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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY 
 

dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 7  vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění. 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

• Název:    Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí  
• Sídlo:    Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 
• Zřizovatel:   Zlínský kraj 
• Adresa zřizovatele:   tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 
• Jméno ředitele školy:   Mgr. Jiří Pivovarčík  
• Statutární zástupce ředitele:   Ing. Jiří Tesař 
• Kontakt na zařízení:   tel. 571 621 466, 571 613 203 

  Web www.sklarskaskola.cz 
  e-mail kancelar@sklarskaskola.cz 

Pracovník pro informace:   Milena Serafinová 
Datum zřízení školy:   24. května 1991 

• Datum zařazení do sítě:   1. září 1996 
• Poslední aktualizace v síti:   21. srpna 2018 
• Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 

  Střední škola kapacita: 300 žáků ZO: 000 845 060 
 
 
Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje – viz tabulka: 
 

Typ 
školy 

 

Počet tříd 

 
Počet žáků  

k 30. 9. 2017 
Počet žáků 

na třídu podle 
stavu  

k 30. 9 2017 

Přepočtený 
počet 

pedagogických 
pracovníků 

Počet žáků na 
přep. ped. 
pracovníků 

 

SOŠ 9 135 15 24,35 5,54 
 

Rada školy se sešla 2x ročně. Členové ŠR byli:  Bc. Robert Stržínek (do 31. 12. 2017), Mgr. Bc. Zdislava 
Odstrčilová (od 1. 1. 2018), Michal Pavlík, Jana Malachtová (do 31. 12. 2017), Zdeněk Farník (od 1. 1. 
2018). Spolupráce s radou školy je velmi dobrá. 
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ  
 

Vyučované obory ve školním roce 2017/2018   
(názvy podle Rozhodnutí 
o zařazení do sítě škol) 

Kód oboru 
(KKOV) 

Denní  studium 

Počet žáků 
k 30. 6. 2018 

 

Ukončilo ZZ 
k 30. 6. 2018 

Úpěšně 
ukončilo MZ 
k 30. 6. 2018 

Užitá malba 82-41-M/01 34 - 6 

Průmyslový design 82-41-M/04 58 - 5 

Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 82-41-M/13 20 - 2 

Uměleckořemeslné zpracování skla   82-51-L/05 5 - 0 

Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 28-58-H/01 14 0 - 

 
 
3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM  
    ROCE 2017/2018 
 

Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2017) 
Ve školním roce 2017/2018 škola zaměstnávala 44 zaměstnanců, v přepočteném počtu  
38,7 zaměstnanců. Pedagogických pracovníků bylo 31, v přepočteném počtu 26,95. Nepedagogických  
pracovníků bylo 13, v přepočteném počtu 11,75. Ve škole byli zaměstnáni na základě dohody  
o pracovní činnosti 2 nepedagogičtí pracovníci, v přepočteném počtu 0,8 a na základě dohody  
o provedení práce 5 nepedagogických pracovníků, v přepočteném počtu 1.   
Škola zaměstnává dva asistenty pedagoga. 
V pedagogickém sboru je zastoupení učitelů s různou délkou pedagogické praxe, průměrná délka 
praxe pedagogických pracovníků je 13 let. Ve škole jsou zaměstnáni čtyři starobní důchodci, dva 
učitelé odborných předmětů, jedna učitelka odborného výcviku, jeden nepedagogický pracovník. 
Průměrná věková struktura pedagogických zaměstnanců školy je 44 let. 
Průměrná věková struktura nepedagogických zaměstnanců školy je 50 let. 
Průměrná věková struktura všech zaměstnanců školy je 46 let. 
 

Počet pracovníků 

Celkem 
fyzický/přepočtený 

Pedagogických 
fyzický/přepočtený 

nepedagogických 
fyzický/přepočtený 

nepedagog. externí 
fyzický/přepočtený 

pedagogických/ 
kvalifikovaných 

44/38,7 31/26,95 13/11,75 7/1,8 31/31 

 
Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2017) 

Počet pedag. 
Pracovníků 

Do 30 
let 

31 – 40  
Let 

41 – 50  
let 

51 – 60 
let 

nad 
60 let 

Z toho 
důchodci 

Průměrný 
věk 

Celkem 4 11 7 6 3 3  44 

z toho žen 2 8 3 5 1 1  44 

 

Věková struktura nepedagogických pracovníků (k 30. 9. 2017) 

Počet pedag. 
Pracovníků 

Do 30 
let 

31 – 40  
Let 

41 – 50  
let 

51 – 60 
let 

nad 
60 let 

Z toho 
důchodci 

Průměrný 
věk 

Celkem 0 2 5 5 1 1  50 

z toho žen 0 0 3 3 0 0  50 
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Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2017) 
 

Počet pedagogických pracovníků – dosažené vzdělání 

vysokoškolské  
- magisterské  

a vyšší 

vysokoškolské  
- bakalářské 

vyšší odborné střední základní 

23 3 0 5 0 

 

 
Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2017) 
 

Počet pedagogických pracovníků – délka praxe 

do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let 

10 6 10 3 2 

 
Personální změny ve školním roce 2017/2018 
V tomto školním roce nedošlo k žádným zásadním změnám v personální oblasti. 

 
Pedagogičtí pracovníci  

Pořadové 
Číslo 

Pracovní 
zařazení, funkce Úvazek 

Kvalifikace 
(stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) 

Počet let 
ped. 

praxe 

1.  Učitel  1 

VŠ-Univerzita J. E. Purkyně v Brně, fakulta 
pedagogická, studijní obor učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů, český jazyk – výtvarná 
výchova 

25 
 

2.  Učitel  1 

VŠ-Ostravská univerzita v Ostravě, fakulta filozofická,  
studijní program filologie, studijní obor český jazyk  
a literatura 
VŠ-Ostravská univerzita v Ostravě, fakulta 
pedagogická, studijní program specializace  
v pedagogice, studijní obor pedagogika, český jazyk  
se zaměřením na vzdělávání 
VŠ-Ostravská univerzita v Ostravě, fakulta 
pedagogická, studijní program filologie, studijní obor    
bohemistika v praxi – společný základ, bohemistika 
v praxi se zaměřením na literární a jazykovou 
komunikaci s dětmi 
Zahájeno: studium pro výchovné poradenství 

2 
 

3.  Ředitelka školy 1 

VŠ-Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta 
filozofická, obor učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů, aprobace český jazyk – občanská nauka 
VŠ-Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta 
pedagogická, kvalifikační studium pro výchovné 
poradce 
Středisko služeb školám Zlínského kraje - studium  
pro ředitele škol a školských zařízení 

34 
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4.  Učitel 1 

VŠ-Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, studijní 
program výtvarné umění v oboru skla 
VŠ-Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 
rozšířený studijní program k výuce odborných 
předmětů odpovídajících vystudovanému oboru 

