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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:
Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí
Zřizovatel:
Zlínský kraj
Adresa zřizovatele:
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Jméno ředitelky školy:
Mgr. Dana Budayová (jmenována do funkce od 1.11.2005)
Statutární zástupce ředitelky: Ing. Radim Roška
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: Alena Jarošková (do 31. 3. 2007)
Pavlína Lišková (od 1. 4. 2007-31. 5. 2007)
Šárka Skočková (od 1. 6. 2007)
Datum zřízení školy:
24. května 1991
1. září 1996
Datum zařazení do sítě:
Poslední aktualizace v síti: 15.02.2006, s účinností od 1. 9. 2006
Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity:
Střední škola
kapacita: 450 žáků IZO: 000 845 060
Domov mládeže
kapacita: 70 lůžek IZO: 110 027 612

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

SOŠ
Typ
školského zařízení
Školní jídelna
Domov mládeže

Počet tříd Počet žáků
k 30.6.

12
Počet
skupin
x
3

248

Počet žáků Přepočtený počet Počet žáků na
na třídu
pedagogických přepočt.ped.prac.
podle
pracovníků
stavu k 30.6.
20,67
35,24
7,04

Počet žáků
podle
stavu k 30.6.
0
40

Přepočtený počet
pracovníků

Počet žáků na
přepočt.ped.prac.

0
3,5

x
11,43

Rada školy se schází 2x ročně. Členové ŠR jsou: Ing. Jiří Sobek, PaedDr. Leszek Wojaczek, Johana
Proislová. Spolupráce s radou školy je velmi dobrá.
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2) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Vyučované obory
ve školním roce 2004/2005
(názvy podle Rozhodnutí
o zařazení do sítě škol)
Sklář
Brusič skla
Malíř skla a keramiky
UŘZS – hutní tvarování
UŘZS – broušení a rytí
UŘZS – malba skla
VZS – hutní tvarování skla
VZS – tvar., malování a leptání

Kód oboru
(KKOV)

28-58-H/005
28-61-H/005
28-62-H/003
82-51-L/017
82-51-L/018
82-51-L/020
82-41-M/041
82-41-M/042

Počet žáků
k 30.6.2006
18
9
28
12
35
54
24
53

Denní studium
Ukončilo ZZ Ukončilo MZ

15
6
10
0
0
0
0
0

0
0
0
7
10
25
8
11

PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ
Systém komplexní praktické a odborné přípravy žáků je realizován různými formami:
- klasickou formou odborného výcviku ve školní huti a v dílnách v budově školy v rámci
dvoutýdenního cyklu
- formou povinných modulů v prvním ročníku v rámci pravidelného rozvrhu vždy po třech měsících
u oborů „L“ a po půl roce u oborů „M“:
1. Základy sklářské výroby
2. Základy broušení skla
3. Základy malby skla
Odborný výcvik mohou žáci absolvovat i v provozech sklářských firem. Podmínkou je uzavření smlouvy
mezi školou a organizací v souladu s platnými předpisy.
Součástí odborného výcviku jsou povinné vzdělávací akce a výtvarné plenéry zaměřené na poznávání
sklářských výrob a výtvarné a uměleckořemeslné tvorby v ČR a v EU.

Způsob zabezpečení odborné praxe, resp. odborného výcviku:
- vlastní pracoviště
236 žáků
- smluvní pracoviště soukromých firem:
Ateliér Votava, Valašské Meziříčí
12 žáků
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3) Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007
Přehled pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci

K datu 30.6.2006
Počet fyzických osob
Přepočtené úvazky
43
38,74
2
0,8

Interní pracovníci
Externí pracovníci

K 30. červnu 2007 bylo v hlavním pracovním poměru zaměstnáno 43 pedagogických pracovníků.
Z tohoto počtu bylo 9 starobních důchodců, jejichž přepočtený úvazek byl 5,41.
Během tohoto školního roku ukončilo pracovní poměr 5 zaměstnanců, jeden zaměstnanec odešel
do starobního důchodu, dvě zaměstnankyně odešly na mateřskou dovolenou.
Průměrná věková struktura pedagogických pracovníků je 46 let.

Plnění kvalifikačních předpokladů v návaznosti na zákon č. 563/2004 Sb. v platném znění
Z celkového počtu 43 pedagogických pracovníků nesplňují kvalifikační předpoklady 8 pedagogů,
což představuje 18,6 %. Kvalifikovanost pedagogického sboru činí 81,4 %.
Všichni pedagogičtí zaměstnanci, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci, zahájili studium, kterým
si tuto kvalifikaci doplňují tak, jak ukládá zákon č. 563/2004 Sb.

Interní pedagogičtí pracovníci
Pracovní
Pořadové
Úvazek
číslo
zařazení, funkce
1.

Učitel

1

2.

Učitel

1

3.

Učitel

1

4.

Učitel

1

Učitel

0,9

5. D

Kvalifikace
Počet let
(stupeň vzdělání,obor,aprobace,DPS)
ped. praxe
VŠ-UJEP Brno, fakulta pedagogická,
14
Český jazyk – výtvarná výchova
VŠ-UP
Olomouc,
fakulta
pedagogická,
18
matematika-branná výchova
VŠ-UP Olomouc, fakulta filozofická,
Český jazyk – občanská nauka
VŠ-UP Olomouc, fakulta pedagogická, kvalifikační
23
studium výchovného poradenství
Středisko služeb školám Zlínského kraje
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
VŠ-UJEP Brno, fakulta pedagogická,
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů,
Učitelství odbor. předmětů stavebních pro SOU
ÚSV-Škola uměleckých řemesel Brno,
33
oddělení malířských technik v architektuře
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6.

Učitel

1

7.

Učitel

1

8. D

Učitel

0,52

9. D

Učitel

0,19

10.

Učitel

1

11.

Učitel

1

12.

Učitel

1

13. D

Učitel

0,48

14.

Učitel

1

15.

Učitel

1

16.

Učitel

1

17.

Učitel

1

18.

