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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.

V průběhu školního roku nedošlo k změně stavu uzavření staré části budovy školy.
Škola nadále realizuje svoji činnost pouze ve 2/3 užitné plochy oproti stavu
původnímu, tj. stavu z doby do března 2017. I přes výše zmíněné škola během
školního roku 2017/2018 škola zrealizovala:
 výměna zářivkových světel a rekonstrukce elektroinstalace v učebnách,
 rekonstrukce plynových stanicí,
 oprava revizní šachty,
 výměna žaluzií v učebnách,
 oprava střechy,
 nákup lavic a židlí do učebny,
 výměna podlahové krytiny v učebně,
 výmalba a oprava nátěrů v prostorách školy,
 rekonstrukce kabinetů tří kabinetů (podlahy, elektroinstalace, výmalba,
nábytek.

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ VYUČOVANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Učební obory:
Kód

Název

Forma

2857H01

Výrobce a dekoratér keramiky

D

2858H01

Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

D
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Maturitní obory:
Kód

Název

Forma

1601M01

Ekologie a životní prostředí

D

2844M01

Aplikovaná chemie

D

8241M02

Užitá fotografie a média

D

8241M05

Grafický design

D

8241M07

Oděvní design

D

8241M12

Design keramiky a porcelánu

D

D – denní 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. Škola přijala školního psycholožku.

Zabezpečení specializovaných činností školy:
Název pozice

Specializační studium

Výchovný poradce

Ano

Metodik primární prevence

studuje

Koordinátor ŠVP

Ano

Metodik a koordinátor ICT

Ne

Stav pedagogických a nepedagogických pracovníků 30. 6. 2018:
Počet osob

Průměrný přepočtený počet na plně
zaměstnané

Pedagogové

45

40,92

Školní psycholog

1

1,00

Nepedagogové

13

11,35
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Věková struktura pedagogů k 30. 6. 2018 (včetně MD, RD):
Věkové rozpětí

Počet zaměstnanců

25 – 29

3

30 – 34

6

35 – 39

8

40 – 44

7

45 – 49

6

50 – 54

4

55 – 59

2

60 +

10

V pedagogickém sboru bylo 56,5 % žen a 43,5 % mužů. Mezi nepedagogickými
pracovníky bylo 77 % žen a 23 % mužů.

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

V rámci přijímacího řízení do oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí a oboru
Aplikovaná chemie skládali uchazeči přijímací zkoušku formou jednotné přijímací
zkoušky z českého jazyka a matematiky, v uměleckých oborech uchazeči konali zkoušku
talentovou a školní přijímací zkoušku z českého jazyka a dějepisu. Do dvou oborů
vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem uchazeči přijímací
zkoušku nekonali.
Název oboru

Počet přihlášek

Počet zápisových

Záměr pro

celkem

lístků k 31. 8.

šk. rok

2018

2019/2020

Grafický design

58

14

14

Užitá fotografie a média

33

12

14

Oděvní design

13

9

12

Design keramiky a porcelánu

10

7

8

Design skla

x

x

6

7

Ekologie a životní prostředí

24

8

15

Aplikovaná chemie

22

10

15

Aplikovaná chemie dálk., zkr.

0

0

0

Výrobce a dekoratér keramiky

1

0

20

Sklář - výrobce a zušlech. skla

0

0

10

161

60

114

Celkem

Na základě počtu žáků k 30. 9. 2017 byla celková naplněnost školy vzhledem ke
kapacitě školy 83 %.

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, O VÝSLEDCÍCH MATURITNÍCH
ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ – K 31. 8. 2018

Třída

Prospělo s vyz.

Prospělo

Neprospělo

Prům. prospěch

GK1

2

19

2

2,36

OF1

2

21

2

2,41

ACE1

3

17

2

2,49

GK2

5

16

0

2,05

OF2

2

20

4

2,46

ACE2

3

13

1

2,10

GK3

0

14

3

2,28

OF3

0

16

4

2,47

ACE3

4

12

0

1,90

G4

3

24

0

1,95

OFK4

0

25

1

2,47

ACE4

1

11

1

2,49

Celkem

25

208

20

2,29
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KS1 - učni

1

12

1

2,35

KS2 - učni

2

9

1

2,13

KS3 - učni

4

13

1

2,37

Celkem

7

34

3

2,28

VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Ve školním roce 2017/2018 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

64

7

46
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VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Ve školním roce 2017/2018 skládali závěrečné zkoušky žáci těchto 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

