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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. 2022. 

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 2020/21: 

V roce 2021/22 nedošlo k žádným změnám ve skladbě oborů vzdělání a žádný obor 

nebyl zrušen.  

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 

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 
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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 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. 

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 

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

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. 
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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.  

V létě roku 2022 se uskutečnila z fondů EU modernizace kovářské dílny, zejména došlo 

k opravě podlah, nákupu nových strojů, ponků a nářadí a také k výmalbě.  

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 

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

 

Zasedání Školské rady proběhlo: 04. 10. 2021 (schválení výroční zprávy) a 31. 8. 2022 

(schválení školního řádu a harmonogramu pro 2022/2023).  

 

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 17,82 13 5,31 32 12,73 

 

2.1.2 kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

škola počet pedagogických pracovníků 
celkem % z celkového počtu ped. 

pracovníků 

SOŠ uměleckořemeslná 

s. r. o. 

kvalifikovaných 27 75 % 

nekvalifikovaných 9 25 % 

2.1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

kurzy 1    

školení 1 
Čtenářská, informační 

gramotnost 
1 ČVUT 

školení  1 Čten.dovednosti v OV 2 Descartes 

školení 1 

Exkurze do moderní 

literatury dětí a 

mládeže 

1 Infra 

školení  1 M-learning 1 Infra  

školení  1 Psychohygiena učitele  1 Zřetel  
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školení 1 Time management  1 Zřetel  

školení  1 Jak na projekty  1 Descartes  

školení 1 

Psychohygiena 

pedagoga jako 

prevence syndromu 

vyhoření 

1 Zřetel  

Seminář  1 
Strategie vyšetřování 

šikany II 
18 NIDV 

doplňkové 

pedagogické studium 
1 DPS 2 DPS Akademie řemesel 

rozšiřování aprobace 3 Studium na VŠ 3 PaedF UK, MU 

jiné (uvést jaké) 1 
Profesní mentoring 

pedagogů  
2 Panajota Domínová 

Seminář  1 

Psychohygiena 

pedagoga jako 

prevence syndromu 

vyhoření pro tým 

15 Zřetel  

Seminář  1 
Vedení třídnických 

hodin na SŠ 
15 Zřetel  

Seminář  1 

Komunikace s rodiči 

žáků s výchovnými 

problémy 

2 ACZ s.r.o. 

 

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.) 
3 

rodilý mluvčí 0 

2.2 Nepedagogičtí pracovníci školy  

2.2.1 počty osob  

fyzické osoby 

celkem 

přepočtení na plně 

zaměstnané 

5 4,38 
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2.2.2  Další vzdělávání nepedagogických pracovníků  

 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 1 
Správní řízení 

v přijímacím řízení  
1 Online  

kurzy 0 - 0 - 

jiné (uvést jaké) 1 Práce ve výškách 1 Safety.com 

jiné 1 Školení řidičů  1 Safety.com 

 
  

3 Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 

3.1 Počty tříd a počty žáků 

škola 
počet 

tříd 

počet 

žáků 

SOŠ uměleckořemeslná s. r. 

o. 

14 262 

 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: 

 

- přerušili vzdělávání: 7 

- nastoupili po přerušení vzdělávání: 4 

- sami ukončili vzdělávání: 18 

- vyloučeni ze školy: 4 

- nepostoupili do vyššího ročníku: 2 

- z toho nebylo povoleno opakování: 0 

- přestoupili z jiné školy: 3 

- přestoupili na jinou školu: 1 

- jiný důvod změny (uveďte jaký):   

- dodatečné přijetí do 1. ročníku: 3 

- přijetí do vyššího ročníku: 2 
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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. 17,47 8,19 

 

3.3 Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji FČ 
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SOŠ 

uměleckořeme

slná s. r. o. 

počet 

žáků/studentů 

celkem 

8 7 1 7 4 6 6 1 4 5 74 12 5 141 

z toho nově 

přijatí 
2 1 1 0 1 0 1 0 0 3 29 6 0 44 

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 36 

neprospělo 17 

opakovalo ročník 2 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací 226 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů 93 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 56 

z toho neomluvených 4,2 
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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 56 

z toho konali zkoušku opakovaně 5 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce 

v řádném termínu 
9 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl vyznamenáním 8 

prospěl 52 

neprospěl 9 

 

škola SOŠ uměleckořemeslná s. r. o. 

