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ÚVOD 
 
 
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská a Střední odborné učiliště sklářské ve Valašském Meziříčí 
v průběhu školního roku 2003/2004 navazovala na úspěšné výstupy předchozích etap transformačních 
programů v jednotlivých větvích školy, inovace vycházely ze schváleného Dlouhodobého záměru rozvoje 
školství Zlínského kraje. Hlavní důraz byl položen především na evaluaci a kvalitu výsledků vzdělávání, byla 
ustanovena skupina metodologů, která ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání  zahájila 
projektovou přípravu rámcových vzdělávacích programů pro sklářské obory a školního vzdělávacího 
programu pro přechodné období ve vazbě na nový školský zákon. 
Hlavní výchovné a vzdělávací  cíle byly realizovány na úrovni školních, oborových a třídních projektů.v 
komplexních  školních programech PREVENCE a  SKLO. Školní akce v  programu IMAGE byly zaměřeny 
k 60. výročí založení samostatné sklářské školy ve Valašském Meziříčí. 
Rozvíjí se i spolupráce s významnými sociálními a hospodářskými partnery školy. Ve školním roce           
2003-2004 byly realizovány grantové projekty KONSORCIUM MOSER – výzkum a vývoj barevných skel 
dotovaný MPO ČR a VITRUM  PRO FUTURUM - EUROREGION  SKLA  společný projekt  subjektů 
Euroregionu Bílé-Biele Karpaty, dotovaný z EU fondů. Je připraven projekt připojení školy k aktivitám  
UNESCO. 
Ke zlepšení kvality odborné složky vzdělávání též  přispívá  zastoupení školy  v prestižních organizacích 
sklářských – představenstvo Asociace sklářského a keramického průmyslu, školská komise Svazu průmyslu a 
dopravy  ČR  a  předsednictvo Asociace uměleckých škol s výtvarnými obory. 
V investiční oblasti byly realizovány s podporou státního rozpočtu a z vlastních zdrojů stavební akce –          
1. etapa rekonstrukce v objektu školy, která byla  kolaudována v době hlavních prázdnin.  
Činnosti školy byly vymezeny výší rozpočtu, příspěvkem zřizovatele a možnostmi získání mimorozpočtových 
zdrojů z doplňkové a grantové činnosti. 
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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 92 23,00 14,56 6,32 
SOU 10 221 22,10 25,69 8,60 
 
 
 

Typ 
školského zařízení 

Počet 
skupin 

Počet žáků  podle 
stavu k 30.6. 

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.  
Ve školním roce 2003/2004 byly v souladu s dlouhodobými záměry a koncepcí rozvoje školy vyhlášeny 
následující  VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAMY: 
 
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  prevence 
ve spolupráci s PPP a s rodiči žáků. Tradiční součástí je subprogram - ŠKOLA 2003 - projektové vyučování 
v měsíci září. Jedná se o harmonizační období, jehož cílem je psychologický trénink přechodu 
z prázdninového režimu k režimu výuky podle pravidelného rozvrhu. Hlavní zaměření jednotlivých třídních 
projektů je prevence, povinné moduly BOZP a etická výchova, vstupní předmětové testy a seznámení 
s organizací školního roku. V 1. ročnících jsou výchovné akce zaměřeny na komunikaci, seznámení se školou 
a městem, vytváření třídních týmů.  
 
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  pořádané ve spolupráci s městem, 
sociálními a hospodářskými partnery školy i na mezinárodní úrovni. V roce 2004 se zaměřuje řada akcí na 
60. výročí k založení samostatné sklářské školy ve Valašském Meziříčí. 
 
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. Součástí tohoto 
programu je i spolupráce na prestižních grantových projektech MPO a EU v oblasti výzkumu a vývoje. 
 