17

3

14

0
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ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Na začátku školního roku 2017/2018 bylo zřízeno školní poradenské pracoviště, jehož
členy jsou: výchovná poradkyně, která je zároveň vedoucí, školní psycholožka,
kariérová poradkyně, školní metodička prevence a ředitelka školy. Školní poradenské
pracoviště se scházelo na společných jednáních dvakrát za měsíc.
V budově školy se nachází nástěnka výchovného poradce, nástěnka prevence sociálně
patologických jevů a kariérového poradenství, které jsou pravidelně aktualizovány, a
na které žáci najdou užitečné kontakty a důležitá telefonní čísla v případě krizových
situací. Důležité informace a kontakty jsou k dispozici také na webových stránkách
školy.
Členky školního poradenského pracoviště se zúčastnily celkem 46 školení (bez ředitelky
školy).
Zřízení školního poradenského pracoviště, a to včetně nových pracovních pozic,
považujeme za velmi přínosné pro realizaci výchovně vzdělávacího procesu.

ČINNOST ŠKOLNÍ METODIČKY SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Do kompetencí školní metodičky prevence sociálně patologických jevů patří především
problematika návykových látek a šikany.
Přehled aktivit v rámci primární prevence byl zpracován do formuláře, který připravilo
MŠMT. Vyplněný formulář Preventivní aktivity - uzavřené výkazy je přílohou výroční
zprávy.

ČINNOST VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ

V průběhu celého školního roku 2017/2918 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

(SVP). Každý měsíc
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se také

věnovala

vyhodnocování absenci tříd, jednotlivých žáků a plnění povinností žáků z hlediska
výchovných opatření a z hlediska předcházení jim. VP se v průběhu celého školního
roku vzdělávala v oblastech práce se žáky se SVP.
V září překontrolovala VP 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 SVP a individuálními vzdělávacími plány (IVP),
připravila podklady pro výroční zprávu, podílela se na sestavení minimálního
preventivního programu pro školní rok 2017/2018. V průběhu měsíce září se také
zúčastnila společně se školní psycholožkou adaptačních pobytu všech prvních ročníků –
OF1, GK1, ACE1 a KS1. Na počátku měsíce října připravila VP podklady pro statistické
hlášení o žácích se SVP. V měsíci listopadu při čtvrtletní pedagogické radě informovala
učitele o stavu žáků v oblasti výchovného poradenství. 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 informovala VP o nových
vyšetřeních pedagogicko-psychologické poradny. 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.

ČINNOST ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY

Ve školním roce 2017/2018 byla zřízena samostatná funkce školního psychologa.
Činnost školní psycholožky byla vedena směrem k žákům, rodičům i pedagogům, žáci
tvořili 74% klientů školní psycholožky.
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Graf: Kategorie obtíží, se kterými žáci navštívili školního psychologa
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ČINNOST KARIÉROVÉ PORADKYNĚ

Ve školním roce 2017/2018 byla zřízena samostatná funkce kariérní poradce, která
spadá do pracovní skupiny školního poradenského pracoviště.
Kariérový poradce se v průběhu školního roku zabýval následujícími aktivitami:
 vytvářel informační panel o důležitých termínech, např. dnech otevřených
dveřích VOŠ a VŠ, soutěžích a výstavách vzdělávání
 pravidelně žákům zprostředkovával tiskoviny o možnostech dalšího vzdělávání
 prováděl osobní konzultace se žáky, pomáhal s výběrem vhodného oboru
dalšího vzdělávání
 pomáhal žákům s vyplňováním přihlášek na VOŠ a VŠ, zároveň kontroloval jejich
správnost
 komunikoval se žáky emailem a přes „škola online“, zodpovídal jejich dotazy na
téma vzdělávání
 konzultoval nabídky studijních materiálů s kolegy z dalších oborů
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 zajišťoval pro žáky oborové exkurze a návštěvy VŠ: Unipetrol Litvínov,
Sokolovská uhelná, VŠCHT Praha, VŠB TU
 zúčastňoval se odborných konferencí na téma vzdělávání a zaměstnanost
 setkával se s významnými zaměstnavateli z Karlovarského kraje.

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Typ vzdělávání

Počet učitelů

Získání nebo zvýšení kvalifikace -

0

ukončené
Získání nebo zvýšení kvalifikace - běžící

4
Počet získaných osvědčení

Prohlubující studium

92
Počet školení bez osvědčení

Prohlubující studium

35

Škola v tomto školním roce zrealizovala pro celý pedagogický sbor Odborný kurz první
pomoci.

