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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. 2020. 

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

Zřizovatelem 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 coufal@umeleckoremeslna.cz 

 

b) Ředitel (telefon, email): 

Období Příjmení a jméno Telefon Emailová adresa 

od 1. 8. 2015 Mgr. Radek Coufal 774749632 coufal@umeleckoremeslna.cz 

 

c)  Zástupci ředitele (telefon, email): 

Období Příjmení a jméno Telefon Emailová adresa 

od 1. 9. 2017 Mgr. Filip Čermák 777608663 cermak@umeleckoremeslna.cz 

Od 1. 1. 2019 Zdeněk Litera 602300930 litera@umeleckoremeslna.cz 

 

1.3 Webové stránky školy 

Adresa školy: www.umeleckoremeslna.cz 

1.4 Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich 

cílová kapacita 

 střední škola, IZO 000222411, cílová kapacita 430 žáků 
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1.5 Obory vzdělání SŠ 

škola kód 
název oboru / vzdělávacího 

programu 

cílová 

kapacita 

oboru / 

programu 

SOŠ 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 55 

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 

1.6 Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu 

roku 2019/20: 

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 2019/2020 vyučovány podle Školních vzdělávacích programů. 

b) Zrušené obory / programy 

Oproti školnímu roku 2018/2019 nedošlo ke zrušení žádného z výše uvedených 

oborů. 

1.7 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 
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českých a 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. 

1.8 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. 

Nově vymalovány byly chodby v dílenské budově, jídelna s přilehlou chodbou, 

truhlářská dílna a umývárna s šatnami.  

Nákladem majitele budovy byla realizována stavba truhlářské dílny, nyní ve stavu 

žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a stěhování vybavení.  

Byla opravena umývárna a šatna v dílenské budově. Realizaci obou úprav provedla 

firma Bauing. Do šaten bylo přikoupeno 24 nových kovových skříní.  

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 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 kmenová třída pro obor starožitník, knihovna, studovna, 

výstavní a zkušební místnost v době maturitních a závěrečných zkoušek.  

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, 
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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 kabinet učitelů dějin umění 

a výtvarné výchovy. 

Ve čtvrtém nadzemním podlaží je v učebně č. 10 modelovna, V učebně 11 se vyučuje 

informatika, 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.  

Ve 3. patře se dokončuje třídění archiválií. Archiv byl přesunutý z místnosti 

„ekonomické oddělení“ do nově vybavené místnosti „archiv“ u štítu.  V prostorách u štítů se 

dále nacházejí sklady výtvarných potřeb a prací a ještě jedna místnost pro archiválie. 

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.). 

Žáci oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř mají 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 jsou umístěny stroje jako padací 

nůžky, soustruh, lis, vrtačky a další pro výuku žáků. I v zámečnické dílně je další kovářská 

výheň. 

V 1. patře dílenské budovy je ve dvou místnostech vlásenkářská dílna. Posilovna byla 

zrušena a udělala se tu běžná učebna, vybavila se PC a projekcí.  

V prostorách správkárny aut a garáže byla v červenci – srpnu 2020 realizována stavba 

truhlářské dílny.  
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1.9 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 do 21. 9. 2020 Mgr. Libuše Marie Zemanová zástupce zřizovatele 

Od 22. 9. 2020 Iveta Růžičková zástupce zřizovatele 

od 19. 2. 2016 Zbyněk Zatloukal zástupce pedagogů, předseda 

od 13. 2. 2019 do 30. 6. 2020 Dagmar Fialová zástupce rodičů a zletilých žáků 

Od 1. 7. 2020  Barbora Cimburková zástupce rodičů a zletilých žáků 

 

Barbora Cimburková byla jmenována ředitelem školy po 2 neúspěšných kolech 

doplňkových voleb dle § 167 Školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyš. odb. aj. vzdělávání). 

Iveta Růžičková byla jmenována ředitelem školy se souhlasem zřizovatele poté, co se 

Mgr. Marie Libuše Zemanová svého členství vzdala.  

