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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 Hauserová, 

Mgr. Soňa Paukrtová, Dana Brožková (zástupce rodičů), Jiřina 

Štrynclová, Veronika Duchková – 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. 
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  1.3. Vymezení doplňkové činnosti 

 

Příspěvkové organizaci je zřizovatelem povolena doplňková činnost, která navazuje na 

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

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

rozvoj hlavní činnosti příspěvkové organizace, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. 

 

Okruhy doplňkové činnosti jsou: 

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

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

a keramické výrobky, potraviny, nápoje  a jiné výrobky 

– velkoobchod 

– maloobchod 

– ubytovací služby 

– pronájem 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, čtyřletý maturitní obor. Škola má povolené 

dvouleté denní a tříleté dálkové nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních 

oborů. 

 

 Ve školním roce 2016/2017 ve škole studovalo 321 žáků v 17 třídách. Jednotlivá 

zastoupení žáků v typech škol bylo následující : 

 
typ školy              počet tříd        počet žáků 

SŠ  6   113 

SOU _ 11   208 

celkem 17   321 

 

Skladba studijních oborů se proti školnímu roku 2015/2016 změnila pouze nepatrně.  

V prvním ročníku se oproti minulému roku podařilo otevřít obor Sklář-výrobce a 

zušlechťovatel skla (6 žáků). Zároveň se daří zachovat výjimečnou oborovou nabídku 

tříletého učebního oboru Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů –  kovová 

bižuterie a oboru Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů –  skleněná bižuterie 

(vyučovaných společně se sklářem jako víceoborová třída). V uvedeném roce se zvýšil 

zájem o učební obor Zlatník - klenotník. Zde byla taktéž otevřena třída prvního ročníku 

(vyučována jako jednooborová třída). 

Opětovně se nám podařilo otevřít dvě třídy v prvním ročníku Kuchař – číšník a jednu 

třídu prvního ročníku oboru Prodavač.. V souvislosti s požadavky na možnost 
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absolvování oboru typu „E“, byla otevřena jedna  třída prvního ročníku Bižuterní 

výroba. 

Studijní obor Ekonomika a podnikání byl z moci úřední naší škole odebrán a evidujeme 

jej jako dobíhající. Ve školním roce 2016/2017 proběhly už jen poslední opravné 

maturitní zkoušky a tento obor již na naší škole zanikl. 

Ve zmíněném školním roce byl ze strany studentů 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 zájem. Může to být dáno tím, že zaměstnavatelé již po 

zaměstnancích nepožadují doplnění středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

 

  

  

2.1 Přehled oborů 

 

Skladba studijních a učebních oborů školního roku 2016/2017 vypadala takto: 
 

studijní obory 

1. 66-41-L/01 Obchodník 

 

tříleté učební obory 

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

  (kovová, skleněná bižuterie) 

2. 82-51-H/03 Zlatník a klenotník 

3. 65-51-H/01 Kuchař – číšník 

4. 28-58-H/01 Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla 

5. 66-51-H/01 Prodavač 

 

nástavbové studium 

          1.     64-41-L/51 Podnikání – denní studium 

          2.     64-41-L/51 Podnikání – dálkové studium 
 

 

dvouletý učební obor : 

          1.      28-63-E/01 Bižuterní výroba 

 

Ve školním roce 2016/2017 stejně jako v předchozím došlo k oživení bižuterního a 

sklářského průmyslu. Řada podniků má zájem expandovat a rozšiřovat svoji výrobu. 

Podnikatelské subjekty poptávají pracovníky pro zajištění a udržení provozu a rozvoj 

výroby. Ve školním roce 2016/2017  se podařilo otevřít třídu v 1. ročníku učebního 

oboru Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (foukání technického skla - 6 žáků). Jedná 

se o unikátní obor, který naše škola vyučuje jako jediná v republice. Rodiče si však stále 

myslí, že sklárny mají existenční potíže, ačkoliv to již není pravda. Ostatní obory byly 

naplněny standardně.  

Škola se aktivně podílela na akcích pořádaných Svazem výrobců skla a bižuterie 

(SVSB). Předvádíme řemeslnou výrobu na prestižních výstavách po celé ČR. 

Spolupráce se zaměstnavateli má pro nás veliký význam, z důvodu propagace školy a 

udržitelnosti sklářských a bižuterních oborů. Škola se v této souvislosti v minulosti 
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zapojila ve spolupráci s Úřadem Práce v Jablonci nad Nisou do projektu zvolené 

rekvalifikace pod pracovním názvem „Pasíř“, který máme pro další období akreditován. 

  

Závěrečné zkoušky vykonáváme podle JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ. Tímto způsobem 

jsme realizovali závěrečné zkoušky u oborů: 

 Zlatník a klenotník 

    Výrobce bižuterie – kovová bižuterie,  

         skleněná bižuterie 

    Bižuterní výroba 

  Kuchař-číšník 

  Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 

    Prodavač 

 

Na plnění tohoto projektu pracuje realizační skupina školy ve spolupráci s pracovníky 

NÚV Praha. Jedná se o velice náročný projekt, protože se musí najít kompromis při 

tvorbě náplně závěrečných zkoušek. 

 

2.2. Změny v organizaci studia 

 

K žádným zásadním změnám v organizaci výuky ve školním roce nedošlo. Vzhledem 

k co nejefektnějšímu využití veřejných prostředků jsou třídy slučovány a děleny na 

skupiny, které odpovídají naplňování ŠVP. V rámci zajištění dostupnosti unikátních 

oborů vytváříme víceoborové třídy a skupiny s cílem zefektivnit nakládání finančních 

prostředků. Dělení jazyka realizujeme dle zákonných norem. Odborný výcvik 

rozdělujeme dle pravidel BOZP na předepsaný počet studentů na jednoho učitele 

odborného výcviku. Z hlediska dodržení minimálního standardu bezpečnosti – 

Minimální standard bezpečnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 

MSMT-1981/2015-1 v souvislosti s útokem na žáky je v době výdeje obědů studentům 

zamezen přístup veřejnosti. Jednotlivé vchody do školy byly zabezpečeny čipovým 

systémem. Škola na základě změny normy ČSN 73 4400 ve spolupráci s externím 

pracovníkem  zabývající se BOZP vypracovala bezpečnostní studii, která byla zaslána 

zřizovateli. 

 

 

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 0,00 8,00 4,023 12,021 0,747 24,791 

z toho ženy 0,00 4,00 4,023 10,21 0,747 18,791 
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Průměrný věk všech pedagogických pracovníků školy je 54,2 oproti minulému roku 52,8. 

Z uvedených dat oproti minulému roku vyplývá, že nám pedagogický sbor stárne a to s sebou 

nese vyšší finanční náklady na mzdové prostředky. Vzhledem ke generační výměně je potřeba 

hledat a motivovat mladší kvalifikované pedagogy s cílem zajištění chodu školy po odchodu 

našich současných pedagogů do důchodu. 

 

 
Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně 

externistů) 

 

v přepočtených úvazcích    

 
 

    

počet                      
(přepočtení na plně 

zaměstnané) 

z toho bez odborné 

kvalifikace 
 

  

24,791  1,5    

 

 
   

 

     

Z toho: počet 
(fyzický počet) 

z toho bez 
kvalifikace 

poradenské služby ve škole *:      

výchovný poradce 1,00 0,00 

školní metodik prevence 1,00 1,00 

školní speciální pedagog    0,00 0,00 

školní psycholog     0,00 0,00 

ostatní:     

koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích 

programů VOŠ 

 1,00  1,00 

koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 1,00 

koordinátor environmentální výchovy  0,00  0,00 

 

 

Škola nezaměstnává speciálního pedagoga ani psychologa. Úzce však spolupracujeme 

s odborníky pedagogicko-psychologické poradny. Konzultace pro výkon funkce výchovného 

poradce a metodika primární prevence je koordinována přímo vedením školy. Výchovná 

poradkyně má tento obor vystudovaný v rámci programu CŽV. Metodik primární prevence 

studuje v rámci programu CŽV kvalifikační studium. Funkci koordinátora ŠVP má na starosti 

zástupce ředitele pro teoretickou výuku, která si již třetím semestrem doplňuje kvalifikační 

předpoklady pro výkon této specializované činnosti. Škola nemá zřízeného koordinátora 

environmentální výchovy.  