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

PREZENTACE V TISKU

Během školního roku vyšlo několik článků o aktivitách či úspěších školy. Články vyšly
v denících např. Karlovarský deník, Krajské listy a na facebokových stránkách
Karlovarského kraje.
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CELOSTÁTNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH

 Oděv a Textil 2017, Liberec; 1. místo; celostátní soutěž s mezinárodní účastí,
kategorie Jitka Klett – multikulturalismus, kolekce Respekt
 Region 2018, Plzeň; 1. místo; mezinárodní soutěž středních škol uměleckých
oborů; kresba busty
 Avandgarda 2018, Lysá nad Labem; 2. místo; celostátní soutěž mladých
módních tvůrců; kategorie První republika, kolekce In bloom
 Avandgarda 2018, Lysá nad Labem; 3. místo; celostátní soutěž mladých
modních tvůrců; kategorie První republika, kolekce Lets´dance
 Oděv a Textil 2017, Liberec; 3. místo; celostátní soutěž s mezinárodní účastí;
kategorie povinná četba, kolekce Květy zla

AKTIVITY ŠKOLY

ZÁŘÍ 2017
 adaptační kurz třídy KS1
 Porcelánové slavnosti u GH Pupp
 zahraniční výjezd vybraných žáků Erasmus+ - Finsko
 turistický kurz třídy OF3
 exkurze keramiků KS3 do porcelánky Loučky
 exkurze fotografů z OF2, OFK4 Praha - výstava fotografií Sebastiano Selgado
 vernisáž výstavy Sbírka porcelánu SUPŠ KV v Letohrádku Ostrov
 adaptační kurz třídy OF1
 turistický kurz tříd GK3 + ACE3
 2. ročníky výtvarných oborů: výtvarný plenér
 adaptační kurz třídy ACE1
 soutěž Oděv a Textil Liberec - OF2 a OF3 oděvy
 třídní schůzky s rodiči třídy KS1
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 adaptační kurz třídy GK1
 Výstava škol Cheb

ŘJEN 2017
 OFK4: přednáška o Evropských fondech
 Studentské volby na SUPŠ KV
 ACE4, G4: přednáška o Evropských fondech
 soutěž SŠ v přespolním běhu (SPŠ Ostrov)
 zájezd žáků do Berlína
 Výstava škol Sokolov
 OF1+KS1: Hrou proti AIDS (Primárně-preventivní akce na PgŠ)
 GK1+ACE1: Hrou proti AIDS (Primárně-preventivní akce na PgŠ)
 charitativní akce Bílá Pastelka
 třídní schůzky s rodiči 1. ročníků maturitních oborů
 Výstava škol Ostrov
 ACE1: beseda - Právo a morálka
 KS1: beseda - Právo a morálka
 OF1: beseda - Právo a morálka
 soutěž SŠ ve stolním tenisu
 vybraní chemici ACE3+ACE4 - výjezd Slovensko Erasmus+
 Chemický den a přírodovědná přednáška pro ZŠ Konečná
 Den otevřených dveří
 GK1: beseda - Právo a morálka
 OFK4 - fotografové: Exkurze Den otevřených dveří FUD Plzeň
 KS2: beseda - Šikana a kyberšikana
 OF2: beseda - Šikana a kyberšikana
 OFK4: beseda - Šikana a kyberšikana
 Předávání ocenění nejúspěšnějším žákům Karlovarského kraje
 GK3: beseda - Neukázněný řidič
 KS3: beseda - Neukázněný řidič
 OF3: beseda - Neukázněný řidič
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 GK2: beseda - Šikana a kyberšikana
 ACE2: beseda - Šikana a kyberšikana
 Oděváři OF1, OF2 a OF3 - Exkurze do oděvní firmy v Lubenci

LISTOPAD 2017
 ACE3: beseda - Neukázněný řidič
 vybraní žáci OF3+OFK4 - výjezd Portugalsko Erasmus+
 Výstava škol Chomutov
 ACE4: beseda - Špatná kovbojka
 G4: beseda - Špatná kovbojka
 soutěž SŠ v basketbalu u nás ve škole (Pohár primátora)
 Třídy G4+OFK4: Výtvarná exkurze do galerií v Praze
 kulturní představení pro všechny žáky ("To jste ještě neslyšeli")
 ACE2: beseda - Šikana a kyberšikana
 OFK4: beseda - Špatná kovbojka
 soutěž SŠ v basketbalu na SŠ SaS K.Vary
 1. kolo regionální soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2017/2018
 soutěž Mladý módní tvůrce Jihlava

