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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská 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.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE KE ŠKOLNÍMU ROKU

Od 12. 3. 2020 byla škola z důvodu coronavirové krize uzavřena, a od té boby probíhala
výuka až do konce školního roku distančně a nepovinně. S výjimkou žáků posledních
ročníků, kteří mohli do školy od 25. 5. 2020 z důvodu přípravy na maturitní a závěrečné
zkoušky. Od 1. 6. 2020 mohli do školy i žáci nižších ročníků. Škola toho využila a každý
ročník měl nastaven jeden týden praktické výuky, která se v distanční formě nedala
realizovat.

V průběhu školního roku nedošlo ke změně stavu uzavření staré části budovy školy.
Škola nadále realizuje svoji činnost pouze ve 2/3 užitné plochy oproti stavu původnímu.
Během školního roku vybral zřizovatel tři architektonické kanceláře na zpracování třech
variant architektonické studie. Studie zpracovávaly tyto kanceláře: Petr Hájek
ARCHITEKTI, Pelčák a partner architekti a Škardaarchitekti. Architektonické kanceláře
odevzdaly své studie v únoru 2020. Po celou dobu přípravy měly možnost konzultovat
své návrhy se školou. Toho využily. Výběr architektonické studie k realizaci měl
zřizovatel vybrat do konce školního roku. To se z důvodu coronavirové krize nestalo a
bylo to přesunuto na září 2020.
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PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ VYUČOVANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Učební obory:
Kód

Název

Forma

2857H01

Výrobce a dekoratér keramiky

D

2858H01

Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

D

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

8241M13

Design skla

D

D – denní studium

Odborný výcvik oboru Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla a oboru Výrobce a
dekoratér keramiky probíhá plně na firmách. V letošním školním roce odborný výcvik
zajišťovaly firmy Moser a.s., THUN 1794 a.s. v Nové Roli a Klášterci nad Ohří, Rudolf
Kampf s.r.o., G. BENEDIKT GROUP, Porzellan Sokolov spol. s r.o.

Praktická cvičení maturitního oboru Design skla zajišťovala plně firma Moser a.s.
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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.

Stav pedagogických a nepedagogických pracovníků 30. 6. 2020:
Počet osob

Průměrný přepočtený počet na plně
zaměstnané k 30. 6. 2020

Pedagogové

44

38,8060

Školní psycholog

1

1,00

Asistent pedagoga

1

1,00

Nepedagogové

12

11,0626

Věková struktura pedagogů k 30. 6. 2020:
Věkové rozpětí

Počet zaměstnanců

do 24

1

25 – 29

4

30 – 34

2

35 – 39

8

40 – 44

9

45 – 49

7

50 – 54

3

55 – 59

3

60 - 64

5

nad 65

4
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Zabezpečení specializovaných činností školy:
Název pozice

Specializační studium

Výchovný poradce

Ano

Metodik primární prevence

Ano

Koordinátor ŠVP

Ano

Koordinátor ICT

Ne

Školní psycholog

nerelevantní

Kariérový poradce

nerelevantní

Věková struktura nepedagogických pracovníků k 30. 6. 2020:
Věkové rozpětí

Počet zaměstnanců

35 – 39

1

40 – 44

2

45 – 49

2

50 – 54

5

55 – 59

2
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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 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

2020

2020/2021

Grafický design

65

14

14

Užitá fotografie a média

40

13

14

Oděvní design

26

12

12

Design keramiky a porcelánu

18

9

10

Design skla

6

3

8

Ekologie a životní prostředí

23

12

15

Aplikovaná chemie

28

13

15

Výrobce a dekoratér keramiky

17

8

0

Sklář - výrobce a zušlech. skla

9

8

0

232

92

88

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

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ – K 31. 8. 2020

Třída

Prospělo s vyz.