Učitel

1

VŠ-Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojní, výrobní stroje a zařízení
UP v Olomouci, pedagogické studium
učitelů odborných předmětů střední školy
ÚSV-Střední škola uměleckých řemesel Brno, užitá
malba
VO-Vyšší odborná škola filmová Zlín, organizace
filmové, televizní a rozhlasové tvorby
UP v Olomouci, pedagogické studium učitelů
uměleckých odborných předmětů v zákl. uměl.
škole, střední odborné škole a konzervatoři
VŠ-VŠCHT
Praha,
fakulta
anorganické
technologie,technologie silikátů
Univerzita Pardubice,fakulta chemicko-technolog.
doplňující pedagogické studium
VŠ-VŠCHT
Praha,
fakulta
anorganické
technologie, technologie silikátů
VŠ-Univerzita
Pardubice,fakulta
chemickotechnologická, analýza biologických materiálů
DPS-Ostravská univerzita,učitelství odb. předmětů
VŠ-Ostravská univerzita,fakulta pedagogická,
výtvarná tvorba a učitelský předmět výtvarná
výchova pro střední školy
VŠ-Univerzita K. Ochridského v Sofii, fakulta
slovanských filologií - specialista v oboru ČJ,
VŠ-Masarykova Univerzita Brno,
fakulta pedagogická,učitelství AJ
VŠ-UP Olomouc, fakulta filozofická,
německý jazyk-ruský jazyk
VŠ-Technická univerzita Zvolen, dřevařská fakulta
UP v Olomouci, pedagogické studium učitelů
odborných předmětů střední školy
ÚSV-SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, malba skla
UP Olomouc,DPS pro mistry od. výchovy
VŠ-Masarykova
univerzita
Brno,fakulta
pedagogická, specializace v pedagogice - učitelství
praktického vyučování
VŠ-U Komenského Bratislava,
fakulta tělesné výchovy a sportu, učitelství pro
školy II. cyklu,tělesná výchova-zeměpis
ÚSV-SPŠ stavební Val.Meziříčí, technická zařízení
budov
ÚSV- ISŠ-COP Valašské Meziříčí, státní jazyková
zkouška všeobecná- anglický jazyk
Zahájeno studium angličtina ve sféře podnikání –
Ostravská univerzita
VŠ-Slezská univerzita v Opavě,
fakulta filozoficko-přírodovědecká,
učitelství pro střední školy, ČJ-NJ
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19.

Učitel

1

20. D

Učitel

0,24

21.

Učitel

1

22.

Učitel

1

23.

Učitel

0,33

24. D

Učitel

1

25.

Učitel

1

26.

Učitel

1

27.

Učitel
praktického
vyučování

1

28.

Učitel odborného
výcviku

1

29. D
30. D

Učitel odborného
výcviku
Učitel odborného
výcviku

0,58
1

31.

Učitel odborného
výcviku

1

32.

Učitel odborného
výcviku

1

VŠ-AMU Praha,fakulta hudební
Státní jazyková škola v Praze – státní jazyková
zkouška všeobecná-NJ
VŠ-Ostravská univerzita v Ostravě, fakulta
filozofická, rozšiřující studium německého jazyka a
literatury pro střední školy
VŠ-UJEP Brno, fakulta filozofická,
dějiny výtvarného umění
VŠ-VŠCHT
Praha,
fakulta
chemickotechnologická, technologie silikátů
UP v Olomouci, pedagogické studium učitelů
odborných předmětů střední školy
VŠ-Akademie výtvarných umění v Praze,
Výtvarná umění - sochařství
VŠ-UP Olomouc, přírodovědecká fakulta,
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů,
matematika-zeměpis
VŠ-UP Olomouc, fakulta pedagogická, učitelství
výtvarné výchovy pro základní umělecké školy
VŠ-UP Olomouc, fakulta pedagogická, vyučování
odborných předmětů na učňovských školách a
odborných učilištích
VŠ-Pedagogická fakulta v Ostravě,
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů,
český jazyk-výtvarná výchova
ÚSV-Střední škola uměleckých řemesel v Brně,
propagace a práce s veřejností
ÚSV-SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, broušení a
rytí, vybrušování
UP v Olomouci, pedagogické studium učitelů
praktického vyučování a učitelů odbor. výcviku
ÚSV-SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí,
malíř skla,zušlechťování skla
UP v Olomouci–pedagogické studium učitelů
praktického vyučování a učitelů odbor.výcviku
SV-Moravské sklárny Květná,
foukač dutého skla
SV-Tesla Rožnov pod Radhoštěm,
Foukač technického skla
ÚSV-SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí,
hutní tvarování
UP v Olomouci–pedagogické studium učitelů
praktického vyučování a učitelů odbor.výcviku
ÚSV-SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí,
malíř skla,zušlechťování skla
UP v Olomouci–pedagogické studium učitelů
praktického vyučování a učitelů odbor.výcviku
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33.

Učitel
praktického
vyučování

1

34.

Učitel odborného
výcviku

1

35.

Učitel odborného
výcviku

1

36.

Učitel odborného
výcviku

1

37.

Učitel odborného
výcviku

1

38.

Učitel odborného
výcviku

1

39.

Učitel odborného
výcviku

1

40.

Vychovatel

1

41.

Vychovatel

1

42. D

Vychovatel

0,5

43.

Vychovatel

1

ÚSV-SPŠ sklářská Kamenický Šenov,
broušení a vzorování broušeného skla,
Pedagogická
fakulta
v Ostravě,
učitelství
odborného výcviku na středních školách,
střediscích praktického vyučování a učňovských
střediscích
ÚSV-SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí,
malíř skla,zušlechťování skla
UP v Olomouci–pedagogické studium učitelů
praktického vyučování a učitelů odbor.výcviku
ÚSV-SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí,
sklář pro duté a lisované sklo
UP v Olomouci–pedagogické studium učitelů
praktického vyučování a učitelů odbor.výcviku
ÚSV-SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, malba skla,
zušlechťování skla
UP Olomouc,studium pro mistry odborné výchovy
ÚSV-SUPŠ sklářská Kamenický Šenov,
rytí skla
Evropský polytechnický institut Kunovice, výkon
funkce mistra odborného výcviku
SV-SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí,
foukač dutého skla
ÚSV-SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí,
brusič skla - vybrušování, malba skla
UP v Olomouci–pedagogické studium učitelů
praktického vyučování a učitelů odbor.výcviku
ÚSV-Střední pedagogická škola Seč,
vychovatelství
ÚSV-Pedagogická škola v Litomyšli,
vychovatelství
ÚSV-Pedagogická škola v Kroměříži,
vychovatel v mimoškolních výchovných zařízeních
ÚSV-Pedagogická škola v Přerově
Vychovatelství ve výchovný zařízeních

29

7

7

12

5

15

3

14
37
36
29

Externí pedagogičtí pracovníci

1.

