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ÚVOD 
 
 
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská a Střední odborné učiliště sklářské ve Valašském Meziříčí se 
v průběhu školního roku 2002-2003 se zaměřila především na přípravu školního vzdělávacího programu  a 
implementaci nových rámcových učebních plánů.  
Hlavní výchovné cíle byly rozpracovány ve školních programech PREVENCE, IMAGE, SKLO na úrovni 
školních a třídních nebo oborových projektů. 
Škola realizuje společné programy s vysokými školami (VŠCHT Praha, Univerzita T. Bati Zlín, Trenčianská 
univerzita, a další).  
Škola je zastoupena v prestižních organizacích sklářských – Asociace sklářského a keramického průmyslu, 
Česká spektroskopická společnost, Svaz průmyslu ČR, Asociace uměleckých škol s výtvarnými obory. 
Zapojila se do činnosti Euroregionu Biele-Bílé Karpaty.  
Vysoce byly ceněny práce žáků na výstavách v zahraničí – v Bulharsku a ve Slovenské republice, kde škola 
reprezentovala kraj a město.  
V roce 2002 se GLASS CENTRUM, které je součástí školy od roku 2000,  stalo spoluřešitelem dalšího 
grantového úkolu výzkumu a vývoje MPO ČR - KONSORCIUM MOSER. Laboratoř a modelové hutní 
pracoviště spolupracují s firmou MOSER a.s. Karlovy Vary při vývoji jádrové skloviny, nových barevných 
skel a přípravě technologického prototypu pro výrobu těchto nových skel podle norem Evropské unie.  
Škola připravuje ve spolupráci s obcí, Euroregionem Biele-Bílé Karpat, krajem a Trenčianskou univerzitou 
nový projekt EUROREGION SKLA – VITRUM PRO FUTURUM, který byl zařazen Slovenskou republikou 
k projektové přípravě v roce 2003. 
V investiční oblasti byly realizovány s podporou státního rozpočtu a z vlastních zdrojů stavební akce – výtah 
ve školní huti a projektová příprava 1.etapa rekonstrukce v objektu školy s realizací v době hlavních 
prázdnin. 
V roce 2003 byl schválen Dlouhodobý záměr rozvoje školství Zlínského kraje, škola aktualizuje v souladu 
s tímto dokumentem dlouhodobou koncepci rozvoje.  
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY 
 

dle § 17e odst. 2 písm. a) - g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě  ve školství,  v platném 
znění.  
 

Charakteristika školského zařízení 
  
• Název:  Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská a Střední odborné 

učiliště sklářské, Valašské Meziříčí, Zašovská 100 
• Sídlo:  Zašovská 100, 757 01  Valašské Meziříčí 
• Zřizovatel: Zlínský kraj 
• Adresa zřizovatele: tř. T. Bati 3792, 761 90  Zlín 
• Jméno ředitelky školy: Mgr. Olga Hofmannová 
• Statutární zástupce ředitelky: Ing. Milan H řebíček, CSc. 
• Kontakt na zařízení: tel. 571 621 466, 571 613 203 

Fax 571 621 001 
Web www.sklarskaskola.cz 
e-mail kancelar@sklarskaskola.cz 

Pracovník pro informace: Ing. Jarmila Kub ěnová 
• Datum zřízení školy: 24. května 1991 
• Datum zařazení do sítě: 1. září 1996 
• Poslední aktualizace v síti: 1. ledna 2002 
• Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 

Střední odborné učiliště kapacita: 330 žáků IZO: 110 500 318 
Střední odborná škola kapacita: 120 žáků IZO: 000 845 060 
Domov mládeže kapacita: 100 lůžek IZO: 110 027 612 

 
 
 
Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje – viz tabulka: 
 

Typ 
školy 

 

Počet tříd 
 

Počet žáků  
k 30.6. 

Počet žáků 
na třídu podle 
stavu k 30.6. 

Přepočtený počet 
pedagogických 

pracovníků 

Počet žáků na 
přepočt.ped.prac. 

 
SOŠ 4 97 24,25 16,17 6,00 
SOU 11 240 21,82 26,68 9,00 
 
 
 

Typ 
školského zařízení 

Počet 
skupin 

Počet žáků  podle 
stavu k 27.6. 