Prospělo

Neprospělo

Průměrný
prospěch

GF1

5

22

1

1,87

OKS1

1

24

0

2,00

ACE1

7

14

0

1,82

GK2

6

10

3

1,80

OF2

2

21

1

2,04

ACE2

3

11

0

1,87

GK3

3

13

0

1,92

OF3

2

21

1

2,09

ACE3

3

17

1

2,04

GK4

0

21

0

1,83

OF4

0

23

0

2,26

ACE4

0

17

0

2,19

Celkem

32

214

7

1,97

KS1 - učni

0

20

1

2,28

KS3 - učni

2

18

0

2,31

Celkem

2

38

1

2,29
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VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK
Ve školním roce 2019/2020 maturovali žáci těchto oborů vzdělání: Aplikovaná chemie,
Ekologie a životní prostředí, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, Grafický
design, Užitá fotografie a média a Modelářství a návrhářství oděvů.

Počet žáků

Prospělo s vyzn.

Prospělo

Neprospělo

61

5

49

7

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Ve školním roce 2019/2020 skládali závěrečné zkoušky žáci těchto učebních oborů:
Výrobce a dekoratér keramiky a Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla.

Počet žáků

Prospělo s vyzn.

Prospělo

Neprospělo

20

4

16

0

Praktická zkouška u obou oborů probíhá na firmách, na kterých žáci absolvovali třetí
ročník studia. Již několik let mají žáci učebních oborů výborné výsledky u závěrečných
zkoušek a celkově 100 % úspěšnost.

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Ve škole funguje školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou: výchovná poradkyně,
která je zároveň vedoucí, školní psycholožka, kariérová poradkyně, dvě školní
metodičky prevence. Školní poradenské pracoviště se scházelo na společných
jednáních jednou za měsíc, jednání svolávala vedoucí tohoto pracoviště.
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V budově školy se nachází 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 účastnily během školního roku školení,
která se vztahují k jimi vykonávaným činnostem, celkem se jednalo o 24 aktivit.
Psycholožka navíc absolvovala pravidelné supervize. Výchovná poradkyně byla v týmu,
který v průběhu roku tvořil Školskou inkluzivní koncepci Karlovarského kraje, jejíž
součástí byl i Motivační systém, jehož některé aktivity byly na škole pilotovány.
Školního poradenského pracoviště, 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 – VEDOUCÍ ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO
PRACOVIŠTĚ

V průběhu školního roku 2019/2020 se výchovná poradkyně (dále jen VP) věnovala
konzultacím se 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 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. Dále:
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➢ kontrolovala vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně, jejich
platnost a upozornila třídní učitele, rodiče a žáky na vhodnost nového vyšetření
➢ informovala všechny vyučující o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami a
seznámila je s vhodnými způsoby práce dle jednotlivých potřeb žáků
➢ aktualizovala seznam žáků se SVP a s individuálními vzdělávacími plány (IVP)
➢ pořádala společně se školní psycholožkou adaptační pobyty všech prvních
ročníků
➢ zúčastnila se společně s kariérní poradkyní prezentačních akcí Kam po ZŠ?
v Sokolově, Ostrově a v Chebu
➢ připravila podklady pro statistické hlášení o žácích se SVP
➢ při všech pedagogických radách informovala učitele o stavu žáků v oblasti
výchovného poradenství a o nových skutečnostech týkajících se žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
➢ na konci klasifikačních období s vyučujícími vyhodnotila poskytnutá podpůrná
opatření a vyhodnocovala IVP se zákonnými zástupci žáků a se žáky samotnými
➢ podílela se na vyhodnocení primární prevence.

ČINNOST ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY

V roce 2019/2020 školní psycholožka poskytovala podporu a poradenství žákům,
rodičům a učitelům. Náplní práce školní psycholožky byly především:
➢ pomoc a podpora při zvládání potíží spojených s poruchami učení a školním
neúspěchem, ale také osobních a vztahových problémů
➢ odborná intervence při krizových situacích
➢ podpora spolupráce třídy a třídního učitele, aktivity zaměřené na zlepšování
klimatu ve třídě a sanační aktivity při problémových situacích ve třídě
➢ příprava a realizace sociometrického šetření administrované za účelem
zmapování sociálního klimatu ve třídách prvních ročníků.
➢ příprava a realizace pravidelných třídních hodin za účelem podpory rozvoje
personálních a sociálních kompetencí u žáků prvních až čtvrtých ročníků
➢ příprava a realizace workshopu na téma bezpečnosti na internetu
13

➢ společně s výchovnou poradkyní - příprava a realizace adaptačních kurzů pro
žáky prvních ročníků

V září školního roku 2019/2020 organizovala školní psycholožka společně s výchovnou
poradkyní adaptační kurzy žáků prvních ročníků.

