VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
Střední uměleckoprůmyslové školy,
Bechyně, Písecká 203
za školní rok 2014/2015
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název školy:
Identifikátor zařízení:
IČO:
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Internet. stránka:
Zřizovatel školy:

Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203
600008860
60061880
Písecká 203, 391 65 Bechyně
381 213 121
381 213 079
reditel@supsbechyne.cz
www.supsbechyne.cz
Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Právní forma:
příspěvková organizace
Ředitel školy:
PaedDr. Jiří Novotný (telefon:723 165 306)
Zástupce ředitele:
Mgr. Milan Vágner
Vedoucí učitel oboru VZK (KD):
uč. Jan Vančura
Vedoucí učitel oboru TPV (PD):
ak. soch. Jiří Fuchs
Vedoucí učitel oboru PGR (GD): Mgr. Otakar Novák
Vedoucí učitel oboru MT:
Libor Hošek
Vedoucí učitel oboru APC:
Ing. Ladislav Sviták
Ekonom:
Ing. Irena Kamarádová
Školská rada: Ing. Jaroslava Bínová - předseda, Ing. Pavel Houdek – místopředseda (zástupce
zřizovatele), Mgr. Štěpánka Janoušková (zástupkyně pedagogů SUPŠ), Hana Filipová
(zástupce zřizovatele), Eva Andršová (zástupce studentů), Adam Zeman (zástupce studentů).
Součásti školy:

1. Střední uměleckoprůmyslová škola
2. Domov mládeže
3. Školní jídelna

IZO: 060061880
IZO: 108035239
IZO: 102463328

Datum posledního zařazení do sítě: 11. 9. 2001
Škola umožňuje uchazečům, kteří úspěšně ukončili základní školu, studium ve čtyřech
čtyřletých oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou, od 1. 9. 2013 byl otevřen tříletý
učební obor Výrobce a dekoratér keramiky.
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 82-41-M/12
Žáci jsou schopni v závěru studia zvládat i ty nejnáročnější keramické práce. V oblasti
keramické tvorby získávají univerzálně pojaté znalosti a dovednosti a po absolvování školy
umějí vytvořit všechny typy užitkové i umělecké keramiky od fáze výtvarného návrhu a přípravy hmot i glazur, přes nejrůznější techniky vytváření, dekorace a povrchové úpravy, až po
různorodé způsoby výpalu výrobků. Během studia dokumentují žáci svou nápaditost i keramické dovednosti dvakrát ročně na tzv. klauzurních pracích z hlavních odborných
výtvarných předmětů. Vyvrcholením jejich školního snažení je pak odborná maturitní práce,
kterou si volí žáci zcela samostatně a v níž je kladen důraz na invenčnost výtvarného návrhu
i jeho řemeslné zpracování.
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Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách výtvarného nebo
humanitního zaměření a uplatňují se i na trhu práce především jako vysoce kvalifikovaní
pracovníci v keramických dílnách.
Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků talentových zkoušek z kreslení, malby a dekorativní kompozice. Hodnocen je i prospěch v základní škole a úroveň domácích prací
uchazeče.
Průmyslový design 82-41-M/04
Žáci získávají kromě všeobecného vzdělání a obecné výtvarné přípravy především
univerzálně pojaté znalosti a dovednosti v oblasti průmyslového designu se zvláštním
zaměřením na design keramiky a porcelánu.
Forma studia a přijímací řízení jsou shodné s předchozím oborem výtvarné zpracování
keramiky a porcelánu.
Grafický design 82-41-M/05
Studium zahrnuje jak všeobecně vzdělávací složku, tak složku odbornou spočívající v tříbení estetického cítění, tvorbě výtvarných návrhů, osvojení vědomostí a dovedností z okruhu
uměleckých grafických technik, moderních tiskových technik a navrhování a užití písma.
Nedílnou součástí přípravy je ovládání a využívání možností výpočetní techniky v předmětu
počítačová grafika.
Absolventi se uplatní jako designéři v grafických studiích, výtvarní redaktoři v redakcích
časopisů, novin a nakladatelstvích, designéři ve firmách zabývajících se návrhy a realizacemi
výstavních expozic. Mohou uplatnit i v příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti.
Multimediální tvorba (82-41-M/17)
Studium zahrnuje složku všeobecně vzdělávací a odbornou, která spočívá v osvojení základů klasické i digitální fotografie, animace a práce v animačních programech, natáčení
videa, využití internetu a tvorby webových stránek.
Absolventi se uplatní jako tvůrci reklam, počítačových animací, pracovníci reklamních
studií; mohou pokračovat ve studiu na příslušných vysokých školách a také se věnovat
samostatné výtvarné činnosti.
Výrobce a dekoratér keramiky (28-57-H/01)
Jedná se o učební obor, který vznikl ve spolupráci s firmou Laufen CZ. s.r.o. Během studia
žáci absolvují všeobecně vzdělávací předměty a osvojí si základní dovednosti v práci s keramickými materiály a s materiály pomocnými (sádra atd.). Od druhého ročníku budou probíhat
praxe ve výrobním závodě firmy v Bechyni.
Absolventi se mohou uplatnit právě jako zaměstnanci zmíněné firmy nebo mohou pracovat
jako samostatní keramici v keramické malovýrobě.
Při škole pracuje šestičlenná školská rada a občanské sdružení Sdružení rodičů žáků
SUPŠ.
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Škola je členem Hospodářské komory, čestným členem Silikátového svazu a řádným
členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými
obory.
Využitá kapacita školy a jejích součástí
Škola
Školní rok

