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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

 

Název:  Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

Adresa: nám. 17. listopadu 710/12, 360 05 Karlovy Vary 

IČO: 00077135 

IZO: 000077135 

www: www.supskv.cz 

e-mail: sekretariat@supskv.cz 

telefon: 739 505 675 

datová schránka: jyduttq 

Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

 

VEDENÍ ŠKOLY  

 

Ředitelka školy: Ing. Bc. Markéta Šlechtová, MPA  

Zástupkyně ředitelky školy: Ing. Bc. Libuše Ladýřová  

Vedoucí učitel odborného výcviku: Vít Čmolík 

Vedoucí ekonomicko-správního úseku: Anna Novotná 

 

ŠKOLSKÁ RADA  

 

Předsedkyně: Mgr. Lenka Herzogová 

Členové: Ing. Antonín Vlk 

 Ing. Miroslav Mertl 

 Mgr. Miloš Bárta 

 Mgr. Petr Pitra 

 p. Andrea Vošmiková 

 

 

http://www.supskv.cz/
mailto:sekretariat@supskv.cz
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace je škola s 

bohatou tradicí. V Karlových Varech je již od dvacátých let minulého století. Škola 

vzdělává žáky v uměleckých, technických a přírodovědných oborech. Žádný z těchto 

oborů se nevyučuje na jiné škole v Karlovarském kraji, obory zaměřené na porcelán, čili 

Design keramiky a porcelánu a Výrobce a dekoratér keramiky se učí v rámci České 

republiky pouze na naší škole. 

 

Škola má kapacitu 370 žáků. Ve škole je 46 učeben, z toho jen 7 učeben je čistě 

kmenových. Ostatní učebny jsou odborné či alespoň z části odborné (učebna IKT, 6 

grafických učeben, 3 chemické laboratoře, přírodovědná učebna, krejčovské dílny se 

střihačskými dílnami, 3 kreslírny, 2 fotografické učebny a fotokomorami, dílny 

vytváření porcelánu a dekorace porcelánu, modelářský ateliér, dvě jazykové učebny, 

tělocvična s posilovnou a gymnastickým sálem…). Škola má výdejnu jídel 

s doplňkovým prodejem, má i základní knihovnu se specializovaným knihovním 

fondem. Knihovna slouží i jako školní knihovna.  

 

Ve školním roce 2015/2016 byly provedeny tyto opravy či úpravy: malování některých 

chodeb a učeben, výměna podlahové krytiny v některých prostorách, odvlhčení budov 

školy, zrušení studovny č. II a následně vybudovaní nového kabinetu pro učitele jazyků, 

rekonstrukce kabinetu 202, přestěhování a nové vybavení kanceláře hospodářky, zrušení 

konferenční místnosti ve 3. patře a vybudování multifunkčních prostor pro výtvarné 

předměty, restaurování části nábytku v ředitelně školy, nová stínicí technika v učebnách 

a kabinetech, vybudování sociálního zázemí pro pracovníky úklidu. 
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PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ VYUČOVANÝCH VE ŠKOLNÍM 

ROCE 2015/2016 

 

Maturitní obory: 

Kód Název Forma  

1601M01 Ekologie a životní prostředí D 

2844M01 Aplikovaná chemie D 

2844M01 Aplikovaná chemie DAzk 

8241M02 Užitá fotografie a média D 

8241M05 Grafický design D 

8241M07 Oděvní design D 

8241M12 Design keramiky a porcelánu D 

 

Učební obory: 

Kód Název Forma  

2857H01 Výrobce a dekoratér keramiky D 

2858H01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla D 

D – denní studium, DAzk – dálkové zkrácené studium 

 

RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 

 

Pedagogický sbor má potřebný počet učitelů. Všichni nekvalifikovaní učitelé si doplňují 

potřebná vzdělání. Na ekonomicko-správním úseku byly veškeré činnosti zajišťovány 

pracovníky s potřebnou kvalifikací.  

