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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. Jana Oulehlová, Mgr. Jana Pavlů, Mgr. Soňa 

Paukrtová, Martina Mádlová, Mgr. Iva Poršová - zástupce 

rodičů, sl.  Karolína Bočková – zástupce 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. 

 

 

  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. 
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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 nebytových prostor 

– pronájem bytových prostor 

– poskytování tělovýchovných služeb 

– činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence 

 

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 2019/2020 ve škole studovalo 233 žáků ve 12 třídách. Jednotlivá 

zastoupení žáků v typech škol bylo následující: 

 
  typ školy              počet tříd        počet žáků 

SŠ   2     44 

SOU  10   189 

celkem 12   233 

 

Skladba studijních oborů se proti školnímu roku 2019/2020 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 

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. 
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2.1 Přehled oborů 

 

Skladba studijních a učebních oborů školního roku 2019/2020 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 

 

 

 

2.2. Změny v organizaci studia 

 

Z důvodu nízkého počtu  přijatých žáků a nutnosti přechodu na novou reformu 

financování regionálního školství došlo k rozvázání pracovního poměru u dvou 

nepedagogických pracovníků. Jejich práce byla přerozdělena zbývajícím pracovníkům 

organizace. Vzhledem k  zajištění co nejefektnějšího 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.  Od března 

2020 došlo k uzavření škol v souvislosti s pandemií Covid-19. Následně probíhala výuka 

distanční formou a pro končící ročníky byly zajištěny konzultační hodiny. Z důvodu 

požadavku na projekt bezbariérovosti školy byla po závěrečných a maturitních zkouškách 

prezenční výuka ukončena dne 17.6.2020. 
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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  0  2,67      7,28 9,76 3,73 23,44 

z toho ženy  0  0,67      5,57  8,76 3,35 18,35 

       

Ve zmíněném školním roce nebyla dána výpověď žádnému pedagogickému pracovníkovi. 

Někteří pedagogové jsou již v důchodu a tito mají u naší školy zajištěny zkrácené úvazky. 

Průměrný věk všech pedagogických pracovníků školy je dle jejich fyzického věku 53,25. 

Z uvedených dat vyplývá, že nám pedagogický sbor stárne, a to s sebou nese vyšší finanční 

náklady na mzdové prostředky. Stejně jako v minulém  školním roce se nám nepodařilo 

pedagogický sbor “omladit”.  

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

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

dlouhodobě nedaří naplňovat z důvodu vysokých platů odborníků poskytovaných v 

podnikatelské sféře. 

 

 

Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů)  

v přepočtených úvazcích    

počet                      
(přepočtení na plně 

zaměstnané) 

z toho bez odborné 

kvalifikace 
 

  

23,44 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 
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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   50,5 495    

 

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 

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 nemá vystudované potřebné kvalifikační vzdělání.  

 

 

 

Přehled pracovníků domovů mládeže   

v přepočtených úvazcích    

    

Vychovatelé asistenti pedagoga Ostatní Celkem 

8,00  0,00   3,00 11,00 
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3.2. Změny v pedagogickém sboru 

 

Ve zmiňovaném školním roce 2019/2020 nedošlo k významným změnám v pedagogickém 

sboru. K pohybům došlo pouze v přidělování úvazků. 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci Úvazek 

Vrátný 1 

Uklízečka 1 

Údržba-elektro 1 

Ekonom 1 

Asistentka 1 

Skladová účetní 0,5 

Mzdová účetní 1 

Pokladní 1 

Prodejna 0,5 

Správce budov 1 

Správce sítě IT 1 

Údržba 1 

 

 

 

3.3. Mzdové podmínky pracovníků       

        2019/2020 

Celkový počet pracovníků     41,44 

Počet pedagogických pracovníků  30,44 

Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků praxe (23,44) 40833 

Průměrná výše měsíční mzdy vychovatele DM (8)      34535 

Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků (11)      29476 
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3.4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá průběžně. Pedagogové se účastnili 

seminářů, kurzů, odborných stáží dle jejich aprobací a výběru z nabídek školení. Dále se 

všichni zúčastňovali společného dalšího vzdělávání v rámci projektu Šablony. Od března 

2020 bylo vzdělávání přerušeno vzhledem k vypuknutí nemoci COVID-19. 

 

Vedení školy 

-  Konzultační seminář pro management škol - aktuální změny v problematice společné 

části maturitní zkoušky (NIDV Liberec) 

Vyučující ekonomických předmětů (2)  

- 3 semináře na téma Aktuální změny v daních a účetnictví, EET, daně podnikatelů 

Výchovná poradkyně (1)  

- seminář Pedagogicko-psychologické poradny v Jablonci n. N. (novinky ve školské 

legislativě) 

Vyučující (2) 

- Seminář předsedů maturitních zkušebních komisí 

Vyučující (1) 

- Seminář pro školní maturitní komisaře 

Vyučující matematiky (3) 

- Středoškolská matematika s nadhledem 

- Matematika pro život (ČVUT Praha) 

- Finanční matematika (KÚ LK) 

Vyučující (2) 

- Inovativní metody ve vyučování odborným předmětům (NÚV Praha) 

Všichni pedagogové  

  - Vzdělávací program „INKLUZE - Výchovná opatření“ - účast všech vyučujících v 

rámci systému DVPP, lektorka Mgr. Veselá 

- Vzdělávací program „Inkluze - osobnost učitele“ , lektor Mgr. Sixta, účast všech 

vyučujících v rámci systému DVPP 

 

 

Ostatní  nepedagogičtí zaměstnanci školy se pravidelně účastní školení dle jejich pracovní 

náplně a zařazení. 

 

 

Přehled vystudovaných pedagogů 

k zajištění MZ (k 1.9.2019)   

v přepočtených úvazcích    

    

Zadavatelé Hodnotitelé Komisař Celkem 

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

 

 

 

 



12 

 

4. Údaje o počtu žáků 

4.1 Počty žáků dle oborů vzdělání (k datu 30.9.2019) 

 

Počty žáků dle oborů 

Název 

třídy 
Kód Obory 

Počet 

žáků 

Počet žáků ve 

chlapci/dívky 

BV1 2863E01 Bižuterní výroba 8 1/7 

KČ1 6551H01 Kuchař – číšník 30 18/12 

PR 1 6651H01 Prodavač 22 9/13 

Z 1 8251H03 Zlatník a klenotník 17 5/12 

VK1VS1 

         S1 2863H01 

Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – 

VK + VS 
13 

2/11 

 2858H/01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla 8 4/4 

P1 6441L51 Podnikání 29 12/17 

KČ2PR2 6551H01 Kuchař - číšník  10 3/7 

 6651H01 Prodavač 12 4/8 

BV2 2863E01 Bižuterní výroba 5 3/2 

 8251H03 Zlatník a klenotník 11 2/9 

Z2VK2 

VS2S2          2863H01 

Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – 

VK + VS 
5 

0/5 

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

P2 6441L51 Podnikání 15 9/6 

KČ3PR3 6551H01 Kuchař - číšník  14 9/5 

 6651H01 Prodavač 12 3/9 

Z3VK3 

    VS3 

8251H03 Zlatník a klenotník 8 1/7 

2863H01 

Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – 

VK+VS 
9 

0/9 

 

4.2.Údaje o přijímacím řízení 

  

SŠ a VOŠ Počet 

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 148 

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

SŠ 27 
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Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 148 

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

řízení 0 

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

        z toho vyřešeno autoremedurou 0  

        z toho postoupeno krajskému úřadu 0  

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

přijímacího řízení 27  

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

přijímacího řízení 0 

Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 2 

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  

Domovy mládeže       Počet 

Počet podaných přihlášek do domova mládeže 147 

Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže        147 

  

 

 

 

Na domově mládeže v roce 2019/20 bylo ubytováno 147 žáků. Našich žáků bylo 24 a ostatní 

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

Dr. Antona Randy v Jablonci  n. N. – 56 žáků, z VOŠ mezinárodního obchodu a OA v Jablonci 

n. N. – 21 žáků, z VOŠ uměleckoprůmyslové školy v Jablonci n. N.  – 10 žáků, Střední 

průmyslová škola technická v Jablonci n. N. – 29 žáků, střední školy města Liberec – 7 žáků. 
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Rozhodnutí vydaná ředitelem školy , 

Počet  

  

Rozhodnutí: Počet 

o přestupu do jiné SŠ 8 

o změně oboru vzdělání 8 

o přerušení vzdělávání 10 

o opakování ročníku 17 

o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 

ŠZ  0 

o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ  23 

o vyloučení podle § 31 ŠZ 1 

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

ŠZ  0 

o povolení individuálního vzdělávání žáka  5 

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 72 

  

  

  

Zmíněná tabulka potvrzuje stále nerozhodnost a nevyhraněnost zájmu o zvolené studium na 

naší škole.  Ve zmiňovaném roce došlo k navýšení přerušení vzdělávání z 5 na 10. Naopak 

opakování ročníku se mírně zvýšilo z 16 případů roku 2019/20 na 17.  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 velkého počtu neomluvených 

zameškaných hodin bylo uloženo ve 23 případech podmíněné vyloučení ze studia.  

