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I.
Základní údaje o škole, školském zařízení
1.

Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k 31. 8. 2016.

Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o.
č. j. 13 375/2008 ze dne 6. 6. 2008
2.

Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon.
a) jednatel SOŠ s. r. o.

Období

Příjmení a jméno

Telefon

E-mailová adresa

od 3. 7. 2015 – 24. 2. 2017
od 22. 5. 2017

Ing. Filip Růžička
Mgr. Radek Coufal

603528243
774749632

jednatel@umeleckoremeslna.cz
jednatel@umeleckoremeslna.cz

Období

Příjmení a jméno

Telefon

Emailová adresa

od 1. 8. 2015

Mgr. Radek Coufal

774749632

coufal@umeleckoremeslna.cz

b) Ředitel (telefon, email):
3.
4.

c) Zástupci ředitele (telefon, email):
5.
6.

Období

Příjmení a jméno

Telefon

Emailová adresa

od 1. 11. 2013

PhDr. Jana Mlezivová

266311751

mlezivova@umeleckoremeslna.cz

od 1. 9. 2016

Mgr. Jana Mazalová

723131273

mazalova@umeleckoremeslna.cz

7.

3.

Webové stránky školy (současná adresa).

www.umeleckoremeslna.cz
4.

Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle
rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku).
střední škola, IZO 000222411, cílová kapacita 430 žáků

5.

Obory vzdělání SŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku

škola

SOŠ

kód

název oboru / vzdělávacího programu

82-51-H/01
82-51-H/02
82-51-H/03
82-51-H/04
82-51-H/05
82-51-H/06
82-51-H/07
82-51-H/08
82-51-H/09
82-48-L/01
82-51-L/51

Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Umělecký truhlář a řezbář
Zlatník a klenotník
Umělecký keramik
Vlásenkář a maskér
Umělecký štukatér
Umělecký pozlacovač
Umělecký sklenář
Umělecký rytec
Starožitník
Umělecké řemeslné práce

3

cílová kapacita poznámka (uveďte,
oboru / pro- pokud obor nebyl vyučogramu
ván, je dobíhající atd.)

55
60
40
50
70
20
15
10
15
80
80

6.

Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2015/2016:
a) Nové obory / programy
Všechny tříleté Uměleckořemeslné obory, dvouleté nástavbové studium s maturitní
zkouškou umělecké řemeslné práce i čtyřletý maturitní obor Starožitník byly ve školním
roce 2016/2017 vyučovány podle Školních vzdělávacích programů.
b) Zrušené obory / programy
Oproti školnímu roku 2015/2016 nedošlo ke zrušení žádného z výše uvedených oborů.

7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
a) Teoretická výuka probíhá pouze v objektu, uvedeném v rozhodnutí o zápisu do školského
rejstříku, tj. na adrese Podkovářská 797/4, 190 00 Praha 9 (vlastníkem objektu je Svaz českých a moravských výrobních družstev, sídlem Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1).
b) Praktická výuka probíhá pro většinu žáků oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř a Vlásenkář a maskér v dílenské budově školy. Žáci ostatních oborů navštěvují smluvní pracoviště, kde je učí učitelé odborného výcviku přímo ve svých dílnách, nebo dílnách příslušné smluvní firmy.
8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Teoretická výuka probíhá v areálu Střední odborné školy uměleckořemeslné s.r.o., Podkovářská 797/4, 190 00 Praha 9 Vysočany. Majitelem budovy je Svaz českých a moravských výrobních
družstev, sídlem na Václavském náměstí 831/21. Areál školy sestává ze tří budov (hlavní budovy,
dílenské budovy a tělocvičny). Původní budova i přilehlá budova dílen je z roku 1935.
Nákladem majitele budovy proběhla v létě 2017 revitalizace přední strany fasády směrem do
ulice Podkovářská a zateplení štítu. Štít byl opatřen písmomalířským nápisem s reklamou školy.
V hlavní budově se v suterénu nachází sklad učebnic, zázemí a sprchy pro tělocvičnu, kotelna
a dvě místnosti vyhrazené v současnosti pro malou učebnu a šatnu. V druhé polovině suterénu se
pak nachází kuchyň s jídelnou a potřebné zázemí pro ně.
V prvním podlaží je umístěn sekretariát a ředitelna, sborovna, kanceláře a učebna číslo 1, využívaná pro informativní schůzky pro rodiče, pracovní porady pedagogů a je to kmenová třída starožitníků, určená také pro výuku dějin umění.
V druhém nadzemním podlaží se nacházejí učebny jazyků číslo 2 (kmenová třída pro výuku
českého jazyka a literatury), učebna 3 (kmenová třída pro výuku anglického jazyka). Učebna číslo 4 se
využívá jako knihovna, studovna, výstavní a zkušební místnost v době maturitních a závěrečných
zkoušek. V této místnosti je stálá expozice žákovských výrobků, kde také začínáme s prohlídkou
v dny otevřených dveří. V roce 2016-2017 došlo k renovaci školní knihovny, kde se nacházejí především knihy z oblasti teorie umění.
4

Učebna číslo 5 sloužila pro výuku Informatiky a odborných zlatnických předmětů.
Ve třetím nadzemním podlaží jsou učebny číslo 6 – ta slouží jako velký výtvarný ateliér a také
jako místo pro shromáždění většího počtu žáků, učebna číslo 7 – je využívána k výuce společenských
a přírodovědných předmětů; učebna číslo 8 je používána k výuce matematiky a ekonomiky; učebna
číslo 9 slouží hlavně k výuce dějin umění a starožitnických předmětů. Kromě učeben je v tomto podlaží jednatelna, schůzovací místnost pro zřizovatele a kabinet učitelů dějin umění.
Ve čtvrtém nadzemním podlaží je v učebně č. 10 modelovna, do ní byla umístěna keramická
pec a odborník na keramiku zde učí žáky vypalovat výrobky zhotovené na školních akcích, byly sem
také umístěny regály na keramické výrobky.
V učebně 11 se vyučují cizí jazyky a v létě 2017 sem byla přemístěna mobilní počítačová
učebna.
V učebně číslo 12 a 13 se nacházejí menší umělecké ateliéry, slouží k výuce výtvarné výchovy, anatomie člověka, semináře olejomalby a monumentální malby. Učebna č. 14 se využívá k výuce
štukatérů, zlatníků a klenotníků a uměleckých rytců. V menší místnosti je tu také uložena spisovna a
archiválie školy. V prostorách u štítů se nacházejí sklady výtvarných potřeb a prací a ještě jedna
místnost pro archiválie.
Ve školním roce 2016 – 2017 probíhalo třídění archivních spisů a i nadále bude probíhat.
V každém podlaží se nachází sociální zařízení, v suterénu pro hosty kuchyně, v 2. podlaží pro
dívky, ve 3. podlaží pro chlapce a ve 4. pro dívky i pro zaměstnance.
V budově proběhly opravy nevyhovující kabelové sítě, byl posílen server, škola také změnila
poskytovatele internetu. Jednotlivé třídy byly osazeny stolními počítači. Ke konci školního roku škola
přešla na elektronickou evidenci, třídní knihu, tvorbu rozvrhu a docházkový systém Bakaláři. Byla
vytvořena wi-fi síť pro hosty a wi-fi pro pedagogy.
V létě 2017 byla vymalována učebna číslo 9, vestibul v 1. poschodí a v přízemí.
Pro účely přepravy materiálu, odpadu, výstavních výrobků i kovářského, truhlářského a keramického pracoviště na reprezentační akce bylo zakoupeno užitkové vozidlo Volkswagen Crafter.
Praktické vyučování oborů Umělecký truhlář a řezbář, Zlatník a klenotník, Umělecký keramik,
Umělecký štukatér, Umělecký sklenář, Umělecký pozlacovač a Umělecký rytec probíhá prostřednictvím smluvních pracovišť SOŠ (např. SPV zlatnické, SPV rytecké, dílny apod.).
Většina žáků oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř má k dispozici v celé pravé polovině dílenské budovy kovářskou a pasířskou dílnu - přízemí, v prvním patře zámečnickou dílnu a dále učebnu pro výuku odborných předmětů. V dílnách a tzv. obrobně jsou instalovány výhně a umístěny stroje jako padací nůžky, soustruh, lis, vrtačky a další pro výuku žáků. Nově je instalována výheň i v dílně
v prvním patře. Od roku 2012 je v 1. patře dílenské budovy prostorná vlásenkářská dílna, sestávající
nyní ze dvou učeben. V prostoru mezi vlásenkářskou dílnou a dílnou zámečnickou je posilovna.
5