 Na škole máme jednoho koordinátora informačních a komunikačních technologií, který 

však nemá potřebné kvalifikační vzdělání.  

 Na škole máme jednu výjimku ze vzdělání (více než 55 let a 20 let praxe) pro učitelku 

odborných předmětů se zaměřením na sklářství. Druhou výjimkou je pedagožka oboru 

zlatník-klenotník, která nesplňuje vzdělání z důvodů, že v době nástupu na tuto odbornou 

pozici neexistoval žádný magisterský program, který by nabízel zmíněné odborné vzdělání 

dle § 32 odst1 písm. c) zákona číslo 563/2004 Sb. ve znění pozdějších novel. 
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3.2. Přehled pracovníků domova mládeže   

v přepočtených úvazcích    

    

Vychovatelé 
asistenti 

pedagoga 
Ostatní Celkem 

8,00 0,00 2,00 10,00 

 

3.3. Mzdové podmínky pracovníků       

        2016/2017 

Celkový počet pracovníků 44,099 

Počet pedagogických pracovníků  32,791 

Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků praxe (24,791) 34843 

Průměrná výše měsíční mzdy vychovatele DM (8) 28709 

Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků (12) 23114 

 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci Úvazek 

Vrátný 2 

Uklízečka 1 

Údržba-elektro 1 

Ekonom 1 

Asistentka 1 

Skladová účetní 0,5 

Mzdová účetní 1 

Pokladní 1 

Prodejna 0,5 

Projektový manažer 1 

Správce sítě IT 1 

vedoucí tech. oddělení 1 

 

 

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. 

 

Mgr. Bednář –  8.11.2016 – Němčina kreativně a s elánem, Hueber, akreditace MŠMT 

                          27.11.2016 - e-learning - Školní maturitní komisař 

                          27.11.2016 - e-learning - Zadavatel MZ 

                          16.1.2017 - prezenční školení + zkouška Školní maturit. komisař 

                          16.1.2017 - prezenční školení + zkouška Zadavatel MZ 

                          22.3.2017 - Cesta k mluvení vede přes poslech. Rozvoj dovedností ve výuce   

                          NJ dle Společného evropského referenčního rámce jazyků, Hueber, 

                          akreditace MŠMT 

Mgr. Bílková - 1.2.2017 - seminář Současná literatura pro děti a mládež (Knihovna Liberec) 

Mgr. Froňková - 30.8.2016 - Řešení výchovných problémů ve třídě (Mgr. Veselá - Knihovna 

Liberec) 
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                            16.2.2017 - Konzultační seminář pro zadavatele MZ 2017 a zadávající 

učitele jednotných testů přijímacích zkoušek 2017 (Mgr. Fiala - NIDV Liberec) 

Bc. Procházková - březen 2017 - seminář na téma Kariérové poradenství 

                              duben 2017 - seminář na téma Blíže ke kariérovému poradenství 

Ing. Krtoušová - podzim 2016/zima 2017 - Aktualizační školení certifikovaných centrálních 

hodnotitelů písemných maturitních prací (Cermat) 

Mgr. Oulehlová - 8.11.2016 – Němčina kreativně a s elánem, Hueber, akreditace MŠMT 

Mgr. Nováková – říjen 2016 - červen 2017 - specializační studium Koordinátor ŠVP (NIDV 

Liberec) 

Ing. Vanišová – 19.1.2017 - Přiznání k dani z příjmů FO a PO 2017 

                          2.2.2017 - Novela zákona o daních z příjmu 2017 

                          14.2.2017 - Novinky a změny v účetních předpisech 2017 

Mgr. Wűrzová - 30.8.2016 - odborný seminář Řešení výchovných problémů ve třídě (Mgr. 

Veselá) 

                           říjen 2016 - konzultační seminář PPP Jablonec n.N. k IVP a metodice PLPP 

                           listopad 2016 - seminář Kritické myšlení jako nástroj v činnosti pedagoga 

(NIDV Liberec) 

                           prosinec 2016 - seminář Kariérové poradenství v rámci projektu GEMINI 

(přeshraniční profesní orientace, Liberec) 

                            březen 2017 - seminář Kariérové poradenství v rámci projektu GEMINI 

(přeshraniční profesní orientace, Ostritz, SRN) 

                            únor 2017 - seminář PPP Jablonec n.N. Společné vzdělávání 

                            únor 2017 - seminář pro zadavatele jednotných přijímacích zkoušek na SŠ a 

státních MZ 

                            březen 2017 - metodické setkání výchovných poradců - PPP Jablonec n.N. 

(vzdělávání žáků cizinců, podpůrná opatření, PLPP, IVP) 

                            duben 2017 - metodické setkání výchovných poradců a metodiků prevence v 

PPP Jablonec n.N. (spolupráce kurátorů pro mládež se školami, možnosti spolupráce s 

Probační a mediační službou v Jablonci nad Nisou) 

 

p.Štrynclová, p. Mádlová – školení problémového chování Praha, NIDV 

 

Ostatní  nepedagogičtí zaměstnanci školy se pravidelně účastní školení dle jejich pracovní 

náplně a zařazení. 

 

Přehled vystudovaných pedagogů 

k zajištění MZ (k 1.9.2016) 

  

v přepočtených úvazcích    

    

zadavatelé Hodnotitelé Komišař Celkem 

7,00 7,00 2,00 16,00 
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4. Údaje o počtu žáků 

4.1. Počty žáků dle oborů vzdělání (k datu 30.9.2016) 

 
Počty žáků dle oborů 

Název 
třídy 

Kód Obory 
Počet 
žáků 

Počet  
chlapci/dívky 

BV1 2863E01 Bižuterní výroba 7 (1/6) 

KČ1A 6551H01 Kuchař – číšník 20 (8/12) 

KČ1B 6551H01 Kuchař – číšník 17 (8/9) 

PR 1 6651H01 Prodavač 27 (10/17) 

Z1 8251H03 Zlatník a klenotník 16 (2/14) 

VK1VS1 
S1 

2863H01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – 
VK 

10 
(1/9) 

 
2863H01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – 

VS 
5 

(1/4) 

 2858H01 Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla 6 (4/2) 

P1 6441L51 Podnikání - denní forma vzdělávání 23 (8/15) 

P1D 6441L51 Podnikání - dálková forma vzdělávání 33 (8/25) 

BV2 2863E01 Bižuterní výroba 6 (1/5) 

KČ2 6551H01 Kuchař - číšník  24 (12/12) 

OB2 6641L01 Obchodník 10 (6/4) 

PR2 6651H01 Prodavač 11 (4/7) 

 8251H03 Zlatník a klenotník 11 (0/11) 

Z2VK2 
VS2 

2863H01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – 
VK 

6 
(0/6) 

 
2863H01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – 

VS 
4 

(0/4) 

P2 6441L51 Podnikání 16 (5/11) 

OB3 6641L01 Obchodník 11 (3/8) 

KČ3PR3 6551H01 Kuchař - číšník  14 (4/10) 

 6651H01 Prodavač 10 (3/7) 

Z3VK3S3 

8251H03 Zlatník a klenotník 9 (1/8) 

2863H01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – 
VK 

4 
(0/4) 

2858H01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla 1 (1/0) 

     

P3D 6441L51 Podnikání – dálková forma vzdělávání 20 (5/15) 

     

 

 

Z tabulky je zřejmý podlimitní stav sklářských a bižuterních oborů, který je zaviněn 

předchozím neutěšeným obrazem sklářského průmyslu v očích veřejnosti. I když je sklářský a 

bižuterní průmysl již v kondici a dochází k dalším oživení v této oblasti, nedošlo prozatím k 

přesvědčení rodičů, že dávat své děti na unikátní studium má smysl.  