ČINNOST KARIÉROVÉ PORADKYNĚ

Kariérová poradkyně se v průběhu školního roku 2019/2020 zabývala následujícími
aktivitami:
➢ tvorba informačního panelu o důležitých termínech, např. dnech otevřených
dveřích VOŠ a VŠ, soutěžích a výstavách vzdělávání
➢ pravidelné zprostředkovávání tiskovin o možnostech dalšího vzdělávání
➢ osobní konzultace se žáky, pomoc s výběrem vhodného oboru dalšího
vzdělávání
➢ pomoc žákům s vyplňováním přihlášek na VOŠ a VŠ, zároveň kontrola jejich
správnost
➢ komunikace se žáky e-mailem a přes „škola online“ – odpovědi na jejich dotazy
na téma vzdělávání
➢ s výchovnou poradkyní pohovory s neprospívajícími žáky školy
➢ konzultace nabídky studijních materiálů s kolegy z dalších oborů
➢ zajišťování setkání s absolventy školy a zaměstnavateli pro žáky školy
➢ účast na odborných konferencích na téma vzdělávání a zaměstnanost
➢ setkávání se s významnými zaměstnavateli z Karlovarského kraje
➢ organizace účasti školy na výstavách škol Cheb, Sokolov, Ostrov a Chomutov

Všechny členky školního poradenského pracoviště jsou potřebnou součástí naplňování
vzdělávacích cílů školy.
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ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Typ vzdělávání

Počet učitelů

Získání nebo zvýšení kvalifikace -

0

ukončené
Získání nebo zvýšení kvalifikace - běžící

1
Počet získaných osvědčení

Prohlubující studium

27
Počet školení bez osvědčení

Prohlubující studium

92

Prohlubujícího vzdělávání se alespoň jednou za školní rok zúčastnila většina pedagogů.
Byla zrealizována i tzv. školení „pro sborovnu“. Škola si je vědoma významu dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků pro jejich profesní rozvoj a považuje ho za velmi
důležitý. Škola také podporuje pedagogické pracovníky při získávání či zvyšování
kvalifikace.

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

PREZENTACE V MÉDIÍCH

Během školního roku vyšlo několik článků o aktivitách či úspěších školy. Články vyšly
v denících např. Karlovarský deník, Krajské listy a na facebookových stránkách
Karlovarského kraje. Škola měla dva rádiové spoty a billboardy v Karlových Varech, vše
pro propagaci školy.
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CELOSTÁTNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH

➢ Oděv a Textil 2019, Liberec; 2. místo; celostátní soutěž s mezinárodní účastí,
kolekce HIPPIES
➢ Region 2020, Plzeň; 3. místo; mezinárodní soutěž středních škol uměleckých
oborů; tvorba plakátu

AKTIVITY ŠKOLY

ZÁŘÍ 2019

➢ adaptační kurzy prvních ročníků
➢ Turistické kurzy 3. ročníků
➢ výtvarný plenér 2. ročníků uměleckých oborů
➢ soutěž Oděv a Textil Liberec 2019
➢ fotografové: Výstavy Praha - Šibík, Newton
➢ Enviroprojekt pro žáky
➢ SŠ pohár v atletice
➢ Erasmus+ výjezd Finsko
➢ GF1: seminář Trénink paměti I.
➢ ACE1: seminář Trénink paměti I.
➢ Erasmus+ výjezd Riga

