesign loga školy. Autory 
nového pojetí grafiky jsou studenti ateliéru Grafický design FUD UJEP Ústí nad Labem David 
Babka a Alexandr Gumenyuk. Oba se také graficky podíleli na vydání reprezentativního 
katalogu školy ke 160. výročí. 
 
 

                     
 
 
Symposia, výstavy, veletrhy, burzy, soutěže ap. 
 
Škola se velmi aktivně zapojuje do sklářských symposií, výstav a veletrhů a předvádění 
na veřejných slavnostech. (viz. měsíční rozpis akcí) 
 
Workshopy pro děti 
 
V rámci třech dnů otevřených dveří se konaly workshopy pro příchozí se zaměřením na děti 
a jejich rodiče. Byly uspořádány workshopy pro děti ze základních škol a základních 
uměleckých škol v okolí i ze vzdálenějších míst. 

 
 
9. Úspěchy na výstavách a soutěžích. 
 
Škola opět dosáhla v minulém školním roce řady významných úspěchů na mezinárodním 
i domácím poli. 
Studentský design  –  Cena veřejnosti Veronika Zemanová 
Doteky papíru 
Národní cena za studentský design 
Master of krystal 2017 
Cena ludwiga mosera 2017 
Junior glass ways 2017, Sázava 
Internationaler Glaskunstpreis Rheinbach - třetí místo Sholpan Ashirbekova 
Talente 2017 Mnichov 
Okresní kolo Olympiády v ČJL. - Jolana Škachová a Sabina Falcmanová (6. Místo) 
 ,,Cirkus v životě" literární soutěž - Městská knihovna v Jablonci nad Nisou: 2. misto Iva 
Kadlecová 
Okresní kolo Olympiády v  ANJ – Smejkal, Zlatohlávek 
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Přehled akcí podle měsíců (1. 9. 2016 až 30. 8. 2017) 
 
ZÁŘÍ   
 

Zahájení školního roku 
Jako každý rok jsme zahájili školní rok společně pro všechny ročníky včetně nově 
přicházejících žáků prvního ročníku a jejich rodičů. Dnes jsme přivítali všechny naše studenty 
opět ve školních lavicích a zahájili nový školní rok. Vítali jsme žáky především 1. ročníku, ve 
kterém se sklářskému řemeslu a umění bude učit 26 studentů. 
 

 
 
Adaptační kurz 
Studenti 1. ročníku odjeli na 3 dny (7. -9. 9.) do hotelu Permon ve Chřibské, kde se společně 
s paní Romanou Karbanovou a třídní učitelkou Vladimírou Jelínkovou snažili co nejvíce 
poznat. 
 
 
Návštěva paní ministryně Kateřiny Valachové 
V rámci oslav 160. výročí založení naší školy navštívila Sjezd absolventů paní ministryně 

školství Mgr. Kateřina Valachová Ph.D, která společně s hejtmanem LK Martinem Půtou 

pokřtili novu publikaci o škole. 

 

 
 
 
Oslavy 160. výročí založení naší školy  
Letošní školní rok začal na naší škole pro pedagogy, zaměstnance školy a studenty přípravami 

na velkolepé oslavy. Uplynulo již dlouhých 160 let od založení nejstarší sklářské školy na 
světě, jejímž zakladatelem a jejím prvním ředitelem byl Jan Dvořáček. V průběhu 

dvoudenních oslav se vzdával pomyslně hold nejen jemu, ale i jednomu z největších legend 

naší školy a světového sklářského umění, panu René Roubíčkovi, který odhalil před zraky 

účastníků tradičního maškarního průvodu svoji nejnovější plastiku. Během pátku a soboty 
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navštívilo školu asi 250 bývalých absolventů a mnoho dalších obdivovatelů sklářského 

řemesla. Svou přítomností nás poctili známé osobnosti: ministryně školství, paní Mgr. 
Kateřina Valachová PhD., senátor a bývalý sklář pan Jiří Vosecký, hejtman Libereckého kraje, 

pan Bc. Martin Půta a starosta Kamenického Šenova, Bc. František Kučera. Před zraky 

novinářů a pracovníků České televize předváděli celé dva dny naši studenti spolu s učiteli 

odborného vyučování své dovednosti v malířské, brusičské, rytecké a designerské dílně. Za 
účasti zástupců naší partnerské školy z německého Rheinbachu a přátel z Reichenbachu byla 

slavnostně zahájena v nově zrekonstruovaném malířském ateliéru výstava uměleckých děl 

našich současných pedagogů. Nechybělo ani ohlédnutí za minulostí, o které se pokusil ve své 

přednášce o historii školy pan ředitel Pavel Kopřiva, který pokřtil v zasedacím sále Místní 
knihovny v Kamenickém Šenově nový katalog, který bude všem účastníkům letošních oslav 

připomínat dlouholetou tradici naší školy. V rámci oslav mohli návštěvníci zhlédnout různá 

kulturní vystoupení studentů naší školy a zástupců dalších institucí, které jsou s kulturou a 

uměním úzce spjaty. Dobrá nálada, smích i dojemný pláč našich bývalých absolventů byl 
vidět nejen v maškarním průvodu městem, ale i na taneční zábavě v KD v Kamenickém 

Šenově. Oslavy a doprovodné akce jsme mohli zrealizovat díky projektu Sklo a Světlo – 

Minulost a budoucnost sklářského školství podpořeného Evropskou unií z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 
2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.  
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Sympozium uměleckoprůmyslových škol 
Sklářská škola v Kamenickém Šenově se zúčastnila Sympozia uměleckoprůmyslových škol 
Libereckého kraje. Hostila ve svých dílnách studenty jiných škol a naopak naši studenti 
vycestovali na zkušenou do jiných regionů. Sympozium probíhalo od 17. 9. do 22. 9. a jeho 
vyvrcholením byla vernisáž výstavy prací zúčastněných žáků v Severočeském muzeu v Liberci. 
 

    
 
Student Owen Fitzpatrick na naší škole 
Celé 3 měsíce bude pobývat na naší škole další zahraniční stážista Owen Fitzpatrick ze Seattlu 

(USA). Owen je již třetím stážistou z této země v letošním roce. 

Pod odborným vedením našich pedagogů Mgr. A. Petra Stacha a MgA. Ladislava Průchy bude 
studovat a vytvářet skleněné objekty technikou tavení skla do forem a vytvářet světelné 

objekty v oddělení Designu světelných objektů. Navštíví také několik sklářských firem na 

kamenicko-šenovsku a novoborsku a také obohatí  konverzací s našimi studenty hodiny 

anglického jazyka. 
 

 
 
 
ŘÍJEN 
 
Výuka mozaiky 
Dne 4. a 5. 10. 2016 proběhl na naší škole úvodní kurz mozaiky. Žáci druhého ročníku 
absolvovali přednášky a intenzivní workshop s MgA. Magdalenou Kracík - Štorkánovou. Tato 
akce uspořádaná pro studenty nebude jedinou aktivitou v rámci výuky mozaikových technik, 
ale budou následovat další kurzy zaměřené na specifické mozaikářské techniky. 
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Kurzisté z Izraele 
Ve dnech 17.10  - 28. 10. 2016 Yossi Shachar a Roni Zehavi Oz absolvovali na naší škole kurz 
tavené plastiky a jejich kolegyně Anat Weiss kurz broušení skla! Vše pod odborným vedením 

našeho pedagoga Mgr.A. Petra Stacha. 

 

 
 
 
EDUCA Liberec 
Jako každý rok se naše škola prezentovala na veletrhu vzdělávání v Liberci.  Zájem o studium 
sklářských oborů je veliký a svědčí o tom i návštěvnost našeho stánku. Naše škola nabízela 
především studium oborů výtvarného zušlechťování skla.  
 