MATURITNÍ 

ZKOUŠKY 

Denní 

vzdělávání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 24 

z toho konali zkoušku opakovaně 3 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce 

v řádném termínu 
2 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 1 

prospěl 6 

neprospěl 18 
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3.6 Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2022/2023 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) 

P
ři

jí
m

a
cí

 ř
íz

en
í 

p
ro

 š
k

o
ln

í 
ro

k
 2

0
2

0
/2

0
2

1
 

(d
en

n
í 

v
zd

ěl
áv

án
í)

 

počet přihlášek celkem        180 

počet kol přijímacího řízení celkem 4 

počet přijatých celkem včetně přijatých na 

autoremeduru 
121 

z toho v 1. kole 70 

z toho ve 2. kole 29 

z toho v dalších kolech 22 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 41 

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

obor: 82 – 51 – H/01 3 

obor: 82 – 51 – H/02 0 

obor: 82 – 51 – H/03 0 

obor: 82 – 51 – H/04 0 

obor: 82 – 51 – H/05 4 

obor: 82 – 51 – H/06 0 

obor: 82 – 51 – H/07 1 

obor: 82 – 51 – H/08 0 

obor: 82 – 51 – H/09 0 

obor: 82 – 48 – L/01 9 

obor: 82 – 51 – L/51 12 

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 – 1 
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Slovenská republika – 1 

Ukrajina – 1 

Bulharsko - 1 

 

 

Škola dává šanci Ukrajincům a příslušníkům jiných národností, 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.  

3.8 Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků  

Škola nemá žádné speciální třídy pro žáky se zdravotním postižením. Ve školním roce 

2021/2022 studovalo ve škole celkem 52 integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Všichni byli v péči školského poradenského zařízení.  

Tito žáci jsou integrování v běžných třídách, kde je jim věnována zvýšená pozornost. 

Výchovná poradkyně na základě doporučení školského poradenského zařízení ve spolupráci s 

žákem, jeho zákonnými zástupci, třídním učitelem a ostatními učiteli zpracovává pro každého 

takového žáka plán podpůrných opatření, případně individuální vzdělávací plán. 

Škola spolupracuje s The Kellner Family Foundation a oslovuje tak i žáky ze 

socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Byla přijata první žákyně z dětského domova, 

osloveny instituce v krajích a The Kellner Family Foundation finančně podporuje tyto žáky 

stipendii.  

3.9 Vzdělávání nadaných žáků a studentů  

I když je ve škole mnoho výtvarně, technicky a co do zručnosti nadaných žáků, vyučující 

s nimi pracují individuálně.  

Nadaní žáci tak mají ve škole možnost:  

 v případě studijních úspěchů využít stipendijní řád 

 individuálně se zlepšovat pod vedením pedagogů jak v teoretické, tak zejména 

v odborné výuce 

 projevit svůj talent v soutěžích a v ročníkových pracích  

 rozvíjet své výtvarné a řemeslné nadání pod vedením pedagogů - výtvarníků 
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3.10 Ověřování výsledků vzdělávání  

Ve školním roce 2021/2022 neproběhlo žádné ověřování výsledků vzdělávání 

akreditovanou společností. Vedení školy dalo přednost u maturantů vlastním školním 

maturitám nanečisto, které proběhly nejprve pro písemnou část z českého a cizího jazyka 

v prosinci 2021 a za přítomnosti interní školní komise pro ústní část z AJ a ČJL v únoru až 

březnu 2022.  

3.11 Školní vzdělávací programy 

Během školního roku 2021/22 nebylo učiněno žádných změn v ŠVP, i když předmětové 

komise školní vzdělávací programy pravidelně vyhodnocují a konzultují. Proběhlo tedy pouze 

sepisování poznatků pro změnu ŠVP pro rok 2023/2024. Škola se seznámila se změnami RVP 

v oborech 82-51-H 01 – 09 a 82-51-L/51 i 82-48-L/01. Aplikovala do ŠVP platných od 1. 9. 

2021. I ze strany pedagogů je snaha střádat potřebné změny a inovace pro ŠVP od 1. 9. 2023.  

3.12 Jazykové vzdělávání a jeho podpora  

Ve škole je jako hlavní jazyk vyučován v učňovských oborech a na nástavbovém studiu 

anglický jazyk. Čtyřletý maturitní obor starožitník má do výuky zařazen od 2. ročníku i druhý 

povinný jazyk, němčinu.  