 

Přehled vzdělávacích programů 
 

Denní  studium Vyučované obory  
ve školním roce 2003/2004   
(názvy podle Rozhodnutí 
o zařazení do sítě škol) 

Kód oboru 
(KKOV) 

Součást 
školy Počet žáků 

k 30.6.2004 
 

Ukončilo ZZ Ukončilo MZ 

Sklář 28-58-H/005 SOU 45 17 0 
Brusič skla 28-61-H/005 SOU 20 10 0 
Malíř skla a keramiky 28-62-H/003 SOU 40 17 0 
UŘZS – hutní tvarování 82-51-L/017 SOU 16 0 4 
UŘZS – broušení a rytí 82-51-L/018 SOU 32 0 0 
UŘZS – malba skla 82-51-L/020 SOU 66 0 24 
VZS – hutnické tvarování skla 82-41-M/041 SOŠ 43 0 9 
VZS – tvar., malování a leptání 82-41-M/042 SOŠ 528 0 12 
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 Studium při  zaměstnání 
Počet studentů  Ukončilo ZZ Ukončilo MZ 

Vyučované obory  
ve školním roce 2003/2004   
(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 1 0 0 

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

Brusič skla 28-61-H/005 SOU 0 0 1 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, žákům je umožněno poznat 
v modulovém uspořádání více pracovišť.  Zvyšuje se zájem o studium v tzv. 2. šanci, absolventi jiných škol 
mají zájem o získání výučního listu.  Školní dílny doplňují pracoviště u firem. 
 
Způsob zabezpečení odborné praxe, resp. odborného výcviku:  

- vlastní  pracoviště      298 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 2003/2004 : 
 

k datu 30.6.2004  
počet fyzických 

osob 
přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 48 46,25 
Externí pracovníci 2 1,19 

 
 
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2003/2004 : 
Jsou uvedeny v příloze č. 1.   
 
Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje :   
Průměrná věková struktura pedagogických pracovníků 45,24 let. 
 
Příchody a odchody pedagogických pracovníků: 
 Příchod Odchod 
Školní rok 2003/2004 0 4 
 
Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2003/2004 : 
(Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné) 
 
 v % 
Požadovaný stupeň vzdělání  89 
Aprobovanost výuky  94 
 
 
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2003/2004 : 
 

k datu 30.6.2004  
počet fyzických 

osob 
přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 23 21,90 
Externí pracovníci 5 2,05 

 
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2003/2004: 
Jsou uvedeny v příloze č. 2.   
 
Příchody a odchody nepedagogických pracovníků: 
 Příchod Odchod 
Školní rok 2003/2004 0 1 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy : 
 
Další vzdělávání zaměstnanců je realizováno podle projektu DVP a kolektivní smlouvy.  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. Nově byla ustanovena skupina metodologů. Prioritami jsou – cizojazyčná příprava 
zaměstnanců, informační a komunikační technologie, metodologie a některé potřebné specializace ve vazbě 
na odbornosti dle potřeb školy. Všichni členové vedení absolvovali dle nabídky Pedagogického centra a 
dalších institucí moduly zaměřené na řízení školy, případně na evaluaci vzdělávání. Byly též realizovány 
„absolventské“ programy, kdy z vynikajících absolventů školy jsou jako asistenti připravováni noví 
pracovníci, především pro praktickou výuku. 
V rozpočtovém roce 2004 byla škole KÚ ZK přidělena na vzdělávání celková dotace 75 tis. Kč. 
Z toho 58 tis. Kč na školení pracovníků v rámci SIPVZ v informačních a komunikačních technologiích 
a 17 tis. Kč na DVP. 
Přidělené prostředky byly  čerpány v souladu s účelem, zbylá  část dotace 2004  je určena na DVP v novém 
školním roce. 
 
Výčet studií, kurzů, seminářů apod., kterých se  pracovníci zúčastnili: 
Kvalifika ční: 

Název akce POČET 
OSOB 

Kurz AJ 1 
Doplňkové ped. studium - školné 1 
Doplňkové ped. studium - školné 1 
Celkem 3 
 
Prohloubení kvalifikace: 

Název akce POČET 
OSOB 

Hosp. politika vlády v kont. ref. veř. rozp. 1 
Manaž. etika a manaž. kompetence 1 
Invex 2 
Mez. skl. sympozium Nový Bor 3 
Správa a údržba majetku 1 
Sociální dovednosti pro ped. prac. 3 
Konference učitelů AJ 2 
Kurz NJ 1 
Konference IT FUTURE – školení ICT 3 
Změny v zákoně o účetnictví 1 
Ředitelské paragrafy ve školství 1 
Rizikové chování 2 
Konference prevence kriminality 2 
Tvorba ICT 1 
Trendy - chemie 1 
Zákon o chem. látkách ve škol. praxi 1 
Úloha rozvoje lidských zdrojů 1 
Rozpočet v denní praxi ředitele 1 
Celkem 28 
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Specializační: 
Název akce POČET 

