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ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ŠKOLY 

 

1. Základní charakteristika školy 

1.1. Identifikační údaje o organizaci  

 

 Název organizace: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, 

příspěvková organizace 

 Sídlo organizace: Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou 

 Identifikátor zařízení: 600010481 

 IČO: 00140147 

 DIČ: CZ00140147 

 Právní forma: krajská příspěvková organizace 

 Zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

 Datem zařazení do sítě: 1. 7. 1998 

 Odloučená pracoviště: Jablonec nad Nisou , Podhorská 54 

– dílenský provoz a sportovní hala 

Železný Brod, náměstí 3. května 18  

– dílenský provoz - pronájem 

 

 Ředitel školy: Mgr. Martin Kubáč 

  Školská rada : Mgr. Jitka Nováková, Mgr. Iva Poršová, Mgr. 

Milan Ulbrych, Martina Mádlová, sl.  Karolína Bočková, Martin 

Máchal – zástupci zletilých žáků 

 

1.2. Vymezení hlavního účelu činností 

 

Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je 

součástí výchovně vzdělávací soustavy. 

  kapacita 

Organizace sdružuje: Střední škola 700 žáků 

 Domov mládeže 250 lůžek 

 

Organizace poskytuje vzdělání v souladu s právními předpisy, hlavně dle zákona 

č. 561/2004 Sb. a 563/2004 Sb. včetně všech prováděcích vyhlášek k těmto zákonům a ve 

znění pozdějších novel. 
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  1.3. Vymezení doplňkové činnosti 

 

Příspěvkové organizaci je zřizovatelem povolena doplňková činnost, která navazuje na 

hlavní účel a předmět činnosti a nesmí narušovat plnění hlavní činnosti příspěvkové 

organizace a je účetně vedena odděleně. Zisk z doplňkové činnosti má být použit pro 

rozvoj hlavní činnosti příspěvkové organizace, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. 

 

Okruhy doplňkové činnosti jsou: 

– pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 

– zprostředkování obchodu – knihy, brožury, kancelářské potřeby, sklářské a keramické 

výrobky, potraviny, nápoje  a jiné výrobky 

– velkoobchod 

– maloobchod 

– ubytovací služby 

– pronájem bytových a nebytových prostor 

– poskytování tělovýchovných služeb 

– hostinská činnost 

 

 

2. Organizace studia (činnosti) 

 

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66 je školou, která 

vyučuje žáky jednak v řemeslných oborech (zaměření sklo, bižuterie a zlatnictví), ale  

i ve službových oborech (kuchař-číšník, prodavač, obchodník, podnikání). V nabídce 

studia jsou dvou i tříleté učební obory a čtyřletý maturitní obor. Škola má povolené 

dvouleté denní a tříleté dálkové nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních 

oborů. 

 

 Ve školním roce 2021/2022 ve škole studovalo 249 žáků v 12 třídách. Jednotlivá 

zastoupení žáků v typech škol bylo následující: 

 

typ školy              počet tříd        počet žáků 

SŠ   2     43 

SOU  10   206 

celkem 12   249 

 

Skladba studijních oborů se proti školnímu roku 2021/2022 změnila pouze nepatrně.  

V prvním ročníku se podařilo otevřít obor Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla. Zároveň 

se daří zachovat oborovou nabídku tříletého učebního oboru Výrobce bižuterie a 

dekorativních předmětů –  kovová bižuterie a oboru Výrobce bižuterie a dekorativních 
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předmětů –  skleněná bižuterie. Všechny uvedené obory jsou vzhledem k efektivnosti 

vynaložených finančních prostředků vyučovány společně jako víceoborová třída.  

V prvním ročníku se podařila otevřít jedna třída oboru Kuchař – číšník. Taktéž byla 

zachována jedna třída prvního ročníku oboru Prodavač. V souvislosti s požadavky trhu 

práce na  absolventy oboru typu „E“, byla otevřena jedna třída prvního ročníku Bižuterní 

výroba. 

Ve zmíněném školním roce byl ze strany studentů opět naprostý nezájem o 4-letý studijní 

obor Obchodník. Tento obor nebyl z důvodu nenaplnění kapacity otevřen. Škola 

zaznamenává stabilní zájem o dvouleté denní nástavbové studium Podnikání, které 

rozšiřuje možnost dodělat si maturitu po vyučení. Naopak o dálkovou formu tříletého 

studia Podnikání nebyl taktéž zájem. 

 

 

2.1 Přehled oborů 

 

Skladba studijních a učebních oborů školního roku 2021/2022 vypadala takto: 
 

 

tříleté učební obory 

1. 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů  

  (kovová, skleněná bižuterie) - (1. až 3. ročník) 

2. 82-51-H/03 Zlatník a klenotník - (1. až 3. ročník) 

3. 65-51-H/01 Kuchař – číšník - (1. až 3. ročník) 

4. 66-51-H/01 Prodavač (1. až 3. ročník) 

5. 28-58-H/01 Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla - (1. a 3. ročník) 

 

nástavbové studium 

1. 64-41-L/51 Podnikání – denní studium - (1. a 2. ročník) 

 
 

 

 dvouletý učební obor : 

1. 28-63-E/01 Bižuterní výroba - (1. a 2. ročník) 

 

Závěrečné zkoušky vykonáváme podle JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ. Tímto způsobem jsme 

realizovali závěrečné zkoušky u oborů: 

 

                                                      Zlatník a klenotník 

 Výrobce bižuterie – kovová bižuterie,  

                                  skleněná bižuterie 

 Kuchař-číšník 

 Prodavač 

 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 

 Bižuterní výroba 
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2.2. Změny v organizaci studia 

 

Vzhledem k  zajištění co nejefektivnějšího využití veřejných prostředků jsou třídy děleny, 

případně spojovány na skupiny, které odpovídají legislativě s cílem naplňování ŠVP. V rámci 

zajištění dostupnosti unikátních oborů vytváříme víceoborové třídy a skupiny s cílem 

zefektivnit nakládání finančních prostředků. Dělení jazyka a PC přípravy realizujeme dle 

zákonných norem. Odborný výcvik rozdělujeme dle pravidel BOZP na předepsaný počet 

studentů na jednoho učitele odborného výcviku.  V témže školním roce došlo v teoretické výuce 

v jednom případě ke generační obměně pedagogických pracovníků. Nový pedagog učí 

matematiku, fyziku a informač. a kom. technologie. Stejná obměna nastala v odborných dílnách 

oboru sklář a zušlechťovatel skla. Původní pedagogové odešli do důchodu. 