ŘÍJEN 2019

➢ GF1: seminář Trénink paměti II
➢ 1.ročníky: Hrou proti AIDS
➢ Výstava žáků oboru fotografie v Karlovarské krajské nemocnici
➢ OKS1: seminář Trénink paměti I
➢ ACE1: seminář Trénink paměti II
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➢ Fotografové: akce Nikon Day
➢ Výstava žáků oboru fotografie Brno-Rajhrad : "Fotogénie"
➢ Erasmus+ "Wrap it in nature": Keramický workshop u nás ve škole se zástupci
zahraničních partnerů
➢ OF2 fotografové: Fotografický plenér Krakov
➢ OKS1: seminář Trénink paměti II
➢ VET FEST Praha - Erasmus+ Třídní schůzky třídy ACE1
➢ KS1: seminář Trénink paměti I
➢ GK3 keramici: exkurze na Designblok 2020 Praha
➢ GK2 keramici: exkurze do porcelánky Thun Klášterec
➢ GK2 grafici: exkurze na Designblok 2020 Praha
➢ OF2 a OF2 oděv: exkurze na Den otevřených dveří UMPRUM Praha +
Designblok 2020
➢ GK3 grafici a GK4 grafici: exkurze na Designblok 2020 Praha
➢ školení pro učitele: Vzdělávání žáků z odlišných kultur. prostředí a životních
podmínek
➢ Den otevřených dveří
➢ Rozhoduj o Evropě - soutěž
➢ GK3 grafici a GK4 grafici: exkurze na DOD FUD L. Sutnara v Plzni
➢ KS1: seminář Trénink paměti II
➢ Halloween Party

LISTOPAD 2019

➢ Chemici ACE2+ACE3 a ACE4: beseda s absolventy školy studujícími na VŠCHT
➢ 1.ročníky maturit.oborů: One Day In London (představení v ANJ, Thermal)
➢ Výstava škol Chomutov
➢ Školení pro učitele - Třídní učitel
➢ Ekologové ACE1 a ACE2: přednáška ředitele Hvězdárny Karlovy Vary
➢ SŠ soutěž v halové kopané (chlapci)
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➢ OF3 a OF4 Oděvní design: exkurze na DOD VOŠ textilních řemesel a Střední
umělecké školy textilních řemesel Praha
➢ Fotografové (všichni): přednáška Rudolf Stahlich - FOTO VIDEO
➢ SŠ soutěž v plavání
➢ SŠ soutěž v halové kopané (dívky)
➢ OF3: výukový program První pomoc (Záchranný kruh)
➢ turnaj v basketbalu k 17.listopadu chlapci (pořádala SUPŠ KV)
➢ GK2: beseda - To je zákon, kámo
➢ ACE3: beseda - To je zákon, kámo
➢ OF3+GK3 - Návštěva výstav k DVK Praha
➢ Turnaj v basketbalu k 17.listopadu dívky (pořádala SUPŠ KV)
➢ ACE2: beseda - To je zákon, kámo
➢ GK3: beseda - To je zákon, kámo
➢ Kino/divadlo pro žáky
➢ Banáni - 30 let svobody (prezentace prací grafiků GK2 a GK3 v galerii
Supermarket WC)
➢ SŠ turnaj v basketbalu chlapci
➢ žáci keramických oborů: workshop "3D tisk v hlíně"
➢ Školení pro učitele - Hodnocení a sebehodnocení žáků
➢ GK4+OF4: Veletrh pracovních příležitostí
➢ ACE4: Veletrh prac.příležitostí
➢ SŠ turnaj v basketbalu dívky
➢ výstava prací žáků oboru fotografie "Fotky z keramky"
➢ 4.ročníky: Beseda s Policií ČR
➢ OF2: beseda - To je zákon, kámo
➢ OF3: beseda - To je zákon, kámo
➢ Supervize pedagogů
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PROSINEC 2019