 
 
 
LISTOPAD 
 
UP Liberec 
4. 11. – 5. 11. proběhl v Severočeském muzeu v Liberci nultý ročník festivalu uměleckých škol 
Libereckého kraje. V rámci této akce prezentovala naše škola jednotlivé obory a zaměření 
vyučované na naší škole. 
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Podzimní návštěva dvou metropolí 
O tom, že není podzim jenom časem nevlídným a ospalým, se přesvědčili studenti naší školy, 

kteří se vydali za poznáním a kulturou do Bratislavy a Vídně. Zájezd byl spojením příjemného 

s užitečným. Autobus odjížděl dne 31. 10. v ranních hodinách od školy, sedělo v něm 
dohromady téměř 60 našich studentů a pedagogů. Počasí nám přálo, provoz na silnicích 

nebyl příliš silný, takže jsme se v Bratislavě objevili kolem 15. hodiny odpolední. Po 

půlhodinové cestě Bratislavou jsme dorazili do internátu, kde naše pondělní trasa končila. Po 

úterní snídani jsme vyrazili za památkami, konkrétně jsme zajeli navštívit až na území 
Rakouska starověké římské město Carnuntum. Zde jsme si mohli opět za krásného 

slunečného počasí prohlédnout úchvatný archeologický park, odpoledne pak následovala 

prohlídka Bratislavského hradu a malá procházka malebnými uličkami slovenské metropole 

s výkladem fundovaného průvodce. Tento den už následovala jen večeře a společně strávený 
odpočinkový večer. Na středu 2. 11. byl naplánovaný zájezd do Rakouska, konkrétně do jeho 

hlavního města. Prohlídku Vídně jsme začali okružní jízdou, při které jsme mohli přímo z 

autobusu fotografovat všechny nádherné architektonické památky tohoto města. 

Následovala prohlídka lustrařské manufaktury firmy Lobmeyer, kterou nás provedl pan Peter 
Rath, který se naučil veškerému sklářskému řemeslu u nás v Kamenickém Šenově a je 

dlouholetým obdivovatelem naší školy. Jeho potomci, dnes již majitelé této firmy, nám ve 

své prodejně na hlavní vídeňské třídě povídali o historii rodinné firmy Lobmeyer. Nejen 

designéři, ale i rytci, brusiči a malíři skla si zde přišli na své, vše studenti náležitě 
zdokumentovali a uchovali si ve svých myslích jako podněty ke své další tvůrčí činnosti. 

Nezapomenutelným zážitkem se stala pro všechny návštěva galerie Albertina, kde jsme 

mohli obdivovat kromě stálé expozice také obrazy tzv. ,,pointilistů". Večerní prohlídka 

osvětlenými zahradami zámku Schönbrunn se také všem velmi líbila. Společnou návštěvu 
historického centra města a Individuální volno v rakouské metropoli nemohlo snad zkazit ani 

deštivé počasí, které nás bohužel tento den doprovázelo. Značně unavení, mokří, ale hlavně 

plni dojmů jsme se opět vrátili na naši ubytovnu, kde jsme společně večer naplánovali 

program posledního dne zájezdu. Čtvrteční dopoledne jsme strávili prohlídkami střední a 
vysoké umělecké školy, kde získali naši studenti inspiraci pro svoji další tvůrčí činnost. Po 

individuálním volnu jsme se všichni sešli v budově Ministerstva kultury Slovenské republiky, 

kde jsme se stali, my studenti i naši pedagogové, účastníky vernisáže prací našich spolužáků, 
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učitelů a bývalých absolventů naší školy. Slova velvyslankyně ČR na Slovensku, paní Lívie 

Klausové, dále pak  proslov našeho pana ředitele Pavla Kopřivy a poslech dvou houslových 
skladeb v podání naší studentky Jolany Škachové se staly nádhernou pomyslnou tečkou za 

naším studijně-poznávacím zájezdem po kulturních a historických památkách Slovenska a 

Rakouska. 

 

 
 
Výstava školy v Bratislavě 

Ve čtvrtek 3. 11. 2016 v 16 00 hodin byla zahájena další výstava školy Sklo a světlo  v rámci 
160. výročí jejího založení. V prestižním prostoru Dvorany Ministerstva kultúry Slovenské 

republiky v centru Bratislavy jsou vystavena díla studentů, absolventů a současných 

pedagogů školy. Výstavu zahájila paní Livie Klausová, velvyslankyně České republiky na 

Slovensku za přítomnosti mnoha významných hostů. Mezi vystavujícími absolventy naší školy 
nechybí legendy českého i slovenského sklářského umění jako např. Jiří Šuhájek, Ladislav 

Oliva nebo Štěpán Pala a Palo Macho. Výstava potrvá do 30. 11. 2016. 

 

     
 
Výstava školy v Senátu ČR 
Ve dnech 12. – 26.11 škola vystavila grafické návrhy a počítačovou grafiku v předsálí Senátu 
ČR pod záštitou senátora Jiřího Voseckého. 
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PROSINEC 
 
Adventní zájezd do Drážďan 
Navštívit saské město Drážďany v době vánoční, zažít jeho adventní atmosféru, cítit vůni 

německých vánočních kulinářských specialit – to vše patří k tradicím naší školy. Studenti si na 

svém tradičním zájezdu dne 14. 12. 2016 nejprve prohlédli barokní památky města, 
poslechli si poutavý výklad o historii této saské metropole na Labi a následně mohli 

obdivovat malířské skvosty 16. – 18. století v galerii Zwinger. Pokud si názvy jednotlivých 

obrazů a jména jejich autorů dobře zapamatovali, budou mít studenti možnost využít těchto 

znalostí při řešení kvízu při hodinách DVK v příštím týdnu. Doufáme, že procházku vánočního 
trhu Sriezelmatkt nezkazilo všem účastníkům zájezdu deštivé počasí a že se zde 

zakoupené dárečky budou všem pod vánočním stromečkem líbit. 

 

 
 
 
LEDEN  
 
1. Kolo talentových zkoušek 
 
 
Výstava „ Česká mistrovská rytina “ v Praze 
Dne 17. ledna 2017 se v Praze konala vernisáž výstavy v Umělecké galerii Moser  na 

Staroměstském náměstí  (nároží ulice Celetná) výstava "Česká mistrovská rytina". Na výstavě 

se prezentují naši učitelé: Rudolf Kment a Ladislav Průcha a řada absolventů naší 
školy: Vladimír Jelínek, Tomáš Lesser, Vlastimil Sellinger, Jitka Kamencová-Skuhravá, Luboš 

Šurýn, Pavel Vydra, Jaroslav Šára, Jana Voldřichová, Lada Semecká, Marian Volráb a bývalý 

ředitel naší školy Pavel Werner. 
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Exkurze do firmy ŠKODA v Mladé Boleslavi. 
 V muzeu se studenti od paní průvodkyně dozvěděli, že historie tohoto nejmodernějšího a 

největšího závodu u nás sahá až do roku 1895, kdy s výrobou prvních dopravních prostředků 

– cyklistických kol – začali pánové Václav Laurin a Václav Klement. Dále zde byly k vidění 
téměř všechny typy automobilů ŠKODA, tudíž jsme si mohli udělat ,,obrázek“ o tom, jak 

postupoval vývoj automobilů této značky.  Poté jsme měli možnost navštívit i dvě výrobní 

haly závodu, a to lisovnu a svařovnu. Studenti zde mohli vidět na vlastní oči výrobní procesy, 

o kterých se učí v předmětech Technologie designu a Mechanice. Všichni jsme byli velmi 
překvapeni téměř plnorobotickým provozem, logistikou výroby, denní produkcí automobilů, 

čistotou výrobních hal a mnohými dalšími informacemi, o kterých se ve svém výkladu paní 

průvodkyně zmínila. Pro odbornou výuku byla tato exkurze velkým přínosem a doufáme, že 

se pro studenty podaří podobnou exkurzi ještě někdy v budoucnu zorganizovat. 
 
