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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. 2021. 

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 E-mailová adresa 

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

 

c)  Zástupci ředitele (telefon, email): 

Období Příjmení a jméno Telefon E-mailová 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 2020/2021 vyučovány podle Školních vzdělávacích programů. 

b) Zrušené obory / programy 

Oproti školnímu roku 2019/2020 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. 

V říjnu 2020 byla dokončena stavba truhlářské dílny a vydán kolaudační souhlas.  

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, 

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. 
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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 

výtvarných předmětů. Učebna č. 14 se využívá k výuce štukatérů.  

Ve 4. patře se dále u štítu nachází archiv a sklady výtvarných potřeb a prací.  

Každé podlaží je vybavené sociálním zařízením, 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 vozidla Opel Meriva a Volkswagen Crafter.  

Praktické vyučování oborů Zlatník a klenotník, Umělecký keramik, Vlásenkář a maskér, 

Umělecký štukatér, Umělecký sklenář, Umělecký pozlacovač a Umělecký rytec a zčásti oboru 

Umělecký truhlář a řezbář 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.  

Škola z prostředků evropských fondů zažádala v roce 2020 o grant na modernizaci 

kovárny (podlaha, stroje, ponky apod.).  

V 1. patře dílenské budovy je ve dvou místnostech vlásenkářská dílna a učebna č. 16.  

V prostorách správkárny aut a garáže je umístěna truhlářská dílna.  

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 22. 9. 2020 Iveta Růžičková zástupce zřizovatele 

od 19. 2. 2016 Zbyněk Zatloukal zástupce pedagogů, předseda 
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Od 1. 7. 2020  Barbora Cimburková zástupce rodičů a zletilých žáků 

 

Zasedání Školské rady proběhlo: 29. 9. 2020 (schválení výroční zprávy) a 30. 8. 2021 

(schválení změn ŠVP, aktualizovaných podle RVP, dále schválení školního řádu pro 

2021/2022.  

 

Příslušné změny byly školské radě předloženy s dostatečným předstihem.  
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2 Pracovníci školy 

2.1 Pedagogičtí pracovníci 

2.1.1 počty osob - dle zahajovacího výkazu 
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SOŠ uměleckořemeslná 

s. r. o. 
3 3 19 15,68 13 6,00 32 11,75 

 

2.1.2 kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

škola počet pedagogických pracovníků 
celkem % z celkového počtu ped. 

pracovníků 

SOŠ uměleckořemeslná 

s. r. o. 

kvalifikovaných 24 73 % 

nekvalifikovaných 9 27 % 

2.1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

kurzy 1 Šikana a kyberšikana 1 NIDV 

seminář  1 
Aktivizační metody ve 

výuce 
1 NIDV 

seminář pro vedení 1 Hospitace  1 NIDV 

seminář pro vedení 1 
Motivace jako nástroj 

vedoucího pracovníka 
1 NIDV 
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doplňkové 

pedagogické studium 
1 DPS 2 DPS Akademie řemesel 

školský management 1 
Profesní průprava 

zástupců ředitele 
2 NIDV  

rozšiřování aprobace 2 Studium na VŠ 2 PaedF UK, MU 

jiné (uvést jaké) 1 
Školní maturitní 

komisař 
1 NIDV 

seminář 1 Jak udělat adapťák  1 NIDV 

profesní růst  1 
Mentoring – profesní 

rozvoj pedagogů  
3 z šablon II 

vzdělávání celého 

sboru 
1 Inkluze, šikana  23 z šablon II 

 

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.) 
1 

bez odborné kvalifikace  

(dle zákona o ped. prac.) 
2 

rodilý mluvčí 0 

2.2 Nepedagogičtí pracovníci školy 

2.2.1 počty osob  

fyzické osoby 

celkem 

přepočtení na plně 

zaměstnané 

5 4,37 

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 

jiné 1 Školení řidičů  2 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. 

