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1

Základní údaje o škole, školském zařízení

1.1 Škola, zřizovatel, statutární orgán
Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských
zařízení MŠMT k 31. 8. 2017.
Střední odborná škola uměleckořemeslná s. r. o. č. j. 13 375/2008 ze dne 6. 6. 2008
Dne 14. srpna 2018 došlo ke změně majitele - novým majitelem Střední odborné školy
uměleckořemeslné, s.r.o. je Umění a řemesla, s.r.o.

1.2 Ředitel a statutární zástupce ředitele
a) Jednatel SOŠ s. r. o.
Období

Příjmení a jméno

Telefon

E-mailová adresa

od 22. 5. 2017

Mgr. Radek Coufal

774749632

jednatel@umeleckoremeslna.cz

b) Ředitel (telefon, email):
Období

Příjmení a jméno

Telefon

Emailová adresa

od 1. 8. 2015

Mgr. Radek Coufal

774749632

coufal@umeleckoremeslna.cz

Telefon

Emailová adresa

c)

Zástupci ředitele (telefon, email):

Období

Příjmení a jméno

od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 Ing. Jiří Podoba
od 1. 9. 2017

Mgr. Filip Čermák

Od 1. 1. 2019

Zdeněk Litera

podoba@umeleckoremeslna.cz

777608663

cermak@umeleckoremeslna.cz
litera@umeleckoremeslna.cz

1.3 Webové stránky školy
Adresa školy: www.umeleckoremeslna.cz
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1.4 Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich
cílová kapacita


střední škola, IZO 000222411, cílová kapacita 430 žáků



Obory vzdělání SŠ

cílová
kapacita
oboru /
programu
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
55
název oboru / vzdělávacího
programu

škola

kód

SOŠ

82-51-H/01

SOŠ

82-51-H/02

Umělecký truhlář a řezbář

55

SOŠ

82-51-H/03

Zlatník a klenotník

40

SOŠ

82-51-H/04

Umělecký keramik

50

SOŠ

82-51-H/05

Vlásenkář a maskér

100

SOŠ

82-51-H/06

Umělecký štukatér

20

SOŠ

82-51-H/07

Umělecký pozlacovač

20

SOŠ

82-51-H/08

Umělecký sklenář

10

SOŠ

82-51-H/09

Umělecký rytec

15

SOŠ

82-48-L/01

Starožitník

90

SOŠ

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

80

1.5 Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu
roku 2017/18:
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 2018/2019 vyučovány podle Školních vzdělávacích programů.
b) Zrušené obory / programy
Oproti školnímu roku 2017/2018 nedošlo ke zrušení žádného z výše uvedených oborů.

1.6 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
a) Teoretická výuka probíhá 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
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moravských výrobních družstev, sídlem Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1). Jen ve
výjimečných případech je teorie odborných předmětů vyučována na smluvních pracovištích
odborného výcviku.
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.

1.7 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.
Nově vymalovány byly učebny učebna 5, 8, 13, 11, 14, a celá chodba 3. patra. Byla vyměněna
tabule v učebně 1, 8. Došlo také k výmalbě místností ředitelny, sborovny, sekretariátu a archivu.
Nákladem majitele budovy došlo k výměně svítidel v části dílenské budovy, hlavní přípojky
vody do budovy a trubek do tělocvičny.
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 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
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 pro výuku odborných předmětů starožitníků, k výstavám, zkouškám a pro dny otevřených dveří.
Nachází se v ní knihovna dějin umění. Učebna číslo 5 je především využívána pro výuku odborných
zlatnických předmětů.
Ve třetím nadzemním podlaží jsou učebny číslo 6 – ta slouží jako velký výtvarný ateliér, při
maturitních zkouškách je využívána při obhajobách prací z výtvarné výchovy. 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. Kromě učeben je v tomto
podlaží jednatelna, kancelář ekonoma a pracovnice náboru. Také kabinet učitelů dějin umění a výtvarné
výchovy.
Ve čtvrtém nadzemním podlaží je v učebně č. 10 modelovna. Učebna 11 byla vybavena 15 kusy
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nových počítačů pro výuku informatiky.
V učebně číslo 12 a 13 se nacházejí menší umělecké ateliéry, slouží k výuce výtvarné výchovy,
anatomie člověka, akrylové malby a monumentální malby. Učebna č. 14 se využívá k výuce štukatérů.
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.
I ve školním roce 2018 – 2019 probíhalo třídění archivních spisů a i nadále bude probíhat.
V každém podlaží se nachází sociální zařízení, v suterénu pro hosty kuchyně, v 1. podlaží pro
vyučující, ve 2. podlaží pro dívky a je zde vyčleněno jedno samostatné WC s umývárnou pro žáka se
speciálními potřebami, ve 3. podlaží pro chlapce a ve 4. pro dívky i pro zaměstnance.
Škola vlastní služební vozidlo Opel Meriva a Volkswagen Crafter.
Praktické vyučování oborů Umělecký truhlář a řezbář, Zlatník a klenotník, Umělecký keramik,
Vlásenkář a maskér, Umělecký štukatér, Umělecký sklenář, Umělecký pozlacovač a Umělecký rytec
probíhá prostřednictvím smluvních pracovišť SOŠ (např. SPV zlatnické, SPV rytecké, dílny vyučujících
dalších oborů 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 tzv. obrobně je instalována výheň a umístěny stroje jako padací
nůžky, soustruh, lis, vrtačky a další pro výuku žáků. I v zámečnické dílně je další kovářská výheň.
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.

1.8 Školská rada
Školská rada SOŠ uměleckořemeslné sestává, v souladu s § 167 Školského zákona, z
minimálního možného počtu tří členů.

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

Současná školská rada byla zvolena 13. 2. 2019.
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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 13. 2. 2019

Dagmar Fialová

zástupce rodičů a zletilých žáků

Zasedání Školské rady proběhla: 31. 8. 2018, 25. 9. 2018, 14. 2. 2019
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Pracovníci školy

2.1 Pedagogičtí pracovníci

SOŠ uměleckořemeslná
s. r. o.

3

3

19

15,76

13

6,3

32

přepočtení na plně zaměstnané celkem

pedagogičtí pracovníci

fyzické osoby celkem

pedagogičtí pracovníci

přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé

fyzické osoby celkem

externí učitelé

přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé

fyzické osoby celkem

interní učitelé

přepočtení na plně zaměstnané

ředitel a zástupce ředitele

fyzické osoby celkem

škola

ředitel a zástupce ředitele

2.1.1 počty osob

18,16

2.1.2 kvalifikovanost pedagogických pracovníků
škola

celkem % z celkového počtu ped.
pracovníků
96 %
4%

počet pedagogických pracovníků

SOŠ uměleckořemeslná kvalifikovaných
s. r. o.
nekvalifikovaných

30
2

2.1.3 další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet

zaměření

semináře

6

kurzy

1

Odborník ve výuce
Studium pro metodiky
prevence

doplňkové
pedagogické studium

1

školský management
rozšiřování aprobace
jiné (uvést jaké)

počet
účastníků
6

vzdělávací instituce
V rámci šablon I

1

NIDV

DPS

2

NIDV

1

Rukověť ředitele

1

1

Biologie, Ekologie

1

Vzdělávání pro školy i
rodiny
UK
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2.1.4 jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků

celkem (fyzické osoby)

s odbornou kvalifikací
(dle zákona o ped. prac.)
bez odborné kvalifikace
(dle zákona o ped. prac.)
rodilý mluvčí

z toho

2
1
0

2.2 Nepedagogičtí pracovníci školy

2.2.1 počty osob
fyzické osoby přepočtení na plně
celkem

zaměstnané

4

3,3

2.2.2 další vzdělávání nepedagogických pracovníků

počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

semináře

1

1
1

Akademie podnikání
Archiv hl. města Prahy

kurzy

0

Ekonomika školy
Archivnictví,
skartační řád
0

0

0
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3

Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání

3.1 Počty tříd a počty žáků
škola

počet

počet

tříd

žáků

15

246

SOŠ uměleckořemeslná s. r.
o.