Učitel – metodik

0,18

2.

Učitel OV –
metodik

0,62

VŠ-Vvysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze,
Sklářské výtvarnictví
VŠ-Royal College of Art, Londýn
Keramika a sklo
ÚSV- SUPŠ sklářská Kamenický Šenov,
Malování, tvarování, leptání

8

8
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Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007
Přehled nepedagogických pracovníků
Nepedagogičtí pracovníci

K datu 30.6.2006
Počet fyzických osob
Přepočtené úvazky
20
19,075
5
2,5

Interní pracovníci
Externí pracovníci

Interní nepedagogičtí pracovníci
Pořadové
číslo
1.
2.

Pracovní zařazení,
funkce
Tajemnice školy,
agenda studentů
Personální a platový
referent

Úvazek
1
1

3.

Hlavní účetní

1

4.

Účetní

1

5.
6.
7.

Pokladní,
skladový referent
Obchodní a zásobovací
referent
Správce majetku a
budov

1
1
1

8.

Referent BOZP, PO

0,6

9.

Správce informačního
systému

0,6

10.

Prodavačka

0,875

11.

Recepční

1

12.

Recepční

1

13.
14.

Recepční
Tavič skloviny

1
1

15.

Tavič skloviny

1

16.

Laborantka
Uklizečka

0,5
0,5

17.

Uklizečka

1

18.
19.
20.

Uklizečka
Uklizečka
Uklizečka

1
1
1

Kvalifikace
(stupeň vzdělání,obor,aprobace,DPS)
ÚSV - Střední ekonomická škola Valašské Meziříčí
Všeobecná ekonomika
ÚSV - Střední ekonomická škola Valašské Meziříčí
Všeobecná ekonomika
VŠ - Vysoké učení technické v Brně
Ekonomika a řízení spotřebního průmyslu
VŠ - Vysoká škola báňská v Ostravě
finance
ÜSV - Střední ekonomická škola Valašské Meziříčí
Všeobecná ekonomika
ÚSV - Střední ekonomická škola Frýdek- Místek
Všeobecná ekonomika
ÚSV - Střední průmyslová škola stavební Lipník nad
Bečvou, dopravní stavitelství
VŠ - Univerzita Palackého v Olomouci
Specialista bezpečnosti práce
ÜSV - Vysoké technické učení v Brně
Počítačové sítě a jejich aplikace
SV - SOU elektrotechnické Valašské Meziříčí
Elektrotechnická výroba
SV - Domácí potřeby Olomouc, prodavačka
SV - Loana Rožnov pod Radhoštěm, úpravářka
punčoch
SV - Potraviny Ostrava, prodavačka potrav. zboží
ÚSV - SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, sklář
ÚSV - SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, hutní
tvarování
ÚSV - ISŠ-COP Valašské Meziříčí, provozní chemie
ÚSV - ISŠ-COP Valašské Meziříčí, provozní chemie
SV - SOU zemědělské Valašské Meziříčí,
ošetřovatelství
ZDŠ
ZDŠ
ZDŠ
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Externí nepedagogičtí pracovníci
Pořadové
číslo
1. D
2. D
3. D
4. D
5. D

Pracovní zařazení,
funkce
Tavič skloviny
Technická příprava
výroby
Tavič skloviny
Údržbář
Tavič skloviny

Úvazek
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Kvalifikace
(stupeň vzdělání,obor,aprobace,DPS)
ÚSV - SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, výroba skla
ÚSV - Průmyslová škola sklářská v Novém Boru,
technologie skla
SV – SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, sklář
SV - Tesla n.p. Valašské Meziříčí, soustružník
SV – SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, sklář
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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,výrazně klesá zájem uchazečů o tříleté učební obory.
Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2006/2007:

Kód

Počet přihlášených

Název

28-58-H/005
28-61-H/005
28-62-H/003
82-51-L/017
82-51-L/018
82-51-L/020
82-41-M/001
82-41-M/041
82-41-M/042

Sklář
Brusič skla
Malíř skla a keramiky
UŘZS – hutní tvarování
UŘZS – broušení a rytí
UŘZS – malba skla
Užitá malba
VZS – hutní tvarování skla
VZS – tvar., mal. a leptání skla
Celkem

Počet
přijatých
Počet
k 31.8.2006 odvolání

1.kolo

2. a další kola

2
2
1
0
0
3
14
0
9
31

1
0
0
3
4
10
0
5
1
24

0
0
0
3
3
12
10
4
9
41

Přijato žáků
na odvolání
celkem
0

Autoremedura

Krajský
úřad

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Odvolací řízení ve školním roce 2006/2007 :
Název a kód oboru

Počet
odvolání
celkem
0

Další doplňující údaje k přijímacímu řízení
Hlavním kritériem přijímacího řízení pro obory Užité malby a Výtvarného zpracování skla bylo úspěšné
složení talentových zkoušek. Do oborů Uměleckořemeslného zpracování skla a tříletých sklářských učebních
oborů byli žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek. 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 :
•

Přehled o žácích přijatých do vyššího ročníku na základě rozhodnutí ředitelky školy
Nový obor
82-51-L/017 UŘZS – hutní tvarování
82-51-L/018 UŘZS – broušení a rytí
82-51-L/020 UŘZS – malba skla

Počet žáků
3
1
2
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5) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Z přehledu a analýzy prospěchu žáků je patrné, že z celkového počtu prospělo 10,5 % žáků
s vyznamenáním, prospělo 83,9 % a neuspělo pouze 4 %. Žáci, kterým byl prodloužen termín
hodnocení, uzavřeli ročník v řádném termínu (1,6%).