Přepočtený počet  
pracovníků 

Počet žáků na 
přepočt.ped.prac. 

Školní jídelna x 0 0 x 
Domov mládeže 4 65 6 10,83 
 
 
 
Rada školy není zřízena.         
                
Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole:  
LUMEN – občanské sdružení, 757 01  Valašské Meziříčí, Zašovská 603  
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VZDĚLÁVACÍ  PROGRAMY   
 
V oblasti výchovy a vzdělávání jsou realizovány individuální programy speciální péče podporující rovné 
příležitosti pro postižené žáky a jejich maximální integraci do činnosti školy.  
V praktické výuce byla zahájena projektová příprava přechodu školy na normy ISO 2000 tak, aby byli žáci 
připraveni pro oblast sklářství již v prostředí Evropské unie.  
Ve školním roce 2002-2003 byly v souladu s dlouhodobými záměry a koncepcí rozvoje školy vyhlášeny 
následující  VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAMY: 
 
ŠKOLA 2002 
Projektové vyučování v měsíci září. Jedná se o harmonizační týden, jehož cílem je psychologický trénink 
přechodu z prázdninového režimu k režimu výuky podle pravidelného rozvrhu.  
V 1. ročnících jsou výchovné akce zaměřeny na komunikaci, seznámení se školou a městem. Součástí jsou 
povinné moduly školení BOZP, PO a CO. 
 
PREVENCE  
Projekty zaměřené na toleranci, prevenci sociálně patologických jevů, multikulturní výchovu, výchovu ke 
zdravému životnímu stylu. Jedná se o komplexní koordinovaný systém výchovného poradenství a metodiků 
prevence ve spolupráci s PPP, rodiči a občanským sdružením LUMEN. 
 
IMAGE  
Cílem programu je vytváření kladného obrazu školy navenek, jsou zde zařazovány projekty zaměřené na 
propagaci školy, nábor žáků, soutěže a výstavy a společné odborné akce a sklářská konference pořádané ve 
spolupráci s městem, sociálními a hospodářskými partnery školy i na mezinárodní úrovni.  
 
SKLO   
Projekty odborného zaměření tuzemské i mezinárodní v rámci praktické přípravy. V každém ročníku dle 
učebního oborového plánu zařazena alespoň jedna odborná akce s cílem poznat sklářskou výrobu ve firmách 
kraje, v ČR nebo v EU s cílem poznávání sklářské historie, sklářských technologií a výrob. 
 
 

Přehled vzdělávacích programů 
 

Denní  studium Vyučované obory  
ve školním roce 2002/2003   
(názvy podle Rozhodnutí 
o zařazení do sítě škol) 

Kód oboru 
(KKOV) 

Součást 
školy Počet žáků 

k 30.6.2003 
 

Ukončilo ZZ Ukončilo MZ 

Sklář 28-58-H/005 SOU 53 16 0 
Brusič skla 28-61-H/005 SOU 18 2 0 
Malíř skla a keramiky 28-62-H/003 SOU 52 18 0 
UŘZS – hutní tvarování 82-51-L/017 SOU 15 0 2 
UŘZS – broušení a rytí 82-51-L/018 SOU 23 0 0 
UŘZS – malba skla 82-51-L/020 SOU 74 0 25 
VZS – hutnické tvarování skla 82-41-M/041 SOŠ 49 0 15 
VZS – tvar., malování a leptání 82-41-M/042 SOŠ 48 0 9 
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 Studium při  zaměstnání 
Počet studentů  Ukončilo ZZ Ukončilo MZ 

Vyučované obory  
ve školním roce 2002/2003   
(názvy podle Rozhodnutí 
o zařazení do sítě škol) 

Kód oboru 
(KKOV) 

Součást 
školy  

DÁ VE EX DÁ VE EX DÁ VE EX 

Skl. průmysl – výroba skla 28-45-L/502 SOU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skl. průmysl – zušlechť. skla 28-45-L/503 SOU 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brusič skla 28-61-H/005 SOU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Vysvětlivky :  
DÁ  -  dálkové studium 
VE  -  večerní studium 
EX  -  externí studium  
NS  - nástavbové studium (uvede se za vyučovaný obor) 
 
 
PRAKTICKÁ   P ŘÍPRAVA  ŽÁK Ů 
Systém komplexní praktické přípravy žáků je realizován různými formami. Modulové uspořádání umožňuje 
využití i pro praktické odborné kurzy pro potřeby celoživotního vzdělávání. Školní dílny doplňují pracoviště u 
firem. 
 