 

Ve školním roce 2016/2017 lze zaznamenat setrvalý stav úbytku žáků i v dalších 

učebních oborech. Tento důsledek má na svědomí vyšší nabídka studijních i učebních oborů, 

než je celkový počet žáků vycházejících z 9. tříd ZŠ. 
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4.2.Údaje o přijímacím řízení 

 
Údaje o přijímacím řízení  

Počet  

  

SŠ a VOŠ Počet 

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 134 

Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 30 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 134 

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 30 

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

řízení 

0 

Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 4 

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 

  

  

MŠ a ZŠ Počet 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 0 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 0 

  
  

Domovy mládeže Počet 

Počet podaných přihlášek do domova mládeže 159 

Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže 151 

 

Na domově mládeže v roce 2016/2017 bylo ubytováno 150 žáků. Našich žáků bylo 35 

a ostatní tvořili žáci ostatních škol působících v Libereckém kraji. Největší procento 

ubytovaných bylo z Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci  n. N. – 39 žáků, z Gymnázia U 

Balvanu – 1 žák,  z VOŠ mezinárodního obchodu a OA v Jablonci n. N. – 25 žáků, z VOŠ 

uměleckoprůmyslové školy v Jablonci n. N.  – 19 žáků, Střední průmyslová škola technická 

v Jablonci n. N. – 22 žáků, SŠ a MŠ Na Bojišti v Liberci – 1 žák, Střední průmyslová škola 

sklářská Železný Brod - 1 žák, SOŠ polytechnická Zlaté Moravce - 1 žák, Sion High School v 

Hradci Králové - 1 žák, SŠSS a D Truhlářská v LBC - 1 žák, SOU nábytkářské a SOŠ v LBC 

- 1 žák, ZŠ Mozartova V Jablonci n. N. – 3 žáků a VOŠ a jiná pomaturitní studia – 19 žáků. 
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Rozhodnutí vydaná ředitelem školy 

Počet  
  

Rozhodnutí: Počet 

o přestupu do jiné SŠ 7 

o změně oboru vzdělání 5 

o přerušení vzdělávání 25 

o opakování ročníku 12 

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

o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ 33 

o vyloučení podle § 31 ŠZ 2 

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

o povolení individuálního vzdělávání žáka 8 

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 92 

 

Zmíněná tabulka potvrzuje nerozhodnost a nevyhraněnost zájmu o zvolené studium na 

naší škole. Postupem času, vlivem náročnosti studia, si žáci a studenti uvědomují, že 

daný obor je pro ně náročný nebo jej nechtějí studovat. Vzhledem k tomu mají možnost 

přestupu na jiné obory nebo naši školu opouštějí. Odchodům a zanechání studia však 

věnujeme velkou pozornost a snažíme se žáky motivovat v již započatém studiu. 

S ohledem, že naše škola vyučuje „E“ obory, dochází často k opakování ročníků – 

nezvládnutí učiva. V důsledku neplnění studijních povinností a velkému počtu 

neomluvených zameškaných hodin, bylo uloženo mnoho podmíněných vyloučení.    
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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 prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

počet žáků, kt. 
konali zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
Neprospěli 

počet žáků, 

kt. konali 

zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

22 16 6 3 3 0 6 4 2 

         

         
Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách – počet      

zkoušky v jarním zkušebním období 
bez opravných zkoušek 

zkoušky v podzimním zkušebním období bez 
opravných zkoušek 

opravné zkoušky v jarním i podzimním 
zkušebním období 

počet 
žáků, kt. 

konali 
zkoušku 

počet žáků, 

kteří prospěli 

počet žáků, kt. 

neprospěli 

počet žáků, kt. 

konali zkoušku 

počet žáků, 

kteří prospěli 

počet žáků, kt. 

neprospěli 

počet žáků, 
kt. konali 

zkoušku 

počet žáků, kteří 

prospěli 

počet žáků, kt. 

neprospěli 

7 7 0 8 7 1 10 3 7 

         

         
       

Úspěšnost při konání závěrečných nebo maturitních zkoušek odpovídá předpokladům kladených na studenta při státní maturitě. Velkým 

problémem se jeví úspěšné dokončení posledního ročníku maturitního studia. Studenti mnohdy nezvládají z důvodu jejich vysoké absence a 

náročnosti učiva v  závěrečném ročníku vyšší nároky, které jsou na ně kladeny. Příprava k maturitní zkoušce a zvládání učiva se projevuje u  

studentů větším zájmem o opakování ročníku. 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 17 1 

pochvala učitele odbor. 
výcviku 

9 0 

pochvala ředitele školy 1 1 

jiná ocenění 0 0 

napomenutí 39 17 

důtka třídního učitele 62 14 

důtka učitele odbor. výcviku 0 0 

důtka ředitele školy 61 18 

sníž. známka  z chování 47 39 

 

Udělení kárných opatření je mnohem více, než udělení pochval. Oproti minulým letům 

se jedná o setrvalý stav. Vzhledem k vysokému počtu neomluvených absencí, pozdním 

omlouváním a neplněním povinností vůči škole, bývá před vyloučením ze školy 

přistupováno k postupnému ukládání výchovných opatření. Mnoho žáků naší školy 

pochází ze sociálně slabých a nepodnětných rodin, kde rodiče mnohdy na „nedocházku“ 

reagují až těsně před vyloučením žáka ze vzdělání. Nejvíce kázeňských opatření mají 

žáci, kteří na naši školu přicházejí z jiných středních škol nebo opakují ročníky. Snaží se 

být zaevidováni ve vzdělávacím proudu. Nejsou výjimečné případy, že žák nastoupí do 

studia a po několika týdnech přestává do školy chodit (chodí do práce -  potřebuje mít 

pouze statut studenta). Zmíněné pokusy udržet se (alespoň papírově) mívají za následky 

opakovaná projednání výchovnou komisí. 

 

5.3. Přehled prospěchu žáků 

 
Prospěchu žáků   

Počet   
   

 1. pololetí 2. pololetí 

prospěl s vyznamenáním 16 13 

prospěl 110 134 

neprospěl 40 44 

nehodnocen 113 30 

 
 

 

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. Ti, kdo neprospějí, mají možnost opravných zkoušek nebo je jim 

nabídnuto opakování ročníku. 
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 Absence 
 
 

Průměrná hodnota omluvené absence na jednoho žáka ve školním roce 2016/2017 byla 

102 hodiny. Neomluvená pak 12 hodin na jednoho žáka. Škola se snaží okamžitě 

reagovat na špatnou docházku žáků pohovory s rodiči s cílem předcházet záškoláctví a 

uložením výchovných opatření.  

Pozdní omlouvání a neomluvené absence měly vliv i na výchovná opatření, viz bod. 5.2. 

 

 

 Uplatnění absolventů 
 
 

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

ČR máme v ukončeném období školního roku 2016/2017 - 5 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. Z 

ostatních nabízených oborů jsou zde pouze jednotlivci (jeden zlatník a jeden 

obchodník). Celkově lze tedy říci, že uplatnitelnost absolventů na trhu práce je více než 

99%. 

 

 
Počty absolventů škol evidovaných na úřadech práce ke dni 30. 9. 2017  

 
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 

82-51-H/03  Zlatník - klenotník 1 1 1  

66-41-L/51  Obchodník 1 1 0 

28-63-E/01 Výrobce bižuterie, bižuterní 
práce 

3 3 3 

 

 

 

6. Údaje k poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Součástí Střední školy řemesel a služeb je školící středisko, které se zabývá 

vzdělávacími kurzy již od roku 1990. 

Je pravdou, že se počet kurzů oproti předchozím letům snížil, ale velký podíl na tom má 

zdlouhavý systém výběrových řízení, kde otevření kurzů trvá někdy více než 8 měsíců. 

Další problémy jsou s naplněností kurzů. V současné době již o ně není takový zájem. 

Zaměstnavatelé ve snaze ušetřit zajišťují proškolování zaměstnanců vlastními silami. 
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6.1. Celková charakteristika a kladné stránky střediska 

 
 

Dlouholetá pozitivní zkušenost s organizováním kurzů pro dospělé (např. kurz na 

motorovou pilu). 

Středisko se školením dospělých zabývá již 24 let, a to zejména v oblasti výpočetní 

techniky, jazykových kurzů, vybraných dělnických profesí a v posledních letech stále 

více dalšími směry vzdělávání dospělých (rekvalifikační kurzy). Za dobu působení si 

škola vytvořila mnoho kontaktů s lektory různých profesí. 

Středisko v současné době využívá při pořádání kurzů několik externích lektorů 

(autoškola, Bus-Line apod.) a jejich výběr pružně doplňuje i obměňuje dle potřeby 

jednotlivých kurzů. 