PROSINEC 2017
 školení První pomoc pro zaměstnance školy (1. část)
 přednáška ateliéru GD1 UJEP Ústí nad Labem pro grafiky 3. a 4. ročníku
 Mikulášský turnaj v odbíjené na SUPŠKV (určené týmy z každé třídy v
tělocvičně)
 školení První pomoc pro zaměstnance školy (2. část)
 ACE1-ekologové: exkurze Hvězdárna Karlovy Vary
 ACE1: beseda - 10 pravidel
 KS1: beseda - 10 pravidel
 OF1: beseda - 10 pravidel
 SŠ soutěž v halovém fotbalu chlapci (Mgr. Poula)
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 2. regionální kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2017/2018
v K. Varech (pro ZŠ Karlovarského kraje)
 2. regionální kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2017/2018
v Plzni (pro ZŠ Plzeňského kraje)
 GK1: beseda - 10 pravidel
 Oděvní design 1.- 4. ročník: exkurze oděvní firma Kraslice
 ACE1+ACE2+ACE3+ACE4: exkurze do Národního muzea v Praze
 Fotografové z OF3 a OFK4 plus KS2 keramici - exkurze Moser
 soutěž SŠ v halovém fotbalu
 SŠ soutěž v halovém fotbalu dívky
 zájezd na vánoční trhy v Regensburgu
 soutěž Vánoční laťka

LEDEN 2018
 Tříkrálová sbírka
 soutěž SŠ v plavání
 3. regionální kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2017/2018
- laboratoře školy
 ACE2-chemici: exkurze Vodakva Březová
 OF1: sociometrie (pokračování adaptace 1. ročníků)
 GK1: sociometrie (pokračování adaptace 1. ročníků)
 divadelní představení pro všechny žáky (Tajemství pánu Becherů)
 Soutěž Region 2018 Plzeň
 KS2: beseda - Diskriminace
 OF2: beseda - Diskriminace
 GK2: beseda - Diskriminace
 ACE2: beseda - Diskriminace
 3. ročníky maturitních oborů - přednáška policie ČR
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ÚNOR 2018
 olympiáda v anglickém jazyce
 GK1: sociometrie (dokončení)
 OF1: sociometrie (dokončení)
 maturitní ples
 GK1: sociometrie (pokračování adaptace 1. ročníků)
 OF1: sociometrie (pokračování adaptace 1. ročníků)
 OF3-oděvy: exkurze na klauzurní práce FUD Ústí nad Labem
 chemici ACE3 a ACE4: Exkurze Unipetrol Litvínov
 Beseda pro oděvní design - Meka-up Institut Praha
 ACE1: sociometrie
 KS1: sociometrie

BŘEZEN 2018
 výběr žáků GK3 a KS3 - výjezd Francie (Erasmus+)
 soutěž SŠ ve florbalu (SŠ SaS K. Vary)
 klauzurní práce 4. ročníků výtvarných oborů
 Chemická olympiáda
 ACE1: sociometrie (dokončení)
 KS1: sociometrie (dokončení)
 Chemický den a přírodovědná přednáška pro ZŠ
 Matematický klokan
 zahraniční zájezd v rámci DVK a ANJ - Holandsko, Francie
 1. ročníky - lyžařský kurz
 3. ročníky maturitních oborů: Workshop na krajském ředitelství Policie ČR
 beseda se zástupci Synthomer Sokolov
 Fotografové 1. - 3. roč.: beseda s Martinem Faltejskem (Czech Press Foto)
 4. ročníky a KS3: beseda na Úřadu práce
 Chemický den a přírodovědná přednáška pro ZŠ Konečná
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DUBEN 2018
 KS1: beseda - Domácí násilí
 ACE1: beseda - Domácí násilí
 soutěž SŠ ve volejbalu (SPgŠ a G a VOŠ K: Vary)
 vernisáž výstavy žákovských prací fotografů 1-4 v Krajské knihovně (
 OF1: beseda - Domácí násilí
 Jobshadowing - návštěva ze Španělské SŠ v rámci Erasmus+
 filmové představení pro všechny žáky (S láskou Vincent)
 soutěž Avantgarda Lysá nad Labem (oděvní design
 GK1: beseda - Domácí násilí
 výběr žáků ACE2 a ACE3 - výjezd Erasmus+ Španělsko
 Skláři 1. - 3. roč.: Exkurze do sklárny O-I Manufacturing Nové Sedlo
1.ročníky+ACE2+KS2: Exit Tour - beseda "Kdy je selfie trestným činem"