Způsob zabezpečení odborné praxe, resp. odborného výcviku:  

- vlastní  pracoviště      315 žáků 
- smluvní pracoviště soukromých firem  

Glass Ateliér Morava, Vizovice                   4 žáci 
Ateliér Votava, Valašské Meziříčí    14 žáků 
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Údaje o pracovnících školy 
 
 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2002/2003 : 
 

k datu 30.6.2003  
počet fyzických 

osob 
přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 40 48,85 
Externí pracovníci 4 1,76 

 
 
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2002/2003 : 
Jsou uvedeny v příloze č. 1.   
 
Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje :   
Průměrná věková struktura pedagogických pracovníků 46 let. 
 
Příchody a odchody pedagogických pracovníků: 
 Příchod Odchod 
Školní rok 2002/2003 13 13 
 
Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2002/2003 : 
(Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné) 
 
 v % 
Požadovaný stupeň vzdělání  89,1 
Aprobovanost výuky  93,1 
 
 
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2002/2003 : 
 

k datu 30.6.2003  
počet fyzických 

osob 
přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 26 24,37 
Externí pracovníci 4 1,3 

 
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2002/2003: 
Jsou uvedeny v příloze č. 2.   
 
Příchody a odchody nepedagogických pracovníků: 
 Příchod Odchod 
Školní rok 2002/2003 4 6 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy : 
 
Velkou pozornost tradičně věnuje škola přípravě zaměstnanců. V systému vzdělávání pracovníků školy byly 
priority voleny podle potřeby transformačního projektu školy, byla zahájena optimalizace věkové a 
kvalifikační struktury sboru i ostatních zaměstnanců v souvislosti s novými úkoly školy. Další vzdělávání 
zaměstnanců je realizováno podle projektu DVP.   
 
Výčet studií, kurzů, seminářů apod., kterých se  pracovníci zúčastnili: 
Kvalifika ční: 

Název akce POČET Úč.popl. CP Celkem 
Jazykový kurz AJ 1 2 300,00 747,00 3 047,00 
Celkem 1 2 300,00 747,00 3 047,00 
 
Prohloubení kvalifikace: 

Název akce POČET Úč.popl. CP Celkem 
Prevence soc.pat. jevů 3 2 700,00 0,00 2 700,00 
Seminář EU a my 1 250,00 617,60 867,60 
Seminář obtížné rozhodování 1 400,00 0,00 400,00 
Školský management 1 6 900,00 2 327,00 9 227,00 
Inspekce ve škole 1 200,00 193,00 393,00 
Reforma veřejné správy 1 2 200,00 580,00 2 780,00 
Hospodářská činnost 1 270,00 0,00 270,00 
Schola Nova 1 0,00 95,00 95,00 
Odb. seminář výchov. poradců 1 300,00 204,00 504,00 
Os. soc. výcvik 1 400,00 0,00 400,00 
Školení vedoucích vychovatelů 1 980,00 207,00 1 187,00 
Vým. zkuš. man. OV v SRN 1 4 515,00 0,00 4 515,00 
Celkem 14 19 115,00 4 223,60 23 338,60 
 
Specializační: 

Název akce POČET Úč.popl. CP Celkem 
Kurz ECDL 5 15 750,00 3 279,60 19 029,60 
Zkoušky ECDL 5 12 500,00 2 148,00 14 648,00 
Kurz pro instruktory lyžování 1 2 000,00 176,00 2 176,00 
Počítačová gramotnost – Z 14 29 400,00 0,00 29 400,00 
Školení předsedů pro MZ 1 200,00 189,00 389,00 
Školení SAS 1 0,00 1 835,00 1 835,00 
Mez. sem. o mat. model. skl. pec. 1 0,00 554,20 554,20 
Celkem 27 59 850,00 8 181,80 68 031,80 
 
Výdaje na DVP celkem v Kč 
Prohloubení kvalifikace 23 338,60 
Kvalifikační  3 047,00 
Specializační 68 031,80 
Celkem 94 417,40 
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ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ  
 
Největší zájem je tradičně  o přijetí do studijních uměleckých oborů. Ve školním roce 2002-3 se negativně  
projevil i dopad demografického úbytku populace nastupující do středních škol, klesá zájem uchazečů  o 
učební obory.  
 