14 246 

 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: 

 

- přerušili vzdělávání: 5 

- nastoupili po přerušení vzdělávání: 4 

- sami ukončili vzdělávání: 11 

- vyloučeni ze školy: 4 

- nepostoupili do vyššího ročníku: 1 

- z toho nebylo povoleno opakování: 1 

- přestoupili z jiné školy: 7 

- přestoupili na jinou školu: 2 

- jiný důvod změny (uveďte jaký):  opakování ročníku: 0 

- dodatečné přijetí do 1. ročníku: 10 

- přijetí do vyššího ročníku: 5 

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. 17,57 8,48 

 



12 

 

3.3 Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 
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SOŠ 

uměleckořeme

slná s. r. o. 

počet 

žáků/studentů 

celkem 

7 3 0 4 4 3 3 1 2 2 90 10 2 131 

z toho nově 

přijatí 
2 2 0 1 2 1 1 0 2 1 41 1 1 55 

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 52 

neprospělo 26 

opakovalo ročník 5 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací 215 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů 89 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 18,2 

z toho neomluvených 3 

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 49 

z toho konali zkoušku opakovaně 7 
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počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce 

v řádném termínu 
0 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl vyznamenáním 12 

prospěl 42 

neprospěl 7 

 

škola SOŠ uměleckořemeslná s. r. o. 

MATURITNÍ 

ZKOUŠKY 

Denní 

vzdělávání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 16 

z toho konali zkoušku opakovaně 3 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce 

v řádném termínu 
1 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 6 

prospěl 6 

neprospěl 4 

3.6 Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2021/2022 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        129 

počet kol přijímacího řízení celkem 4 

počet přijatých celkem včetně přijatých na 

autoremeduru 
89 

z toho v 1. kole 57 

z toho ve 2. kole 15 
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z toho v dalších kolech 17 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 17 

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 

2020/2021 to bylo jen několik případů: 

Arménská republika - 1 

Itálie – 1 

Litevská republika - 1 

Ruská federace – 2 

Slovenská republika – 2 

Ukrajina – 2 

Bulharsko - 1 

 

 

Škola dává šanci Ukrajincům a Rusům, aby se mohli vyučit (nebo studovat) v ČR a 

doplnili u zaměstnavatelů stav chybějících řemeslníků. Epidemiologická situace ovlivnila 

uplynulý školní rok natolik, že tyto snahy se minimalizovaly.  
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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. 

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 2020/21 nebylo učiněno žádných změn v ŠVP. Pouze proběhlo 

sepisování poznatků pro změnu ŠVP pro rok 2021/2022. Škola se seznámila se změnami RVP 



16 

 

v oborech 82-51-H 01 – 09 a 82-51-L/51 i 82-48-L/01. Bude je aplikovat do ŠVP platných od 

1. 9. 2021.  

3.12 Jazykové vzdělávání a jeho podpora  

Ve škole jsou vyučovány dva cizí jazyky – anglický a německý.  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 podle učebnice New Horizons, 2. a 3. díl. V oboru 

starožitník podle učebnice 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.)   

Vyučující anglického jazyka s žáky navštívila opět British Council.  

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.  
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4 Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na 

veřejnosti  

 

Zhodnocení Minimálního preventivního programu a aktivit VP ve školním roce 

2020/2021 

 

Vzhledem k nastalé společenské situaci související s COVID opatřeními, nařízeným 

omezením výuky a proměnám výukových forem (prezenční, distanční), bylo možné realizovat 

pouze některé plánované aktivity MPP: 

14. – 16. 9. 2020 Adaptační pobyt pro U1A, pro U1B bude nahrazeno v návazném 

školním roce kohezním dnem 

10. 12. 2020 Drogové závislosti aneb Co si vlastně pomyslet pro U2A 

29. 1. 2020 školení pedagogického sboru – Šikana I. s Jiřím Maléřem 

16. 6. 2021 Kyberbezpečí a pohyb v online prostoru pro U1B, pro U1A bude návazně 

nahrazeno  

21. 6. 2021 školení pro ŠMP – Jak udělat adapťák 

25. 8. 2021 školení pedagogického sboru – Strategie vyšetřování šikany II. s Jiřím 

Maléřem. 