 

Zabezpečení specializovaných činností školy: 

Název pozice Specializační studium 

Výchovný poradce studuje 

Metodik primární prevence studuje 

Koordinátor ŠVP studuje 

Metodik a koordinátor ICT Ne 
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Stav pedagogů k 30. 6. 2016: 

 Počet osob Průměrný přepočtený počet na plně 

zaměstnané 

Pedagogové 44 37,888 

Nepedagogové 12 10,875 

 

Věková struktura pedagogů k 30. 6. 2016: 

Věkové rozpětí Počet zaměstnanců 

21 – 30 5 

31 – 40 13 

41 – 50 8 

51 – 60 10 

61 + 8 

 

V pedagogickém sboru bylo ve školním roce 24 žen a 20 mužů. Mezi nepedagogickými 

pracovníky bylo 9 žen a 3 muži. 
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ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ  

 

V rámci přijímacího řízení do oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí a oboru 

Aplikovaná chemie skládali uchazeči přijímací zkoušku formou centrálně zadávaných 

jednotných testů, v uměleckých oborech uchazeči konali zkoušku talentovou. Do dvou 

oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem uchazeči přijímací 

zkoušku nekonali.  

 

Název oboru Počet přihlášek 

celkem 

Počet zápisových 

lístků k 31.8. 

Záměr pro 

šk. rok    

2017/2018 

Grafický design 46 10 14 

Užitá fotografie a média 36 14 14 

Oděvní design 16 10 12 

Design keramiky a porcelánu 9 7 8 

Ekologie a životní prostředí 16 9 15 

Aplikovaná chemie 18 9 15 

Aplikovaná chemie dálk., zkr. x x 15 

Výrobce a dekoratér keramiky 14 9 20 

Sklář - výrobce a zušlech. skla 15 7 10 

Celkem 170 75 108 

 

Na základě počtu žáků k 30. 9. 2015 byla celková naplněnost školy 85,4%. 
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, O VÝSLEDCÍCH 

MATURITNÍCH ZKOUŠEK,  ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK  

 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ – K 31. 8. 2016 

 

Třída Prospělo s v. Prospělo Neprospělo Prům.prospěch 

GK1 1 20 0 2,00 

OF1 3 19 2 2,35 

ACE1 3 15 1 2,20 

G2 2 26 1 1,86 

OFK2 1 26 0 2,13 

ACE2 2 10 1 2,16 

GK3 2 14 0 2,04 

OF3 2 26 0 2,15 

ACE3 1 8 0 2,21 

GK4 2 18 0 2,32 

EF4 3 22 1 1,93 

Celkem 22 204 6 2,12 

KS1 - učni 3 17 0 2,16 

KS2 - učni 1 20 0 2,11 

KS3 - učni 0 9 0 2,23 

Celkem  4 46 0 2,17 

DAC1 7 10 0 1,63 
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VÝSLEDKY MATURITNÍCH  ZKOUŠEK 

 

Ve školním roce 2015/2016 maturovali žáci těchto oborů vzdělání: Ekologie a životní 

prostředí, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, Grafický design, Užitá fotografie 

a média. 

 

Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo 

45 4 38 3 

 

Úspěšnost žáků u maturitních zkoušek byla 93,3 %. 

 

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH  ZKOUŠEK  

 

Ve školním roce 2015/2016 skládali závěrečné zkoušky žáci 3. ročníku učebních oborů 

Výrobce a dekoratér keramiky a Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla. Závěrečné 

zkoušky se konaly formou Jednotné závěrečné zkoušky. 

 

Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo 

9 1 8 0 

 

Úspěšnost žáků u závěrečných zkoušek byla 100 %. 

 

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

V oblasti primární prevence na škole pracovala ve školním roce 2015/2016 primární 

preventistka Mgr. Andrea Krejčová. Funkci výchovného poradce vykonávala Mgr. 

Ivana Štulířová. Do kompetencí primárního preventisty patří především problematika 

návykových látek a šikany, výchovná poradkyně řeší především výukové problémy 

žáků, provádí konzultace s rodiči žáků, kteří mají výchovné problémy.  

 

V budově školy se nachází nástěnka výchovného poradce a nástěnka prevence 

patologických jevů, která je pravidelně aktualizována, a na které žáci najdou užitečné 
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kontakty a důležitá telefonní čísla v případě krizových situací. Důležité informace a 

kontakty jsou k dispozici také na webových stránkách školy. 