KVĚTEN 2018
 GK1+OF1: Exkurze do Krajské knihovny
 ACE1: Exkurze do Krajské knihovny
 Výjezd Erasmus+ - Workshop Turecko
 SŠ soutěž ve fotbalu - Pohár JM (SOŠ stavební K. Vary)
 všechny ročníky výtvarných oborů: přednáška Právní ochrana duševního
vlastnictví (Autorské právo)
 ACE2, ACE3, OF3 a GK3-grafici: Charitativní sbírka Květinový den
 keramici z GK2 a GK3: Exkurze Elektroporcelán Merklín
 1. ročníky, GK2+KS2+OF2: beseda s komunitními pracovníky "Resocializace"
 GK1-keramici: exkurze Božíčany
 všechny 1. ročníky: přednáška Planeta Země 3000 (Myanmar, divoká cesta do
Barmské říše)
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ČERVEN 2018
 Zahájení výstavy "Třeťáci" - práce grafiků v Krajské knihovně (pobočka
Drahovice)
 ACE2-ekologové: terénní cvičení v rámci GEO - Eko Hiking projekt naučné stezky
(Erasmus+)
 OF2-fotografie: Exkurze na FUD Plzeň
 GK3-grafici: exkurze - klauzurní práce Umprum Praha+výstava komiksů
 klauzurní práce 1. - 3. ročníků maturitních oborů
 přírodovědný kurz ekologů třídy ACE1
 projektový týden pro chemiky ACE1 a celé třídy ACE2 a ACE3
 fotografové 1. - 3. roč.: Beseda s fotografkou Annou Rouskovou-Markovou
 Vernisáž výstavy učňovských prací v A-klubu
 filmové představení pro všechny žáky
 GK1+GK3-keramici: exkurze Thun 1794, Nová Role
 GK2-keramici: exkurze Atelier JM Lesov
 GK1-grafici: grafický plenér TYPOJINAK
 GK2-grafici: Exkurze tiskárna Garmond
 GK3-grafici: Monitoring vizuálního smogu ve městě
 OF1+OF3-fotografové: focení fiktivní svatby v kostele
 OF2-fotografové: Exkurze Ateliér Hubatka + focení v terénu
 KS1+KS2: Prohlídka památek Karlovy Vary
 OF1-oděvy: exkurze Vlnap Nejdek
 ACE1+ACE2+ACE3-chemici: měření teploty a pH pramenů a studánek v
Karlových Varech
 OF2+OF3-oděvy: textilní workshop v Letohrádku Ostrov
 ACE1+ACE2+ACE3-ekologové: exkurze a workshop na PF UK v Praze
 vybraní žáci KS1 a KS2 oboru Sklář: exkurze do sklárny Lamberts, Waldsassen
Německo
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ
INSPEKCÍ

Ve školním roce 2017/2018 proběhla jedna kontrolní činnost České školní inspekce.

Kontrola Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát – kontrola dodržování
vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních
předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, vykonávaná podle ustanovení §
174 odst. 2 písm. d) školského zákona; zaměřená na průběh a výsledky ústní zkoušky
profilové části maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu Dějiny výtvarné kultury.
-

bez závad

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Základní údaje o

k 31. 12. 2017

k 30.06. 2018

hospodaření školy v tis. Kč

činnost

činnost

hlavní

doplňková

hlavní

doplňková

1. Náklady celkem

34259724,31

224342,03

17348472,52

90761,16

2. Výnosy celkem

34259724,31

772324,56

17627476,67

310408,00

0

547982,53

279004,15

219646,84

3. Hospodářský výsledek
před zdaněním

Přijaté příspěvky a dotace
1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu

k 31. 12. 2017
0,00

zřizovatele celkem
2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu

5290400,00

zřizovatele celkem
Z toho:
běžné provozní výdaje

4931000,00

stipendium

240000,00
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Odměny ředitelů

0,00

UDRŽITELNOST

119400,00

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím

24517496,96

rozpočtu zřizovatele celkem
z toho:
ÚZ 33353

22434476,00

ÚZ 33049 - Rozvojový program MŠMT

911520,00

ÚZ 33073 - Navýšení platů nepedagogických

232614,96

pracovníků
ÚZ 33052 – Navýšení platů pedagogických i

938886,00

nepedagogických pracovníků
4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů

0,00

Přehled přijatých darů za období školního roku
Sponzor - dárce

Účel daru

částka
0,00

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH OSTATNÍCH KONTROL – MIMO KONTROL ČŠI

V této oblasti proběhly během školního roku 2017/2018 2 kontroly.

FINANČNÍ KONTROLA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Kontrola VZP – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného – bez závad
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KONTROLA V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

Kontrola Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – kontrola dodržování
povinností stanovených předpis o požární ochraně – bylo zjištěno, že v 1. podzemním
podlaží jsou umístěné 3 místnosti, kde se vyskytovaly barvy a hořlaviny a na dveřích do
těchto místnosti nebylo provedeno označení příslušnými bezpečnostními značkami.
-

Závady byly odstraněny ihned, na dveře byly umístěny příslušné značky.

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH
PROGRAMŮ

Škola se velmi aktivně zapojuje do realizace projektů v rámci Erasmus+. Během
školního roku 2017/2018 realizovala současně šest projektů a další dva prošly úspěšně
schvalovacím procesem. Škola také začala realizovat projekt v rámci OPVVV tzv.
šablony.