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:

-

přerušili vzdělávání: 13

-

nastoupili po přerušení vzdělávání: 4

-

sami ukončili vzdělávání: 22

-

vyloučeni ze školy: 4

-

nepostoupili do vyššího ročníku: 5

-

z toho nebylo povoleno opakování: 1

-

přestoupili z jiné školy: 5

-

přestoupili na jinou školu: 1

-

jiný důvod změny (uveďte jaký):

-

dodatečné přijetí do 1. ročníku: 12

-

přijetí do vyššího ročníku: 8

3.2 Průměrný počet žáků na třídu a učitele

a.

denní vzdělávání

škola
SOŠ uměleckořemeslná s.r.o.

průměrný počet
žáků
na třídu
16,6

průměrný počet
žáků na učitele
7,8

11

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

Jihočeský

škola

kraj

3.3 Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji

0

2

3

2

3

3

2

5

0

89

12

1

131

0

0

1

0

1

1

0

0

0

23

4

0

32

počet
žáků/studentů 5
SOŠ
celkem
uměleckořeme
slná s. r. o.
z toho nově 1
přijatí

3.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
škola

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

z celkového počtu žáků /
studentů:

prospělo s vyznamenáním

36

neprospělo

39

opakovalo ročník

15

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací
tj. % z celkového počtu žáků/studentů

200
83,7 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

65,9

z toho neomluvených

8,0

3.5 Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek

škola

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

ZÁVĚREČNÉ
ZKOUŠKY
Denní vzdělávání

počet žáků, kteří konali zkoušku

75

z toho konali zkoušku opakovaně

11

12

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

počet žáků, kteří byli hodnoceni

škola

16

prospěl vyznamenáním

19

prospěl

40

neprospěl

16

SOŠ uměleckořemeslná s. r. o.

MATURITNÍ
ZKOUŠKY
Denní
vzdělávání

počet žáků, kteří konali zkoušku

14

z toho konali zkoušku opakovaně

9

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

2

počet žáků, kteří byli hodnoceni

prospěl s vyznamenáním

0

prospěl

6

neprospěl
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3.6 Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2018/2019 SŠ
skupina oborů
vzdělání,
kód, název

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

131

počet přihlášek celkem

4

počet kol přijímacího řízení celkem
denní vzdělávání
pro školní rok
2018/19

počet přijatých celkem včetně přijatých na
autoremeduru

109

z toho v 1. kole

49

z toho ve 2. kole

8

13

z toho v dalších kolech

52

z toho na odvolání

1

počet nepřijatých celkem

22

denní vzdělávání pro školní rok 2018/19

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

5

obor: 82 – 51 – H/02

5

obor: 82 – 51 – H/03

1

obor: 82 – 51 – H/04

5

obor: 82 – 51 – H/05

5

obor: 82 – 51 – H/06

8

obor: 82 – 51 – H/07

5

obor: 82 – 51 – H/08

5

obor: 82 – 51 – H/09

5

obor: 82 – 48 – L/01

10

obor: 82 – 51 – L/51

10

3.7 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Řemeslnické zázemí školy dává možnost k získání vzdělání i cizincům. V roce
2017/2018 to bylo jen několik případů:
Australské společenství - 1
Chorvatsko – 1
Itálie – 1
Litevská republika - 1
Ruská federace – 4
Slovenská republika – 2
Ukrajina – 4
Škola pravidelně dává šanci Ukrajincům a Rusům, nadaným a motivovaným pro
umělecká řemesla, aby se mohli vyučit (nebo studovat) v ČR a doplnili u zaměstnavatelů stav
chybějících řemeslníků. Bohužel situace s vízy a ukrajinskými i českými úřady mnohdy brání
tomu, aby se ukrajinský občan mohl plynule připravovat na povolání v ČR, i když na studium
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má dané schopnosti. Škola spolupracovala s asociacemi, zabývajícími se přistěhovalectvím,
snažila se pomoci, i co se jazykové přípravy týče. Navíc je integrace žáků z Ruské federace a
Ukrajiny vítaným multikulturním obohacením i pro české žáky.

3.8 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
nadále integrováni v běžných třídách. Nejen vyučující, ale i spolužáci zohledňují odlišnosti těchto žáků
a přijímají je.

3.9 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, popř. německý a ruský jazyk), výtvarné
výchovy. Seminář z matematiky se uskutečnil pro zájemce o maturitu z matematiky.
V nabídce pro nadané žáky byly i semináře ze šablon I – např. odborníka na drahé kameny,
restaurátorky kachlových kamen, restaurátora textilu a mnohé další.
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3.10 Ověřování výsledků vzdělávání
Žáci maturitních ročníků N2A a S4A za řízení vyučujících průběžně provádějí nácviky
maturitních testů a prací přímo v hodinách českého a cizího jazyka a v seminářích. Např. v anglickém
jazyce proběhly nácviky ústní zkoušky s vyučujícím a ředitelem školy.
V odborných předmětech a dějinách umění byly příkazem ředitele zavedeny plošně čtvrtletní a
pololetní opakovací testy za účelem ověření připravenosti na písemnou část závěrečné zkoušky.

3.11 Školní vzdělávací programy
Během školního roku 2018/19 byly pozměněny hodinové dotace u všech uměleckých oborů.
Druhy předmětů nebyly změněny. ŠVP byly upraveny dle požadavku České školní inspekce, tak aby
byly v souladu s platným RVP daného oboru. Byl upraven obsah ŠVP u předmětu technologie a
materiály, dále u všech předmětů byl přidán sloupec „hodinová dotace“. ŠVP jsou nově vytvořeny
v programu InspIS, který kontroluje správnost tohoto důležitého dokumentu školy.

3.12 Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Ve škole jsou vyučovány dva cizí jazyky – anglický a pro obor Starožitník německý.
Doplněním nabídky je v nástavbovém studiu jazyk ruský. Každý žák absolvuje povinně výuku
jednoho cizího jazyka. Hlavním jazykem je anglický. Čtyřletý maturitní obor starožitník má do
výuky zařazen od 2. ročníku i druhý povinný jazyk, němčinu.
Anglický jazyk se učí podle Real Life Elementary a Chill Out 1 - 3 (učebnice + pracovní
sešit), anglicko-české a česko-anglické slovníky od nakladatelství Lingea, časopis Gate, Bridge,
The Complete Guide to Grammar (Arcturus Publishing Limited, 2010), Maturita Activator intenzivní příprava k maturitě, DVD, internet, Katalogu požadavků k maturitní zkoušce
z anglického jazyka.
Během školního roku studenti píší dvě kontrolní práce ze slohu v maturitním formátu, tj.
dle kritérií státních maturit.
Slovní zásoba je rozvíjena také s ohledem na zvolený studijní obor, budoucí profesní
orientaci studentů (slovíčky a frázemi z oborů, kterým se učí – např. zlatnické, truhlářské či kovářské
termíny, nářadí atpod.)