 

Zasedání Školské rady proběhla: 4. 10. 2019, 28. 8. 2020 
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2 Pracovníci školy 

2.1 Pedagogičtí pracovníci 

2.1.1 počty osob 
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SOŠ uměleckořemeslná 

s. r. o. 
3 3 17 17,2 19 5,8 36 11,19 

 

2.1.2 kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

škola počet pedagogických pracovníků 
celkem % z celkového počtu ped. 

pracovníků 

SOŠ uměleckořemeslná 

s. r. o. 

kvalifikovaných 35 97 % 

nekvalifikovaných 1 3 % 

2.1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 1 

Specializované 

studium metodiků 

prevence 

1 NIDV 

kurzy 1 

Jak hodnotit a 

klasifikovat žáky 

cizince v předmětu ČJ 

2 NIDV 

kurzy 1 
Rizikové chování dětí 

a mládeže 
1 NIDV 

kurzy  2 Zadavatelé + SPUO 3 NIDV 
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doplňkové 

pedagogické studium 
1 DPS 1 DPS Akademie řemesel 

školský management 1 
Profesní průprava 

zástupců ředitele 
1 NIDV  

rozšiřování aprobace 4 Studium na VŠ 4 PaedF UK 

jiné (uvést jaké) -    

 

2.1.4 Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací  

(dle zákona o ped. prac.) 

4 

bez odborné kvalifikace  

(dle zákona o ped. prac.) 

0 

rodilý mluvčí 0 

2.2 Nepedagogičtí pracovníci školy 

2.2.1 počty osob  

fyzické osoby 

celkem 

přepočtení na plně 

zaměstnané 

6 5,16 

2.2.2 Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 0 - 0 - 

kurzy 0 - 0 - 

jiné (uvést jaké) 1 Práce ve výškách 1 Safety.com 
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3 Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 

3.1 Počty tříd a počty žáků 

škola 
počet 

tříd 

počet 

žáků 

SOŠ uměleckořemeslná s. r. 

o. 

15 249 

 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: 

 

- přerušili vzdělávání: 13 

- nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 

- sami ukončili vzdělávání: 14 

- vyloučeni ze školy: 2 

- nepostoupili do vyššího ročníku: 4       

- z toho nebylo povoleno opakování: 2 

- přestoupili z jiné školy: 2 

- přestoupili na jinou školu: 3 

- jiný důvod změny (uveďte jaký):  opakování ročníku: 13 

- dodatečné přijetí do 1. ročníku: 6 

- přijetí do vyššího ročníku: 1 

3.2 Průměrný počet žáků na třídu a učitele 

 

a. denní vzdělávání 

 

škola 

průměrný počet 

žáků 

na třídu 

průměrný počet 

žáků na učitele 

SOŠ uměleckořemeslná s.r.o. 16,6 6,91 
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3.3 Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 
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SOŠ 

uměleckořeme

slná s. r. o. 

počet 

žáků/studentů 

celkem 

8 1 1 5 2 4 4 2 0 2 87 15 1 135 

z toho nově 

přijatí 
6 1 0 2 1 1 2 1 0 2 34 8 0 58 

3.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (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 26 

neprospělo 18 

opakovalo ročník 13 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací 209 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů 92 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 26,8 

z toho neomluvených 4,6 

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 77 

z toho konali zkoušku opakovaně 0 
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počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce 

v řádném termínu 
0 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl vyznamenáním 17 

prospěl 52 

neprospěl 8 

 

škola SOŠ uměleckořemeslná s. r. o. 

MATURITNÍ 

ZKOUŠKY 

Denní 

vzdělávání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 19 

z toho konali zkoušku opakovaně 6 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce 

v řádném termínu 
0 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 1 

prospěl 5 

neprospěl 13 

3.6 Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2020/2021 SŠ  

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) 

počet přihlášek celkem        151 

počet kol přijímacího řízení celkem 4 

počet přijatých celkem včetně přijatých na 

autoremeduru 
117 

z toho v 1. kole 63 

z toho ve 2. kole 17 
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z toho v dalších kolech 37 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 12 

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 

obor: 82 – 51 – H/01 0 

obor: 82 – 51 – H/02 2 

obor: 82 – 51 – H/03 5 

obor: 82 – 51 – H/04 5 

obor: 82 – 51 – H/05 1 

obor: 82 – 51 – H/06 5 

obor: 82 – 51 – H/07 5 

obor: 82 – 51 – H/08 3 

obor: 82 – 51 – H/09 2 

obor: 82 – 48 – L/01 10 

obor: 82 – 51 – L/51 0 

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 

Arménská republika - 1 

Chorvatsko – 1 

Itálie – 1 

Litevská republika - 1 

Ruská federace – 3 

Slovenská republika – 2 

Ukrajina – 2 

 

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.  
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3.10 Ověřování výsledků vzdělávání 

 Žáci maturitních ročníků N2A a S4A si vyzkoušeli vzorové didaktické testy a písemné 

práce z jazyků, stejně tak cvičné ústní zkoušky ze společné části maturity přímo ve škole před 

komisí (školní simulace zkoušky).  