 

ČINNOST VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ 

 

V průběhu celého školního roku 2015/2016 se výchovná poradkyně (dále jen VP) 

věnovala konzultacím s žáky a rodiči, pomáhala při řešení výchovných či výukových 

problémů a věnovala se také podpoře a lektorování vyučujících při práci se žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Každý měsíc se také věnovala vyhodnocování 

absenci tříd, jednotlivých žáků a plnění povinností žáků z hlediska výchovných opatření 

a z hlediska předcházení jim. 

 

V září překontrolovala VP zprávy z vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické 

poradně, jejich platnost a upozornila rodiče a žáky na vhodnost nového vyšetření. 

Následně informovala všechny vyučující o žácích se speciálními vzdělávacími 

potřebami a seznámila je s vhodnými způsoby práce dle jednotlivých potřeb žáků. 

V rámci evidence žáků aktualizovala seznam žáků s SPUCH a IVP, připravila podklady 

pro výroční zprávu, podílela se na sestavení minimálního preventivního programu pro 

školní rok 2015/2016. V průběhu měsíce září se také zúčastnila adaptačních pobytu 

všech prvních ročníků – OF1, GK1, ACE1 a KS1. 

 

Na počátku měsíce října připravila VP podklady pro statistické hlášení o žácích se 

zdravotním znevýhodněním a s postižením. V průběhu měsíce října také začala 

individuálně konzultovat nabídky vysokých škol a vyplňovala se žáky přihlášky na 

vysoké školy, což činila průběžně až do konce měsíce února. V měsíci listopadu při 

čtvrtletní pedagogické radě informovala učitele o stavu žáků v oblasti výchovného 

poradenství, dále se podílela na vyhodnocováních sociometrických šetření prvních 

ročníků. V polovině měsíce ledna, na pololetní pedagogické radě, informovala VP 

vyučující o nových skutečnostech týkajících se žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Na konci měsíce ledna také kontrolovala plnění individuálních vzdělávacích 

plánů. V průběhu měsíce února vyhodnocovala VP IVP se zákonnými zástupci žáků a 

se žáky samotnými. V měsíci dubnu na pedagogické radě za 3. čtvrtletí školního roku 
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informovala VP o nových šetřeních PPP. V měsíci dubnu ukončila VP konzultace se 

žáky 4. ročníků ohledně volby vysoké školy a přihlášek na ni. Na pedagogické radě za 

druhé pololetí získala VP vyučující o výsledcích ve vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, vyhodnotila společně s vyučujícími, zákonnými zástupci a 

žáky IVP. 

 

PŘEHLED AKTIVIT V  RÁMCI PRIMÁRNÍ PREVENCE 

 

Přehled aktivit v rámci primární prevence byl zpracován do formuláře, který bylo 

možné ve školním roce 2015/2016 vyplnit ze strany škol zatím pouze dobrovolně. Do 

budoucna by mělo být jeho vyplňování povinné a bude podkladem pro MŠMT pro 

zjišťování úrovně realizace aktivit z této oblasti pro MŠMT. Vyplněný formulář 

Preventivní aktivity - uzavřené výkazy je přílohou výroční zprávy. 

 

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

 

Typ vzdělávání Počet učitelů 

Získání nebo zvýšení kvalifikace - 

ukončené 

3 

Získání nebo zvýšení kvalifikace - běžící 7 

 Počet získaných osvědčení 

Prohlubující studium 45 

 Počet školení bez osvědčení 

Prohlubující studium 9 
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH A  PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

 

PREZENTACE V TISKU 

 

Během školního roku vyšlo 11 článků o aktivitách či úspěších školy. Články vyšly 

v denících např. Karlovarský deník, Krajské listy. 

 

PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 výstava školních prací „Keramka v A-klubu“, 