OSOB 
Školení SAS 2 
Školení SIPVZ 3 
Instruktorský lyžařský kurz 2 
Evidence zdrojů zneč. ovzduší 1 
Celkem 8 
 
Výdaje na DVP celkem v Kč: 
Prohloubení kvalifikace 41 764,20 
Kvalifikační  13 232,00 
Specializační 18 540,40 
Celkem 73 536,60 
 
V rozpočtovém roce 2005 předpokládáme potřebu pro zajištění systému DVP na úrovni roku 2004. Škola 
bude maximálně využívat nabídky Pedagogického centra a případně jiných dotovaných nabídek. 
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ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ  
 
Největší zájem je tradičně  o přijetí do studijních uměleckých oborů. Ve školním roce 2003/2004 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 2004/2005: 
(včetně nástavbového studia) 
 

Počet přihlášených 
 

Kód  
 

Název  
 

Délka 
studia 

 
Druh 
studia 

1.kolo 2.kolo MT 

Počet 
přijatých 

k 31.8.2004 

 
Počet 

odvolání 

28-45-L/502 Sklářský průmysl – výroba skla 30 5 3 0 0 0 0 
28-45-L/503 Sklářský průmysl – zušl. skla 30 5 9 0 0 0 0 
28-58-H/005 Sklář 30 1 4 6 6 13 0 
28-58-H/005 Sklář – externí studium 30 1 1 0 0 1 0 
28-62-H/003 Malíř skla a keramiky 30 1 11 6 2 12 0 
82-51-L/017 UŘZS – hutní tvarování 40 2 3 0 0 3 0 
82-51-L/018 UŘZS – broušení a rytí 40 2 7 1 1 8 0 
82-51-L/020 UŘZS – malba skla 40 2 14 1 0 13 0 
82-41-M/041 VZS – hutnické tvarování skla 40 2 11 2 0 10 0 
82-41-M/042 VZS – tvar., mal. a leptání skla 40 2 33 3 2 14 0 
 Celkem   96 19 11 74 0 
MT – mimořádný termín 
 
Odvolací řízení ve školním roce 2003/2004 :  
 

Název a kód oboru Počet 
odvolání 
celkem 

Přijato žáků 
na odvolání 

celkem 

Autoreme-
dura 

Krajský 
úřad 

 0 0 0 0 
 
Další doplňující údaje k přijímacímu řízení  
Hlavním kritériem přijímacího řízení pro obory Výtvarného zpracování skla bylo úspěšné složení talentových 
zkoušek, pro obory Uměleckořemeslné zpracování skla úspěšné složení zkoušky z výtvarné výchovy. 
Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost podle specifik jednotlivých oborů a zaměření. 
Negativně ovlivňuje strukturu oborů pokračující pokles zájemců o učební obory, to vyvolává i potřebu 
víceoborových tříd.  
 
Další údaje : 
• Přestupy v rámci prvních ročníků ve školním roce 2003/2004: 

Nový obor Počet žáků 
28-58-H/005 Sklář 8 
28-61-H/005 Brusič skla 4 
28-62-H/003 Malíř skla a keramiky 2 
82-51-l/018 UŘZS – broušení a rytí 1 
KZV 1 

 



Střední um ěleckopr ůmyslová škola sklá řská a St řední odborné u čilišt ě sklá řské, 
757 01  Valašské Mezi říčí, Zašovská 100 

 

 
 

10

• Přehled o žácích přijatých do vyššího ročníku na základě rozhodnutí ředitelky školy 
Nový obor Počet žáků 

28-62-H/003 Malíř skla a keramiky 1 
82-41-M/041 VZS – hutn. tvar. skla 1 

 
• Změny oborů ve školním roce 2003/2004: 

Nový obor Počet žáků 
28-58-H/005 Sklář 2 
28-61-H/005 Brusič skla 2 
28-62-H/003 Malíř skla a keramiky 1 
82-51-L/018 UŘZS – broušení a rytí 2 
82-51-L/020 UŘZS – malba skla 4 
82-41-M/041 VZP – hutn. tvar. skla 8 
82-41-M/042 VZP – tvar.,mal. a lept. 8 

 