 
Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2003/2004: 
(včetně nástavbového studia) 
 

Počet přihlášených 
 

Kód  
 

Název  
 

Délka 
studia 

 
Druh 
studia 

1.kolo 2.kolo MT 

Počet 
přijatých 

k 31.8.2003 

 
Počet 

odvolání 

28-45-L/502 Sklářský průmysl – výroba skla 30 5 0 0 0 0 0 
28-45-L/503 Sklářský průmysl – zušl. skla 30 5 0 0 0 0 0 
28-58-H/005 Sklář 30 1 3 14 5 10 0 
28-61-H/005 Brusič skla 30 1 2 2 3 4 0 
28-62-H/003 Malíř skla a keramiky 30 1 11 8 0 11 0 
82-51-L/017 UŘZS – hutní tvarování 40 2 2 0 0 2 0 
82-51-L/018 UŘZS – broušení a rytí 40 2 6 2 0 6 0 
82-51-L/020 UŘZS – malba skla 40 2 12 9 0 15 2 
82-41-M/041 VZS – hutnické tvarování skla 40 2 12 1 0 10 0 
82-41-M/042 VZS – tvar., mal. a leptání skla 40 2 32 6 0 14 1 

 Kurz pro získání zákl. vzdělání 10  0 0 1 1 0 
 Celkem   80 42 9 73 3 
MT – mimořádný termín 
 
Odvolací řízení ve školním roce 2002/2003 :  
 

Název a kód oboru Počet 
odvolání 
celkem 

Přijato žáků 
na odvolání 

celkem 

Autoreme-
dura 

Krajský 
úřad 

82-51-L/020 UŘZS – malba skla 2 2 2 0 
82-41-M/042 VZP – tvar. mal. a lept. 1 0 0 1 
 
Další doplňující údaje k přijímacímu řízení  
Hlavním kritériem přijímacího řízení pro obory Výtvarné zpracování skla a Uměleckořemeslné zpracování 
skla bylo úspěšné složení talentových zkoušek, pro obor Malíř skla a keramiky úspěšné složení zkoušky  
z výtvarné výchovy. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost podle specifik jednotlivých oborů a zaměření. 
 
Další údaje : 
• Přestupy v rámci prvních ročníků ve školním roce 2002/2003: 

Nový obor Počet žáků 
 0 

 
• Přehled o žácích přijatých do vyššího ročníku na základě rozhodnutí ředitelky školy 

Nový obor Počet žáků 
 0 
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• Změny oborů ve školním roce 2002/2003: 
Nový obor Počet žáků 

28-58-H/005 Sklář 1 
82-51-L/018 UŘZS – broušení a rytí 1 
82-51-L/020 UŘZS – malba skla 2 
82-41-M/042 VZP – tvar.,mal. a lept. 2 

 

 
Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
Ukazuje se, že nová skladba oborů umožňuje uplatnění takřka všem žákům dle jejich schopností. Procento 
selhávajících žáků je velmi nízké, nejvíce těchto selhání je spojeno spíše se špatným odhadem žáka nebo jeho 
rodiče při volbě úrovně oboru. V průběhu studia žáci využívají možnosti změny nebo zaměření oboru podle 
svých schopností a studijních výsledků v průběhu studia a svých zájmu, je pro ně dobrou motivací možnost 
přestupu do oborů vyšší úrovně. Rovněž část žáků jinak neúspěšných ve studijních oborech se dobře zařadila 
do učebního oboru. 
Z přehledu a analýzy celkového prospěchu žáků je patrné, že úspěšnost žáků je vyšší především v oddělení 
Střední uměleckoprůmyslové školy. Z celkového počtu prospělo 16,5 % žáků s vyznamenáním, v programu 
neuspělo pouze 3,1 %. V oddělení SOU prospělo s vyznamenáním 11,3 % žáků, procento neúspěšných          
je 2,1 %.  
Větší část neukončeného vzdělání je na vrub žáků SOU, kteří zanechali studia, což je dopad důsledného 
postupu školy podle vyhlášky při opatřeních proti záškoláctví, ve studijních oborech jsou častějším důvodem 
přestupy na jinou školu. 
 