10 

5.  Učitel 0,28 

VŠ-Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 
studijní program výtvarná umění, ateliér skla  
VŠ-Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 
rozšířený studijní program k výuce odborných 
předmětů odpovídajících vystudovanému oboru  

3 

6.  Učitel 1 

VŠ-Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 
studijní obor tvarování strojů a nástrojů 
Ostravská univerzita v Ostravě, fakulta pedagogická,  
pedagogické studium, zaměření učitelství odborných 
předmětů 

22 

7.  Učitel OUP 0,52 

VŠ-Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, studijní program 
výtvarná umění, studijní obor multimédia a design - 
reklamní fotografie 
Lidová konzervatoř v Ostravě, absolutorium, výtvarná 
fotografie 

4 

 
Učitel odborného 

výcviku  
0,48 

ÚSV-SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, studijní obor 
uměleckořemeslné zpracování skla, zaměření 
broušení a rytí 
Univerzita Palackého v  Olomouci, pedagogické 
studium učitelů praktického vyučování a učitelů  
odborného výcviku 

19 

8.  
Asistent 

pedagoga 
1 

VŠ-Univerzita Palackého v Olomouci, přírodovědecká 
fakulta, bakalářský studijní program matematika, 
studijní obory matematika, geografie, společný základ 
učitelských oborů 

1 

9.  Učitel UOP 1 

VŠ-Univerzita Karlova v Praze, fakulta filozofická, 
bakalářský studijní program pedagogika 
Univerzita Palackého v Olomouci, pedagogické 
studium učitelů uměleckých odborných předmětů 
v základní umělecké škole, střední odborné škole  
a konzervatoři 
VO-Vyšší odborná škola filmová Zlín, studijní obor 
organizace filmové, televizní a rozhlasové tvorby  
ÚSV-Střední škola uměleckých řemesel Brno, studijní 
obor užitá malba 

14 

10.  Učitel OP 0,28 

VŠ-Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava, fakulta metalurgie a materiálového 
inženýrství, studijní obor řízení jakosti, studijní 
program procesní inženýrství 
DPS – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, doplňující 
pedagogické studium k získání učitelské způsobilosti   

14 
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11.  Učitel 1 

VŠ-Vysoké učení technické v Brně, fakulta výtvarných 
umění, studijní program výtvarné umění, studijní obor 
výtvarné umění – sochařství - volná tvorba 
DPS – Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 
doplňující pedagogické studium k získání učitelské 
způsobilosti 

3 

12.  Učitel 1 

VŠ-Univerzita Klimenta Ochridského v Sofii, fakulta 
slovanských filologií - specialista v oboru ČJ, 
VŠ-Ostravská univerzita v Ostravě, filozofická fakulta, 
rozšiřující studium anglického jazyka a literatury pro 
střední školy 
VŠ-Masarykova Univerzita v Brně, fakulta 
pedagogická, studium učitelství anglického jazyka ro 
základní školy 

20 

13.  Učitel 1 

VŠ-Ostravská univerzita v Ostravě – studijní program 
učitelství pro střední školy, studijní obor učitelství 
odborných předmětů - obchod a služby 
VŠ-Univerzita Palackého v Olomouci, pedagogická 
fakulta – státní rigorózní zkouška  

25 

14.  Učitel 1 

VŠ-Ostravská univerzita v Ostravě, fakulta umění, 
studijní program výtvarná umění, studijní obor malba 
DPS - Ostravská univerzita v Ostravě, fakulta 
pedagogická, učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů 

4 

15.  
Učitel OP, 

Metodik ICT 
1 

VŠ-Technická univerzita vo Zvolene, dřevařská fakulta, 
studijní obor drevárské inžinierstvo-výroba nábytku,  
DPS – Univerzita Palackého v Olomouci, pedagogická  
fakulta, pedagogické studium učitelů odborných  
předmětů střední školy 
Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 
institut celoživotního vzdělávání, studium k výkonu 
specializovaných činností – koordinace v oblasti 
informačních a komunikačních technologií 

16 

16.  učitel 1 

VŠ-Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta 
multimediálních komunikací, studijní program 
výtvarná umění, studijní obor multimédia a design - 
průmyslový design 
VŠ-Masarykova univerzita v Brně, fakulta 
pedagogická, studijní obor učitelství praktického 
vyučování 
Univerzita Palackého v  Olomouci, pedagogické 
studium pro mistry odborné výchovy 
ÚSV-SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, studijní obor 
uměleckořemeslné zpracování skla, zaměření malba  
skla 

16 

17.  Učitel 1 

VŠ-Ostravská univerzita v Ostravě, fakulta umění, 
studijní program výtvarná umění, studijní obor 
sochařství – volná tvorba 
Krajské zařízení pro DVPP Nový Jičín, studium 
pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona  
č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

7 
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18.  
Asistent 

pedagoga 
1 

ÚSV-SPŠ sklářská Kamenický Šenov, studijní obor 
výtvarné zpracování skla, studijní zaměření tvarování, 
malování a leptání skla 
MARLIN, s.r.o. Uherské Hradiště, vzdělávací program 
pracovnice v sociálních službách  - osobní asistent 

5 

19.  Učitel 0,52 

VŠ-Ostravská univerzita Ostrava, fakulta pedagogická, 
studijní program učitelství pro střední školy, studijní 
obor učitelství výtvarné výchovy pro SŠ, učitelství 
anglického jazyka pro SŠ 

6 

20.  
Učitel odborného 

výcviku 
1 

ÚSV- SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, obor vzdělání 
uměleckořemeslné zpracování skla-hutní tvarování 
DPS – Univerzita Palackého v Olomouci, pedagogická 
fakulta, pedagogické studium učitelů praktického 
vyučování a učitelů odborného výcviku 

4 

21.  
Učitel odborného 

výcviku 
0,5 

ÚSV- SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, studijní obor 
sklářský průmysl-zušlechťování skla 
DPS – Univerzita Palackého v Olomouci, pedagogická 
fakulta, pedagogické studium učitelů praktického 
vyučování a učitelů odborného výcviku  

8 

22.  Učitelka 0,67 

VŠ-Univerzita Pardubice, fakulta chemicko- 
technologická, studijní program chemie a technická 
chemie, studijní obor polygrafie 
DPS – Ostravská univerzita v Ostravě, pedagogická 
fakulta, zaměření učitelství odborných předmětů 

3 

23.  
Učitel,  

Zástupce ředitele 
1 

VŠ-Ostravská univerzita v Ostravě, fakulta filozofická,  
rozšiřující studium německého jazyka a literatury  
pro střední školy 
Státní jazyková škola v Praze – státní všeobecná 
jazyková zkouška z jazyka německého 
VŠ-Akademie múzických umění v Praze, fakulta 
hudební, studijní obor klarinet 

18 

24.  
 

