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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 a Střední odborné 

učiliště sklářské, Valašské Meziříčí, Zašovská 100 
• Sídlo:  Zašovská 100, 757 01  Valašské Meziříčí 
• Zřizovatel: Zlínský kraj 
• Adresa zřizovatele: tř. T. Bati 21, 761 90  Zlín 
• Jméno ředitelky školy: Mgr. Olga Hofmannová (pracovní poměr ukončen k 31.5.2005) 
• Statutární zástupce ředitelky: Ing. Milan H řebíček, CSc. (od 1.6.2005 zástup) 
• 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, Lucie Miškaříková 
• 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 95 23,75 14,09 6,74 
SOU 12 223 18,58 27,25 8,18 
 
 

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 67 5 13,40 
 
 
Rada školy není zřízena. Je zvolen pouze zástupce pedagogického sboru PaedDr. Leszek Wojaczek.  
Další kandidáti jsou připraveni, očekává se platný volební řád od zřizovatele.  
Volby jsou předběžně připraveny na listopad 2005.      
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2) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ  
 

Denní  studium Vyučované obory  
ve školním roce 2004/2005   
(názvy podle Rozhodnutí 
o zařazení do sítě škol) 

Kód oboru 
(KKOV) 

Součást 
školy Počet žáků 

k 30.6.2005 
 

Ukončilo ZZ Ukončilo MZ 

Sklář 28-58-H/005 SOU 45 23 0 
Brusič skla 28-61-H/005 SOU 15 7 0 
Malíř skla a keramiky 28-62-H/003 SOU 32 15 0 
UŘZS – hutní tvarování 82-51-L/017 SOU 18 0 4 
UŘZS – broušení a rytí 82-51-L/018 SOU 44 0 14 
UŘZS – malba skla 82-51-L/020 SOU 63 0 16 
VZS – hutnické tvarování skla 82-41-M/041 SOŠ 40 0 11 
VZS – tvar., malování a leptání 82-41-M/042 SOŠ 55 0 13 
 
 

 Studium při  zaměstnání 
Počet studentů  Ukončilo ZZ Ukončilo MZ 

Vyučované obory  
ve školním roce 2004/2005   
(názvy podle Rozhodnutí 
o zařazení do sítě škol) 

Kód oboru 
(KKOV) 

Součást 
školy  

DÁ VE EX DÁ VE EX DÁ VE EX 

Skl. průmysl – zušlechť. skla 28-45-L/503 SOU 4 0 0 0 0 0 4 0 0 

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

Sklář 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.  Školní dílny doplňují pracoviště u firem. 
 
Způsob zabezpečení odborné praxe, resp. odborného výcviku:  

- vlastní  pracoviště      300 žáků 
- smluvní pracoviště soukromých firem  

Glass Ateliér Morava, Vizovice                   4 žáci 
Ateliér Votava, Valašské Meziříčí    14 žáků 
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3)  PŘEHLED PRACOVNÍK Ů ŠKOLY  
 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2004/2005 : 
 

k datu 30.6.2005  
počet fyzických 

osob 
přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 50 46,34 
Externí pracovníci 3 0,9 

 
 
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2004/2005 : 
Jsou uvedeny v příloze č. 1.   
 
Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje :   
Průměrná věková struktura pedagogických pracovníků je 43 let. 
 
Příchody a odchody pedagogických pracovníků: 
 Příchod Odchod 
Školní rok 2004/2005 4 6 
 
Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2004/2005 : 
(Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné) 
 
 v % 
Požadovaný stupeň vzdělání  78 
Aprobovanost výuky  95 
 
 
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2004/2005 : 
 

k datu 30.6.2005  
počet fyzických 

osob 
přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 22 21,2 
Externí pracovníci 5 2,05 

 
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2004/2005: 
Jsou uvedeny v příloze č. 2.   
 
Příchody a odchody nepedagogických pracovníků: 
 Příchod Odchod 
Školní rok 2004/2005 1 2 
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4) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM  ŘÍZENÍ 
 
Pokračuje zájem o přijetí do studijních uměleckých oborů. Trvá dopad demografického úbytku populace 
nastupující do středních škol, klesá zájem uchazečů  o učební obory.  
 