 
Bakaláři žákovská knížka do mobilu 
 Na žádost našich žáků a jejich rodičů jsme zprovoznili aplikaci do mobilního telefonu Bakaláři 

- žákovská knížka. 
 
 
Slavnostní rozsvícení barokního lustru 
„Naši studenti dostali obrovskou příležitost poznat mistrovství barokních mistrů. Lustr vznikl 
v Šenově a po dvoustechpadesáti letech se na dílenský stůl do Šenova opět vrátil a kruh se 
tak uzavřel“. Všechny díly byly během restaurování vyčištěny kyselinou a pak postupně 
skládány do původní podoby. Studenti se tak setkali s technikami, které se dávno prakticky 
nepoužívají. Technicky náročné bylo i vyřešit to, jak vlastně nový lustr bude svítit, ten 
původní totiž byl na klasické svíčky. „Z devadesáti procent je lustr původní, těch deset 
procent jsou nové svíčky. Použili jsme LED technologii, svítí trochu víc než klasické svíčky. 
Hodně času nám zabralo vymyslet to tak, aby nebyly vidět kabely, snad se nám to ale 
povedlo. Historický lustr najdete v prostorách expozice antiky Severočeského muzea v 
Liberci. K slavnostnímu rozsvícení za účasti představitelů krajského úřadu, pracovníků muzea 
došlo 27. 1. 2017 
 

    
 
 
 



 

strana 22 

BŘEZEN  
 
Maturitní ples  
3. 3. 2017 se konal Maturitní ples sklářské školy.  
 
 
Studenti z Německa pracovali na naší škole 
Do školy přijela početná skupina studentů partnerské sklářské školy z německého 
Rheinbachu. Němečtí studenti pracovali skoro tři týdny v ateliérech pod vedení svých i našich 
učitelů. Celá akce se uskutečnila pod záštitou projektu Erasmus+. 
 
 
Gratulace našim olympionikům 
Školního kola Olympiády v českém jazyce se zúčastnilo celkem 12 studentů, z nichž si 

vybojovaly postup do kola okresního dvě studentky, a to Sabina Falcmanová z maturitního 
ročníku a Jolana Škachová z ročníku druhého. V kole okresním, které se konalo na Gymnáziu 

v České Lípě, obsadily obě studentky shodně výborné 7. místo. Na rozdíl od českého jazyka, 

který byl zkoušen písemnou formou, předvádělo před školní komisí své komunikační 

schopnosti jazyka anglického celkově 8 studentů ze všech čtyř ročníků. Nejlépe se 
prezentovali: Kryštof Zlatohlávek z 2. ročníku a elév Vilém Smejkal. V DDM Libertin v České 

Lípě si pak poměřili tito 2 postupující studenti své znalosti cizího jazyka s ostatními studenty 

z celého Českolipska. Odbornou porotu zaujal svým výkonem Vilém Smejkal, který získal v 

konkurenci gymnazistů a dalších jazykově zdatných středoškoláků výborné 6. místo. Na 11. 
místě se umístil Kryštof Zlatohlávek, který neměl při losování tématu velké štěstí. Za svůj 

výkon se však přesto nemusí stydět. Všem našim olympionikům děkujeme za vzornou 

reprezentaci školy a věříme, že se těchto jazykových soutěží středoškoláků zúčastní i v 

příštím školním roce. 
 
 
Exkurze do Prahy 

Dne 15. 3. studenti 2. ročníku navštívili Prahu společně se studenty ze sklářské školy 
v Reinbachu, kteří přijeli na tradiční studijní pobyt. 

V rámci výuky Dějin výtvarné kultury navštívili interiér Pražského hradu a katedrálu Sv. Víta a 

absolvovali komentovanou prohlídku historického centra, zaměřenou na dějiny umění. 
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Den učitelů v Senátu 
Dnes jsme se jako hosté zúčastnili v Senátu PČR předávání vyznamenání u příležitosti Dne 

učitelů. Ministryně školství mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová ocenila za skvělou 
práci 44 učitelů. Každý dostal medaili a skleněnou broušenou čočku vyrobenou naší školou. 

Zvlášť pak udělila In memoriam paní učitelce Ludmile Vernerové plaketu Františky 

Plamínkové, kterou přebrala její dcera. Tato plaketa byla taktéž vyrobena v našich dílnách. 

Atmosféra při předávání byla velmi příjemná a přátelská. 
 

 
 

 
Den učitelů v Liberci 
V Liberci na Krajském úřadu Libereckého kraje proběhlo slavnostní udílení cen. Odborná 

komise vybrala a ocenila 22 pedagogů, mezi nimiž byl i náš kolega, pan učitel Ing. Vasil 
Dogaru. 

Výuka technologie sklářství je jedním ze stěžejních předmětů učebního plánu sklářských 

oborů. Tento předmět je velmi komplexní a složitý. Žákům je třeba srozumitelně osvětlit 

pokročilá, vzájemně propletená témata sklářské chemie, fyziky, optiky, tvaroznalství, 
oborové strojařiny, technologie žáromateriálů, oborové historie a mnoho dalších.  Pan učitel 

Dogaru tento a jemu příbuzné předměty vyučuje řadu let a připravuje pro praxi množství 

kvalitních sklářů a sklářských výtvarníků. 

Díky informacím a dovednostem, které v rámci svého oboru více než dvě desetiletí vyučuje, 
vyvíjí pro ně metodické postupy a sám svým inovativním přístupem obohacuje, má místní 

sklářství na Novoborsku a nejen zde jistotu návaznosti na tradici sklářské výroby. Lidem jako 

je pan učitel Dogaru, lidem kteří svou neúnavnou prací  pomáhali i v dobách krize udržovat 

vysokou odbornost absolventů sklářských škol, vděčíme nejen za udržení těchto specifických 
sklářských uměleckých řemesel, ale především za to, že je o tento druh vzdělání mezi 

mládeží stále veliký zájem a že tradiční sklářské řemeslo nachází své pokračovatele. 
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DUBEN 
 
Workshop pro ZŠ Partyzánská 
V úterý 4. 4. 2017 se uskutečnil workshop pro žáky 8. tříd ZŠ Partyzánská z České Lípy. Žáci 

byli seznámeni s historií školy, s jednotlivými dílenskými provozy a systémem výuky u nás ve 

škole. Nejdůležitější částí programu jejich návštěvy byl workshop, během kterého všichni 
prošli dílnou broušení skla, malování a rytí skla. Své výrobky si na památku odvezli. 

 

 
 
 
Studentský design 2017 
Studentka naší školy Veronika Zemanová uspěla na celostátní přehlídce Studentský design 
2017. Její práce s názvem "Písmo" byla oceněna veřejností jako nejlepší v kategorii Design 

skla.  

 

 
 
 
Hurá na muzikál! 
Studenti naší školy navštívili muzikálovou inscenaci My fair Lady skladatele Fredericka 

Loewea a libretisty Alana Jaya Lernera v divadle F. X. Šaldy v Liberci. Přímou inspirací pro 
tvůrce muzikálu byla slavná divadelní hra Georga Bernarda Shawa Pygmalion z roku 1912. 

Příběh starého mládence, profesora lingvistiky Henryho Higginse a drzé, prostořeké, 

ušmudlané a nezvladatelné Lízy Doolittleové, kteří se nitkami osudu setkávají v 

neprozřetelné chvíli, avšak každý v odlišné životní situaci, přináší ve své podstatě křehkou 
sondu do života dvou odlišných světů. 

Studenty okouzlily bravurní pěvecké výkony hlavních protagonistů. V roli profesora Higginse 

vystoupil charismatický Pavel Nečas. Alžběta Bartošová si zahrála Lízu.  Další vynikající výkon 

předvedl Alfréd Doolittl v podání Oldřicha Kříže. Jeho písně, Kapičku štěstí a Já se dnes 
dopoledne žením, strhly snad každého. 
 