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

3.1. Přehled pedagogických pracovníků 

 

Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů)   

v přepočtených úvazcích      

počet        
(přepočtení na 

plně zaměstnané) 

< 30 let 
31 - 40 

let 
41 - 50 

let 

51 let - 
důchodový 

věk 

důchodový 
věk 

celkem 

celkem 1 2,48 8 7,84 5,49 24,81 

z toho ženy 1  0,48 5 6,84 5,49 18,81 

 

Ve zmíněném školním roce byl ukončen dohodou pracovní poměr jednomu pedagogickému 

pracovníkovi v důchodovém věku (poloviční pracovní úvazek) a jednomu pedagogickému 

pracovníkovi v důchodovém věku zkrácen na poloviční pracovní úvazek. Ve zmiňovaném 

školním roce 2021/2022 nastoupil nově jeden učitel vyučující matematiku a fyziku, jeden 

vyučující anglického jazyka. Dále učitel odborného výcviku Kuchař-číšník a učitel odborného 

výcviku ½ Bižuterní výroba, ½ Sklář. K pohybům došlo i v přidělování úvazků. 

 Někteří pedagogové jsou již v důchodu a někteří  mají u naší školy zajištěny zkrácené 

úvazky. Průměrný věk všech pedagogických pracovníků školy je dle jejich fyzického věku 

50,25. Z uvedených dat vyplývá, že se nám pedagogický sbor podařilo opět mírně omladit. 

V uvedené souvislosti je potřeba ke generační obměně opětovně hledat a motivovat mladší 

pedagogy s cílem zajištění chodu školy po odchodu našich pedagogů do důchodu. Tento cíl  se 

nám průběžně daří naplňovat. 
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Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) 

v přepočtených úvazcích    

     

počet                      
(přepočtení na plně 

zaměstnané) 

z toho bez odborné 

kvalifikace 
 

  

24,81 1    

     

     

Z toho: 
počet 
(fyzický 
počet) 

z toho bez 
kvalifikace 

poradenské služby ve škole *:     

výchovný poradce  1  0 

školní metodik prevence  1  0 

školní speciální pedagog  0  0 

školní psycholog  0  0 

ostatní:     

koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů 
VOŠ  1  0 

koordinátor informačních a komunikačních technologií  1  1 

koordinátor environmentální výchovy  0  0 

* poradenské služby ve škole - § 7 odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb.   

     

Aprobovanost     

     

průměrný celkový 

počet hodin týdně 

z toho bez 

odučených 
aprobovaně 

z toho bez odučených 

neaprobovaně 
  

545,5  531,5 14    

 

Škola i nadále nezaměstnává speciálního pedagoga ani psychologa. Úzce však spolupracujeme 

s odborníky pedagogicko-psychologické poradny, která sídlí v našem objektu. Konzultace pro 

výkon funkce výchovného poradce a metodika primární prevence je koordinována přímo 
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vedením školy nebo ve spolupráci se specialisty. Výchovná poradkyně má tento obor 

vystudovaný v rámci programu CŽV. Metodik primární prevence má taktéž vystudovaný kurz 

v rámci programu CŽV kvalifikační v rozsahu 250 hodin. Funkci koordinátora ŠVP má na 

starosti zástupkyně ředitele, která taktéž absolvovala specializační kurz pro koordinátory ŠVP. 

Škola nemá zřízeného koordinátora environmentální výchovy.  

 Na škole máme zřízeného koordinátora informačních a komunikačních technologií, který 

však prozatím nemá vystudované potřebné kvalifikační vzdělání – v letošním školním roce 

nastoupil na kurz a doplňuje si vzdělání. 

 

Přehled pracovníků domovů mládeže   

v přepočtených úvazcích    

    

Vychovatelé 
asistenti 

pedagoga 
Ostatní Celkem 

5,8 1,2 4,00 11,00 

    

Přehled vystudovaných pedagogů 

k zajištění MZ (k 1.9.2021)   

v přepočtených úvazcích    

    

Zadavatelé Hodnotitelé Komisař Celkem 

7,00 7,00 2,00 16,00 

 

3.3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

Typ vzdělávání počet 

účastníků 

On-line vzdělávání předsedy maturitní komise a školního maturitního 

komisaře 

2 

On-line vzdělávání managementu školy – novinky v MZ a PZK 2 

On-line vzdělávání zadavatelů MZ a PZK 3 

Semináře z oblasti metodiky řešení výchovných problémů ve škole (3x) 1 
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Seminář o organizaci MZ a PZK žáků se SVP 1 

Školení o využití nových technologií v dílnách OVY – 3D tisk 

(Prusaslicer – Litoměřice) 

2 

Školení o využití nových technologií v dílnách OVY – 3D tisk (Fusion 

360 – Praha) 

2 

Seminář „Technologie do škol“ 1 

Seminář praktických dovedností EXCEL, WORD 13 

Seminář POKOS Liberec (Č. armáda) 1 

 

V tomto školním roce jsme také zahájili provoz nového Centra odborného vzdělávání, které 

disponuje řadou moderních a pro pedagogy nových technologií. Proto byla v odborném výcviku 

uspořádána velká řada vzdělávacích bloků, ve kterých se se zmiňovanými zařízeními 

seznamovali.  

DVPP v COV 

 

typ vzdělávání počet pedagogů 

školení firmou Advantage-fl.cz s.r.o. - 3D tisk - tiskárna Rapidshape S20+, 

myčka Rapidshape RS wash 
6 

školení firmou Advantage-fl.cz s.r.o. - Gravírka Magic - 70 4 

školení firmou Advantage-fl.cz s.r.o. - Vakuové lití Schultheiss (vulkanizační 

lis, voskovačky, vstřikování vosku do pryžových gum, sestavování 

stromečku, sádrování, tavící pec, odlévání) 

6 

školení firmou Advantage-fl.cz s.r.o. - Puk 5.1 - System Lampert 4 

školení firmou Advantage-fl.cz s.r.o. - Angel 85-2 - vodní leštící zařízení 4 

školení firmou Advantage-fl.cz s.r.o. - linka odstředivého lití Nicem 

(vulkanizační lis, tavící stroj, odlévací 
4 

školení firmou Advantage-fl.cz s.r.o. - galvanizace - Jentner plating 

technology 
5 
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školení firmou Advantage-fl.cz s.r.o. - letovací zařízení Aquaflame 2 

školení firmou Advantage-fl.cz s.r.o. - laser - SL 20 SiroLasertec  4 

školení firmou Advantage-fl.cz s.r.o. - leštička na sucho ECO - min 3 

školení firmou Advantage-fl.cz s.r.o. - laboratorní míchačka HMZ - 20 2f 2 

školení firmou Advantage-fl.cz s.r.o. - tlakový parní čistič - Elmasteam 4 3 

školení firmou Advantage-fl.cz s.r.o. - leštící buben Lartone 4 

školení firmou Advantage-fl.cz s.r.o. - magnetická leštička CMF-400 2 

školení firmou Advantage-fl.cz s.r.o. - Posalux - Rodent DUOleco 4 

školení firmou Advantage-fl.cz s.r.o. - oboustranná elektrická válcna DRM 

100 
2 

školení firmou Advantage-fl.cz s.r.o. - Motor SR-CE Foredom 3 

kurz SUŠ, Kamenický Šenov - fusing - lehání skla do formy na papír a jiné 

do kompozice a jeho spečení ve fusingové peci, výpalové křivky 
3 

kurz SUŠ, Kamenický Šenov - Tiffany - řezání, štípání, broušení skla, práce 

s měděnou páskou, použití chemie 
3 

 

3.4. Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 

Nepedagogičtí pracovníci se vzdělávají průběžně v oblastech dle vykonávané pracovní 

náplně.  