 
Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2005/2006: 
(včetně nástavbového studia) 
 

Počet přihlášených 
 

Kód  
 

Název  
 

Délka 
studia 

 
Druh 
studia 

1.kolo 2. a další kola 

Počet 
přijatých 

k 31.8.2005 

 
Počet 

odvolání 

28-58-H/005 Sklář 30 1 2 2 4 0 
28-58-H/005 Sklář – distanční studium 30 1 0 3 3 0 
28-61-H/005 Brusič skla 30 1 0 2 2 0 
28-61-H/005 Brusič skla – distanční studium 30 1 0 2 2 0 
28-62-H/003 Malíř skla a keramiky 30 1 6 5 10 0 
82-51-L/017 UŘZS – hutní tvarování 40 2 0 0 0 0 
82-51-L/018 UŘZS – broušení a rytí 40 2 3 1 3 0 
82-51-L/020 UŘZS – malba skla 40 2 8 2 8 0 
82-41-M/041 VZS – hutnické tvarování skla 40 2 6 2 7 0 
82-41-M/042 VZS – tvar., mal. a leptání skla 40 2 11 4 12 0 
 Celkem   36 23 51 0 
 
 
Odvolací řízení ve školním roce 2004/2005 :  
 

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 2004/2005: 

Nový obor Počet žáků 
28-58-H/005 Sklář 2 
28-61-H/005 Brusič skla 3 
28-62-H/003 Malíř skla a keramiky 1 
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• Přehled o žácích přijatých do vyššího ročníku na základě rozhodnutí ředitelky školy 
Nový obor Počet žáků 

28-58-H/005 Sklář 3 
28-62-H/003 Malíř skla a keramiky 1 
82-51-L/017 UŘZS – hutní tvarování 1 
82-51-L/018 UŘZS – broušení a rytí 5 

 
• Změny oborů ve školním roce 2004/2005: 

Nový obor Počet žáků 
28-58-H/005 Sklář 6 
28-61-H/005 Brusič skla 2 
28-62-H/003 Malíř skla a keramiky 1 
82-51-L/017 UŘZS – hutní tvarování 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 3 
82-41-M/042 VZP – tvar.,mal. a lept. 5 
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5) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZD ĚLÁVÁNÍ ŽÁK Ů 
 
Z přehledu a analýzy celkového prospěchu žáků je patrné, že úspěšnost žáků je vyšší především v oddělení 
Střední uměleckoprůmyslové školy. Z celkového počtu prospělo 13 % žáků s vyznamenáním, v programu 
neuspělo pouze 1,2 %. 
 V oddělení SOU prospělo s vyznamenáním 10,7 % žáků, procento neúspěšných  je 1,7 %. Výsledky lze 
hodnotit jako mírně zlepšení. 
 
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok : 

 Počet žáků 
k 1.9.2004 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Zanechalo 
studia, přerušilo 

SOŠ 97 18 75 0 2 
SOU 234 25 190 4 21 
 
Hodnocení ukončení studia : 
(maturitní a závěrečné zkoušky) 

 Počet žáků 
v posledním ročníku 

Prospělo 
s vyzn. 

Prospělo Neprospělo Jiné (opravný termín - 
prospělo) 

SOŠ 26 2 19 5 4 
SOU – MZ 35 3 31 1 1 
SOU – ZZ 46 14 32 0 - 
 
Z celkového počtu žáků absolvovalo s vyznamenáním 17,8 % žáků, v 1. termínu neprospělo 6 žáků, tj. 5,6 %. 
V 1. termínu neprospěli 2 absolventi ve dvou předmětech -Český jazyk a literatura a Anglický jazyk, Anglický 
jazyk a Dějiny výtvarné kultury.  
 
 
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. 
 
 
a) Pochvaly a ocenění   
 

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

třídní učitel 22 1. velmi dobré studijní 
výsledky 

2. 3. místo ve školním 
kole Olympiády v ČJ 

3. Projekt Kyselý déšť 
4. vzornou docházku 
5. za přístup ke studiu 
6. reprezentaci školy 
7. za vzorné plnění 

23 1. velmi dobré studijní 
výsledky 

2. příkladný přístup 
k plnění studijních 
výsledků 

3. za snaživost a píli 
4. vzornou docházku 
5. účast a organizace 

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

pracovních povinností 
nad rámec školních 
povinností 

6. práce pro školu a třídní 
kolektiv 

7. výrazné zlepšení 
prospěchu 

učitel 
praktického 
vyučování 

18 1. za práci v OV nad 
rámec povinností  

2. za výbornou práci 
v OV 

3. iniciativa a trvale 
dobré výsledky  

4. reprezentace školy 

1 za aktivní přístup v OV 

ředitelka školy 2 1. místo ve školním kole 
Olympiády v ČJ 

2. vedení projektu 
Kyselý déšť 

5 1. výborný prospěch a 
příkladný přístup 
k plnění studijních 
povinností 

2. výborný prospěch a za 
vynikající výsledky 
v OV, za práci nad 
rámec svých 
povinností 

 
b) Napomenutí a důtky 
 

1. pololetí šk. roku 2. pololetí šk. roku Napomenutí a 
důtky počet žáků důvod počet žáků důvod 

Napomenutí 
třídního učitele 

12 neplnění základních 
povinností žáka – 
neomluvená absence 

11 neplnění základních 
povinností žáka – 
neomluvená absence 

Důtka třídního 
učitele 

17 neplnění základních 
povinností žáka – 
neomluvená absence 

17 neplnění základních 
povinností žáka – 
neomluvená absence 

Důtka ředitele 
školy 

0  1 opakované porušení: 
docházky do školy, 
dodržovaní školního řádu 

 

 
Podmínečné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia. 
 