 
Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
Skladba oborů umožňuje uplatnění takřka všem zájemcům o studium dle jejich schopností Žáci využívají  
možnosti změny oborů a zaměření, z tohoto důvodu je procento selhávajících žáků  velmi nízké. Větší počet 
žáků s nedokončeným studiem připadá na vrub oborů SOU. 
Z přehledu a analýzy celkového prospěchu žáků je patrné, že úspěšnost žáků je vyšší především v oddělení 
Střední uměleckoprůmyslové školy. Z celkového počtu prospělo 15,8 % žáků s vyznamenáním, v programu 
neuspělo pouze 5,3 %, to je důsledek přísnějšího výběru v přijímacím řízení -  náročnost talentových zkoušek 
a pravidelného pololetního komisionálního přezkoušení v profilových předmětech. 
 V oddělení SOU prospělo s vyznamenáním 9,0 % žáků, procento neúspěšných  je 2,3 %. Větší část 
neukončeného vzdělání je na vrub žáků SOU, kteří zanechali studia, nejčastějším důvodem jsou přestupy na 
jiné školy. 
 
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok : 

 Počet žáků 
k 1.9.2003 

Prospělo 
s vyzn. 

Prospělo Neprospělo Zanechalo 
studia, přerušilo 

SOŠ 98 15 75 5 5 
SOU 226 20 196 5 24 
KZV 1 0 0 0 1 
 
Hodnocení ukončení studia : 
(maturitní a závěrečné zkoušky) 

 Počet žáků 
v posledním ročníku 

Prospělo 
s vyzn. 

Prospělo Neprospělo Jiné (opravný termín - 
prospělo) 

SOŠ 22 6 14 2 1 
SOU – MZ 30 6 21 3 2 
SOU – ZZ 44 5 39 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 17,7 % žáků, v 1. 
termínu neprospělo 5 žáků, tj. 5,2 %. V 1. opravném termínu neprospěly 2 absolventky v předmětu Dějiny 
výtvarné kultury.  
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Hodnocení výsledků výchovného působení školy: 
 
Škola se zaměřuje ve výchově především na prevenci. Realizuje komplexní systém výchovného poradenství a 
prevence. Škola se zaměřuje na snížení neomluvené absence. Osvědčily se nové plány hlavních úkolů na 
úrovni jednotlivých tříd. Výborné výsledky vykazuje preventivní program ŠKOLA, který se zaměřuje v         
 1. ročníku v projektu KOLEKTIV na monitoring a diagnostiku ve spolupráci s PPP. Příznivý dopad v oblasti 
VMV mělo ustanovení samostatného metodika prevence pro oblast výchovy v Domově mládeže. Pedagogický 
sbor se více zaměřuje na pozitivní výchovná opatření. Pochvaly a ceny ředitelky školy byly uděleny v rámci 
školních soutěží dovedností i za reprezentaci školy. 
 
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 

17 1. velmi dobré studijní 
výsledky 

2. práci ve třídě 
3. vzornou docházku 

mistr OV 4 za práci v OV nad rámec 
povinností a za aktivní 
přístup k výuce 

24 za práci v OV nad rámec 
povinností a za aktivní 
přístup k výuce 

ředitelka školy 1 výborný prospěch a vzorný 
přístup ke studiu 

10 výborný prospěch a 
reprezentace školy 

Cena ředitelky 
školy 

3 návrhářská soutěž o návrh 
Ceny města VM 

15 vítězové školního kola 
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  

11 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 

32 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 

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

školy, neomluvená absence 
2. neplnění pokynů zaměstnanců školy 
3. zneužívání návykových látek 

Vyloučení ze studia 0  
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Snížené stupně z chování na konci školního roku : 
  Počet % ze všech žáků školy 
2 – uspokojivé 11 3,48 
3 – neuspokojivé 6 1,90 
 

Neomluvené hodiny za školní rok 2002/2003 : 
 Počet % ze všech zameškaných hodin 
1. pololetí 793 3,47 
2. pololetí 695 2,71 
za školní rok 1488 3,07 
 
 
Údaje o integrovaných žácích:  
 
Pro všechny žáky zařazené do programu speciální péče je podle handicapu vypracován individuální 
vzdělávací plán a to jak pro teoretickou tak pro praktickou výuku. Na realizaci programu spolupracuje škola 
se školní lékařkou, PPP, rodiči a účastní se podle povahy znevýhodnění žáka učitelé vybraných předmětů. 
Koordinaci IVPsp zajišťuje výchovná poradkyně a třídní učitel. 
 
Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2003/2004: 

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

Počet žáků 
celkem 

Sluchové postižení 0 0 3 0 3 
Zrakové postižení 0 0 0 0 0 
S vadami řeči 0 0 0 0 0 
Tělesné postižení 0 0 2 0 2 
S kombinací postižení 0 0 0 1 1 
S lehkým mentálním postižením 0 3 4 0 7 
S vývojovými poruchami učení 10 7 8 1 26 
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Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2003/2004:          
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, kde škola otevřela samostatnou expozici k 60. výročí založení školy. 
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 návrzích 
a realizaci cen pro Zlínský kraj, Městský úřad Valašské Meziříčí  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 byly vyvíjeny  nové barevné skloviny. 
Škola je významným partnerem v projektu  EUROREGIONU  BIELE-BÍLÉ  KARPATY – VITRUM  PRO  
FUTURUM, ve spolupráci se Slovenskou republikou. 
 
 

Přehled soutěží 
 Počty účastníků : 
Název soutěže, přehlídky 
 

Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo 

Kolo dovednosti 219 0 0 0 
 
 
 
 

Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy: 

Název akce Stručný popis, krátké zhodnocení: 
Počet  
žáků 

ŠKOLA 2003 projektové vyučování při zahájení školního roku podle 
ročníků 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 

339 

Plenéry tématické pobyty studentů ve studijních oborech 
výtvarné soustředění jednotlivých ateliérů je doplněno 
tématy BOZP a zaměřeno na práci v týmu 

209 

Jadran 2003 prevence zdraví, vytváření týmů osvědčená opakovaná 
akce školy, navazuje na projekt MOTÝL, výchova ke 
zdravému životnímu stylu 

21 

Evropský den jazyků akce podporující motivaci k výuce cizích jazyků 327 
Kolektiv v rámci projektu Prevence předcházet negativním 

jevům uvnitř společnosti, formou aktivit navodit dobré 
vztahy mezi studenty a pedagogy, začlenění do 
kolektivu 

63 

Vetropack Moravia Kyjov 
Památník Velké Moravy Staré 
Město u Uherského Hradiště 

odborná exkurze v rámci výuky technologie skla, 
výroba skleněných obalů, strojírenské zařízení sklářské 
firmy, dějiny výtvarné kultury 

44 

Sklárny na Moravě odborná exkurze v rámci projektu Sklo – seznámení se 
sklářskou výrobou ve firmách v ČR 

44 
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Exkurze do skláren seznámit studenty s tradicí moravských skláren, ruční 
výroba skla a současné trendy v designu skla 

43 

Exkurze sklárna Květná projekt Sklo – propojení teoretických znalostí s praxí 26 
Prevence zdravý životní styl – plavání 18 
LVVK Nový Hrozenkov sportovní příprava s tématikou BOZP 33 
Prevence zásady komunikace , verbální a neverbální komunikace, 

tajná řeč těla 
18 

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

48 

Divadelní představení 
Maryša, Opava 

Kulturní klub,rozšíření výuky českého jazyka 48 

Divadelní představení 
Sklenice vody (Scibe), 
Olomouc 

Kulturní klub,rozšíření výuky českého jazyka 26 

Meziválečná česká próza: K. 
Čapek – pátečníci, K. Poláček 

Maturitní seminář,rozvoj literárních znalostí, spolupráce 
s vysokoškolskými lektory, zkvalitnění maturitní 
přípravy v ČJL 

30 

Střelnice Poličná branný den, rozšíření učiva TV a CO 26 
Ochrana člověka za 
mimořádných situací 

Prevence:Integrovaný záchranný systém seznámení se 
záchranným systémem v ČR 

102 

Výchovně vzdělávací kurz 
Praha 

historie hlavního města Prahy, kulturní, historické a 
literární památky v souvislosti s okruhem maturitních 
otázek 

26 

Výtvarná exkurze, Vídeň maturitní seminář,návštěva galérií a výstavních síní 41 
Projekt Sklo, Brno Moravská galerie – uměleckoprůmyslové muzeum, 

Muzeum Antropos, Pražákův palác 
43 

No Problem, Šternberk celostátní přehlídka středních a vyšších uměleckých 
škol 

 

Krakow poznávání historického města 32 
Kroměříž Kulturní klub:výchovně vzdělávací akce památky 