9. Školská rada – datum ustanovení, seznam členů
Školská rada SOŠ uměleckořemeslné sestává, v souladu s § 167 Školského zákona, z minimálního možného počtu tří členů. Současná školská rada byla zvolena 19. 2. 2016.
Období

Členové rady

Koho zastupují

od 19. 2. 2016

Mgr. Libuše Marie Zemanová

zástupce zřizovatele

od 19. 2. 2016

Zbyněk Zatloukal

zástupce pedagogů, předseda

od 19. 2. 2016

Daniel Chaloupka

zástupce rodičů a zletilých žáků

Zasedání Školské rady proběhla 5. 10. 2016 a 4. 4. 2017.
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II.
Pracovníci školské právnické osoby
Pedagogičtí pracovníci – za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je
v tabulkách přidejte

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

a.

škola

1.

SOŠ uměleckořemeslná
s. r. o.

2

2

21

13,95

11

2,52

32

10,8

b.

kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
škola

SOŠ uměleckořemeslná
s. r. o.

c.

kvalifikovaných
nekvalifikovaných

počet

zaměření

1

Výchovné poradenství

počet
účastníků
1

2

-

6

NIDV, Paed.F UK

1
2

Správní řízení
Vysokoškolské studium
Hodnotitel, zadavatel,
ŠMK
BOZP, PO
Mezinárodní zkouška
EU – British Council

2
2

SSŠČMS
VŠ

2

NIDV

25

CIVOP

1

British Council

2
1

IELTS

31
1

další vzdělávání pedagogických pracovníků

kurzy
doplňkové pedagogické
studium
školský management
rozšiřování aprobace
jiné

celkem % z celkového počtu ped.
pracovníků
97
3

počet pedagogických pracovníků

1

7

vzdělávací instituce
PP Praha 9

d.

jazykové vzdělávání a jeho podpora
celkem (fyzické osoby)

počet učitelů cizích jazyků
s odbornou kvalifikací

4

(dle zákona o ped. prac.)

z toho

bez odborné kvalifikace

0

(dle zákona o ped. prac.)

rodilý mluvčí

2.

0

Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
a.

b.

počty osob
fyzické osoby
celkem

přepočtení na plně
zaměstnané

3

2,75

další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet

zaměření

semináře

1

jiné (uvést jaké)

2

Správní řízení
BOZP, PO, práce ve
výškách nad 1,5 m

8

počet
účastníků
1

Sdružení soukromých škol

3

CIVOP s.r.o.

vzdělávací instituce

III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
(SŠ)
1.

Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů
a.

denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

počet
tříd / skupin

počet
žáků / studentů

SOŠ uměleckořemeslná s. r. o.

16

223

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
-

Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu)
a.

škola

průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu

průměrný počet
žáků / studentů na učitele

SOŠ uměleckořemeslná s.r.o.

13,9/5,1

20,6

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

SOŠ uměleckořemeslná s. r.
o.

Karlovarský

škola

Jihomoravský

Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

Jihočeský

3.

denní vzdělávání

kraj

2.

přerušili vzdělávání: 3
nastoupili po přerušení vzdělávání: 0
sami ukončili vzdělávání: 16
vyloučeni ze školy: 12
nepostoupili do vyššího ročníku: 2
z toho nebylo povoleno opakování: 2
přestoupili z jiné školy: 9
přestoupili na jinou školu: 3
jiný důvod změny (uveďte jaký): 4
- nastoupili v průběhu roku

počet žáků/studentů
celkem

6

5

6

3

1

4

6

1

5

2

64

8

2

113

z toho nově přijatí

3

0

4

0

0

0

3

1

4

2

25

4

1

47

9

4.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci)

škola

SOŠ uměleckořemeslná s. r. o., Podkovářská 797/4, 19000 Praha 9

z celkového počtu žáků / studentů:

prospělo s vyznamenáním

39

neprospělo

35

opakovalo ročník

19

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací

158

tj. % z celkového počtu žáků/studentů

71 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

155
12

z toho neomluvených

5.

škola

Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

SOŠ uměleckořemeslná s. r. o.

denní
vzdělávání
počet žáků, kteří konali zkoušku

49

z toho konali zkoušku opakovaně

6

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu

12

prospěl s vyznamenáním

14

prospěl

33

počet žáků, kteří byli hodnoceni

neprospěl

10

2

MATURITNÍ ZKOUŠKY
škola

SOŠ uměleckořemeslná s. r. o.

denní
vzdělávání

počet žáků, kteří konali zkoušku

9

z toho konali zkoušku opakovaně

4

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu

1

prospěl s vyznamenáním

0

prospěl

4

neprospěl

5

počet žáků, kteří byli hodnoceni

6.

Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2017/2018
a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ

skupina oborů vzdělání,
kód, název

tříleté umělecké s výučním listem (82-51-H/01 - 09), dvouleté nástavbové
studium (82-51-H/51), čtyřletý maturitní obor (82-48-L/01)
133

počet přihlášek celkem

4

počet kol přijímacího řízení celkem

108

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016
(denní vzdělávání)

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru
z toho v 1. kole

58

z toho ve 2. kole

13

z toho v dalších kolech

37

z toho na odvolání

0
1

počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor: 82 – 51 – H/01

2

obor: 82 – 51 – H/02

2

obor: 82 – 51 – H/03

0

obor: 82 – 51 – H/04

2

obor: 82 – 51 – H/05

0

obor: 82 – 51 – H/06

2

obor: 82 – 51 – H/07

2

obor: 82 – 51 – H/08

2

obor: 82 – 51 – H/09

3

obor: 82 – 48 – L/01

10

obor: 82 – 51 – L/51

10
11

7.

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin

Řemeslnické zázemí školy dává možnost k získání vzdělání i cizincům. V roce 2016/2017 to bylo
jen několik případů:
Chorvatsko – 1
Itálie – 1
Ruská federace – 3
Slovenská republika – 2
Ukrajina – 4
Škola se snaží pomoci výtvarně a řemeslně nadaným cizincům v hledání jazykového kurzu, co
nejcitlivěji je začleňuje do kolektivu a podporuje je i při možnosti získat studentské vízum. Pro naše
žáky je to zároveň multikulturním obohacením, neboť poznají styl učení aplikovaný v jiných zemích a
mají tendenci cizincům v začleňování do naší kultury pomáhat.
8.

Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
S žáky úzce spolupracovala výchovná poradkyně, učitelé českého jazyka jim nabídli svoji pomoc

nebo asistenci v případě jakýchkoliv nejasností či potíží. Několik žáků této možnosti využívá. S výjimkou dysfunkčních problémů se tito žáci projevují většinou shodně jako jejich spolužáci. Všichni vyučující byli seznámeni s metodami odlišné a individuální práce s žáky, u nichž byly diagnostikovány specifické poruchy učení a chování (SPUCH). Vedení školy ve spolupráci s výchovnou poradkyní kontrolovalo dodržování určených pravidel. Zejména vyučující jazykových předmětů jsou vázáni školským
zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb., které tato pravidla vymezují. Žákům je
např. umožněno, aby byli klasifikováni výhradně na základě ústního zkoušení, jestliže se pro takový
způsob sami rozhodnou (víc viz kapitola Výchovné poradenství).
Speciální třídy ve škole nejsou, žáci s diagnostikovanými dysfunkcemi, žáci ze znevýhodněného
prostředí a všichni žáci jiné národnosti i žáci s různými zdravotními a psychickými problémy, byli integrováni v běžných třídách. Nejen vyučující, ale i spolužáci zohledňují odlišnosti těchto žáků a přijímají je.
9.

Vzdělávání nadaných žáků a studentů
S nadanými žáky pracují vyučující individuálně. Pro nadané žáky a žáky s výborným prospěchem

funguje stipendijní řád.
Za účelem rozšíření vzdělání jsou u profilových předmětů nabízeny (povinně nebo nepovinně)
volitelné semináře, možné jsou i individuální konzultace. Povinně nebo nepovinně volitelné semináře
jsou zatím nabízeny v obou maturitních oborech, Starožitník a Umělecké řemeslné práce. Semináře
se týkají českého jazyka a literatury, cizích jazyků (anglický, německý a ruský jazyk), výtvarné výchovy
a Seminář z matematiky nebyl pro malý zájem ze strany žáků otevřen.
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10. Ověřování výsledků vzdělávání
Žáci maturitních ročníků N2A si na podzim 2016 vyzkoušeli SCIO testy, a to z českého jazyka a literatury, z anglického a německého jazyka a z matematiky.
11. Školní vzdělávací programy
Během školního roku 2016/17 byly pozměněny ŠVP pro obor Starožitník. Učební plány byly rozděleny podle zaměření Starožitník, antikvář a galerista. Do obsahu byly zapracovány inovace, co se
týče odborného výcviku. Antikvář se od 3. ročníku zaměřuje na vzácné tisky a knihy, galerista spíše
na moderní umění a výstavnictví. Obojí je zaměřeno na novější pojetí starožitnické praxe.
K ostatním školním vzdělávacím programům vedení školy sbíralo nové informace především
s ohledem k uskutečnění tzv. šablon pro SŠ a tvorbě Školního akčního plánu. V součinnosti s tím dojde k revizi a přepracování ŠVP směrem k většímu propojení teoretické výuky s odborným výcvikem,
větší spolupráci školy se zaměstnavateli, kariérovým poradcem, odborníky z praxe do výuky a
s projektovou výukou.
12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Ve škole jsou v současnosti vyučovány tři cizí jazyky - anglický, německý a ruský. Každý žák absolvuje povinně výuku jednoho cizího jazyka. Čtyřletý maturitní obor starožitník byl rozšířen od 2.
ročníku o druhý povinný jazyk, němčinu. Čtyři žáci se rozhodli využít při přípravě k maturitní zkoušce
ruský jazyk.
Všichni žáci se učí podle učebnic, pracovních sešitů a vzorových pracovních listů. Výuku okořeňují učitelé články z časopisu Bridge, poslechovými cvičeními a v neposlední řadě slovíčky a frázemi
z oborů, kterým se učí – např. zlatnické, truhlářské či kovářské termíny, nářadí atpod.
Vyučující anglického jazyka s žáky navštívila opět British Council a anglické divadlo. Žáci se tak
mohli seznámit s institucí, která odpovídá za pořádání kurzů, jazykových zkoušek a mohli konverzovat s rodilými mluvčími.
Se studenty z Norska hovořícími anglicky se mohli seznámit především žáci oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř. Potřikrát byli ve škole učni kováři z norské Oddy v rámci projektů. Začlenili
jsme je do odborného výcviku i do stáže spolu s našimi žáky u restaurátora kovových prvků.
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IV.
Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1. Výchovné a kariérní poradenství
2. Prevence sociálně patologických jevů
Zpráva o činnosti výchovné poradkyně a metodičky primární prevence za šk. rok 2016/2017
Září

-

-

uvítání 1. ročníků, informace o chodu školy a systému VP a prevence, kontakty
oslovení studujících se SPV – stavba plánů individuální péče pro nové žáky a žákyně, konzultace stavu a kontrola platnosti posudků u vyšších ročníků, aktualizace, doporučení dalších vyšetření, spolupráce s rodiči, učiteli a PPP
inovace minimálního preventivního programu, plánování akcí VP a MP
korektura Krizového plánu školy
spolupráce s novými vyučujícími
psychická podpora studentů a studentek u podzimních MZ
předložení zprávy o činnosti VP a MP za loňský školní rok vedení školy, předložení plánu činnosti na rok 2016/2017, schváleno ředitelem školy
aktualizace informací VP a MPP na web školy
vedení dokumentace VP
výchovné informace pro pedagogy na pracovních poradách – metodické listy SPV
výchovná komise na žádost pracoviště OV

Říjen

-

individuální pohovory s rodiči o zdravotním stavu žáků, revize stavu v dokumentaci, mapování spokojenosti a požadavků rodičů i dětí v oblasti vzdělávání a výchovy v SOŠ
účast na setkání výchovných poradců Prahy 9 v PPP pro Prahu 3 a 9
hospitační činnost výchovného poradce napříč předměty na žádost žáků, vyhodnocení na
pracovní poradě, individuální doporučení, úspěšná práce s vyučujícími
řešení problémů žáka s poruchou autistického spektra – opakovaná setkání, doporučení pro
rodiče, odeslání k odbornému vyšetření a léčbě, částečné zklidnění situace, práce se třídou
aktualizace žákovského seznamu SPV (speciální potřeby při vzdělávání) a poučení vyučujících
o metodách práce s těmito dětmi
řešení školní neurózy – dopomoc spolužáků, série pohovorů
práce se třídou N1A, U1A – přijetí žáka se zdravotním handicapem do kolektivu
výchovný pohovor – prevence školní neúspěšnosti, pozdní příchody
individuální pohovor – rodinné problémy žákyně
výchovná komise – nevhodné chování na pracovišti OV
10. 10. Zdravé sebevědomí x přetvářka – preventivní beseda – S1A, S2A
17. 10. Chovám se jako dítě, jako dospělý – prevence 1. ročníky
účast na Dnech otevřených dveří a Dni řemesel pro širokou veřejnost 5.10.

Listopad

-

účast na třídních schůzkách 9. 11. – pomoc novým vyučujícím, konzultace s rodiči, informace
o studiu
kontrola absentérů – dopisy, telefonické domluvy
14

-

péče o nově příchozí žáky
informace k vyšetřením souvisejícím se speciálním uzpůsobením podmínek konání MZ, spolupráce s PPP
nové plány individuální péče, revize plnění
výchovné posudky na vyžádání (Policie, OSPOD, soudní jednání)
řešení nevhodného chování v rámci OV a TV domluvou na místě, opakovaná práce se třídou
hospitace v hodině – opakovaná nekázeň žákyně, dlouhodobé sledování, výchovný pohovor
výchovné pohovory – prevence záškoláctví, vyšší absence, pozdní omlouvání
účast na Dni otevřených dveří 2. 11. a 30. 11.
podmínky individuálního vzdělávání – dlouhodobé onemocnění žákyně, spolupráce s rodiči
21. 11. – Proč pomáháme, proč nepomáháme – prevence - S1A
poradenské pohovory – osobní problémy žáků s vazbou ke studiu v SOŠ
úprava ŠŘ – vedení sešitů a chování