 

strana 25 

KVĚTEN 
 
ZUŠ ve sklářské škole 
Ve dnech 5. - 6. 5. 2017 navštívili naši školu žáci ZUŠ Louny a ZUŠ Postoloprty. V pátek jsme 

se společně podívali do provozu  firmy Preciosa  a.s., kde se děti dozvěděly vše o výrobě 

lustrů a svítidel. Zašli jsme do místního sklářského muzea a večer se děti prošly na Panskou 
skálu. Sobotu jsme věnovali práci. Děti si postupně prošly naše dílny a podle předem 

připravených návrhů realizovaly v materiálu své představy. Pracovaly opravdu usilovně a dílo 

se podařilo. Děkujeme každému, kdo se podílel na organizaci a zajištění celé akce. 

 

 
 
 
Majáles v Liberci 
Od čtvrtka do neděle probíhal v Liberci majáles. I naše škola se zúčastnila a připravila v rámci 
studentského městečka pro návštěvníky malou rukodělnou dílnu. Návštěvníci si mohli u 

našeho stánku v sobotu a v neděli vyzkoušet techniku tiffani. Dozvěděli se důležité a 

podstatné věci o sklářské škole v Kamenickém Šenově a při tom si mohli v milém prostředí 

vytvořit malý šperk. 
 

 
 
 
Muzejní noc pod Ještědem 
Při letošní Muzejní noci prezentovala naše škola práce žáků netradičním způsobem. Připravili 

jsme pro návštěvníky tématickou instalaci. Přímo v prostorách muzea na ně čekal cirkusový 

stan se "Skleněným zvěřincem". Obzvláště děti si pochvalovaly veselé kousky našeho 

kouzelníka a živá zvířátka, která je balónky lákala do Cirkusu Glass. Tato neobvyklá, osvětlená 
a ozvučená instalace vzbudila právem zájem všech návštěvníků. 
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ČERVEN 
 
Plenér naší školy 
Ve dnech 22. - 25. 5. 2017 proběhl plenér naší školy v krásné krajině okolo Chřibské. 

Studenti 1. - 3. ročníku naší školy pracovali na kresbě a malbě v přírodě. Během plenéru také 

zkoušeli vytvořit Land Artové objekty. Počasí bylo dobré a tak mohlo vzniknout velké 
množství pěkných uměleckých děl. Studenti se naučili pracovat v improvizovaných 

podmínkách a poznali zákonitosti krajinářské tvorby. 

 

 
 
 
Světový den životního prostředí 
Ani výtvarníkům totiž není lhostejné znečišťování naší planety, které by mohlo značně 
ovlivnit kvalitu života současné i budoucí generace. Studenti přenesli krásu naší květeny 

pomocí tuše na papír, a vytvořili tak kreslený herbář. Svůj projektový den začali procházkou v 

Kamenickém Šenově a okolí. Nasbírali si vzorky polních květin a trav, které jim pak sloužily 

jako předloha k jejich další činnosti, a to kreslení. Detailně si jednotlivé rostliny prohlédli a 
pokusili se o jejich výtvarné zpracování nejprve tužkou a potom tuší. Dále se v počítačové 

učebně snažili pomocí různých webových stránek o přesné určení názvu rostliny a jejího 

krátkého popisu. Nakonec se veškeré černo-bílé obrázky nafotili a v programu Fotoshop je 

studenti podle potřeby upravili a opatřili je nejdůležitějšími informacemi o jednotlivých 
rostlinách. Výstupem projektu se tedy stal tištěný herbář, který zmapoval flóru 

Kamenickošenovska. Tento projektový den připomněl studentům nutnost ochrany životního 

prostředí a zároveň bude jeho výstup – kreslený herbář – prezentován v září 2017 na setkání 

v Kroměříži, kde se letos sejdou zástupci všech českých škol, sdružených ve společenství 
UNESCO, do něhož byla i naše 160 let existující škola zařazena. 
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Předávání maturitních vysvědčení 
V pátek jsme rozdávali úspěšným absolventům maturitní vysvědčení. Při této příležitosti 
proběhla slavnostní vernisáž praktických maturitních prací. Hostů přišlo mnoho. Gratulujeme 
všem úspěšným maturantům  
 

 
 
 
Praxe 

Ve dnech 29. 5. až 9. 6. 2017 proběhla souvislá praxe našich studentů 2. a 3. ročníku v 
podnicích a provozech. Studenti pracovali hlavně ve sklářském průmyslu, kde poznávali 

principy průmyslové výroby a dekorace skla. V některých závodech mohli uplatnit  své tvůrčí 

schopnosti při navrhování nových výrobků a designu. Dvoutýdenní praxe je důležitým 

krokem na cestě spolupráce školy a podnikatelské sféry. Naši studenti byli přijati firmami 
jako Ajeto Lindava, Sklárna Jílek Kamenický Šenov, Egermann Nový Bor a řadou menších 

provozoven. Ve firmě Preciosa Lustry v Kamenickém Šenově bylo 14 studentů, kteří dostali 

příležitost navrhnout a vyvzorovat vlastní návrhy, které museli na závěr praxe prezentovat 

před generální ředitelkou a zástupci managementu. Pro studenty byla tato praxe 
komplexním zážitkem a velkou zkušeností do budoucna. 
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10. Prezentace na veřejnosti. 
 
Škola podstatně mění svou image na veřejnosti. Děje se tak prostřednictvím výstav, 
přednášek a webové prezentace. Kromě vlastních webových stránek se škola prezentuje 
na dalších webových serverech zaměřených na školství a výtvarné umění. Škola se také 
zúčastnila burz vzdělávání v České Lípě a v Liberci. Pro tento účel jsme vyrobili propagační 
materiály. Žákovské a maturitní práce jsou pravidelně zasílány na přehlídky a výstavy skla a 
designu. Na veletrzích, výstavách a burzách žáci školy předvádí některé sklářské techniky 
jako je Tiffany, mozaika, Airbrush. 

Škola také uspořádala podzimní a jarní dny otevřených dveří ve spolupráci s městem K. 
Šenov,  sklářským muzeem a Preciosa Lighting a.s. Cílem bylo zvýšení návštěvnosti dnů 
otevřených dveří a motivování dětí ke studiu na škole. Důležitou akcí v Kamenickém Šenově 
byla jako každý rok výstava maturitních prací realizovaná ve Sklářském muzeu v Kamenickém 
Šenově (Viz přehled podle měsíců).  V rámci oslav 160. výročí škola uspořádala cyklus výstav 
„Sklo a světlo“, který obsáhl celý školní rok 2015/16 a první polovinu roku 2016/17  (viz. 
měsíční rozpis akcí). 
 
 
Prodej žákovských výrobků 
 
Škola vyvíjí trvalou aktivitu při prodeji žákovských výrobků. Tento příjem tvoří důležitou 
složku ve financování provozu školy. Škola se zúčastňuje prodejních akcí na burzách, 
veletrzích a předváděcích akcích. 
Škola realizuje v rámci doplňkové činnosti výrobu skleněných trofejí a cen pro různé instituce 
a příležitosti. Škola založila účet na internetové aukci, kde hledá příležitost k prodeji 
žákovských výrobků. 

 
 

Nové metody ve vyučování 
 

Od 1. září 2009 škola vyučuje podle nových ŠVP. U studentů čtvrtého ročníku je kladen 
důraz na výuku počítačové grafiky, která studenty připravuje na tvorbu modelů a 
renderovaných fotografií vhodných do maturitních prezentací. Všichni studenti 4. ročníku 
jsou povinni připravit power-pointovou prezentaci jako součást prezentace své maturitní 
práce. Zároveň musí vypracovat písemnou prezentaci své práce dle předepsaného schématu. 
Toto propojení teorie s praxí se velmi osvědčilo. Žáci jsou v rámci praktického vyučování 
seznamováni s prací v jiných odděleních. Škola využívá ve výuce nové konstrukční a 3D 
programy AUTOCAD a RHINOCEROS, které rozšiřují možnosti studentů uplatnit se na trhu 
práce a úzce v tomto směru spolupracuje s firmou Preciosa Lustry a.s. 
 