Počet tříd

Počet žáků na učitele

14

Celkový počet žáků Počet žáků na jednu
třídu
215
15,35

2014/15

Počet výchovných
skupin
4

Celkový počet žáků Počet žáků na jednu
skupinu
126
30

Počet žáků
na vychovatele
31,5

7,37

Domov mládeže
Školní rok
2014/15

Školní jídelna
Školní rok
2014/15

Počet celodenně
stravovaných žáků
126

Počet externě
stravovaných žáků
50

Počet ostatních
strávníků
35

Počet jídel
na kuchařku
115,75

Přehled oborů vzdělání zařazených ve školském rejstříku, které škola vyučuje
Kód
8241M/17
8241M/04
8241M/05
8241M/12
2857H/01

Studijní obor
Multimediální tvorba
Průmyslový design
Grafický design
Výtvarné zprac. keramiky a porcelánu (Keramický design)
Výrobce a dekoratér keramiky

V ročníku
1.- 4.
1.- 4.
1.- 4.
1.- 4.
1.- 2.

Poznámka: Všechny obory vzdělání jsou od 1. 9. 2010 vyučovány podle nových školních
vzdělávacích programů:
 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (název ŠVP: Keramický design)
 82-41-M/04 Průmyslový design (název ŠVP: Průmyslový design)
 82-41-M/05 Grafický design (název ŠVP: Grafický design)
 82-41-M/17 Multimediální tvorba (název ŠVP: Multimediální tvorba)
 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky (název ŠVP: Výrobce a dekoratér keramiky)
Přehled pracovníků školy
Celkový počet pracovníků
fyzických
přepočtených
53
47,50
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Vedení školy
Příjmení, jméno, titul

Vzdělání
aprobace
PedF, RUJ - VV
FF UK, PedF UK
CJL, VYV
VŠE
EKO, UCE

Funkce

Novotný Jiří, PaedDr.
Vágner Milan, Mgr., Bc.

ředitel
zástupce ředitele

Kamarádová Irena, Ing.

ekonom

Délka
praxe
27
33

Pracovní
poměr
doba neurčitá
doba neurčitá

24

doba neurčitá

Pedagogičtí pracovníci – učitelé
Příjmení, jméno, titul

Brázdová Kateřina, Mgr

Vzdělání
aprobace
VŠ UMPRUM, DPS
kreslení, modelování
VŠZ, DPS
EKO, UCE
PF UK, CJL - DEJ

Brkalová Monika, Mg.A

UTB Zlín

3

TF JCU, AVU

6

SPŠK, DPS
PCV
VŠ UMPRUM, DPS
kreslení, modelování
SPŠK, DPS
PCV
SPŠK, SUPŠ

17

SPŠK, DPS
PCV
PedF
CHE, BIO
VAAZ
ELE
FTVS
TEV, OBN
SUGŠ, VOŠ
PedF
FTVS
TEV
FF MU
CJL, DEJ
Gymnázium Písek
PedF UK Praha
PedF
výtvarná výchova
VŠ UMPRUM, DPS
kreslení, modelování
VŠCHT, DPS
CHE, TEC, TET

26

Benda Jan, akad. soch.
Bínová Jaroslava, Ing.