 

 

 

 



15 

 

5. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených 

vzdělávacími programy 
 

 

5.1. Úspěšnost žáků při 

závěrečných zkouškách       

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 

prospě

li 

počet 

žáků, kt. 

nepros-

pěli 

počet 

žáků, kt. 

konali 

zkoušku 

počet 

žáků, kteří 

prospěli 

počet 

žáků, kt. 

nepros-

pěli 

počet 

žáků, 

kteří 

konali 

zkoušku 

počet 

žáků, 

kteří 

prospěli 

počet 

žáků, kt. 

nepros-

pěli 

39 30 9  0 0 0  10 6  4 

         

         

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 

prospě

li 

počet 

žáků, kt. 

nepros-

pěli 

počet 

žáků, kt. 

konali 

zkoušku 

počet 

žáků, kteří 

prospěli 

počet 

žáků, kt. 

nepros-

pěli 

počet 

žáků, 

kteří 

konali 

zkoušku 

počet 

žáků, 

kteří 

prospěli 

počet 

žáků, kt. 

nepros-

pěli 

14 8 6 0 0 0  5 2  3 

         

 

 

Úspěšnost při konání závěrečných nebo maturitních zkoušek odpovídá předpokladům 

kladených na studenta při státní maturitě. Tento školní rok byl díky epidemii COVID-19 

netypický. Z rozhodnutí MŠMT ČR se žáci končících ročníků účastnili od poloviny května 

2020 konzultací z maturitních předmětů nebo odborných předmětů k závěrečným zkouškám a 

k těmto zkouškám byli připuštěni všichni. Překvapivě byla úspěšnost  větší než v předchozím 

roce.  

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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5.2. Výchovná opatření  

 

Výchovná opatření   

Počet   

 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala třídního učitele 19 13 

pochvala učitele odbor. výcviku 0 0 

pochvala ředitele školy 4 1 

jiná ocenění  0 0 

Napomenutí 23 4  

důtka třídního učitele 21 3  

důtka učitele odbor. Výcviku 0   0 

důtka ředitele školy  20 2  

sníž. známka  z chování 21 8 

 

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.  

 

5.3. Přehled prospěchu žáků 

 

Počet   

 1. pololetí 2. pololetí 

Prospěl s vyznamenáním 4 5 

Prospěl 89 129 

Neprospěl 59 18 

Nehodnocen 70 3 

 

 

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

opatření se snaží zabránit předčasným odchodům ze vzdělávání. 

 

 

5.4. Absence 

 
 

Průměrná hodnota omluvené absence ve školním roce 2019/2020 byla 87,84 hodin na 1 žáka 

(celkem 21522 hodin), neomluvená absence 3,75 hodin na 1 žáka (celkem 919 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. 

 

 

5.5. Uplatnění absolventů 

 
 

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

v ukončeném období školního roku 2019/2020 - 7 absolventů ze všech oborů, kteří nepracují. 

Vzhledem k tomu, že máme i absolventy 2-letých oborů, tak počet nezaměstnaných absolventů 

je v poměru k vycházejícím žákům velice nízký.  

 

Počty absolventů škol evidovaných na úřadech práce ke dni 30.9. 2020  

 

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

Adresa:  Smetanova 4265/66, 466 01 Jablonec nad Nisou 1  

IČ školy: 00140147 

 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA (IZO: 107850753) 

Kód oboru Název oboru Evidovaných 

absolventů 

Dívek Dosud 

nepracovalo 

28-63-E/01  Bižuterní výroba 0 0 0 

65-51-

H/01  

Kuchař-číšník 2 1  2 

66-51-

H/01  

Prodavač 1 1  1  

64-41-L/01 Podnikání 1 0 1 

82-51-

H/03 
Zlatník klenotník 

3 3 1 

 

 

Zmíněná tabulka ukazuje, že se jedná o absolventy roku 2019/2020, kteří si od ukončení studia 

nenašli doposud uplatnění. 

 

O absolventy „H“ oboru Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla je velký zájem napříč 

republikou. Všichni vyučení absolventi by mohli do daného průmyslu nastoupit okamžitě. V 

minulosti však o tento obor nebyl až takový zájem a z uvedeného důvodu nemůžeme pokrýt 

personální požadavky zaměstnavatelů. 
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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. 

 

 

5.6. Produktivní činnost   

Počet   

   

Zaměstnavatel počet žáků 
forma 

spolupráce 

Střední škola řemesel a služeb 
   Kuchař    

číšník - 39 

produktivní 

práce žáků - 

60950,-Kč 

Střední škola řemesel a služeb   Prodavač - 8  

produktivní 

práce žáků - 

12854,-Kč 

Střední škola řemesel a služeb 

Výrobce 

bižuterie a 

dekorativních 

předmětů - 30 

produktivní 

práce žáků - 

32875,-Kč 

Střední škola řemesel a služeb 
 Zlatník- 

klenotník - 32 

produktivní 

práce žáků - 

18375,-Kč 

 Střední škola řemesel a služeb 

 Sklář - výrobce 

a zušlechtovatel 

skla - 9 

 produktivní 

práce žáků - 

18500,-Kč 

 Střední škola řemesel a služeb 

 Bižuterní výroba 

- 11 

 produktivní 

práce žáků - 

11600,-Kč 
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Naše škola vyplácela žákům za produktivní činnost vykonanou pro školu odměny v uvedených 

číslech. Tato odměna se generuje z výrobků prodaných v naší podnikové prodejně (zajištění 

rautů), přičemž jedna třetina z celkové kalkulace výrobku připadá jako odměna žáka za 

zmíněnou produktivní činnost. Ostatní dvě třetiny výrobků pokrývají cenu za spotřebovaný 

materiál. Žáci, kteří jsou na provozních pracovištích u firem, jsou dle zákona vypláceni firmou 

přímo, a to bez účasti školy. 

 

 

 

6. Údaje o spolupráci se sociálními partnery 

 

 

Ve školním roce 2019/2020, stejně jako v předchozím, došlo k oživení sklářského průmyslu. 

Řada podniků má zájem expandovat a rozšiřovat svojí výrobu. Podnikatelské subjekty 

poptávají naše absolventy pro zajištění a udržení provozu svých společností. V této oblasti 

velice úzce spolupracujeme 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. Zaměřujeme se na žáky základních škol a rodiče zmíněných 

zaměstnavatelů. Děje se tak formou projektových dnů pro žáky 7., 8. a 9. tříd. Žáci mají 

možnost vyzkoušet si práci se sklem v naší školní dílně.   

 

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. Svaz výrobců skla a bižuterie podporuje 

vznik centra odborného vzdělávání, které vzniká v prostorách dílen na ul. Podhorská v Jablonci 

nad Nisou. Moderní centrum bude zaměřené na tradiční řemeslné obory v našem regionu a díky 

nejmodernějším technologiím přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti jak našich absolventů, 

tak celého odvětví.  

 

Škola se podílela na předváděcích činnostech prodejny Palace – zde je v maximální míře 

koncentrován sortiment bižuterní výroby od všech výrobců. 

 

Škola dále prohlubuje spolupráci s Hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou, kdy zde 

dochází k opakovaným jednáním s jejím ředitelem Ing. Oskarem Mužíčkem s cílem navázání 

oboustranně prospěšných aktivit.  Škola je taktéž zapojena do odborné skupiny poradního sboru 

při Úřadu práce v Jablonci nad Nisou. Zde probíhá pravidelné setkávání zaměstnavatelů a 

pracovníků školství. 
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Ředitel školy je členem představenstva 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. Vyjádření se vydávají formou 

usnesení. V současné době opatření vládních nařízení je prováděna pravidelná telefonická 

konzultace s vedením uvedené organizace. 

Škola při zajišťování nových výukových trendů využívá přednášek odborníků z praxe. Ve 

školním roce 2019/2020 proběhly přednášky u oboru Prodavač, Kuchař – číšník, Bižuterní 

výroba, Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů. 
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Sociální partneři      

Počet      

      

Zaměstnavatel Forma spolupráce 
Počet 

žáků 

Počet 

pedago

gů 

Podpora 

vzdělávání 
v tis. Kč 

Scolarest, zařízení školního 

stravování, spol. s r. o. Janovcova 

1603/47a, Praha 7 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

13 

5 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 

Stravovací služby Pažout s. r. o., 

Resslova 4792/2, Jablonec nad Nisou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

3 

1 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 

Restaurace městská hala, U přehrady 

20, Jablonec nad Nisou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

            3 

1 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 

Apartmány Melmen s restaurací, 

Tanvald 216 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

1 

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 2 1 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 

Restaurace Radnice, Mírové náměstí 

482/14, Jablonec nad Nisou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 5 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 

Café Motýl, Horní Rokytnice 476, 

Rokytnice nad Jizerou  

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

1 

1 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 

Resort Malevil -restaurace, 

Heřmanice v Podještědí 280, 

Jablonné v Podještědí 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

1 

1 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 

Pytloun Grand hotel Imperial, 

1.Máje 757/29, Liberec 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

2 

1 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 

Penzion u Potůčku , Hřbitovní 219, 

Smržovka 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 

1 

1 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 

Restaurace Bílý MLýn, Svobody 

259/30, Liberec 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 4 1 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 

Hotel Bon -restaurace, Pod Špičákem 

621, Tanvald 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 1 1 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 
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Nemocnice Tanvald -kuchyně, 

Nemocniční 287, Tanvald 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 1 1 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 

Pension Sněženka, Jiřetín pod 

Bukovou Horou 37, Jiřetín 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 2  

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 25 2 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 

Albert, Na Vršku 420/2A, Jablonec 

nad Nisou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 3 1 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 

Albert, Budyšínská 1400/2A, Liberec 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 1 1 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 

Billa, Poštovní 2891/11, Jablonec nad 

Nisou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 9 1 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 

Billa, Palachova 1404, Liberec 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 2 1 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 

Billa, Na Rybníčku, 873/3, Liberec 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 4 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 

Datart, NK Central, Jablonec nad 

Nisou 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 1 1 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 

Domácí potřeby Kubů, Krkonošská 

603, Tanvald 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 1 1 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 

Sdružení TULIPAN, Sokolská 113/8, 

Liberec 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 1 1 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 

JYSK s.r.o., Novodvorská 1062/12, 

Praha 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 2 1 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 

Penny Market s.r.o., Počernická 257, 

Radonice 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 1 1 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 

ROSA MARKET s.r.o., Jožky 

Silného 2683, Kroměříž 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 1 1 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 

PRAMEN CZ a.s., Průmyslová 1285, 

Havlíčkův Brod 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 1 1 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 
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Granát družstvo umělecké výroby 

Výšinka 1409 Turnov 

Zabezpečení 

praktického 

vyučování 4 0 

materiální 

podpora 

škola částku nezná, 

provozní náklady 

firem 
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7. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Ve zmiňovaném období neproběhl žádný kurz dalšího vzdělávání dospělých 

 

Doplňující informace   

   

 rok 2019 rok 2020 

Počet vytvořených školních vzdělávacích programů 

pro střední vzdělávání 
0 0 

Počet inovovaných školních vzdělávacích programů 

pro střední vzdělávání 
8 1 

Počet vzdělávacích programů tvořících nabídku 

dalšího vzdělávání v roce 2019/2020 
0 0 

   

   

   

Seznam dílčích kvalifikací, pro něž je škola autorizovanou osobou 

ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. 