V rámci večerního kroužku vitrografie se žáci seznamují s tiskovými technikami 
a s širokým spektrem sklářských dekoračních technik, s kterými by jinak ve svém oboru 
nepřišli do styku. Vitrografie tak pomáhá propojovat obory a učí žáky využívat nabyté 
zkušenosti a dovednosti k jiným způsobům vyjádření. Stejným způsobem fungují i večerní 
kroužky broušení a rytí skla, kroužky kování a figurálního kreslení a elektrotechniky.  
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DofE 
 
Víkendový pobyt účastníků DofE ve Chřibské - 8. – 10. 1. 2016 
Cvičné expedice DofE (bronzová a stříbrná úroveň) oblast Lužických hor - 5. – 8. 5. 2016 
Ostrá expedice DofE (bronzová úroveň) oblast Lužických hor - 18. – 19. 6. 2016 
Ostrá expedice DofE (stříbrná úroveň) oblast Jizerských hor - 16. – 18. 6. 2016 
Setkání účastníků DofE rekreační středisko Bajtlich Chřibská - 7. – 9. 10. 2016 
Ceremonie předávání bronzových a stříbrných odznaků Praha - 21. 11. 2016 
Prezentace DofEve škole (SUPŠS Kamenický Šenov + škola Šluknov) - 10. 11. 2016 
Soustředění účastníků DofE rekreační středisko Bajtlich Chřibská - 17. – 19. 3. 2017 
Cvičná expedice (stříbrná úroveň) Svor-Falknov-Jedlová-Hamr-Trávník-Cvikov-Rousínov-Svor 
- 5. – 7. 5. 2017 
Cvičná expedice (bronzová úroveň) oblast Lužických hor  – 3. – 4. 6. 2017 
Ostrá expedice (bronzová úroveň) Krušné hory – 10. – 11. 6. 2017 
Ostrá expedice (stříbrná úroveň) Jizerské hory - 16. – 18. 6. 2017 
Ostrá expedice (zlatá úroveň) Polsko SwieradówZdrój - 19. – 23. 6. 2017 

 

              
 
 
11. Poradenské služby. 
 

Výchovný poradce na škole spolupracuje s PPP v České Lípě v rámci pravidelných 
schůzek a dle potřeby. Předává informace i ÚP v České Lípě a výchovným poradcům ze ZŠ. 
Žákům se specifickými poruchami učení se věnuje kromě výchovného poradce převážně 
vyučující ČJ a cizích jazyků. 

Výchovné problémy jsou na naší škole ojedinělé, jedná se nejčastěji o časté absence 
žáků a jejich pozdní omlouvání. Pro žáky jsou pořádány různé výchovné besedy a přednášky 
ve spolupráci s vyučujícím OBN a školním preventistou. 

Sociálně slabším studentům pomáhá jak škola, tak i domov mládeže, se kterým škola 
v této oblasti spolupracuje. Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou 
v České Lípě při řešení individuální potřeb studentů.  

 
 

a. Práce s talentovanými studenty 
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Široké spektrum výstav, soutěží, symposií, kterých se škola zúčastňuje, nabízí nadaným 
studentům dobré uplatnění. Dobří studenti mají možnost zapojit se do mezinárodních 
výměnných programů. Výchovný poradce studentům zprostředkovává informace o všech 
akcích, kterých by se mohli studenti zúčastnit i ve svém volném čase. Večerní kroužky pak 
umožňují nadaným studentům dále se vzdělávat i mimo svůj obor. Nově byl zaveden kroužek 
práce s 3D programem Rhinoceros. Nejdůležitější je kroužek večerního figurálního kreslení. 
Pořádáme také kurz Tiffany techniky a kurz kování. Zájemci o další studium na vysokých 
školách mohou konzultovat své práce před přijímacím řízením se svými pedagogy. 
Studentům byla přístupná i počítačová třída mimo pravidelné vyučování. Jedna studentka 
byla vybrána na stipendijní pobyt na letní akademii Bildwerk Frauenau v Německu. V rámci 
zájmových činností škola také organizuje poznávací zájezdy studentů po Čechách 
i do zahraničí. V rámci výuky předmětu Dějiny výtvarné kultury škola uspořádala několik 
zájezdů a exkurzí do Prahy a  do nejbližšího okolí. 
 
 

b. Řešené případy sociálně-patologických jevů 
 

Výchovné problémy jsou na naší škole ojedinělé, jedná se nejčastěji o časté absence 
žáků a jejich pozdní omlouvání. Pro žáky jsou pořádány různé výchovné besedy a přednášky 
ve spolupráci s vyučujícím OBN. Sociálně slabším studentům pomáhá jak škola, tak i domov 
mládeže, se kterým škola v této oblasti spolupracuje. 

 
Na domově mládeže se konají pravidelné osvětové přednášky, jejichž náplň si vybírají 

sami studenti. Větší problém drog, alkoholismu, nebo hráčství jsme řešit nemuseli. Podle 
šetření Mapa školy patří naše škola v této oblasti k nejméně rizikovým. Je to jistě výhoda 
menší školy, kde je nad žáky trvalý a jmenovitý dohled. 
 
 

c. Zpráva výchovného poradce 
 

Výchovný poradce spolupracuje s ÚP v České Lípě, pravidelně navštěvuje schůzky, 
pořádané tímto úřadem ve spolupráci s PPP v České Lípě. Předává informace o škole 
výchovným poradcům ze ZŠ. 

Ve škole se výchovný poradce věnuje žákům se specifickými poruchami učení, jejich 
problémy řeší s třídními učiteli i ostatními vyučujícími. Mezi nejčastější problémy patří 
zejména absence, která se řeší jak s třídními učiteli, tak i s rodiči žáků. V závažnějších 
případech škola spolupracuje s PPP v České Lípě. S vyučujícími OBN jsou pořádány různé 
přednášky a besedy. Rovněž na DM jsou pořádány besedy na témata, navrhovaná studenty. 
Škola i VP se snaží pomáhat sociálně slabším studentům, ve spolupráci s DM. Také se věnuje 
skupině studentů z Kazachstánu. Snaží se je začlenit do dění života ve městě, vysílá je na 
různé akce, kulturní i vzdělávací. Nadaní studenti jsou průběžně zapojováni do 
mezinárodních výměnných programů a stáží, účastní se jak tuzemských, tak i zahraničních 
soutěží a výstav. Dále VP předává studentům informace o akcích, které jim pomohou 
s výběrem školy i zaměstnání.  
 
Výchovný poradce: Mgr. Karolína Stránská 
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d. Zpráva metodika prevence: 

 
Byly realizovány: přednáška o zdravé výživě a životním stylu, problémy s anorexií 

(pouze děvčata) a byl také vytvořen dotazník pro žáky (příprava do školy a volnočasové 
aktivity). Do vybraných hodin tělesné výchovy byla zařazena zážitková pedagogika 
(spolupráce ve skupině, atmosféra ve třídě). Řešily se také problémy s kouřením v době 
vyučování.  
 
 
Prevence a opatření: 
 

Jednotlivé malé problémy se řeší individuálně a domluvou. Vzhledem k tomu, že jsme 
malá škola a není zde anonymita jako ve velkých školách, neměli jsme závažnější přestupky a 
problémy.  