 výstava prací na mezinárodním festivalu „Chebské dvorky“, 

 výstava prací a workshopy v parku u Alžbětiných lázní - akce „Keramka v 

parku“, 

 výstava v galerii SUPERMARKET  wc  – Fotografie (není) pro každého, 

 přehlídka OD v galerii SUPERMARKET  wc   – akce Vzbuďme Vary, 

 přehlídka OD v Praze Holešovicích – akce Second Round, 

 konfrontační výstava v Charlie Gallery Karlovy Vary – přehlídka a fotografie 

 výstava a prodej výrobků na „Porcelánových slavnostech“ v Karlových Varech, 

 výstava prací žáků s názvem „Dialogy“ v „Duhové paletě“ v Karlových Varech, 

 výstava prací žáků v Krajské knihovně, 

 výstava praví OD na Magistrátu KV, 

 Valentýnská módní přehlídka v OV Chomutov, 

 Vánoční punč s hejtmanem, 

 Bochovský jarmark, 

 výstava Studentský design 2016 v Brně, 

 výstava žákovských návrhů oboru Grafický design výtvarného řešení interiérů 

komunikačních prostor Karlovarské krajské nemocnice ve vestibulu KKN, 

 výstava soutěže  Et Cetera v Galerii 1 - absolventka oboru Užitá fotografie a 

media.  
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PREZENTAČNÍ AKCE  

 Výstava škol v Chomutově, 

 Kam po základní škole – výstavy škol v Ostrově, Sokolově a Chebu,  

 prezentace škol Šance 2016 v Duchcově, 

 účast na třídních schůzkách ZŠ v regionu,. 

 

SOUTĚŽE 

 olympiáda z anglického jazyka, 

 soutěž Přírodovědný klokan, 

 chemická olympiáda, 

 účast v soutěži „Studentský design 2016“, 

 soutěž Matematický klokan, 

 Soutěž Logická olympiáda (MAT) 

 Soutěž IT FITNESS (IKT) 

 Matematická soutěž SŠ, 

 uspořádání soutěže „Vánoční laťka“ – sportovní soutěž pro žáky SŠ, 

 44. ročník turnaje 17. listopadu v basketbale 

 Mikulášský turnaj v odbíjené, 

 účast v soutěžích SŠO v košíkové, ve florbalu, v odbíjené, 

 celostátní soutěž oděvních oborů Avantgarda v Lysé nad Labem – 1. místo, 

 soutěž Mladý módní tvůrce Jihlava, 

 výtvarná soutěž Region 2016 v Plzni – 3. místo, 

 SŠO – přespolní běh, košíková, stolní tenis, 

 turnaj v minikopané v rámci projektu Mládež proti drogám, 

 Pohár J. Masopusta v kopané. 

 

EXKURZE, VÝSTAVY 

 Ateliér Lesov, 

 Moritz Zdekauer 1810 s.r.o. Plesná, provozovna Stará Role, 

 Kerapo Salvap Plesná – provozovna Stará Role,  

 Imerys Tableware s.r.o. Karlovy Vary, 
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 Moser a.s. Karlovy Vary, 

 UMPRUM Praha – prezentace diplomových prací,  

 THUN – Nová Role, Concordia Lesov 

 Galerie umění Karlovy Vary – několikrát, 

 Neviditelná výstava Praha, 

 Praha – Pražský hrad, Národní galerie, Rudolfinum, Anežský klášter, 

 Bečov nad Teplou – zámek, botanická zahrada, 

 Letiště Karlovy Vary, 

 Vodárna Březová, 

 Hexion a.s. Sokolov, 

 Resur s.r.o. Otovice, 

 VaK Karlovy Vary – ČOV Drahovice, 

 Sedlecký kaolin Božíčany, 

 Chebské dvorky,  

 Design Week Praha + Second Roud, 

 Rako Chlumčany, 

 Zámek Klášterec nad Ohří, 

 BOS Automotiv Klášterec, 

 Galerie G4, Retromuzeum, GAVU Cheb, 

 Ateliér Šat, Cheb 

 Rudolf Kämpf s.r.o. - Porcelánka Loučky, 

 Fakulta umění s designu Ústí nad Labem, 

 Vlnap Nejdek, 

 Jaderná elektrárna Temelín, 

 Krajská knihovna, 

 Elektroporcelán Louny – závod Merklín, 

 Ateliér JM Lesov, 

 Plzeňský pivovar, 

 Desingblok Praha, 

 Den otevřených dveří na UMPRUM Praha, 

 Techmánie Plzeň, 
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 KMK Granit Krásno, 

 World Press Photo 2015 Praha 

 Ateliér a Galerie Josefa Sudka Praha. 