  

název dílčí kvalifikace 

datum 

rozhodnutí  

o autorizaci  

Výrobce kovové bižuterie 28-019-H - číslo autorizace 258/2015 13.11.2015  

     

     



8. Zapojení do projektů 

        

   

Škola byla aktivně zapojena do projektu NAKAP, ve školním roce 2019/2020  proběhlo celkem 

18 projektových dnů (z plánovaných dvaceti se neuskutečnily dva, a to z důvodu celostátní 

karantény). Při nich si žáci základních škol vyzkoušeli práce v odborných dílnách v Železném 

Brodě 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 zapojena do žádného mezinárodního projektu Erasmus nebo Erasmus+. 

 

Ve školním roce byla škola zapojena do rozvojového programu na zachování a podporu 

víceoborových tříd. 

 

Škola je 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. Dne 26. 11. 2018 došlo při 

rekonstrukci objektu k jeho částečné havárii. Původní sanace čelní zdi byla zhotovena do srpna 

2019. V následujícím období bylo zjištěno další narušení stability schodišťové stěny, která je 

do současné doby sanována další příhradovou konstrukcí. Zmíněná havárie má přímý vliv na 

datum dokončení rekonstrukce dílen odborného výcviku, které se prozatím posouvá na prosinec 

roku 2021. 

 

Škola je taktéž zapojena do projektu Šablony 2019 na SŠŘS – v tomto projektu využíváme 

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.  

 

Škola je rovněž zapojena do projektu APIV B, který zajišťuje vzdělávání vychovatelů domova 

mládeže a vedení školy.   

 

 

Projekty  

 

Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky 

Centra odborného 

vzdělávání 

EU – IROP partner 0 

Šablony 2019 na SŠŘS EU - OPVVV příjemce 1020416,- 
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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 

EU - OPVVV příjemce 800896,35 

Bezbariérovost škol EU – IROP partner 0 

 

 

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: 

  

 7. 9. 2019                            Mariánská pouť, Kristiánov 

Ukázka oborů Sklář, Výrobce skleněné bižuterie, Výrobce 

kovové bižuterie, 

                                               Kuchař – číšník, prodej žákovských výrobků 

11. – 15. 9. 2019                Jičín, město pohádky 

Ukázka oborů Sklář, Výrobce skleněné bižuterie, Výrobce 

kovové bižuterie, 

                                               Kuchař – číšník, prodej žákovských výrobků 

17. 9. 2019                          Oděv a textil, Liberec 

Ukázka oborů Sklář, Výrobce skleněné bižuterie, Výrobce 

kovové bižuterie, 

                                               prodej žákovských výrobků 

4. 10. 2019                         Ámos 2019, Jablonec nad Nisou 

Ukázka oborů Sklář, Výrobce skleněné bižuterie, Výrobce 

kovové bižuterie, 

Kuchař – číšník, Zlatník – klenotník, prodej žákovských výrobků 

10. – 12. 10. 2019            Educa Liberec 

Ukázka oborů Sklář, Výrobce skleněné bižuterie, Výrobce 

kovové bižuterie, 

Kuchař – číšník, Zlatník – klenotník, prodej žákovských výrobků 

26. - 27. 10. 2019  Křišťálové údolí, MSB, Jbc 

    Ukázka oborů Sklář, Výrobce skleněné bižuterie 

28. 11. 2019                        Vánoční jarmark, ZŠ Kosmonosy 

Ukázka oborů Výrobce skleněné bižuterie, Výrobce kovové 

bižuterie, 

                                               Zlatník – klenotník, prodej žákovských výrobků 

6. - 8. 12.  2019  Vánoce v Pallasu, Jablonec nad Nisou 
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Ukázka výroby oborů výrobce skleněné bižuterie a sklář 

6. – 6. 3. 2020                Region Tour, Jablonec nad Nisou 

Ukázka oborů Sklář, Výrobce skleněné bižuterie, Výrobce 

kovové bižuterie, 

Kuchař – číšník, Zlatník – klenotník, prodej žákovských výrobků 

6. – 9. 8. 2020                  Křehká krása 2020, Jablonec nad Nisou 

 prodej žákovských výrobků 

 

  

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

9.2.   Sportovní aktivity a soutěže, aktivity v rámci vzdělávání 

  
  

5.3.2020 se žáci zúčastnili florbalového turnaje žáků. 

Jedna žákyně se zúčastnila olympiády v anglickém jazyce (19.2.2020). 

 

Aktivity v rámci vzdělávání: 

- 21.10.2019 - Roadshow Liberec (novinky v oblasti ICT) 

- 4.11.2019 - exkurze do Galvanotechny Jablonec nad Nisou 

- 5.11.2019 - Nanoden - IQ Landie Liberec (NAKAP) 

- 7.11.2019 - galerie Albertinum Vídeň 

- 8.11.2019 - přednáška na OSSZ Jablonec nad Nisou 

- 15.11.2019 - exkurze do Věznice Rýnovice 

- 28.11.2019 a 18.12.2019 - promítání outdoorových filmů (Eurocentrum Jablonec nad 

Nisou) 

- 14.12.2019 - Národní galerie Praha 

- 14.12.2019 - Galerie Liberec 

- 13.1., 15.1, 3.2.2020 - besedy na Úřadě práce Jablonec nad Nisou 

- 21.1.2020 - přednáška na téma “Sexuální život” pro žáky 1. ročníků 

- 29.1.2020 - beseda o dalším vzdělávání s pedagogy VOŠ Varnsdorf 

- 5.2. a 7.2.2020 - beseda s příslušníky Městské policie Jablonec nad Nisou 

- 14.2.2020 - projektový den s Policií ČR (ulice 5. května v Jablonci nad Nisou) 

- 26.2.2020 - beseda s pracovníky Protikorupční akademie Praha 

- 2.3.2020 - exkurze do firmy LUCID v Jablonci nad Nisou 

 
 

 9.3.   Zájmová činnost 

         Naše škola v rámci poskytování ubytování na domově mládeže nabízí a organizuje další 

zájmovou činnost pro ubytované studenty:       

Kroužky na DM – pravidelné: 

– aerobic, power jóga – pravidelné cvičení pro dívky, vaření 

Zájmová činnost nepravidelná 

–        přednášky na DM – rodičovské právo, rodičovství a partnerství 

–        floristika - práce s květinami (jednoduché vazby, péče o pokojové rostliny) 

–        stolní tenis – individuální zájmová činnost – turnaje 

–        posilovna – individuální zájmová činnost 

–        sportovní areál při DM – tenis, fotbal 

–        společenské hry – zábavná odpoledne, stolní hry 

–        šipky - turnaje                
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  Aktivity v rámci jednotlivých skupin: 

–        přednášky a diskuze na aktuální témata – mezilidské vztahy, zdravý životní styl 

vzájemná komunikace, kouření, drogy, alkohol, partnerství, problémy poruch 

příjmu potravy, pomáháme slabším apod. 

–        individuální rozhovory se studenty – osobní problémy, studijní problémy 

–   společná setkání – slavnostní příležitosti, vánoce, besídky, rozloučení s maturanty 

– pohoštění, fotografování. 

10.  Údaje o poradenských službách 

  
Ve školním roce 2019/2020 působili na škole tito odborní pracovníci: výchovná poradkyně (z 

projektu Šablony 2019 na SŠŘS) a metodik primární prevence a koordinátor pro spolupráci se 

zaměstnavateli. Výchovná poradkyně ve školním roce 2019/2020 vykonávala činnost dle 

„Plánu práce výchovného poradce“ a metodik primární prevence dle propozic “Minimálního 

preventivního programu“. Koordinátor spolupráce se zaměstnavateli vykonával činnosti taktéž 

dle pokynů projektu „Šablony 2019 na SŠŘS“ - tento koordinoval spolupráci se zaměstnavateli, 

domlouval praxe a exkurze pro naše žáky a studenty. Zároveň se ve spolupráci se 

zaměstnavateli snažil do odborné praxe začleňovat nové inovativní prvky. 

Plán práce výchovné poradkyně 

Metodická a informační činnost 

 

 Metodické a informační činnosti jsou zaměřené k dalšímu vzdělávání výchovné poradkyně, 

dále k žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. 

  Formy poskytování informací: 

- nástěnky VP ve škole a odkazem na webové stránky školy 

- stanovené konzultační hodiny a individuální konzultace dle dohody 

- o činnosti výchovného poradce v  třídnických hodinách prostřednictvím třídních učitelů a 

osobně v 1. ročnících 

- prostřednictvím třídních schůzek, výchovných komisí, letáků, časopisů a informačních 

materiálů 

- pedagogické rady a individuální konzultace s pedagogickými pracovníky a vedením školy 

metodicky usměrňuje pedagogické pracovníky - pomáhá s přípravou a vyhodnocováním plánu 

pedagogické podpory, s naplňováním PO ve vzdělávání žáků se SVP, s tvorbou individuálních 

vzdělávacích plánů aj. 

 - shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v souladu se zákonem o ochraně 

osobních údajů, vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti VP 
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  V rámci svého rozvoje, rozšiřování znalostí a získávání nových informací se výchovná 

poradkyně  účastní odborných seminářů pořádaných pedagogicko-psychologickou  poradnou 

a jinými odbornými organizacemi, sleduje odborný tisk k dané problematice. 