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok :

SOŠ

Počet žáků
k 30.6.2006
248

Prospělo
s vyznamenáním
26

Prospělo
208

Neprospělo Neklasifikováno
10

4

Hodnocení ukončení studia :
(maturitní a závěrečné zkoušky)

SOU – MZ
SOU – ZZ

Počet žáků
v posledním ročníku
66
31

Prospělo
s vyzn.
8
5

Prospělo Neprospělo Jiné (opravný termín
- prospělo)
53
4
1
26
0
0

Hodnocení výsledků výchovného působení školy:
Ve výchově se škola zaměřuje především na prevenci negativních sociopatologických jevů,
výchovu ke zdravému životnímu stylu, k vytváření zdravého přátelského klimatu ve škole.
Realizuje komplexní systém výchovného poradenství a prevence. Osvědčily se plány na úrovni
jednotlivých tříd. Výborné výsledky vykazuje preventivní program školy, který se zaměřuje
na monitoring a diagnostiku ve spolupráci s PPP ve Valašském Meziříčí. Významnou úlohu sehrává
v preventivní činnosti adaptační pobyt pro žáky prvních ročníků, nazvaný KOLEKTIV. Zaměřuje
se na sebepoznání, komunikaci a prevenci šikany. Příznivý dopad v oblasti VMV má i působení
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 a za vzornou reprezentaci školy.
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a) Pochvaly a ocenění
Pochvala
třídní učitel

učitel
praktického
vyučování
ředitelka školy

1. pololetí šk. roku
počet žáků
důvod
8
1. velmi dobré studijní
výsledky
2. vzornou docházku
3. za přístup ke studiu
4. za
vzorné
plnění
pracovních povinností
nad rámec školních
povinností
3
za vzorné plnění úkolů nad
rámec svých povinností
2

1. za postup do okresního
kola v olympiádě ČJ
2. za výborné studijní
výsledky

2. pololetí šk. roku
počet žáků
důvod
23
1. velmi dobré studijní
výsledky
2. příkladný přístup
k plnění studijních
výsledků
3. vzornou docházku

5

za vzorné plnění úkolů nad
rámec svých povinností

7

1. za spolupráci pro
nadaci ADRA
2. za vzorné a svědomité
plnění povinností žáka

b) Napomenutí a důtky
Napomenutí a
důtky
Napomenutí
třídního učitele
Důtka třídního
učitele
Důtka
školy

1. pololetí šk. roku
počet žáků
důvod
6
neomluvená absence

ředitele

20

neplnění
základních
povinností
žáka
–
neomluvená absence

0

2. pololetí šk. roku
počet žáků
důvod
2
za neomluvené hodiny
18

0

Podmínečné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia.
Vyloučení
Podmíněné vyloučení
ze studia

počet žáků
6

Vyloučení ze studia

-

0

důvod
za neomluvenou absenci
za podvod
za závažné porušení školního
řádu
-

Snížené stupně z chování na konci školního roku :

2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé

Počet
9
13

% ze všech žáků školy
3,63
5,24

13

1. neplnění základních
povinností žáka
2. neomluvená absence
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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,
pedagogicko-psychologickou poradnou ve Valašském Meziříčí, popř. v místě bydliště žáka, s rodiči
a učiteli předmětů, jichž se podle povahy znevýhodnění žáka úprava učebního plánu týká.. Koordinaci IVP
zajišťuje výchovná poradkyně a třídní učitel.

Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2006/2007:
Druh postižení
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S lehkým mentálním postižením
S vývojovými poruchami učení

1.
0
0
0
0
0
0
1

Počet žáků v ročníku
2.
3.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6

14

4.
0
0
0
0
0
0
8

Počet žáků
celkem
0
0
0
0
0
0
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6) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Studium – doplnění odborné kvalifikace
Pořadové
číslo

Místo konání

1.

Univerzita Karlova Praha,fakulta
filozofická

2.

Ostravská univerzita, f. filozofická

3.

Univerzita Palackého v Olomouci,
fakulta filozofická

4.

Mendelova zemědělské a lesnická
univerzita v Brně

5.

Středisko služeb školám Zlínského
kraje

6.

Univerzita Palackého v Olomouci,
fakulta pedagogická

Název akce

Pedagogika
Bakalářský studijní program anglický jazyk a management
Studium k výkonu
specializovaných činností Prevence sociálně
patologických jevů
Studium k výkonu
specializovaných činností –
koordinace v oblasti ICT
Studium pro ředitele škol a
školských zařízení podle § 5
odst. 2 z. 563/2004
Studium pro výchovné poradce

Počet účastníků
1 účastník
1 účastník

1 účastník

1 účastník

1 účastník
1 účastník

Školení
Pořadové
číslo
1.
2.

Místo konání
Comenia Consult, Praha
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí
Comenia Consult, Praha
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí

3.

Comenia Consult, Praha

4.

Kongresové centrum, Brno

5.

Staré Město u Uherského Hradiště

6.

Comenia Consult, Praha

7.

Zlínský kraj, Otrokovice

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Středisko služeb školám Zlínského
kraje, Uherské Hradiště
Středisko služeb školám Zlínského
kraje, Uherské Hradiště
Středisko služeb školám Zlínského
kraje, Zlín
Zlínský kraj, Otrokovice
Zlínský kraj, Otrokovice
Zlínský kraj, Otrokovice
AV Media, Praha

Název akce
Aktuální problémy školské
legislativy
Ochrana osobních údajů
v kontextu školní matriky
Nový zákoník práce ve školské
praxi
Systém agend pro školy SAS
Celostátní setkání PAU aneb
Poznejme se navzájem
Personální řízení pro ředitele
škol
Kontext politiky soudržnosti a
strukturální politiky v období
2007-2013 v oblasti školství
ICT ve výuce anglického
jazyka
ICT ve výuce chemie
Počítačová grafika a digitální
fotografie
Nová maturita – obecný modul
Nová maturita – anglický jazyk
Nový maturita – český jazyk
Školení SMART Board
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Počet účastníků
34 účastníků
34 účastníků
1 účastník
1 účastník
2 účastníci
2 účastníci
1 účastník
1 účastník
1 účastník
2 účastníci
1 účastník
2 účastníci
2 účastníci
2 účastníci
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15.

Zlínský kraj, Zlín

16.