 

OSTATNÍ AKCE  

 uspořádání regionálních kol celorepublikové soutěže „Hledáme nejlepšího 

mladého chemika ČR“, 

 Burza pracovních příležitostí, 

 Fotografování ve firmě Abydos, 

 Zážitková dílna v GU KV, 

 Halloween – společná akce žáků a učitelů školy, 

 Jazykově poznávací zájezd do Edinburghu, Londýna, Amsterodamu, 

 Lyžařský kurz 1. ročníků v Jáchymově, 

 Sportovně turistický kurz 3. Ročníků maturitních oborů, 

 přednášky, besedy, filmová a divadelní představení – k doplnění výuky, 

 Vánoční nadělování - setkání žáků a zaměstnanců školy, 

 návštěva rodilých mluvčích v hodinách Aj – Austin, USA, 

 Středoškolská odborná činnost – spolupráce s VaK Karlovy Vary, 

 realizace aktivit v rámci udržitelnosti projektu „Podpora přírodovědného a 

technického vzdělávání v Karlovarském kraji“, 

 divadelní představení Bílá nemoc, 

 filmové představení Malý princ a Alenka v říši za zrcadlem, 

 koncert Podraz v Lázních III, 

 soutěž o Nejlepší výrobek (1. Až 3. ročník učňovských oborů), 

 Keramické dopoledne s mateřskými školami z regionu v odborném výcviku.  

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ 

ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

 

Ve školním roce 2015/2016 neproběhla kontrolní činnost České školní inspekce. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

 

Základní údaje o 

hospodaření školy v tis. 

Kč 

k 31. 12. 2015 k 30. 6. 2016 

činnost činnost 

hlavní doplňková hlavní doplňková 

1. Náklady celkem 27530578,82 566766,50 13590813,36 242101,05 

2. Výnosy celkem 27530578,82 1068323,00 13667853,96 591614,00 

3. Hospodářský výsledek 

před zdaněním 

0 501556,50 77040,60 349512,95 

Přijaté příspěvky a dotace k 31. 12. 2015 

1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu 

zřizovatele celkem 

0,00 

2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu 

zřizovatele celkem 

5214650,00 

    Z toho:  

           běžné provozní výdaje 4967000,00 

           stipendium 139500,00 

           Odměny ředitelů 22950,00 

           SCIO testy   

           UDRŽITELNOST                       

2200,00 

                      83000,00 

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím 

rozpočtu  zřizovatele celkem 

19059267,00 

    z toho:   

             ÚZ  33353 17785624,00 

             ÚZ  33038 - Exelence středních škol  9077,00 

             ÚZ  33049 - Rozvojový program MŠMT 

             ÚZ  33061 – Zvýšení odměňování prac.  

             ÚZ  33052 - Navýšení platů               

             ÚZ  33160 – Podpora romských žáků  

607500,00 

                      90076,00 

                    562990,00 

                        4000,00 

4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů 0,00 
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Přehled přijatých darů za období školního roku  

Sponzor - dárce Účel daru částka 

ABYDOS s.r.o. Hazlov  účelový 5600,00 

 

 

VÝSLEDKY KONTROLNÍ Č INNOSTI V EKONOMICKÉ OBLASTI  

 

V této oblasti proběhly během školního roku 2015/2016 tři kontroly. 

 

KONTROLA MŠMT  

 

Kontrola projektu spolufinancovaného z EU „Moderní SŠ“ (registrační číslo 

CZ.1.07/1.5.00/34.0932). Kontrolní zjištění - bez závad. 

 

KONTROLA OSSZ 

 

Kontrola OSSZ Karlovy Vary – odvody pojistného na sociální zabezpečení. Kontrolní 

zjištění - bez závad. 

 

KONTROLA ÚŘADU PRÁCE  

 

Kontrola Krajská pobočky Úřadu práce v Karlových Varech. Jednalo se o státní sociální 

kontrolu.  
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ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 

MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 

Škola se velmi aktivně zapojila do realizace projektů v rámci Erasmus+. Během 

školního roku 2015/2016 realizovala současně tři projekty a další tři prošly úspěšně 

schvalovacím procesem. 