Učitel 
 

0,38 

VŠ-Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 
fakulta chemické technologie, studijní obor 
technologie silikátů 
DPS – Univerzita Palackého v Olomouci, pedagogická 
fakulta, pedagogické studium učitelů odborných 
předmětů střední školy 

16 

25.  

Učitel odborného 
výcviku a 

praktického 
vyučování 

0,32 

ÚSV-SPŠ sklářská Kamenický Šenov, studijní obor 
výtvarné zpracování skla, studijní zaměření broušení  
a vzorování broušeného skla,  
Pedagogická fakulta v Ostravě, učitelská způsobilost  
pro vyučování odbornému výcviku na středních  
školách, střediscích praktického vyučování  
a učňovských střediscích 

40 

26.  Učitel 1 

VŠ-Vysoké učení technické v Brně, fakulta výtvarných 
umění, studijní program výtvarná umění, studijní obor 
výtvarné umění - malířství – volná tvorba,  
DPS – Vysoké učení technické v Brně, Ústav 
společenských věd, doplňující pedagogické studium  
k získání učitelské způsobilosti 

6 
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27.  Učitel OP 1 

VŠ-Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta 
multimediálních komunikací, studijní program 
výtvarná umění, studijní obor multimédia a design –  
průmyslový design 
DPS – Univerzita Palackého v Olomouci, pedagogická 
fakulta, pedagogické studium učitelů praktického 
vyučování a učitelů odborného výcviku 
ÚSV-SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, studijní obor 
sklářský průmysl, zaměření výroba skla, sklář pro duté 
a lisované sklo 

18 

28.  Učitel 1 

VŠ-Akademie výtvarných umění v Praze, studijní 
program výtvarná umění, studijní obor sochařství 
Krajské zařízení pro DVPP Nový Jičín, studium 
pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona  
č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

12 

29.  Zástupce ředitele 1 

VŠ-Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 
fakulta chemické technologie, studijní obor 
technologie silikátů 
Národní institut pro další vzdělávání Praha, studium 
pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona  
č. 563/2004 Sb.   

1 

30.  Učitel OV 1 

ÚSV- SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, studijní obor  
uměleckořemeslné zpracování skla - malba skla 
DPS – Univerzita Palackého v Olomouci, pedagogická 
fakulta, pedagogické studium učitelů praktického 
vyučování a učitelů odborného výcviku střední školy 

10 

31.  Učitel 1 

VŠ-Univerzita Palackého v  Olomouci,  
fakulta přírodovědecká, studijní program chemie, 
studijní obor učitelství chemie pro střední školy, 
učitelství biologie pro střední školy 

2 

  
Nepedagogičtí pracovníci  

Pořadové 
číslo 

Pracovní zařazení, funkce 
Úvazek 

Kvalifikace 
(stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) 

1. 
 Asistentka ředitele, 

Administrativní pracovnice 
1 

ÚSV-Střední ekonomická škola v Opavě 
studijní obor Ekonomika spojů 

2. 
Personální a platový 

referent 
1 

ÚSV-Střední ekonomická škola Valašské Meziříčí 
studijní obor Všeobecná ekonomika 

3. Hlavní účetní 1 
VŠ-Vysoké učení technické v Brně, fakulta technologická 
studijní obor Ekonomika a řízení spotřebního průmyslu 

4. Finanční účetní 1 
VŠ-Univerzita Palackého v Olomouci, studijní program 
Pedagogika, studijní obor Školský management 

5. 
Správce informačního 

systému 
0,55 

ÚSV-Gymnázium ve Vsetíně, studijní obor základy 
programování 
Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojní, 
specializační studium v oboru Počítačové sítě a jejich 
aplikace 
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6. Projektový manažer 0,2 

VŠ-Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, fakulta 
anorganické technologie, studijní obor technologie 
silikátů 
VŠ-Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, fakulta 
chemické technologie, postgraduální studium 
DPS-Univerzita Pardubice, fakulta chemicko-
technologická, doplňující pedagogické studium 

7. Technolog 1 
SV-SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, tříletý učební obor, 
zaměření sklář-duté a lisované sklo 

8. Školník 1 

ÚSV-Střední průmyslová škola stavební v Opavě, studijní 
obor Pozemní stavby 
SV-Pozemní stavby, národní podnik, Brno, učební obor  
Tesař 

9. Recepční, prodavačka 1 
SV-SOU elektrotechnické Valašské Meziříčí, učební obor 
elektrotechnická výroba 

10. Tavič skloviny 1 
SV-SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, tříletý učební obor 
sklář, zaměření duté a lisované sklo 

11. Tavič skloviny 1 
SV-SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, učební obor sklář  
pro duté sklo 

12. Uklízečka 1 
SV-SOU zemědělské Valašské Meziříčí, učební obor 
chovatelka hospodářských zvířat 

13. Uklízečka 1 Základní 

 
Externí nepedagogičtí pracovníci 

Pořadové 
Číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek 
 

1.  Tavič skloviny 0,4 Dohoda o pracovní činnosti 

2.  Tavič skloviny 0,4 Dohoda o pracovní činnosti 

3.  Tavič skloviny 0,2 Dohoda o provedení práce 

4. Tavič skloviny 0,2 Dohoda o provedení práce 

5. Knihovnice 0,1 Dohoda o provedení práce 

6. Laboratoř 0,2 Dohoda o provedení práce 

7. Výukový model 0,3 Dohoda o provedení práce 

 
 
 

4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
 

Pokračuje zájem o přijetí do studijních oborů Užitá malba, Průmyslový design a Výtvarné 
zpracování skla a světelných objektů. Trvá dopad demografického úbytku populace nastupující do 
středních škol, výrazně klesá zájem uchazečů o tříleté učební obory a Uměleckořemeslné zpracování 
skla.  
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Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2018/2019 do 1. ročníku: 
 

 
Kód  

 
Název  

Počet 
přihlášených 

Počet 
přijatých 

k  
31. 8. 
2018 

 
Počet 

odvolání 
1. kolo Další 

kola 

28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 6 5 11 0 

82-41-M/01 Užitá malba 24 6 21 0 

82-41-M/04 Průmyslový design 23 0 17 0 

82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 4 2 2 0 

82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla 2 0 0 0 

 Celkem 59 13 51 0 

 

 
Odvolací řízení pro školní rok 2018/2019:  
 

Název a kód oboru Počet 
odvolání 
celkem 

Přijato 
žáků na 

odvolání 
celkem 

Autoreme-
dura 

Krajský 
úřad 

82-41-M/01 Užitá malba 0 0 0 0 

82-41-M/04 Průmyslový design 0 0 0 0 

82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 0 0 0 0 

82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla 0 0 0 0 

28-58-h/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 0 0 0 0 

 