MP-Soft, Brno

Nová maturita – informačně
technologický základ
Metodika práce se školní
matrikou v elektronické podobě

1 účastník
1 účastník

Školení nepedagogických pracovníků
Pořadové
číslo

Místo konání

1.

Comenia Consult, Praha

2.

Dům kultury Vsetín

3.

ANAG, Olomouc

4.

Vema, Ostrava

5.

AutoCont, Brno

6.

Mgr. Antonín Pavera – PARIS,
Ostrava

7.

PASK, Kroměříž

8.

Klub ekonomů škol, Praha

9.

Mgr. Antonín Pavera – PARIS

10.

Zlínský kraj, Zlín

11.

Radomír Martinák

Název akce
Nový zákoník práce ve školské
praxi
Cyklické školení pro mzdové
účetní a další ekonomické
pracovníky
Změny v odměňování
zaměstnanců
Změny ve mzdové a personální
oblasti k 1.1.2007
Windows 2003 – správa,
monitorování a údržba sítě
školy
Vybrané problémy z aplikace
právních předpisů ve školství
pro rok 2007
Odměňování zaměstnanců ve
školství v souvislosti s novým
zákoníkem práce
Specializovaný kurz pro
ekonomy příspěvkových
organizací
BOZP v zásadních
legislativních změnách od
1.1.2007 v podmínkách školství
Posílení absorpční kapacity a
podpory rozvoje lidských
zdrojů
Proškolení pracovníků
tlakových nádob

16

Počet účastníků
1 účastník
1 účastník
1 účastník
1 účastník
1 účastník

1 účastník

1 účastník

2 účastníci

1 účastník

1 účastník
5 účastníků
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7) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Žáci školy i pedagogové uměleckých oborů prezentovali školu na úrovni města, kraje, České republiky
i zahraniční. Pro prezentaci žákovských prací využívá škola prostor v muzeu zámku Kinských
ve Valašském Meziříčí, kde má svou stálou expozici vybraných maturitních prací. S muzeem ve Vsetíně
a Valašském Meziříčí škola uzavřela smlouvu o dlouhodobé spolupráci.
Ve dnech 11. 2. – 22. 4. 2007 proběhla výstava školy v Třinci pod názvem „Tajemství skla“. Dne
14. června 2007 proběhla vernisáž k výstavě „SKLO – chráněné území“, jež byla pro veřejnost otevřena
do začátku září. Od 16. 8. - 12. 9. 2007 SUPŠ sklářská vystavovala ve Výtvarném centru Chagall. Výstavní
činnost školy 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. V rámci produktivní činnosti škola prodává výrobky
žáků s vlastní ochrannou známkou školy. V rámci doplňkové činnosti škola vedle výroby a prodeje
sklářských výrobků pořádá ve spolupráci s ÚP Vsetína, Valašského Meziříčí a Rožnova p. R. rekvalifikační
kurzy.
Škola je členem v prestižních sklářských organizacích, tj. České spektroskopické společnosti, Asociace
uměleckých škol s výtvarnými obory, Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, člena Svazu
průmyslu a dopravy ČR..
V březnu 2007 škola podepsala Smlouvu o sdružení – o zřízení Společného pracoviště s UTB Zlín.
Vysoce jsou hodnoceny výsledky technologického výzkumu a vývoje. Škola a její technologické oddělení
GLASS CENTRUM zahájily v květnu 2006 nový programový projekt výzkumu a vývoje IMPULS MSK,
který vznikl ve spolupráci SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí, Moravských skláren Květná s.r.o., AV ČR
a VŠCHT v Praze. Moravské sklárny Květná s.r.o. se staly strategickým partnerem školy v rámci její
spolupráce se sklářskými firmami.
SUPŠ sklářská je významným partnerem v projektu EUROREGIONU BIELE-BÍLÉ KARPATY – VITRUM
PRO FUTURUM, v němž spolupracuje se Slovenskou republikou. Ve spolupráci s VŠCHT v Praze naše
škola zorganizovala ve dnech 21. a 22. září 2006 II. letní sklářskou školu středoškoláků ve Valašském
Meziříčí. Tato akce vznikla na základě projektu VŠCHT v Praze a jejím cílem je především motivování žáků
na středních školách ke studiu na vysokých školách chemicko-technologického zaměření. V průběhu této
akce se svou účastí prezentovali významné osobnosti a pedagogové všech vysokých škol tohoto zaměření
v ČR a SR, akci podpořili svou přítomností zástupci Zlínského kraje i Valašského Meziříčí a Euroregionu
Bieľe-Bílé Karpaty.
V červnu 2006 byl přijat v rámci programu Leonardo da Vinci – Mobility projekt školy nazvaný „Uměním
do Evropy“, který byl podepsán v září 2006 a realizován v květnu roku 2007. Jednalo se o třítýdenní stáž
vybraných žáků studujících německý jazyk. Tito žáci absolvovali odborně výtvarnou stáž, během níž
se zdokonalovali ve výuce odborného německého jazyka, získávali nové zkušenosti a dovednosti z oblasti
výtvarného umění a seznámili se s reáliemi a multikulturní atmosférou Německa.
V rámci projektu „Výtvarná škola“, který vznikl pod záštitou ředitelky školy ve spolupráci s VŠUP v Praze
a z iniciativy absolventa školy a současného studenta na VŠUP Josefa Divína, školu v průběhu roku

navštívily Tereza Holásková, Inne Harring, Plechová Eva, Kim Song-mi, Marie Kohoutová, které
přednášely o své tvorbě, budoucnosti skla a současně formou workshopů ve školní huti provedly
praktické ukázky ze svého sklářského umění. Se školou i nadále spolupracuje Jiří Šuhájek, který
v rámci praktických maturitních zkoušek již tradičně uspořádává workshopy ve školní huti.
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Přehled soutěží
Název soutěže,
přehlídky
Olympiáda v ČJ

Školní kolo
žáci 2., 3. a 4.
ročníků

Recitační soutěž
„Krásenský zvoneček“

Školní kolo dovedností

Počty účastníků:
Okresní kolo
Oblastní kolo
Lucie Vaňková
Veronika Reková
Jana Hejnyšová
Barbora
Myslikovjanová
Lucie Vaňková