Průřezová témata ŠVP jsou postupně zařazována do výuky anglického jazyka.
Vyučující anglického jazyka s žáky navštívila opět British Council. Žáci se tak mohli
seznámit s institucí, která odpovídá za pořádání kurzů, jazykových zkoušek a mohli
16

konverzovat s rodilými mluvčími.
Největším přínosem v oblasti jazykového a multikulturního vzdělávání se staly na podzim
2018 a na jaře 2019 stáže žáků ve Velké Británii (v oblasti Portsmouth), v Irsku (Sligo) a
v Norsku (Odda). Celkem se uskutečnilo 16 stáží.
Vybraní žáci prošli jazykovou průpravou (až 30 hodin) a měsíčním pobytem v prostředí
jiné kultury, u zaměstnavatele z jejich oboru. Byli ubytovaní v rodinách a pravidelně
navštěvovali místní památky, kulturní instituce a mohli se seznámit s místními reáliemi.
Škola rozvíjí dovednosti v českém jazyce (zejména čtenářskou gramotnost, porozumění
textu, mluvní cvičení s přihlédnutím k potřebám oboru, v nástavbě a na oboru Starožitník
maturitní přípravu (žáci se učí podle učebnic Literatura – přehled pro SŠ od Výuky.cz, dále
z textů od nakladatelství Didaktis a Taktik, využívají i Literaturu v kostce.
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4

Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na
veřejnosti

4.1 Výchovné a kariérní poradenství a prevence rizikového chování
Zpráva o činnosti výchovné poradkyně a metodičky primární prevence
školní rok 2018/2019
Září
-

-

Zahájení školního roku, uvítání 1. ročníků, informace o chodu školy a systému VP a
prevence, kontakty
Oslovení žáků se SVP – konzultace stavu, kontrola platnosti odborných posudků,
aktualizace a stavba nových IVP a PLPP,PO, doporučení dalších vyšetření, spolupráce
s rodiči a PPP, sběr dat ze SPC a PPP
Koheze nových tříd – plánování adaptačních pobytů 1. ročníků, seznámení s kolektivem
a novým prostředím, motivace pro zvolené studium
Plánované práce dle ŠAP – oblast Inkluze a KP
Inovace minimálního preventivního programu, plán akcí
Práce se žáky individuálního studia
Spolupráce s novými vyučujícími
Souhrnné informace o žácích se SVP pro vyučující, poučení o práci s nimi
Podpora studentů u podzimních termínů MZ a ZZ, nová uzpůsobení podmínek MZ
Účast na setkání výchovných poradců v PPP pro Prahu 9 a pracovních poradách
pedagogů
Osobní pohovory se žáky - prevence možného školního neúspěchu, zdravotní obtíže,
rodinné problémy, změna pracoviště OV
Vedení dokumentace
Předložení zprávy o činnosti za uplynulý rok řediteli školy
Říjen

-

Výchovné jednání se žáky – porušení ŠŘ a studijní obtíže, absence ve výuce ze
zdravotních důvodů
Veletrh vzdělávání Gaudeamus – karierové informace pro žáky vyšších ročníků
Návštěva Památníku národního písemnictví se žáky učňovských tříd s vyučujícími ČJ a
návazná diskuze ve výuce k 100. výročí založení ČR
Monitoring chování ve třídách, spolupráce s TU
Objednávka školení z oblasti školské legislativy
Péče o příjemné klima školy
Spolupráce s OSPOD, SPC a PPP
Aktivní účast na Dni řemesel pro veřejnost 3. 10.
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-

2 adaptační pobyty pro žáky 1. ročníků – 1. - 2. 10. a 15. - 16. 10. Karlovice Sedmihorky
Spolupráce s vedením školy na úpravách ŠŘ – výchovná opatření, inkluzivní výuka,
metodika
Příprava podkladů pro žádost o grant na preventivní činnost
Oslovení žáků s tématem osobního sebepoznání a prevence závislosti ve výuce ZSV a
Psy
Výchovná porada 31. 10. 2018
Listopad

-

Péče o žáky s poruchami učení – individuální pohovory, čtvrtletní hodnocení péče
Péče o zdravotně znevýhodněného žáka – změna učebního oboru a pracoviště OV,
kontrolní pohovory se žákem a rodiči, návrh vhodné formy doučování
Hospitace ve výuce – výchovné a výukové obtíže, práce se třídou
Výchovné jednání se žáky – porušení ŠŘ, chování na OV, absence v TV
Konzultace s rodiči a poradenským zařízením
Spolupráce s novými vyučujícími, metodika
Spolupráce s OV - obava z neúspěchu – přezkoušení, pozitivní motivace k závěrečným
zkouškám
Setkání v PPP – téma Kyberšikana
Třídní schůzky 6. 11., společné oslovení rodičů i osobní konzultace, stavba nových
PLPP
Výchovný pohovor – docházka do školy, respekt k autoritám, spolupráce
Informování maturitních ročníků, kontrola speciálních posudků k MZ
Účast na DOD
Pedagogické konzultace VP a garance praxe pro studující kolegy
Účast na setkání výchovných poradců a metodiků prevence v PPP pro Prahu 9 dne 21.
11.
Vedení agendy
Prosinec

-

Řešení opakované nekázně žáka v hodinách, výchovná opatření
Kontrola školní úspěšnosti a docházky žáků, individuální pohovory, telefonická
intervence u zákonných zástupců
Návštěvy adventních výstav napříč předměty, důraz na tradice, výzdoba školy
Osobnostní rozvoj – nástavbové studium – Efektivní plánování činnosti, duševní
rovnováha
Poradenství pro nové vyučující v oblasti práce se třídou a vedení třídní agendy
Podpora komunikace mezi učitelem a žákem v praxi
Účast na školení BOZP pedagogů 18. 12.
Výchovné pohovory – finanční gramotnost žáka a rodinné vztahy, spolupráce s rodinou
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Leden
-

Výchovné pohovory - docházka, nekázeň, zdravotní obtíže a jejich řešení v rámci
školní výuky, konzultace stavu s lékaři
Kontrola prospěchu, možné intervence
Talentové zkoušky 7. – 9. 1. 2019 – 1. kolo – pohovory se zájemci o studium a jejich
zákonnými zástupci
Školení Komunikace v obtížných situacích ve škole pro VP
Účast na DOD, spolupráce s vedením školy, komunikace s veřejností
Veletrh vzdělávání Gaudeamus – informace pro studenty vyšších ročníků
Nabídka zájmových aktivit žákům, aktualizace nástěnek s informacemi
Aktualizace seznamu žáků se SVP, kontrola platnosti posudků, zhodnocení činnosti VP
Podpora zahraničních stáží žáků, motivace
Klasifikační porada 22. 1. – ZPV z výuky, poradenské informace sboru
29. 1. Beseda s Policií ČR na téma Bezpečnost na sociálních sítích a internetu I, žáci 2.
ročníků
Únor