Doplňující údaje k přijímacímu řízení  

 
Hlavním kritériem přijímacího řízení pro obory Užitá malba, Výtvarné zpracování skla a 

světelných objektů, Průmyslový design a Uměleckořemeslné zpracování skla je úspěšné složení 
talentových zkoušek. Do oboru Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla jsou žáci přijímáni bez přijímacích 
zkoušek. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost podle specifik jednotlivých oborů a zaměření. 
Pro školní rok 2017/2018 byla třída 1. B uspořádána jako víceoborová (Užitá malba a Výtvarné 
zpracování skla a světelných objektů). 
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Další údaje: 
• Přehled o žácích přijatých do vyššího ročníku školního roku 2018/2019 na základě rozhodnutí 

ředitelky školy k 31. 8. 2018 

Název oboru Počet žáků 

Užitá malba 0 

Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 0 

Průmyslový design 0 

Uměleckořemeslné zpracování skla 0 

Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 0 

CELKEM 0 

 
 

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

Z přehledu a analýzy prospěchu žáků je patrné, že z celkového počtu prospělo 70,2 % žáků, 
s vyznamenáním prospělo 23,6 %, neprospělo 3,1 % a neklasifikováno bylo 3,1 % žáků. 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok: 

 

 Počet žáků 
k 30. 6. 2018 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 

SOŠ + SOU 131 31 92 4 4 

Hodnocení ukončení studia: 

(maturitní a závěrečné zkoušky) 

 Počet žáků 
v posledním ročníku 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 

SOŠ – MZ 31 3 28 0 0 

SOU – ZZ 0 0 0 0 0 

 
Pedagogický sbor školy podporuje tvořivost, soutěživost a dovednosti žáků a koordinuje jejich 

vzdělání v oblasti občanské, právní a etické výchovy v rámci teoretické i praktické výuky. 
Dokladem zaměření školy na pozitivní hodnocení a motivaci žáků jsou například pochvaly a ceny 
ředitelky školy udělené v rámci školních dovednostních a znalostních soutěží a za vzornou 
reprezentaci školy. 

a) Pochvaly a ocenění   

 

Pochvaly 
1. pololetí školního roku 2. pololetí školního roku 

počet 
žáků důvod 

počet 
žáků důvod 

třídní učitel 22 

1. za vzorný přístup ke studiu 
2. za výborný prospěch 
3. za výsledky u klauzurních 

zkoušek 

31 

1. za příkladnou pomoc třídní 
     učitelce 
2. za vzorný přístup ke studiu 
3. za výborné studijní výsledky 
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4. za vzornou reprezentaci 
školy na soutěžích 

5. za vzornou docházku 

4. za prezentaci školy 
 
 

učitel 
praktického 
vyučování 

0  0 
 

 ředitelka školy 1 
1. za výborné studijní výsledky 
a vzorný přístup ke studiu 

1 

 
 
1. za výborné studijní 
    výsledky a příkladnou činnost 
    na domově mládeže  
 

 

b) Napomenutí a důtky 
 

Napomenutí a 
důtky 

1. pololetí školního roku 2. pololetí školního roku 

Počet 
žáků Důvod 

Počet 
žáků Důvod 

Napomenutí 
třídního učitele 

7 

1. za neplnění studijních 
    povinností 
2. za pozdní příchody a pozdní 
    omlouvání absence 
3. za nedovolený odchod ze 
    školy 
4. za neplnění studijního plánu 

1 

1. Za opakované pozdní  
    příchody do vyučování a  
    pozdní omlouvání absence 

 
 
 
 

Důtka třídního 
učitele 

2 

1. kouření při hodině TV 
2. opakované porušení školního 
    řádu – pozdní příchody do 
    výuky, pozdní omlouvání 
    absence a nedovolený 
    odchod ze školy 
 

5 

1. pozdní omlouvání 
    absence 
2. za pozdní příchody do 
    vyučování 
3. za hrubé porušení školního 
    řádu 
4. za rizikové chování 
 

Důtka ředitele 
školy 

1 
1. opakované porušení školního 

– pozdní příchody do výuky 
0 

 

 

c) Podmínečné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia: 
 

 Počet žáků Důvod 

Podmíněné vyloučení ze studia 0  

Vyloučení ze studia 0  

 
 

 
d) Snížené stupně z chování na konci školního roku: 
 

  Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 0  

3 – neuspokojivé 0  
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Údaje o integrovaných žácích:  
 

Pro všechny žáky zařazené do režimu speciální péče je vypracován individuální vzdělávací 
plán, a to jak pro teoretickou, tak pro praktickou výuku, jenž respektuje speciální vzdělávací potřeby 
integrovaných žáků.  
Na realizaci individuálních vzdělávacích plánů spolupracuje škola dle konkrétních potřeb  
s praktickými lékaři, Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou ve Zlíně (pobočná pracoviště  
v místě bydliště žáka), SPC, institucemi zajišťujícími péči o žáky v rámci integrace či podpůrných 
opatření, se zákonnými zástupci žáků a učiteli předmětů, jichž se podle povahy podpůrná opatření 
týkají. Koordinaci IVP zajišťuje výchovná poradkyně, třídní učitel a ředitelka školy. 
 

Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2017/2018: 
 

Druh postižení Počet žáků v ročníku Počet žáků 
celkem 

1. 2. 3. 4. 

Sluchové postižení 0 0 0 0 0 

Zrakové postižení 0 0 0 0 0 

S vadami řeči 0 0 0 0 0 

Tělesné postižení 0 0 0 0 0 

S kombinací postižení 1 1 0 0 2 

S vývojovými poruchami chování 1 1 1 1 4 

S vývojovými poruchami učení 3 4 1 4 12 

 

 
6. ÚDAJE Z OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
Ve školním roce 2017/18 byl v rámci dlouhodobé strategie prevence rizikového chování realizován 
minimální preventivní program. Rizikové chování představuje typy chování, které se pohybují na škále 
od extrémních projevů chování „běžného“ (např. adrenalinové sporty) až po projevy chování na 
hranici patologie (např. nadměrné užívání alkoholu, cigaret, nelegálních drog, násilí). Letošní 
preventivní program byl zaměřen na eliminaci problémového chování žáků, na rozvoj profesních 
dovedností a znalostí, na podporu efektivního a tvůrčího trávení volného času, na E-bezpečí, 
propagaci zdravého životního stylu a ochranu životního prostředí. 
Minimální preventivní program byl začleňován do vzdělávacího procesu některých předmětů (např. 
prevence drogových závislostí a výchova ke zdravému životnímu stylu se uskutečnila ve výuce 
občanské nauky, tělesné výchovy, chemie) a byl obsažen i v mimoškolních aktivitách (např. výměnné 
zahraniční pobyty, exkurze, soutěže). 
 