➢ GK3: výukový program První pomoc (Záchranný kruh)
➢ SŠ soutěž v odbíjené chlapci
➢ soutěž O pohár královské mincovny Jáchymov
➢ SŠ soutěž v odbíjené dívky
➢ KS3: beseda Neukázněný řidič
➢ Mikulášský turnaj v odbíjené (pořádala SUPŠ KV)
➢ KS1: beseda Právo a morálka
➢ GF1: sociometrie v rámci TH
➢ ACE3: výukový program První pomoc (Záchranný kruh)
➢ 2.regionální kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika České
republiky pro Plzeňský kraj - Plzeň (10.ZŠ)
➢ GK3: beseda Neukázněný řidič
➢ ACE3: beseda Neukázněný řidič
➢ ACE4: beseda Špatná kovbojka
➢ OF3: beseda Neukázněný řidič
➢ KS1: sociometrie v rámci TH
➢ ACE1: beseda Právo a morálka
➢ ACE4: ekonomická olympiáda - školní kolo
➢ 2.regionální kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika České
republiky pro Karlovarský kraj - SUPŠ KV
➢ GF1: beseda Právo a morálka
➢ OKS1: sociometrie v rámci TH
➢ OF4: beseda Špatná kovbojka
➢ OF3-fotografové: Exkurze na výstavu Czech Press Foto a fotografie Vladimíra
Birguse
➢ GK2: beseda Šikana a kyberšikana
➢ GK4: beseda Špatná kovbojka
➢ ACE2: beseda Šikana a kyberšikana
➢ OF2: beseda Šikana a kyberšikana
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➢ žáci oboru Oděvní design: Seminář v Akademii stylu a módy Praha
➢ Vánoční exkurze pro žáky do Drážďan
➢ GK4: Návštěva výstav k DVK - NG Praha
➢ ACE1: sociometrie v rámci TH
➢ Vánoční laťka na SUPŠ KV
➢ Vánoční besídky pro žáky

LEDEN 2020

➢ OKS1: beseda Právo a morálka
➢ 3.ročníky maturitních oborů: Tříkrálová sbírka
➢ vyhlášení ústředního kola soutěže Studentský design 2020
➢ 3. regionální kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR na SUPŠ KV
➢ všichni žáci - čtenářské workshopy, přednášky a exkurze dle výběru
➢ Dějepisná olympiáda Cheb
➢ Středoškolská soutěž ve florbalu
➢ grafici: prezentace oboru GD2 UJEP Ústí nad Labem (Jáchym Moravec)
kino/divadlo pro žáky
➢ soutěž Region 2019 Plzeň
➢ společné bruslení žáků 1.-3. ročníků v KV Aréně

ÚNOR 2020

➢ Olympiáda v ANJ školní kolo
➢ ACE1: program "Blázníš, no a co?"
➢ SŠ turnaj v badmintonu
➢ Celostátní výstava Studentský design 2020 v Becherově vile
➢ prezentace návrhů pro Balneologický institut v Becherově vile - grafici GK3
➢ GF1: program "Blázníš, no a co?"
➢ Erasmus+: keramici - výjezd Francie
➢ ACE2 chemici: beseda se zástupci firmy Synthomer Sokolov
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➢ Supervize pedagogů
➢ Maturitní ples

BŘEZEN 2020

➢ OKS1: program "Blázníš, no a co?"
➢ 3.ročníky grafici a fotografové: přednáška v rámci festivalu Jeden svět na
školách
➢ Školení Mediální gramotnost
➢ Lyžařský výcvik 1. ročníků

DUBEN 2020 AŽ ČERVEN 2020

Od 12. března byla rozhodnutím vlády zrušena výuka ve školách a v původním stavu se
do 30. 6. 2020 neobnovila.

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI

Ve školním roce 2019/2020 proběhla kontrolní činnost České školní inspekce.
DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Vyhodnocovat hospitační činnost z hlediska efektivity a pestrosti používaných metod a
forem práce. Vyhodnocovat dopad dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v této
oblasti do průběhu vzdělávání.

PŘÍKLADY INSPIRATIVNÍ PRAXE
Škola účelně buduje partnerství formou vzájemné spolupráce a aktivit pořádaných pro
žáky i pedagogy pro rozvoj jejich odborných kompetencí. Škola aktivně vyhledává
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příležitosti pro kooperaci s dalšími školami v České republice i v zahraničí např. pro
výměnu zkušeností, pořádání soutěží. Na tvorbě školních vzdělávacích programů a
učebních pomůcek a vzdělávání žáků v odborném teoretickém a praktickém vyučování
se aktivně podílí také klíčoví partneři školy.