-

Mapování spokojenosti dětí s výukou a klimatem školy, návrhy žáků na další vylepšení
Péče o nově příchozí žáky a žáky s IVP, pohovory při přestupu, práce se třídou –
začlenění
Osobní a rodinné problémy, zdravotní konzultace – pohovory vyhledané žákem
Výchovná jednání – řešení začínající kyberšikany, spolupráce s vedením školy, PPP a
Policií ČR
5. 2. Přednáška Trestní odpovědnost mládeže – 1. a 3. ročníky
11. 2. Přednáška Policie ČR – Bezpečnost na sociálních sítích a internetu II pro 2.
ročníky
Monitoring VP a MPP ve třídách – prevence šikany a nepohody ve třídním kolektivu
Komunikace s PPP – školní dotazníky
Kontrola péče o žáky se zdravotním znevýhodněním, spolupráce s OV
Efektivní styly učení – prezentace s diskusí pro obor Starožitník
Motivace pro další návazné studium žáků v oboru a jazykovou průpravu pro budoucí
povolání
Březen

-

5. – 6. 3. – informační schůzky pro žáky a ZZ žáků budoucích 1. ročníků
Účast na DOD a pracovní poradě pedagogů
13. 3. – 2. kolo TZ, pohovory se zájemci a zákonnými zástupci
19. 3. výchovná porada pedagogů, návazné pohovory se žáky
Práce se třídou – poradenská doporučení pro TU a problémové kolektivy, monitoring
Nabídka nástavbového studia žákům 3. ročníků, podmínky a průběh ZZ
Výchovné pohovory se zákonnými zástupci – prevence neúspěchu, závislosti,
sebepoškozování
26. 3. Přátelské setkání na téma Sýrie, kultura a historie – studio Alta – 2. ročníky
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-

Proškolení pedagogů – citlivý přístup ke zdravotně znevýhodněným žákům
Vedení dokumentace
Duben

-

Osobnostní testy – téma Sebepoznávání, Reálné sebehodnocení – obor Starožitník
Zdravotně znevýhodnění žáci, nekázeň, docházka, autorita – výchovné pohovory
9. 4. – třídní schůzky, spolupráce s rodiči, jejich zájem o zkoušky nanečisto, mobilboxy
15. 4. – účast na 3. kole TZ
16. 4. – zahájení výstavy studentských prací na radnici Prahy 8
Čtvrtletní setkání VP a MPP v PPP Prahy 9 - žádost o bližší spolupráci s lékařem a
školení k tématu Psychické obtíže mládeže
Spolupráce s OSPOD a lékaři, kontrola posudků k MZ
Čtvrtletní hodnocení PLPP a IVP
Řešení komunikačního problému ve třídě domluvou
24. 4. – metodické setkání a přednáška v PPP na téma Psychické problémy, závislosti a
onemocnění žáků
Vedení agendy
Květen

-

2. 5. – přednáška na téma Duševní zdraví – žáci 1. ročníků
13. 5. – 17. 5. hloubková inspekční kontrola SOŠ – pozitivní hodnocení práce v oblasti
VP
15. 5. – klasifikační porada 3. ročníků
Tréma a její překonání, vliv onemocnění v rodině na studium žáka – konzultace na
vyžádání žáků
Souhrnné hodnocení práce se žáky se SVP od všech pedagogů, vedení agendy
Dotazníky pro PPP a SPC
Účast na ústní části MZ a ZZ, psychická podpora studentů závěrečných ročníků
Červen

-

4. 6. – výchovná porada
10. – 12. 6. – zpracování závěrečného čtvrtletního hodnocení PLPP a IVP
Sebevědomí žáka ohroženého neúspěchem – metodická a konzultační činnost
Spolupráce se SPC – Žáci s poruchami autistického spektra
Spolupráce s OV – téma Komunikace se žákem
Odborné exkurze a výstavy, propojení výuky s praxí napříč ročníky
18. – 19. 6. - Osobnostní testy – profesní volba, typy osobností
20. 6. přednáška Drogy a závislosti – 2. ročníky
Setkání s budoucími žáky 1. ročníků a jejich rodiči, doplňkové TZ 26. 6.
Péče o zeleň školy
Slavnostní rozloučení se žáky 3. ročníků – Libeňský zámeček
Plán adaptačních pobytů pro podzim 2019
Závěrečné zhodnocení činnosti a plánů IVP, PLPP, PO, uzavření agendy
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Závěrem:
U všech uvedených činností a osob respektujeme požadavky na práci s citlivými daty
účastníků, jsou zde uvedeni anonymně s ohledem na jejich soukromí, konkrétní údaje vedou
VP a MPP podrobně ve svých poradenských záznamech.
V 1. pololetí bylo v péči výchovné poradkyně 49 žáků se SVP, ve 2. pololetí v důsledku
přestupů a nových potřeb ve vzdělávání pak 54 žáků se SVP (speciálními vzdělávacími
potřebami).
Z 250 žáků SOŠ jich 12 využívalo pro své inkluzivní vzdělávání formu IVP, 4 žáci
s PO 2. stupně formu PLPP a 38 žáků studovalo s PO 1. stupně. Z průběžných čtvrtletních
hodnocení žáků i pololetních hodnocení pedagogů vyplývá většinová spokojenost s přístupem
pedagogů k žákům, se vztahy ve škole. Komunikace se zákonnými zástupci žáků probíhá
průběžně, bezodkladně a ve vstřícné atmosféře.
Poradenský audit i inspekční šetření se shodně kladně vyjádřily k práci VP, shledávají
poradenskou práci jako přínosnou a metodicky i odborně dobře vedenou.
VP a MPP mezi sebou pravidelně a úzce spolupracují, a tím navyšují kvalitu péče o
žáky, pedagogy i pozitivní klima celé školy.
Vztahy mezi pedagogy vzájemně a mezi pedagogy a vedením jsou na velmi dobré
úrovni a lze je klasifikovat jako nápomocné a velmi dobře spolupracující.

4.2 Ekologická výchova a environmentální výchova

K třídění odpadu jsou přímo ve škole rozmístěny boxy na plasty, papír a jiný odpad, aby
škola své žáky vedla k třídění odpadů na plasty, papír a ostatní odpad.
Vyučující hlavně v předmětu Základy ekologie vycházejí se žáky na pravidelné
ekologické vycházky zaměřené na probíranou látku do blízké chráněné oblasti i do bývalých
průmyslových zón, do čističky odpadních vod.
Žáci 1. ročníku umělecky zpracovávají tříděný odpad v rámci jarní pracovní dílny
v předmětu Základy ekologie.
Studenti oboru umělecký kovář a zámečník, pasíř, zařadili do výuky v předmětu
materiály, exkurzi sběrného dvora.
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4.3 Multikulturní výchova
Asi nejpodstatnějším přínosem v oblasti jsou stáže Erasmus +. Celkem 30 účastníků ze
školy mohlo v Británii, Irsku a Norsku na vlastní oči zažít multikulturní prostředí, společnost
etnicky velmi pestrou. Zejména v Norsku v Odda Vidaregaande Skule se stážisté při
prohlídkách setkali s žáky z imigrantských řad, které tamní společnost začleňuje mezi své
obyvatele. Žáci se setkali se vzorci chování těchto kultur s přistěhovalými etniky.
I přímo ve škole se žáci můžou setkat s cizinci, kteří zde studují (občané Ruské federace,
Ukrajiny, Itálie atd.).
Zejména v občanské nauce učitelé z řad čerstvých absolventů PF UK podporují kritické
myšlení, probírají s žáky sociální začleňování, zásady demokracie a kulturní rozmanitost.