 

Typ vzdělávání počet účastníků 

Spisová služba 3 

Registr smluv 1 

Personální a mzdová agenda 1 

Povinnosti příspěvkových organizací, ekonomické vzdělávání a 

účetnictví 

1 

“Vyhláška 50” 1 

Práce s tlakovými lahvemi a propanem 3 

Školení řidičů 4 

 

4. Údaje o počtu žáků 
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4.1. Počty žáků dle oborů vzdělání (k datu 30. 9. 2021) 

 

Počty žáků dle oborů 

Název 
třídy 

Kód Obory 
Počet 
žáků 

Počet žáků ve třídě 
chlapci/dívky 

BV1 2863E01 Bižuterní výroba 11 4/7 

KČ1 6551H01 Kuchař – číšník 28 18/10 

PR 1 6651H01 Prodavač 24 7/17 

Z 1 8251H03 Zlatník a klenotník 9 0/9 

VK1VS1 
         S1 2863H01 

Výrobce bižuterie a dekorativních 
předmětů – VK + VS 

13 
0/13 

 2858H/01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla 5 2/3 

P1 6441L51 Podnikání 29 7/22 

KČ2 6551H01 Kuchař - číšník  21 11/10 

PR2 6651H01 Prodavač 20 9/11 

BV2 2863E01 Bižuterní výroba 9 6/3 

ZVKVSS2 8251H03 Zlatník a klenotník 7 1/6 

         
2863H01 

Výrobce bižuterie a dekorativních 
předmětů – VK + VS 

5 
0/5 

 2858H/01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla 5 2/3 

P2 6441L51 Podnikání 14 7/7 

KČ3PR3 6551H01 Kuchař - číšník  12 9/3 

 6651H01 Prodavač 10 4/6 

ZVKVSS3 
    

8251H03 Zlatník a klenotník 14 4/10 

2863H01 
Výrobce bižuterie a dekorativních 

předmětů – VK+VS 
8 

 
1/7 

 2858H/01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla 5 2/3 

 

Oproti předchozímu roku došlo o zvýšený zájem žáků v některých učebních oborech zejména: 

v 1. ročníku učební obor Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů o 3 žáky,  ve 2. ročníku 

učební obor Kuchař - číšník o 7 žáků, učební obor Prodavač o 7 žáků, ve 3. ročníku učební obor 

Kuchař - číšník o 5 žáků, učební obor Prodavač o 2 žáky, učební obor Zlatník a klenotník o 3 

žáky, učební obor Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů o 3 žáky. 
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4.2.Údaje o přijímacím řízení 

 

SŠ a VOŠ počet 

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 160 

Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 36 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 144 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 16 

Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 10 

     z toho vyřešeno autoremedurou 10 

     z toho postoupeno krajskému úřadu   

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 36 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 

Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 5 

Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 0 

Počet podaných přihlášek do 2.a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 0 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 

Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ 0 

     z toho vyřešeno autoremedurou 0 

     z toho postoupeno krajskému úřadu 0 
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MŠ a ZŠ počet 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 0 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 0 

  

  

Domovy mládeže počet 

Počet podaných přihlášek do domova mládeže 174 

Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže 174 

 

 

V Domově mládeže bylo v roce 2021/22  ubytováno 174 žáků. Našich žáků bylo 28 a zbytek 

tvořili žáci ostatních škol Libereckého kraje. Největší procento ubytovaných bylo z Gymnázia 

Dr. Antona Randy v Jablonci  n. N. - 63 žáků, VOŠ mezinárodního obchodu a OA v Jablonci 

n. N. – 26 žáků, VOŠ uměleckoprůmyslové školy v Jablonci n. N.  – 14 žáků, Střední 

průmyslová škola technická v Jablonci n. N. – 23 žáků, Střední škola města Liberec – 20 žáků. 

 

 

Rozhodnutí: počet 

o přestupu do jiné SŠ 15 

o změně oboru vzdělání 7 

o přerušení vzdělávání 10 

o opakování ročníku 14 

o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0 
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o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ 16 

o vyloučení podle § 31 ŠZ 1 

o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ 0 

o povolení individuálního vzdělávání žáka 3 

o zrušení povolení  individuálního vzdělávání žáka 0 

o odkladu povinné školní docházky 0 

o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 

o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 

celkem 66 

  

 

Zmíněná tabulka potvrzuje stále nerozhodnost a nevyhraněnost zájmu o zvolené studijní 

programy na naší škole.  Ve zmiňovaném roce došlo k navýšení přerušení vzdělávání z 6 na 10. 

Naopak opakování ročníku se zvýšilo z 5 případů roku 2021/22 na 14.  Odchodům a zanechání 

studia však věnujeme velkou pozornost a snažíme se žáky a rodiče motivovat již na počátku, 

tak i v samotném průběhu studia. Neprospívajícím žákům se snažíme nabízet méně náročný 

obor typu “E”. V důsledku neplnění studijních povinností a velkému počtu neomluvených 

zameškaných hodin bylo uloženo v 16 případech podmíněné vyloučení ze studia.  

 

 

5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školních vzdělávacích programů 

 

Společným obecným cílem napříč všemi vzdělávacími programy naší školy je připravit 

absolventy tak, aby byli dobře umístitelní na trhu práce, aby byli schopni se adaptovat na měnící 

se podmínky trhu práce, aby se případně snadno rekvalifikovali a měli rozvinuté klíčové 

kompetence (komunikativní, personální, řešit problémy, používat ICT a pracovat s 

informacemi, atd.) a kompetence odborné. 
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Zhodnocení naplňovaných cílů 

 

❖ Školní rok 2021/2022 byl velmi složitý v tom, že se vzdělávaly prezenční formou 

ročníky, které si prošly ve velké míře distanční formou vzdělávání během “covidové 

doby”.  