Cáb Michal, Mgr.
Fábera Luděk
Fuchs Jiří, akad. soch.
Hášová Jitka
Hošek Libor
Kissová Alena
Klaška Karel, RNDr.
Kokeš Jiří, Ing.
Kotouč Evžen
Kotková Marta
Krejčová Jana, Mgr.
Krůčková Ludmila, Mgr.
Kukrálová Štěpánka, Mgr.
Novák Otakar, Mgr.
Oliva Miroslav, akad.
soch.
Pánková Marcela, Ing.
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Délka Pracovní
praxe
poměr
doba
34
22
14

39
25
5

32
41
36
10
32
30
3
11
32
31

neurčitá
doba
neurčitá
doba
určitá
doba
určitá
doba
určitá
doba
neurčitá
doba
neurčitá
doba
neurčitá
doba
určitá
doba
neurčitá
doba
neurčitá
doba
neurčitá
doba
neurčitá
doba
neurčitá
doba
neurčitá
doba
neurčitá
doba
neurčitá
doba
neurčitá
doba
neurčitá
doba
neurčitá

Poznámka

Od 1.10.2008 ved. učitel
oboru TPV/PD

Od 31.5.2013 ved. učitel
oboru MT

Od 1.9.2011 na mateřské dovolené; č. úv.

Od 1.10.2008 ved. učitel
oboru PGR/GD

Prášilová Lucie, MgA.
Petřík Miroslav, Ing.
Stankuš David
Štojdl Petr, akad. mal.
Vágnerová Iva, PhDr.
Sviták Ladislav, Ing.
Vančura Jan
Vaněk Jiří, Mgr.

UTB Zlín
fotografie, multimédia
VŠZ, PedF
NEJ
SPŠK, DPS
PCV, PCS, PCD
SPŠK, AVU

7
24
9
16

FF UK
CJL, DEJ, ANJ
PřF, VŠCHT
CHE, FYZ, TEC, TET
SPŠK, DPS
PCV, PRM
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PedF
MAT, FYZ

31

42
30

doba
neurčitá
doba
neurčitá
doba
neurčitá
doba
neurčitá
doba
neurčitá
doba
neurčitá
doba
neurčitá

Od 1.8.2011 na
mateřské dovolené

Od 1.10.2008 ved. uč.
oboru VZKP(KD)
a od 1.9.2013 i VDK

doba
neurčitá

Pedagogičtí pracovníci – vychovatelé
Příjmení, jméno, titul
Houdková Soňa
Korecká Jiřina
Šťastná Iva
Šťastný Vratislav

Vzdělání
aprobace
SPgŠ
vychovatelství
SPgŠ
vychovatelství
SPgŠ
vychovatelství
SPgŠ
vychovatelství

Délka
praxe
21
28
27
34

Pracovní
poměr

Poznámka

doba
neurčitá
doba
neurčitá
doba
neurčitá
doba
neurčitá

Ostatní pracovníci školy
Příjmení, jméno, titul

Pracovní zařazení

Kubíček Jaroslav
Bínová Jaroslava, Ing.
Burianová Eva
Doudová Božena
Hánová Jana
Lišková Jana
Horák Jindřich
Stachová Marie

Přípravář - údržbář
ref. střediska VTEI
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
školník
účetní

Délka
praxe
37
21
36
37
25
34
37

Pracovní
poměr

Poznámka

doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá

Ostatní pracovníci domova mládeže
Příjmení, jméno, titul
Hlasová Jana
Kubíček Jaroslav
Cvachová Miluše

Pracovní zařazení
bezpečnostní
pracovník
údržbář
uklízečka
6

Délka
praxe
29

Pracovní
poměr
doba neurčitá

37
36

doba neurčitá
doba neurčitá

Poznámka

Černá Milena
Dědičová Marie
Puchernová Iveta
Sládková Marie
Syrovátková Barbora
Zemanová Ilona
Zemanová Olga

uklízečka
správce DM
uklízečka
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka
vedoucí jídelny

27
28
10
35
20
13
22

doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá

zkrácení PD

Přehled hodin výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti
Přehled hodin výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti

Úplná
532,5

Pouze odborná
0

Pouze pedagogická
0

Nevyhovující
0

Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy
Kód

Studijní obor

8241M/05
8241M/04
8241M/12
8241M/17
2857H/01

Grafický design
Průmyslový design
Výtv. zpracování keramiky a porcelánu
Multimediální tvorba
Výrobce a dekoratér keramiky