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok : 

 Počet žáků 
k 1.9.2002 

Prospělo 
s vyzn. 

Prospělo Neprospělo Zanechalo 
studia, přerušilo 

SOŠ 99 16 78 3 3 
SOU 256 27 205 5 14 
 
Hodnocení ukončení studia : 
(maturitní a závěrečné zkoušky) 

 Počet žáků 
v posledním ročníku 

Prospělo 
s vyzn. 

Prospělo Neprospělo Jiné (opravný termín - 
prospělo) 

SOŠ 24 6 16 2 2 
SOU – MZ 27 4 22 1 1 
SOU – ZZ 36 4 32 0 - 
 
Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek odpovídají normě, přestože specifikem školy je i dosti vysoký 
výskyt vývojových poruch učení. Z celkového počtu žáků absolvovalo s vyznamenáním 16,1 % žáků, 
neprospěli 3 žáci,tj. 3,4 %.  
 
Žáci  byli přijati na VŠ do uměleckých ateliérů v Praze, Brně a Ústí n.L.. Od ostatních uchazečů o studium 
VOŠ a VŠ jiných směrů nemá škola k datu zprávy informace. Někteří se účastnili přijímacího řízení v měsíci 
září. 
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Hodnocení výsledků výchovného působení školy: 
 
Škola se zaměřuje ve výchově především na prevenci. Realizuje komplexní systém výchovného poradenství a 
prevence. Pochvaly a ceny ředitelky školy byly uděleny v rámci školních soutěží dovedností i za reprezentaci 
školy. 
Ve školním roce 2002/2003 byly v rámci výuky realizovány nové projekty zaměřené na ekologickou a 
enviromentální výchovu a rozšíření jazykové přípravy žáků, obsah výuky již aktuálně reaguje na blížící se 
vstup České republiky do EU.  
 
Pochvaly a ocenění (§ 8 odst. 2 vyhl. 354/1991 Sb., o středních školách).  

1. pololetí šk. roku 2. pololetí šk. roku Pochvala 
počet žáků důvod počet žáků důvod 

třídní učitel 11 1. velmi dobré studijní 
výsledky 

2. práci ve třídě 
3. vzornou docházku 

13 1. velmi dobré studijní 
výsledky 

2. práci ve třídě 
3. vzornou docházku 
4. umístění v soutěži 

dovednosti 
mistr OV 4 za práci v OV nad rámec 

povinností 
2 za práci v OV nad rámec 

povinností 
ředitel školy 1 výborný prospěch a 

reprezentace školy 
19 1. výborný prospěch a 

reprezentace školy 
2. dobrovolná pomoc 

s dětmi v azylovém 
domě 

3. vítězové soutěže 
dovedností 

 
Napomenutí a důtky (§ 8 odst. 3 vyhl. 354/1991 Sb., o středních školách).  

1. pololetí šk. roku 2. pololetí šk. roku Třídní učitel 
počet žáků důvod počet žáků důvod 

Napomenutí 8 za drobné přestupky proti 
školnímu řádu  
1. nevhodné chování 
2. ojedinělá neomluvená 

absence  

5 za drobné přestupky proti 
školnímu řádu  
1. nevhodné chování 
2. ojedinělá neomluvená 

absence  
Důtka 20 porušení školního řádu 

1. nevhodné chování 
2. neplnění povinnosti 

docházet do školy, 
neomluvená absence 

17 porušení školního řádu 
1. nevhodné chování 
2. neplnění povinnosti 

docházet do školy, 
neomluvená absence 

 

 
Podmínečné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia. 

Vyloučení počet žáků důvod 
Podmíněné vyloučení 
ze studia 

16 hrubé porušení školního řádu ve věci: 
1. neplnění povinnosti docházet do 

školy, neomluvená absence 
2. zneužívání návykových látek 

Vyloučení ze studia 1 závažné porušení školního řádu ve věci 
zneužívání návykových látek 
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Snížené stupně z chování na konci školního roku : 
  Počet % ze všech žáků školy 
2 – uspokojivé 11 3,26 
3 – neuspokojivé 5 1,48 
 

Neomluvené hodiny za školní rok 2002/2003 : 
 Počet % ze všech zameškaných hodin 
1. pololetí 583 2,34 
2. pololetí 466 1,74 
za školní rok 1049 2,02 
 