❖ Pedagogové volili v adaptačním období jiné přístupy ve vyučování - větší míru 

individuálního přístupu, využívání konzultací a doučování (Národní plán obnovy).  

❖ V tomto období hráli nezastupitelnou roli třídní učitelé a výchovná poradkyně, protože 

bylo třeba žákům pomoci i v oblasti prožitého nedostatku sociálních kontaktů. 

 

Závěrečné a maturitní zkoušky ověřily správnost postupu vyučujících během distanční výuky 

(maximální využívání individuálních a skupinových konzultací v teorii i odborném výcviku) i 

adaptačního období - průměrná úspěšnost u závěrečných a maturitních zkoušek v květnu a 

červnu 2022 byla dobrá, podobně jako v “předcovidové” době. 

 

6. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených 

vzdělávacími programy 
 

 

zkoušky v řádném (jarním) 

termínu bez opravných 

zkoušek 

zkoušky v náhradním 

termínu bez opravných 

zkoušek 

opravné zkoušky 

počet 

žáků, 

kt. 

konali 

zkoušku 

počet 

žáků, 

kteří 

prospěli 

počet 

žáků, kt. 

neprosp

ěli 

počet 

žáků, kt. 

konali 

zkoušku 

počet 

žáků, 

kteří 

prospěli 

počet 

žáků, kt. 

neprosp

ěli 

počet 

žáků, 

kt. 

konali 

zkoušk

u 

počet 

žáků, 

kteří 

prospěli 

počet 

žáků, kt. 

neprosp

ěli 

46 37 9 1 1 0 9 6 3 
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Úspěšnost žáků při maturitních 

zkouškách - počet 

zkoušky v jarním 

zkušebním období bez 

opravných zkoušek 

zkoušky v podzimním 

zkušebním období bez 

opravných zkoušek 

opravné zkoušky v jarním i 

podzimním zkušebním 

období 

počet 

žáků, 

kt. 

konali 

zkoušku 

počet 

žáků, 

kteří 

prospěli 

počet 

žáků, kt. 

neprosp

ěli 

počet 

žáků, kt. 

konali 

zkoušku 

počet 

žáků, 

kteří 

prospěli 

počet 

žáků, kt. 

neprosp

ěli 

počet 

žáků, 

kt. 

konali 

zkoušk

u 

počet 

žáků, 

kteří 

prospěli 

počet 

žáků, kt. 

neprosp

ěli 

12 6 6 0 0 0 6 3 3 

         

         

Úspěšnost žáků při 

absolutoriu - počet       

zkoušky v řádném termínu 

bez opravných zkoušek 

zkoušky v náhradním 

termínu bez opravných 

zkoušek 

opravné zkoušky 

počet 

žáků, 

kt. 

konali 

zkoušku 

počet 

žáků, 

kteří 

prospěli 

počet 

žáků, kt. 

neprosp

ěli 

počet 

žáků, kt. 

konali 

zkoušku 

počet 

žáků, 

kteří 

prospěli 

počet 

žáků, kt. 

neprosp

ěli 

počet 

žáků, 

kt. 

konali 

zkoušk

u 

počet 

žáků, 

kteří 

prospěli 

počet 

žáků, kt. 

neprosp

ěli 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

 

 

Úspěšnost při konání závěrečných nebo maturitních zkoušek odpovídá předpokladům 

kladených na studenta při státní maturitě. Tento školní rok nebyl úplně typický, protože 

maturovali nebo skládali závěrečné zkoušky žáci, kteří si v části studia prošli distanční výukou. 



18 

 

Tuto skutečnost zohlednili vyučující v adaptačním období a následném častějším a 

důslednějším opakováním témat, využíváním možnosti doučování a osobními konzultacemi. 

Pro školy z důvodu evidence je složité to, že student se může přihlásit k opravné zkoušce do 

pěti let od neúspěšného složení maturitní zkoušky (popř. části zkoušky).
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6.2. Výchovná opatření  

 

Výchovná opatření   

Počet   

   

 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala třídního učitele 32 27 

pochvala učitele odbor. 
výcviku 

4 3 

pochvala ředitele školy 6 9 

jiná ocenění  0 0 

Napomenutí 27 22  

důtka třídního učitele 43 31  

důtka učitele odbor. výcviku 0   0 

důtka ředitele školy  28 39  

sníž. známka  z chování 16 24 

 

Udělení kárných opatření je tak jako v minulých letech mnohem více než pochval. Ačkoliv se 

snažíme o motivaci žáků ke vzdělávání odměňováním a pochvalami, nemá to u většiny žáků či 

studentů prozatím pozitivní efekt. Vzhledem k vysokému počtu neomluvených absencí, 

pozdnímu omlouvání a neplněním povinností vůči škole bývá před vyloučením ze školy 

přistupováno k postupnému ukládání kárných opatření. Mnoho žáků naší školy pochází ze 

sociálně slabých rodin. Před ukládáním výchovných opatření provádíme výchovné komise a 

pohovory s žáky nebo zákonnými zástupci. Rodiče se o studium nezajímají a mnohdy na 

„nedocházku“ reagují až těsně před vyloučením žáka ze vzdělání. Nejvíce kázeňských opatření 

mívají žáci, kteří na naši školu přicházejí z jiných středních škol nebo opakují ročníky.  
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6.3. Přehled prospěchu žáků 

 

Prospěchu žáků   

Počet   

   

 1. pololetí 2. pololetí 

prospěl s vyznamenáním 18 18 

Prospěl 109 103 

Neprospěl 47 30 

Nehodnocen 62 6 

 

 

Výsledky vzdělávání korespondují s výsledky u závěrečných nebo maturitních zkoušek. 

V nižších ročnících je nejvyšší počet žáků, kterým stačí pouze prospět a postoupit do vyššího 

ročníku. V případě neprospěchu mají žáci možnost opravných zkoušek, popřípadě opakují 

ročník. Žáci mají v průběhu studia možnost změny jimi původně preferovaného oboru. Tato 

opatření se snaží zabránit předčasným odchodům ze vzdělávání. 

 

 

6.4. Absence 

 
 

Průměrná hodnota omluvené absence ve školním roce 2021/2022 byla 152,82 hodin na 1 žáka 

(celkem 39275 hodin), průměrná hodnota neomluvená absence 11,01 hodin na 1 žáka (celkem 

2829 hodin). Projednáváním absencí ve výchovných komisích spolu s rodiči se škole daří udržet 

počet omluvených a neomluvených hodin na přibližně stejné úrovni jak v minulém školním 

roce. 