V oblasti vzdělávání žáků se SVP je metodická a informační činnost VP prováděna v souladu 

s právními předpisy:  - novela školského zákona č.82/2015 Sb., - Vyhláška č. 27/2016 Sb., o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, - novela 197/2016 

Sb. – změna vyhlášky 72/2005 Sb. ze dne 9. 2. 2005 o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských zařízeních. Výchovná poradkyně převzala agendu kariérového 

poradenství. 

 Kariérové poradenství 

     V oblasti vzdělávání je příprava žáků pro volbu povolání a rozhodování o dalším vzdělávání 

součástí školních vzdělávacích plánů, a to v tematickém celku „Člověk v lidském společenství 

- svět práce“. 

  Činnosti v oblasti kariérového poradenství: 

- spolupráce s informačním poradenským střediskem úřadu práce a zajišťování přednášek pro 

žáky vycházejících ročníků o možnostech a podmínkách studia a uplatnění absolventů v 

praxi. 

- poskytování informací vedoucí k volbě vzdělávací dráhy a následně povolání (zdrojem jsou 

aktualizované přehledy a katalogy o středních, vysokých a vyšších odborných školách, o 

pomaturitních kurzech, o jazykových školách, informace z internetu, Učitelské noviny, 

letáky, brožury o studiu v zahraničí, o práci v cizině, au-pair), návštěvy veletrhů vzdělávání 

s žáky maturitních ročníků – „Amos“ v Jablonci n.N. a „Educa“ v Liberci 

- poskytování individuálního poradenství v konzultačních hodinách 

- pomoc při vyplňování přihlášek na střední, vyšší odborné a vysoké školy 

- poskytování informací žákům a rodičům o možnostech využití služeb PPP, ÚP 

- podávání informací o učebních a studijních oborech výchovným poradcům základních škol,    

žákům vycházejícím ze základní školy a jejich rodičům (nábory, DOD). 

 Péče o studenty a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o nadané žáky 

 Výchovná poradkyně: 

- na začátku, případně v průběhu školního roku, ve spolupráci s ostatními 

pedagogickýmipracovníky vyhledává žáky, jejichž vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a 

spolupracuje na přípravě návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, 

kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory (PLPP) pro žáky s potřebou podpůrného 

opatření (PO) v 1. stupni 

- v případě, že PO v 1. stupni nevedou k naplnění stanovených cílů, doporučí zletilému žákovi   

nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení   

(ŠPZ) 



30 

 

- spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (tj. PPP, SPC) při zajišťování 

podpůrných   opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

- je-li ŠPZ doporučena integrace žáka s individuálním vzdělávacím plánem, výchovná 

poradkyně pomůže třídnímu učiteli nebo učiteli odborného předmětu s jeho vypracováním, 

ve spolupráci se ŠPZ, žákem a zákonným zástupcem nezletilého žáka. Zvláštní péči je nutné 

věnovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami při závěrečných a maturitních 

zkouškách (na základě vypracování doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání 

maturitní zkoušky – od ŠPZ). 

- monitoruje talentované žáky, kteří jsou během roku svými učiteli odborných předmětů a 

učiteli odborného výcviku připravováni a zúčastňují se školních soutěží 

- eviduje sportovní talenty, kterým poskytuje individuální poradenství a navrhuje kroky 

vedoucí k úspěšnému zvládnutí studia. 

   Řešení prospěchových a kázeňských problémů 

    Výchovná poradkyně věnuje pozornost žákům s rizikovým vývojem a chováním, závažné 

výchovné problémy řeší dle potřeby ve spolupráci s třídními učiteli, s učiteli teoretické i 

praktické výuky, vedením školy, zákonnými zástupci žáků. V závažnějších případech může 

vyhledat pomoc odborníků (PPP, referát sociálních věcí, Policie ČR a jiní). 

Ve spolupráci s metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky školy vyhledává 

projevy zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů (šikanování, 

vandalismus), podílí se na jejich vyšetřování a návrzích opatření. 

K řešení kázeňských přestupků, jako je neomluvená absence, kouření, držení či požití 

omamných látek, slovní a fyzické útoky žáka a další přestupky, jsou přijata výchovná opatření 

uvedená ve školním řádu. Na základě shromážděných podkladů podává řediteli školy návrh na 

svolání výchovné komise. Výchovná komise se schází za účasti zákonného zástupce nebo 

projednávaného zletilého žáka.  

 

Zpráva výchovné poradkyně 2019/20 
 

Výchovné poradenství je realizováno v několika oblastech: 

 

Metodická a informační činnost  

   Činnost výchovné poradkyně (VP) je realizována v souladu s právními předpisy, které se 

týkají vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP): novela školského zákona 

č.82/2015 Sb., vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, novela 197/2016 Sb. – změna vyhlášky 72/2005 Sb. ze dne 9. 2. 

2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních… 

 

 V průběhu školního roku jsem evidovala a kontrolovala dokumentaci ohledně žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, komunikovala jsem s pracovníky ŠPZ, organizovala a 

zpracovávala individuální vzdělávací plány (IVP) a plány pedagogické podpory (PLPP) žáků 

dle doporučení ŠPZ a průběžně tyto IVP a PLPP společně s vyučujícími vyhodnocovala. 

 Informace byly předávány a metodická podpora žáků, jejich zákonných zástupců a 

pedagogických pracovníků probíhala prostřednictvím několika zdrojů:  
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- na počátku školního roku a na prvních třídních schůzkách byli žáci 1. ročníků a jejich zákonní 

zástupci informováni o možnostech poradenských služeb výchovné poradkyně ve škole, o 

možné spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími odbornými institucemi 

(OSPOD, SPC,…). 

- prostřednictvím školní nástěnky výchovného poradce byli žáci seznámeni s konzultačními 

hodinami výchovného poradce (1. cyklus: cyklus: st 12.50-13.35 hod., čt 12.00-12.45 hod., 2. 

cyklus: po  12.00-12.45 hod., čt  12.00-12.45 hod)., s informacemi v oblasti dalšího vzdělávání, 

uplatnění na trhu práce a prevence sociálně nežádoucích jevů. V přízemí školy je umístěna také 

nástěnka, zaměřená na zdravý životní styl, volný čas a sport a informativní nástěnka 

s nabídkami brigád, dalšího vzdělávání, inzerátů, kurzů a jiných akcí. Informace a kontakty 

v oblasti poradenství (kolonka „výchovné poradenství“) a příspěvky pedagogů 

z uskutečněných akcí byly dostupné na webových stránkách školy. 

 V průběhu školního roku jsem konzultovala s některými žáky jejich osobní i studijní problémy, 

v některých případech stačil osobní pohovor, u citlivějších případů byla žákům doporučena 

odborná pomoc (kontakty na psychologické poradny, poradnu pro rodinu a mezilidské 

vztahy,…). 

 Vedoucí DM  mě informovala o žácích naší školy ubytovaných na DM, v tomto školním roce 

bylo ubytovaných celkem 21 žáků: 5 chlapců a 16 dívek. 

 Pro informování žáků o možnostech dalšího vzdělávání byly využívány zdroje z internetu 

(např. stránky www.kampomaturite.cz), informační letáky a katalog SŠ, VŠ, VOŠ. Znalosti, 

vědomosti, metodické postupy a nové informace jsem získávala z odborných časopisů 

(Prevence, Psychologie dnes), informačním a vzdělávacím materiálem byly také DVD 

s tematikou prevence sociálně patologických jevů, databáze audiovizuálních děl a další 

související materiály na www.jsns.cz (Jeden svět na školách, Člověk v tísni). 

 V oblasti řešení závažných problémů i prevence nežádoucích jevů ve společnosti jsem 

spolupracovala s třídními učiteli, vedením školy, s metodikem prevence, pracovníky ŠPZ, 

sociálních orgánů a se zákonnými zástupci. 

 V průběhu roku jsem se zúčastnila schůzek a odborných seminářů pro výchovné poradce, 

   vzdělávací programy absolvovali také pedagogičtí pracovníci, např.: 

    -   vzdělávací program „Výchovná opatření“, lektorka M. Veselá, účast všech vyučujících v rámci 

systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

    -  konzultační seminář PPP Jn. k IVP, PLPP   

    - vzdělávací program „Komunikace s dospívajícím“, lektor Mgr. Jiří Sixta, účast vyučujících 

v rámci systému dalšího vzdělávání pg. pracovníků 

 -   nábory na ZŠ pro studium na naší škole, ZŠ v Jablonci n. N. a v Tanvaldu   

 - on-line studium k nové maturitě – funkce školního maturitního komisaře, školení pro komisaře 

MZK, školení pro předsedu MZK  - účast VP Mgr. K. Würzové 

 -   školení  - další vzdělávání pro všechny vyučující v oboru informačních technologií, práce s PC 

(sjednocení elektronické komunikace mezi učiteli a žáky)    

 Spolupráce pedagogických pracovníků – společné využití vytvořených prezentací, konzultace, 

rady, typy ohledně výuky distančního vzdělávání v době epidemie koronaviru 

 

 

Kariérové poradenství 

 

 Součástí ŠVP v předmětu občanská nauka je oblast „Úvod do světa práce“, která je přípravou 

žáků a studentů pro volbu povolání a rozhodování o dalším vzdělávání. 

 Pro žáky učebních oborů a studijního nástavbového oboru Podnikání byly poskytovány 

informace o dalším vzdělávání a o profesním uplatnění, byly zajišťovány brožury a katalogy 

mapující možnosti dalšího studia, s prospěchově neúspěšnými žáky (u nezletilých žáků i s jejich 

zákonnými zástupci) byly vedeny pohovory o jejich motivaci, zájmu studia a případně o 
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obtížnosti zvoleného oboru. Mezi častými návrhy řešení bylo přestoupení na jiný, méně obtížný 

obor a vždy byl kladen důraz na významnost a potřebu získání kvalifikace a uplatnění na trhu 

práce.  