Vyloučení počet žáků důvod 
Podmíněné vyloučení 
ze studia 

2 hrubé porušení školního řádu ve věci: 
neplnění povinnosti docházet do školy, 
neomluvená absence 

Vyloučení ze studia 0  
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Snížené stupně z chování na konci školního roku : 
 
  Počet % ze všech žáků školy 
2 – uspokojivé 6 1,89 
3 – neuspokojivé 9 2,83 
 
 
 

Neomluvené hodiny za školní rok 2004/2005 : 
 
 Počet % ze všech zameškaných hodin 
1. pololetí 1045 3,67 
2. pololetí 852 2,69 
za školní rok 1897 3,15 
 
 
 
Údaje o integrovaných žácích:  
 
Pro všechny žáky zařazené do programu speciální péče je  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 2004/2005: 
 

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

Počet žáků 
celkem 

Sluchové postižení 0 0 0 3 3 
Zrakové postižení 0 0 0 0 0 
S vadami řeči 0 0 0 0 0 
Tělesné postižení 0 1 0 1 2 
S kombinací postižení 0 0 0 1 1 
S lehkým mentálním postižením 2 0 3 0 5 
S vývojovými poruchami učení 5 11 10 2 28 
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6) ÚDAJE O DALŠÍM VZD ĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Ů  
 
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.  
 
Výčet studií, kurzů, seminářů apod., kterých se  pedagogičtí pracovníci zúčastnili: 
 

Název akce POČET 
OSOB 

Pomáháme školám s projekty z prostředků Evropského sociálního fondu 1 
Mezinárodní strojírenský veletrh 2 
Školení k programovému vybavení SAS 2 
Seminář „S Etickou výchovou do sjednocené Evropy“ 1 
Konference „Úloha rozvoje lidských zdrojů v ČR při zvyšování výkonnosti firem“ 1 
Seminář „Kyselý déšť“ 1 
Seminář „Country tance“ 2 
Kurz „Základy speciální pedagogiky“ 2 
Kurz AUTOCAD 3 
Fórum digitální fotografie 1 
Seminář „Škola a muzeum pod jednou střechou“ 1 
Konference vyučujících německý jazyk 1 
Seminář „Šikana a agresivita“ 1 
Seminář „Nový školský zákon“ 4 
Kurz „k MOS Certifikátu – WORD 2003“ 1 
Seminář „toxikologie“ 2 
Seminář „Mediace sportů“ 1 
Seminář „Malířské hedvábí“ 1 
Seminář „AIDS, sex a vztahy“ 1 
Konference IT FUTURE 2005 2 
Seminář „Nové školské zákony v životě škol“ 1 
Seminář „Kriminalita mládeže v ČR“ 2 
Seminář „EUROPASS – průkaz kvalifikace v rámci Evropské unie MŠMT – NÚOV“ 1 
Seminář „Socrates“ 2 
Konference „Bezpečná škola“ 1 
Seminář „Kalokagathie“ 2 
Konference „Prevence soc. patologických jevů“ 2 
Konference „Rasistická a extrémní problematika“ 1 
Sklářská beseda „Setkání sklářů“ 2 
Seminář „Pedagogicko-psychologická výbava ředitele moderní školy“ 2 
Kurz speciální pedagogiky 2 
Seminář „Výchova charakteru“ 1 
VII. domácí veletrh TGK skla 3 
Seminář „Celoživotní učení Kroměříž“ 1 
Seminář „Informatika ve škole“ 1 
13. ročník tavení skla dřevem 1 
Doplňkové pedagogické studium – školné 3 
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7) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VE ŘEJNOSTI 
 