 

 

6.5. Uplatnění absolventů 

 
 

Uplatnitelnost absolventů školy je velice dobrá. Na nabídkovém portále práce MPSV  ČR máme 

v ukončeném období školního roku 2021/2022 - 7 absolventů ze všech oborů, kteří nepracují. 

Jeden absolvent bez zaměstnání je vyučený Zlatník - klenotník. Jeden nezaměstnaný má 

vystudován maturitní obor Podnikání. Dalších 5 nezaměstnaných je evidováno v oboru 

Bižuterní výroba. Jeden absolvent bez zaměstnání je však evidován v Hradci Králové, další je 

evidován v Liberci a 3 absolventi jsou evidováni na ÚP v Jablonci nad Nisou.  Je otázkou, zda 

evidované uchazeče o práci nelimituje například jejich zdravotní stav.  
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O absolventy „H“ oboru Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla je velký zájem ze strany několika 

firem zabývající se foukáním technického skla. Všichni vyučení absolventi by mohli do daného 

průmyslu nastoupit okamžitě.  

 

Naše škola vyučuje unikátní obory ve formátu “H” a “E” jako jediná v České republice a zájem 

o zaměstnance je enormní (skláři, Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů, Bižuterní 

výroba). 
  

Absolventi dvouletých „E“ oborů nacházejí uplatnění jako pomocní dělníci jednak ve 

sklářských firmách (domácí dělnice, přípraváři surovin ve sklárnách), nebo bižuterních 

firmách. Z tabulky lze vyčíst, že všichni absolventi tohoto oboru našli na trhu práce uplatnění. 
  

Absolventi „H“ oboru Zlatník-klenotník nacházejí uplatnění např. v podniku Soliter a.s., Granát 

d.u.v. Turnov nebo v malých zlatnických dílnách. Někteří naši absolventi mají vlastní zlatnické 

dílny, nebo pracují jako vzorkaři. Naše škola vyučuje daný obor jako jedna z mála státních škol 

v České republice. 
  

O absolventy „H“ oboru Kuchař-číšník a Prodavač je velmi slušný zájem. Potenciální 

zaměstnavatelé nabízejí i v rámci studia uvedených oborů dobře placené brigády. Žáci oboru 

kuchař číšník se pravidelně představují na výstavách a prezentují naši školu zajištěním rautů 

Někteří absolventi pracují pro společnosti zajišťující gastronomický servis restauracím a 

hotelům. Někteří se věnují  distribuci potravin  nebo nápojů. 

 

 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a 

zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, 

mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

 

7.1. Aktivity v boji proti rizikovému chování 
 

Aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů ve škole zajišťuje metodik primární 

prevence. Cílem prevence je předcházet problémům, omezit výskyt společensky nežádoucích 

jevů - drogové závislosti, záškoláctví, šikaně, rasismu, kriminalitě, gamblerství  aj. a nenásilnou 

formou vést žáky k pozitivní změně postojů. Rozsah a zaměření těchto aktivit stanový Plán 

primární prevence, který je zpracováván na základě sledování výskytu rizikového chování ve 

škole na evaluaci jednotlivých realizovaných aktivit  v uplynulém školním roce. Tyto aktivity 

se ve škole realizují na několika úrovních. Cíleně zaměřené preventivní programy u nás 

zajišťují specializovaná soukromá pracoviště jako je Fokus nebo Maják. Dále spolupracujeme 

s Policií ČR, Městskou policií, Červeným křížem a dalšími. Jedná se vždy o cíleně zaměřené 
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programy pracující s určitou skupinou (třídou) na určité téma (klima ve třídě, šikana, 

kyberšikana, drogy,...). Další úrovní realizace preventivních aktivit je propojení se samotnou 

výukou v běžných hodinách. Na plánování a přípravě všech výše zmiňovaných aktivit 

spolupracuje metodik primární prevence s výchovným poradcem a třídními učiteli.  

 

7.2. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a aktivity pro žáky 

 

• V tomto školním roce bylo evidováno 18 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami -

vzdělávání probíhá na základě podpůrných opatření: podpůrná opatření (PO) 1. stupně - 6 žáků, 

PO 2. stupně – 10 žáků, PO 3. stupně - 2 žáci. U tří žáků-cizinců probíhala v souladu s 

doporučením ŠPZ pedagogická intervence – zaměřeno na rozvíjení českého jazyka, komunikaci 

a osvojení odborných výrazů z oboru. Jeden žák s 2. st. PO využíval ve výuce školní pomůcku 

– notebook, jeden žák se 3. st. PO používá kompenzační optické pomůcky (zvětšovací zařízení 

a lupu). Dvě žákyně měly na základě povolení ředitele školy, ze zdravotních nebo sociálních 

důvodů, individuální vzdělávání.  

• Učitelé mají dostatečné množství informací o žácích se  SVP. Výchovná poradkyně 

průběžně kontroluje a aktualizuje informace, které předává s ohledem na citlivost osobních dat 

individuálně, na poradách učitelů nebo prostřednictvím přehledného seznamu žáků. Podpůrná 

opatření (PO) 1. stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení, PO 

2. – 3. stupně uplatňuje pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Výchovná 

poradkyně spolupracuje s vedením školy při evidenci diagnostikovaných žáků do školní 

matriky a výkazů školy.  

• Třídní učitelé nebo učitelé konkrétních vyučovacích předmětů za pomoci výchovného 

poradce průběžně zpracovávali plány pedagogické podpory (PLPP), které byly s žáky a 

zákonnými zástupci konzultovány a ve stanoveném termínu vyhodnoceny.  

• Pro konání státní maturitní zkoušky ve sledovaném školním roce bylo dvěma 

maturantkám vystaveno doporučení k uzpůsobení podmínek na základě vyšetření v PPP. 

• Žáci umělecko-řemeslných a službových oborů měli příležitost své umění a šikovnost 

předvádět a své nadání rozvíjet v průběhu školního roku při mnoha příležitostech.  Výrobky a 

práce našich žáků byly prezentovány na výstavách, prodejních trzích, akcích, na Dnech 

otevřených dveří, při výroční schůzi naší školy.  

Aktivity školy:  

- Křehká Krása, Jbc. – ukázka výroby oboru sklář, skleněná bižuterie, kovová bižuterie, prodej 

  žákovských prací. 

- Kristiánov - Sklářská pouť na Kristiánově, KČ – občerstvení + prodej žák. výrobků. 

- Návštěva výstavy pro gastronomii FOR Gastro Hotel PRAHA - v rámci projektu ŠABLONY 

  navštívili žáci tuto výstavu, která je primárně zaměřená na nové trendy gastronomie. 