 Do začátku měsíce března se žáci zúčastnili několika akcí na podporu dalšího vzdělávání a 

uplatnění na trhu práce: 

- exkurze na Okresní správě sociálního zabezpečení, u Zeleného stromu, Jablonec n. N. – 

zaměřeno na sociální pojištění občanů,  

-„AMOS 2019" - burza škol, vzdělávání, pracovních příležitostí a volnočasových aktivit v 

Jablonci nad Nisou -  účast žáků řemeslných a službových oborů a prezentace žákovských prací, 

- účast studentů končících učebních a studijních oborů na přednáškách kariérového poradenství 

na Úřadě práce v Jablonci nad Nisou (IPS): třídy P2, Z3VK3VS3, KČ3PR3, BV2 – prohlídka 

kontaktního místa, beseda na téma trh práce a diskuse,   

- beseda o dalším studiu se zástupci VOŠ Varnsdorf – třída P2 

- beseda – seznámení s možností profesního uplatnění v Armádě ČR, rekrutační středisko 

     Liberec pl. Karban – účast třídy P2 

- konzultace žáků KČ 3 k přípravě na závěrečnou písemnou zkoušku – okruh z oblasti  

„Společenská výchova – Psychologie osobnosti v gastronomii“, příprava žáků 2. ročníku oboru 

Bižuterní výroba k závěrečným zkouškám v oblasti ze „Světa práce“ (součástí ústní zkoušky z 

odborného předmětu). Okruhy otázek k závěrečným zkouškám ze „Světa práce“ pro obory 

vzdělávání kategorie H a E byly s žáky v době distančního studia (pandemie koronaviru) 

probírány formou komunikace přes ŠOL, g-mail, případně telefonicky.  

 V tomto roce z nástavbového oboru P2 podali přihlášku k dalšímu studiu (VŠ, VOŠ) dva žáci, 

Z tříletých nebo dvouletých učebních oborů se letos hlásilo na nástavbové studium nebo další 

jiný učební obor celkem 18 žáků. Až na jednoho byli všichni přijati (jeden neuspěl u 

závěrečných zkoušek). 

 V loňském roce 2018-19 se o studium na VŠ, VOŠ ucházelo 6 žáků, z nichž byli úspěšně přijati 

3. K dalšímu studiu z 3-letých nebo 2-letých učebních oborů bylo loni přijato 19 žáků.  

 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a aktivity pro žáky 

 

 Pravidla vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných upravují 

školské právní předpisy: školský zákon č.82/2016 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

 V tomto školním roce bylo evidováno 10 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami -

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

PO 2. stupně - 2 žáci, PO 3. stupně - 2 žáci. 8 žáků bylo vzděláváno dle plánu pedagogické 

podpory (PLPP) nebo doporučení ŠPZ, 2 žáci byli vzděláváni dle IVP na základě doporučení 

SPC, PPP. U dvou žáků probíhala v souladu s doporučením ŠPZ pedagogická intervence – 

doplňování a opakování učiva doporučených předmětů. Jeden žák s IVP se 3. st. PO využívá 

ve výuce školní pomůcku – notebook. Tři žáci měli 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.  
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 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 v letošním školním roce nebylo žádné doporučení ŠPZ k 

uzpůsobení podmínek. 

 Z důvodů pandemie koronaviru SARS-CoV-2 byly od 11. března školy uzavřeny a všechny 

naplánované žákovské akce a aktivity byly zrušeny.  Formou distančního studia probíhala do 

konce školního roku pouze teoretická výuka.  Již v začátcích distančního studia (po uzavření 

všech škol) byla mapována situace žáků s IVP, PLPP, probíhaly telefonické konzultace 

výchovné poradkyně s žáky se SVP, případně se zákonnými zástupci těchto žáků, byla 

zjišťována technická vybavenost v domácnosti, náročnost domácí přípravy, zvládání 

vypracování a odesílání zadaných úkolů, psychická podpora. Většina zvládala skvěle, v případě 

potřeby komunikovali telefonicky nebo přes sociální sítě s učiteli, se svými spolužáky (byli 

mnohdy zodpovědnější než žáci intaktní). U jednoho žáka byl řešen důvod, proč neposílal 

zpočátku úkoly ke kontrole – žák nenašel odkaz v ŠOL na vypracování úkolů – po telefonu 

vyřešeno, aplikaci již ovládal. 

  Ještě před nástupem pandemie koronaviru žáci umělecko-řemeslných a službových oborů měli 

příležitost své umění a šikovnost předvádět a své nadání rozvíjet při mnoha akcích.  Velký dík 

za odbornou podporu žáků, motivační vedení a předávání cenných zkušeností patří našim 

učitelům odborných předmětů a odborného výcviku.  Výrobky a práce našich žáků byly 

prezentovány na výstavách, prodejních trzích, na Dnech otevřených dveří, při výroční schůzi 

naší školy. Mezi tyto akce patří například:  

- výstava Křehká krása, raut ke slavnostnímu zahájení akce;  

- raut v Muzeu skla a bižuterie –  ASKP Č R; 

- Mariánská pouť na Kristiánově;  

- Jičín město pohádek, ukázka oborů, prodej, občerstvení;  

- AMOS 2019, prezentace oborů, ukázka míchání nápojů;  

- Educa 2019, Liberec – občerstvení, prezentace oborů;  

- raut – slavnostní ukončení olympiády dětí a mládeže;  

- Sklářské svítání, Občerstvení pro účastníky akce; 

- Oděv a textil, Liberec – ukázka oborů, prodej žákovských prací;  

- občerstvení na projektové dny NAKAP;  

- každý čtvrtek a pátek probíhají výukové dny ve cvičné kuchyni v Podhorské ulici 

- raut – setkání zaměstnanců školy;  

- 21. 11. 2019 a 16. 1. 2020 Den otevřených dveří;  

- Vánoční jarmark, ZŠ Kosmonosy  

- Vánoce v Pallasu plus, Jablonec nad Nisou; 

- přehlídka Made in Jablonec, Eurocentrum, Jbc - Prezentace šatů a šperků vzniklých ve 

spolupráci s SPŠT, Liberec, příprava rautu;  

- projektový den žáků 3. ročníku spojený s návštěvou žáků 2. třídy ZŠ Jabloňová  „Zdravá 

svačinka „ 

- raut – město Železný Brod  - otevření nové knihovny;  

- projektový den pro žáky 9. třídy ZŠ Janov – seznámení s učebními obory prodavač a kuchař-

číšník; 

- natáčení školního propagačního materiálu;   

- baristický kurz pro žáky 2. a 3. ročníku;  

- Euroregion Tour 2020 – expozice, prodej žákovských prací, míchané nápoje. 

 Od začátku školního roku do začátku měsíce března se žáci zúčastňovali různých vzdělávacích, 

preventivních i sportovních aktivit, např.: 

- exkurze do Věznice Rýnovice pro třídu P2;  
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- projekce filmových snímků v rámci Mezinárodního festivalu outdoorových filmů se sportovní 

a sociální tématikou, účast tříd KČ 1, Z1, Z2VK2, Z3VK3VS3;  

- vzdělávací program pro žáky 1. ročníků s odborníky na téma „Sexuální výchova“;  

- besedy pro BV1,2, Z1, VK1VS1,KČ1, PR1 na téma „Činnost Městské policie Jablonec n.N., 

tabákový zákon“, 

- beseda o práci Policie ČR - (kriminalistický technik, pořádková služba, kyberšikana….) se 

třídou P1;  

- seminář o činnosti Nadačního fondu proti korupci + aktivity pro žáky, soutěž, pro žáky P1, P2;  

- v hodinách TEV měli žáci možnost navštěvovat zimní stadion, plavecký bazén, 

- v 1. pololetí - školní sportovní soutěž: „Čtyřboj v tělesné zdatnosti“;  

- SŠ turnaj chlapců ve florbalu;  

- výuka netradičních sportů v hodinách TEV – např. orientační běh;  

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

využívali hřiště, posilovnu a malou tělocvičnu v areálu školy 

Z důvodů pandemie koronaviru SARS-CoV-2 byly od 11. března školy uzavřeny a všechny 

další naplánované žákovské akce a aktivity byly zrušeny. 

 

 

Řešení neprospěchu a kázeňských problémů 

 Ve 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, s vedením 

školy. Při závažnějších problémech byli k projednání svoláváni zákonní zástupci za účasti 

výchovné komise (třídní učitel, učitel odborného výcviku, výchovná poradkyně, zástupkyně 

ředitele, dle potřeby ve spolupráci s pracovníky ŠPZ). 

 V letošním školním roce proběhlo celkem 37x jednání výchovné komise školy k nařízení 

omlouvání absence žáků. Důvodem byla nadměrně vysoké absence, většinou neomluvená nebo 

nedostatečně a neprokazatelně omlouvaná. Proběhlo celkem 34 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: 4x volba vhodného 

oboru, možnosti studia se zdravotním handicapem, 12x docházka do školy, neomluvená 

absence, způsoby omlouvání, 9x porušování řádu školy – kouření v areálu školy nebo na 

pracovišti, 3x krádež ve škole nebo na pracovišti, 2x nevhodné chování k vyučujícím, neplnění 

školních povinností, 3x vztahové problémy v žákovské skupině, řešení sporu, 1x školní 

neúspěšnost, 2x osobní problémy, motivace, situace v rodině. Z jednání výchovných komisí 

byly pořízeny písemné zápisy. Kázeňskými opatřeními byly: důtky ředitele školy, zahájení 

řízení o podmíněném vyloučení žáka, nařízení výchovné komise k omlouvání absence 

s potvrzením ošetřujícího lékaře či jiné instituce, dále např. změna pracoviště odborného 

výcviku. V závažnějších případech spolupracovali třídní učitelé, výchovná poradkyně 

s metodikem prevence, s vedením školy.  