Žáci navštěvují kroužky pořádané školou – večerní broušení a figurální kresbu. Zvláště 
kroužek figurální kresby se těší velké oblibě a výsledky svědčí o vysoké úrovni tohoto 
kroužku. Díky odbornému výtvarnému vedení naši žáci sbírají ocenění v soutěžích.  Jako 
velké pozitivum vidím to, že výtvarně výrazně nadaní a pracovití žáci mohou pracovat ve 
školních dílnách i nad limit svých povinností. Učitelé se jim věnují i nad rámec svých 
pracovních povinností a žáci tak mohou rozvíjet svůj talent.  Na žácích kladně hodnotím to, 
že ochotně spolupracují na burzách škol, mají nové nápady a jejich životní optimismus vnáší 
na tyto akce novou energii. Pokud žáky ve škole požádám o pomoc, nikdy se nesetkám 
s odmítavou odpovědí. Pokud budou žáci zaměstnáni přípravou na vyučování a výtvarnými 
činnostmi, nebude nutné zvyšovat prevenci proti škodlivým jevům ve škole.  

Neopomenutelnou součástí programu mimoškolních aktivit je činnost v rámci DofE 
(Duke of Edimburgh award). DofE je program pro mládež s víc než padesátiletou tradicí a 
celosvětovou prestiží. Pro jeho fungování jsou klíčové školy a další organizace, které díky 
svým zaměstnancům a dobrovolníkům program zprostředkují mladým lidem. Mezinárodní 
cena vévody z Edinburghu je prestižní, lety prověřený a celosvětově uznávaný program, který 
mladým lidem umožňuje odhalit jejich potenciál. Naše škola je se svými žáky úspěšným 
účastníkem tohoto programu již více dva roky. Do programu jsme vstoupili 1. 9. 2014. 
V uplynulém školním roce proběhla v rámci DofE řada akcí. Účastníci DofE si plní jednotlivé 
odbornosti na bronzové a stříbrné úrovni a účastní se dobrodružných expedic. 
 
Metodik prevence: Bc. Romana Karbanová 
 
 
 
12. Řízení školy. 
 

Hlavní úkoly stanovené školou pro školní rok 2016/2017 v oblasti vzdělávání se 
podařilo splnit. Škola se  zaměřila zejména na získávání dalších žáků, což se cílenou a 
efektivní náborovou aktivitou podařilo. 

Spolupráce se Školskou radou je pravidelná a schází se minimálně 2x do roka, ředitel 
předkládá ke schválení výroční zprávu, ale i jiné školní dokumenty. Ve škole funguje Výtvarná 
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rada složená s vedoucích výtvarných oddělení a dílenských učitelů. Předsedou výtvarné rady 
byl od 1. 3. 2014 byl do funkce zvolen MgA. Ladislav Průcha. Ostatní členové VR:  ak.mal. 
Petr Menš, MgrA. Petr Stacho, Mgr. Josef Kříž, Rudolf Kment, Dagmar Pánková, Tomáš 
Sieber, ředitel školy Pavel Kopřiva, MgA. Karolína Kopřivová, Mgr. Vladimíra Jelínková. VR se 
pravidelně schází na zasedáních. 
Škola velmi úzce spolupracuje s ostatními sklářskými a výtvarnými školami. Např. se SUPŠ a 
VOŠ v Turnově se organizují pravidelné vzájemné výměnné pracovní pobyty studentů. Velmi 
úzká je i spolupráce se Základní školou v Kamenickém Šenově i na Práchni. Škola taktéž 
navázala velmi zdařilou spolupráci se  ZUŠ Louny a ZUŠ Mšeno. Pokračuje spolupráce 
s teritoriálně nejbližšími ZUŠ v Novém Boru a České Kamenici. V letošním roce se díky 
realizaci projektu Kreativ podařilo navázat kontakt s dalšími 13 školami z celé republiky. 
Setkání probíhají online v prostředí ETWINING nebo osobně na pravidelných konferencích 
Kreativ. 
 
 
13. Další rozvoj a organizace školy. 

Oslavy 160. výročí 
První pololetí šk. roku 2016/17 bylo ve znamení oslav 160. výročí založení sklářské školy 
v Kamenickém Šenově. Škola zrealizovala množství akcí a prezentací, které navazovaly na 
serii  výstav z minulého školního roku. Nejvýznamějšími výstavními projekty byly výstavy 
v Empírovém skleníku Pražského hradu a v Senátu České Republiky. Záštitu nad těmito 
akcemi převzal prezident ČR Miloš Zeman, senátor Jiří Vosecký a hejtman Libereckého Kraje 
Martin Půta. Oslavy 160. Výročí získaly záštitu ministra školství J. Chládka. V prvním pololetí 
se uskutečnil vrchol oslav k výročí založení školy spojený se sjezdem absolventů a 
společenským večerem. Poslední výroční akcí byla výstava prací žáků a absolventů ve 
Dvoraně ministerstva kultúry Slovenskej republiky v Bratislavě. 

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

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

COV (centrum odborného vzdělávání) 
V průběhu roku byla připravena dokumentace pro stavbu COV pro umělecké obory LK. 
Záměr byl schválen vedením kraje a kontrolním orgánem a bylo vydáno stavební povolení. 
V příštím roce nás čekají výběrová řízení na zhotovitele a dodavatele vybavení. Etapy 
realizace jsou naplánovány až do roku 2018. 
  

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

 Pedagogika 

Od 1. 9. 2016 začalo vyučování pro 26 žáků prvního ročníku z čehož je 7 žáků v nově 
otevřeném oboru Užitá malba a 19 v oboru Výtvarné zpracování skla a světelných objektů. 
Žáci Užité malby začali svou výtvarnou přípravu výukou klasické malby a v říjnu 2016 je 
proběhl první kurz ze série výuky mozaiky pod vedením odborné externí lektorky. 
 Ve školním roce byl přijat jeden nový pedagog. Personální politiku zaměříme na postupné 
snížení věkového průměru sboru, ale  na specializované technické předměty bude náročné 
získat mladé pedagogy. Škola pořádá krátkodobé kurzy sklářských technik, které jsou velmi 
populární mezi cizinci. V uplynulém školním roce tyto kurzy absolvovali studenti z Japonska, 
USA, Litvy a Izraele. 

ICT ve škole 

Škola provozuje vlastní server a intranetovou síť. Standardem je používání programu Bakalář 
pro známkování a evidenci. Vytvořený jednotný emailový účet pod doménou SUPŠS_KS 
hostovaný na discích firmy GOOGLE učitelé aktivně používají. Každý z učitelů užívá sadu 
nástrojů z řady google +, včetně jednotného emailu, kalendáře poznámek atd. Jednotný 
emailový klient umožňuje vedení školy informovat najednou celý pedagogický sbor o 
změnách v kalendáři a harmonogramu akcí. Změny v dokumentech google + probíhají on-
line.  

Cloudové řešení sw firmy Adobe v budoucnu bude jediným možným a bude nutné opatřit 
finanční prostředky na jeho obnovu.  Používáni 3D modelářských programů se stalo běžnou 
součástí výuky počítačové grafiky. 

Majetek školy 

Domov mládeže v ulici 9. května prošel další částečnou obnovou inventáře, do pokojů byly 
pořízeny nové skříně, stoly a židle. V kuchyni se pokračuje s vybavováním moderním 
aseptickým nábytkem. K 30. 6. 2016 byla ukončena nájemní smlouva na užívání bytu 
v budově DM a prostory byly v průběhu školního roku adaptovány na další ubytovací prostor 
pro naše studenty. Domov mládeže však potřebuje obnovu střechy a zateplení budovy, 
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protože jde o jednu z energeticky nejnáročnějších budov školy. O možnosti financování bylo 
jednáno se zástupci LK a bylo započato s přípravou projektového záměru a projektové 
dokumentace pro žádost o dotaci. 