Žáci školy i pedagogové v uměleckých oborech se účastnili různých prezentací v rámci města, kraje, České 
republiky  i v zahraničí. Pro prezentaci žákovských prací získala škola prostor v muzeu zámku Kinských ve 
Valašském Meziříčí, kde má svou stálou expozici vybraných maturitních prací. Výstavní činnost byla 
doplňována náborovými akcemi a burzami práce ve Zlínském, Moravskoslezském  a Jihomoravském kraji. 
Škola pokračovala v realizaci rozsáhlého programu exkurzní činnosti 
pro základní školy, základní umělecké školy a návštěvníky města. Exkurze byly doplněny odborným výkladem 
podle  úrovně návštěvníků. Mezi nejvýznamnější návštěvy patřila návštěva bývalého prezidenta Václava 
Havla, který otiskl své ruce  do pískové formy, z níž byl pořízen skleněný odlitek. Zarámovaná kachle se stala 
základem nové galerie osobností, která bude mít své místo na radnici nebo v atriu zámku Žerotínů ve 
Valašském Meziříčí. Další významnou osobností, z jejichž otisků rukou byl zhotoven skleněný  odlitek byl 
prezident Václav Klaus. 
Škola v rámci produktivní činnosti dodává výrobky žáků s vlastní ochrannou značkou školy. Vysoce jsou 
hodnoceny výsledky technologického výzkumu a vývoje. Technologické oddělení GLASSCENTRUM bylo 
spoluřešitelem grantového projektu KONSORCIUM MOSER ,který byl v prosinci 2004 ukončen. Současně 
byl připravován nový programový projekt výzkumu 
a vývoje IMPULS MSK, který vznikl ve spolupráci SUPŠ sklářskou ve Valašském Meziříčí, Moravských 
skláren Květná s.r.o., AV ČR a VŠCHT v Praze. Dále byla škola vybrána k účasti na studijní návštěvě 
v rámci programu ARION pro akademický rok 2005/2006 a je významným partnerem v projektu 
EUROREGIONU BIELE-BÍLÉ KARPATY – VITRUM PRO FUTURUM,   v němž spolupracuje se 
Slovenskou republikou.  
 
Přehled soutěží 
 

 Počty účastníků: 
Název soutěže, 
přehlídky 

Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo 

Soutěž odbor. 
dovedností: „Sklo pro 
každou příležitost“ 

135 - - -* 

Olympiáda v českém 
jazyce 

21 2 - - 

Olympiáda v angl. 
jazyce 

  - - 

* pro nezájem ostatních škol zrušeno 
 
Výchovně vzdělávací aktivity školy 
 

Název akce Stručný popis, hodnocení Počet žáků 
ŠKOLA 2004 projektové vyučování při zahájení školního roku 

podle ročníků , harmonizační týden určený pro 
plynulý přechod žáků z režimu prázdnin do výuky, 
v projektu jsou zařazeny aktivity, jako např. 
sportovní testy, vstupní testy, témata BOZP, 
preventivní aktivity, maturitní seminář, testy 
osobních předpokladů 

331 

Plenéry výtvarné soustředění jednotlivých ateliérů ve 
studijních oborech 

182 

Kolektiv součást programu Prevence, navazuje na projekt 
Motýl, vytváření zdravých přátelství  

23 

Moravské sklárny Květná,  odborná exkurze v rámci projektu Sklo, spojená  
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Název akce Stručný popis, hodnocení Počet žáků 
v rámci předmětu Dějiny výtvarné kultury 
s návštěvou Buchlova 

Janštejn, Batelov, Antonínův důl odborná exkurze ve sklárnách v rámci projektu Sklo, 
seznámení se se skl. výrobou ve firmách ČR, ruční 
výroba a současné trendy v designu skla 

16 

Den s integrovaným záchranným 
systémem  

součást programu Prevence, ochrana člověka v 
mimořádných situacích 

 

Jadran 2004 součást programu Prevence, ozdravný a relaxační 
pobyt, navazuje na projekt Motýl, výchova ke 
zdravému životnímu stylu 

24 

Evropský den jazyků akce podporující motivaci k výuce cizích jazyků  
Projekt Sklo - Karolinka odborná exkurze v rámci projektu Sklo, ruční výroba 

skla 
 

Vzdělání a řemeslo 2004 prezentace školy  v rámci přehlídky  odborných škol 
v Českých Budějovicích 

 

Ekologický kurz I- Projekt Kyselý 
déšť 2004 

školní ekologický projekt EVVO, propojující 
poznatky z chemie a ekologie, cílem je probudit 
v žácích ekologické myšlení, zapojení žáků do 
celorepublikového projektu, zastřešuje ho Sdružení 
TEREZA, podporuje ho MŽP 

24 

Výtvarné umění ve Vídni jednodenní exkurze v rámci DVK a VP 11 
Maturitní seminář Praha dvoudenní soustředění v rámci maturit. přípravy z 

DVK 
11 

Projekt Sklo třídenní odborné soustředění v Kamenickém Šenově               
a Novém Boru 

21 

Současná výtvarná scéna v 
Mnichově 

jednodenní exkurze v rámci VP, Navrhování a DVK 7 

Krajkářský a řemeslný jarmark prezentace školy  a tradič. vánoční malby na sklo ve 
Valašském Meziříčí 

2 

Šikana mezi žáky součást programu Prevence, projekt zaměřený na 
žáky a děti ohrožené syndromem CAN 

19 

Program Prevence prevence pohlavních nemocí, AIDS 19 
Mikulášský jarmark Valašské 
Meziříčí 

prezentace školy v regionu  

Vánoční jarmark Valašské 
Meziříčí 

prezentace školy v regionu  

Charitativní  Předvánoční bazar, 
Istanbul 

spolupráce s generálním konzulátem ČR v Istanbulu 
na charitativní předvánoční akci pořádané organizací 
International Women of Istanbul, prezentace školy 