Žáci jsou při výuce anglického jazyka motivováni různými způsoby, např. 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 také navštívila opět British Council. Dále jsou žáci 

motivováni stážemi v zahraničí, kam v rámci Erasmu + vyjíždějí. Pro umělecké kováře to byly 

stáže v norské škole v Oddě, pro ostatní obory v Irsku v reálných firmách (kovárna, kadeřnický 

salon, keramický atelier nebo restaurátorství starožitného nábytku).   

Škola rozvíjí dovednosti i v českém jazyce (zejména čtenářskou gramotnost  porozumění 

textu, mluvní cvičení s přihlédnutím k potřebám oboru, v nástavbě a na oboru Starožitník 

maturitní přípravu.   
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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 

2021/2022 

Vzhledem k přetrvávající společenské situaci související s COVID opatřeními, bylo 

možné realizovat pouze některé plánované aktivity MPP. Některé aktivity byly zrušeny a 

nahrazeny jinými nebo proběhly online: 

13. – 15. 9. 2021 Adaptační pobyt pro třídy U1A, S1A 

23. – 24. 9. 2021 Kohezní den (náhrada za adaptační pobyt) pro třídu U2B 

11. – 13. 10. 2021 Adaptační pobyt pro třídu U1B 

15. 10. 2021 školení pro ŠMP, VP – Komunikace s rodiči žáků s výchovnými problémy   

26. 10. 2021 Jak se učit pro třídu U1B 

22. 12. 2021 školení pedagogického sboru – Asertivita v životě pedagoga 

24. 1., 31. 1. 2022 Duševní zdravověda pro středoškoláky, třídy U1A, U1B, U2A, U2B 

25. 1. 2022 Kyberbezpečí a pohyb v online prostoru pro třídu U2A 

4. 2. 2022 školení pedagogického sboru – Vedení třídnických hodin na SŠ 

5. 5. 2022 Zdravá výživa pro třídu U2A 

6. 6. 2022 Drogy a jejich účinky na organismus pro třídy U1A, U1B, S1A 

Výchovná poradkyně i metodička prevence poskytovaly dle potřeby poradenství 

prostřednictvím elektronické komunikace či telefonních hovorů. Spolu s vedením školy řešili 

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. 2022 

4.1 Ekologická výchova a environmentální výchova  

Ekologická a environmentální výchova je průřezovým tématem, které zasahuje do většiny 

vyučovaných předmětů. Touto problematikou se zabývá přímo předmět Základy ekologie. Díky 

nim se žák na naší škole seznámí s nejdůležitějšími pojmy jako „ekosystémy, odpady, přírodní 

zdroje energie a surovin a jejich využívání, ochrana biosféry“ atd. 
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Žáci jsou vedeni k třídění odpadu, přímo ve škole jsou rozmístěny boxy na plasty, papír 

a jiný odpad, aby škola své žáky vedla k třídění odpadů na plasty, papír a ostatní odpad. 

Žáci umělecky zpracovávají tříděný odpad v rámci výtvarných předmětů.  

Studenti oboru umělecký kovář a zámečník, pasíř, zařadili do výuky v předmětu 

materiály, exkurzi sběrného dvora. 

4.2 Multikulturní výchova  

Multikulturní výchova je jako průřezové téma uskutečňována především v předmětech 

základy společenských věd a občanská výchova.  

Vyučující seznamují žáky s minoritami a jejich soužití v rámci ČR s majoritami, 

diskutují o toleranci, o konkrétní pomoci minoritám se začleněním. Navíc ve škole studují i 

příslušníci jiných národů a kultur, se kterými se žáci mohou setkávat. Dále vyučující s žáky 

probírají xenofobii, migraci, náboženskou nesnášenlivost apod.  

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 2021/2022 probíhal Přípravný kurz výtvarné výchovy pro uchazeče o studium 

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

vybraní žáci díky atraktivitě uměleckořemeslných oborů pro veřejnost účastnili mnoha 

kulturních akcí a výstav, např.  na Praze 9 a Praze 8.  