 
Údaje o integrovaných žácích:  
 
Specifikem školy je rozsáhlý program integrace postižených žáků, pro všechny žáky zařazené do 
programu speciální péče je podle handicapu vypracován individuální vzdělávací plán a to jak pro 
teoretickou tak pro praktickou výuku.  V prvním ročníku jsou žáci monitorováni ve spolupráci 
s PPP Valašské Meziříčí a školní  lékařkou. Ve škole pracovala též asistentka pro sluchově 
postiženou žákyni. Tradičně se škola  zaměřuje též na programy pro žáky s vývojovými poruchami 
učení, a to i ve studijních oborech. 
 
Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2002/2003: 

Počet žáků v ročníku Druh postižení 
1. 2. 3. 4. 

Počet žáků 
celkem 

Sluchové postižení 0 3 0 0 3 
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 0 1 1 0 2 
S lehkým mentálním postižením 4 3 3 0 10 
S vývojovými poruchami učení 6 8 4 1 19 
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Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2002/2003 :          
Žáci školy i pedagogové v uměleckých oborech se účastní různých prezentací v rámci města, kraje , České 
republiky i v zahraničí.  
Vynikající prostor pro prezentaci žákovských prací získala škola  v muzeu zámku Kinských ve Valašském 
Meziříčí. K prestižním akcím patřily zahraniční výstavy v Bulharsku a Slovenské republice, výtvarníci školy 
vystavovali úspěšně i v zahraničí. 
Výstavní činnost doplňovala i náborové akce a burzy práce v kraji Zlínském, Moravskoslezském a 
Jihomoravském. Škola realizuje rozsáhlý program   exkurzní činnosti pro základní školy a stala se zajímavou 
zastávkou pro  významné návštěvníky města. Exkurze jsou doplněny odborným výkladem podle úrovně 
návštěvníků. 
Škola v rámci produktivní činnosti dodává výrobky žáků s vlastní ochrannou značkou školy. Ve spolupráci 
dílen a ateliérů hutního zpracování skla vznikly originální nápojové soupravy, škola se podílela na návrhu a 
realizaci cen pro Zlínský kraj i další instituce. 
Vysoce jsou hodnoceny i výsledky technologického výzkumu a vývoje. Technologické oddělení 
GLASSCENTRUM je spoluřešitelem grantového projektu KONSORCIUM MOSER, v modelovém hutním 
pracovišti byla vyvinuta nová ekologická sklovina na úrovni patentu EU a pokračuje vývoj barevných 
sklovin. 
Škola realizuje společné programy s vysokými školami (VŠCHT Praha, Univerzita T. Bati Zlín, Trenčianska 
univerzita, a další). Škola je zastoupena v prestižních organizacích sklářských – Asociace sklářského a 
keramického průmyslu, Česká spektroskopická společnost, Svaz průmyslu ČR, Asociace uměleckých škol 
s výtvarnými obory.  
Škola je významným partnerem v EUROREGIONU  BIELE-BÍLÉ  KARPATY. 
 

Přehled soutěží 
 Počty účastníků : 
Název soutěže, přehlídky 
 

Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo 

Olympiáda v ČJL 77 0 0 0 
Kolo dovednosti 165 0 0 0 
 
 

Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy: 

Název akce Stručný popis 
Počet 
žáků 

Krátké zhodnocení 

ŠKOLA 2002 projektové vyučování při 
zahájení školního roku podle 
ročníků 

340 harmonizační týden, přechod žáků 
z režimu prázdnin do výuky,v 
projektu jsou zařazeny aktivity a 
témata BOZP, sportovní, testy 
osobních schopností, a výběr aktivit 
z projektu STOPKRIMI 

Plenéry Tématické pobyty studentů ve 
studijních oborech 

230 výtvarné soustředění jednotlivých 
ateliérů je doplněno tématy BOZP a 
zaměřeno na práci v týmu 

Jadran 2002 prevence zdraví, vytváření týmů 23 osvědčená opakovaná akce školy, 
navazuje na projekt MOTÝL  

BUDVA Černá Hora Výstava výtvarných prací 
studentů 

 výstava žákovských prací, 
reprezentování školy v zahraničí 

Minigolf v Teplicích 
n/B. 