Zbylé aktivity nebylo možné uskutečnit, příp. budou přesunuty do dalšího školního roku 

2021/2022. 

Výchovná poradkyně i metodička prevence poskytovaly dle potřeby poradenství 

prostřednictvím elektronické komunikace či telefonních hovorů a v době prezenční výuky řešily 

spolu s vedením školy nastalé výchovné problémy prostřednictvím výchovných setkání se žáky 

a zákonnými zástupci. S nejstaršími ročníky komunikovali třídní učitelé, vedení školy a 

kariérová poradkyně podle potřeby tak, aby jim bylo umožněno vhodným způsobem úspěšně 

zakončit ročník a přistoupit k přijímacím zkouškám na VŠ či nástavbové studium. 

V Praze dne 31. 8. 2021 

4.1 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. 
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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, také 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. 

4.2 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. 

4.3 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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4.4 Soutěže, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy, prezentace 
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4.5 Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

I v roce 2020/2021 probíhal Přípravný kurz výtvarné výchovy pro uchazeče o studium 

na naší škole. Do kurzu chodilo 16 účastníků. V nabídce byl Základní kurz keramiky.  

4.6 Soutěže 

Většina soutěží a festivalů byla vzhledem k epidemiologické situaci zrušena nebo 

přesunuta na další rok.  

Žáci a absolventi oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř se zúčastnili ve dnech 27. – 

29. srpna 2021 mezinárodního setkání kovářů, 39. Hefaistonu na hradě Helfštýně.   

4.7 Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních 

programů 

Ve školním roce 2020/2021 pokračovala spolupráce se zahraničními partnery i zapojení 

do mezinárodních programů, ale vzhledem k epidemiologickým opatřením v rámci 

onemocnění Covid 19 se nekonala žádná stáž ani výměna žáků či vyučujících.  

 

4.8 Spolupráce právnické osoby s partnery 

Od The Kellner Family Foundation získala SOŠ uměleckořemeslná sociální stipendia 

pro žáky ohrožené neúspěchem (ze sociálních důvodů, ale také v souvislosti s pandemií). 

Nadále s The Kellner Family Foundation škola spolupracuje při vyhledávání zručných a 

nadaných, ale sociálně znevýhodněných dětí (např. z dětských domovů či pěstounské péče), 

kterým by „Nadace“ pomohla získat vzdělání.  

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 škola spolupracuje na důstojném 

udržení uměleckých řemesel v rámci ČR.  

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

(výstavy, akce), potenciální zaměstnavatelé (Akant Art, Avers). Vzhledem k epidemiologickým 
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opatřením v rámci onemocnění Covid 19 se spolupráce bohužel nerozvíjela podle předpokladů 

a plánů.  

4.9 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 
62 PRO DOSPĚLÉ ANO 

jiné (uvést jaké) ne - - - 

4.10 Další aktivity, prezentace  

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o. se během epidemiologických opatřená 

v důsledku onemocnění Covid 19 nemohla účastnit v období října 2020 – května 2021 žádné 

přímé kulturní či řemeslné prezentační akce.  

V důsledku toho zaznamenala také pokles přihlášených uchazečů a zájmu o řemeslné 

obory celkově.  

Škola požádala o grant a sponzoring The Kellner Family Foundation s cílem podpořit 

sociálně znevýhodněné žáky uměleckořemeslných oborů stipendiem.  

Žádost byla úspěšně schválena a celkem 20 žáků obdrželo sociální stipendium. Při 

výběru byl zohledněn také neúspěch při studiu zaviněný uzavřením škol, absencí výpočetní 

techniky, ztráta zaměstnání jednoho z rodičů apod.  

Spolupráce s The Kellner Family Foundation se dále rozvíjí i směrem k oslovení dětí 

z dětských domovů, popřípadě v pěstounské péči.  