 Pro žáky byly zorganizovány preventivní programy, které jsou výše uvedeny. V hodinách 

občanské nauky, v rámci témat „Sociálně patologické jevy“ a „Chování obyvatelstva za 

mimořádných situací“ byla výuka doplněna projekcí výukových DVD a nácvikem řešení 

krizových situací. 

 Z důvodů pandemie koronaviru SARS-CoV-2, výuka do konce školního roku probíhala formou 

distančního studia, od 11. 5. 2020 mohli do školy docházet ke konzultacím k závěrečným a 

maturitním zkouškám malé skupinky studentů za přísných hygienických podmínek, od 8. 6. 

2020 povolena návštěva školy pro žáky 1. a 2. ročníků (max. 15 žáků) – určeno především pro 

žáky, u kterých hrozila neklasifikace nebo neprospěch za 2. pololetí (důvody: neklasifikace  

nebo neprospěch v 1. pololetí současně s absencí známek do uzavření škol ve 2. pololetí, 

neplnění úkolů a absence spolupráce při distančním studiu) – tito žáci byli písemně vyzváni 

k doplnění klasifikace.  
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Na základě aktuálního zjištění domácí vybavenosti žáků počítači nebo notebooky, bylo 

umožněno zapůjčení volných školních notebooků (9 ks), které jsou potřebné ke vzdělávání 

žáka, ke komunikaci se školou. 

 

 

Metodik primární prevence 
 

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY –  2019/2020 
 

Cíle 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. 

 

Preventivní přístupy sociálně patologických jevů 

-  podávat  ucelené, pravdivé a aktuální informace o drogách, jejich účincích na zdraví  

   člověka, o HIV/AIDS a dalších  rizicích problémového chování 

-  vést mladé lidi k vědomí vlastní hodnoty a zodpovědnému rozhodování v zátěžových 

   situacích (neuvážený a nezodpovědný sex, alkohol, drogy, tlak vrstevníků,…) 

-  pomoc překonat krizovou situaci, pomáhat řešit již nastalý problém 

-  předpokládá se spolupráce pedagogických pracovníků, žáků a rodičů   

 

Výchova  dospívajících  k zdravému  životnímu  stylu 

-  je součástí témat vybraných vyučovacích předmětů 

-  uskutečňuje se při školních a mimoškolních akcích   

-  je spojena s modernizací školního vybavení 

   školní řád vymezuje pravidla týkající se záškoláctví, zákazu kouření, zákazu  přinášení a 

   užívání alkoholu a jiných návykových látek  

 

Realizace  preventivního  programu školy 

 

Spolupráce  s vedením  školy 

-  seznámit s programem ředitele školy 

-  konzultovat akce a exkurze uskutečňované v průběhu roku 

-  vzájemná informovanost o aktuálním dění, zejména o závažných problémech (ohled na 

   důvěrnost jednotlivých případů)  

-  zajistit finanční a materiální zabezpečení - besedy, exkurze, odborná literatura, odborné 

   časopisy a videokazety o patologických jevech, prostředky na vzdělávání metodika 

   prevence  

 

Další  vzdělávání 

Odborná způsobilost metodika prevence, výchovného poradce i ostatních pracovníků bude 

dosahována: 

- účastí na poradách, odborných seminářích, školících akcích 

- absolvováním kurzů 

- odbornými exkurzemi 

- využíváním metodických materiálů, odborné literatury, odborných časopisů,… 

 

Poradenství  vnitřní 
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   Spolupráce  s pedagogickým  sborem 

-  zařadit problematiku sociálně patologických jevů do vyučovacích předmětů: 

   OBN, PSY - sociálně patologické jevy, nácvik řešení krizových  situací a odolávání  

   negativním vlivům, zdravý životní styl 

   TEV - využití volného času, zdravý životní styl, droga a tělesná výkonnost, tělesný stav 

   CJL - životní hodnoty, sociálně nežádoucí jevy v literárních dílech (např. R. John –  

   Memento, Christiane F. – My děti ze stanice ZOO,…) 

-  sledovat projevy zneužívání návykových látek je povinností všech pedagog. pracovníků 

-  problémové situace řešit s třídními učiteli, učiteli odborného výcviku a ostatními pedagogy 

-  zapojit kolegy do realizace akcí pro žáky školy ( sportovní dny, exkurze,..) 

Práce se studenty 

      Cílená práce 

-  na začátku školního roku informovat studenty 1.ročníků o činnosti a možnosti spolupráce 

   výchovného  poradce a metodika prevence : 

 telefonní kontakt a stanovení konzultačních hodin, info na web. stránkách školy  

 upozornit na nástěnku metodika prevence ( v budově školy) s informacemi a kontakty 

na pomáhající odborná zařízení (PPP,…) 

-  uskutečnit  přednášky a besedy  o drogách,  o HIV/AIDS a dalších patologických jevech  

(své a ve spolupráci s odbornými institucemi) 

-  využívat nabídky poraden a organizací tematických programů v oblasti sociálně 

   nežádoucích  jevů  a využití volného času 

-  do vybraných vyučovacích předmětů zařadit nácvik sociálních dovedností – dovedností 

   odmítání návykových látek a schopnosti čelit tlaku ze  strany okolí, asertivní dovednosti a 

   nenásilné zvládání  konfliktů ( OBN, PSY, TEV) 

-  pro třídy využívat brožury, letáky o škodlivosti návykových látek, výuková videa a PC 

vzdělávací programy 

-  handicapovaným (integrovaným) žákům  věnovat individuální přístup s ohledem  na  jejich  

   postižení 

- řešit závažné, krizové  situace (problémy rodinné, partnerské, výchovné a  problémy s 

  učením) 

 

    Aktivity  pro  studenty 

sportovní:  

-   využití posilovny a malé tělocvičny v areálu školy (nejen ubytovaní na DM) 

-  aktivní účast na sportovních soutěžích ( florbal, volejbal, fotbal, košíková, silový čtyřboj, 

- pomoc při pořádání sportovních soutěží (vánoční turnaj, sportovní dny na konci školního 

roku), v případě zájmu a příznivých podmínek v květnu uskutečnit vodácký výcvik pod 

vedením odborného instruktora 

 

kulturní a jiné:  

-   organizování maturitních plesů 

-   účast na kulturních akcích, uměleckých soutěžích a výstavách, účast na barmanských a 

    gastronomických soutěžích 

-   klubová činnost ubytovaných studentů v domově mládeže 

 

Poradenství  vnější 

Spolupráce s rodiči 

-   na začátku školního roku informovat  rodiče o činnosti výchovného poradce a metodika 

    prevence prostřednictvím webové stránky školy 

-  spolupracovat s rodiči při řešení závažných přestupků, změn v chování a neprospěchu jejich 
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   dětí – telefonicky, lépe osobně 

-  na třídních schůzkách předat rodičům osobně nebo formou letáčků informace o výskytu 

   návykových látek a způsobu chování v případě podezření užívání drogy u svého dítěte. 

 

Spolupráce  s odborníky 

- konzultovat otázky v oblasti prevence 

- nabídnout žákovi, rodině informace o vhodné formě pomoci, spolupracovat s pracov- 

   níky pomáhajících zařízení 

- realizovat besedy s odbornými organizacemi a institucemi:  

  Ped.-psychol. poradna, MÚ Jablonec, odd. sociálních služeb, Policie ČR, ÚP 

 

Evidence  a  vyhodnocení 

- vedení vlastních záznamů o přehledu realizovaných kroků v průběhu školního roku 

- využití dotazníků, referátů 
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 11.  Údaje o řízení školy 

  

11.1. Realizace hlavních úkolů organizace 2019/2020 

  

Mezi hlavní úkoly organizace patřilo dokončení rekonstrukce ”Centra odborného vzdělávání”, 

které však do současné doby zdržela vážná havárie stropů. K havárii došlo dne 26.11.2019. Z 

důvodu havárie byla uzavřena část silnice 1/14 spojující hlavní tah z Jablonce nad Nisou na 

Harrachov. K budově byla vystavena příhradová konstrukce a od dubna 2019 jsou prováděny 

zabezpečovací a sanační práce, které i nadále trvají. 

Kontrolní dny na staveništi byly určeny na každé úterý. V této době  se jednalo s Ministerstvem 

pro místní rozvoj o posunutí termínu dokončení realizace centra. 

 

Škola taktéž připravuje ve spolupráci s architekty projektovou dokumentaci na úpravu prostor 

pro speciálně pedagogické centrum, které má být přestěhováno do budovy vedle domova 

mládeže. V šestém patře se již nachází pedagogicko-psychologická poradna a pod ní by mělo 

být v budoucnu umístěno zmiňované SPC. 

 

Kontrolní činnost probíhá dle stanoveného harmonogramu. Určuje měsíční činnosti důležité 

pro chod školy z hlediska odpovědnosti jednotlivých úseků, které se projednávají na 

pravidelných poradách vedení. 

  

Během roku zástupkyně ředitele provádí kontrolu plnění učebních plánů a případné 

nesrovnalosti oproti plánům jsou tyto neprodleně napraveny a zdůvodněny. O případných 

zjištěních zástupkyně informuje ředitele na pravidelných poradách, které probíhají v 

pravidelných cyklech. Počet hospitací byl stanoven na 30 za školní rok. V případě potřeby se 

však počet těchto hospitací operativně mění. 

  

  
  

11.2. Spolupráce s rodiči, školami, dalšími organizacemi 

  
  

Škola se maximálně snaží o spolupráci s rodiči. V případě zjištění problémů jsou rodiče 

bezprostředně informováni o situaci a jsou jako partneři školy vyzváni ke spolupráci při jejich 

řešení.  