aktivní využívání volného času 10 akce sportovního klubu DM 

Bazén Rožnov p/R aktivní využití volného času 20 pravidelné akce sportovního klubu na 
DM 
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Masarykova naučná 
stezka 

sportovní příprava, týmová práce 
při plnění společných úkolů, 
poznávání historie v obci 

45 akce plní vybraná témata UP  

Člověk v tísni odborná přednáška  48 zaměřeno na získání nových 
poznatků a vědomostí 

Valašské muzeum 
v přírodě Rožnov p/R 

Seznámení žáků 1. ročníku 
s okolím, vytváření pozitivních  
sociálních  vazeb 

15 ubytovaní žáci se seznamují 
s významnými kulturními památkami 
v okolí 

Akce Gaudeamus výchovné poradenství pro žáky 
závěrečných ročníků, vychází 
z projektů START a ŠANCE 

72 Seznámení s možnostmi a nabídkou 
vysokoškolského studia spojeno 
s návštěvou výstavy současných 
českých umělců 

Okresní vlastivědné 
muzeum Vsetín 

výchovně vzdělávací akce 48 poznávání kulturních tradic regionu 

Planetárium Ostrava výchovně vzdělávací akce 43 Poznávání vesmíru, poznatky 
z astronomie 

Lanové centrum 
Olomouc 

výchovně vzdělávací akce 18 Předcházení šikaně a budování vazeb 
vzájemné spolupráce 

Olomouc Výchovně vzdělávací akce 24 návštěva památkové rezervace, 
muzea a galerie 

Pohřebiště lodí odborná přednáška 40 zaměřeno na témata Člověk v tísni 
LVVK Nový 
Hrozenkov 

sportovní příprava 49 doplněno tématy BOZP  

Školní kolo dovednosti 
2003 

soutěž jednotlivců a družstev ve 
všech ročnících 

88 prezentace dovedností v OV a  
vlastní tvorby žáků  

Výstava Sevlievo – 
Bulharsko 

reprezentace školy a města 
v zahraničí 

 výstava žákovských prací, 
reprezentování školy v zahraničí 

Ekologické soustředění Úprava lesního prostředí po těžbě 107 vytváření pracovních skupin, ochrana 
přírody 

Kulturní klub návštěvy vybraných  divadelních 
představení v rámci výuky i 
VMV, nácvik studentského 
představení 

340 kulturní výchova, divadelní 
představení v rámci školy 

Nový Jičín, Hodslavice výchovně vzdělávací akce 23 poznávání historie a kultury 
v regionu 

Vídeň Výchovně vzdělávací akce pro 
žáky  

45 poznávání evropské kultury a 
zaměřeno na kontakt v cizojazyčném 
prostředí 

Kroměříž výchovně vzdělávací akce 27 památky UNESCO, poznávání 
kultury a historie regionu 

Výchovný koncert výchovně vzdělávací akce 150 Adamusovo trio 
Beskydy výchovně vzdělávací akce 24 poznávání regionu, turistika a 

relaxace 
Učeň Trenčín výstava a prezentace žákovských 

prací 
33 reprezentace kraje a školy na 

mezinárodní akci 
Slavnostní zakončení 
roku DM 

Zhodnocení vzájemného soužití 
v uplynulém školním roce pro 
ubytované žáky 

76 žáci připomínkují činnost DM a 
dávají podněty pro akce na další 
školní rok 

Sportovní den výchovně vzdělávací akce 170 atletické soutěže, zvýšení tělesné 
zdatnosti a podněty k aktivní 
sportovní činnosti 
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Květinový den odborná přednáška 140 zaměřeno na prevenci onkologických 
onemocnění 

Požární poplach výchovně vzdělávací akce 340 celodenní program zaměření na PO 
s ukázkou práce hasičů a praktickým 
nácvikem evakuace školy 

Školení BOZP výchovně vzdělávací akce 340 žáci absolvují podle oborů a ročníků 
pravidelné školení BOZP, PO a CO, 
kurz 1.pomoci, základní školení pro 
práci s jedy 

 
Spolupráce a aktivity s rodiči 

Název akce Stručný popis 
Počet 
rodičů 

Krátké zhodnocení 

Pravidelné konzultace Stanoven konzultační den 
(středa) 