V měsíci září se žáci 1. ročníků zúčastnili pobytového adaptačního kurzu s cílem vzájemného 
seznámení žáků, které jim usnadní přechod na nový typ školy a vstup do nového třídního kolektivu. 
Všechny třídy měly zorganizovány odborné a poznávací exkurze. V průběhu školního roku se žáci 
zapojili do mnoha kulturních, ekologických, dobročinných a jiných projektů. V rámci besed  
a vzdělávacích programů byli seznamováni s tématy Alkohol-kouření tabákových výrobků, O sexu  
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a vztazích, Kreativní myšlení, První pomoc, Právní vědomí žáků, Závislost tady a teď, Antisemitismus 
a holocaust aj. 
 
Do MPP jsou zapojeni všichni pedagogové, přičemž významnou roli mají třídní učitelé. Koncepci, 
koordinaci a metodickou pomoc zajišťuje školní metodička prevence, která spolupracuje s výchovnou 
poradkyní a s vedením školy. Žáci i rodiče mají možnost konzultací.  
Školní metodička prevence se zúčastňovala porad a seminářů organizovaných krajskou 
koordinátorkou prevence a zahájila specializační studium. 
Při řešení problémových situací vedení školy, školní metodička prevence, výchovná poradkyně a třídní 
učitelé konzultovali a spolupracovali s rodiči žáků a odbornými zařízeními dle konkrétní potřeby.  
 
 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

Úloha dalšího vzdělávání v podmínkách školské legislativy diktuje nutnost celoživotního vzdělávání   
a zkvalitňování práce každého pracovníka.  
Snahou managementu školy je umožnit všem pracovníkům jejich odborný růst zejména v těch 
oblastech, které přímo navazují na realizované programy školy a odbornost pracovníků (oblast 
kurikulární reformy, rozvoj profesních kompetencí učitele, vzdělávání pro udržitelný rozvoj). 
Škola má zpracován plán dalšího vzdělávání v rozmezí tří let, ve kterém jsou jednoznačně stanoveny 
podporované priority. Další vzdělávání je plánováno s ohledem na potřeby a finanční možnosti školy. 
Profesní růst pracovníků je podporován výběrem vzdělávacích aktivit v prioritních oblastech. Důraz  
je kladen na osobnostní i profesní rozvoj. 
Úspěchu v osobnostním rozvoji dospělých nemůže být dosaženo také bez sebevzdělávání.  
Je to vzdělávání, v němž si jedinec převážně sám stanovuje cíle, vybírá učivo, volí metody, motivuje 
sám sebe, kontroluje své učení a přijímá další rozhodnutí. Management školy věnuje sebevzdělávání 
náležitou pozornost a oceňuje ji v personálním hodnocení. 
 
Školení nepedagogických pracovníků 
Snahou vedení školy je umožnit také nepedagogickým pracovníkům jejich odborný růst zejména 
v těch oblastech, které přímo souvisí s výkonem práce sjednané v pracovní smlouvě. Nepedagogičtí 
pracovníci si prohlubují kvalifikaci účastí na seminářích a školeních, kde získávají nové vědomosti 
v souvislosti s uplatňováním nových legislativ v praxi. 

 
Semináře, školení – pedagogičtí  
 

Pořadové 
číslo 

Místo konání Název akce 
Počet 

účastníků 

1.  
Ostravská univerzita 
Ostrava 

Studium výchovného poradenství 1 účastník 

2.  Brno Edookit, systém agend pro školy 1 účastník 

3.  Zlínský kraj Pracovně vzdělávací setkání ředitelů 1 účastník 

4.  Zlín Čtenářská gramotnost 1 účastník 

5.  SPŠ Zlín Správní řád pro školy 1 účastník 

6.  Zlín 
GDPR pro příspěvkové organizace Zlínského kraje 
v oblasti škol 

2 účastníci 

7.  NIDV Zlín Konzultační seminář pro management škol 1 účastník 
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8.  Kroměříž 
Specializační studium pro školní koordinátory 
EVVO 

1 účastník 

9.  Zlín Vzdělávání dospělých ve Zlínském kraji 1 účastník 

10.  Vsetín Odpady 1 účastník 

11.  Olomouc, ČŠI 
Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na 
úrovni školy 

1 účastník 

12.  Liberec KREATIV 3 účastníci 

13.  Olomouc Program Erasmus+ , výzva 2018  2 účastníci 

14.  Zlín Reforma financování regionálního školství 1 účastník 

15.  KPS Valašské Kloubouky Daň ze závislé činnosti 1 účastník 

16.  Úřad práce Vsetín Povinný podíl 2017 a související změny 1 účastník 

17.  OS ČČK, Vsetín Kurz zdravotník zotavovacích akcí 2 účastníci 

18.  Brno Hospodaření školy a schválený rozpočet 1 účastník 

19.  Brno Edookit školení pro administrátory 1 účastník 

20.  MŠMT, Brno Změna financování regionálního školství 1 účastník 

21.  Vsetín Moderní výuka pro generaci digitálních dětí 1 účastník 

22.  Zlín 
Vzdělávání managementu škol – jak správně 
převzít školu 

1 účastník 

23. Olomouc Letní škola bohemistiky 2 účastníci 

 

 
Semináře, školení - nepedagogičtí 
 

Pořadové 
číslo 

Místo konání Název akce 
Počet 

účastníků 

1.  Dům kultury, Vsetín 
Cyklické školení pro mzdové účetní a další 
ekonomické pracovníky 

1 účastník 

2.  Praha 
Seminář pro příjemce grantů, Program 
Erasmus+, Klíčová akce 1, Výzva 2017 

1 účastník 

3.  ANAG, Olomouc  Aplikace registru smluv 1 účastník 

4.  KPS, Vsetín Účetní závěrka u vybraných účetních jednotek 1 účastník 

5.  VEMA, Olomouc Programové vybavení a novinky  1 účastník 

6.  Zlín 
GDPR pro příspěvkové organizace Zlínského kraje 
v oblasti škol 

1 účastník 

7.  Brno 
Monitorovací setkání pro příjemce grantů 
z programu Erasmus+ 

1 účastník 

8.  Zlín Elektronické zadávání veřejných zakázek 1 účastník 

9.  MŠMT, Brno Změna financování regionálního školství 1 účastník 

10.  Vsetín Novinky v účetních předpisech 2 účastníci 

 

SUPŠ sklářská je členem řady prestižních organizací: 

 Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory 
 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR - člen Svazu průmyslu a dopravy ČR 
 Sítě škol přidružených k UNESCO (ASPnet UNESCO) 
 České sklářské společnosti 
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 Spolek České umění skla (pobočný spolek Český a moravský sklářský klastr) 
 Od 9. 5. 2017 je SUPŠS „fakultní školou“ FMK UTB ve Zlíně  

 
 
Spolupráce a aktivity s rodiči 
 

Název akce Stručný popis, hodnocení 

Pravidelné konzultace s rodiči Stanoven konzultační den (středa). Rodiče využívají možnost 
konzultací většinou po té, co jsou upozorněni na určitý problém. 
Výchovná poradkyně měla konzultační den ve čtvrtek, ale rodiče si 
mohli předem domluvit konzultaci i v ostatních dnech dle potřeby. 
Této nabídky využívají převážně rodiče u žáků s problémovým 
chováním, se sociálním znevýhodněním, popř. rodiče žáků se 
specifickými poruchami učení (v rámci stanovení IVP). 