4.4 Výchova k udržitelnému rozvoji
V předmětu Základy ekologie, ale i v občanské nauce a výtvarné výchově vyučující
seznamují žáky s ekologickým způsobem myšlení, pracují s ekologickými materiály.
V rámci prevence se uskutečnila přednáška o dopadu užívání drog, alkoholu a kouření na
lidský organismus. Metodička prevence pravidelně konzultuje s žáky problémy se
záškoláctvím, z oblasti prevence a poradenství. Volí přednášky s ohledem na ochranu zdraví a
předcházení jevům s nepříznivým dopadem na život.

4.5 Vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Termín

Účastní se

Akce
Plenér

N2.A

Odborná exkurze do jižních Čech

S1.A, S2.A, S3.A, S4.A

1. - 2. 10.

Adaptační pobyt

U1A

15. – 16. 10.

Adaptační pobyt

U1B

Erasmus + Anglie, Irsko

Stáž 13 žáků v Anglii a

4. - 14. 9
17. 9. – 21. 9.

13. 10. – 9.11.

Irsku
19.12.
24. – 27. 6.

Bruslení Černý most

U2.A

Odborná exkurze Znojmo

S1.A, S2.A, S3.A
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Šablony
Termín
7. 11.
20.11.

Účastní se

Akce

Luděk Dvořák pro truhláře, řezbáře, starožitníky U2.B (Truh), U2.D(Tru)
i zájemce z jiných oborů
Přednáška Radek Hanus
U2.C(Zlat)

27.11.

Seminář o tepání a ozdobných prvcích v U2.B (Kov),
kovářství
U2.D(Kov), U2.D(Pas)
Přednáška Radek Hanus
U2.C(Zlat)

18.12.

Odborník ve výuce - Vlásenkář a maskér

U2.A

18.12.

Přednáška Radek Hanus

U2.C(Zlat)

17.1.

Přednáška Radek Hanus

30.1.

7.2.

seminář restaurátorky Sylvy Antony Čekalové – N1.A, S1.A, S2.A,
Restaurování kachlových kamen
S3.A, U2.B (Ker),
U2.D(Ker)
Veronika Jiráňová - seminář pro vlásenkáře
U1.A, U3.A

13.2.

Šablony - Luděk Dvořák - restaurování 2

25.2.

Kovářské sváření

27.2.

Karel Bureš – kovářský seminář

1.3.

Textilní materiály v památkové
péči
teoretický seminář restaurátorky Sylvy Antony U1.B (Ker), U3.B(Ker),
Čekalové – Restaurování kachlových kamen
U3.D(Ker)
Krosienkování

21.11.

6.3.
16.3.
4.4.
11.4.
16.4.

Přednáška Radek Hanus šablony
Přednáška Radek Hanus

S1.A, S2.A, S3.A, U2.B
(Truh), U2.D(Tru)
U2.B (Kov),
U2.D(Kov), U2.D(Pas)
S1.A, S2.A, S3.A, S4.A

U3.D(Zlat)
U3.D(Zlat)

Restaurování s uměleckým pozlacovačem – S1.A, S2.A, S3.A, S4.A
šablony odborník z praxe

Všechny termíny z bakalářů
Termín
4. - 14. 9
13. 9.
14. - 15. 9.
17. 9. – 21. 9.

Účastní se

Akce
Plenér

N2.A

Machři roku - Prezentace na Machrech roku,
Letná
Jarmark uměleckých řemesel - 2. ročník
jarmarku uměleckých řemesel - Libeňský
zámek
Odborná exkurze do jižních Čech
S1.A, S2.A, S3.A, S4.A
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Svatopetrské kování

kováři

1. - 2. 10.

Adaptační pobyt

U1A

15. – 16. 10.

Adaptační pobyt

U1B

1. 10.

Divadlo Hybernia (generální zkouška)

U2.A, U3.A

3. 10.

Velký den otevřených dveří

3. 10.

Národní památník na Žižkově exkurze

22. 9.

13. 10. – 9.11.

Erasmus + Anglie, Irsko

N1.A, N2.A, S1.A,
S2.A, S3.A, S4.A
Stáž 13 žáků v Anglii a
Irsku

7.11.

Jarmark COPTH

8.11.

Galerie Václava Špály

N2.A

13.11.

FRANTIŠEK KUPKA 1871–1957, Místo
konání: Valdštejnská jízdárna
Legiovlak exkurze

N1.A

15.11.
22. – 24. 11.

S1.A, S2.A, S3.A, S4.A

Schola Pragensis

28.11.

Divadlo Zkrocení zlé ženy

U1.A, U1.B

30.11.

Divadlo Tartuffe

N1.A, N2.A, S1.A,
S2.A, S3.A, S4.A

1.12.

Kováři v Čelákovicích

8.12.

Kováři v Praze 6 - Řepích

13.12.

Terezín exkurze

U3.A, U3.B

14.12.

Výstava Kolářová "Před maturitou"

N1.A

19.12.

Bruslení Černý most

U2.A

19.12.

Předání certifikátů + prezentace Erasmus +

20.12.

Drážďany

S1.A, S2.A, S3.A, S4.A

29.1.

Sociální sítě, internet přednáška s policií ČR

U2.A, U2.C

29.1.

klauzury VŠUP

N1.A, N2.A

4.2.

Exkurze divadlo Hybernia

U1.A, U2.A, U2.D(Vla)

5.2.

Trestní odpovědnost mládeže

7.2.

Veronika Jiráňová - seminář pro vlásenkáře

N1.A, S2.A, S3.A,
U3.A, U3.B, U1.A,
U1.B
U1.A, U3.A

11.2.

Trestní odpovědnost mládeže

U2.B

27. – 28. 2.

Novoměstská radnice

26.3.

Sousedské setkání: Sýrie

3.4.

Historické zbraně a zbroje

U2.A, U2.B
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10.4.

Divadlo komedie

U2.A, U2.C

25.4.

Divadlo ABC

S2.A, U2.B

2.5.

Duševní zdraví

U1.A

14.5.

Rudolfinum

N1.A

20.5.

23.5.

Hospodářská komora reprezentují školu
pozlacovači a sklenáři na Setkání evropské
aliance učňovského školství
Divadlo ABC
U1.A, U1.B

5.6.

Exkurze centrem Prahy (Královská cesta)

6.6.
6.6.

Návštěva Střední grafické školy Hellichova – S2.A, S3.A
restaurování knih
British Council
S1.A

7.6.

Exkurze Galerie Rudolfinum

U2.D(sk2)

11.6.

The Bear Theatre

S1.A, S2.A

14.6.

Památník Pečkárna
památník Heydrichiády
Přednáška o populační drogové závislosti

U1.A, U1.B

Odborná exkurze Znojmo

S1.A, S2.A, S3.A

20.6.
24. – 27. 6.