Středisko má k dispozici pracoviště a učební prostory v ulici Podhorská 54, Jablonec 

nad Nisou v centru města. Jedná se o samostatný prostor se čtyřmi učebnami a jednou 

učebnou výpočetní techniky, vybavenou deseti počítači a jedním lektorským. Učebny 

lze využívat v dopoledních i odpoledních hodinách. Kromě toho zázemí tvoří i šatna 

a odpočinková místnost s možností poskytování kávy a čaje. Tyto podmínky jsou 

v porovnání s obdobnými zařízeními v jabloneckém regionu nadprůměrné. 

 

Škola má dobrou spolupráci se zainteresovanými institucemi i podnikatelským okolím. 

Mezi spolupracující organizace patří Úřad práce v Jablonci n. N., Okresní Hospodářská 

komora Jablonec nad Nisou, Svaz výrobců skla a bižuterie Jablonec nad Nisou a další 

podniky a firmy v Jablonci n. N. a okolí.  Mezi další výhody školicího střediska patří 

i výhodná poloha v centru města a dobrá dopravní dostupnost. 

 

6.2. Cíle střediska na další období 
 

– připojení k programům Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR,  

 zaměřených na celoživotní vzdělávání 

– soustavná péče o zvyšování úrovně výuky 

– rozšiřování záběru střediska na další kurzy vzdělávání dospělých pro starší generaci 

(ve věku 45-60 let), kromě kurzů VT a jazykových kurzů může jít např. o kurzy 

z oboru marketingu, ekonomie, komunikace, psychologie prodeje apod. 

– reagovat na zákon 179/2006 Sb. o uznání výsledků vzdělávání 

 

 

7.  Údaje o spolupráci se sociálními partnery 

 

Preciosa – V současné době udržujeme již navázané kontakty s dřívějšími sociálními 

partnery. Škola je nadále členem Svazu výrobců skla a bižuterie, který se snaží o oživení 

své činnosti v plném rozsahu a být nápomocen menším firmám, jak jsme uvedli dříve. 

Škola se podílí na činnosti prodejny Palace – zde je v maximální míře koncentrován 

sortiment bižuterní výroby od všech výrobců. Škola je členem sdružení učňovských 

zařízení, které působí jako poradní orgán na MŠMT. 

 

Vedle toho spolupracujeme s dalšími firmami, které mají velice rozmanitý výrobní 

program, který koresponduje s naší nabídkou studijních oborů. Z uměleckých, 

sklářských a bižuterních oborů se jedná se např. o firmy Detesk, Kov a šperk Hejral, 

Soliter, Fabos, HELA-GLASS, DT-GLASS, TECHNOSKLO DRŽKOV s.r.o. a pod. 
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Škola dále dlouhodobě spolupracuje ve službových oborech s restauračními a 

prodejními zařízeními v rámci celého Libereckého kraje ( Ahold, Kaufland apod.) 

 

Aktivně prohlubujeme spolupráci s  Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad 

Nisou, kdy zde dochází k opakovaným jednání s předsedou Ing. Oskarem Mužíčkem 

s cílem navázání oboustranně prospěšných aktivit. Zástupci školy se na ÚP v Jablonci 

nad Nisou pravidelně účastní setkání poradního, kde se řeší požadavky zaměstnavatelů a 

zapojení škol jako vzdělávacích institucí. Na poradním sboru jsou prezentovány 

možnosti rekvalifikačních kurzů, které můžeme vzhledem ke své odbornosti pořádat. 

 

8. Zapojení do projektů 

 

Škola je aktivně zapojena do projektu realizace vzniku “Center odborného vzdělávání” 

Libereckého kraje. Naše škola byla vybrána jako páteřní síť jedinečných oborů. 

Zapojením do projektu získáme nové technologie kopírující současné potřeby 

zaměstnavatelů. Konec realizace projektu je datován do 12/2018. 

 

Škola počátkem roku 2017 podala žádost o zapojení do realizace projektu odborného 

vzdělávání ve formě “Šablon”. Této žádosti bylo v plném rozsahu vyhověno a od 

počátku následujícího roku bude probíhat školení zaměstnanců v rámci DVPP. 

 

Škola byla aktivně zapojena do projektu TECH-UP, ve školním roce 2016/2017 probíhá 

udržitelnost zmíněných aktivit. V uvedeném duchu propagace našich oborů žákům 

základních škol chceme pokračovat i nadále po ukončení projektu.  

 

 

 

9. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 

9.1. Propagační akce 
 

Naše škola se účastnila velkého počtu výstavních a propagačních akcí, které jsou 

důležité pro nábor žáků a prodej výrobků: 

 

8. – 11. 9. 2016 Jičín město pohádky 

Ukázka oborů Výrobce skleněné bižuterie, Výrobce kovové bižuterie, 

Zlatník –      klenotník a Kuchař číšník. Prodej žákovských výrobků. 

15. 9. 2016 Oděv a textil, Liberec 

Ukázka oborů Výrobce skleněné bižuterie, Výrobce kovové bižuterie, 

Prodej žákovských výrobků. 

17. 9. 2016 Raut na zahájení akce Skleněné městečko 

 Připravili žáci oboru Kuchař – číšník. 

16. – 25. 9.2016 Sympozium uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje 

 Účastnil se obor Zlatník – klenotník. 

7. 10. 2016 Ámos, Jablonec nad Nisou 

Ukázka oborů Výrobce skleněné bižuterie, Výrobce kovové bižuterie, 

Zlatník – klenotník a Kuchař číšník. Prodej žákovských výrobků. 
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13. – 15. 10.2016 Educa, Liberec 

Ukázka oborů Výrobce skleněné bižuterie, Výrobce kovové bižuterie, 

Zlatník – klenotník, Sklář  a Kuchař číšník. Prodej žákovských výrobků. 

3. 11.2016 Burza škol, Turnov 

 Ukázka závěrečných prací našich žáků. 

17. – 18. 3.2017 Region tour, Jablonec nad Nisou 

Ukázka oborů Výrobce skleněné bižuterie, Výrobce kovové bižuterie, 

Zlatník – klenotník a Kuchař číšník. Prodej žákovských výrobků. 

27. 4. – 1. 5.2017 Elegance, Lysá nad Labem 

Ukázka oborů Výrobce skleněné bižuterie a Výrobce kovové bižuterie. 

Prodej žákovských výrobků.  

10. – 13. 8.2017 Křehká krása, Jablonec nad Nisou, 

Ukázka oborů Výrobce skleněné bižuterie, Výrobce kovové bižuterie a 

Sklář. Prodej žákovských výrobků. 

        

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

9.2. Sportovní aktivity a soutěže 

 
 

         Naše škola se účastní sportovních akcí a soutěží v malém počtu (což je způsobeno 

ubývajícím počtem žáků a jejich nezájmem o sportování): 

 

21.10.2016 - účast chlapců na turnaji ve stolním tenisu 

 

Naši studenti vyhráli 1.,2.,a 3. místo bižuterní soutěže, která se každoročně vyhlašuje v rámci 

výstavy Avantgarda v Lysé nad Labem. 

 

Naši žáci se v minulém roce 2016 účastnili soutěže Sympozia umělecko-průmyslových škol, 

které se pravidelně vyhlašuje jednou za tři roky.  

 

Jeden student oboru kuchař číšník  se účastnil kuchařské show Bosch Fresh Festivalu se 

Zdeňkem Pohlreichem, který se konal ve dnech 27.-28.5.2017 v Liberci. 

 

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: 

– masáže – základní techniky, oblíbené především u sportovců 

– sportovní středy – tělocvična sportovního gymnázia – florbal, míčové hry 

– aerobic – pravidelné cvičení pro dívky 
 

Zájmová činnost nepravidelná s dozorem: 

– přednášky na DM – rodičovské právo, rodičovství a partnerství 

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

– stolní tenis – individuální zájmová činnost – turnaje 



20 

 

– posilovna – individuální zájmová činnost 

– sportovní areál při DM – tenis, fotbal 

– společenské hry – zábavná odpoledne, stolní hry 

– Geocaching - celosvětová hra na pomezí sportu a turistiky 

 

 

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 

 

Na škole působí výchovná poradkyně, která absolvovala specializační studium pro 

výchovné poradce. Výchovná poradkyně ve školním roce 2016/2017 pracovala dle 

„Plánu práce výchovného poradce“. 