 

Kultura školy 

Prezentace školy na veřejnosti a burzách škol tak jako perspektiva rozvoje školy se promítla 
do zájmu studentů a přijali jsme 52 přihlášek ke studiu za všechna kola, ze kterých nastoupilo 
31 nových studentů SUPŠS z toho 26 do prvního ročníku. Na dobré situaci mají podíl úzké 
vztahy se ZŠ a ZUŠ. Žáky těchto škol zveme na naše akce a umožnili jsme jim navštívit naši 
školu a absolvovat talentové zkoušky na nečisto. Škola stále pracuje na vylepšování svého 
obrazu na veřejnosti. Jedním ze zásadních úkonů v této oblasti bylo užívání nového 
Corporate Identity školy. Redesign loga a návrh jednotného vizuálního stylu navrhli studenti 
ateliéru Grafický design 2, Fakulty umění a designu UJEP, Ústí nad Labem. Nové grafické 
řešení se postupně projevilo v školních tiskovinách a letácích. Ke 160. výročí založení školy 
byla vydána obsáhlá publikace, také graficky upravená jedním ze studentů FUD UJEP. 
Publikace obsahuje čtyři umělecko-historické kapitoly, přehled prací studentů jednotlivých 
oddělení a seznamy studentů a pedagogů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy 

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

 
Příloha 1:   

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA - DOMOV MLÁDEŽE 
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Základní údaje o domově mládeže 
 

Domov mládeže, Kamenický Šenov, 9. května 228, od 1. 7. 2006 součástí Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57. 

 
IČ:         622 37 039 
Kapacita domova mládeže:  64 lůžka IZO: 102133859 
Kapacita školní jídelny:   150 jídel IZO: 102133824 
 
Zřizovatel:    Odbor školství a mládeže KÚLK 
 

Organizace činnosti 
 

V domově mládeže zajišťujeme mimoškolní výchovu žáků při respektování jejich osobních 
zájmů, aktivního odpočinku, rozvíjení schopností, nadání a zájmů, pomáháme při přípravě 
na vyučování, při rozhodování o volbě povolání. Žákům SUPŠS poskytujeme ubytování i 
celodenní stravování. 

 

Výkon státní správy 
 

Druh a počet vydaných správních rozhodnutí  1 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele   0 

 

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

Pedagogičtí pracovníci:  1 vedoucí vychovatelka Dutá Hana 

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

                                                                 výdeje obědů- do 15.00 hod.) 

 

Nepedagogičtí pracovníci: 1 vedoucí stravování 

11. kuchařka 
0.5       pomocná kuchařka 

0,5 uklízečka  

 

Věková skladba pedagogických pracovníků k 30. 6. 2017: 
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vedoucí vychovatelka   54 let 

vychovatelky    44 a 67 let 

 

Odborná a pedagogická způsobilost pracovníků domova mládeže: 

 

vedoucí vychovatelka Hana Dutá ÚSO nepedagogické, DPS – doplňkové        
pedagogické studium 

                  vychovatelka Mikešová Regina              pedagogické minimum  

                                                                    

                  vychovatelka Rydlová Jana                    ÚSO nepedagogické, DPS – doplňkové        

                                pedagogické studium 

  

Údaje o počtu ubytovaných a stravovaných žáků 
 
Ve školním roce 2016/2017 bylo v domově mládeže ubytováno 43 žáků, z toho 32 
dívek. Všichni ubytovaní žáci se celodenně stravovali. Z celkového počtu bylo 15 zahr. 
studentů. Do školní jídelny docházelo na obědy 24 žáků a 26 pedagogických a 
provozních pracovníků. 

 
 
 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Přehled o uplatněných výchovných opatřeních 
 
Rodiče jsou informováni o chování dětí převážně telefonicky. Bylo uděleno několik  
ústních  pochval  žákům  za  pomoc  v  domově mládeže: úklid sněhu, pochvaly  za  
pomoc  v domově mládeže při likvidaci sběru, třídění odpadů, pomoc se stěhováním 
nábytku, pomoc při úklidu pokojů, pochvaly za výzdobu domova mládeže vlastními 
výtvarnými pracemi. Ústní  napomenutí  vychovatelky bylo uděleno v případech  
opakovaného porušování zákazu kouření v objektu domova mládeže - nerespektování 
směrnice o zákazu kouření, kterou vydal ředitel školy.  
Výchovné problémy se žáky jsou řešeny okamžitě - telefonickým kontaktem s rodiči, 
kteří při odstraňování problémů spolupracují. Veškeré přestupky jsou řešeny 
s vedením školy.  
S vedením školy byly řešeny závažnější kázeňské přestupky u žáka. 
 

 
Přehled prezentace výsledků zájmové činnosti 
 
Ubytovaní žáci z vlastní iniciativy vyzdobují domov mládeže – vánoční a velikonoční 
výzdoba, jaro, podzim apod. Docházejí na zájmové kroužky – převážně do školy – 
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večerní kreslení, rytí, broušení. V domově mládeže je instalována tzv. mini galerie – tj. 
výstavka prací žáků SUPŠS, slouží k výzdobě domova a je průběžně obnovována a 
doplňována.   
 
 
 
Výchovně vzdělávací práce v domově mládeže 
 
Výchovně vzdělávací práci v domově mládeže zajišťují vychovatelky, v září 2016 byl 
opět zaveden v týdnu dvousměnný provoz a o víkendech, svátcích a prázdninách 
nepřetržitý provoz. O víkendech vykonávají dozor nad studenty ze zahraničí 
pracovníci SUPŠS. Práce pedagogů je psychicky náročná vzhledem k suplování rodičů 
u zahraničních studentů (os. problémy, stýskání, dospívání, vyzrávání, studijní 
doučování ,  praní prádla, příprava jídla atd.), ve směnách se střídají vychovatelky 
včetně vedoucí vychovatelky.  Byl stanoven rozpis služeb vychovatelů, který slouží 
také jako podklad ke mzdám a docházka. Na soboty a neděle odjíždějí tuzemští žáci 
domů. Vychovatelka se stává při plném počtu žáků především koordinátorkou  
mimoškolní činnosti. Snahou vychovatelek je pomoci žákům přizpůsobit se prostředí 
domova mládeže, spolužákům, najít si mezi nimi své místo, pomáhají žákům osvojit si 
určité návyky – soužití v kolektivu, pořádek, způsob komunikace s dospělými i se 
spolužáky. Navíc po snížení stavu pracovníků zajišťuje i výdej studené večeře ve 
středu. Vychovatelka má přehled o  odchodech a  příchodech žáků, o  jejich  zájmové  
činnosti ve škole i mimo Kamenický Šenov.  Pracuje s výchovnou skupinou. 
Vychovatelky i ostatní pracovníci domova mládeže plnili úkoly z Hlavního zaměření 
práce DM v Kamenickém Šenově na školní rok 2016/2017 
 
 
 
Zlepšování podmínek v domově mládeže 
 
Je naším prvořadým zájmem přizpůsobit bydlení v domově mládeže modernímu  
způsobu bydlení a zpříjemnit  tak studentům pobyt v domově mládeže.  Byla zajištěna 
výměna částí skříní v pokojích žáků, zakoupení nového ložního prádla. Byla 
zakoupena nová chladnička pro žáky. 
Pedagogická dokumentace 

 
Vychovatelky vedou pedagogickou dokumentaci – deník výchovné skupiny, osobní 
spis žáka, denní záznam.  Na školní rok je zpracován dokument Hlavní zaměření práce 
domova mládeže. Vyhotovují se zápisy z žákovského shromáždění, schůzek stravovací 
komise.  Na informačním panelu je zveřejněn Operativní plán mimoškolní činnosti na 
každý měsíc. Vnitřní řád a Režim dne, včetně předpisů BOZP jsou zveřejněny a žáci 
jsou s předpisy seznámeni na žákovském shromáždění. Je vyvěšen traumatologický 
plán, organizace školního roku, rozvrh hodin ve škole a další informace pro žáky. 
Vychovatelky spolupracují s rodiči, se školou, s lékařem apod. Na začátku školního 
roku předávají rodičům žáků dotazníky, týkající se pohybu žáků mimo město, 
stanovisko rodičů ke kouření dětí a další pokyny k ubytování v domově mládeže. 
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Rodiče obdrží také podrobné informace k ubytování v domově mládeže.  V červnu 
2015 obdrželi žáci informační list k ubytování v domově mládeže – zde je uvedena 
organizace školního roku a obecné informace k ubytování v domově mládeže apod.  
 