Dny otevřených dveří 2017/2018 Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium v maturitních  
a učebních oborech proběhly v říjnu a listopadu 2017 a lednu 2018. 
Individuálně pak dle domluvy v průběhu celého školního roku. Zájemci 
o studium si mohli prohlédnout nejen školu, školní huť   
a jednotlivé odborné učebny a ateliéry, ale mohli také konzultovat své 
domácí práce, popř. si vyzkoušet některé činnosti z odborného 
vyučování v jednotlivých ateliérech či dílnách.  

NÁBOR 2017/2018 Virtuální burza středních škol na www stránkách Zlínského kraje – 
www.zkola.cz; výstavy, burzy v okolních krajích, www stránky školy, 
prezentace na různých akcích města, kraje, ČR, které jsou zaměřeny na 
vytváření pozitivní image školy u veřejnosti, přípravný kurz 
k talentovým zkouškám. 

 
8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 
ŠKOLNÍ VÝSTAVY 
Muzeum regionu Valašsko Valašské Meziříčí – školní galerie 

 září 2017 – únor 2018 – výstava nových klauzurních prací 

 únor 2018 – červen 2018 – výstava nových klauzurních prací 

 červen 2018 – říjen 2018 – výstava nových klauzurních a maturitních prací;  

 GSVM 2018 – díla vzniklá na sympoziu – výstava v zimní zahradě zámku 
 
Domov pro seniory – Jasenka Vsetín – 2017/2018, dlouhodobá výstava obrazů / UM 
 
Stacionář Doubravice – 2018, dlouhodobá výstava obrazů / UM 
 
Valašské Meziříčí - Polévkárna Jako doma – 2017/2018 výstava skla a obrazů / DS, UM 
 
Praha - Designblok  – 10/2017, přehlídka designu, vystaveny 3 práce žáků školy / DS 
 
Teplice - Zbrašovské aragonitové jeskyně – 07-11/2017, výstava Pozor sklo / DS 
 
Muzejní a galerijní centrum VM – 05-06/2018, výstava !FRESH!, maturitní práce všech oborů, práce 
pedagogů a díla ze sympozií GSVM 2014 a 2016  
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Sázava - sklářská huť František – 07-09/2018, výstava skla Made in Valmez / DS 
 
Jablonec - muzeum skla a bižuterie – 07-08/2017, ATOMY 2017, prezentace školy / DS 
 
Muzeum regionu Valašsko – zámek Lešná - 11-12/2017 – spoluúčast na výstavě Nebe – peklo – 
Vánoce / DS 
 
SOUTĚŽE 
Mladý obal 2018 - téma Cofee mania - účast 4 žáků 1. roč. / PD 
 
Studentský design Český Krumlov 2018 – účast 2 žáků 4. roč., téma Městský mobiliář / PD 
 
Studentský design Český Krumlov - účast 5 žáků, Marika Vajgelová z Designu skla – 3. místo 
 
Junior glass Ways 2018, Sázava - mezinárodní přehlídka sklářských škol z Evropy, účast 3 žáků, Greta 
Ammassari – hlavní cena / DS 
 
Oskar Ostrava 2017 – mezinárodní soutěž pro střední a vyšší školy s uměleckými obory, pořádá SUŠ 
Ostrava. Účast 5 žáků, vybrané práce vystaveny v galerii Sokolská 26 v Ostravě / UM 
 
Máš umělecké střevo 2017/18 
Soutěž pořádá Národní galerie v Praze, Centrum současného umění DOX a MG v Brně. Letošní téma 
Identita. Účast žáků 3. ročníku v semifinálovém kole v Moravské galerii v Brně 6. 4. 2018 s projektem 
Osudové osmičky / UM 
 
Sympozium broušení skla, Světlá nad Sázavou – 06/2018, čestné uznání Kristýna Šťastná 
 
AKCE 
Den otevřených dveří – den odborných dovedností – 10. a 11. 11. 2017, určeno pro širokou i 
odbornou veřejnost. Akce proběhla za podpory Domu zahraniční spolupráce v rámci výzvy Objev svůj 
talent! Evropského týdne odborných dovedností 
 
Přípravný kurz pro talentové zkoušky – 10-12/2017, kurz pro nové zájemce o studium 
 
Sklářské kouzlení – 11. 2. 2018, akce se konala v muzeu regionu Valašsko. Škola připravila předvádění 
práce na mobilní peci, rytí jména či dekoru na skleničky, prodej školních výrobků a výtvarné dílničky. 
 
Muzejní noc – škola – 8. 6. 2018, komentované prohlídky školy, ukázka foukání skla, broušení, rytí, 
prodej sklářských výrobků – žákovských prací 
 
GSVM 2018 – 06/2018, mezinárodní sklářské sympozium s přednáškami a ukázkami tvorby 
významných sklářských výtvarníků (Petra a Libor Šosťákovi, Palo Macho) 
 
Předání Krásenské stopy za rok 2018, cena za přínos v oblasti sklářství (ocenění: Ženi Michajlova, 
Jitka Vahalíková, Dana Budayová) 
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EXKURZE 
TON Bystřice pod Hostýnem – exkurze žáků 1. a 2. ročníku / PD 
 
Design Week Zlín - prezentace současného produktového designu, žáci 1. a 2. ročníku / PD 
 
Kompakt Valašské Meziříčí – exkurze v grafickém a produkčním studiu / PD  
 
ROBE Valašské Meziříčí - exkurze žáků 2. a 3. ročníku u předního světového výrobce pódiové světelné 
techniky / PD 
 
Firma Jelínek Valašské Meziříčí - exkurze žáků 1. a 2. ročníku u předního českého výrobce nábytku / 
PD 
 
Předvánoční Vídeň - 21. 12. 2017 – návštěva galerií a muzeí, 1. - 4. ročníky všech oborů 
 
Brno, 6. 4. 2018 (3. B) - Semifinálové kolo soutěže Máš umělecké střevo v Moravské galerii v Brně. 
Součástí návštěva stálé expozice Umění od gotiky po 19. století.  
 