Prosinec

-

-

konzultace s vyučujícími – podmínky omlouvání žákovské absence, chování ve výuce, vztahy
v kolektivu dětí a dospělých, poradenství při vedení třídní dokumentace pro nové třídní učitele
úprava poradenského pracoviště
individuální pohovory na vyžádání, konzultace s PPP – zdravotní stav žáka
spolupráce s OSPOD a PPP, SPC
účast na Dni otevřených dveří 14.12.
5. 12. – Efektivní styly učení – prevence 1. Ročníky
14. 12. – Čajová adventní dílna – obor starožitník
konzultace zdravotního stavu žáka s lékařem, spolupráce s rodinou
19. 12. – Zdravý životní styl a zdravá výživa – prevence – všechny první ročníky
19. 12. – Zpověď závislého – drogová prevence – první ročníky
práce se žáky s vyšší absencí ve výuce, výchovné pohovory s účastí rodičů
rodinné problémy žáků – vliv na studium – osobní pohovory, spolupráce s rodinou
spolupráce s pracovištěm OV – změna mistra, žákovská spokojenost
20. 12. – výchovný pohovor – docházka na Tv

Leden

-

3. – 4. 1. individuální konzultace na vyžádání žákyně – budování sebevědomí
4. – 6. 1. pohovory se zájemci o studium – talentové zkoušky, otázky motivace, zdravotního
stavu
informace o doklasifikaci pro nemocné
vyhledávání nových kontaktů v oblasti primární prevence
důraz na slušný kultivovaný projev – rozhovory se žáky, výchovná jednání
11. 1. – účast na Dni otevřených dveří
16., 18., 19. 1. výchovné komise – docházka, včasné omlouvání absence, prevence neúspěchu
Práce se třídou U1A - téma Komunikace s učitelem, vzájemná spolupráce
intervence - konflikt ve třídě – řešeno ve spolupráci s rodinami žáků, zklidnění situace
účast na klasifikační pracovní poradě 25. 1. – následné oslovení studujících s vyšší absencí,
domluvy, pohovory s rodiči
31. 1. – beseda na žádost žáků U3B – Tolerance a úcta, smysluplná životní cesta
15

Únor

-

doplnění plánů individuální péče, kontrola, hodnocení práce VP v 1. pol.
práce se třídou na téma Konflikt a jeho řešení – prevence - S2A
Práce s vůlí, prokrastinace – prevence – S1A
intervence – zdravotní potíže žákyně ve výuce, následná práce se třídou
osobní poradenství pro žáky – zvládání psychické zátěže
spolupráce s vedením školy na aktualizaci ŠŘ
výchovné hospitace v U1B, U3A, U3B – na žádost vyučujících i žáků, vhodné řešení situace a kontrola plnění závazků
doplňky do Krizového plánu školy – sebepoškozování, gamblerství
výchovné komise – nesoustředěnost a nekázeň v hodině
22. 2. účast na setkání výchovných poradců Prahy 9 v PPP
spolupráce s rodinami žáků s poruchou autistického spektra, konzultace opatření
28. 2. a 1. 3. setkání s rodiči a žáky budoucích prvních ročníků, informace k VP,KP, MPP

Březen

-

oslovení závěrečných ročníků – termíny klasifikace, ZZ, MZ – příprava a chování u zkoušek
nabídka účasti na seminářích Trojský kůň – prevence HIV, spolupráce se Společností pro
plánování rodiny a sexuální zdraví – nástěnka VP
přijímací pohovory se zájemci o studium a jejich rodiči – 15. 3.
nabídka nástavbového studia žákům 3. ročníků a přípravných kurzů na VŠ v nástavbovém
maturitním studiu
intervence a výchovná jednání - individuální nekázeň a porušení ŠŘ žákem
vážné zdravotní obtíže žákyně – informace vyučujícím, opakované pohovory, podpora
psychické pohody žákyně
žák s poruchou autistického spektra – účast na školení, konzultace s PPP a rodiči, doporučení k dalšímu studiu
intervence – nevhodné chování ve skupině žáků, řešeno domluvou, následná kontrola
stavu, zklidnění
pohovor na žádost studentky – rodinné problémy, vliv na studium

Duben

-

třídní schůzky 4. 4., konzultace s rodiči
účast na pracovní poradě učitelů – spolupráce s vedením školy - opatření ke zvýšení
bezpečí žáků o přestávkách – dodatek do ŠŘ
19. 4. pohovory u talentových zkoušek
doplňkové plány péče pro nově vyšetřené žáky
sledování prospěchu žáků s vyšší absencí, výchovné pohovory, prevence neprospěchu
individuální pohovory – osobní a rodinné problémy, vhodné pomůcky k výuce žáků se
SPV
26. 4. – Závislosti – protidrogová prevence - práce s odbornou literaturou, beseda - U1B,
S1A

Květen

-

účast na MZ
9. 5. – přijímací pohovory se žáky – nástavbové studium
Psychohygiena v práci učitele – další vzdělávání VP
16

-

osobní pohovory – nekouření, zvládání stresu, zdravotní konzultace
kariérové poradenství – kategorie profesní orientace - S2A
kariérové poradenství pro žáky závěrečných ročníků – nabídka VŠ studia, začátky podnikání
výchovný pohovor s rodiči – podezření na zanedbání rodinné péče, náprava
kontrola platnosti posudků PPP, upozornění rodičů
spolupráce s rodiči budoucích žáků na vyžádání

-

opakované osobní konzultace dětí - zdravotní obtíže, řešení klasifikace
výchovné komise – snížená docházka na OV, návyková látka ve výuce
7. 6. – schůzka s rodiči žáků budoucích prvních ročníků
Motivace a žebříček životních hodnot a potřeb – přednáška s diskusí pro obor Starožitník
účast na závěrečné klasifikační poradě 26. 6.
uzavření dokumentace, ZPV, zhodnocení činnosti VP a MPP

Červen

Závěrečné hodnocení:
Uvedená zpráva neobsahuje konkrétní jména ani osobní údaje zúčastněných, neboť se jedná o poradensky chráněné citlivé údaje. Obsaženy jsou pouze v podrobné dokumentaci uložené u výchovné
poradkyně školy.
Kromě běžných služeb věnovaný všem žákům (prevence, intervence, pohovory apod.), jsem měla
v péči 25 žáků vyžadujících speciální potřeby ve vzdělávání – tedy s Plány péče s podpůrnými opatřeními.
Zpráva plně koresponduje s plánem činnosti VP a MP na školní rok 2016/2017. Akce a semináře navíc vyplynuly ze zájmu VP o odborné vzdělávání v dané oblasti s cílem dalšího zkvalitnění poradenské
práce.
Vyvíjená výchovná i preventivní činnost v rámci SOŠ pokrývá úspěšně většinu potřebných oblastí
v rámci prevence i intervence. Pozitivně lze hodnotit realizované programy, práci s jednotlivci i kolektivy tříd, spolupráci v rámci pedagogického sboru, účinnou a funkční komunikaci s vedením školy
při řešení závažnějších případů rizikového chování žáků, oboustrannou a vstřícnou komunikaci mezi
školou a rodiči žáků, příjemnou pracovní a studijní atmosféru, informovanost o dění ve škole i mimoškolních akcích. V tomto duchu se kladně vyjádřila většina dotazovaných žáků, rodičů i samotných
pedagogů.
Pro další zkvalitnění činnosti v oblasti VP, prevence rizikového chování a práce se třídou se mi jeví
jako vhodné zařadit v budoucnu aktualizační přednášky pro pedagogy zejména v oblasti práce se žáky
se SPV a rozvinout zájem pedagogů o vlastní další vzdělávání a inovativní přístupy ve výuce. K tomu
je potřeba mimo jiné investovat do počítačového vybavení školy tak, aby každý z vyučujících disponoval moderními výukovými možnostmi.
Vyhotovila výchovná poradkyně a metodička primární prevence v SOŠ:
Ing. Jitka Panenková