 

PROJEKT „KERAMKA SE UČÍ V  EVROPĚ“ 

 

Hlavním záměrem projektu je  prohloubení jazykových, didaktických a odborných 

znalostí vyučujících všeobecných i odborných předmětů. V jeho průběhu se zrealizuje 

devět zahraničních mobilit do sedmi zemí Evropy. Sedm z nich bude probíhat v 

anglickém, dva v německém jazyce. Pět mobilit je plánováno pro nejazykové vyučující, 

z nichž  dvě  jsou zaměřeny na přírodní vědy (Finsko a Rumunsko) – již zrealizovány, 

jedna je určena pro učitele ICT (Itálie) – již zrealizována, jedna je plánována pro 

učitelku výtvarných předmětů (Velká Británie) – již zrealizována a jedna na 

prohloubení jazykových znalostí managementu (Malta) – již zrealizována. Čtyři aktivity 

jsou jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků. Z nich se již uskutečnila jedna aktivita na 

Maltě, jedna ve Velké Británii a jedna v Rakousku. Zbývá uskutečnit aktivitu 

v Německu. 

 

Termín realizace: 1. 6. 2015 až 31. 5. 2017 (24 měsíců) 

Rozpočet projektu: 17 769 EUR 

 

 PROJEKT „UČÍME SE V EVROPĚ, DRŽÍME KROK“ 

 

Projekt tematicky navazuje na projekt „Keramka se učí v Evropě“. Aktivitami tohoto 

projektu jsou čtyři aktivity pro učitele - dva jazykové kurzy (angličtina ve Velké 

Británii a ruština v Lotyšsku) a dvě stáže stínování v partnerských zahraničních školách 

(angličtina v Turecku a španělština v Portugalsku). Všechny aktivity byly během 

školního roku 2015/2016 naplánovány a uskuteční se v dalším školním roce. 
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Termín realizace: 1. 7. 2016 až 31. 10. 2017 (16 měsíců) 

Rozpočet projektu: 5 846 EUR 

 

  PROJEKT „‚ART & DESIGN IN OUR  LIVES“ 

 

Projekt partnerství mezi školami je zaměřen na žáky a učitele uměleckých oborů. 

Partnery jsou střední školy v Makedonii, Turecku a Portugalsku, na kterých se studují 

podobné umělecké obory jako na naší škole. Někteří žáci a učitelé vycestují do Turecka 

na workshop věnovaný práci s textilem, další žáci a učitelé vyjedou do Portugalska na 

workshop věnovaný klasické fotografii a grafice. Naše škola připravuje dva workshopy 

pro žáky a vyučující z Turecka a Portugalska. V dubnu 2017 naše škola zorganizuje 

v Karlových Varech závěrečné setkání žáků a učitelů všech partnerských škol. Všechny 

aktivity byly ve školním roce 2015/2016 připraveny a zároveň se uskutečnila úvodní 

schůzka všech partnerských škol v Makedonii. 

 

Termín realizace: 1. 9. 2015 až 31. 8. 2017 (24 měsíců) 

Rozpočet projektu: 19 100 EUR  

 

DALŠÍ PROJEKTY  

 

Dalšími, ve školním roce 2015/2016 schválenými projekty jsou: „První stáže 

v zahraničí“, „Eco - Hiking Europe“ a „Potter rating“. Tyto projekty se začnou 

realizovat na začátku školního roku 2016/2017 a budou v celkové výši 109 818 EUR. 
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ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ  

 

Škola v tomto školním roce nerealizovala další vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

Škola zahájila v září 2015 první ročník dálkového zkráceného studia oboru vzdělání 

Aplikovaná chemie. Toto studium bylo školou připraveno zejména na základě 

požadavku firmy Hexion a. s., která se dlouhodobě potýká s nedostatkem 

kvalifikovaných pracovníků středoškolského chemického vzdělání. 

 

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH  A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ  

 

Viz. bod 11. Projekty popsané v bodě 11 jsou financovány z fondů EU.  

 

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S  ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 

ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ  

 

Škola je dlouhodobě členem několika sdružení a také spolupracuje s množstvím firem a 

institucí.  

 

ČLENSTVÍ V JINÝCH ORGANIZACÍCH  

 

Škola je členem těchto asociací a sdružení: Asociace středních a vyšších odborných škol 

s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory, Asociace středních 

průmyslových škol České republiky, Unie školských asociací ČR – CZESHA, 

Silikátového svazu, České umění skla Czech Art of Glass. 
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SEKTOROVÉ DOHODY  

 

V roce 2012 škola podepsala na období 2012 – 2020 Sektorovou dohodu pro keramiku 

a v roce 2015 škola podepsala na období 2015 – 2020 Sektorovou dohodu pro chemii. 