23 

 

- Baristický kurz - v rámci projektových dnů ŠABLONY, bylo ve dvou dnech vyškoleno 25 

žáků oboru KČ. 

- Educa Liberec – prezentace na veletrhu škol. 

- Euroregion Tour 2022 Jn. - ukázka výroby - skláři, figurky a pasíři, prodej žákovských 

výrobků. 

- Barmanský koktejlový kurz – BARMANI ZLÍN. 

- Módní přehlídka Made in Jablonec. 

- GASTRODEN Liberec - KČ1, žáci 1. ročníku byli načerpat inspiraci. 

- Workshop - Akademie Kikoman - dvě žákyně 1. ročníku, KČ1 – byly vybrány jako nejlepší 

   žákyně tohoto ročníku. 

- Flairový kurz - barmani Zlín – Jakub Orel – navazující kurz na koktejlový kurz – práce za 

  barem – házení. 

- Aroma bistro Liberec - exkurze a ochutnávka, třída KČ3 navštívila bistro ARomi, kde byla 

  seznámena s osobností šéfkuchařky a konceptem BISTRO. 

- exkurze Bílý Mlýn  - KČ2. 

- soutěž PRODAVAČ on-line 2022 (3. místo). 

- Skleněné městečko - raut a prodej palačinek. 

- zajištění občerstvení Muzeum  Liberec. 

- exkurze do restaurace Centrum a exkurze restaurace Black Horse KČ1. 

- příprava občerstvení na 7 projektových dní NAKAP  - SŠŘS JABLONEC n. Nisou. 

- příprava občerstvení na 4 projektové dny NAKAP - SPŠ Belgická. 

- žáci oboru Kuchař – číšník zajišťují stravování pro žáky a UOV na pracovišti Podhorská. 

- poslední týden v lednu žáci 2. ročníku připravili občerstvení na slavnostní zahájení provozu 

  nového COV naší školy. 

Sportovní a preventivní aktivity:  

- turnaj SŠ chlapců ve florbalu  (5. místro), výuka netradičních sportů v hodinách TEV – např. 

  orientační běh, základy lukostřelby 

  - žáci ve školní tělesné výchově i v mimoškolních sportovních aktivitách na domově mládeže 

    využívali hřiště, posilovnu a malou tělocvičnu v areálu školy 

- besedy pro žáky 1. ročníků a 2. ročníků – „Činnost Městské policie Jablonec n.N., tabákový 

  zákon“ (příslušník Městské policie Jablonec n. N)  

- program primární prevence ZVKVSS1 – účast odborníků, Fokus Liberec, téma Duševní 

zdraví. 
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7.3. Řešení neprospěchu a kázeňských problémů v souvislostí s prevencí předčasných 

odchodů ze vzdělávání 

 

• Ve zmiňovaném školním roce méně závažné kázeňské přestupky či drobné studijní 

problémy řešili v souladu se školním řádem sami třídní učitelé, některé ve spolupráci s 

výchovnou poradkyní a vedením školy. Při závažnějších problémech byli k projednání 

svoláváni zákonní zástupci za účasti výchovné komise (třídní učitel, učitel odborného výcviku, 

výchovná poradkyně, zástupkyně ředitele, metodik prevence, dle potřeby ve spolupráci s 

pracovníky ŠPZ). 

• Ve sledovaném školním roce proběhlo celkem 41x jednání výchovné komise školy k 

nařízení omlouvání absence žáků. Důvodem byla nadměrně vysoká absence, většinou 

neomluvená nebo nedostatečně omlouvaná. Podíl studijních oborů v projednávaných 

výchovných komisích k omlouvání: 

BV1 – 2x, KČ1 – 5x, PR1 – 5x, ZVKVSS1 – 3x, P1 -11x, BV2 – 1x, KČ2 – 7x, PR2 – 3x, 

ZVKVSS2 – 1x, PR3 – 1x, ZVKVSS3 – 2x→nejvíce problémů s neomluvenou absencí mají 

žáci oboru Kuchař-číšník (12), dále žáci oboru Podnikání (11- P1), Prodavač (9), ZVKVSS - 

řemeslné umělecké obory (6), Bižuterní výroba (3). 

 

Proběhlo celkem 35 jednání výchovné komise - pohovorů se zákonnými zástupci nebo zletilými 

žáky, u některých žáků se řešilo najednou i několik kázeňských problémů. Důvody jednání 

výchovné komise byly:  

- docházka do školy - neomluvená absence, opakované pozdní příchody – 16x 

- volba vhodného oboru – 2x , školní neprospěch – 6x 

- porušování řádu školy – kouření v areálu školy nebo na pracovišti - 4x, nošení nevhodných 

  předmětů do školy – 2x, kázeňské problémy v teorii nebo na OVY – 10x, neplnění školních 

  povinností + špatná pracovní morálka – 12x 

- nevhodné chování k vyučujícím – 5x ( 2x  hlášení na OSPOD) 

- vztahové problémy v žákovské skupině, řešení sporu – 4x 

- osobní problémy (převážně psychické problémy, situace v rodině,…)- 8x (2x řešeno 

  sebepoškozování) 

- nedovolené opuštění DM a Jablonce – žákyně z jiné (liberecké) školy ubytovaná na našem 

  DM – nahlášeno Policii ČR. 

 

Podíl oborů v projednávaných výchovných komisích: 

BV1 – 1, KČ1 – 11, PR1 – 3, ZVKVSS1 – 9, P1 -1, KČ2 – 6, PR2 – 1, ZVKVSS2 – 1, PR3 -

1, DM -1x 



25 

 

Opatření, závěry jednání: Podle typu a rozsahu přestupku nebo jiné problémové situace - 

domluva, omluva žáka před třídou, důtka ředitele školy, snížená známka z chování, nařízení 

výchovné komise k omlouvání absence s potvrzením ošetřujícího lékaře či jiné instituce 

podmínečné vyloučení, při opakujících závažných přestupcích v době podmíněného vyloučení 

– vyloučení nebo ukončení studia na vlastní žádost žáka, spolupráce s orgány (OSOD, Policie), 

kontakty na odbornou psychologickou/psychiatrickou pomoc.  

 

8. Údaje o spolupráci se sociálními partnery a mezinárodní programy 

 

Škola úzce spolupracuje s několika největšími výrobci technického a dekorativního skla. V 

našem regionu se jedná o Detesk s.r.o.  Železný Brod, Technosklo s.r.o. Držkov. Ve 

východočeském regionu spolupracujeme s DUV- družstvo Dvůr Králové nad Labem a Ozdoba 

CZ s.r.o. Dvůr Králové nad Labem. Poslední dvě společnosti se  zabývají výrobou vánočních 

ozdob. S uvedenými subjekty  dlouhodobě spolupracujeme na popularizaci oboru Sklář a 

zušlechťovatel skla.  