Omezeně probíhaly dny otevřených dveří s jednotlivci, když to situace dovolovala.  

Škola zadala k výrobě propagační film a snažila se prezentovat online.  

Žádné sociální sítě a videa nenahradí v řemeslných oborech ruční kontakt. Řemeslník 

nemůže odvádět kvalitní práci bez dostatečné manuální praxe a přímé zkušenosti.  
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4.11 Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době 

školních prázdnin 

V době školních prázdnin probíhala náhradní výuka praxe v oboru Umělecký kovář a 

zámečník, pasíř za odpadlé hodiny v době epidemie. Šlo zejména o studenty rekvalifikačního 

studia.  
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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 2020/2021 

Ve školním roce 2020/2021 žádné šetření ze strany ČŠI na místě neproběhlo. Šetření se 

omezila pouze na řízené telefonáty s ředitelem školy ohledně zvládání distanční výuky a 

posléze návratu žáků do škol.  

5.2 Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2020/2021 

 

a) Zpráva nezávislého auditora 

 

Dne 12. 07. 2021 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. 2020. 

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. 2020 v souladu s metodami 

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

končící 31. 12. 2020 ve všech významných (materiálních) ohledech věrně splňuje podmínky 

použití zisku podle zákona na vzdělávání a školské služby.“ 

 

  



26 

 

6 Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2020 
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7 Problematika související s COVID-19 

Distanční výuka byla po uzavření škol po 5. 10. 2020 organizována zejména pro profilové 

předměty přes MS Teams, ostatní předměty formou úkolů přes platformu Bakaláři.  

Zatímco v teoretické výuce se online vysílání účastnili téměř všichni žáci, v odborném 

výcviku nebylo možné s výjimkou zadání, vysvětlení a opravení úkolů zapojit ruční činnost, 

stroje, případně zkoušet postupy, které jdou pouze pod vedením mistrů.  

Zejména v praxi chyběla žákům přímá zkušenost, vedení učitele, sociální interakce. Mnozí 

žáci v městských bytech nemohli vypracovávat výrobek na strojích či s objemným nářadím a 

materiálem. To nenahradila videa ani návody.  

Škola využila konzultací, jakmile pro odborný výcvik byly umožněny. Vedení dbalo na to, 

aby se po návratu do škol zejména na praxích učivo soustředilo na zásadní činnosti, které vedly 

ke zdárnému absolvování oboru nebo zakončení ročníku.  

Výše uvedené bylo sděleno při tematickém šetření ČŠI.  

Škola komunikovala se zákonnými zástupci, žáky i vyučujícími přes MS Teams a přes 

Bakaláře. Tvořila praktické návody, vycházela žákům vstříc.  

 Škola zažádala o grantové prostředky na následné doučování závěrečných ročníků. 

Využije toho pro upevnění výuky v odborném výcviku a odborných předmětech.  

8 Další informace 

1. Učební plán 

2. Zpráva auditora (samostatně) 

3. Zápis ze školské rady 4. 10. 2021 (samostatně) 

4. Prezenční listina ze školské rady 4. 10. 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 
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Datum platnosti: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem 

 

 

 

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 
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Dosažený stupeň vzdělání: střední s maturitou 

Datum platnosti: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem 

 

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 30. 09. 2021. 
 
 
Zpracoval: 
 
 
Mgr. Radek Coufal, ředitel školy ve spolupráci se zástupcem pro teoretickou výuku a ekonomem.  
 

Výroční zpráva za rok 2020 - 2021 byla projednána Školskou radou 4. 10. 2021 a schválena: 

Zbyněk Zatloukal, předseda školské rady 

Iveta Růžičková, zástupce zřizovatele  

Barbora Cimburková, za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky 

V Praze, 4. 10. 2021 

Výroční zprávu předkládá: V Praze, 4. 10. 2021 Mgr. Radek Coufal, ředitel školy 

 