 

Po ukončení školního roku výchovná poradkyně zpracovává a předkládá „Zprávu 

výchovné poradkyně“, kde je vyhodnocení celoroční práce, činnosti a analyzování 

největších problémů, které se ve škole vyskytly. 

 

 

Z „Plánu práce výchovné poradkyně“ i „Zprávy výchovné poradkyně“ vyplývá, že na 

škole jsou žáci, kteří vyžadují zvláštní přístup z důvodu jejich postižení. Na základě 

odborných posudků z PPP jim byl zpracován individuální vzdělávací plán (někdy i s 

podpůrnými opatřeními). 

 

 

10.1. Zpráva výchovné poradkyně a metodika prevence 2016/17 

 

 
Zpráva výchovné poradkyně pro rok 2016/2017 

 

Metodická a informační činnost  

 Výchovná poradkyně (VP) byla seznámena s aktuálními právními předpisy, které se 

týkají změn ve vzdělávání žáků se 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… 

 VP se podílela na úpravě ŠVP v oblasti vzdělávání žáků se SVP a poskytování 

podpůrných opatřeních.  

 VP informovala a metodicky podporovala žáky, jejich zákonné zástupce a 

pedagogické pracovníky: 
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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 výchovného 

poradce ve škole, o možné spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a 

dalšími odbornými institucemi. Rodičům byly rozdávány informační letáčky s 

problematikou užívání návykových látek a letáčky ústavu Advaita. 

- Prostřednictvím školní nástěnky výchovného poradce byli žáci seznámeni 

s konzultačními hodinami výchovného poradce (1. cyklus: Út 10.45-11.30 hod., Čt 

13.40-14.25 hod., 2. cyklus:  Út 12.50-13.35 hod., Čt 12.50-13.35 hod.), s aktuálními 

informacemi o dění ve škole a dalšími tématy v oblasti dalšího vzdělávání, uplatnění 

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

nástěnka o aktivitách studentů naší školy – zaměřená především na volný čas a sport. 

S informacemi a kontakty v oblasti poradenství (kolonka „výchovné poradenství“) a 

příspěvky z uskutečněných akcí je možno se seznámit na webových stránkách školy. 

 V průběhu školního roku několik žáků konzultovalo s VP o svých osobních i 

studijních problémech, v některých případech stačila rada a vypovídání se, u složitější 

nebo citlivější situace byla žákům doporučena odborná pomoc (např. kontakty na 

psychologické poradny, poradnu pro rodinu a mezilidské vztahy, Linka bezpečí,…) 

 Vedoucí DM Mgr. Soprová předávala informace o žácích naší školy ubytovaných na 

DM v tomto školním roce – k červnu 2017 celkem 32 žáků: 8 chlapců a 24 dívek.  

 Při práci se studenty byly využívány informace z internetu, z informačních letáků a 

katalogů o SŠ, VŠ, VOŠ, jazykových školách, z odborných časopisů (Prevence, 

Psychologie dnes), informačním a vzdělávacím materiálem byly také videokazety 

s tematikou prevence sociálně patologických jevů. 

 Třídním učitelům, ostatním vyučujícím a učitelům odborného výcviku byla 

poskytována metodická pomoc při práci s  žáky vyžadujícími individuální přístup, tj. s 

žáky se SVP, dále byla poskytována metodická podpora našim školním zadavatelům 

jednotných přijímacích zkoušek na SŠ, státních maturitních zkoušek nebo navrženým 

předsedům maturitní komise. 

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

VP vzájemně informovala a spolupracovala s vedením školy, ale i s metodikem 

prevence, kterým se stal od letošního školního roku Pavel Hartl - vedoucí učitel 

odborného výcviku.  

 V průběhu roku se výchovná poradkyně zúčastňovala vzdělávacích programů, 

seminářů a schůzek výchovných poradců a metodiků:  

-  odborný seminář „ Řešení výchovných problémů ve třídě“ – lektor: Mgr. M. Veselá 

(Společně k bezpečí), Liberec, řešení konkrétních případů, účast VP a Mgr. E. 

Froňkové 

-  konzultační seminář PPP Jn. k IVP, od 13.00 hod. + metodika zpracování PLPP, 

-    seminář Liberec,CVLK,  „Kritické myšlení jako nástroj v činnosti pedagoga“- význam  

využívání kritického myšlení, sebepoznání, 

      - nábory na ZŠ pro studium na naší škole ,  ZŠ v Jablonci n.N. a v Tanvaldě – Mgr. J. 

Nováková,  Mgr. K. Wűrzová,  Mgr. M. Kubáč, 

-  seminář, workshop Liberec, CVLK, Kariérové poradenství, v rámci projektu  

GEMINI-  Společná iniciativa pro česko-německý trh práce pomocí přeshraniční 

profesní orientace + pokračovací  seminář, konání v NSR (Ostritz) za účasti výchovné  

poradkyně Mgr. K. Würzové  a budoucí kariérové poradkyně J. Procházkové, 

       - účast VP na semináři PPP Jn. – info z konference PPP ohledně „společného 

vzdělávání“ , 
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         - školení pro zadavatele jednotných přijímacích zkoušek na SŠ a státních maturitních  

zkoušek, informační materiál pro předsedy maturitních komisí (NIDV Liberec) – 

účast Mgr. K. Wűrzová , Mgr. E. Froňková, 

         - metodické setkání výchovných poradců – PPP Jablonec: 

1. Vzdělávání žáků cizinců (Mgr. Luděk Tesarčík, metodik vzdělávání OŠMTS 

KÚLK) 

 2. Info z porady ředitelů PPP na NÚV k podpůrným opatřením (Mgr. I. Ullmannová) 

 3. Dotazy a konzultace s pracovníky PPP k jednotlivým žákům (PLPP, IVP), 

         - metodické setkání výchovných poradců a metodiků prevence v PPP JN. – informace o 

spolupráci kurátorů pro mládež se školami na základě metodiky MPSV a informace o 

činnosti a možnostech spolupráce střediska Probační a mediační služby Jablonec n.N.  

 Pro sebevzdělávání i pro školní výuku výchovná poradkyně využívala odborné 

časopisy (Prevence, Psychologie dnes) a preventivní materiály týkajících se 

HIV/AIDS a jiných sociálně patologických jevů, databázi audiovizuálních děl a další 

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

 

Kariérové poradenství 

 Od příštího šk. roku 2017-18 přibude na škole nová funkce – samostatný kariérový 

poradce. Tuto funkci bude vykonávat Bc. Jana Procházková, učitelka odborných 

předmětů, která také zahájí specializační studium pro kariérové poradce. Na některých 

akcích se budeme spolupodílet a doplňovat. 

 Pro žáky učebních a studijních oborů byly poskytovány informace o dalším 

vzdělávání a profesním uplatnění, byly zajišťovány brožury a katalogy mapující 

možnosti dalšího studia, studenti byli seznámeni s  formou jednotných přijímacích 

zkoušek na SŠ a přijímacího řízení na některé vysoké školy, s pomocí výchovné 

poradkyně studenti vyplňovali přihlášky k dalšímu studiu. 

 Žáci posledních ročníků tříletých učebních oborů a především studijního oboru P2 se 

zúčastňovali 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, exkurze byla součástí vzdělávání 

v odborných předmětech a jako prezentace možného profesního uplatnění (P2), 

-  veletrh práce v Jablonci n. N. - osobní setkání se zaměstnavateli z celého regionu, 

informace o budoucím zaměstnání, o brigádách, přednáška na téma hledání 

zaměstnání, soutěže + doprovodný program (P2), (téma Svět práce je součástí ŠVP 

OBN),  

- „AMOS 2016" - burza škol, vzdělávání, pracovních příležitostí a volnočasových 

aktivit v Jablonci nad Nisou -  účast žáků řemeslných oborů a prezentace žákovských 

prací + exkurze žáků,    

-  V rámci programu „Amos 2016“  - projekce filmu pro žáky SŠ „Samba“ a následná 

přednáška pracovnic jabloneckého ÚP  - zaměřeno na oblast „trh práce a kariéra“( 

KČ3PR3,      Z3VK3S3),  

-   EDUCA 2016 Liberec, veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí - účast žáků 

řemeslných oborů a prezentace školy a žákovských prací, účast žáků P2, 

-  přednášky kariérového poradenství v informačním středisku Úřadu práce v Jablonci n. 