 

Soutěž o logo programu VITRUM 
PRO FUTURUM, Euroregion B-B 
Karpaty 

vítězný návrh plošného loga – Petr Valný, SUPŠS a 
SOUS Valašské Meziříčí 
vítězný návrh trojrozměrného útvaru – Peter 
Brtáň,ZSŠS Lednické rovne 

29 (autorů) 

Sresta s prijateli - chudoznici mezinárodní kongres v Sevlievu (Bulharskou), 
prezentace žákovských a pedagogických výtvarných 
prací v Sevlievu      a Sofii   

 

Výuka v galerii v Olomouci projektová výuka v rámci předmětu modelování  9 
Program Prevence návštěva Krizového centra pro děti a mládež ve 

Valašském Meziříčí, beseda na téma 
sociopatologické jevy 

24 
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Název akce Stručný popis, hodnocení Počet žáků 
Indiáni na Valašsku návštěva výstavy J. Ullrichové 24 
Výstava Gerharda Richtra v Brně výtvarná exkurze v rámci DVK a VP 13 
Velikonoční jarmark ve 
Valašském Meziříčí 

prezentace školy v regionu  

Projekt Sklo odborná exkurze ve sklárně v Rapotíně  
DRAMA – autorské divadlo projektová výuka v rámci předmětu ČJL, propojení 

verbální a neverbální komunikace s výtvarným 
vyjádřením 

20 

Den země prezentace školy v rámci přehlídky rukodělných 
řemesel 

2 

Ekologický kurz II - Dukovany školní ekologický projekt, jehož cílem je probudit u 
žáků zájem o stav životního prostředí a rozvíjet 
ekologické myšlení, propojení znalostí z chemie a 
ekologie 

45 

Prevence kouření součást programu Prevence, projekt zaměřený na 
prevenci proti kouření a propagaci zdravého 
životního stylu 

21 

Porozumění součást programu Prevence(MPP) , projekt 
zaměřený           na  třídu s vysokým počtem 
problémových žáků, třídenní pobyt zaměřený na 
zlepšení práce tříd. kolektivu, vytváření prátelských 
vztahů, na sebepoznání a zvýšení sebedůvěry, 
zlepšení komunikace; projekt spojený s výukovým 
obsahem – literární seminář, konverzace v cizím 
jazyce, výtvarný plenér, arteterapie 

35 

Praha 2005 výtvarná exkurze v rámci výuky Dějin výtvarné 
kultury          a Výtvarné přípravy (Navrhování) 

41 

Slovanská epopej, Moravský kras výtvarná a odborná exkurze  15 
Valašsko - krajinomalba výtvarný plenér 31 
Historicky poznávací cesta do 
Itálie 

výchovně vzdělávací akce v rámci výuky Dějepisu a 
Dějin výtvarné kultury 

37 

Uměleckořemeslná stáž výměnné uměleckořemeslné stáže mezi SUPŠS a 
SOUS ve Valašském Meziříčí (12 žáků) a 
Soukromou střední uměleckou školou Ave Art 
v Ostravě (11 žáků) 

13 

Projekt Sklo odborná exkurze do skláren v Harachově, Jablonci 
nad Nisou a v Jablonném v Podještědí 

9 

 
Výstavy , sympozia pedagogů a absolventů školy 
 

Jméno Výstava Termín 
PaedDr Wojaczek . Lezsek Obrazy,zámek Kinských ve Valašském 

Meziříčí 
březen – květen 
2005 

 Výstava velkoplošných fotografií nazvaná 
„Zví řecí lebky“, zámek Kinských ve 
Valašském Meziříčí 

květen – červenec 
2005 

Mgr. Koléšek Jaroslav samostatná výstava NATURAL 04, Dům 
umění, KGVU Zlín 

září 2004 

 mezinárodní skupinová výstava Ostrava – 
Dresden 4:4, Důl Michal, Ostrava 

říjen 2004 
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Jméno Výstava Termín 
 skupinová výstava Sieben bildhauer aus dem 

bezirk Zlin, Hypovereinsbank, Berlin (D) 
říjen – listopad 2004 

 výstava skupiny VY3, VY3land, Dům umění, 
Opava  

říjen – prosinec 
2004 

 výstava skupiny VY3, VY3land II, Galerie 
města Plzně 

duben 2005 

 samostatná výstava Artillery 05, Galerie 
Caesar, Olomouc 

červen 2005 

 mezinárodní  výstava, II. Mezinárodní bienále 
současného umění, Národní Galerie, Praha 