Příklad Inspirativní praxe je v podstatě „ocenění“ práce školy v dané oblasti. Toto
hodnocení dává ČŠI zřídka. V současné době ho nemá jiná střední škola v Karlovarském
kraji.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Základní údaje o

k 31. 12. 2019

k 30. 06. 2020

hospodaření školy v tis. Kč

činnost

činnost

hlavní

doplňková

hlavní

doplňková

1. Náklady celkem

39226322,20

346943,10

19109443,78

367266,52

2. Výnosy celkem

39226322,20

670123,00

19134041,43

486000,00

0

323179,90

24597,65

118733,48

3. Hospodářský výsledek
před zdaněním

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

k 31. 12. 2019
0,00

zřizovatele celkem
2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu

5219400,00

zřizovatele celkem
Z toho:
běžné provozní výdaje

5033000,00

stipendium

106400,00

Odměny ředitelů

0,00

Studentský design

80000,00

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím
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32685324,00

rozpočtu zřizovatele celkem
z toho:
Aktivní škola 2 – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

1124714,00

ÚZ 33353

30571843,00

ÚZ 33076 – Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů

563565,00

v odměňování pedagogických pracovníků

ÚZ 33049 - Rozvojový program MŠMT

425202,00

4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů

273010,53

Program EU na podporu vzdělávání – Erasmus+

273010,53

Přehled přijatých darů za období školního roku
Sponzor - dárce
Synthomer a.s.

Účel daru

částka

Peněžní neúčelový dar

60000,00

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

Škola se aktivně zapojuje do realizace projektů v rámci Erasmus+. Během školního roku
2019/2020 realizovala současně několik 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 byl v pořadí třetím navazujícím projektem.

Jeho hlavním záměrem bylo

prohloubení jazykových, didaktických a odborných znalostí vyučujících všeobecných a
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odborných předmětů, s perspektivou rozšíření kurikula o dvojjazyčnou výuku
předmětů, včetně zaměření na současné metody a jejich přenos do praxe.
Plánováno bylo 8 zahraničních mobilit do 5 zemí Evropy, z nichž 7 proběhlo
v anglickém, 1 španělském a 1 v ruském jazyce. Jednalo se o 2 typy aktivit: dvě stáže
„Job Shadowingu“ pro vyučující cizích jazyků – angličtiny (španělštiny), specializovaly se
na zlepšení a rozvoj jazykových a didaktických dovedností při výuce jazyků. Současně
jedna z učitelek, která je zároveň učitelkou geografie, měla

za úkol stínování

dvojjazyčné (C1) výuky přírodních věd. Druhou skupinu tvořilo 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.
V červenci se uskutečnily poslední dva výjezdy na jazykové kurzy angličtiny na Maltu a
projekt byl uzavřen.
Termín: 1. 10. 2017 až 30. 9. 2019 (24 měsíců)
Rozpočet projektu: 12 276 EUR

PROJEKT „GEO-EXPLORERS”

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 uskutečnil v listopadu 2018 na Krétu, kde žáci navštívili geoparky a
pozorovali tvoření skal. Druhý výjezd v dubnu 2019 byl 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, kde se seznámí rašeliništi. V dubnu 2020 všichni společně
vyrazí do Českého ráje a Českosaského Švýcarska, které je svou geologickou
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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