PROJEKTY ERASMUS+

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).
Termín realizace: 1. 7. 2016 až 31. 10. 2017 (16 měsíců)
Rozpočet projektu: 5 846 EUR
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PROJEKT „ECO – HIKING EUROPE“

Projekt partnerství mezi školami je zaměřen na žáky přírodovědně technických oborů.
Projektový tým si v přípravné fázi záměrně vybral své partnery dle lokace jejich školy a
země, ve které se nachází. Naše partnerské instituce se tak nachází ve všech částech
evropského kontinentu – Kréta, Portugalsko, Rumunsko, Finsko a ČR. Každá z institucí
se navíc nachází v blízkosti ekologicky významné lokality. Aktivity, které budou
realizovány, se přímo odvíjí od lokace partnerských institucí. V listopadu 2016 se
konala první aktivita na Krétě – poznávání národního parku VAI se vzácnými druhy
palem, a přímořskou kulturou. V dubnu 2017 proběhla druhá aktivita v Portugalsku –
poznávání národního parku Serra de Estrela kolem nejvyšší hory Portugalska, zaměření
na léčivé byliny používané v lékařství a floru obecně. V září 2017 proběhne aktivita ve
Finsku. Zde budou žáci objevovat typickou přírodu severního Finska v národním parku
Patvinsuo. V říjnu 2017 proběhne workshop v ČR, zaměřený na naučné stezky v
Krušných Horách. Výsledkem zde bude kompletní návrh nové naučné stezky. V dubnu
2018 proběhne workshop v Rumunsku, v deltě Dunaje, zaměřený na ptactvo a
pozorování vzácných ptáků. Závěrečná aktivita v září 2018 v ČR bude finální exhibice
celého projektu, kde budou vystaveny produkty a popsány veškeré aktivity. Každé
aktivity se budou účastnit 4 žáci z každé instituce, v doprovodu 1-2 učitelů. Závěrečné
exhibice se budou účastnit 2 členové týmu z každé země.
Termín realizace: 1. 9. 2016 až 30. 9. 2018
Rozpočet projektu: 25 500 EUR

PROJEKT „PRVNÍ STÁŽE V ZAHRANIČÍ”

Projekt je zaměřen na žákovské a učitelské stáže v partnerských školách. Našimi
partnery jsou keramické lyceum ve Francii a umělecká škola v Portugalsku v Portu.
Cílem projektu je vyslat žáky a učitele uměleckých oborů (design keramiky a porcelánu,
fotografie, oděvního designu) na zahraniční stáž a umožnit jim načerpat nové
zkušenosti a rozvíjet jejich odborné znalosti a dovednosti. Nejvíce žáků (14) vycestuje
ve dvou turnusech na stáž do keramického lycea ve francouzském Longchamp.
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V listopadu 2016 vyjela první skupina pod vedením dvou vyučujících na čtrnáctidenní
pobyt věnovaný modelování, tvarování a práci s hlínou. Další turnus proběhne o rok
později, ale tentokrát se žáci budou věnovat dekoraci a způsobům zdobení. Partnerská
škola v portugalském Portu v letošním roce přivítala dva vyučující fotografie a
oděvního designu na tzv. stínování. V polovině listopadu 2017 tři žáci fotografie a dva z
oděvního designu absolvují v Portu třítýdenní stáž zaměřenou na výuku odborných
předmětů. Projekt pracovních stáží pro žáky je pilotní a škola doufá, že možnosti
zahraničních stáží zvýší a obohatí odborné a jazykové dovednosti a znalosti.
Termín realizace: 1. 10. 2016 až 31. 5. 2018
Rozpočet projektu: 41 768 EUR

PROJEKT “POTTER RATING”

Projekt partnerství spolupráce v odborném školství je plánován na více než 2 roky a
jeho hlavním cílem je příprava a praktické ověření metodiky testování keramiků.
Žadatel a koordinátor projektu je Asociace řemeslníku Východních Karpat ze Slovenska
a partnery vysoká škola v Turecku, Keramická asociace na Kypru, Krajská dobrovolnická
organizace v Polsku a Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary.
Projekt je zaměřen na inovace v zavádění celoevropských standardů hodnocení
keramiků. V rámci projektu se vytváří dva zásadní výstupy, prvním je rekvalifikační
kurz pro keramiky a druhým zkouška odborných znalostí keramika amatéra. Z každé
země se účastní dva zástupci (koordinátor + odborník na danou oblast). Zástupci
zapojených organizací v rámci společných jednání v jednotlivých zemích také navštíví
keramické dílny popř. muzea a seznámí se s místní tradiční výrobou a dekorací
keramiky. Za školu jsou do projektu kromě koordinátorky zapojeny dvě odborné
učitelky.
Termín realizace: 1. 9. 2016 až 31. 12. 2018 (28 měsíců)
Rozpočet projektu: 42 500 EUR
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PROJEKT „ČESKO-SLOVENSKÁ SPOLUPRÁCE CHEMIKŮ A EKOLOGŮ“