červen 2005 

 „Lípa Havířov“ – III. ročník sochařského 
sympozia, Havířov 

srpen 2005 

Dubšík Josef Výstava „Sami doma III“, Galerie Stará 
radnice ve Vsetíně 

říjen 2004 

 Výstava „Sami doma III“, Liptál srpen  2005 
Absolventi reprezentující školu   
Divín Josef (student VŠUP v Praze, 
prof. Kopecký Vladimír, od roku 
2002 úzce spolupracuje se SUPŠ 
sklářskou ve Valašském Meziříčí je 
zastoupen ve sbírkách  
Uměleckoprůmyslového muzea 
v Praze, Galerie Meridien v Praze, 
v Galerii Beseda v Ostravě, 
v Galerii Panacea ve Valašském 
Meziříčí, v soukromých sbírkách v 
Holandsku) 

1. cena Olgy Hofmannové 
 

60. výročí SUPŠS 
Valašské Meziříčí, 
2004 

 Vlastní výstava Gambit – sklo, Praha 2004 
 Mezinárodní sympozium Glass Art 04, 

Kamenický Šenov* 
2004 

 Archeologické vykopávky Huti ze 17. a 18. st.- 
Poskľa * 

2004 

 Současné umění  Vyšehrad 04, Praha 2004 
 Sympozium Deštné v Orlických horách, 14. 

ročník 
2004 

 Cena prof. Vladimíra Kopeckého, VŠUP Praha 2004 
 Výstava Café Indigo – Stoka, Praha  2005 
 Sympozium Deštné v Orlických horách, 15. 

ročník* 
2005 

 Mezinárodní sympozium rytého skla, 
Kamenický Šenov – 1. cena 

2005 

 Výstava Glass Galerie Stölting – Hittfeld, 
Německo 

2005 

Sedláček Michal (absolvent SOŠ, 
SOUS a OU ve Valašském 
Meziříčí, integrovaný žák 
s genetickou poruchou – Downův 
syndrom) 

Vlastní výstava nazvaná Pohled dovnitř, 
Městská knihovna ve Valašském Meziříčí  

listopad 2004 

* všech těchto akcí se zúčastnil společně s Josefem Divínem MOV SUPŠ sklářské Ondřej Strnadel 
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Spolupráce a aktivity s rodiči 
 

Název akce Stručný popis, hodnocení 
Pravidelné konzultace s rodiči Stanoven konzultační den (středa). Rodiče využívají 

možnost  konzultací většinou až jsou upozornění na určitý 
problém. Výchovný poradce má konzultační den ve středu, 
ale rodiče si mohou předem domluvit konzultaci i 
v ostatních dnech dle potřeby. Této nabídky využívají rodiče 
zvl. u žáků s problémovým chováním , se sociálním 
znevýhodněním, popř. rodiče žáků se specifickými 
poruchami učení (v rámci stanovení IVP). 

Dny otevřených dveří 2004/2005 Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium v maturitních  
a učebních oborech probíhaly v listopadu 2004 a v únoru 
2005, zájemci o studium si mohli prohlédnout nejen školu, 
školní huť      a jednotlivé odborné učebny, ale mohli také 
konzultovat své domácí práce, popř. si vyzkoušet některé 
činnosti z odborného vyučování v jednotlivých ateliérech či 
dílnách  

NÁBOR výstavy, burzy, prezentace na různých akcích města, kraje, 
ČR, které jsou zaměřeny na vytváření pozitivní image školy                  
u veřejnosti. 

Členství v orgánech a odborných 
komisích 

spolupráce školy a dalších sociálních partnerů: pedagogové 
se zapojují ve výchovné  a 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.  
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8) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEK ČNÍ ČINNOSTI ČSI 
 
 
Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok : 
 
Ve školním roce 2004/2005 nebyla ve škole provedena žádná inspekce.  
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9) ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 
V roce 2004 stanovil zřizovatel škole následující limity (údaje uvedeny v Kč) 
 

limit pracovníků 70,10 
limit platů 13 544 000,00 
limit OON 528 000,00 
ONIV přímé 5 750 983,00 
z toho účelově :  
projekt PI 58 000,00 
DVP 17 000,00 
nákup učebních pomůcek 25 983,00 
ONIV provozní 7 465 000,00 
celková dotace NIV 27 287 983,00 
investiční dotace na nákup učebních pomůcek 50 017,00 
dotace celkem 27 338 000,00 

 
   
Všechny limity, které zřizovatel škole stanovil byly dodrženy. 
Účelové prostředky na Projekt PI, na DVPP a nákup školních učebních pomůcek  byly vyčerpány 
v plné výši a v souladu s přiděleným účelem. 
 