N., ( KČ3PR3, P2, Z3VK3S3), 

 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. 
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 Byly aktualizované okruhy otázek k závěrečným zkouškám ze „Světa práce“ pro 

obory vzdělávání kategorie H a E - žáci 3. ročníků a 2. ročníku BV2 byli seznámeni 

v hodinách ekonomiky a občanské nauky. Mgr. Bednář vytvořil nové prezentace 

v PowerPointu s danou tématikou, které jsou učebním materiálem ve 

vyučovacích  hodinách. 

 V hodinách občanské nauky, v rámci tématu Svět práce, byly realizovány aktivity na 

rozvoj profesní orientace a na rozpoznání svých silných a slabých stránek, 

uplatnitelných na trhu práce. (Aktivity čerpány ze vzdělávacího semináře pro 

pedagogy na téma „Přeshraniční profesní orientace“) 

 V letošním školním roce z nástavbového oboru P2 podali přihlášku k dalšímu studiu 

(VŠ, VOŠ) dva žáci, jeden z nich však neukončil úspěšně ročník a bude opakovat. 

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

nebo další jiný učební obor celkem 14 žáků, všichni byli přijati, ale někteří 

podmínečně z důvodu neprospěchu u závěrečných zkoušek. 

Pro srovnání, v loňském roce se o studium na VŠ, VOŠ ucházeli 4 absolventi oboru 

OB4 a P2, z nichž byla úspěšně přijata 1 absolventka. K dalšímu studiu z 3letých 

učebních oborů bylo loni přijato 18 žáků. Počet a úroveň uchazečů rok od roku 

klesají. 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a aktivity pro žáky 

 

 Pravidla vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

upravují školské právní předpisy: školský zákon č.82/2016 Sb., zvláště § 16 a 

vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných. 

 V tomto školním roce bylo ve 2. pololetí evidováno 17 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami (nejčastěji dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, porucha 

pozornosti ADHD, ADD, 1x epilepsie, 2x řečové obtíže), z nichž u 5 žáků dobíhá 

vzdělávání dle doporučení vydaných do 1.9.2016 tj. „postaru“, u 12 žáků probíhá 

inkluze/společné vzdělávání na základě podpůrných opatření: podpůrná opatření (PO) 

1. stupně - 8 žáků, PO 2. stupně - 3 žáci, PO 3. stupně - 1 žák. 9 žáků využívá plán 

pedagogické podpory (PLPP), 2 žáci jsou vzděláváni dle IVP. 

Škola nově využívá čerpání podpory prostřednictvím vyhlášky - dvěma žákům je 

poskytována pedagogická intervence v podobě navýšených hodin v určených 

předmětech.  

 Učitelé mají dostatečné množství informací o žácích se  SVP, výchovná poradkyně 

průběžně  kontroluje  a aktualizuje informace, které předává individuálně, na poradách 

učitelů nebo prostřednictvím seznamu žáků a jejich diagnóz ve sborovně. 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, výkazů školy a aktualizaci snímku školy pro ŠPZ.  

  Třídní učitelé nebo učitelé konkrétních vyučovacích předmětů za pomoci výchovného 

poradce průběžně zpracovávali plán pedagogické podpory (PLPP), který je s žáky a 

zákonnými zástupci prodiskutován a po stanoveném termínu vyhodnocen. V rámci 

zařazení PO pro žáky se SVP dochází ke komunikaci třídních učitelů a VP 

s intaktními žáky, čímž je eliminováno případné nepochopení smyslu podpůrných 

opatření v praxi.  
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Spolupráce se zákonnými zástupci nebo zletilými žáky může být někdy problematická, 

např. nespolupracují se školou při plnění stanovených úkolů dle doporučení, nebo 

očekávají, že díky diagnostice budou mít žáci vzdělávání usnadněno.  

 Pro konání státní maturitní zkoušky v letošním školním roce bylo dvěma maturantům 

vystaveno doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek na základě vyšetření v PPP – 

tito žáci však z důvodu neprospěchu opakují ročník, jejich doporučení PUP je platné i 

pro příští školní rok. 

 Své umění a šikovnost předváděli a své nadání rozvíjeli žáci umělecko-řemeslných a 

kuchařských oborů v průběhu školního roku při mnoha příležitostech.   

Výrobky a práce našich žáků byly prezentovány na výstavách, prodejních trzích,  

akcích, na Dnech otevřených dveří, při výroční schůzi naší školy. Mezi  tyto akce patří 

konkrétně například:  

-  „Jičín – město pohádky“- ukázka oborů Výrobce skleněné bižuterie, Výrobce kovové 

    bižuterie, Zlatník – klenotník a Kuchař číšník. Prodej žákovských výrobků 

- Raut na zahájení akce „Skleněné městečko“ – Železný Brod – činnost žáků oboru 

Kuchař – číšník 

- „Oděv a textil“ – Liberec - ukázka oborů Výrobce skleněné bižuterie, Výrobce kovové 

     bižuterie, prodej žákovských výrobků. 

-    Sympozium uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje, účast oboru Zlatník –      

klenotník. 

        -  vzdělávání Amos 2016 a veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí Educa 2016 – 

 prezentace s prodejem žákovských prací oborů „Výrobce kovové bižuterie“, 

„Výrobce skleněné bižuterie“, „Zlatník/klenotník“, Kuchař/číšník“, 

         -    Burza škol – Turnov, ukázka závěrečných prací našich žáků. 

 -    Euroregion tour 2017 – Jablonec n. N. - prodej žákovských prací, ukázka oborů 

„Výrobce skleněné bižuterie“, „Výrobce kovové bižuterie“, „Zlatník – klenotník“ a 

„Kuchař – číšník“. 

 Prodej žákovských výrobků. 

  -   Elegance, Lysá nad Labem, ukázka oborů „Výrobce skleněné bižuterie“ a 

„Výrobce kovové bižuterie“. Prodej žákovských výrobků. Účast v soutěží Avantgarda, 

získali jsme 1., 2. I 3. 

              místo v oboru: Klenoty – bižuterie. 

 -   Kuchařská show v Liberci -  gastronomický festival s názvem Bosch Fresh 

Festival, který se konal i v několika dalších městech po celé republice. Součástí tohoto 

festivalu byla i  kuchařská show Zdeňka Pohlreicha, při které s ním společně vystoupil 

na pódiu žák 2. ročníku oboru kuchař - číšník Pavel Kubů. Pro publikum připravovali 

bramborové placky s kysaným zelím a kachní játra foie gras. 

 -   Odborný kuchařský seminář, který vedl kapitán Národního kuchařského 

týmu pan Horký.  

              Semináře se zúčastnili vybraní žáci 3. ročníku.  Pan Horký spolu se žáky 

připravil moderní menu. 

          -    Setkání nejlepších žáků společnosti Albert - centrála společnosti AHOLD, 

a.s. Praha, obor: Prodavač, Obchodník, účast žákyně E. Řežábkové ( PR1 ), K. Černé ( 

OB2 ), J. Gulaiové (OB3). Děvčata měla možnost zúčastnit se ochutnávek výrobků 

společnosti, byla seznámena s novými  výrobky a s fungováním společnosti. 

         -    Soutěž žáků na filiálce Kaufland, Praha, Žákyně N. Kettnerová (PR2) a P. 

Novotná (PR3) soutěžily v odborných dovednostech a znalostech (kartonový řez, jízda 
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s paletovým vozíkem, určení bezpečnostních prvků, prodejní rozhovor, porovnání cen, 

vědomostní test, vkládání pásky do kontrolní váhy /. 

   Výrobky žáků umělecko-řemeslných oborů si zájemci mohou prohlédnout i zakoupit 

v prodejně žákovských prací. 

   V průběhu celého školního roku se žáci zúčastňovali různých kulturních, 

preventivních i sportovních aktivit, např.: 

 -    žáků tříd OB 2,OB3 a P2 na projekci filmových snímků „Význam pohybu pro 

zdraví“, „Rozdíly mezi rekreačním, výkonnostním a vrcholovým sportem“ - v rámci 

Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, "The elements" - sportovní a sociální 

tématika.   