V Praze dne 1. 9. 2017
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3. Ekologická výchova a environmentální výchova a výchova k udržitelnému rozvoji
Škola své žáky vede k třídění odpadů na plasty, papír a ostatní odpad.
K třídění odpadu přímo ve škole byly zakoupeny boxy na plasty, papír a jiný odpad.
Vyučující hlavně v předmětu Základy ekologie
navštívili s žáky pražské vodárny a čističku odpadních
vod. Také vyšli s žáky na ekologické vycházky do blízké
chráněné oblasti.
Studenti oboru Zlatník a klenotník podnikli výlet
do kraje dolů u Jílového se zaměřením na ekologické
dopady. Starožitníci při procházce parkem Cibulka
sledovali mimořádnou architekturu našich předků,
která souzněla s charakterem přírody a dbala na její ozdravení.
Žáci 1. ročníku umělecky zpracovávají tříděný odpad v rámci jarní pracovní dílny v předmětu Základy ekologie.
4. Multikulturní výchova
Vyučující občanské nauky zařazují do výuky téma aktivního občanství, bezpečnosti, lidských a
občanských práv, zdraví či odpovědnosti v lokálních a globálních souvislostech.
V září 2016 se žáci opět aktivně zapojili do 14. ročníku sbírky „Světluška" na pomoc dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. V rámci výchovy k udržitelnému rozvoji se žáci 1. ročníků
aktivně zapojili do sbírky na pomoc proti rakovině, 21. ročník květinového dne.
Vyučující občanské nauky a ZSV se zapojuje se žáky do akcí souvisejících s multikulturní výchovou jako je vnímání menšin národnostních i náboženských. Žáci cizinci jsou svými spolužáky přijímáni
bez předsudků, tvoří součást třídních kolektivů.
5. Vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy

Žáci třídy N2A v plenéru (3. 9. – 9. 9. 2016)
malovali v Jizerských horách. Materiály byly pastely a tempery. Ze studijních kreseb žáci vycházeli
v dalších úkolech malby i kresby v průběhu školního roku.

18

kdy

Název akce

Náplň

V rámci předmětu Dějiny umění proběhlo hned několik výletů a exkurzí – například

Wroclav – evropské město kultury 2016
společná česko-polská historie
10.11.2016

Zájezd pro žáky všech oborů (25 žáků)
porovnání architektury a umění s českým
protějškem

20.12.2016 Výlet Hradec Králové

Muzeum východních Čech, architektura

21.12.2016 Muzeum Kampa

v rámci výuky Dějin umění

12.4.2017 Winternitzova vila

Architektura A. Loose, výstava našich
kovářských mistrů -

13.4.2017 Velikonoční procházka Prahou

3. ročníky - Ukázky architektury k ZZ

19.6.2017

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - nám.
Jiřího z Poděbrad

Architektura J. Plečnika

21.6.2017 Bílá hora, Arcibiskupský palác

Podrobná exkurze pro starožitníky

21.6.2017 Chrám sv. Víta

Učňovské obory

26.6.2017 Stará čistírna odpadních vod

Ekologická exkurze + výstava studia
Prám

Valdštejnská jízdárna
27.6.2017

Výstava F. Skály (některé exponáty tvořil
autor v dílnách naší školy - mimořádná
příležitost pro budoucí umělecké řemeslníky)

Pro žáky naší školy, pro zlepšení jejich odbornosti je
spolupráce s předními odborníky v rámci praxe. Pořádáme proto pro jednotlivé obory semináře a návštěvy
odborných pracovišť.
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kdy

Název akce

Náplň

Obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř
31.10.2016 Umělecký kovář Karel Bureš
5.11.2016 Exkurze do dílny M. Trefance v Činově u
Klatov
8.3.2017 Umělecký kovář Karel Bureš
5.4.2017

Renesanční zpracování kovu
Kovářský provozu, výrobní program,
postupy, realizace
Kovářské nářadí
Exkurze kovářů a pasířů do společnosti
na výrobu leteckých komponentů
Pod dozorem 3 učitelů odborného výcviku se zde navzájem s nadšením doplňovali žáci 1., 2. i 3. ročníků a zároveň se
od sebe učili.

Latecoere

3.6.2017 Setkání kovářů vLitni

4. 4. – kováři s Ing. Šimonem Vondruškou zviditelnili školu při natáčení pořadu Fokus Václava
Moravce na zámku ve Ctěnicích.
V rámci oboru Vlásenkář a maskér – jsou to exkurze na Barrandov, účast a pomoc v divadle, na
natáčení. Vyučující odborného výcviku domluvila účast na festivalu krásy při akci Interbeauty na výstavišti v Holešovicích. Zapojila do akce a trénovala žáky 1. a 2. ročníku,
aby poznali, jaké je to soutěžit na celostátní úrovni. Žákyně U2A a U1A
se dne 14. 10. 2016 (zde na téma Žena a tajemno) a znovu dne 22. 4.
2017 zúčastnily pod vedením paní Ilony Novákové soutěže v líčení na
mezinárodním festivalu Interbeauty Prague. Naše žákyně Denisa Fišková
z 1. ročníku získala 3. místo. Soutěže se zúčastnilo 15 žáků naší školy.

Pro Umělecké truhláře a řezbáře, pro studenty oboru Starožitník a Nástavby byl pořádán seminář našeho absolventa restaurátora L. Dvořáka o nebezpečí neodborných zásahů a živočišných lepidlech a jejich použití při práci s dřevem.

kdy

Název akce

Náplň

Obor Zlatník a klenotník
11.5.2017

Přednáška základy gemologie – p. Radek
Hanus

14.6.2017 Přednáška gemologie – p. Radek Hanus
27.6.2017 Naleziště Jílové
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Úvod do vlastností minerálů (pro zlatníky a klenotníky)
Vlastností minerálů (pro zlatníky a klenotníky)
Výlet zlatníků do kraje dolů – ukázky
rýžování, prohlídka dolů

Umělečtí štukatéři s panem Pavlem Janíkem navštívili Trojský zámek, výstava sochařských a
štukatérských prací spojená s odborným výkladem.
V předmětu Ekonomika vyučující vzal žáky 2., 3. ročníků do České národní banky.
Pro všechny žáky byla zorganizována přednáška První pomoc a bezpečné chování na veřejnosti
(16.11. 2016). A dále školení pro žáky – o bezpečnosti, obraně při útoku a poskytnutí první pomoci
doplněné výkladem o zbraních – 23. 11. 2017.

I školní rok 2016/2017 začal ve sportovním duchu. Žáci se zúčastnili společných sportovně poznávacích setkání. V zimních měsících se pravidelně chodilo na bruslení do Centra Harfa, kde se studenti seznámili se základy bruslení. V jarních měsících se opět zařadily další sportovní akce pro zpestření hodin tělesné výchovy. Již tradičně se jedná o Lasergame, Jumpark a nově i horolezecká stěna.
Předpokládáme každoroční opakování. Konec školního roku byl opět završen (20. 6.) na sportovní
stezce Rokytka sportovními aktivitami pro všechny žáky. V únoru proběhlo každoroční lyžařské soustředění, konalo se již tradičně v chatě Neklid u Božího Daru v Krušných horách.
6. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
I v roce 2016/2017 probíhal Přípravný kurz výtvarné výchovy, do kterého chodilo 10 účastníků.
Pro naše žáky je velkým vzorem umělecká tvorba našich učitelů. Tím, že sami tvoří výstavní
umělecké předměty nejen z kovu, inspirují mistři v oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř – Tomáš
Havránek a Petr Voříšek, i známý umělec Franta Skála, který v průběhu roku v naší kovárně tvořil na
výstavu ve Valdštejnské jízdárně – své žáky k tvorbě uměleckých i užitných předmětů z kovu.