Ústřední kolo

-

-

2. a 3. ročníky

Výchovně vzdělávací aktivity školy
Název akce
Stručný popis, hodnocení
GAUDEAMUS Brno
veletrh studijních příležitostí
Úvodní
výtvarné
soustředění Kresba, malba, instalace, performace, fotka
Lednice na Moravě
„Zrcadlo v nás“
Adaptační pobyt pro žáky 1. ročníků
Evropský den jazyků
akce podporující motivaci k výuce cizích jazyků
Výtvarný zájezd „Londýn – Paříž“ Výtvarný zájezd spojený s návštěvou muzeí a galerií
„M. B. Braun“ – Východní Čechy Seznámení s dílem umělce
Školní
filmový
klub
– Kim Ki – Duke: Jaro, léto, podzim zima…a jaro,
multikulturní výchova
Kino Svět, V.M.
V rámci klubu náročného diváka se žáci seznamují
s náročnou filmovou tvorbou.
Mikulášský jarmark Třinec
Prezentace školy spojená s prodejem výrobků
Výtvarný plenér - Vranča
Malování v plenéru
Výměnná uměleckořemeslná stáž
1. blok: Výměnná stáž zaměřená na rozšíření
- Soukromá střední umělecká uměleckořemeslných dovedností v rámci jiných
škola AVE ART Ostrava, s.r.o.
oborů – keramika, dřevo, kov.
Divadelní představení Nový Jičín
Bratři Čapkové: Ze života hmyzu
Program prevence
Návštěva koncentračního táboru Osvětim
Akce SKLO (Vsetín – Irisa)
Prohloubení znalostí učiva technologie.
Den Země
Přehlídka rukodělných řemesel, prezentace malby na
sklo.
Stáž MOBILITY – „Uměním do Odborná výtvarná stáž s cílem prohloubení
Evropy“ (Německo – Einsiedel)
jazykových, multikulturních znalostí o zemi.
Výstava obrazů pedagogů a žáků - Vernisáž a výstava prací
Ostrava
Výstava
–
Tajemství
skla Výstava výrobků školy
(Muzeum Třineckých železáren)
Vánoční
jarmark
Valašské prezentace školy v regionu
Meziříčí
Lyžařský výcvikový kurz - Vranča Výuka lyžování, zdokonalení techniky
Akce
SKLO
(Nový
Bor, Seznámení s automatizovanou výrobou skla
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Počet žáků
22
24
41
všichni
42
15
všichni
(teoret.vyuč.)

2
14
10

43
99
14
4
7
6
3

30
28
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Kamenický Šenov)
Prezentace školy- výstava a prodej
(hrad Bouzov)
Osvětim
Sportovně branný kurz - Frenštát
pod Radhoštěm
Exkurze sklárny MOSER
Výměnná uměleckořemeslná stáž
- Soukromá střední umělecká
škola AVE ART Ostrava, s.r.o.
Výtvarný zájezd Paříž - Mnichov
Projekt „Výtvarná škola“

Velikonoční
jarmark
Valašském Meziříčí
Sportovně turistický kurz

Školní filmový klub
Výstava – „Chráněné
S.K.L.O.“ Vsetín
Chagall Ostrava

Prezentace malby a brusu
s prodejem.
zájezd
Sportovně branné aktivity.

na

skle

spojená

4

16

Seznámení s výrobním procesem ve sklárnách.
2. blok: Výměnná stáž zaměřená na rozšíření
uměleckořemeslných dovedností v rámci jiných
oborů – keramika, dřevo, kov.
výtvarně vzdělávací zahraniční exkurze, která je
součástí učeb. plánu DVK a VP
Modulové vyučování-přednášky,workshopy,
performance výtvarníků, umělců, vysokoškolských
pedagogů (VŠUP Praha)
ve Prezentace školy v regionu
Výcvikový kurz s cílem propagace zdravého
životního stylu, zdravé výživy, první pomoci,
chování v krizových a mimořádných situacích,
sportovní činnost.
Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále

13

47
všichni

3
2 B, C

všichni
(teoret. vyuč.)

území výstava prací žáků a učitelů ve Vsetíně
výstava naší školy v galerii Chagall v Ostravě

Výstavy, sympozia pedagogů a absolventů školy
Jméno
PaedDr Wojaczek . Lezsek

Šimurda

Mgr. Koléšek Jaroslav

Výstava
1. Rožnov pod Radhoštěm, Klub Vrah
2. Kopřivnice, Galerie Ve Vile
3. Ostrava, Galerie Academia
4. Valašské Meziříčí, Amfiteátr
5. Vsetín, Vsetínský Zámek
6. Ostrava, Galerie Chagall
Sympózia:
1. Pulčín, Sochařské sympózium „Totem“
1. Šimurda – Wojaczek „O andělech a
bojovnících“ – Kopřivnice
2. Chráněné území S.K.L.O. - Vsetín
3. Ostrava – Chagall
Sympózia:
1. Pulčín, Sochařské sympózium „Totem“
1. Fifty/fifty, Neuer Sächsischer Kunstverein,
e.V., Dresden (D)
2. Zlínský okruh, České muzeum výtvarných
umění, Praha
3. OVA 95-05, Dům umění, Ostrava
4. „Wolność, równość...sztuka!“, Galeria
19

Termín

září 2006
9. 11- 8.12. 2006
14.6. – 2. 9. 2007
16.8. – 12.9.2007
září 2006
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Szara, Ciszyn (PL)
5. Zlínský okruh, Galerie umění, Karlovy Vary
6. Windows 2007 Glass edition, Klub Fléda,
Brno
7. „Wolność, równość...sztuka!“, Galeria Szyb
Wilson, Katovice (PL)
8. Zlínský okruh, Galerie města Plzně, Plzeň
9. Chráněné území SKLO, Muzeum Vsetín
10. Zlínský okruh, Galeria M. Bazovského,
Trenčín (SK)
11. Sklo, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava
Absolventi reprezentující školu
Divín Josef (student VŠUP v Praze,
ateliér skla prof. Vladimír Kopecký
/AAAD Praha glass studio prof.
Vladimír Kopecký, 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)
Spolupracuje se školou v rámci
projektu IMPULS MSK a Výtvarná
škola