N1.A

U2.A, U2.B, U2.C

Žáci třídy N2A v plenéru na Hamerském rybníku (5. 9. – 13. 9. 2017) malovali krajinné
motivy – Hlavní téma: výuka malby vody. Materiály byly pastely a tempery. Ze studijních
kreseb žáci vycházeli v dalších úkolech malby i kresby v průběhu školního roku.

kdy

Název akce

Náplň

V rámci předmětu Dějiny umění a odborných předmětů Starožitníků proběhlo hned
několik mimořádných výletů a exkurzí – například
Český Krumlov

Podrobná exkurze pro starožitníky
(uměleckohistorický workshop –
prohlídka nepřístupných prostor,
depozitářů, ubytování na zámku

Olomouc

Městská rezervace - starožitníci

21. 4. 2018

Kostel sv. Vojtěcha Libeň

Ukázka secesní architektury pro učně

25. 6. 2018

Celodenní výkladová prohlídka Prahy

Dějiny umění - architektura

18.9. 2017
–
24. 9. 2017
3.1.2018

26. – 28. 6. 18 Plzeň, Holýšov, Horšovský Týn
12.10.2017

Mladý řemeslník roku

Výlet starožitníků
ocenění v Senátu ČR
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V průběhu školního roku žáci navštěvovali divadelní představení (souvislost s výukou Českého
jazyka a literatury) – divadla Pod Palmovkou, ABC, Rokoko, Ulita
Navštěvovali i připravovali výstavy, popřípadě se svými pracemi účastnili
(Novoměstská radnice, Veletržní palác (Památky, muzea a řemesla), Galerie Kus kovu (výstava žáci a
jejich mistři), Grabova vila (Hračky 1. republiky)
Loučení s Asií (Umění Asie a Afriky), Podoby a příběhy (portréty renesanční šlechty), Světlo
v obraze: český impresionismus – jen prohlídka
Sportovní aktivity:
Pravidelné bruslení, bowling, zimní výcvikový kurs
Další školní akce související s výukou
Návštěva Puncovního úřadu (11. 4. 2018)
Přednáška Drogová prevence (11. 4. 2018)
ZOO (25. 4. 2018)

Ve školním roce 2017/2018 úspěšně proběhly aktivity v rámci projektu Šablony
Podkovářská CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007629.
Díky podpoře z fondů EHS se dařilo uskutečnit rozvoj školy v oblastech, které bylo
třeba na základě průzkumu posílit.
Deset po sobě jdoucích měsíců to bylo kariérové poradenství, v šestnáctihodinových
blocích také doučování žáků v předmětech anglický a český jazyk nebo dějiny umění.
Uskutečnilo se jednorázové školení o inkluzi pro tým 18 zaměstnanců.
3 učitelé (Umělecký kovář a zámečník, pasíř; Umělecký keramik) absolvovali stáž ve
firmě, do výuky se zapojili odborníci – kovář, zlatník a rytec, odborník na drahé kameny, a pro
truhláře, řezbáře a starožitníky restaurátor památek ze dřeva.
Proběhlo také 3 sdílení zkušeností pro pedagogy různých škol.
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.

4.6 Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
I v roce 2018/2019 probíhal Přípravný kurz výtvarné výchovy pro uchazeče o studium
na naší škole. Do kurzu chodilo 23 účastníků.
Další mimoškolní aktivita byla Výstava p. Kolářové "Před maturitou" a výstava z prací školy
na radnici Prahy 8.
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4.7 Soutěže
Na kovářském sympoziu Hefaiston na hradě Helfštýně (pravidelně pořádaných
každoročně poslední víkend měsíce srpna) se naši žáci a mistři zúčastňují v soutěži v různých
kategorií. I v tomto školním roce získal ocenění náš mistr Petr Voříšek a paní Tatiana
Romanova za absolventskou práci v oboru zlatník a klenotník.

4.8 Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních
programů
V listopadu 2018 se ředitel školy zúčastnil Přeshraničních česko-německých dialogů
v Mariánských Lázních. V březnu 2019 navštívil se zástupcem pro praxi a žákem
Řemeslnickou komoru ve Weidenu v Horní Falci za účelem nastavení budoucí spolupráce.
V rámci Erasmu plus vyjelo v říjnu 2018 do Velké Británie a Irska 13 stážistů. Bydleli
v rodinách a stáž proběhla v provozech souvisejících s jejich obory (Muzeum 1. světové války,
Yatesův památník pro starožitníky, Grundlings Theatre a Georgina Chamber’s Salloon pro
vlásenkáře, Michael Budd blacksmith and sculptor, Irsko pro kováře a Breeogue Pottery, Irsko
pro keramika). Žáci čerpali jazykové, pracovní, kulturní i sociální zážitky po celý měsíc a
v rámci zpětné vazby uskutečnili prezentaci o svém pobytu před učiteli a veřejností 18. 12. 2018
ve škole.
V březnu až dubnu 2019 vyjeli 3 žáci kováři do Norska, kde byli umístěni v kovárně při
Odda Vidaregaande skule, partnerské organizaci naší školy. Získali opět neocenitelné
zkušenosti jak z praxe, tak z multikulturního norského prostředí.
Spolupráce právnické osoby s partnery
Se Sdružením pro umělecká řemesla Rudolfinea škola zahájila jednání s živnostenským
odborem Ministerstva průmyslu a odboru ohledně vyřešení vázaných a volných živností
uměleckých řemeslníků.
Škola spolupracuje s Kovářským společenstvem, profesním sdružením, které zastupuje
zájmy kovářů, zámečníků a podkovářů.
Na Hospodářské komoře v Praze škola reprezentovala Českou republiku při příležitosti
konference evropského učňovského školství (obory Umělecký pozlacovač a Umělecký
sklenář).
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Firmy Akant Art, Umělecké štukatérství Oliver Braun, Faza MakeUp 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 své obory.
Nemalou zásluhu na náboru žáků mají reprezentační akce, 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.

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

typ vzdělávání
rekvalifikace

zaměření

počet
účastníků

určeno pro
dospělé / žáky

akreditace
MŠMT
ano / ne
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PRO DOSPĚLÉ

ANO

-

-

-

Rekvalifikační

jiné (uvést jaké)

studium
ne

4.10 Další aktivity, prezentace
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 otevřených dveří.
Již tradičním se stal tzv. Velký den otevřených dveří, kdy jsou do naší školy zváni i celé
skupiny a třídy ze základních škol, vítáni jsou i soukromí zájemci. Ve škole jsou při této
příležitosti rozmístěna pracoviště i dalších oborů, která zde běžně nejsou, takže zájemci mohou
vidět mistry i učně všech oborů v akci.
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Termín

Účastní se

Akce

22. 9.

Machři roku - Prezentace na Machrech roku,
Letná
Jarmark uměleckých řemesel - 2. ročník
jarmarku uměleckých řemesel -Libeňský
zámek
Svatopetrské kování
kováři

1. 10.

Divadlo Hybernia (generální zkouška)

U2.A, U3.A

3. 10.

Národní památník na Žižkově exkurze

N1.A, N2.A, S1.A,
S2.A, S3.A, S4.A

7.11.

Jarmark COPTH

8.11.

Galerie Václava Špály

N2.A

13.11.

FRANTIŠEK KUPKA 1871–1957, Místo
konání: Valdštejnská jízdárna
Legiovlak exkurze

N1.A

13. 9.
14. - 15. 9.

15.11.
22. – 24. 11.

S1.A, S2.A, S3.A, S4.A

Schola Pragensis

28.11.

Divadlo Zkrocení zlé ženy

U1.A, U1.B

30.11.

Divadlo Tartuffe

N1.A, N2.A, S1.A,
S2.A, S3.A, S4.A

1.12.

Kováři v Čelákovicích

8.12.

Kováři v Praze 6 - Řepích

13.12.

Terezín exkurze

U3.A, U3.B

14.12.

Výstava Kolářová "Před maturitou"

N1.A

19.12.

Bruslení Černý most

U2.A

20.12.