3.11 Školní vzdělávací programy 

Během školního roku 2019/20 nebylo učiněno žádných změn v ŠVP. Pouze proběhlo 

sepisování poznatku pro změnu ŠVP pro rok 2021/2022. 

3.12 Jazykové vzdělávání a jeho podpora  

Ve škole jsou vyučovány dva cizí jazyky – anglický a německý.  Ruský jazyk nebyl pro 

nízký počet zájemců otevřen. Každý žák absolvuje povinně výuku 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 v maturitních oborech podle Real Life Elementary (učebnice + 

pracovní sešit), anglicko-české a česko-anglické slovníky od nakladatelství Lingea, časopis 

Gate, Bridge. V učňovských oborech došlo k nahrazení učebnice Chill Out od 1. ročníku 

učebnicí New Horizons, 2. díl. V oboru starožitník se rozhodlo o nahrazení učebnicí New 

English File (Elementary Student Book + Elementary Workbook).  

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 apod.)   

Výrazným obohacením byla jazyková příprava (online i prezenčně) na stáže Erasmus+. 

Do Norska, britského Potsmouthu a irského Sliga vyjelo zbývajících 14 stážistů a 3 dozory.  

Pobyt byl pro stážisty jazykově i multikulturně obohacující. Stáže se uskutečnily přímo ve 

firmách. Agentura brala stážisty i na výlety po destinacích.  

Vyučující anglického jazyka s žáky navštívila opět British Council.  
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Škola rozvíjí dovednosti v českém jazyce (zejména čtenářskou gramotnost – i v rámci 

projektu šablony II, 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. 

  



18 

 

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 2019/2020 

Září 

- Zahájení školního roku, uvítání 1. ročníků, informace o chodu školy a systému 

výchovného poradenství 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 

- Adaptační pobyty U1A (16. - 17. 9.),  U1B (30. 9. – 1. 10.), výjezdní týden oboru 

Starožitník 

- 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 – témata - studijní obtíže, absence ve výuce ze zdravotních 

důvodů, osobnostní orientace, práce se stresem 

- Informace k výjezdu žáků v programu Erasmus  

- Veletrh vzdělávání Gaudeamus – karierové informace pro žáky vyšších ročníků 

- Monitoring chování ve třídách, spolupráce s TU 

- Péče o příjemné klima a zeleň školy 

- Spolupráce s OSPOD, SPC a PPP 

- Aktivní účast na Dni řemesel pro veřejnost 2. 10. 
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- 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 

- Vytváření agendy kontaktů kvalitních psychologických a terapeutických služeb pro 

potřeby žáků a jejich ZZ 

- Konzultace Doporučení k uzpůsobení konání MZ 

Listopad 

- Péče o žáky s PO – individuální pohovory, čtvrtletní hodnocení péče, 43 žáků 

- Péče o zdravotně znevýhodněného žáka – změna učebního oboru a pracoviště OV, 

kontrolní pohovory se žákem a rodiči, návrh vhodné formy doučování 

- Hospitace ve výuce – komunikační obtíže, opakovaná práce se třídním kolektivem U2A 

a TU 

- Přednáška Konflikt a jeho řešení – U2A 

- Výchovné jednání se žáky  - docházka, správnost omlouvání v TV i OV 

- Konzultace s rodiči a poradenským zařízením 

- Spolupráce s novými vyučujícími, metodika PO 

- Spolupráce s  OV  - obava z neúspěchu – přezkoušení, pozitivní motivace k závěrečným 

zkouškám 

- Setkání v PPP – téma Kyberšikana 

- Výchovná porada 6. 11. napříč třídami 

- Třídní schůzky 13. 11., společné oslovení rodičů i osobní konzultace, stavba nových 