UNESCO, poznávání kultury a historie regionu 
26 

Učeň – tvořivost mladé 
generace 

Trenčín , Slovenská republika:výstava a prezentace 
žákovských prací reprezentace kraje a školy na 
mezinárodní akci 

10 

Turistický výlet Jehličná, test přírodovědných znalostí 46 
Požární poplach Prevence:výchovně vzdělávací akce Celodenní program 

zaměřený na PO s praktickým nácvikem evakuace 
školy 

325 

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

325 

 
Spolupráce a aktivity s rodiči 

Název akce Stručný popis, krátké zhodnocení 
Počet 
rodičů 

Pravidelné konzultace Stanoven konzultační den (středa) Rodiče využívají 
možnost konzultací většinou až jsou upozorněni na 
určitý problém 

47 

Den otevřených dveří listopad 
2003 

Den otevřených dveří pro uchazeče o studium 
v maturitních uměleckých oborech prezentace 
studijních oborů 
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Den otevřených dveří únor 
2004 

Den otevřených dveří pro uchazeče o studium 
v učebních oborech prezentace učebních oborů 

 

NÁBOR  IMAGE: výstavy, prezentace na různých akcích města, 
kraje zaměřeno na vytváření pozitivní image školy u 
veřejnosti 

 

Členství v orgánech a 
odborných komisích 

spolupráce školy a dalších sociálních partnerů : 
pedagogové školy se zapojují ve výchovné komisi 
města, kulturní komisi města, VVZ , ve škol. komisích 
na krajské a celostátní úrovni, škola má zastoupení 
v oborových komisích NÚOV, ve skupině pro RLZ při 
MPO. 

 

 

 
Údaje o výsledcích kontrol 
 
Ve školním roce 2003/2004 byla zahájena kontrola Finančního úřadu Brno zaměřená na čerpání dotací ze 
státního rozpočtu v období 2000-2002. Tato kontrola není ukončena. 
Dále je rozvíjen systém vnitřní kontroly v oblasti financování tak, aby byly podpořeny žádoucí aktivity a 
efektivnost využívání zdrojů. 
V rámci vnitřního evaluačního systému vzdělávání byly odzkoušeny standardizované výstupy ve výuce, škola 
se zapojuje  do pokusného ověřování maturitních zkoušek.  
Bylo realizováno kolaudační řízení v objektu školy. Proběhly běžné periodické kontroly ostatních úřadů 
státní správy. 
 
 
 
Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok : 
Ve školním roce 2003/2004 nebyla ve škole provedena inspekce.  



Střední um ěleckopr ůmyslová škola sklá řská a St řední odborné u čilišt ě sklá řské, 
757 01  Valašské Mezi říčí, Zašovská 100 

 

 
 

16

Závěr výro ční zprávy 
 
Koncepce rozvoje vychází z politik 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, implementaci inovovaných 
standardů do vzdělávacích programů, chceme nadále rozvíjet t systém speciální péče formou integrace žáků 
podle jejich schopností do výuky i v mimoškolní činnosti.  
V programech prevence se škola zaměří na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a estetickou výchovu 
jako nejúčinnější formu primární prevence. 
Podpoříme zájmovou činnost ve studentských klubech při Domově mládeže a aktivity školního filmového 
klubu. 
V technických a investičních programech se škola zaměří na uvedení objektů, tříd a vybavení do souladu s 
normami. Zaměřujeme se na objekt Domova mládeže. Je nutné doplňovat  vybavení školy PC technikou na 
úroveň, která umožní využívat ICT aktivně ve výuce všech předmětů i v mimoškolní činnosti. Zapojíme se do 
projektu ZKOLA, aktivního využití školského portálu Zlínského kraje. 
V oblasti propagace a prezentace školy, obce a kraje budeme spolupracovat s předními sklářskými umělci.  
Budeme pokračovat v projektové přípravě  EUROREGION SKLA, navazujeme spolupráci se sklářskými 
firmami nad rámec kraje.  
Škola chce dosáhnout vytvoření nadregionálního odborného vzdělávacího a technologického centra pro 
sklářství. 
 

 
Datum zpracování zprávy: 29. září 2004     
 
 
 
Podpis ředitelky a razítko školy:  
 
 
Mgr. Olga Hofmannová, …………………… 
 
 
Projednáno na plenárním zasedání pracovníků školy dne 30.8. 2004. 
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