 

 
Problémy ve výchovné práci 
 
Ve výchovné činnosti se snažíme především poznat své žáky, jejich rodinné zázemí. 
Prvořadým úkolem je dle možnosti žákům pomáhat, obzvláště žákům prvního ročníku 
při přizpůsobování se a adaptaci v novém prostředí. Značně se snížil počet kuřáků, ale 
přibývá žáků, kteří již mají zkušenosti s alkoholem. V tomto školním roce jsme 
nezaznamenali v domově mládeže náznak používání návykových látek – drog.     
V posledních letech zaznamenáváme zvýšenou potřebu žáků svěřit se s problémy 
dospívající mládeže i se sociální situací v rodině.  Tito  žáci  se  těžko vyrovnávají s tím, 
že na ně rodiče nemají dostatek času, některé rodiny mají finanční problémy spojené 
se ztrátou zaměstnání,  rozvod  rodičů  a  další  negativní  vlivy. Vychovatelky hovoří 
se žáky především na téma osobní identity /sebepoznání, sebe přijetí/, vztahy – 
rodina, přátelství, partnerství, sexualita, zdravotní osvěta, prevence AIDS a HIV 
závislosti, drogy, alkohol, gamblerství, budoucnost, studium, zaměstnání, globální 
otázky, ekologie, rasismus, sociální problémy. Tímto výchovným působením, 
osobními rozhovory na uvedená témata pomáháme našim žákům, obklopeným 
nejistotou, dezorientací, ztrátou obecně uznávaných hodnot se orientovat. Chápeme 
situaci, že každé dítě potřebuje někoho, ke komu má důvěru, na koho se může 
v krajní situaci obrátit. Tuto pozitivní změnu uplatňujeme v každodenní praxi. Radíme, 
jak se bránit před tlaky problémů, které neumějí řešit, jak se na ně psychicky 
připravovat, jak jim předcházet. Snažíme se dovést je k tomu, aby se otevřeli 
komunikaci, aby byli schopni spolupracovat. Snažíme se u žáků rozvíjet volnočasové 
aktivity v podmínkách našeho domova, školy i města. 
 Výchovná práce v domově mládeže je náročná také proto, že v rodinách často 
chybí preference rodinného zázemí, výchova k úctě a slušnosti a na výchovných 
pracovnících je tyto zásadní aspekty výchovy žákům připomínat. Vzhledem k  situaci  - 
ubytování nezletilých zahraničních studentů, kteří v DM tráví celý šk. r. je tato práce 
velmi náročná a zahrnuje veškerou péči suplující rodinu (doprovod k lékaři, péče o 
nemocné, preventivní péči, pomoc při řešení běžných životních problémů) Ne vždy je 
komunikace snadná vzhledem k odlišné kultuře, mentalitě a rodinným zvyklostem. 

 
 
Pochvaly 
 
V tomto školním roce nebyly uděleny žádné pochvaly za práci v mimoškolní činnosti.   

 
 

Spolupráce se školou 
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Se SUPŠS úzce spolupracují pedagogičtí pracovníci domova mládeže. Vychovatelky se 
zúčastňují pedagogických a klasifikačních porad i dalších akcí školy, maturit atd. Se 
školou spolupracují i v oblasti protidrogové prevence, výchovných porad. Provoz 
domova mládeže se přizpůsobuje rozvrhu ve škole. SUPŠS předává informace o 
žácích, o jejich výsledcích ve škole, společně se školou konzultujeme výchovné a další  
problémy ubytovaných žáků.  Pedagogičtí pracovníci školy mohou kdykoliv navštívit 
domov mládeže, shlédnout ubytovací a stravovací část domova mládeže, mohou  
tlumočit připomínky žáků k ubytování, stravování apod. Každodenní kontakt 
s pedagogickými pracovníky školy nám umožňuje lépe  poznat přístup našich žáků ke 
studiu a chování ve škole.  

 
 
 

Spolupráce s rodiči 
 

Po přijetí žáka do domova mládeže obdrží rodiče informační list k podmínkám 
ubytování v domově mládeže včetně organizace školního roku. Při schůzkách rodičů 
ve škole navštěvují rodiče i domov mládeže. Další jednání s rodiči žáků se uskutečňují 
telefonicky, dle potřeby jsou zváni do domova mládeže na  osobní  jednání.  Rodičům 
nabízíme možnost degustace stravy.  Stává se ale také, že rodiče se neinformují na 
chování svého dítěte v domově mládeže, neprojevují zájem ani tehdy, když přijedou 
pro dítě do domova mládeže a mají možnost si s vychovatelkou pohovořit. Jsou tak 
jednostranně informováni o pobytu dítěte v domově mládeže.   Proto při každém 
kontaktu rodiče vybízíme k návštěvě, telefonickému kontaktu apod. vychovatelky 
vždy rády podají informace. 

 
 
 

Prezentace domova mládeže na veřejnosti 
 

Každoročně o hlavních prázdninách se uskutečňuje v domově mládeže stáž studentů 
OSŠPO Kolín. Ubytování studentů  z  Turnova – stáž – kováři, v květnu a červnu se v 
DM stravovala skupina studentů z Rheinbachu, v červenci – srpnu byla v DM 
ubytovaná skupina studentů VŠ akce Preciosy, v srpnu – ubytování studentů OSŠPO 
Kolín. Výzdoba domova mládeže – vánoční výzdoba, velikonoční, instalace vlastních 
výtvarných prací. Poskytujeme informace o činnosti domova mládeže i do městské 
kroniky. 

 
Přehled akcí mimoškolní činnosti v domově mládeže ve školním roce 2016/2017 

 
Schůzka s rodiči žáků 1. ročníku 
Žákovské shromáždění 
Večerní kurzy ve škole – malování, broušení,  
Žákovské shromáždění – k ukončení 1. pololetí, 2. pol., dle potřeby 
Vánoční večer 
Pomoc při úklidu sněhu na chodníku DM 
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Maturitní ples 
Závěrečné žákovské shromáždění 
Maturity 

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

Večerní rytí, kreslení,  broušení ve škole, stolní  tenis, aerobic, posilovna v Novém 
Boru, bazén v  České Lípě, využívání cyklostezky Varhany,  práce na počítači, využívání 
posilovacího náčiní v domově mládeže, výlety do okolí města, seznamování s městem 
a okolím žáky 1. ročníku – organizují starší žáci, fotografování, využívání malířských 
stojanů a lavic v domově mládeže, hra na hudební nástroje, poslech hudby.   

         
 Závěr:  
  

Domov mládeže je důležitou součástí školy. Poskytuje ubytovaným žákům spolehlivé  
a klidné zázemí, žákům umožňuje všestranné využívání aktivit, které nabízí škola  - tj.   
večerní kurzy kreslení, broušení, rytí apod. a tak lépe uplatňovat a rozvíjet svůj talent. 
Výhodná je dostupnost domova mládeže při náročném rozvrhu hodin ve škole také 
z hlediska stravování – domov mládeže poskytuje celodenní stravování při dodržování 
stravovacích norem pro dospívající mládež. 
Při menším počtu ubytovaných studentů  poskytuje  rodinné prostředí,  ve kterém 
žáci jednotlivých ročníků navazují kamarádské vztahy, nebyl zde za dlouhá léta ani 
náznak šikany.  
 
 Přejeme si, aby naši studenti mohli být ubytováni v moderním a upraveném 
prostředí a abychom i upravenou budovou domova mládeže a vkusným interiérem 
mohli reprezentovat školu.  
  

  
 

Za školní rok 2016 / 2017 vypracovala:       Hana Dutá 
            vedoucí vychovatelka  
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