Počet přihlášených
do 1. kola TZ
(leden 2015)
36
4
11
24
2

Počet nově přijatých
k 31. 8. 2015
15
9
9
19
2

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Hodnocení prospěchu žáků (stav k 24. 6. 2015)
Třída
(obor
vzdělání)

Počet žáků
na konci šk.
roku

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli /
Nehodnoceni

Studijní průměr

1.D
1.G
1.M
1.K
1.U
2.D
2.G
2.M
2.K
2.U
3.D
3.G
3.M
3.K
4.D
4.G

10
15
17
8
1
13
15
16
4
6
13
12
18
12
11
16

0
6
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
3
0
0
3

8
8
12
7
1
13
14
14
3
6
11
10
11
12
11
12

2
1
4
1
0
0
0
1
1
0
1
2
3/1
0
0
1

2,33
1,85
2,86
2,54
2,93
2,45
1,92
2,39
2,00
2,55
2,46
2,49
2,62
2,45
2,80
2,13
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4.M
4.K
Celkem
%

13
2
202
100

0
0
16
7,92

12
2
167
82,67

1
0
18/1
8,91/0,50

2,58
1,97
2,40

Hodnocení chování žáků
Snížený stupeň
z chování
2.
3.
stupeň
stupeň
4
2

Výchovná opatření
pochvala pochvala
důtka
tř. učitele ředitele tř. učitele
16
12
20

důtka
ředitele
4

podm. vyloučení vyloučení z
vyloučení ze studia
DM
2
0
1

Výsledky maturitních zkoušek
Studijní obor
Grafický design
Průmyslový design
Multimediální tvorba
Keramický design

Počet
žáků

16
11
13
2

Matu- Nemarovali turovali
13/1
3
10/1
1
12/7
1
2/2
0

Prosp.
s vyzn.

1
0
2
1

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
počet účastníků

počet akcí

5

5

8

Prospě- Nepro Opaku- Opaku-jí
li
-spěli jí část celou
MZ
MZ
11
2
2
0
9
2
2
0
8
9
9
0
2
1
1
0

ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH
Z rozmanitých činností školy jsou vybrány nejdůležitější akce tvořící nadstavbu
výchovně vzdělávací práce. Nejsou zde zahrnuty činnosti vyplývající z učebních plánů nebo
přímo organizované nadřízenými orgány.
Mezinárodní aktivity
 výměnný pobyt žáků SUPŠ Bechyně vTrentu a žáků z Trenta v Bechyni (březen 2015);
 výměnné pobyty s keramickou školou v EASR Porto (jeden výjezd našich žáků a učitelů,
dva pobyty Portugalců u nás) v rámci projektu Erasmus+;
 návštěva učitelů z Bességes (Francie) v naší škole (květen 2015);
 pracovní návštěva ředitele školy v Trentu s cílem domluvit další pokračování výměnných
praxí (červen 2015);
 pobyt italských učitelů v dílnách školy v srpnu 2015.
Spolupráce školy s dalšími organizacemi
 účast výchovné poradkyně na setkání VP středních škol na ÚP v Táboře;
 spolupráce se Silikátovým svazem;
 beseda žáků čtvrtých ročníků s pracovnicí Úřadu práce v Táboře;
 14. ročník akce „Srdíčkový den“ pro nadaci Život dětem (podařilo se vybrat více než
5.400,- Kč);
 spolupráce s Domovem pro seniory Bechyně (keramický kroužek pro seniory, návštěvy
seniorů studenty, procházky se seniory, adventní dílnička, velikonoční dílnička, pomoc při
stěhování DpS do nového objektu, vítání jara);
 spolupráce s organizací Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s. a Alšovou jihočeskou
galerií: příprava podkladů pro možný vznik Mezinárodního keramického centra Bechyně;
 Akademie jazykové a profesní přípravy Praha (spolupráce v oblasti přijímání žáků z Ruska
a Kazachstánu; spolupráce byla navázána v listopadu 2011 a úspěšně pokračovala také ve
školním roce 2014/2015);
 Evropské centrum jazykových zkoušek České Budějovice (spolupráce v oblasti jazykového vzdělávání a možnosti skládat ve škole evropské jazykové zkoušky z anglického jazyka; navázána v prosinci 2011);
 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) Tábor (spolupráce byla
navázána v listopadu 2011 – škola několikrát během školního roku 2014/2015 vypalovala
keramické výrobky členů SONS Tábor);
 LAUFEN CZ s.r.o. – v rámci v dubnu 2012 podepsané Sektorové dohody pro keramiku
byla navázána intenzívní spolupráce s firmou; byla uzavřena partnerská smlouva a otevřen
první ročník učebního oboru Výrobce a dekoratér keramiky od 1. 9. 2013; zajištěny praxe
žáků učňovského oboru
 LASSELSBERGER a.s. – škola obnovila spolupráci s firmou Lasselsberger a.s., která je
největším výrobcem obkladů a dlažeb v ČR; firma nabízí praxe a pomáhá škole při
náborových a propagačních akcích v Plzeňském kraji;
 DOZP Zběšičky – v září 2012 byla navázána spolupráce s DOZP Zběšičky při organizování olympiády postižených sportovců na stadiónu v Bechyni v září 2014.
Sportovní aktivity
 akce kroužku dívčí kopané FC DM Bechyně:
- 30. ročník Jaga Cup (duben 2015);
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- Ankety: Fotbalistka roku 2014, Nováček roku 2014;
- Vánoční turnaj v soběslavské hale (16. 12. 2014);
- 17. ročník turnaje Mikulášův pytel (listopad 2014);
- soustředění v Mladé Vožici (listopad 2014);
 utkání v malé kopané Profáci – Študáci (duben 2014).
Zdravý životní styl, protidrogová prevence
 program START pro žáky 1. ročníků – Šelmberk (září 2014);
 setkání studentů všech ročníků s lektorkami prevence ve vztazích (říjen 2014);
 instruktorský kurz navazující na kurzy START - Ovčárna (duben 2015);
 přednášky o AIDS a o soucitu s trpícími (prosinec 2014);
 filmové představení Nicholas Winton – síla lidskosti (duben 2015);
 filmové představení Toto a jeho sestry (květen 2015);
 akce v rámci minimálního programu prevence nežádoucích jevů: zařazování tvorby prací
s protidrogovou tématikou do výtvarných předmětů;
 pokračovalo dárcovství krve (Ing. Kamarádová, ak. soch. Benda, prof. Kotouč).
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
 témata ročního programu environmentálního vzdělávání jsou zapracována do školních
vzdělávacích programů všech studijních oborů;
 plnění pokynů k třídění odpadu a důsledné recyklaci keramických surovin a pracovních
hmot;
 dodržování opatření k úsporám energie a materiálu při všech školních činnostech regulace
vytápění, solární panel, atd.).
Kroužky pro žáky, zájmová činnost
 ve škole pracovalo několik kroužků: kroužek točení na kruhu, kroužek večerního kreslení,
kroužek modelování a pálení v peci na dřevo, kroužek textilní tvorby, kroužek videopořadů
o umění, kroužek posilování (dívky a chlapci) a filmový klub (ve spolupráci s KD
Bechyně);
 na domově mládeže pokračuje činnost kroužku dívčí kopané, zorganizován byl i kroužek
sebeobrany dívek, kroužek pletení z pedigu a literární kroužek.
Významnější kulturní akce