23 Rodiče využívají možnost konzultací 
většinou až jsou upozorněni na určitý 
problém 

Den otevřených dveří 
říjen 2002 

Den otevřených dveří pro 
uchazeče o studium v maturitních 
uměleckých oborech 

 prezentace studijních oborů 

Den otevřených dveří 
prosinec 2002 

Den otevřených dveří pro 
uchazeče o studium v učebních 
oborech 

 prezentace učebních oborů 

Školička malování Pro žáky ZŠ v průběhu jarních 
prázdnin 

15 praktický kurz malby skla pro děti 
ZŠ, zaměřeno na aktivní využívání 
volného času 

NÁBOR  výstavy, prezentace na různých 
akcích města, kraje 

 zaměřeno na vytváření pozitivní 
image školy u veřejnosti 

Členství v orgánech a 
odborných komisích 

pedagogové školy se zapojují ve 
výchovné komisi města, VVZ ve 
škol. komisích 

 spolupráce školy a dalších sociálních 
partnerů 

 

 
Údaje o výsledcích kontrol 
 
Bylo realizováno dílčí kolaudační řízení v objektu školní huti. Proběhly běžné periodické kontroly ostatních 
úřadů státní správy. 
K významným prověrkám  patřila komplexní kontrola v oblasti BOZP, příslušná doporučení kontrolních 
orgánů byla již realizována ve spolupráci se zřizovatelem. 
V rámci vnitřního evaluačního systému byly odzkoušeny standardizované výstupy ve výuce, škola se zapojila 
do pokusného ověřování maturitních zkoušek.  
Dokončuje se projektová dokumentace  vnitřního   systému jakosti  pro možnou certifikaci ISO 2000.  
 
Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok : 
Ve školním roce 2002-2003 nebyla ve škole provedena inspekce.  Veškerá doporučení a opatření z minulých 
vstupů ČŠI byla v plném rozsahu realizována podle zjištění České školní inspekce. 
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Závěr výro ční zprávy 
 
Koncepce rozvoje je aktualizována o nové strategické cíle ve vzdělávání na úrovni České republiky a 
Zlínského kraje v souladu s evropskými, národními a krajskými zásadními dokumenty.  
Ve vzdělávací a výchovné oblasti se zaměříme na zvyšování kvality výuky a profesní kariérový růst 
pracovníků školy, bude pokračovat  program „asistentů“ z absolventů školy, kteří jsou připravováni pro 
pedagogické působení. V souvislosti s přípravou rámcových vzdělávacích  programů v jednotlivých oborech 
budou  inovovány standardy ve všeobecných i odborných předmětech. Škola bude nadále rozvíjet systém 
speciální péče formou integrace žáků podle jejich schopností do výuky i v mimoškolní činnosti.  
Podpoří zájmovou činnost ve studentských klubech při Domově mládeže a aktivity školního filmového klubu. 
V programech prevence se škola zaměří na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a estetickou výchovu 
jako nejúčinnější formu primární prevence. 
V technických a investičních programech se škola zaměří na uvedení objektů, tříd a vybavení do souladu s 
normami. Bude doplňovat  vybavení školy PC technikou na úroveň, která umožní využívat ICT aktivně ve 
výuce všech předmětů i v mimoškolní činnosti. V investiční oblasti bude pokračovat modernizace objektu 
školy podle ekonomických podmínek. 
V oblasti propagace a prezentace školy budeme spolupracovat s předními sklářskými umělci. Zapojíme se do 
projektů pro EXPO v Japonsku. Technologické oddělení  bude realizovat grantový úkol výzkumu a vývoje a 
připravuje ve spolupráci s Trenčianskou univerzitou odbornou sklářskou konferenci na euroregionální 
úrovni. 
Škola chce dosáhnout vytvoření nadregionálního odborného vzdělávacího centra pro sklářství v oblasti 
Moravy a Slezska. 
 

 
Datum zpracování zprávy: 18. září 2003     
 
 
 
Podpis ředitelky a razítko školy:  
 
 
Mgr. Olga Hofmannová, …………………… 
 
 
Výroční zpráva byla projednána s ZO ČMOS dne 22. září 2003 
 
 
 
Mgr. Jan Mezihorák,………………………… 
předseda ZO ČMOS PŠ 
 