 

DALŠÍ PARTNEŘI 

 

Vzhledem k typům a množství nabízených oborů vzdělání je nutná spolupráce s dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělání. Tato spolupráce má různou podobu. Odborný 

výcvik u učebních oborů, úprava Jednotného zadání pro závěrečné zkoušky, praxe žáků,  

exkurze, přednášky atd. Odborný výcvik žáků učebních oborů probíhal v Moser a. s. 

Karlovy Vary a v Českém porcelánu Dubí a.s..                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Přehled partnerů: 

MOSER, a.s. Karlovy Vary    www.moser-glass.com 

G.Benedikt Karlovy Vary s.r.o.   www.hotelovy-porcelan.cz 

Bohemia Porcelán Moritz Zdekauer 1810 s.r.o. www.bohemiamz.cz 

Thun 1794, a.s., Nová Role    www.thun.cz 

Český porcelán a.s. Dubí    www.cesky.porcelan.cz 

König porzellan Sokolov spol s.r.o.   www.koenig-porzellan.cz 

Atrelier JM Lesov     www.atelierlesov.cz 

Elektroporcelán Louny a.s., pobočka Merklín www.epl.cz 

LASSELSBERGER, s.r.o - Rako   www.rako.cz 

IMERYS Tableware CR s.r.o.   www.imerys.com 

Sedlecký kaolin a.s. pobočka Božičany  www.sedlecky-kaolin.cz 

KMK Granit, a.s. Krásno    www.kmkgranit.cz 

HEXION a.s. Sokolov    www.hexion.com 

Sokolovská uhelná a.s.     www.suas.cz 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.  www.vodakva.cz 

FCC Česká republika, s.r.o. – provozovna Tisová www.fcc-group.eu 

Galerie Umění Karlovy Vary    www.galeriekvary.cz 

Galerie Supermarket WC    www.supermarketwc.cz 

http://www.moser-glass.com/
http://www.hotelovy-porcelan.cz/
http://www.bohemiamz.cz/
http://www.thun.cz/
http://www.cesky.porcelan.cz/
http://www.koenig-porzellan.cz/
http://www.atelierlesov.cz/
http://www.epl.cz/
http://www.rako.cz/
http://www.imerys.com/
http://www.sedlecky-kaolin.cz/
http://www.kmkgranit.cz/
http://www.hexion.com/
http://www.suas.cz/
http://www.vodakva.cz/
http://www.fcc-group.eu/
http://www.galeriekvary.cz/
http://www.supermarketwc.cz/
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Polypress, s.r.o.      www.polypress.cz 

MB - SVING s.r.o. Karlovy Vary   www.sving.cz 

Městská policie Karlovy Vary   www.mpkv.cz 

Úřad práce Karlovy Vary    www.portal.mpsv.cz 

Římskokatolická farnost Cheb – Farní charita www.charita.farnostcheb.cz 

Pomoc v nouzi, o.p.s. (intervenční centrum)  www.pomocvnouziops.cz 

ACET ČR, z. s. Zdeněk Pospíšil   www.acet.cz 

proFem o.p.s.                 www.profem.cz 

Křesťanská akademie mladých, z. s. (EXIT TOUR) www.exittour.cz 

Svět záchranářů (Centrum pro zdraví a bezpečí) www.svetzachranaru.cz 

Policie ČR Karlovy Vary    www.policie.cz 

Nadační fond Českého rozhlasu (Světluška)        http://www.rozhlas.cz/svetluska/portal/ 

Liga proti rakovině (Květinový den)   www.lpr.cz 

Farní charita Karlovy Vary (Tříkrálová sbírka) www.kv.charita.cz 

Tyfloservis, o.p.s. Karlovy Vary (Bílá pastelka) www.tyfloservis.cz 

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary www.pppkv.cz 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Bc. Markéta Šlechtová, ředitelka školy, MPA                                                                   

 

 

 Školská rada schválila dne: 24. 10. 2016 

 

 

Č. j. SPSKSKV/2016/826    

 

 

Příloha: Preventivní aktivity - uzavřené výkazy 
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