Česko-Slovenská spolupráce chemiků a ekologů” je projekt, který připravil tým Střední
uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary ve spolupráci s partnerskou organizací
Spojená škola Rastislavova 332, Nováky 97271 na Slovensku. Významným impulsem
pro podávání této žádosti byli dotazy žáků a rodičů maturitního oboru Aplikovaná
chemie na možnosti stáže v zahraničí. Na základě již probíhajících projektů škola
vyhodnotila a dopracovala Evropský plán rozvoje, ve kterém definovala dlouhodobé
potřeby a hlavní záměr organizace. V dlouhodobých potřebách si stanovila i možnosti
zahraničních stáží žáků a pracovníků pro všechny vyučované obory nejen v
partnerských školách ale přímo i v podnicích. Celkem je naplánováno 8 žákovských a 2
učitelské mobility na Slovensko. Délka mobility pro žáky byla zvolena 2 týdny, u
vyučujících max. týden. V září 2017 se uskutečnilo první stínování jedné paní učitelky
v partnerské škole. V polovině října 2017 vyjede jedna učitelka, tři žáci 4. ročníku a
jedna žákyně 3. ročníku na čtrnáctidenní stáž do partnerského podniku FORTISCHEM a.
s. Druhé kolo žákovských výjezdů se uskuteční koncem jara 2018 a poslední výjezd
vyučující proběhne v září 2018.
Termín: 1. 9. 2017 až 30. 9. 2018 (13 měsíců)
Rozpočet projektu: 17 700 EUR

PROJEKT „UČÍME SE V EVROPĚ, DRŽÍME KROK“

Projekt je v pořadí třetím navazujícím projektem.

Jeho hlavním záměrem je

prohloubení jazykových, didaktických a odborných znalostí vyučujících všeobecných a
odborných předmětů, s perspektivou rozšíření kurikula o dvojjazyčnou výuku
předmětů, včetně zaměření na současné metody a jejich přenos do praxe.
Plánováno je 8 zahraničních mobilit do 5 zemí Evropy, z nichž 7 bude probíhat
v anglickém, 1 španělském a 1 v ruském jazyce. Jedná se o 2 typy aktivit: dvě stáže „Job
Shadowingu“ pro vyučující cizích jazyků – angličtiny (španělštiny), specializují se na
zlepšení a rozvoj jazykových a didaktických dovedností při výuce jazyků. Současně
jedna z učitelek, která je zároveň učitelkou geografie, bude mít za úkol stínování
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dvojjazyčné (C1) výuky přírodních věd. Druhou skupinu tvoří 6 čistě jazykových kurzů
(RJ + AJ) určených pro management a vyučující angažované v projektech se žáky. Při
výběru těchto účastníků sehrála významnou roli znalost anglického jazyka min. na
úrovni A2, ochota pomáhat organizaci v jejich školních i mimoškolních aktivitách,
oborová specializace pro budoucí projekty a zájem o prohloubení vlastní kvalifikace.
Termín: 1. 10. 2017 až 30. 9. 2019 (24 měsíců)
Rozpočet projektu: 12 276 EUR

PROJEKT „GEO-EXPLORERS” – NOVĚ SCHVÁLENÝ

Projekt partnerství mezi školami je zaměřen na žáky přírodovědně technických oborů.
Projektový tým si v přípravné fázi záměrně vybral své partnery dle lokace jejich školy a
země, ve které se nachází. Naše partnerské instituce se tak nachází ve všech částech
evropského kontinentu – Kréta, Portugalsko, Rumunsko, Finsko a ČR. Každá z institucí
se navíc nachází v blízkosti geologicky významné lokality. Aktivity, které budou
realizovány, se přímo odvíjí od lokace partnerských institucí.
První workshop se uskuteční v listopadu 2018 na Krétu, kde žáci navštíví geoparky a
budou pozorovat tvoření skal. Druhý výjezd v dubnu 2019 bude do Portugalska, které
svou geografickou polohou umožňuje pozorovat jak tvoření hor, tak i mořské útesy.
Třetí cesta v září 2019 povede do Severní Karélie ve Finsku, místa, které bylo vytvářeno
v době ledové a účastníci se seznámí rašeliništi. V dubnu 2020 všichni společně vyrazí
do Českého ráje a Českosaského Švýcarska, které je svou geologickou rozmanitostí
proslulé. Každého výjezdu se zúčastní 4 žáci a dva vyučující, kteří spolu budou
dokumentovat navštívená místa, a společně každá země vytvoří průvodce dané
lokality.