 -   beseda s pracovnicemi ČČK Jablonec n.N. a praktický nácvik 1. pomoci -  účast 

tříd OB2,OB3, P1, P2,  

          -   exkurze žáků do věznice v Rýnovicích,   

 -   besedy pro 1. ročníky „Činnost Městské policie v Jablonci“ a „Činnost Orgánu 

sociálně právní ochrany dětí v Jablonci n. N.“,     

          -   sportovní aktivity: krajský přebor SŠ chlapců ve stolním tenise – 3. místo, využívání 

netradičních sportů v hodinách TEV – výuka v lezecké aréně (základy lezení na 

stěně, technika jištění), - orientační běh, vodní sporty – jízda na kajaku,  vodní pólo), 

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

mládeže využívali hřiště, posilovnu a malou tělocvičnu v areálu školy.  

-  účast uměleckých oborů na kulturních a vzdělávacích výstavách, prezentační akce 

žáků, odborné exkurze, výlet třídy " KČ2A do Drážďan -  prohlídka historického 

centra saské metropole včetně oblíbených adventních trhů,  

           -   studenti tříd P2 a P3D uspořádali maturitní ples,  

 

Řešení neprospěchu a kázeňských problémů 

 V průběhu školního roku 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 OSPOD, s pracovníky ŠPZ. 

Z důvodů nadměrně vysoké absence, většinou neomluvené nebo nedostatečně a 

neprokazatelně omlouvané proběhlo jednání výchovné komise školy k nařízení 

omlouvání absence žáků - v letošním roce 26x.  

Jednání výchovné komise z kázeňských a prospěchových důvodů ve formě pohovorů 

se zákonnými zástupci nebo zletilými žáky se  konala 45x, týkalo se 32 žáků (u 

některých žáků opakovaně), z toho 21 žáků k 27.6.2017 ukončilo studium z důvodů 

zanechání studia nebo vyloučení. Důvody jednání byly: kázeňské a prospěchové 

problémy, nejvíce řešena opakovaná neomluvená absence, vysoká kolísavá absence, 

nedovolené odchody z výuky, nerespektování pravidel školního řádu, dále 

neuposlechnutí učitele, opakované rušení výuky, hrubé až vulgární vyjadřování vůči 

učiteli, v některých případech řešeno nevhodné chování s prvky šikany vůči 

spolužákovi, krádeže žáků na pracovišti odborného výcviku, kouření v areálu školy. 

Z jednání výchovných komisí byly pořízeny písemné zápisy. 

Závěry jednání byla kázeňská opatření: 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 
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odborného výcviku, dohoda o vzájemné informovanosti a spolupráce třídního 

učitele/výchovné poradkyně se zákonnými zástupci. V závažnějších případech 

spolupracovali třídní učitelé, výchovná poradkyně se sociálními pracovníky a 

kurátory z OSPOD či jinými orgány.   

 Výchovná poradkyně také řešila nebo konzultovala: 

-   slabý prospěch, konzultace týkající se návrhu přestupu a změny jiného oboru,  

- žákovské problémy osobní, rodinné a zdravotní (např. doporučení k vyšetření u 

psychologa, 1x oznámení domácího násilí, 1x proces přeměny pohlaví žáka). Častým 

důvodem konfliktů nebo zhoršení prospěchu žáků ve škole je rozvod nebo časté 

hádky rodičů, neutěšené klima v rodině, nezájem rodičů. U takových žáků se často 

objevují psychické problémy a někteří přicházejí s prosbou o pomoc.  

 Častým řešeným problémem bylo kouření v okolí školy, žáci 1. ročníků byli 

seznámeni na besedě s Městskou policií v Jablonci n.N. s problematikou užívání 

návykových látek a byli upozorněni, že kromě kázeňských školních opatření 

(podmínečné vyloučení, snížená známka z chování) je možný při náhodné kontrole 

postih ze strany policie.   

 Stálým nešvarem je používání mobilních telefonů ve třídách při výuce, kdy žáci 

nerespektují nařízení ve školním řádu. 

 

 

Zpráva školního metodika prevence pro rok 2016/2017 

 

V září 2016 zahájil Pavel Hartl specializační studium pro školní metodiky prevence s 

akreditací MŠMT 913/2016-1-143 s celkovou časovou dotací 300 hodin. Studium 

probíhá na Malé Skále v hotelu Kavka a je strukturováno do 16 dvouhodinových setkání 

po 17-ti vyučovacích hodinách s povinnou praxí 2 krát 14 dní. Během prvních 2/3 

studia, které proběhly ve školním roce 2016/2017, si pan Hartl prohloubil své znalosti v 

oblastech rizikového chování, zautomatizoval si interpersonální dovednosti a věnoval se 

intervenční práci se skupinou i jednotlivcem. Rovněž navštívil a detailně se seznámil s 

chodem institucí jako je OSPOD a PPP v Jablonci nad Nisou, se kterými bude úzce 

spolupracovat. 

V rámci svého působení ve škole obešel ze začátku školního roku 2016/2017 všechny 1. 

ročníky a posléze i zbytek tříd v obou cyklech a seznámil studenty s náplní své práce. 

Proškolen byl i celý pedagogický sbor a obzvláště třídním učitelům bylo vysvětleno, v 

jakých případech mají školního metodika prevence oslovovat a jaké věci s ním 

projednávat. Jedná se zejména o jeho přítomnost při jednání se žáky popř. rodiči, se 

kterými se řeší problémy se záškoláctvím, závadové chování, šikana atd. 

Řešení konkrétních případů spočívalo v konzultacích s problémovými studenty. Jednalo 

se o případy záškoláctví, podezření na užívání návykových látek, psychické týrání v 

rodině, porucha příjmu potravy a rasismus. 

Pro své sebevzdělávání se školní metodik prevence účastnil níže zmíněných seminářů a 

využíval dostupné odborné časopisy (Psychologie dnes, Prevence), monografie a 

odborné publikace: 

19. 4. 2017 semináře o příčinách vzniku psychopatologických jevů pohledem rodinných 

terapeutů 

27. 4. 2017 metodického setkání metodiků prevence a výchovných poradců 

11. 5. 2017 kazuistického semináře 
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8. 6. 2017 konzultačního odpoledne v PPP, kde byla představena Linka pro rodinu a 

školu 

V rámci nespecifické primární prevence jsou v naší škole voleny mimoškolní aktivity, 

při kterých se studenti mohou realizovat při různých soutěžích a uplatnit své získané 

dovednosti na předváděcích akcích. Školní metodik prevence je při většině akcí 

přítomen jakožto jejich hlavní organizátor. 

V roce 2016/2017 se jednalo o: 

-prodej žákovských výrobků a předvádění oborů Výrobce skleněné bižuterie, Výrobce 

kovové bižuterie, Zlatník – klenotník, Kuchař-číšník a Prodavač na akci „Jičín – město 

pohádky“,  

-prodej žákovských výrobků a raut na zahájení akce „Skleněné městečko“ v Železném 

Brodě, 

-ukázku oborů na akci „Oděv a textil“ v Liberci, 

-účast zlatníků a klenotníků na sympoziu uměleckoprůmyslových škol Libereckého 

kraje,  

-ukázku oborů při veletrhu vzdělávání Amos 2016 a veletrhu vzdělávání a pracovních 

příležitostí Educa 2016 spojeného s prezentací s prodejem žákovských prací oborů 

Výrobce kovové bižuterie, Výrobce skleněné bižuterie, Zlatník/klenotník, 

Kuchař/číšník, 

-burzu škol v Turnově, 

-Euroregion tour 2017 v Jablonci n. N.  

-Eleganci, Lysá nad Labem, kde studenti získali v soutěži Avantgarda 1., 2. i 3. místo. 