Samostatné výstavy / Exhibitions individual
- DO TICHA / Synagoga a židovský hřbitov,
Uherský Brod
- LÉTA VRÁSEK / ZAJ, Teplice nad Bečvou
- SKLO DIVIN / Zámek Bezdružice, Bezdružice
Účast na společných výstavách / Associated
-

3 Glass, Galerie Beseda, Ostrava
DESIGN BLOK 07, Praha
SKLO-CHRÁNĚNÉ UZEMÍ,zámek Vsetín
YES ONLY – Galerie Josefa Sudka , Praha
KINO – park a kino, Valašské Meziříčí
Windows-Glass edition 2007 Brno
Mistři sklářského řemesla 07 Nový Bor
Symposium 16. ročník, Deštné v Orlických
horách

-

VŠUP-ateliér skla, Lichtenštejnský palác, Praha
Preclíková sbírka, Boris Jirků a žáci, Bechyně
Umění a řemeslo ve skle, Nový Bor
Ateliér skla, Waldesovo Muzeum, Praha
Figurama 06, Praha
SKLO VŠUP,kostel sv. Martina ve zdi, Galerie
Havelka, Praha
- GLASSMARKET, Galerie Gambit, Praha
Ceny:
2007 Cena ak.architekta.Josefa Hlávky, Praha 07
2006 Cena za broušený design, Nový Bor 06

Nikola Kostková

1. „Marná snaha laxního Slávka a jeho lidí“
Frýdek - Místek
2. „M.S.L. Slávka a jeho lidi“ Ostrava – Důl
Michal
3. „Chráněné území S.K.L.O.“ - Vsetín
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Spolupráce a aktivity s rodiči
Název akce
Pravidelné konzultace s rodiči

Dny otevřených dveří 2006/2007

NÁBOR

Členství v orgánech a odborných
komisích

Stručný popis, hodnocení
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 pro uchazeče o studium v maturitních
a učebních oborech probíhaly v listopadu 2006 a v únoru
2007, 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
výstavy, burzy, prezentace na různých akcích města, kraje,
ČR, které jsou zaměřeny na vytváření pozitivní image školy
u veřejnosti.
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 INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČSI
Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok :
Ve školním roce 2006/2007 byla provedena kontrola ČŠI.
Zaměření inspekční činnosti bylo:
1) Zjištění a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení
školského zákona
2) Zjištění a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v oblasti rozvoje čtenářské
gramotnosti podle realizovaného vzdělávacího programu ve 2. ročníku střední školy
3) Hodnocení úrovně řízení školy ve výchovně vzdělávací oblasti a dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2005/2006 a 2006/2007 k datu inspekce
4) Zjištění a hodnocení materiálních a personálních podmínek vzdělávání v nově realizovaném
studijním oboru 82-41-M/001 Užitá malba ve školním roce 2006/2007.
5) Sledování rozvoje vlastního hodnocení školy
Závěr – viz inspekční zpráva.
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9) ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
V roce 2006 stanovil zřizovatel škole následující limity (údaje uvedeny v Kč)
počet zaměstnanců
platy
OON
ONIV přímé
ONIV provozní
NIV ostatní
neinvestiční dotace celkem
investiční dotace

63,60
13 073 664,760 000,5 512 586,7 610 000,29 000,26 985 250,155 320,-

V rámci limitů byly škole přiděleny následující účelové dotace:
ICT – standard služeb
podpora romských žáků
protidrogová politika
dotace z úřadu práce
SIPVZ investice

22 000,7 000,50 000,36 000,155 320,-

Všechny limity, které zřizovatel škole stanovil, byly dodrženy.
Účelové prostředky byly čerpány v souladu s přiděleným účelem. Účelové dotace byly vyčerpány s výjimkou dotace
na podporu romských žáků, ze které byla vrácena do státního rozpočtu částka 1 076,- Kč.
I. PŘÍJMY za rok 2006
Příjmy na investiční akce :
Investiční dotace ze státního rozpočtu

155 320,- Kč

Neinvestiční příjmy :
Dotace MŠMT – ONIV přímé
Dotace KÚ Zlín – ONIV provozní
Dotace MŠMT – ONIV provozní
Dotace MPO věda a výzkum
Neinvestiční dotace celkem

19 345 174,- Kč
7 610 000,- Kč
29 000,- Kč
1 439 000,- Kč
28 423 174,- Kč

Ostatní příjmy :
Příjmy za ubytování
Tržby produktivní práce žáků
Příspěvek od žáků na akce školy
Převody z vlastních fondů
Příjmy z reklam
Pojistné plnění
Ostatní
Ostatní příjmy celkem

569 370,00 Kč
875 866,00 Kč
407 243,00 Kč
145 050,00 Kč
40 000,00 Kč
18 305,00 Kč
39 986,71 Kč
2 095 820,71 Kč

Příjmy z hlavní činnosti celkem

30 518 994,71 Kč

Příjmy z doplňkové činnosti :
Prodej sklářských výrobků
Ubytovací služby
Realitní činnost, pronájmy a služby
Příjmy z doplňkové činnosti celkem
Příjmy celkem

93 340,16 Kč
30 000,00 Kč
315 594,00 Kč
438 934,16 Kč
30 957 928,87 Kč
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II. VÝDAJE za rok 2006
Investiční výdaje :
Pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku

160 344,00 Kč

Neinvestiční výdaje – hlavní činnost :
Přímé výdaje hrazené z dotace státního rozpočtu :
Náklady na platy
Ostatní osobní náklady
Zákonné odvody pojištění
Výdaje na učební pomůcky
Ostatní přímé výdaje
Přímé výdaje z dotace státního rozpočtu celkem

13 047 000,00 Kč
760 000,00 Kč
5 038 395,00 Kč
170 818,00 Kč
244 037,00 Kč
19 260 250,00 Kč

Provozní ONIV hrazené z dotace zřizovatele :

7 610 000,00 Kč

Výdaje hrazené z účelových dotací:
Náklady na platy
Ostatní osobní náklady
Zákonné odvody pojištění
Ostatní neinvestiční výdaje provozní
Výdaje hrazené z účelových dotací celkem