7. Soutěže
Na kovářském sympoziu Hefaiston na hradě
Helfštýně (pravidelně pořádaných každoročně
poslení víkend měsíce srpna se naši žáci umisťují
na předních místech v soutěži v různých kategoriií.
V roce 2017 – celkem 25 žáků, absolventů a mistrů z naší školy se sešlo, prezentovalo se veřejnosti na kovářském pracovišti, ba dokonce se zapojilo
do soutěže. Ve zvláštní kategorii získal ocenění Jiří
Chladil, druhé místo za své závěrečné práce pak
obdrželi Filip Bureš a Jan Hoffmann. Škola tak odjela se třemi skvělými oceněními.
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Brtnické kovadliny: 16. – 18. 6. 2017 žáci třetího a druhého ročníku zde vystavovali své výrobky.
Žáci Miroslav Zandálek a Michael Šafránek kovali v soutěži.
Žákyně U2A a U1A oboru Vlásenkář a maskér se dne 14. 10. 2016 zúčastnily pod vedením paní
Ilony Novákové soutěže v líčení na mezinárodním festivalu Interbeauty Prague. A znovu zde byli žáci
na další akci (zde na téma Žena a tajemno) dne 22. 4. 2017 Měli za úkol před odbornou porotou líčit
a česat. Vybraní žáci si tak vyzkoušeli svou budoucí práci před odborníky, kamerami a fotoaparáty,
ale také před zrakem veřejnosti. Naše žákyně Denisa Fišková zde získala hezké 3. místo.
8. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
Proběhl projekt motivačních stáží Proč By Ne, který je podporován poslankyní Evropského parlamentu Martinou Dlabajovou. Stážisté, kteří prošli výběrovým řízením, se zúčastnili stáže u učitele
odborného výcviku, uměleckého štukatéra, Olivera Brauna.
SOŠ uměleckořemeslná se také zapojila do iniciativy „Spolupráce na záchraně ozdobného plůtku
neogotické hrobky A. Lederer na Novém židovském hřbitově v Praze 3“. Prostředky na provedení
iniciativy jsou čerpány z Fondu pro bilaterální spolupráci přes Ministerstvo financí, celou iniciativu
organizuje a garantuje Židovská obec. Naše škola přijala norského kováře, který se na iniciativě podílel. Akce probíhala i s podporou Kovářského společenstva a partnerské školy z Norska, z města Oddy.
Druhá iniciativa přes EEA grants nesla název Spolupráce na záchraně kovových ozdobných prvků
a dveří rodinné hrobky Weltsche na Novém židovském hřbitově v Praze 3.

V rámci Erasmu plus k nám z norské Oddy navíc zavítali další tři žáci –
kováři.
Účastníci stáží se začlenili do výuky do zámečnické, kovářské a pasířské
dílny. Norští i naši žáci se tak mohli seznámit s odlišnými metodami výuky odborného výcviku. Naši žáci se připojili k norským kovářům a získávali zkušenosti v dílně restaurátora Petra Poláka, který měl na starosti provedení samotných prací.
Dále pro ně uspořádali vyučující zapojení do iniciativy exkurze do kovářských, nožířských a podkovářských provozoven, exkurze po památkách a kovaných prvcích v Praze, na Novém židovském hřbitově
a do Technického muzea.
9. Spolupráce právnické osoby s partnery
Škola pokračovala ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR).
Škola spolupracuje s Kovářským společenstvem, profesním sdružením, které zastupuje zájmy
kovářů, zámečníků a podkovářů – v lednu 2017 uspořádalo společenstvo ve škole valnou hromadu.
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Sdružení pro umělecká řemesla Rudolfinea poskytuje odborníky z oborů k závěrečným zkouškám, pomáhá škole při žádostech o rozšíření oborů nebo ve spolupráci s Hospodářskou komorou.
Škola spolupracovala s kovářskou a restaurátorskou dílnou pana Petra Poláka, s firmou Matana
s.r.o. a s Židovskou obcí na projektu spolu s norskou školou v rámci tzv. norských fondů.
Firmy Akant Art, Umělecké štukatérství Oliver Braun úzce spolupracují se školou na akcích, zapojují žáky přímo do praxe, připravují je na řemeslo na konkrétních místech a uskutečnily se školou
společný nábor pro obor Štukatér.
Nemalou zásluhu na náboru žáků mají reprezentační akce spojené s odborem kultury Prahy 8,
kde již tradičně ukazujeme řemesla. Žáci si na akcích vyzkouší svá řemesla naživo, učí se o nich mluvit, komunikují s potenciálním klientem a zároveň mají povědomí o případném vystavování a prodeji
svých výrobků.

10. Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení).

zaměření

počet
účastníků

určeno pro
dospělé / žáky

akreditace
MŠMT
ano / ne

rekvalifikace

Rekvalifikační studium
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PRO DOSPĚLÉ

ANO

jiné (uvést jaké)

ne

-

-

-

typ vzdělávání

11. Další aktivity, prezentace
Střední odborná škola uměleckořemeslná se ve školním roce 2016/2017 prezentovala na již tradičních akcích nabídky škol, také navázala spolupráci s několika dalšími partnery. Cílem prezentačních akcí je nejen veřejně ukázat školu a její možnosti, ale také zapojit žáky přímo při činnosti. Veřejnosti jsme přiblížili některé základní principy uměleckých řemesel naživo, návštěvníci akcí si mohli
sami vyzkoušet jednoduché postupy výroby. Žák je ve styku s veřejností vystaven uznání, otázkám a
je tak motivovaný k dalšímu zájmu o svůj obor. To zlepšuje kvalitu jeho přípravy
Důležitou částí činnosti učitelů a žáků naší školy jsou prezentace, kde žáci pod vedením učitelů
odborné výchovy předvádějí řemesla, předvádějí jednotlivé obory, které se vyučují na naší škole.
Samozřejmě je to i v rámci Dnů odevřených dveří.
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kdy

10.9.2016

17.9.2016
5.10.2016
2.-3.11.2016
24.-26.11.2016
10.-11.12.2016
16.-18.12.2016
22.-23.2.2017
25.2.2017
4.4.2017
5.4.2017
22.4.2017
30.4.2017
12.-14.5.2017

18.5.2017
23.5.2017
27.5.2017

Název akce

Náplň

Prezentace naší školy pro veřejnost
Kromě zúčastněných žáků oboru Umělecký keramik
Berounské keramické trhy
je již dlouholetou členkou komise pro hodnocení
keramiky Mgr. Jana Kolářová
Kováři, keramici, vlásenkáři
Svatopetrské kování
(pod vedením jednoho ze zakladatelů této akce
učitele Ing. Š Vondrušky)
Řemesla živě Velký Den OtevřePředváděcí akce pro školy i soukromé zájemce ných Dveří
celá škola plná řemesel
Jarmark řemesel COPTH
Kováři, vlásenkáři
Tradiční prezentace řemesel a všech učebních i
Schola Pragensis
studijních oborů
Starobohnické vánoční těšení
Předvádění řemesel - kováři
Chodovská tvrz
Práce kovářů, keramici
Řemesla živě Novoměstská radnice Workshopy všech řemesel
Karlínský masopust
Kováři, keramici
Zámek Ctěnice – natáčení Fokus
kováři s Ing. Šimonem Vondruškou zviditelnili školu
Václava Moravce
při natáčení pořadu na zámku ve Ctěnicích
Velikonoční jarmark MHMP
sklenář, keramik, zlatník, rytec
Libeňská pouť
ukázky řemesel - kovář, vlásenkář keramik, štukatér
Čarodějnice na Chvalské tvrzi
Vlásenkáři - líčení dětí, kovář, keramik
Spoluúčast školy na přípravě akce (žákyně oboru
Libeňský zámek v časech Marie
Vlásenkář a maskér připravovaly rokokové paruky
Terezie
na kulturní akci k 300. výročí narození Marie Terezie.
30. výročí Erasmus +
Zlatnice, keramici, vlásenkáři
park na Kampě
Zlatník, rytec, vlásenkáři, keramici
Starobohnické posvícení
(zajímavé prostory barokního statku Vraných)
Akce Anthropoid – 75. výročí atenvlásenkářky líčily protagonisty akce
tátu na Heydricha