 

Naše škola spolupracuje s výrobní společností Granát Turnov. Žáci oboru Zlatník-klenotník zde  

absolvují odborné stáže. 

 

Největší počet sociálních partnerů v naší škole lze nalézt u oborů Prodavač a Kuchař - číšník 

(viz tabulka). V těchto firmách je za dohledu učitelů odborného výcviku naší školy 

zabezpečováno praktické vyučování. 

 

Škola je aktivním členem Svazu výrobců skla a bižuterie a má i svého zástupce v představenstvu 

SVSB. Členové představenstva se scházejí pravidelně jednou za měsíc a na těchto setkáních 

jsou projednávány v návaznosti na zajištění produkce kvalitních absolventů sklářských a 

bižuterních oborů náměty jednotlivých členů svazu. 

Škola se podílela na přesouvání a instalaci prodejny Palace do nových prostor Skleněného ráje 

– zde je v maximální míře koncentrován sortiment bižuterní výroby od všech výrobců. 

 

Škola se účastní aktivit Hospodářské komory. Jsme taktéž zapojeni do odborné skupiny 

poradního sboru při Úřadu práce v Jablonci nad Nisou. Zde probíhá pravidelné setkávání 

zaměstnavatelů a pracovníků školství. 

 

Škola je členem sdružení učňovských zařízení se sídlem v Praze. Jedná se o společenství 80 

odborných škol napříč republikou a tato instituce funguje jako poradní orgán Ministerstva 

školství pro odborné vzdělávání. Setkání představenstva se opakuje v pravidelných intervalech 

nejpozději jednou za dva měsíce. Na zmíněných setkáních se probírají problémy odborného 

školství i legislativní návrhy MŠMT. Škola je taktéž aktivním členem Asociace středních 

průmyslových škol, kde jsou probírána témata a sdílení zkušeností dobré praxe na odborných 

školách, dále škola aktivně spolupracuje v rámci asociace Sklářského a keramického průmyslu, 

kde jsou probírána aktuální témata zmíněného segmentu. 

V níže uvedené tabulce je rozpis, kde jsme měli umístěné žáky na provozních pracovištích. 
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Zaměstnavatel 
Forma 

spolupráce 

Počet 

žáků 

Počet 

pedagogů 

Podpora 

vzdělávání 
v tis. Kč; 

Scolarest, zařízení školního 

stravování, spol. s r. o. Janovcova 

1603/47a, Praha 7 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

 

4 
1 

materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Stravovací služby Pažout s. r. o., 

Resslova 4792/2, Jablonec nad Nisou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

 

5 
1 

materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Restaurace městská hala, U přehrady 

20, Jablonec nad Nisou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

          

2 
    1 

materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Hotel Zlatý Lev s. r. o., Kostelní 19/1, 

Jablonec nad Nisou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

2 1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Klub Ex s.r.o.,Riegerova 2573/3, 

Jablonec nad Nisou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

4 1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Hotel Petřín 

Petřínská 177/6 Vrkoslavice 

Jablonec nad Nisou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

2 1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Restaurace U Zvonku, Příchovice 173, 

Kořenov 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

2 1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Horská chata Dvoračky -Hotel 

Špuntovka, Rokytno 2, Rokytnice nad 

Jizerou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

1 1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Lahůdky Papay 

Pražská 112 

Jablonec nad Nisou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

 

 

2 

1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Fresh Food Factory s.r.o 

Kotkova 337/1 

Liberec 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

 

 

1 

1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 
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Pytloun Grand hotel Imperial, 

1.Máje 757/29, Liberec 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

 

0 
1 

materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Restaurace a Penzion u Dubu 

Údolí Kamenice 216 

Tanvald 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

 

 

2 

1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Restaurace Bílý MLýn, Svobody 

259/30, Liberec 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

2 1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Restaurace U Nádraží, 

Jablonec nad Nisou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

2 1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Albert, Želivského 5050/2A, Jablonec 

nad Nisou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

23 2 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Albert, Budyšínská 1400/2A, Liberec 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

4 1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

COOP TUTY, Libštát 9, Libštát 
Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

1 1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Billa, Poštovní 2891/11, Jablonec nad 

Nisou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

5 1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Billa, Palachova 1404, Liberec 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

1 1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Billa, Krkonošská 647, Tanvald 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

1 1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

JYSK s.r.o., Jateční 5203, 

Jablonec nad Nisou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

1 1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Datart, NK Central, Jablonec nad 

Nisou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

1 1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 
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Domácí potřeby Kubů, Krkonošská 

603, Tanvald 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

2 1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Penny Market s.r.o., Krkonošská 

640, Tanvald 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

3 1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Penny Market s.r.o., Průmyslová 

87, Železný Brod 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

1 1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Penny Market s.r.o., ul.Ivana 

Olbrachta 4582, Jablonec nad 

Nisou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

4 1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

Penny Market s.r.o., Rýnovice, 

Jablonec nad Nisou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

5 1 
materiální 

podpora 

škola částku 

nezná, provozní 

náklady firem 

 

 

Účast na projektech 

        

   

Škola je aktivně zapojena do projektu NAKAP 2 LK, ve školním roce 2021/2022  proběhlo 

celkem 26 projektových dnů. Při nich si žáci základních škol vyzkoušeli práce v odborných 

dílnách v Železném Brodě a od února 2022 i v novém Centru odborného vzdělávání v Jablonci 

nad Nisou a to pod dohledem učitelů odborného výcviku a našich žáků. Zde probíhalo 

představení našich oborů Sklář a zušlechťovatel skla, Výrobce bižuterie a dekorativních 

předmětů - skleněná bižuterie, Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů - kovová bižuterie 

a oboru Zlatník - klenotník 

 

Škola není prozatím zapojena do žádného mezinárodního projektu Erasmus+ což však chceme 

změnit. 

 

Škola byla zapojena do projektu modernizace odborných dílen s názvem „Centra odborného 

vzdělávání řemesel“, který je Libereckým krajem realizován v projektu IROP. Jedná se o 

významný projekt podpory odborného vzdělávání pro naši školu. V současné době je již 

rekonstrukce a modernizace dílen dokončena a od 1. 2. 2022 zde již fungujeme v normálním 

režimu. Celkovou modernizací se škola dostala na úroveň nejmodernějších center vzdělávání v 

České republice. Svým vybavením daleko přesahuje možnosti jiných škol zabývající se 

vzděláváním ve stejných oborech. 
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Škola byla ve sledovaném období zapojena do projektu Šablony 2019 na SŠŘS – v tomto 

projektu jsme využili možnost zapojení odborníků z praxe, dále zde dochází ke vzdělávání 

pedagogických pracovníků v rámci DVPP. Na škole byl v tomto projektu zřízen úvazek 0,1 pro 

koordinátora spolupráce se zaměstnavateli. 