Drážďany

S1.A, S2.A, S3.A, S4.A

29.1.

Sociální sítě, internet přednáška s policií ČR

U2.A, U2.C

29.1.

klauzury VŠUP

N1.A, N2.A

4.2.

Exkurze divadlo Hybernia

U1.A, U2.A, U2.D(Vla)

5.2.

Trestní odpovědnost mládeže

7.2.

Veronika Jiráňová - seminář pro vlásenkáře

N1.A, S2.A, S3.A,
U3.A, U3.B, U1.A,
U1.B
U1.A, U3.A

11.2.

Trestní odpovědnost mládeže

U2.B

27. – 28. 2.

Novoměstská radnice

26.3.

Sousedské setkání: Sýrie

3.4.

Historické zbraně a zbroje

10.4.

Divadlo komedie

U2.A, U2.B

U2.A, U2.C
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25.4.

Divadlo ABC

S2.A, U2.B

2.5.

Duševní zdraví

U1.A

14.5.

Rudolfinum

N1.A

20.5.

23.5.

Hospodářská komora reprezentují školu
pozlacovači a sklenáři na Setkání evropské
aliance učňovského školství
Divadlo ABC
U1.A, U1.B

5.6.

Exkurze centrem Prahy (Královská cesta)

6.6.
6.6.

Návštěva Střední grafické školy Hellichova – S2.A, S3.A
restaurování knih
British Council
S1.A

7.6.

Exkurze Galerie Rudolfinum

U2.D(sk2)

11.6.

The Bear Theatre

S1.A, S2.A

14.6.

Památník Pečkárna památník Heydrichiády

U1.A, U1.B

20.6.

Přednáška o populační drogové závislosti

U2.A, U2.B, U2.C

Odborná exkurze Znojmo

S1.A, S2.A, S3.A

24. – 27. 6.

N1.A

4.11 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 výměna plynových kotlů a výmalba, výměna linoleí a tabulí
v některých třídách.
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5

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

5.1 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním
roce 2018/2019
V období 13. 05. – 16. 05. 2019 proběhl termín komplexní kontroly ČŠI. Předmětem
kontroly bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední
školou podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Závěry
Vývoj školy - Od posledního inspekčního hodnocení došlo ke kompletní změně na
pozicích vedení školy. Došlo k mírnému nárůstu žáků, tříd a pedagogických pracovníků. Škola
kontinuálně rozvíjí nastavenou koncepci odborného vzdělávání (aktualizace školního řádu,
inovace ŠVP). Dochází k postupným pozitivním změnám ve fungování školy včetně prezentace
organizace na veřejnosti. Vedení školy se aktivně podílí na zapojení do četných projektů (včetně
mezinárodních programů) na podporu odborného vzdělávání a nadále rozvíjí funkční
partnerské vztahy účinně podporující odborné kompetence žáků. Zlepšují se materiální a
finanční podmínky pro vzdělávání.
Silné stránky - erudice učitelů praktického vyučování je předpokladem pro velmi
dobrou úroveň realizované výuky, - pozitivní pracovní atmosféra ve výuce praktického
vyučování, - dlouhodobá spolupráce se sociálními partnery přispívá k těsnějšímu propojení
výuky s praxí a následnému uplatnění absolventů.
Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení - nedostatečné vedení pedagogického
procesu, nekomplexnost a nesystematičnost přijímaných opatření ve vztahu k výsledkům
vzdělávání, nižší míra metodické podpory pedagogů, - nedostatečná podpora DVPP v oblasti
aktivizačních metod a forem výuky, - v části výuky teoretického vzdělávání nižší míra
metodické a didaktické propracovanosti, která vedla k pasivitě žáků, - méně častá diferenciace
výuky vzhledem k individuálním vzdělávacím potřebám žáků, - vyšší neúspěšnost žáků ve
společné části maturitní zkoušky, - stále vysoká absence žáků, která má negativní dopad na
výsledky vzdělávání žáků.
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Doporučení pro zlepšení činnosti školy - plánovat DVPP i na aktivizační metody a
formy vzdělávání, - zlepšit zajištění výuky pedagogy splňující odbornou kvalifikaci,

-

systematicky sjednotit hodnocení výsledků vzdělávání, využívat vhodné interní způsoby
ověřování míry zvládnutí očekávaných výstupů ŠVP, - plánovat DVPP i na aktivizační metody
a formy vzdělávání, - lépe promýšlet organizační a časové rozložení činností ve struktuře
vyučovací hodiny směrem k aktivnímu zapojení žáků, - zintenzivnit hospitační činnost a u
některých pedagogů cíleně směřovat ke konkrétním doporučením pro zkvalitnění výuky,
důsledně sledovat účinnost přijatých opatření,
- podporovat vzájemné hospitace pedagogických pracovníků a sdílení jejich
pedagogických zkušeností, - systematicky a komplexně přijímat opatření ve vztahu k
výsledkům vzdělávání žáků, průběžně vyhodnocovat jejich účinnost.
Pro účely zvýšení dotací právnická osoba vykonávající činnost školy dosahuje výsledků
hodnocení požadovaných dle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací
soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.

5.2 Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2018/2019
a) Zpráva nezávislého auditora
Dne 09. 08. 2019 byla na podatelnu MHMP doručena zpráva nezávislého auditora
o ověření zisku a ztráty a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření za rok
končící k 31. 12. 2018.
Výrok auditora zní: „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. 2018 v souladu s metodami
účtování a oceňování podle českých předpisů. Také rozdělení výsledku hospodaření za rok
končící 31. 12. 2018 ve všech významných (materiálních) ohledech věrně splňuje podmínky
použití zisku podle zákona na vzdělávání a školské služby.“
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b) Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu uskutečnil kontrolu ve škole 13. 06.
2019.
Průběh kontroly, zjištěné skutečnosti:
Kontrola byla zaměřena na dodržování povinností kontrolované osoby (zaměstnavatele)
zajistit: --- bezpečné pracoviště a pracovní prostředí, --dodržování požadavků na pracovní prostředky a zařízení, --správnou organizaci práce a bezpečné pracovní postupy, --- bezpečnostní značky a
značení na pracovišti, --- dokumentaci k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
Jednotlivá pracoviště (třídy, dílny, technické místnosti, chodby, schodiště) v objektu
školy byla
uspořádána a vybavena v souladu s platnými předpisy. Pracovní podmínky pro zaměstnan
ce odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na
pracoviště a pracovní prostředí. Například povrchy podlah a schodů v prostorách školy, b
yly rovné, pevné, suché bez nebezpečných prohlubní či výstupků.
Volné strany schodů byly opatřeny
ochranným zábradlím proti pádu osob. Každé schodišťové rameno bylo vybaveno madlem
alespoň z jedné strany. První a poslední stupně schodišť byly v
každém schodišťovém rameni rozeznatelné od okolní podlahy.
Požadavky pracovní prostředky a zařízení
Technická zařízení, stroje a nářadí používané na pracovišti byly z hlediska bezpečnosti a
ochrany zdraví vhodné pro práci. Elektrické spotřebiče (stroje,
počítače, tiskárny) včetně pohyblivých přívodů a prodlužovacích vodičů byly
každoročně kontrolovány a pravidelně revidovány.
Požadavky na organizaci práce Nebezpečné podmínky na pracovišti
způsobené špatnou organizací práce nebyly zjištěny.
Bezpečnostní značky, značení a signály
Nebezpečná místa, kde mohlo dojít ke zranění nebo poškození zdraví, byla označena výstr
ažnými značkami.
Dokumentace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Byla předložena
veškerá povinná dokumentace (viz Doklady předložené ke kontrole).
Kontrolní zjištění:
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
c) Hygienická stanice pro Prahu 9
V březnu 2019 proběhla namátková kontrola pracovnice Hygienické stanice pro Prahu 9.
Zjištěné závady byly napraveny výmalbou a vyčištěním umývárny a šaten v dílenské
budově.
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d) Finanční úřad pro Prahu 9 provedl do 18. 03. 2019 kontrolu na daň z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti a daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických
osob za období 2015, 2016 a 2017.
Daňovou kontrolou nebyly zjištěny skutečnosti vedoucí k doměření daně, popř. postup dle
§143 daňového řádu.
e)

Z odboru

kontroly

OP

MŠMT

proběhla

05.