PROJEKT „DIVERSITY OF CERAMICS“

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.
V prosinci se v Karlových Varech konal první workshop zaměřený na traduční lázeňský
pohárek. Úkolem účastníků bylo navrhnout a vytvořit model lázeňského pohárku, který
naši vyučující společně s žáky zpracovali přes sádrovou formu až do finální odlévané
verze, která bude v říjnu 2019 dekorována různými technikami. Ve Francii účastníci
pracovali s hrnčířským kruhem a vytvářeli různě velké talíře, které vyřezávali a tvarovali
do vlastních návrhů. V únoru 2020 budou dekorovány na druhém workshopu.
V březnu se žáci v Portugalsku zaměřili na návrhy vlastních dlaždic, které nejdříve
připravili v 3D programu a pak modelovali z hlíny. Dlaždice a obrazy z nich budou
dekorovány a vytvářeny na posledním workshopu projektu v dubnu 2020. Posledním
workshopem proběhl v dubnu 2019 v Rize. Účastníci měli za úkol dekorovat pomocí
tisků ve 3 barvách (černá, šedá a červená) talíř o průměru 25 cm ve stylu
konstruktivismu. Po seznámení se stylem byly účastníky vytvořeny talíře, které
hostitelská škola vypálila a předala při závěrečném rozloučení. V září proběhne v Rize
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workshop věnovaný modelování, kde budou žáci pracovat s přírodními materiály.
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

PROJEKTY OPVVV

Škola realizuje jeden projekt z OPVVV, tzv. Šablony II.

AKTIVNÍ ŠKOLA 2

Projekt s názvem „Aktivní škola 2“ je realizován v rámci operačního programu výzkum,
vývoj a vzdělávání (OPVVV). Jeho cílem je zlepšení kvality vzdělávání a odborné
přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Projekt je zaměřen na
personální podporu a na rozvojové aktivity SŠ.
Termín realizace: 1. 9. 2019 až 31. 8. 2021
Rozpočet projektu: 1 124 714,00 Kč
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ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

Škola v tomto školním roce realizovala Kurz šití.

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.

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.
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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, praktická cvičení u některých maturitních oborů, praxe žáků,
exkurze, přednášky atd.

Přehled partnerů:
Atrelier JM Lesov

www.atelierlesov.cz

Český porcelán a.s. Dubí

www.cesky.porcelan.cz

Člověk v tísni

www.clovekvtisni.cz

Elektroporcelán Louny a.s., pobočka Merklín

www.epl.cz

Farní charita Karlovy Vary (Tříkrálová sbírka)

www.kv.charita.cz

FCC Česká republika, s.r.o. - provozovna Tisová

www.fcc-group.eu

Fond Sidus

www.fondsidus.cz

G.Benedikt Karlovy Vary s.r.o.

www.hotelovy-porcelan.cz

Galerie Supermarket WC

www.supermarketwc.cz

Galerie Umění Karlovy Vary

www.galeriekvary.cz

Horská služba Boží Dar

www.horskasluzba.cz

CHEVAK Cheb, a.s.

www.chevak.cz

IMERYS Tableware CR s.r.o.

www.imerys.com

KMK Granit, a.s. Krásno

www.kmkgranit.cz

König porzellan Sokolov spol s.r.o.

www.koenig-porzellan.cz

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje

www.khskv.cz

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

www.exittour.cz

LASSELSBERGER, s.r.o - Rako

www.rako.cz

Liga proti rakovině (Květinový den)

www.lpr.cz

MB - SVING s.r.o. Karlovy Vary

www.sving.cz

Městská policie Karlovy Vary

www.mpkv.cz

MOSER, a.s. Karlovy Vary

www.moser-glass.com

Nadační fond Českého rozhlasu (Světluška)
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Policie ČR Karlovy Vary

www.policie.cz

Pomoc v nouzi, o.p.s. (intervenční centrum) www.pomocvnouziops.cz
Rudolf Kämpf s.r.o. Loučky

www.rudolfkampf.eu

Římskokatolická farnost Cheb - Farní charita

www.charita.farnostcheb.cz

Sedlecký kaolin a.s. pobočka Božičany

www.sedlecky-kaolin.cz

Sokolovská uhelná a.s.

www.suas.cz

Svět záchranářů (Centrum pro zdraví a bezpečí)

www.svetzachranaru.cz

Synthomer a.s. Sokolov

www.synthomer.com

Thun 1794, a.s., Nová Role

www.thun.cz

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

www.tyfloservis.cz

Úřad práce Karlovy Vary

www.portal.mpsv.cz

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

www.vodakva.cz

Příloha: Preventivní aktivity - uzavřené výkazy

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

Školská rada schválila dne: 31. 10. 2020
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