Škola měla v roce 2019/2020 plně obsazenou školskou radu. V témže roce proběhly doplňovací 

volby. Školské radě jsou pravidelně předkládány dokumenty školy (ŠVP, zpráva o činnosti 

organizace, informace o oborech, personální náležitosti, výroční zprávy apod.) a tato je 

informována o záměrech školy a o investicích. 

 

Naše škola je členem spolku kariérového poradenství ČR a pravidelně se účastníme odborných 

konferencí. V současnosti v souvislosti s pandemií pouze prostřednictvím  komunikačních 

platoforem on-line. 

 

Ředitel školy se zúčastnil seminářů a jednání s pracovníky MŠMT ve věci projektu “Vize 

2030”. 

 

Ředitel školy byl pozván na britskou ambasádu v Praze na recepci za účasti Jeho Excelence 

Nicka Archera. Zde se konalo setkání s pěti prestižními univerzitami. Zástupci univerzit z celé 
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Velké Británie zde měli přednášky o možnostech studia našich absolventů  na jejich 

univerzitách.  

 

Naše škola spolupracuje s dalšími školskými subjekty ve snaze provázat vzájemnou spolupráci 

po linii uměleckých a bižuterních oborů. V současné době máme podepsanou dohodu se Střední 

uměleckoprůmyslovou školou v Kamenickém Šenově a Střední uměleckoprůmyslovou školou 

a VOŠ v Jablonci nad Nisou o propojení vzdělávání s praktickou výukou – smlouvy jsou 

nastaveny na úrovni partnerů. 
  

Vzhledem k provázanosti na výrobní podniky je nutné, aby škola udržovala oboustranně 

prospěšné kontakty s výrobní sférou. Snažíme se s firmami regionu vyjednávat spolupráci s 

cílem získání zakázek pro žáky v rámci produktivní práce. Škola je i z těchto důvodů členem 

Svazu výrobců skla a bižuterie, protože na pracovních setkáních se jednotliví členové prezentují 

svými nároky na odborné školství. Škola se naopak snaží o získání informací o novinkách ve 

výrobě nebo technologických postupech. 
  

V oboru „Kuchař-číšník“ je zázemí pro odborný výcvik zajištěno v zařízeních (viz. tabulka 

sociálních partnerů), která jsou nasmlouvána jako odborná pracoviště. Samotné zázemí odborné 

výuky máme zajištěno v prostorách samotné školy ve spolupráci se společností Scolarest s.r.o. 

  

Ve škole byla vybudována a zprovozněna cvičná kuchyň, která slouží oboru Kuchař-číšník k 

závěrečným zkouškám, popřípadě pracím v rámci zajištění rautů. 

Ve školním roce 2019/2020 naši žáci ve cvičné kuchyni realizovali rauty pro různé organizace 

(MěÚ Železný Brod, Svaz výrobců skla a bižuterie, Muzeum skla viz prezentace školy na 

akcích). 

  

Žáci oboru Prodavač vykonávají odborný výcvik nadále v obchodních řetězcích (viz. tabulka 

sociálních partnerů). 

 

Na škole byla činná odborová organizace PRAD, která sdružovala pracovníky ve sklářském a 

bižuterním průmyslu. Dne 21.5.2020 došlo k ukončení činnosti zmíněné odborové organizace, 

a tato je od té doby v likvidaci. Předávání informací o stavu školy a záměrech je zajištěno 

prostřednictvím zápisů porad vedení a na pravidelných pedagogických poradách. 

  

12. Údaje o dalších záměrech školy, zhodnocení a závěr 

  

Z hlediska demografického vývoje populace se škola zaměřuje především na kontaktní cílenou 

kampaň. Na předváděcích akcích se prezentujeme jako kvalitní, profesionální centrum 

odborného vzdělávání se službovými a unikátními obory.  V minulosti docházelo v odborném 

školství k propadu zájmu o studium.  Všichni chtěli mít maturitu a na odborné školy typu “H” 

chodilo málo žáků. Je pravdou, že stejný problém mají převážně všechny odborné školy 

nacházející se v regionu. V současné době došlo k mírnému oživení zájmu o odborné 

vzdělávání a je třeba na této skutečnosti stavět. Proto je z uvedeného důvodu zapotřebí 

pokračovat v rekonstrukci dílen a její modernizaci. I nadále je nutné nabízet žákům 8. a 9. tříd 

jasnou vizi, a to ne jen těm z regionu. Z důvodu unikátnosti oborů je potřeba zacílit kampaň na 

co největší rozlohu. Taktéž je zapotřebí komunikovat s Ministerstvem školství a zřizovatelem 

a  pokusit se získat podporu pro zachování nabídky jedinečných oborů. 

Ve spolupráci se zaměstnavateli propagujeme námi nabízené studijní programy. V souvislosti 

s propadem zájmu žáků o sklářské a bižuterní obory provádíme nábor ve spolupráci s výrobními 
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firmami, které mají o naše absolventy stále zájem. Naši školu prezentujeme na významných 

výstavách ukázkami řemeslné výroby s cílem oslovit co nejvíce zájemců. Naše škola vyučuje 

jako jediná státní škola v ČR čtyři jedinečné učební obory (Výrobce bižuterie a dekorativních 

předmětů – kovová bižuterie a skleněná bižuterie, Sklář – technické sklo a Bižuterní výroba). 

Škola v minulosti zbudovala ve spolupráci s nadací Preciosa výstavní prostory ve vestibulu, 

kde jsou vystavena díla našich studentů. Ve sledovaném období jsme tyto prostory rozšířili o 

další expozice. Veřejnost zde nalezne informace o námi vyučovaných oborech s propojením na 

zaměstnávání našich absolventů ve firmách.  

Žáky oboru Prodavač zařazujeme na praxe do reálného prostředí firem působícím v našem 

regionu. V této souvislosti vyjednáváme s obchodními řetězci o možnostech praxe pro naše 

žáky. Řetězce naše žáky požadují a i v budoucnu mají zájem o další spolupráci. 

  

  

 

 

V uvedených souvislostech je třeba provádět následující opatření: 

  

-  se zřizovatelem provádět stavební a technické úpravy pro zatraktivnění  prostor 

školy 

-    prohlubovat spolupráci se zaměstnavateli 

-    provádět cílenou kontaktní kampaň na žáky 

-    pokračovat v prezentaci školy na výstavách (aktivní předvádění řemesel) 

-    spolupracovat s výchovnými poradci na ZŠ – nabídka oborů, prohlídka dílen 

-    vnášet do výuky inovativní prvky 

-    navazovat spolupráci s rodiči a sociálními partnery 

-    snažit se o snížení neomluvených absencí u žáků 

-    stát se akreditovanou institucí, která může provádět rekvalifikační kurzy 
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12.1. Investiční záměr 

       

Škola byla vybrána do projektu “Školy bez bariér” a z toho důvodu budou v naší škole 

prováděny vhodné úpravy včetně zbudování sociálních zařízení pro imobilní osoby. 

V příštím roce je potřeba provést rekonstrukci pátého patra druhé části domova mládeže s cílem 

zbudování SPC (v této souvislosti  je již zpracována projektová dokumentace a je přistupováno 

k soutěži na zhotovitele) 

Škola se plánuje zapojit do projektu vyhlášeným ministerstvem životního prostředí na 

zbudování tří rekuperačních jednotek v budově teorie. V případě, že budeme úspěšní, dojde k 

celkovému zvýšení komfortu vytápění a minimalizace výskytu oxidu uhličitého ve třídách. 

 

Po kompletní rekonstrukci kotelny v budově teorie a přechodu na jiné topné médium bylo 

zjištěno, že nedochází k regulaci otopného systému z důvodu absence řídících prvků a čidel. 

V minulosti nebyla škola vybavena těmito kontrolními prvky a z uvedeného důvodu dochází 

k regulaci topného systému pouze v zapnutí či vypnutí kotle. Tato regulace není z pohledu 

zajištění snížení energetické zátěže efektivní. V současné době je již zpracována projektová 

dokumentace na  výměnu regulačních prvků. 

V budově domova mládeže jsou zastaralé výtahy, které jsou sice opatřeny z důvodu bezpečnosti 

senzory, ale výtahy jsou na hranici své životnosti a bude zapotřebí jejich kompletní výměna. 

Další větší investicí do budoucna je rekonstrukce sociálního zařízení v buňkách na domově 

mládeže. Zde jsou ještě původní umakartová jádra, která jsou již vlivem opotřebení za hranicí 

své životnosti.  

V budově teorie se nacházejí sociální zařízení, která již neodpovídají požadavkům současnosti 

a jejichž vedení a rozvody se nacházejí v havarijním stavu. 

 

 Shrnutí investic: 

        - výměnu výtahů 3 ks na domově mládeže 

- dokončení výměny lavic a židlí v budově teorie 

- rekonstrukce sociálních zařízení v budově teorie 

- zbudování centra odborného vzdělávání na ul. Podhorská 

- kompletní rekonstrukci sociálních zařízení v budově teorie 

- kompletní rekonstrukce sociálního zařízení domova mládeže – nevyhovující stav. 

 

 

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

 

Ve školním roce 2019/2020 provedla kontrolu na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu  a 

výsledků vzdělávání zejména se zaměřením na neúspěšnost ve společné části maturitní zkoušky 

- viz. protokol o kontrolním zjištění a zpráva o nápravných opatřeních 

 

Dále byla ze strany Krajské hygienické stanice Královohradeckého kraje provedena kontrola 

předváděcího stánku s občerstvením, který se nacházel v rámci propagační akce na slavnosti 

“Jičín město pohádky” – bez nedostatků – viz. protokol. 
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14.  Základní údaje o hospodaření školy 

14.1. Hospodaření organizace 

       

je plně zhodnoceno ve „Zprávě o činnosti organizace za rok 2019“, která byla předkládána v 

květnu 2020 a projednána v červnu 2020, a proto není součástí této „Výroční zprávy o činnosti 

školy“. 