PLPP 

-  Spolupráce s OSPOD – rodinné vztahy, vliv na studijní výsledky žáka 

- Účast na DOD 

- Pedagogické konzultace VP a garance praxe pro studující kolegy   

- Vedení agendy 

Prosinec 

- Kontrola školní úspěšnosti a docházky žáků, individuální pohovory, telefonická 

intervence u zákonných zástupců 

- Návštěvy adventních výstav napříč předměty, důraz na tradice 

- Osobnostní rozvoj – nástavbové studium – Efektivní plánování činnosti, duševní 

rovnováha 

- Podpora komunikace mezi učitelem a žákem v praxi 

- Účast na školení BOZP pedagogů  

- 18. 12. prezentace výstupů programu Erasmus pro ostatní žáky 

- Výchovné pohovory – témata - finanční gramotnost žáka a rodinné vztahy, spolupráce 

s rodinou, změna pohlaví, plánování času, sebeorganizace, zodpovědnost 

- Příprava na TZ 
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Leden 

- Výchovné pohovory  - docházka, nekázeň, zdravotní obtíže a jejich řešení v rámci 

školní výuky, konzultace stavu s lékaři, doporučení terapie 

- Kontrola prospěchu, možné intervence 

- Talentové zkoušky 6. – 8. 1. 2020 – 1. kolo – pohovory se zájemci o studium a jejich 

zákonnými zástupci návazně 

- 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 

- 12. – 13.1 – účast na akci Řemesla živě 

- 13. 1. – pedagogická porada napříč předměty a třídami, potřeby žáků a pedagogů 

- Klasifikační porada 21. 1. – ZPV z výuky, poradenské informace sboru 

- 23. 1. ples SOŠ 

- 27. 1. Dotazníkové a ústní šetření (nuv) v oblasti inkluze v SOŠ, sdílení zkušeností 

z praxe školy 

- 30. 1. Školení Šikana pro pedagogický sbor – Mgr. Jiří Maléř 

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 ve spolupráci s vedením školy 

- 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 

- 4. 2. Semináře Praktická 1. Pomoc (U1A, N1A), 6. 2. (U1B, S1A) 

- 12. 2. – poradenské setkání VP Prahy 9 – vzdělávání studentů s OMJ 

- Podpora motivace žáků ke studiu formou opakovaných vstupů odborníka do výuky 

(RNDr. Hanus, Ing. Volráb) – bude pokračovat i v příštím školním roce 

- Nábor žáků do maturitního studia 

- Osobnostní testy – téma Sebepoznávání, Reálné sebehodnocení – obor Starožitník 

 

Březen – Duben -  Květen  

- 3. 3. – širší setkání odborníků u kulatého stolu za podpory Asociace malých a středních 

podnikatelů – podpora oborů umělecký štukatér, pozlacovač, požadavky OV a TV, 

pomoc s náborem, možnosti uplatnění, KP 

- 9. a 10. 3. – schůzky s žáky budoucích 1. ročníků a jejich ZZ 
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- Od 11. 3. vzhledem k epidemiologické situaci (onemocnění COVID-19) distanční 

výuka, vzdálená komunikace se žáky a ZZ, řešení složitých osobních i rodinných 

problémů žáků, dopomoc psychické a informační podpory, KP 

- Semináře Ekologie a udržitelnost a Duševní zdraví – přesunuty vzhledem k omezení 

prezenční formy studia na další školní rok  

- Vedení dokumentace 

 

Červen 

- 3. 6. – výchovná porada 

- 4. 6. – školení ŠMP – Rizikové chování žáků 

- doklasifikace 1. pol. a příprava klasifikace 2. pololetí 

- 10. 6. – náhradní kolo TZ – návazné pohovory 22. 6. 

- 3. a 6. 6. - Beseda s Policií ČR na téma Bezpečnost na sociálních sítích a internetu, žáci 

2. ročníků – přesunuta na další školní rok 

- Výchovná jednání ve spolupráci s vedením školy a OV – dopomoc žákům, psychické 

obtíže sociální izolace, změněné studijní podmínky vzhledem k COVID 

- Příprava nových kritérií hodnocení TZ pro následující školní rok 

- Péče o zeleň školy  

- Plán adaptačních pobytů pro podzim 2020 

- Závěrečné zhodnocení činnosti a plánů IVP, PLPP, PO, uzavření agendy 

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 ŠMP podrobně ve svých poradenských záznamech.  