26 664,00 Kč
365 000,00 Kč
38 736,00 Kč
1 122 524,00 Kč
1 552 924,00 Kč

Výdaje hrazené z jiných zdrojů :
Náklady na platy
Ostatní osobní náklady
Zákonné odvody pojištění
Ostatní neinvestiční výdaje provozní
Výdaje hrazené z jiných zdrojů celkem

9 520,00 Kč
159 520,00 Kč
5 706,00 Kč
1 908 541,84 Kč
2 083 287,84 Kč

Výdaje hlavní činnost celkem

30 506 461,84 Kč

Neinvestiční výdaje – doplňková činnost :
Ostatní osobní náklady
Zákonné odvody pojištění
Ostatní neinvestiční výdaje provozní
Výdaje doplňková činnost celkem

67 594,00 Kč
20 577,00 Kč
246 938,71 Kč
335 109,71 Kč

Výdaje celkem

30 841 571,55 Kč

Celkový hospodářský výsledek v roce 2006 :
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti
Hospodářský výsledek celkem

12 532,87 Kč
103 824,45 Kč
116 357,32 Kč
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KONTROLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007
Přehled kontrol provedených za rok 2006/2007:
Kontrola pojistného, plnění povinnosti v nemocenském pojištění a výplaty dávek
nemocenského pojištění
Dne 10. 7. 2007 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení kontrolu pojistného,
nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění ve smyslu ustanovení §6 odst.
4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění.
Předmětem kontroly bylo ověření správnosti výpočtu pojistného, tj. ověření rozdílu mezi skutečným
a vykázaným stavem, plnění úkolů souvisejících s prováděním nemocenského pojištění a kontrola
správnosti poskytování dávek nemocenského pojištění.
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky a škole nebyla uložená žádná nápravná opatření.
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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. Závěry výroční zprávy vycházejí z podkladů
vlastního hodnocení školy provedeného vnějším profesionálním hodnocením firmy DAP
Services a.s. a prostřednictvím kontrolních mechanismů uvnitř školy dle §12 zákona č.561/2004 Sb,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv
a vlastního hodnocení.
Vzdělávací a výchovná oblast je zaměřena na zvyšování kvality výuky, implementaci inovovaných
standardů do vzdělávacích programů a integraci žáků do výuky i mimoškolní činnosti podle jejich
schopností. Škola spolupracuje s Národním ústavem vzdělávání v Praze na tvorbě rámcově
vzdělávacích programů pro nově koncipované obory, pravidelně připomínkuje navrhované RVP.
Zázemí pro práci je hodnoceno jako standardní, kvalitativně nadprůměrně jsou hodnoceny pracovní
a materiální podmínky ke vzdělávání v odborném, praktickém vyučování a ve výtvarné přípravě.
Klima školy je otevřené, respektující názory žáků, jejich sebevědomí a rozvíjející potřebné
dovednosti komunikace. Žáci mají většinou sklon k individualismu, což podporuje i jejich zaměření
ve výtvarných a uměleckořemeslných oborech. Výchova směřuje k týmové spolupráci jednotlivých
žáků.
Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků,
doplňování a zvyšování odborné kvalifikace a rozvíjení odborných znalostí a dovedností
v návaznosti na měnící se oborovou strukturu školy, novou maturitu, RVP a novou platnou
legislativu.
V programech prevence se škola nadále zaměřuje na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu,
na prevenci sociopatologických jevů a estetickou výchovu jako nejúčinnější formu primární
prevence. Prostřednictvím nezávislého průzkumu si vedení školy v rámci vlastní evaluace ověřilo
kvalitní nastavení preventivního programu, jež nerozvíjí rizikové chování žáků ve škole.
Významnou složkou je zájmová činnost v klubech při Domově mládeže a aktivity školního
filmového klubu vedeného J. Dubšíkem.
V technických a investičních programech se škola zaměřuje na uvedení objektů, tříd a vybavení
do souladu s normami EU, byla provedena generální oprava pecí školní huti a rekonstrukce výtahu
v Domově mládeže dle těchto norem. Je nutné doplňovat vybavení školy PC technikou na úroveň,
která umožní využívat ICT aktivně ve výuce všech předmětů, v mimoškolní činnosti
i v rekvalifikačních kurzech a v rámci celoživotního vzdělávání.
V oblasti propagace a prezentace školy, obce a kraje spolupracuje škola s předními sklářskými
umělci, výtvarníky, designéry, vysokoškolskými profesory a odborníky z oblasti skla a keramiky,
výtvarné a uměleckořemeslné tvorby, pokračuje v projektové činnosti spolupracuje se sklářskými
firmami v České a Slovenské republice, vystavuje v ČR a připravuje nové výstavy v Holandsku
a Bulharsku. Spolupracuje s médii na vytváření pozitivního image školy, ale i perspektivního
vývoje ve sklářských, výtvarných a uměleckořemeslných oborech tak, aby se zlepšil médii často
prezentovaný obraz o uplatňování žáků v těchto oborech.
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Škola se snaží vytvořit nadregionální odborné vzdělávací a technologické centrum pro sklářství,
a to ve spolupráci s VŠCHT v Praze, AV ČR, UTB ve Zlíně a dalšími vysokými školami v ČR
a SR.
V návaznosti na novou koncepci rozvoje školy se vedení školy zaměří na zlepšování pracovních
a materiálních podmínek a vytváření kvalitního zázemí v teoretickém vyučování, a udržení vysoké
kvality v odborném a praktickém vyučování, tj. na zkvalitňování výuky, dále se zaměří na vytváření
příjemného zázemí na Domově mládeže, zlepšování kvality ubytování a rozvoj mimoškolní
činnosti.
Škola bude pokračovat v projektové činnosti zaměřené na výzkum a vývoj nových sklářských
technologií, vzdělávání, zkvalitňování výuky, celoživotní vzdělávání, prevenci sociopatologických
jevů a vytváření podmínek pro studium zahraničních a handicapovaných žáků. V budoucnosti
se zaměří na rozvoj spolupráce s UTB ve Zlíně v oblasti přípravy žáků a projektové činnosti.
Datum zpracování zprávy: 10. 10. 2007
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 15. 10. 2007

Podpis zástupce školské rady :

Ing. Jiří Sobek, …………………………………

Ve Valašském Meziříčí dne 15.10.2007

Mgr. Dana Budayová, ………………………………
ředitelka školy
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