Návštěva výstav ve Valašském Meziříčí 09/2016 – 06/2017 - Galerie kaple, Galerie Sýpka, Muzejní a 
galerijní centrum a Muzeum regionu Valašsko 
 
Exkurze pro 4. ročníky do Prahy – 10/2017, návštěva galerií, sbírek, památek města 
 
PLENÉRY 
Plenér Zděchov – účast žáků 1. a 2. ročníku na tvůrčím plenéru zaměřeném na tvorbu prostorových 
objektů ze dřeva / PD 
 
Plenér Teplice n/B, Rožnov p/R, Vsetín – 2. – 4. 5. 2018, malířské a kreslířské soustředění zaměřené 
na krajinomalbu a výtvarné ztvárnění městských zákoutí, 1. – 3. ročníky / UM 
 
Plenér Hovězí – 21. 5. 2018, malířský plenér spolu se školním výletem / UM 
 
Plenér Olomouc, Teplice n/B, Pustevny – 05/2018, určeno pro 2.a 3.ročníky, návštěva výstav, kresba 
a malba v plenéru /DS 
 
PD – Průmyslový design, DS – Design skla, UM – Užitá malba 

 
ODBORNÉ PRAXE – 04/2018 

Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali týdenní odbornou praxi ve firmách a organizacích, které dlouhodobě 
spolupracují se školou. Např.:  Muzeum regionu Valašsko, Muzeum sklářství Karolinka, GDS 
Technology s.r.o. Valašské Meziříčí, Kompakt s. r. o. Valašské Meziříčí, Irisa, výrobní družstvo Vsetín, 
Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně, Grafia Nova s.r.o. Zašová, Cross Zlín a.s., Městské divadlo Zlín,  
UTB Zlín aj. 
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PUBLIC RELATIONS 
 

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí se pravidelně věnuje publikační činnosti zaměřené  
na prezentaci významných akcí školy, výstav a soutěží, účasti v projektové činnosti, výzkumné  
a vývojové činnosti, informacím o výměnných stážích, výtvarných plenérech, prezentaci dovedností 
žáků, klauzurních, maturitních a závěrečných zkoušek v médiích např. ČT, Regionální televize CZ 
Valašské Meziříčí , Prima, Nova, Mladá fronta Dnes, Valašský deník, valašskomeziříčský Zpravodaj, 
Obelisk, Sklář a keramik a dalších. Škola průběžně doplňuje a aktualizuje webové stránky.  

 
 
9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI 
 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla ve škole provedena inspekce ČŠI.  

 
 
10. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  
 

V roce 2017 stanovil zřizovatel škole následující limity (údaje uvedeny v Kč)  
 

Počet zaměstnanců 36,79 

Platy  11 261 159,00 

OON  225 000,00 

ONIV přímé 4 290 065,00 

ONIV provozní 6 085 300,00 

NIV ostatní 377 515,40  

Neinvestiční dotace celkem 22 239 039,40 

Investiční dotace 0,00 

 
V rámci limitů byly škole přiděleny následující účelové dotace: 
 

Stipendia 54 500,00 

Platy z rozpočtu zřizovatele 28 800,00 

RP podpora odborného vzdělávání 307 577,00 

Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 312 679,00 

Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců  143 596,00 

Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků  5 000,00 

OP VVV – projekt MŠMT ŠABLONY 323 015,40 

 
Všechny limity, které zřizovatel škole stanovil, byly dodrženy. Účelové prostředky byly čerpány 
v souladu s přiděleným účelem. Účelové dotace byly vyčerpány s výjimkou RP zvýšení platů 
nepedagogických zaměstnanců. Dotace z projektu ŠABLONY je čerpána průběžně.  
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I. PŘÍJMY za rok 2017  
 
Příjmy na investiční akce:  
Čerpání investičního fondu 1 083 444,06 Kč 
Návratná finanční výpomoc ZK – projekt Interreg 1 513 950,00 Kč 
Investiční dotace z projektu Erasmus+ 61 351,93 Kč 
Příjmy na investiční akce celkem 2 658 745,99 Kč 
  
Neinvestiční příjmy z dotací:  
Dotace MŠMT – NIV přímé  15 737 666,00 Kč  
Dotace MŠMT – projekt ŠABLONY 19 362,00 Kč 
Dotace KÚ Zlín – NIV přímé 28 800,00 Kč  
Dotace KÚ Zlín – ONIV provozní  5 985 300,00 Kč 
Dotace KÚ Zlín – stipendia učni  54 500,00 Kč 
Dotace KÚ Zlín – projekt Interreg 100 000,00 Kč 
Dotace NAEP projekt Erasmus+ 1 301 865,30 Kč 
Časové rozlišení investičního transferu 267 361,53 Kč 
Neinvestiční dotace celkem  23 494 854,83 Kč  
 
Ostatní příjmy:  
Tržby produktivní práce žáků  476 585,00 Kč  
Příspěvek od žáků na akce školy  141 912,00 Kč 
Ostatní služby 7 901,00 Kč   
Převody z vlastních fondů - dary  80 000,00 Kč 
Převody z vlastních fondů - ostatní 14 000,00 Kč 
Přijaté náhrady škod 6 000,00 Kč 
Ostatní  1 367,70 Kč  
Ostatní příjmy celkem 727 765,70 Kč 
 
Příjmy z hlavní činnosti celkem 24 222 620,53 Kč 
 
Příjmy z doplňkové činnosti:  
Prodej sklářských výrobků  317 965,00 Kč  
Vzdělávací kurzy 24 700,00 Kč 
Realitní činnost, pronájmy a služby 103 000,00 Kč 
Příjmy z doplňkové činnosti celkem  445 665,00 Kč  
 
Příjmy celkem  24 668 285,53 Kč  
 
 
II. VÝDAJE za rok 2017 
  
Investiční výdaje:  
Pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku 498 895,99 Kč  
Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 2 159 850,00 Kč 
Investiční výdaje celkem 2 658 745,99 Kč 
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Neinvestiční výdaje – hlavní činnost: 
 
Přímé výdaje hrazené z dotace státního rozpočtu:  
Náklady na platy  10 670 703,00 Kč  
Ostatní osobní náklady  225 000,00 Kč  
Zákonné odvody pojištění  3 900 323,00 Kč  
Výdaje na učební pomůcky  5 917,00 Kč  
Ostatní přímé výdaje  176 629,00 Kč  
Přímé výdaje z dotace státního rozpočtu celkem  14 978 572,00 Kč 
  