03.

2019

kontrola

projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007629 Šablony Podkovářská. Kontrola shledala, že projekt je
uskutečňován a vykazován dle předepsaných norem MŠMT.
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Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018
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7

Další informace

1. Učební plán
2. Zpráva auditora (samostatně)
3. Zápis ze školské rady 08. 10. 2019 (samostatně)
4. Prezenční listina ze školské rady 08. 10. 2019 (samostatně)

7.1 Učební plán

7.1.1 Uměleckořemeslné obory
Kód a název oboru vzdělávání: 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník
Název ŠVP: Umělecký kovář a zámečník
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Dosažený stupeň vzdělání:
Datum platnosti:

Vzdělávací
oblast/Obsahový okruh

Jazykové vzdělávání a
komunikace
Společenskovědní
vzdělávání
Přírodovědné vzdělávání

střední

od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem

Předmět

Studium
1.
2.
3.
ročník ročník ročník
Povinné předměty
Anglický jazyk
2
2
2
Český jazyk
2
2
1+1
Občanská nauka
1
1
1
Fyzika

1

Chemie

Matematické vzdělávání
Vzdělávání pro zdraví
Vzdělávání v informačních
a komunikačních
technologiích

1

Matematika
Tělesná výchova
Informační a
komunikační
technologie
Technická
dokumentace

2
1
1

6
5+1
3
1

1

Základy ekologie

Týdenní
dotace(celkem +
disponibilní)

1
1

1
1
1

1
1

4
3
2

0.5

1

1.5
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Vzdělávací
oblast/Obsahový okruh

Předmět

Ekonomické vzdělávání

Ekonomika

Odborné vzdělávání

Dějiny umění
Materiály

Celkem hodin

Studium
1.
2.
3.
ročník ročník ročník
2
1
2

1+1
1

Týdenní
dotace(celkem +
disponibilní)

1+1

Odborný výcvik
13+2 13.5+4 13.5+4
Technické kreslení
1
1
1
Technologie
2
2
2
Výtvarná výchova 1+1 1+1
1+1
33
35
35.5

2
3+2
3
40+10
3
6
3+3
87.5+16

7.1.2 Umělecké řemeslné práce
Kód a název oboru vzdělávání: 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce
Název ŠVP: Umělecké řemeslné práce
Délka a forma studia: 2 roky, denní studium
Dosažený stupeň vzdělání: střední s maturitou
Datum platnosti: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem

Vzdělávací
oblast/Obsahový okruh

Společenskovědní
vzdělávání
Matematické vzdělávání

Studium
1.
2.
ročník ročník
Povinné předměty
Cizí jazyk
3
3
Český jazyk
3
3
Základy společenských
2
2
věd
Matematika
4

Vzdělávání pro zdraví
Ekonomické vzdělávání
Odborné vzdělávání

Tělesná výchova
Ekonomika
Akrylová malba

2
2
0+2

2
0+1

4
2+1
0+2

Dějiny umění
Monumentální malba
Techniky
Výtvarná výchova
Základy muzejní péče

2+2
1+1
3
2+2

2+2
1+1
3
2+2
0+2

4+4
2+2
6
4+4
0+2

Jazykové vzdělávání a
komunikace

Předmět

Týdenní dotace(celkem +
disponibilní)

6
6
4
4
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Vzdělávací
oblast/Obsahový okruh

Ostatní předměty

Předmět

Studium
1.
2.
ročník ročník
Ostatní předměty
Anatomie člověka pro
0+2
výtvarníky
Fotografování
0+1
Seminář z českého jazyka

Týdenní dotace(celkem +
disponibilní)

0+2
0+1

0+4

0+4

0+4

0+4
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42+26

Volitelné předměty
Volitelné předměty
 Seminář z matematiky
 Seminář z cizího jazyka
Celkem hodin

34
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7.1.3 Obor starožitník
Kód a název oboru vzdělávání: 82-48-L/01 Starožitník
Název ŠVP: Starožitník
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Dosažený stupeň vzdělání: střední s maturitou
Datum platnosti: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Vzdělávací oblast

Jazykové vzdělávání a
komunikace
Společenskovědní
vzdělávání
Přírodovědné vzdělávání

Předmět

Studium
1.
2.
3.
ročník ročník ročník
Povinné předměty
Anglický jazyk
2+2 2+1 2+1
Český jazyk
2
2+1 2+1
Německý jazyk
2
1+1
Občanská nauka

2

Fyzika

2

Chemie
Základy ekologie

1+1

1+1

4.
ročník

Týdenní
dotace(celkem +
disponibilní)

2+1
2+1
1+1

8+5
8+3
4+2

1+1

5+3
2

1

1

1+1

1+1

Matematické vzdělávání
Estetické vzdělávání

Matematika
Psychologie

2
1

2
1

2

2

8
2

Vzdělávání pro zdraví
Vzdělávání v informačních a
komunikačních
technologiích
Ekonomické vzdělávání

Tělesná výchova
Informační a
komunikační
technologie
Ekonomika

2
1

2
1

2
1

2
1

8
4

2

1

3

Odborné vzdělávání

Dějiny umění
Depozitář a
ochrana předmětů
Odborný výcvik
Památková péče a
sběratelství
Techniky
Užité umění
Výtvarná výchova

2

2

2
2

2

8
2

6

6

6

6
2

24
2

5
2
2

3.5
2
2

3.5
2

2
2

14
8
4

Znalectví
Ostatní předměty

2

Ostatní předměty
Seminář z českého
jazyka
Volitelné předměty

2
0+4

0+4
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Vzdělávací oblast

Předmět

Volitelné předměty
 Seminář z matematiky
 Seminář z anglického jazyka
Celkem hodin

Studium
1.
2.
3.
4.
ročník ročník ročník ročník
0+4

35

34.5

32.5

38

Týdenní
dotace(celkem +
disponibilní)
0+4

118+22
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Výroční zpráva byla zpracována dne 06. 10. 2019.
Zpracoval:
Mgr. Radek Coufal, ředitel školy

Výroční zpráva za rok 2018 - 2019 byla projednána Školskou radou 08. 10. 2019 a schválena:

Zbyněk Zatloukal, předseda školské rady

Mgr. Libuše Marie Zemanová, zástupce zřizovatele

Dagmar Fialová, za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

V Praze, 08. 10. 2019

Výroční zprávu předkládá: V Praze, 08. 10. 2019.

Mgr. Radek Coufal
ředitel školy
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