  

Bližší informace o dokumentaci je možné získat a shlédnout 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/
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Přílohy: 

 

Zpráva metodika primární prevence za rok 2019/2020 

 

Protokol o kontrole čj: ČŠIL-54/20-L – Česká školní inspekce Liberecký inspektorát 

 

Inspekční zpráva čj: ČŠIL-55/20-L – Česká školní inspekce Liberecký inspektorát 

 

Podání zprávy o učiněných opatřeních čj: ČŠIL-337/20-L – Střední škola řemesel a služeb, 

Jablonec nad Nisou, Smetanova 66 

 

Protokol o kontrole čj: KHSHK 31891/2019/HV.JC/Ku – Krajská hygienická stanice 

Královohradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 
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Výkaz metodika primární prevence pro 

školní rok 2019/2020 

* Zobrazuji uzavřený výkaz. 

Základní údaje 

Výkaz vyplnil: 

Pavel Hartl 

IČ organizace: 

140147 

Název organizace: 

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

Ředitel/ka (Statutární zástupce): 

Mgr. Martin Kubáč 

Adresa: 

Smetanova 66 

Místo: 

Jablonec nad Nisou 

PSČ: 

46601 

Kraj: 

Liberecký kraj 

Zřizovatel: 

Kraj 

Část 1: Škola a její preventivní program 

1) Má vaše škola písemně vytvořený vlastní preventivní program školy? 

Ano 

2) Na základě čeho je preventivní program školy vypracováván? 
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- Profesního citu (intuice) 

- Diskuzí s vedením školy a učitelským sborem 

- Analýzy aktuální situace školy 

- Evaluací (zhodnocení) jednotlivých realizovaných aktivit v uplynulém školním roce 

3) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické 

rizikové faktory vaší školy? 

Ne 

4) Stanovuje preventivní program školy cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, 

dosažitelné, realistické a časově ohraničené? 

Ano 

5) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole: 

- Výchovný poradce 

6) Kolik vyučovacích hodin je za měsíc věnováno třídnickým hodinám v jedné třídě 

(průměrně za celou školu)? 

15 

7) Jaká témata převažují při třídnických hodinách na vaší škole? 

- Řešení provozních záležitostí (kontrola omluvenek, sdělování informací ze strany školy) 

- Práce se vztahy ve třídě (otevřená diskuse o vztazích, řešení problémů mezi žáky) 

8) Uveďte počet tříd a žáků vaší školy v jednotlivých ročnících: 

 
Počet tříd Počet žáků 

1. ročník SŠ / kvinta 5 117 

2. ročník SŠ / sexta 4 69 

3. ročník SŠ / septima 5 75 

Suma řádků 14 261 

Část 2: Školní metodik prevence 
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1) Jméno a příjmení školního metodika prevence: 

Pavel Hartl 

2) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence? 

4 

3) Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké 

další funkce? 

- ANO - vedoucí učitel odborného vyučování 

4) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní 

metodiky prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.? 

Ano 

5) Poskytuje Vám škola za výkon funkce školního metodika prevence nějaké finanční 

ohodnocení? 

Ano, formou příplatku podle Zákoníku práce ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně 

6) Absolvoval/a jste v posledních třech letech nějaké akreditované vzdělávací kurzy, 

semináře, konference či výcviky k tématu primární prevence rizikového chování (kromě 

specializačního studia)? 

Ano, v celkovém rozsahu od 17 do 40 hodin 

7) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi? 

Ne a nemám o ni zájem 

8) Věnujete se v roli školního metodika prevence následujícím činnostem? Pokud ano, 

zkuste odhadnout, kolik hodin práce průměrně za kalendářní měsíc Vám dané činnosti 

zaberou. 

 
Počet 

hodin 

Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace 2 

Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé 

práci se žáky při preventivních aktivitách) 

0 

Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového 

chování. 

0 
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Individuální práce s žáky (včetně práce s malými skupinami žáků) s potenciálem k 

rozvoji rizikového chování 

6 

Zajišťování spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, policií, orgány 

sociálně-právní ochrany dětí, nestátními organizacemi působícími v oblasti prevence 

atd. 

1 

Vedení písemných záznamů všeho druhu 1 

Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči) 0 

Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem 

metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny 

2 

Vzdělávání a rozvoj v oblasti primární prevence rizikového chování 2 

Suma řádků 14 

9) Stručně uveďte, co byste aktuálně nejvíce potřeboval/a ke zvýšení kvality vaší práce 

při vykonávání funkce školního metodika prevence: 

Větší spolupráci se třídními učiteli. 

Část 3: Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím 

programu 

1) Pokuste se realisticky odhadnout, jaký rozsah specifické prevence je podle plánu 

obsažen ve školním vzdělávacím programu pro jednotlivé ročníky. Cílem je zmapovat 

reálný stav na škole, tj. kolik času učitelé věnují specifické prevenci v rámci výuky. Při 

stanovování rozsahu je vhodná spolupráce s jednotlivými vyučujícími. 

Příklad: Velmi často se může aktivita týkat více typů rizikového chování zároveň, v 

takovém případě čas započítejte jen jednou, a to do toho typu rizikového chování, který 

danou aktivitu co nejvíce vystihuje. Vyplňujte pouze v ročnících, které jsou pro vaši 

školu relevantní. Zaokrouhlete údaj na celé číslo. 

 
1. r. SŠ / 

kvinta 

2. r. SŠ 

/ sexta 

3. r. SŠ / 

septima 

Suma 

sloupců 
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Prevence šikany a projevů agrese 16 8 6 30 

Prevence kyberšikany 10 4 4 18 

Prevence záškoláctví 0 0 0 0 

Prevence rizikových sportů 0 0 0 0 

Prevence rizikového chování v dopravě 6 2 2 10 

Prevence rasismu a xenofobie 8 4 4 16 

Prevence působení sekt a extrémistických 

náboženských směrů 

0 0 0 0 

Prevence rizikového sexuálního chování 8 6 6 20 

Prevence užívání tabáku 8 4 3 15 

Prevence užívání alkoholu 10 6 4 20 

Prevence užívání dalších návykových látek 8 6 3 17 

Prevence závislostního chování pro nelátkové 

závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 

0 0 0 0 

Prevence poruch příjmu potravy 0 0 0 0 

Prevence kriminálního chování 6 4 0 10 

Suma řádků 80 44 32 156 

Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných 

preventivních aktivitách a programech 



51 

 

Program 1 - Kriminalita mládeže 

1) Název programu: 

Kriminalita mládeže 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

PČR 

4) Typ poskytovatele programu: 

Policie ČR 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ne 

6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Spokojena 

9) Program byl hrazen převážně 

Jinak (prosím, stručně specifikujte) 

Doplňující text: Zdarma 

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 

které tímto programem třídy celkově strávily. 

 
Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ / kvinta 3 6 

2. ročník SŠ / sexta 2 4 

3. ročník SŠ / septima 0 0 
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Suma řádků 5 10 

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence kyberšikany 

- Prevence rizikového chování v dopravě 

- Prevence rasismu a xenofobie 

- Prevence rizikového sexuálního chování 

- Prevence užívání tabáku 

- Prevence užívání alkoholu 

- Prevence kriminálního chování 

Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí 

pracovníci školy 

Aktivita 1 - Pomoc třídním učitelům s řešením problémových žáků. 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co 

bylo výsledkem). 

Pomoc třídním učitelům s řešením problémových žáků v rámci vyučovací hodiny 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

30 

Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní 

Aktivita 1 - 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co 

bylo výsledkem). 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

0 

Část 7: Výskyt rizikového chování 
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1) Do následující tabulky uveďte ke každému jevu počet žáků/studentů vaší školy, u 

nichž se daný problém v průběhu jednoho školního roku objevil či objevuje. 

 
1. r. 

SŠ / 

kvinta 

2. r. 

SŠ / 

sexta 

3. r. SŠ 

/ 

septima 

Suma 

sloupců 

Špatné vztahy mezi žáky 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 

4 3 0 7 

Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, ostrakizace 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 

1 0 0 1 

Případy opakovaného záměrného psychického i fyzického 

ubližování 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 0 0 

Případy využití elektronických prostředků (např. mobilní 

telefon, sociální sítě) k opakovanému záměrnému 

psychickému ubližování 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 0 0 

Projevy rasismu a xenofobie 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 0 0 

Závažné přestupky vůči školnímu řádu 

(výskyt u počtu žáků) 

8 6 2 16 

Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 

Záškoláctví 

(výskyt u počtu žáků) 

30 22 18 70 
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Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s vědomím 

rodičů) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 

Rizikové chování ve sportu, rizikové pohybové aktivity, 

extrémní sporty atd. 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 

Rizikové chování v dopravě 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 

Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 

Poruchy příjmu potravy 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 

Sebepoškozování a autoagrese 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 

Kriminální chování - přestupky, provinění, trestné činy 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 

Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 

Užívání* tabáku 

(výskyt u počtu žáků) 

*Pod termín „užívání“ zahrnujeme užití opakované i 

jednorázové, experimentování s látkou atd. 

14 6 0 20 
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Užívání* alkoholu 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 

Užívání* konopných látek (např. marihuana, hašiš) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 

Užívání* dalších návykových látek (např. extáze, pervitin 

atd.) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 

Závislostní chování pro nelátkové závislosti (hazard, 

počítačové hry apod.) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 

Suma řádků 57 37 20 114 

Část 8: Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy 

1) Do jaké míry se Vám podařilo naplnit cíle stanovené v preventivním programu školy? 

2 - stanovené cíle se spíše podařilo naplnit 

2) Co se Vám během školního roku v souvislosti s prevencí rizikového chování obzvláště 

podařilo a díky čemu? 

3) Co byste rádi v souvislosti s prevencí rizikového chování na vaší škole v příštím 

školním roce zlepšili či změnili? 

 

 

 

Střední škola řemesel a služeb 

466 01 Jablonec nad Nisou 

Smetanova 66 
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