 
Přehled o příjmech a výdajích v roce 2004 (v Kč) 
 

příjmy (včetně investičních) 30 481 679,98 
celkové příjmy (bez investičních) 30 431 662,98 
z toho :  
poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných 
zákonných zástupců 

672 000,00 

příjmy z hospodářské činnosti 715 552,50 
ostatní příjmy 29 044 110,48 

 
výdaje celkem 31 816 307,32 
z toho :  
investiční výdaje celkem 1 485 731,80 
neinvestiční výdaje celkem 30 330 575,52 
z toho :  
náklady na platy pracovníků školy 13 608 716,00 
ONNN 958 822,00 
zákonné odvody 5 395 030,00 
výdaje na učebnice, učební texty, učební pomůcky 412 832,24 
ostatní provozní výdaje 9 955 175,28 
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Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů a výnosů  
   
Čerpání nákladu v roce 2004 proběhlo v souladu s posledním upraveným plánem. 
Největší položku nákladové části rozpočtu tvořily energetické a materiálové náklady, které jsou 
dány specifickými požadavky výuky sklářských oborů. 
V oblasti mzdového rozpočtu škola vykazuje celkový počet zaměstnanců 68,467. Průměrná mzda 
za rok 2004 byla 16 564 Kč. V roce 2004 škola zaznamenala pokles nenárokových složek platu 
oproti roku 2003 o 25%. Škola v důsledku specifických podmínek v odborném výcviku, z důvodů 
zabezpečení BOZP  a dále v důsledku nepřetržitého provozu hutního pracoviště není schopna 
pokrýt mzdové potřeby na základě normativního přídělu mzdových prostředků ve vazbě na 
pedagogický výkon. 
V roce 2004 plánovala škola opravy ve výši 590 tis. Kč. Skutečné opravy za rok 2004 dosáhly 
částky 749 tis. Kč. Překročení o 159 tis. Kč bylo způsobeno provedením neodkladné opravy 
anglického dvorku (vlhnutí zdiva), která nebyla původně v plánu. 
Škola provedla  v souladu s metodickým pokynem Zlínského kraje odpis nedobytné pohledávky ve 
výši 141 181,99 Kč, který hradila v rámci svého rozpočtu. 
Odpisový plán byl splněn v mezích povolené tolerance. 
V rámci doplňkové činnosti byla  škola v roce 2002 - 2004  spoluřešitelem výzkumného  a 
vývojového  úkol „Konzorcium “. Na řešení úkolu získala škola v roce 2004 částku  540 tis.Kč. 
Jedná se o mimořádný dotační zdroj.      
V oblasti výnosů škola vykázala  v roce 2004 velmi dobré výsledky v produktivní činnosti žáků, 
kde dosáhla výsledku  835 900 Kč. 
Plánovaná celková výše mimorozpočtových zdrojů pro rok 2004  byla překročena o 425,43 tis. Kč. 
V roce 2004 byla celková výše mimorozpočtových zdrojů  2 428,13 tis. Kč. 
 
 
Investiční činnost školy 
 
V roce 2004 získala škola dotaci pouze na nákup 1 učební pomůcky. Investiční dotaci na stavby 
škola nezískala, proto rozsah investičních akcí byl velmi omezen, vzhledem ke skutečné potřebě 
školy, pouze na možnosti  vlastních investičních prostředků. Škola dokončila akci stavební úpravy 
části suterénu školy dle schváleného investičního záměru.  
V oblasti strojního vybavení bylo zakoupeno Zařízení pro měření trichromatických souřadnic do 
chemické laboratoře. 
Upozorňujeme na nutnost pokračovat v dalších etapách dle projektové dokumentace „Rekonstrukce 
ÚT,ZT,EL“, z důvodů opakovaných haváriích na svislých a vodorovných rozvodech v budově 
školy. 
V roce 2004 byla zpracována projektová dokumentace pro uzemní řízení na akci Stavební úpravy 
DM. 
Vzhledem k tomu, že pro splnění všech platných předpisů v budově Domova mládeže jsou potřebné 
rozsáhlé úpravy na Domově mládeže, opakovaně upozorňujeme, že tyto úkoly nelze řešit bez 
dotace ze státního rozpočtu anebo dotace poskytnuté zřizovatelem. 
Objekt školy v Karolince je od roku 2001 ohlášen zřizovateli jako nadbytečný majetek. 
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Informace o výsledcích kontrol hospodaření 
 
Přehled kontrol provedených za rok 2004: 
 
1. Finanční ředitelství Brno 

  
Dne 18.2.2004 škola převzala protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly Finančního ředitelství 
Brno. 
Předmětem kontroly byla správnost použití prostředků veřejné finanční podpory poskytnuté ze 
státního rozpočtu v letech 2000-2002. Kontrola byla provedena v období 13.11.2003 – 17.12.2003. 
Dopisem ze dne 19.2.2004 škola podala námitky ve věci Protokolu o výsledku kontroly FŘ. 
18.3.2004 jsme obdrželi Rozhodnutí o námitkách, ve kterých byly naše námitky zamítnuty. 
Dne 1.4.2004 jsme podali odvolání ve věci Rozhodnutí o námitkách. 27.4.2004 nám bylo doručeno 
Rozhodnutí o Odvolání proti Rozhodnutí o námitkách, ve kterém naše odvolání v bodech II.1 a II.2 
bylo zamítnuto. Odvolání v bodech II.3 bylo uznání  jako oprávněné. 
 