Střední odborná škola uměleckořemeslná navázala spolupráci s Odborem kultury městské části
Prahy 8. Při trzích, jarmarcích a historických akcích organizovaných Prahou 8 jsme hned třikrát prezentovali naše obory veřejnosti. Akce měly vysokou návštěvnost a o stánky uměleckých řemesel byl
zájem.
Ve školním roce 2016 / 2017 se konalo 8 termínů dnů otevřených dveří, čtyři termíny se uskutečnily do konce roku 2016, čtyři pak v roce následujícím. Cílem DOD je přiblížit rodičům a budoucím
žákům fungování školy, informovat je blíže o vyučovaných oborech, seznámit je víc s požadavky talentových a přijímacích zkoušek.
Poprvé byl pořádán tzv. Velký den otevřených dveří dne 5. října 2016. Po reklamní kampani
„Řemesla živě“ v Podkovářské 4 navštívilo několik stovek hostů, pozvání přijaly celé třídy z asi 12 škol
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(i mimopražských) a Velký den otevřených dveří měl ohlasy i v tisku a v kulturních institucích. Návštěvníci mohli vidět při práci žáky i mistry ze všech našich oborů – keramiky, štukatéry, truhláře a
kováře venku na dvoře, ostatní pak přímo ve třídách školní nebo dílenské budovy. Celá akce započala
žákovským projektem „Poznej obory svých spolužáků“ – kdy naši žáci s dotazníkem obešli všechna
stanoviště a vyjádřili se, co se jim na kterém z řemesel nejvíc líbí. Mnozí se tak inspirovali ke studiu
příbuzných oborů znovu na naší škole.

12. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin

V současnosti zatím nebylo využito v době školních prázdnin areálu školského zařízení,
o prázdninách navíc probíhala rekonstrukce přední části fasády a zateplování štítů, částečná
výmalba a opravářské práce.
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V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2016/2017
Ve školním roce 2016/2017 neproběhlo šetření České školní inspekce ve škole.

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2016/2017

Dne 9. 8. 2017 byla na Magistrát města Prahy doručena Zpráva nezávislého auditora o ověření výkazu zisku a ztráty a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření za rok
končící 31. 12. 2016.
Tato zpráva byla s výhradou. Citace ze Zprávy auditora Daně a audit s.r.o.:
Ze skutečností, které byly předmětem auditu, jsme ověřili:
a)

přiložený výkaz zisku a ztráty soukromé školy za rok končící 31. 12. 2016.

Další skutečnosti, které byly předmětem auditu:
b)
soulad rozhodnutí valné hromady soukromé školy o rozdělení zisku za rok končící 31.
12. 2016 se zaúčtováním v následujícím účetním období,
c)
splnění podmínek použití zisku soukromé školy za rok končící 31. 12. 2016 podle zákona na vzdělávání a školské služby jsme neověřili, jelikož valná hromada, která bude rozhodovat o schválení účetní závěrky, sestavené dne 31. 7. 2017 a použití zisku za rok 2016, bude
svolána v měsíci září.
Jelikož účetní jednotka v minulých letech vykázala účetní ztrátu v celkové výši 1 614 369,48
Kč, v návrhu pro valnou hromadu bude uveden převod výsledku hospodaření za rok 2016 ve
výši 937 659,26 Kč v plné výši na pokrytí neuhrazené ztráty minulých let.
Podle našeho názoru, s výhradou vlivu, který má na ověření skutečností uvedených v bodu
b) a c) výše, skutečnost popsaná v odstavci obsahujícím základ pro výrok s výhradou, výkaz
zisku a ztráty ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje náklady, výnosy
a vykazovaný výsledek hospodaření Střední odborné školy uměleckořemeslné s.r.o., za rok
končící 31. 12. 2016 v souladu s metodami účtování a oceňování podle českých předpisů.
Skutečnosti popsané v základu pro výrok s výhradou týkající se statutárního orgánu, schválení účetní závěrky valnou hromadou a otevření účetních knih jsou rovněž popsány v příloze
účetní závěrky na straně 2, v bodu I. Obecné údaje a na straně 12, v bodu III. 12 Události,
které nastaly po rozvahovém dni.
Ve školním roce 2016/2017 ve škole neproběhlo šetření dalších kontrolních orgánů.
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VI.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016
Výsledek hospodaření za rok 2016 je zisk ve výši 937659,26 Kč
náklady na činnost
výnosy z činnosti

14666670,20 Kč
15604329,46 Kč

Výnosy tvoří:
Prodej učebnic a žákovských knížek ve výši
výnosy ze školného ve výši
prodej služeb, pronájem ve výši
rekvalifikace, přípravný kurz ve výši
ostatní služby ve výši
finanční výnosy ve výši
ostatní provozní výnosy
dotace HMP ve výši

11362,2332300,322312,253600,22500,20105,17
223150,29
12419000,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

7644415,605299,57700,384556,823524,1122854,170073,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

259402,81470,59394,2436267,-

Kč
Kč
Kč
Kč

400507,-

Kč

Náklady tvoří zejména:
mzdové vč. pojistného
materiálové náklady
v tom pomůcky a učební materiály
vybavení
spotřeba energie
nájemné
údržba
internet,výkony spojů,VT servis,správa sítě,
software
inzerce,reklama
školení,výuka
náklady na odborný výcvik
ekonomické a účetní služby, služby na smlouvy,
právní služby
pojištění
86492,- Kč
ostatní náklady odpisy,poplatky,revize aj.
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976973,20 Kč

období:

V Ý S L E D
od 01.01.2016

O V K A
do
31.12.2016

Firma: Střední odborná školo uměleckořemeslná sro.
Praha 9

IČO:
DIČ:

0025641018
CZ0025641018

========================================================================
N Á K L A D Y
Kč
------------501
502
511
512
513
518
521
524
531
538
544
546
548
549
551
558
559
562
568
581
591

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Poplatky, parkovné, ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Daň silniční
Ostatní daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Odpis pohledávky nedaňový
Ostatní provozní náklady
Manka a škody z provozní činnosti
Odpisy dlouhodobého nehmotn.a hmotn. majetku
Tvorba zákonných opravných položek v prov.čin
Tvorba a zúčt. opravných položek v prov.čin.
Úroky
Ostatní finanční náklady
Změna stavu nedokončené výroby
Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná

605299.52
823523.73
170073.00
14800.00
10693.00
4745327.00
5864084.00
1780331.00
1398.00
2900.00
365.04
569229.43
32770.83
31029.30
167735.00
-331629.43
52605.00
36160.51
97060.27
-89355.00
82270.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NÁKLADY CELKEM
14666670.20
V Ý N O S Y
----------601
602
648
662
668

Kč

Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Ostatní provozní výnosy
Úroky
Ostatní finanční výnosy