 

Naše škola je partnerem projektu zahraniční spolupráce Česko-Sasko se Střední 

uměleckoprůmyslovou školou v Kamenickém Šenově.  

 

 

 

Projekty  

 

Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky 

Centrum odborného 

vzdělávání 

EU - IROP partner 0 

Šablony 2019 na SŠŘS EU - OPVVV příjemce 1020416,- 

Podpora společného 

vzdělávání v pedagogické 

praxi 

EU - OPVVV partner 0 

ATI inkubátor výtvarných 

talentů 160 

EU - ČR/SAZKO partner 0 

Naplňování krajského 

akčního plánu Libereckého 

kraje II 

EU - OPVVV příjemce 800896,35 

Bezbariérovost škol EU - IROP partner 0 
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9. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

  

 9.1.   Propagační akce 

 
  

Naše škola se zúčastnila velkého počtu výstavních a propagačních akcí, které jsou důležité pro 

nábor žáků a prodej výrobků: 

  

12. - 15. 8. 2021               Křehká krása, Jbc - ukázka výroby oboru sklář, skleněná  

bižuterie, kovová bižuterie, prodej žákovských prací. 

 4. 10. 2021                        Sklářská slavnost – Kristiánov, KČ – občerstvení + prodej žák.  

výrobků. 

 7. 10. 2021                        Návštěva výstavy pro gastronomii FOR Gastro Hotel PRAHA 

                                            v rámci projektu ŠABLON navštívili žáci tuto výstavu, která je  

primárně zaměřená na nové trendy gastronomie. 

 12. 10. 2021                      Školeni Rational Czech Republic pro učitele odborného 

                                            výcviku - nové trendy v gastronomii - teplé lednice PUAREZA  

                                            filtrovaná voda – nové technologie – noční pečení, pomalé  

pečení,  mobilní aplikace pro konvektomaty RARTIONAL. 

 14. - 15. 10. 2021            Baristický kurz - v rámci projektových dnů 

                                            ŠABLON, bylo ve dvou dnech vyškoleno 25 žáků oboru  

KUCHŘ – ČÍŠNÍK. Školení proběhlo ve školících prostorách  

PRAHA – Café (školitel pan Jakub Točoň je zároveň odborným  

garantem projektu pro naši školu).                                         

14. – 16. 10. 2021           Educa Liberec – prezentace na veletrhu škol.                                           

  

1.- 2. 4. 2022                    Region tour, Jbc – ukázka výroby skláři, figurky a pasíři 

                                            prodej žákovských výrobků. 

21.- 23. 3. 2022               Barmanský – KOKTEJLOVÝ KURZ - barmani Zlín 

                                            Proběhl pod vedením lektora Jakuba Orla.                                      

  

21. 4. 2022                        Módní přehlídka Made in Jablonec. 
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27. 5. 2022                        Gastroden – Střední škola gastronomie a služeb Liberec 

                                            (žáci 1. ročníku byli načerpat inspiraci).                                            

8. 6. 2022                          Workshop - Akademie Kikoman - dvě žákyně 1. ročníku 

                                            třídy KČ1 – byly vybrány jako nejlepší žákyně. 

21.6. - 23. 6. 2022           Flairový kurz - barmani Zlín – Jakub Orel – navazující 

                                            kurz na koktejlový kurz – práce za barem – házení.                                    

  

31. 5. 2022                        Aroma bistro Liberec - exkurze a ochutnávka 

                                            třída KČ3 navštívila bistro ARomi, kde byla seznámena s  

osobností šéfkuchařky paní Jany Hromadové a konceptem  

BISTRO.                                             

27. 6. 2022                        Restaurace Bílý Mlýn – exkurze a ochutnávka 

                                            Seznámení s osobou - šéfkuchařem Markem Jelínkem.  

                             Ochutnávka aktuálního menu a seznámení s regionálními  

surovinami.  Seznámení s technologií X-oven. – třída KČ2. 

 

  

Tyto akce jsou velmi důležité pro případný nábor na jednotlivé učební a studijní obory. 

 

  

9.2.   Sportovní aktivity a soutěže, aktivity v rámci vzdělávání 

  
  

9. 5. 2022 se žáci zúčastnili florbalového turnaje žáků. 

 

Aktivity v rámci vzdělávání: 

- 15. 10. 2021 - návštěva akce EDUCA Liberec v rámci kariérového poradenství 

- 2. 11. 2021 - prezentace armády ČR (aktivní zálohy) 

- únor/březen 2022 - kariérové poradenství na Úřadě práce v Jablonci n.N. pro žáky 

končících tříd (4 třídy) 

- únor 2022 - besedy s Městskou policií v Jablonci n. N. pro žáky prvních ročníků (4 

třídy) 

- 4. 5. 2022 - program IQ Landie Liberec - “Matematické vzdělávání” 

- 6. 5. 2022 - program primární prevence (Focus Liberec) 

 

 

 



32 

 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích kontrol 

 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla ze strany ČŠI žádná kontrola na místě. Poslední 

kontrola vzdělávání proběhla na naší škole v roce 2020. 

 

Dále byla ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR provedena kontrola plateb pojistného 

a dodržování ostatních povinností plátce – viz. protokol. 
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11.  Základní údaje o hospodaření školy 

11.1. Hospodaření organizace 

       

je plně zhodnoceno ve „Zprávě o činnosti organizace za rok 2021“, která byla předkládána v 

květnu 2022 a projednána v červnu 2022, a proto není součástí této „Výroční zprávy o činnosti 

školy“. 

 

 

Bližší informace o dokumentaci je možné získat a zhlédnout u ředitele školy nebo jeho 

zástupců. 

 

telefonické spojení:     ředitel                                                  483 443 248 

                                             zástupce ředitele                                 483 443 229 

                                             zástupce ředitele – ekonom                 483 443 265 

                                    odborný výcvik                                   483 311 671 

e-mail:       skola@sosjbc.cz 

web:          www.sosjbc.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sosjbc.cz/
http://www.sosjbc.cz/
http://www.sosjbc.cz/
http://www.sosjbc.cz/
http://www.sosjbc.cz/
http://www.sosjbc.cz/
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Přílohy: 

 

 

 

Protokol o kontrole čj: VZP-22-00933774-L8C5 – VZP ČR se sídlem Ústí nad Labemé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 