 
2. Finanční úřad Vsetín 

 
FÚ Vsetín zahájil dne 21.10.2004 daňovou kontrolu. Předmětem kontroly bylo použití následujících 
dotací: 

1.1. Dotace MŠMT v roce na akci „SOŠS, SOUS a OU Zašovská, Val. Meziříčí, OV 
sklářské obory“ evidenční číslo 333 220 b 075 

1.2. Dotace MŠMT v roce 2000 a dotace MF v roce 2001-2002 na akce „SOŠ sklář., 
SOU sklář. a OU Val. Meziříčí, Oprava sociálního zařízení Domova mládeže“ 
evidenční číslo 3982420235 

1.3. Dotace MŠMT za období 1999-2000 a dále dotace MF za období 2001-2002 na akci 
SOŠ sklář., SOU sklář. a OU Val.Meziříčí, Školní huť –POV, plynofikace. 

 
U dotací v bodě 2.1. a 2.2. neshledala kontrola porušení rozpočtové kázně. 
U bodu 2.3. byly prostředky čerpány oprávněně z hlediska účelovosti, časovosti, avšak nebyl 
dodržen termín nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a termín závěrečného vyúčtování akce. 
Tímto došlo k neoprávněnému čerpání prostředků ze SR a tím k porušení rozpočtové kázně. 
 
FÚ Vsetín vydal dne 1.11.2004 Platební výměr č. 102250/2004 na odvod za porušení rozpočtové 
kázně ve výši 700 000,- Kč a Platební výměr č. 102251/2004 na penále za porušení rozpočtové 
kázně za období 01.01.2003 do 31.10.2004 ve výši 469 000,- Kč. 
 
Škola podala dne 10.11.2004 na FÚ Vsetín Žádost o posečkání platby u výše uvedených výměrů. 
FÚ Vsetín vydal dne 10.11.2004 Rozhodnutí o posečkání daně a Rozhodnutí o posečkání 
příslušenství k daní, ve kterých povolil posečkat s platbou nejdéle do 31.5.2005. 
 
Dne 10.11.2004 jsme podali žádost o prominutí odvodu neoprávněného použití prostředků 
poskytnutých ze státního rozpočtu a prominutí platby penále včetně jeho dopočtu. 
 
Dne 27.1.2005 rozhodlo Ministerstvo financí o prominutí odvodu ve výši 700 000,- Kč a prominutí 
penále ve výši 469 000,- Kč. 
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3. Finanční úřad Valašské Meziříčí 

 
FŹ Valašské Meziříčí v období od 18.10.2004 – do 10.11.2004 provedl kontrolu daně z příjmu 
právnických osob a daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2002. Uvedenou kontrolou nebyly 
zjištěny rozdíly. 

 
 

4. Krajský úřad Zlín 
 
Ve škole proběhla kontrola BOZP a PO, viz protokol ze dne 23.3.2004 č.j. 20/2004/ŠK. Škola 
realizovala opatření podle zjištění kontroly v určeném termínu bez dopadu na rozpočet školy. 
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10) ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 
 
Koncepce rozvoje vzdělávání odpovídá úrovni České republiky a Zlínského kraje a je v souladu 
s evropskými, národními a krajskými dokumenty.  
 
Vzdělávací a výchovná oblast je zaměřena na zvyšování kvality výuky, implementaci inovovaných standardů 
do vzdělávacích programů a integraci žáků podle jejich schopností do výuky i v mimoškolní činnosti.  
 
V programech prevence se škola nadále zaměřuje na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a estetickou 
výchovu jako nejúčinnější formu primární prevence. 
 
Významnou složkou je zájmová činnost ve studentských klubech při Domově mládeže a aktivity školního 
filmového klubu vedené J. Dubšíkem. 
 
V technických a investičních programech se škola zaměřuje na uvedení objektů, tříd a vybavení do souladu s 
normami. Je nutné doplňovat  vybavení školy PC technikou na úroveň, která umožní využívat ICT aktivně 
ve výuce všech předmětů i v mimoškolní činnosti. Důležité je zapojení do projektu ZKOLA. 
 
V oblasti propagace a prezentace školy, obce a kraje bude škola spolupracovat s předními sklářskými umělci 
a pokračovat v projektové přípravě  EUROREGIONU SKLA s pokračováním spolupráce se sklářskými 
firmami v České i Slovenské republice. 
Škola se snaží vytvořit nadregionální odborné vzdělávací a technologické centrum pro sklářství a to ve 
spolupráci s VŠ a ČAV. 
 
 
 

 
Datum zpracování zprávy:  29. září 2005 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis zástupce statutárního orgánu školy a razítko školy:  
 
 
 
 
 
Ing. Milan H řebíček, CSc., …………………… 
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