11362.00
2930712.00
12642150.29
105.17
20000.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VÝNOSY
CELKEM
15604329.46
|------------------------------------------------------|
| VÝSLEDEK
:
ZISK
ve výši
937659.26 |
|------------------------------------------------------|
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VII.
Další informace
1. Učební plán
2. Zpráva auditora (samostatně)
3. Zápis ze školské rady 11. 10. 2017 (samostatně)
4. Prezenční listina ze školské rady 11. 10. 2017 (samostatně)

1. Učební plán
A. Uměleckořemeslné obory
Kód a název oboru vzdělávání:
Název ŠVP:
Délka a forma studia:
Dosažený stupeň vzdělání:
Datum platnosti:

82-51-H/04 Umělecký keramik
Umělecký keramik
3 roky, denní studium
střední
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Počet týdeních vyučovacích hodin
1.ročník
2.ročník
3.ročník
CELKEM

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Fyzika
Chemie
Ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Dějiny umění
Výtvarná výchova
Materiály
Technologie
Technická dokumentace
Odborný výcvik
Technické kreslení
B. NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY
Celkem hodin týdně

2
2
1
0
0
1
1
1
1
0
1
2
2
2
0
15
1

2
2
1
1
0
0
1
1
1
0
2
2
1
2
0,5
17,5
1

2
2
1
0
1
0
1
1
0
1
2
2
0
2
0,5
17,5
1

6
6
3
1
1
1
3
3
2
1
5
6
3
6
1
50
3

32

35

34

101

POZNÁMKY:
1. Dělení hodin je v pravomoci ředitele školy, který postupuje v souladu s předpisy stanovenými
MŠMT (jedná se o předměty cizí jazyk, tělesná výchova, informační a komunikační technologie, odborný výcvik).
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2. Estetické vzdělávání je realizováno v předmětu český jazyk a literatura a je začleněno v plném rozsahu do složky odborného vzdělávání.
3. Škola vytváří podmínky k tomu, aby v týdnu teoretického vyučování neklesl počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně a aby žáci měli možnost dalších sportovních aktivit.
4. Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. až 3. ročníku rozvrženo do 32 týdnů. Zbývající doba
se využije podle přehledu využití týdnů ve školním roce podle uvedené tabulky.
5. Tematika ochrany člověka za mimo žádných situací včetně poskytování první pomoci při zraněních se do vyučování začleňuje v souladu s pokynem MŠMT č.j. 12 050/03-22 ze dne 4.
března 2003.
POZNÁMKY:
I.

Projektové týdny budou určeny a specifikovány ředitelem školy podle plánovaných nebo aktuálních akcí, soutěží, výstav apod.

II.

Časová rezerva je určena na exkurze, výstavy a prodlevy ve výuce.
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B. Umělecké řemeslné práce
Kód a název oboru vzdělávání:
Název ŠVP:
Délka a forma studia:
Dosažený stupeň vzdělání:
Datum platnosti:

82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce
Umělecké řemeslné práce
2 roky, denní studium
střední s maturitou
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník

2. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

3

3

6

Cizí jazyk

3

3

6

Matematika

3

3

6

Základy společenských věd

2

2

4

Anatomie člověka pro výtvarnou výchovu

2

0

2

Informační a komunikační technologie

1

1

2

Tělesná výchova

2

2

4

Ekonomika

2

2

4

Techniky

3

3

6

Dějiny umění

4

4

8

Výtvarná výchova

4

4

8

Monumentální malba

2

2

4

Fotografování

1

0

1

2+2

2+2

8

36

34

70

Povinné vyučovací předměty

Povinně volitelné předměty / 2 /
Seminář českého jazyka
Seminář cizího jazyka
Seminář olejomalby
Celkem hodin týdně

Poznámky:
1. Z cizích jazyků škola nabízí výuku anglického, ruského a německého jazyka. V rámci povinné
výuky je nabízen vždy jeden jazyk, podle toho, v jakém cizím jazyce se žák vzdělával na předchozí škole, a podle organizačních a finančních podmínek školy. Zájem žáků o druhý jazyk je
možné řešit zájmovým kroužkem.
2. Na předměty cizí jazyk, informační a komunikační technologie, výtvarná výchova a monumentální malba a na povinně volitelné semináře se třídy při vyšším počtu žáků obvykle dělí
31

do dvou skupin. Povinně volitelné semináře si žák volí v závěru 1. ročníku pro 2. ročník, volba
je písemná a závazná. Minimální počet žáků pro otevření povinně volitelného semináře je 6.
Pro realizaci volitelných seminářů je možné slučovat žáky z více oborů.
3. Projektový týden – týdenní, probíhá formou běžné docházky do školy, zařazuje se do 1. ročníku, obsah projektového týdne stanoví ředitel školy podle doporučení předmětových a metodických komisí. Námět a obsah projektového týdne se každoročně mění.
4. Plenér – týdenní výuka v rámci předmětu monumentální malba probíhá mimo školu v terénu, který vždy stanoví ředitel po doporučení předmětové komise výtvarné výchovy. Zařazuje
se do 2. ročníku na začátku školního roku, písemně je doložen obsah a metodika s místem
určení na jednotlivé dny.
5. Odborná praxe – dvoutýdenní odborná praxe na smluvních pracovištích v oblastech organizačního a materiálně-technického zabezpečení výroby či provozu. Žáci denně docházejí na
pracoviště a plní úkoly odpovídající osnovám praxe a možnostem a potřebám poskytující organizace. Praxe je prováděna v 1. ročníku, probíhá obvykle v závěru školního roku.
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C. Obor starožitník
Kód a název oboru vzdělávání:
Název ŠVP:
Délka a forma studia:
Dosažený stupeň vzdělání:
Datum platnosti:

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
A. POVINNÉ VYUCOVACI PŘEDMĚTY
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Fyzika
Chemie
Ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Dějiny umění
Užité umění
Výtvarná výchova
Techniky
Památková péče
Znalectví
Depozitář
Psychologie
Odborný výcvik
Seminář českého jazyka
Seminář cizího jazyka

Celkem hodin týdně

82-48-L/01 Starožitník
Starožitník
4 roky, denní studium
střední s maturitou
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Počet týdeních vyučovacích hodin
l.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Celkem
2
4
2
2
0
1
2
2
0
0
2
2
2
5
0
0
0
1
6

3
5
2
0
2
0
2
2
1
0
2
2
2
2
0
2
0
1
6

3
5
2
0
0
0
2
2
1
2
2
2
0
4
0
0
2
0
6

3
5
2
0
0
0
2
2
0
2
3
3
0
1
2
0
0
0
6

11
19
8
2
2
1
8
8
2
4
9
9
4
12
2
2
2
2
24

0
0

0
0

1
1

2
2

3
3

33

35

33

31

132

Poznámky:
1. Projektové týdny budou určeny a specifikovány ředitelem školy podle plánovaných nebo
u aktuálních akcí, soutěží, výstav apod.
2. Časová rezerva je určena na exkurze, výstavy a prodlevy ve výuce.
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Doplňující informace:
(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející
kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
UIV Praha 1 – statistiky:
3
MHMP – informace:
7
HSHMP – informace:
0
SŠ – žádosti o poskytnutí ped. dokumentace:
19
soukromník – žádosti o informace o studiu e-mail, telefonicky: 483
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
1
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí

1

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí: 0
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
0
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Výroční zpráva byla zpracována dne 4. 10. 2017.
Zpracoval:
Mgr. Radek Coufal, ředitel školy

Výroční zpráva za rok 2016 - 2017 byla projednána Školskou radou 11. 10. 2017 a schválena:

Zbyněk Zatloukal, předseda školské rady

Mgr. Libuše Marie Zemanová, zástupce zřizovatele

Daniel Chaloupka, za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

V Praze, 11. 10. 2017

Výroční zprávu předkládá: V Praze, 12. 10. 2017

Mgr. Radek Coufal
ředitel školy
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