V 1. pololetí bylo v péči výchovné poradkyně 43 žáků se SVP, ve 2. pololetí v důsledku 

přestupů a nových potřeb ve vzdělávání pak 48 žáků se SVP (speciálními vzdělávacími 

potřebami).  

Žáci SOŠ se SVP úspěšně využívali pro své inkluzivní vzdělávání PO 1. a 2. stupně 

převážně ve formě PLPP a IVP. 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. 

Vzájemnou spolupráci mezi školou a poradenskými institucemi hodnotíme oboustranně 

jako přínosnou. 

VP a ŠMP mezi sebou pravidelně a úzce spolupracují, a tím navyšují kvalitu péče o 

žáky, pedagogy i pozitivní klima celé školy.  
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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 do 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. 

4.3 Multikulturní výchova 

Vyučující občanské nauky zařazují do výuky téma aktivního občanství, bezpečnosti, 

lidských a občanských práv, zdraví či odpovědnosti v lokálních a globálních souvislostech. 

Vyučující občanské nauky a ZSV učí žáky uvědomovat si – v rámci plurality a 

multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní 

tolerancí k identitě druhých. 

4.4 Výchova k udržitelnému rozvoji 

Žáky jednotlivých oborů vedou k výchově k udržitelnému rozvoji jednak vyučující 

ekologie a občanské nauky (ZSV), jednak výtvarníci a umělečtí řemeslníci (často v nových 

formách umění jako materiál používají použité kovy, dřevo, plasty nebo papír).  

 V rámci etiky jsou vedeni k zodpovědnosti, respektování ostatních živých organismů a 

zachování plnohodnotných podmínek pro život budoucích generací (v psychologii, ZSV – 

filozofii). 
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4.5 Soutěže, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy, prezentace 
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4.6 Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

I v roce 2019/2020 probíhal Přípravný kurz výtvarné výchovy pro uchazeče o studium 

na naší škole. Do kurzu chodilo 20 účastníků. V nabídce byl Základní kurz keramiky.  

4.7 Soutěže 

Většina soutěží a festivalů byla vzhledem k epidemiologické situaci zrušena nebo 

přesunuta na další rok. 

4.8 Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních 

programů 

Ve školním roce 2019/2020 pokračovala spolupráce se zahraničními partnery i zapojení 

do mezinárodních programů. 

V září – prosinci 2019 byli 2 stážisté z oboru starožitník v irském Sligu – v místní 

galerii. Dalších 12 stážistů odjelo do Sliga a do Portsmouthu na konci září na měsíční stáž (v 

oboru vlásenkář a maskér, umělecký kovář, umělecký truhlář, umělecký sklenář a zlatník.  

Pokračuje spolupráce s norskou školou v Oddě, kam jsme na festival poslali kovářské 

výrobky. Stáž norského kováře oddálil Covid 19.  

Žáci i dozory si přivezli ze zahraničí nové pracovní postupy, cestovní a kulturní zážitky, 

nadhled, setkali se tam s multietnicitou i odlišným vnímáním svých oborů a řemesel.  

4.9 Spolupráce právnické osoby s partnery 

Škola pokračovala ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků 

České republiky (AMSP ČR) i Kovářským společenstvem.  

Se Sdružením pro umělecká řemesla Rudolfineou se snaží změnit situaci v živnostech 

uměleckých řemeslníků – aby absolvent oboru měl v živnostenském listě „Umělecký štukatér“, 

nikoli „Zednické práce“ apod.  

Dalšími partnery školy jsou v kulturní oblasti Odbor kultury městské části Praha 8 

(výstavy, akce), Kutil Junior, potenciální zaměstnavatelé (Akant Art, Umělecké štukatérství 
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Oliver Braun, Národní divadlo, Technické muzeum, Televize Prima – zde zejména mediální 

projekt Řemeslo nenahradíš a mnozí další.  

4.10 Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). 

 

typ vzdělávání zaměření 
počet 

účastníků 

určeno pro 

dospělé / žáky 

akreditace 

MŠMT 

ano / ne 

rekvalifikace 
Rekvalifikační 

studium 
59 PRO DOSPĚLÉ ANO 

jiné (uvést jaké) ne - - - 

4.11 Další aktivity, prezentace  

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o. se v 1. pololetí školního roku 2019/2020 

prezentovala na tradičních výstavních akcích v Praze (Schola Pragensis, Řemesla živě na 

Novoměstské radnici), akcím a prezentacím od března do srpna 2020 zamezil Covid 19.  