 

4.6 Sportovní kurzy, vzdělávací výlety a školy v přírodě  

2. – 15. 9. 2021 Malba v plenéru po Praze a okolí – N2A – 23 účastníků  

14. – 16. 9. 2021 Adaptační kurz U1A a S1A  

11. – 13. 10. 2021 Adaptační kurz U1B  

20. – 23. 9. 2021 – studijní pobyt starožitníků na Teplicku  

26. 6. 2022 - Vodní plutí po Berounce – 25 účastníků 

 

4.7 Soutěže  

V 1. pololetí školního roku 2021/2022 byla většina soutěží a festivalů vzhledem 

k epidemiologické situaci zrušena nebo přesunuta.  

Žáci oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř se 20. – 21. 5. 2022 umístili na 1. místě 

soutěže Dobřívský cvoček a dále 10. – 12. 6. 2022 na 1. místě soutěže Brtnické kovadliny.  

Žáci a absolventi oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř a Zlatník a klenotník se 

zúčastnili ve dnech 26. – 28. srpna 2022 mezinárodního setkání kovářů, 40. Hefaistonu na hradě 

Helfštýně.  Umístili se celkem ve 4 kategoriích na 1. a 2. místě.  

4.8 Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních 

programů  

Ve školním roce 2021/2022 pokračovala spolupráce se zahraničními partnery i zapojení 

do mezinárodních programů, nicméně po covidovém období vyjíždějí stážisté do Irska či 

Norska po jednom, maximálně po dvou.  
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Mezi 1. 9. 2021 a 31. 8. 2022 vyjelo na zahraniční stáž Erasmus + celkem 14 stážistů (2 

do Norské Oddy a 12 do irského Dublinu a Corku).  

 

4.9 Spolupráce právnické osoby s partnery  

Od The Kellner Family Foundation získala SOŠ uměleckořemeslná sociální stipendia 

pro žáky ohrožené neúspěchem (ze sociálních důvodů). The Kellner Family Foundation také 

podpořila vznik nového promo videa školy a nabízí možnost vzdělání mezi sociálně 

znevýhodněnými dětmi v celé ČR, např. v dětských domovech nebo před matkami 

samoživitelkami.  

Škola je členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky 

(AMSP ČR) i členem Kovářského společenstva.  

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).  

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 
69 PRO DOSPĚLÉ ANO 

jiné (uvést jaké) ne - - - 

4.11 Další aktivity, prezentace  

Dny otevřených dveří proběhly ve školním roce 2021/2022 celkem devětkrát. Dále se 

mohli zájemci o studium objednat individuálně.  
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Spolupráce s The Kellner Family Foundation se dále rozvíjí i směrem k oslovení dětí 

z dětských domovů, popřípadě v pěstounské péči. Za tímto účelem se škola podílí na 

prezentačních akcích.  

Díky The Kellner Family Foundation bylo natočeno promo video, které poutavou 

formou představuje umělecká řemesla zájemcům i veřejnosti.  

Škola se stala členem sdružení pro umělecká řemesla Rudolfinea – a tím se také blíže 

napojila na Hospodářskou komoru ČR.  

V rámci soutěže Mladý řemeslník roku Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a 

Slezska byl hned dvakrát oceněn v budově Senátu ČR žák – umělecký kovář, Ondřej Svoboda.  

K další prezentaci škola využívá akcí jako Řemesla živě na Novoměstské radnici, 

Scholu Pragensis nebo jarmarky či kovářská sympozia.  

 

4.12 Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době 

školních prázdnin  

V době školních prázdnin neprobíhala v budově žádná náhradní činnost. Uskutečnila se 

stavební oprava podlah a výmalba v kovářských dílnách.  
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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 2021/2022 

Ve školním roce 2021/2022 žádné šetření ze strany ČŠI na místě neproběhlo. Šetření se 

omezila pouze na řízené telefonáty s ředitelem školy ohledně zvládání návratu žáků a učitelů 

do škol po období distanční výuky.  

5.2 Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2021/2022 

 

a) Zpráva nezávislého auditora  

 

Dne 11. 07. 2022 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. 

2021. 

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. 2021 v souladu s metodami účtování a 

oceňování podle českých předpisů. Také rozdělení výsledku hospodaření za rok končící 31. 12. 