Plánovaná mobilita do Rumunska byla hodnotiteli zamítnuta z důvodu

nedostatečného zdůvodnění aktivit a práce v rumunském národním parku.
Termín realizace: 1. 10. 2018 až 30. 9. 2020
Rozpočet projektu: 26 754 EUR
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PROJEKT „DIVERSITY OF CERAMICS“ – NOVĚ SCHVÁLENÝ

Cílem projektu “Diversity of CEramics – DICE” je učit, rozvíjet a zlepšovat profesionální
a osobní dovednosti a kompetence keramiků. Střední školy z Portugalska, Lotyšska,
Francie a České republiky budou spolupracovat při tvorbě, projektování a ruční výrobě
různých druhů výrobků z keramických hlín. Vzhledem k tomu, že školy připravují
studenty na svou profesní dráhu, jsou aktivity zaměřeny na aspekty rozmanitosti v
keramické výrobě v různých Evropských regionech s ohledem na jejich keramické
tradice a kořeny.
V každé zemi se uskuteční jeden workshop zaměřený na modelování a druhý rok na
dekoraci výrobků typických pro danou lokalitu.
Workshopy v Karlových Varech se věnují výrobě, především odlévání lázeňským
pohárkům různých tvarů a velikostí, které budou druhý rok dekorovány, Ve Francii se
budou vytvářet 2D kompozice z talířů na zeď. Každá země si vytočí sadu různě velkých
talířů a společně je sestaví a odekorují jako celek na zeď. V Portugalsku je cílem vytvořit
3D kompozice z fajánse. V prvním roce žáci navrhnou, odlijí, popř. vymodelují různé
tvary, které budou skládat do soch. Tyto sochy v druhém roce ozdobí tradičními vzory,
V Lotyšsku budou první rok odlévat formy z přírodních materiálů jako jsou různé druhy
zeleniny a druhý rok budou dekorovat tradiční pohár „Old Riga cup“. Workshopy jsou
plánovány pro tři žáky a dva vyučující z každé školy, po domluvě s hostitelskou institucí
je možné zapojit více účastníků.
Součástí projektu jsou i návštěvy místních výrobců, muzeí a prezentace, věnující se
historii keramiky v dané evropské lokalitě.
Termín realizace: 1. 10. 2018 až 30. 9. 2020
Rozpočet projektu: 36 462 EUR

Škola celkem v rámci realizace projektů Erasmus + profinancuje v období od 1. 6. 2015
do 30. 9. 2020 celkem 245 675 EUR.
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PROJEKTY OPVVV

Škola začala ve školním roce 2017/2018 realizovat jeden projekt z OPVVV.

AKTIVNÍ ŠKOLA

Projekt s názvem „Aktivní škola“ je realizován v rámci operačního programu výzkum,
vývoj a vzdělávání (OPVVV). Jeho cílem je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků
v klíčových kompetencích. Projekt je zaměřen na personální podporu a na rozvojové
aktivity SŠ, konkrétně na posílení poradenské činnosti školy. Byly zavedeny nové
pracovní pozice školního psychologa a kariérového poradce a žákům s nedostatky ve
vzdělávání bylo nabídnuto doučování v českém jazyce a matematice.
Termín realizace: 1. 9. 2017 až 31. 8. 2019
Rozpočet projektu: 818 865,00 Kč

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 Synthomer a. s., která se dlouhodobě potýká s nedostatkem
kvalifikovaných pracovníků středoškolského chemického vzdělání. Na jaře 2017
ukončilo úspěšně studium prvních 16 absolventů. Vzhledem k nedostatku prostor
z důvodu havárie části budovy školy, toto studium škola až do vyřešení stavu nemůže
nabízet.
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ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Viz. Kapitola Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.
Projekty popsané v této kapitole 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, České umění
skla Czech Art of Glass.

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
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výcvik u učebních oborů, praxe žáků, exkurze, přednášky atd. Odborný výcvik žáků
učebních oborů probíhal ve školním roce 2017/2018 v Moser a. s. Karlovy Vary,
G.Benedikt Karlovy Vary s.r.o. , Thun 1794, a.s., Nová Role , Bohemia Porcelán Moritz
Zdekauer 1810 s.r.o., König porzellan Sokolov spol s.r.o., Atrelier JM Lesov.

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

Synthomer a.s. Sokolov

www.synthomer.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

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

Křesťanská akademie mladých, z. s. (EXIT TOUR)

www.exittour.cz

Svět záchranářů (Centrum pro zdraví a bezpečí)

www.svetzachranaru.cz
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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, MPA, ředitelka školy

Školská rada schválila dne: 31. 10. 2018

Č. j. SUPSKV/2018/848

Příloha: Preventivní aktivity - uzavřené výkazy
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