-kuchařskou show Zdeňka Pohlreicha při gastronomického festivalu s názvem Bosch 

Fresh Festival, během které s ním společně vystoupil na pódiu žák 2. ročníku oboru 

kuchař - číšník Pavel Kubů. Pro publikum připravovali bramborové placky s kysaným 

zelím a kachní játra foie gras, 

-vybraní žáci třetího ročníku Kuchař-číšník měli možnost navštívit odborný kuchařský 

seminář, který vedl kapitán Národního kuchařského týmu pan Horký. Připravili 

společně moderní menu, 

-setkání nejlepších žáků společnosti Albert - centrála společnosti AHOLD, a.s. Praha, 

obor Prodavač a Obchodník. Účastnily se žákyně E. Řežábková ( PR1 ), K. Černá ( OB2 

), J. Gulaiová (OB3). Děvčata měla možnost zúčastnit se ochutnávek výrobků 

společnosti a byla seznámena s novými výrobky a s fungováním společnosti, 

 -soutěže žáků na filiálce Kaufland, Praha, Žákyně N. Kettnerová (PR2) a P. Novotná 

(PR3 soutěžily v odborných dovednostech a znalostech (kartonový řez, jízda s 

paletovým vozíkem, určení bezpečnostních prvků, prodejní rozhovor, porovnání cen, 

vědomostní  test, vkládání pásky do kontrolní váhy). 
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11. Údaje o řízení školy 

 

11.1. Realizace hlavních úkolů organizace 2016/2017 

 
 

Hlavní úkoly jsou každoročně stanoveny v “Plánu učebně výchovné činnosti“ Ve 

školním roce 2016/2017 se stanovené úkoly týkající se školy podařilo převážně splnit.  

 

 
 

11.2. Spolupráce s rodiči, školami, dalšími organizacemi 

 
 

Škola se snaží spolupracovat s rodiči v maximální možné míře. Mantinely této 

spolupráce jsou limitovány jen zájmem ze strany rodičů. Naše škola má evidenci 

docházky a známek zpracovávanou přes informační systém Školy on-line. Rodiče tak 

mají kompletní přehled o studiu svých dětí. 

Naše škola spolupracuje s dalšími školními 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.  
 

Vzhledem k návaznosti na výrobní podniky je nutné, aby škola nadále 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 září 2016 naše škola zrekonstruovala prostory vestibulu, kde se nacházejí prosklené 

vitríny. V těchto jsou vystaveny práce našich studentů. Na vedlejších plochách jsou 

informace o zaměstnavatelích. Dochází zde tak k propojení našich oborů přímo s 

firmami, které nabízejí uplatnění na trhu práce. 
 

V oboru „Kuchař-číšník“ je zázemí pro odborný výcvik zajištěno v 25 restauračních 

zařízeních, 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 školním roce 2016/2017 naši žáci ve cvičné kuchyni realizovali řadu rautů pro různé 

organizace (LK, MěÚ, Svaz výrobců skla a bižuterie, Muzeum skla viz prezentace školy 

na akcích). 

 

Žáci oboru Prodavač vykonávají odborný výcvik nadále v řetězcích Deichmann, 

Kaufland a Interspar, Ahold v Jablonec nad Nisou a v Liberci.  
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11.3. Plán práce a kontroly 

 
 

„Plán práce a kontroly“; probíhá dle stanoveného harmonogramu, určuje měsíční 

činnosti důležité pro chod školy z hlediska zodpovědnosti jednotlivých úseků, které se 

projednávají na pravidelných poradách vedení. 

 

 

Během roku zástupkyně ředitele provádí kontrolu plnění učebních plánů a případné ne-

srovnalosti oproti plánům musí být neprodleně napraveny a zdůvodněny. O případných 

disproporcích zástupkyně informuje ředitele na pravidelných poradách, které probíhají ve 

čtrnáctidenních cyklech. Počet hospitací byl stanoven na 25-30 za školní rok. V případě 

potřeby se však počet těchto hospitací operativně zvedá. 

 

Vzhledem k přítomnosti žáků oboru „Bižuterní výroba“ je nutný přiměřený, individuální  

a ohleduplný přístup učitele k jednotlivým žákům. Je kladen důraz na praktickou stránku 

vzdělávání a názornost. Velkým problémem u těchto dětí je vysoká absence, spolupráce 

s rodiči, nenošení pomůcek. Tyto prohřešky bylo nutné řešit s individuálním přístupem, 

protože řada těchto žáků nemá podnětné zázemí. 

 

 

Na škole je činná organizace PRAD, která sdružuje pracovníky ve sklářském   

a bižuterním průmyslu. Zástupce odborů se pravidelně zúčastňuje porad vedení a podílí 

se na připomínkování kolektivní smlouvy na každý rok. 

 

 

12. Údaje o dalších záměrech školy, zhodnocení a závěr  

 

 Z hlediska demografického vývoje populace a hlediska náboru žáků se více zaměřujeme 

na kontaktní cílenou kampaň. Zde představujeme naši školu jako kvalitní, profesionální 

centrum odborného vzdělávání. K tomu nám má pomoci zřízení “Centra odborného 

vzdělávání” jakožto páteřní sítě unikátních oborů Libereckého kraje.  V minulosti došlo 

v odborném školství k propadu zájmu o studium.  Je však pravdou, že stejný problém 

měly i další odborné školy v regionu. V současné době došlo k mírnému oživení zájmu 

o odborné vzdělávání a je třeba na této skutečnosti stavět. I nadále je zapotřebí nabízet 

žákům 8. a 9. tříd jasnou vizi. Ve spolupráci se zaměstnavateli propagujeme námi 

nabízené obory na výstavách v rámci regionu i mimo něj. V důsledku propadu zájmu 

žáků o sklářské a bižuterní obory provádíme nábor ve spolupráci s výrobními firmami, 

které  mají o naše absolventy stále zájem (jedná se o firmy – Technosklo, Detesk apod.). 

Naše škola vyučuje jako jediná státní škola v ČR čtyři jedinečné učební obory (zlatník-

klenotník, výrobce bižuterie a dekorativních předmětů, sklář – technické sklo a bižuterní 

výroba). Firma Detesk – Železný Brod se snaží motivovat zájemce o učební obor sklář 

(výrobce a zušlechťovatel skla) zřízením stipendijního programu. Škola udržuje 

spolupráci s nadací Precioza a finanční dary této organizace plně využívá na propagaci 

námi nabízených oborů.  

 

 Žáky oboru Prodavač a Obchodník zařazujeme na praxe do reálného prostředí firem 

působícím v našem regionu. V této souvislosti vyjednáváme s obchodními řetězci 
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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 

 

12.1. Investiční záměr  

  

 Škola si stanovila priority postupné rekonstrukce prostor a obměny zařízení a vybavení. 

V roce 2016 v listopadu proběhlo předání zrekonstruované kotelny hlavní budovy na ul. 

Smetanova 66, která vytápí teorii i celý domov mládeže. 

 V průběhu roku 2016/2017 se podařila konečná obměna lavic a židlí v budově teorie.   

 Dále se škole podařilo zrekonstruovat vstupní prostory školy a vestibul viz. fotografie. 
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 Ve stejném roce se podařila celková oprava střechy budovy odborných dílen na ul. 

Podhorská 54. Ke konci školního roku 2016/2017 byla započata rekonstrukce kotelny v 

objektu odborných dílen na ul. Podhorská 54.  V roce 2016/2017 byla naplánovaná 

rekonstrukce podlahy tělocvičny a  přilehlého sociálního zařízení. 

  

 

 

Jako další investice škola potřebuje zajistit : 

 

- výměnu výtahů 3 ks na domově mládeže 

-     zbudování centra odborného vzdělávání na ul. Podhorská  

- kompletní rekonstrukci tělocvičny se zázemím 

- kompletní rekonstrukci sociálních zařízení v budově teorie 

- kompletní rekonstrukce domova mládeže – nevyhovující stav (sociální 

zařízení, vybavení nábytkem apod.). 
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13. Základní údaje o hospodaření školy 

13.1. Hospodaření organizace  

  

 je plně zhodnoceno ve „Zprávě o činnosti organizace za rok 2016“, která byla 

předkládána v květnu 2017 a projednána v červnu 2017, a proto není součástí této 

„Výroční zprávy o činnosti školy“. 

 

 Bližší informace i dokumentaci je možné získat a shlédnout u ředitele školy nebo jeho 

zástupců. 

telefonické spojení: ředitel 483 443 247 

 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/
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PŘÍLOHY : 

  

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát – Inspekční zpráva čj: ČŠIL-6013/16-

L, Protokol o kontrole čj: ČŠIL-6014/16-L 

 

Protokol o inspekci Puncovního úřadu, Dolní náměstí 6, 46601, Jablonec nad Nisou 

čj: R-827/2017-Vp0-1 

 

Závěrečný protokol o kontrole -  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 

regionální pobočka Ústí nad Labem, Mírové náměstí 35/C, 400 50 Ústí nad Labem čj: 

VZP-17-01346794-L8CC 
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