Provozní ONIV hrazené z dotace zřizovatele:  
Stipendia učni  54 500,00 Kč 
Náklady na platy 28 800,00 Kč 
Ostatní osobní náklady 100 000,00 Kč 
Zákonné odvody pojištění  10 368,00 Kč   
Ostatní provozní ONIV  5 974 932,00 Kč  
Provozní ONIV hrazené z dotace zřizovatele celkem  6 168 600,00 Kč 
 
Výdaje hrazené z účelových dotací: 
Náklady na platy  554 481,00 Kč  
Ostatní osobní náklady  0,00 Kč  
Zákonné odvody pojištění  199 613,00 Kč 
Výdaje na učební pomůcky  2 000,00 Kč 
Ostatní neinvestiční výdaje provozní  22 362,00 Kč  
Výdaje hrazené z účelových dotací celkem   778 456,00 Kč  
 
Výdaje hrazené z programu Erasmus+: 
Ostatní osobní náklady  236 100,00 Kč  
Ostatní neinvestiční výdaje provozní  1 065 765,30 Kč  
Výdaje hrazené z účelových dotací celkem   1 301 865,30 Kč  
 
Výdaje hrazené z jiných zdrojů:  
Náklady na platy  1 547,00 Kč  
Ostatní osobní náklady  63 216,00 Kč  
Zákonné odvody pojištění  556,00 Kč 
Výdaje na učební pomůcky 73 538,00 Kč  
Ostatní neinvestiční výdaje provozní  638 139,51 Kč  
Výdaje hrazené z jiných zdrojů celkem   776 996,51 Kč  
 
Časové rozlišení investičního transferu 267 361,53 Kč 
 
Výdaje hlavní činnost celkem 24 271 851,34 Kč 
 
Neinvestiční výdaje – doplňková činnost:  
Náklady na platy 50 921,00 Kč  
Ostatní osobní náklady  104 710,00 Kč  
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Zákonné odvody pojištění  18 332,00 Kč 
Ostatní neinvestiční výdaje provozní  196 033,00 Kč 
Výdaje doplňková činnost celkem  369 996,00 Kč  
 
Výdaje celkem  24 641 847,34 Kč  
 
 
Celkový hospodářský výsledek v roce 2017:  
 
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti  - 49 230,81 Kč 
 
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti  75 669,00 Kč 
 
Hospodářský výsledek celkem  26 438,19 Kč  

 
 
11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH  
          PROGRAMŮ 
 
Šablony SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), 
 (reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007200) 
 
Realizace projektu: 3.9.2017 – 4. 9.2019 
 

 

Kreativ (Kvalita, Realizace, Emoce, Aktivita, Tradice) 
(Reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_010/0000577) 
Projekt vytvoří celorepublikovou síť škol, které podporují odborné výtvarné vzdělávání. Vede 
pedagogy k tomu, aby jejich žáci uměli  kreativně aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti přírodních 
věd do výtvarných oborů.  

Realizace projektu: 1. září 2016 – 31. prosince 2019 

Umění spojuje - odborné stáže pro umělecké obory 

(č. projektu 2017-1-CZ01-KA102-034532) 
Projekt je zaměřen na odborné stáže v kulturních institucích v Balčiku. 
Samotná odborná stáž: 30. 9. až 15. 10. 2017. Konec projektu – červen 2018. 

Realizace projektu: 1. června 2017 – 30. května 2018 

Česko-slovenská kulturní stopa v Bulharsku  
(č. projektu 2017-1-CZ01-KA202-035580) 
Projekt je zaměřený na uvědomění si významného přínosu české a slovenské inteligence při 
budování Bulharského státu na přelomu 19. a 20. století. Projekt je koncipován na více než dvouleté 
období. 
Realizace projektu: 1. prosince 2017 - 31. listopad 2019  
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ERASMUS+ KA2/Strategická partnerství – Název: „Moderní design - Česko-
Slovensko-Bulharsko,  
(registrační č. 2016-1-CZ01-KA202-024026), partneři projektu: Střední uměleckoprůmyslová škola 
sklářská Valašské Meziříčí (CZ), Stredná umelecká škola Trenčín (SK), "Kulturen Centar "Dvoreca", 
Balchik (BG). Projekt se zaměřuje na výměnu zkušeností z oblasti průmyslového designu a designu 
exteriéru a interiéru a jejich vzájemného propojení za využití nejnovějších moderních technologií. 

Realizace projektu: 1. října 2016 – 30. června 2018 

 
12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v rámci celoživotního vzdělávání nabízí v případě zájmu 
ze strany veřejnosti následující aktivity:  

 Přípravný kurz k talentovým zkouškám 

 Kurz výtvarného zpracování skla (vitráže, malba skla, broušení a rytí skla)  
 

 
13. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 
       FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 
ROP STŘEDNÍ MORAVA Investiční projekt, SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – přístavba odborných 
učeben a stavební úpravy budovy č. p. 603 

(r. č. CZ.1.12/2.2.00/41.01987) - projekt zaměřený na zlepšení podmínek pro vzdělávání SUPŠS, 
součástí je výsledná optimalizace budov školy ze 3 na 2. V nové přístavbě jsou odborné učebny – 
technologie počítačové grafiky, multimediální výuky, učebny cizích jazyků, multifunkční učebna a 
depozitář žákovských prací.  

 
ČESKÉ UMĚNÍ SKLA – Český a moravský sklářský klastr,  IČ 04352645, byl založen jako pobočný 
spolek 27. 8. 2015. SUPŠ sklářská Val. Meziříčí je zakládajícím členem „sklářského klastru“. Oblasti 
činnosti klastru jsou: věda, výzkum, inovace, sklářské školství a vzdělávání a propagace českého  
a moravského sklářství. Sklářský klastr je podporován Zlínským krajem dle čísla usnesení 
1040/R25/15. Škola je zapojena do tohoto klastru projektem: Výzkum a vývoj biologické pozitivity 
skelných materiálů a jejich ekvivalentní porovnání s plasty.  
 
Biologicky aktivní skleněné matrice, MPO ČR TRIO, ev. č. FV 30337, doba řešení projektu 2018 – 
2020, příprava projektu 2017, účastníci: NEDFORM s.r.o. Val. Meziříčí, UTB Zlín – Fakulta logistiky  
a krizového řízení. 
 
Výzkum probiogenních skel, MPO ČR TRIO, ev. Č. FV30117, doba řešení projektu 2018 – 2020, 
příprava projektu 2016, účastníci: NEDFORM s.r.o. Val. Meziříčí, UTB Zlín, Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita Ostrava. 
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Příloha č. 1 -  TISKOVÉ ZPRÁVY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































 

 

 
 

 
Příloha č. 2 – OBRAZOVÉ PŘÍLOHY 
 
 
  
 
 
 
 
















