2021 ve všech významných (materiálních) ohledech věrně splňuje podmínky použití zisku 

podle zákona na vzdělávání a školské služby. Je tedy možno vyjádřit výrok „bez výhrad.“  

 

Žádné další vnější kontroly ve školním roce 2021/2022 nebyly uskutečněny. 
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6 Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2021  
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7 Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu  

Poslední změny ve školních vzdělávacích programech byly schváleny právě pro období od 

1. 9. 2021. Reflektovaly změny v RVP a inovace a modernizace např. v předmětu Ekonomie, 

Občanská nauka, Technologie, Materiály, Techniky i Odborný výcvik. Přizpůsobily se také 

potřebám a situacím ve škole samotné – v oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř např. 

začleněním základního svářecího kurzu.  

V Ekonomii byly zapracovány změny s ohledem na potřeby rozšiřování finanční 

gramotnosti. Otázky ze Světa práce jsou navíc začleněny i v písemné a ústní části Jednotné 

závěrečné zkoušky. Žáci se po změnách provedených v ŠVP lépe orientují v otázkách ze Světa 

práce. Navíc škola cítila potřebu úzce spolupracovat s vyučujícími odborného výcviku, kteří 

jsou odpovědní za písemnou samostatnou odbornou práci, kde je třeba, aby žák zpracoval také 

cenovou nabídku, naučil se nepodhodnotit zakázku, apod.  

Také ve výtvarných předmětech je tendence přizpůsobit se novým trendům, místo klasické 

malby byly začleněny i modelování, materiálové experimenty, landart a větší důraz je kladen 

na výtvarné návrhy oborových výrobků.  

Evaluace ŠVP probíhá v rámci zasedání jednotlivých předmětových komisí, jejichž 

předsedové dávají podněty řediteli a zástupcům ředitele.  

Škola nadále počítá se změnami v školních vzdělávacích programech, a to zejména 

vzhledem k neustále rostoucí potřebě finanční, čtenářské a mediální vzdělanosti, začleňuje do 

výuky nové technologie a předměty jako Mediální výchova a komunikace, projekt 3D tisku, 

v neposlední řadě také začleňování odborníků z praxe do výuky.  

Evaluace ŠVP je postavena na:  

a) pozorování naplňování ŠVP zvnitřku – podněty vycházející z pozorování a potřeb 

pedagogů, žáků, zákonných zástupců a odborníků z praxe. Dále pomocí hospitací a následných 

pohovorů s hospitovanými pedagogy. Samozřejmě podněty jsou projednávány na pedagogické 

radě, případně školskou radou.  

b) dále škola uskutečnila dotazníkové šetření nejprve v závěrečných ročnících, posléze 

v nižších s cílem pravidelně tuto evaluaci mezi žáky uskutečňovat (aspoň 2x ročně).  
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8 Další informace 

1. Učební plán  

2. Zpráva auditora (samostatně) 

3. Zápis ze školské rady 03. 10. 2022 (samostatně) 

4. Prezenční listina ze školské rady 3. 10. 2022 (samostatně)  
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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. 2021 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 0.5 3 

Ekonomické vzdělávání Ekonomie   1 1 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 

Technická dokumentace   0.5  0.5 
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Vzdělávací oblast/Obsahový okruh Předmět  Studium Týdenní dotace(celkem + 
disponibilní)  1. 

ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

Technické kreslení  1 1 1 3 

Technologie  2 2 2 6 

Výtvarná výchova  1+1 1+1 1+1 3+3 

Celkem hodin  34.5 35 34 87.5+16 
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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. 2021 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. 2021, 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+1 2+1 2+2 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 

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 Ekonomie    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 
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Vzdělávací oblast Předmět Studium Týdenní dotace 
(celkem + disponibilní) 1. 

ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

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 

Volitelné předměty 

 Seminář z matematiky 

 Seminář z anglického jazyka 

    0+4 0+4 

Celkem hodin 33 34.5 33.5 38 118+21 
 
 



 

Výroční zpráva byla zpracována dne 30. 09. 2022. 
 
 
Zpracoval: 
 
 
Mgr. Radek Coufal, ředitel školy ve spolupráci se zástupcem pro teoretickou výuku a ekonomem.  
 

Výroční zpráva za rok 2021 - 2022 byla projednána Školskou radou 3. 10. 2022 a schválena: 

Zbyněk Zatloukal, předseda školské rady 

Iveta Růžičková, zástupce zřizovatele  

Barbora Cimburková, za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky 

V Praze, 3. 10. 2022 

Výroční zprávu předkládá: V Praze, 3. 10. 2022 Mgr. Radek Coufal, ředitel školy 

 