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 2. 10. 2019 tzv. Velký den otevřených dveří, kdy jsou do naší školy 

zváni i celé skupiny a třídy ze základních škol, vítáni jsou i soukromí zájemci.  

 Příležitosti vidí vedení školy v mediální prezentaci. Pro Prima Doma se do seriálu 

„Řemeslo nenahradíš“ natočily 3 díly – o uměleckém kováři, umělecké keramičce a 

uměleckém štukatérovi. Online uveřejňuje škola články na https://primadoma.cz/projekt-

152285-remeslo-nenahradis/1 nebo ve Zpravodaji AMPS – Fandíme řemeslu.  

https://primadoma.cz/projekt-152285-remeslo-nenahradis/1
https://primadoma.cz/projekt-152285-remeslo-nenahradis/1
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4.12 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 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 2019/2020 

Ve školním roce 2019/2020 žádné šetření ze strany ČŠI neproběhlo.  

5.2 Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2019/2020 

 

a) Zpráva nezávislého auditora 

 

Dne 13. 07. 2020 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. 2019. 

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. 2019 v souladu s metodami 

účtování a oceňování podle českých předpisů. Také rozdělení výsledku hospodaření za rok 

končící 31. 12. 2019 ve všech významných (materiálních) ohledech věrně splňuje podmínky 

použití zisku podle zákona na vzdělávání a školské služby.“ 

 

b) Kontrola PO od HZS hl. města Prahy 16. 7. 2020 

Dne 16. 7. 2020 proběhlo šetření HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU 

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (č. j. HSAA- 8786-2/2020).  

Provozované činnosti v kontrolovaných objektech nevykazuje další znaky rozhodné 

pro přiřazení charakteristik dle § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně. Dokumentace o 

začlenění provozovaných činností byla, včetně prohlášení, dne 18. prosince 2019 schválena 

a podepsána statutární orgán kontrolované osoby a svým obsahem splňuje požadavky 

zákona o PO a vyhlášky o PP. 

V době kontroly bez zjevných nedostatků. 
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6 Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2019 
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7 Problematika související s COVID-19 

Škola byla podle nařízení MZ a MŠMT od 10. 3. 2020 uzavřena z hygienických důvodů.  

Vzdělávání se uskutečňovalo distančně až do 10. 5. pro závěrečné ročníky a do 7. 6. pro nižší 

ročníky. Hlavním komunikačním kanálem ustanovil ředitel školy systém Bakaláři – Komens. 

Tam, kde to bylo nutné, komunikovali žáci s vyučujícími e-mailem, někde dokonce přes třídní 

skupinu na Facebooku.  

Výuka byla asynchronní. Ředitel školy korigoval přiměřenost zadávaných úkolů a témat na 

dálku.  

Distanční výuka byla problematická pro 10% žáků, kteří nebyli technicky vybavení.  

Od 11. 5. 2020 využilo obnovené formy prezenční výuky přes 90% žáků konečných ročníků. 

Ředitel školy stanovil náhradní způsob vykonání praktické závěrečné zkoušky.  

Maturitní a závěrečné zkoušky se konaly v náhradních termínech, všechny ale do konce června 

2020. Prezenční výuky od 8. 6. využilo jen 20% žáků z nižších ročníků.  

8 Další informace 

1. Učební plán 

2. Zpráva auditora (samostatně) 

3. Zápis ze školské rady 29. 9. 2020 (samostatně) 

4. Prezenční listina ze školské rady 29. 9. 2020 (samostatně) 

8.1 Učební plán 

8.1.1 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: střední 

Datum platnosti: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem 
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Vzdělávací 
oblast/Obsahový okruh 

Předmět Studium Týdenní 
dotace(celkem + 

disponibilní) 
1. 

ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

Povinné předměty 

Jazykové vzdělávání a 
komunikace 

Anglický jazyk 2 2 2 6 

Český jazyk 2 2 1+1 5+1 

Společenskovědní 
vzdělávání 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Přírodovědné vzdělávání Fyzika  1  1 

Chemie   1 1 

Základy ekologie 1   1 

Matematické vzdělávání Matematika 2 1 1 4 

Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 1 1 1 3 

Vzdělávání v informačních 
a komunikačních 
technologiích 

Informační a 
komunikační 
technologie 

1.5 1  2,5 

Technická 
dokumentace 

 0.5 0.5 1 

Ekonomické vzdělávání Ekonomika   2 2 

Odborné vzdělávání Dějiny umění 1 1+1 1+1 3+2 

Materiály 2 1  3 

Odborný výcvik 13+2 13.5+4 13.5+4 40+10 

Technické kreslení 1 1 1 3 

Technologie 2 2 2 6 

Výtvarná výchova 1+1 1+1 1+1 3+3 

Celkem hodin 33,5 35 35 87.5+16 

 

 

8.1.2 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 
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Vzdělávací 
oblast/Obsahový okruh 

Předmět Studium Týdenní dotace(celkem + 
disponibilní) 1. 

ročník 
2. 

ročník 

Povinné předměty 

Jazykové vzdělávání a 
komunikace 

Cizí jazyk 3 3 6 

Český jazyk 3 3 6 

Společenskovědní 
vzdělávání 

Základy společenských 
věd 

2 2 4 

Matematické vzdělávání Matematika 4  4 

Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 2 2 4 

Ekonomické vzdělávání Ekonomika 2 0+1 2+1 

Odborné vzdělávání Akrylová malba 0+2  0+2 

Dějiny umění 2+2 2+2 4+4 

Monumentální malba 1+1 1+1 2+2 

Techniky 3 3 6 

Výtvarná výchova 2+2 2+2 4+4 

Základy muzejní péče  0+2 0+2 

Ostatní předměty 

Ostatní předměty Anatomie člověka pro 
výtvarníky 

0+2  0+2 

Fotografování 0+1  0+1 

Seminář z českého jazyka  0+4 0+4 

Volitelné předměty 

Volitelné předměty 

 Seminář z matematiky 

 Seminář z cizího jazyka 

 0+4 0+4 

Celkem hodin 34 34 42+26 
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8.1.3 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. 2018, počínaje 1. ročníkem 

 

Vzdělávací oblast Předmět Studium Týdenní 
dotace(celkem + 

disponibilní) 
1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 

Povinné předměty 

Jazykové vzdělávání a 
komunikace 

Anglický jazyk 2+2 2+1 2+1 2+1 8+5 

Český jazyk 2 2+1 2+1 2+1 8+3 

Německý jazyk  2 1+1 1+1 4+2 

Společenskovědní 
vzdělávání 

Občanská nauka 2 1+1 1+1 1+1 5+3 

Přírodovědné vzdělávání Fyzika 2     2 

Chemie  1    1 

Základy ekologie 1+1     1+1 

Matematické vzdělávání Matematika 2 2 2 2 8 

Estetické vzdělávání Psychologie 1 1    2 

Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Vzdělávání v informačních a 
komunikačních 
technologiích 

Informační a 
komunikační 
technologie 

1 1 1 1 4 

Ekonomické vzdělávání Ekonomika    2 1 3 

Odborné vzdělávání Dějiny umění 2 2 2 2 8 

Depozitář a 
ochrana předmětů 

   2  2 

Odborný výcvik 6 6 6 6 24 

Památková péče a 
sběratelství 

    2 2 

Techniky 5 3.5 3.5 2 14 

Užité umění 2 2 2 2 8 

Výtvarná výchova 2 2    4 

Znalectví  2    2 

Ostatní předměty 

Ostatní předměty Seminář z českého 
jazyka 

    0+4 0+4 

Volitelné předměty 
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Vzdělávací oblast Předmět Studium Týdenní 
dotace(celkem + 

disponibilní) 
1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 

Volitelné předměty 

 Seminář z matematiky 

 Seminář z anglického jazyka 

    0+4 0+4 

Celkem hodin 35 34.5 32.5 38 118+22 
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Výroční zpráva byla zpracována dne 29. 09. 2020. 
 
 
Zpracoval: 
 
 
Mgr. Radek Coufal, ředitel školy ve spolupráci se zástupcem pro teoretickou výuku a ekonomem.  
 

Výroční zpráva za rok 2019 - 2020 byla projednána Školskou radou 29. 9. 2020 a schválena: 

Zbyněk Zatloukal, předseda školské rady 

Iveta Růžičková, zástupce zřizovatele  

Barbora Cimburková, za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky 

V Praze, 29. 09. 2020 

Výroční zprávu předkládá: V Praze, 29. 09. 2020 Mgr. Radek Coufal, ředitel školy 

 