 účast žáků na pietním aktu ke Dni veteránů 11. 11. 2014;
 návštěvy divadelních představení a kulturních pořadů:
- divadelní představení Gazdina roba v DON Tábor (říjen 2014);
- beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou (listopad 2014);
- pořad Jsem sestra Arnošta Lustiga (listopad 2014);
- pořad Mistr Jan Hus známý a neznámý (listopad 2014);
- divadelní představení Cirk La Putyka Praha v DON Tábor (březen 2015)
- divadelní představení Tartuffe v DON Tábor (duben 2015);
- návštěvy divadelních představení skupinou žáků v rámci předplatného v Divadle
Oskara Nedbala v Táboře (podzim 2014, jaro 2015 – celkem 8 představení pro zájemce
z řad studentů);
- návštěva divadelního představení Ohlušující pach bílé v Praze (červen 2015);
- spolupráce s KD Bechyně (Rej čarodějnic, Bechyňský divadelní spolek, jehož členy je
několik žáků školy atd.).
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 výstavy ve školní Galerii Na chodbě:
- výstava výsledků XXVI. mezinárodního keramického sympozia Bechyně 2014 (září
2014);
- Dobré jitro z Bali (fotografie Josefa Zavřela, únor – březen 2015);
- mezinárodní výstava Volného sdružení jihočeských umělců (červen 2015);
- Ať žije kreativita! (výstava výsledků letních kurzů pro veřejnost; červenec 2015);
 XIII. pohádkový den v Bechyni v rámci Jihočeské centrály cestovního ruchu (Miroslav
Oliva zhotovil ceny „Kapr Jakub“ pro vítěze jednotlivých kategorií – předány Václavem
Vydrou; duben 2015).
Předmětové exkurze a vzdělávací aktivity
 návštěva výstav a expozic, poznávací zájezdy:
- Alšova jihočeská galerie Bechyně, Městské muzeum Bechyně, klášter Bechyně,
Galerie Galvína Bechyně (září 2014);
- Za památkami Říma (září 2014);
- Designblok Praha (říjen 2014);
- Bienále grafiky Brno 2014 (říjen 2014);
- Za uměním do Vídně – Henri de Tolouse-Lautrec (prosinec 2014);
- Veletržní palác, Hrady a zámky Čech, Terakotová armáda (leden 2015);
- komentované prohlídky moderního umění ve Veletržním paláci (duben 2015);
- výstavy v Muzeu Kampa (červen 2015);
- exkurze Královská cesta pozpátku (červen 2015);
- výstava Jan Lauda v Městském muzeu Bechyně (červen 2015);
 krajinářský kurz pro žáky 3. G, 3.DV, 2.M, 2.G, 2.DV (září 2014);
 přednášky a prezentace:
- prezentace Ateliéru keramiky a porcelánu VŠVU Bratislava (30. 9. 2013).
Podporujeme charitativní činnost
 spolupráce s Centrem Diakonie ČCE Rolnička Soběslav: Rolničkové dny 13. 4. 2015 –
vybráno 5.774,- Kč;
 spolupráce se SONS Tábor – v průběhu celého školního roku zdarma páleny keramické
výrobky členů SONS (Mgr. Novák);
 spolupráce s nadací Život dětem (Ing. Bínová);
 spolupráce s Domovem pro seniory Bechyně – studenti se zapojili do dobrovolnické
činnosti (vychovatelka Jiřina Korecká).
Prezentace školy
 třikrát za rok jsou pořádány dny otevřených dveří (říjen, listopad, únor), průběžně jsou
podávány informace o studiu, organizují se exkurze ve škole pro veřejnost (pro žáky
základních a středních škol, klienty Lázní Bechyně a další zájemce);
 připravena rozsáhlá inzerce v novinách (Táborsko, 5 + 2, Jihočeská televize, Rádio Kiss
aj.);
 připraven šot do rozhlasu (Rádio Kiss, listopad 2014, leden 2015);
 připraven šot pro Jihočeskou televizi (Den otevřených dveří, únor 2015)
 publikování článků o škole v bechyňském Městském zpravodaji (pravidelně každý měsíc –
aktuality o dění ve škole) a v regionálním tisku;
 účast na burzách škol v Táboře, Strakonicích, Písku, Milevsku, Jindřichově Hradci, Týně
nad Vltavou, Prachaticích a na veletrhu Vzdělání, řemeslo 2014 v Českých Budějovicích
(Ing. Jaroslava Bínová a kolegové);
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 účast školy na Dnech otevřených ateliérů 2014 (říjen 2014; otevřeny ateliéry kresby,
modelování, točení na kruhu, grafiky);
 prezentace školy v rámci Dne památek (Památkový ústav České Budějovice, 13. 9. 2014);
 prezentace školy v rámci Mariánské pouti v Kolodějích nad Lužnicí 23. 5. 2015;
 účast na Keramických trzích v Bechyni (červenec 2015).
Výstavy
 Soběslav, Čajovna diakonie ČCE Rolnička, plakáty Práce nebo život, 1. 8. – 30. 9. 2014;
 Milevsko, Galerie M, Klauzurní a maturitní práce 2014, 3. – 27. 9. 2014;
 SUPŠ Bechyně, chodby v 1. patře, výstava Plenér 2014, říjen 2014;
 Karlovy Vary, Městská galerie, výstava výtvarné skupiny Devět+, 15. – 30. 10. 2014;
 České Budějovice, Výstaviště, Art Fest 2014, 29. – 30. 11. 2014;
 Bechyně, Galerie U hrocha, fotografie artefaktů ze školního depozitáře, 1. – 31. 10. 2014;
 Bechyně, Galerie Galvína, adventní výstava Výtvarné skupiny Devět+, 15. 11. 2014 až
31. 1. 2015;
 Plzeň, Západočeské muzeum Plzeň, Keramika z Bechyně 1884 – 1948, 5. 12. 2014 až
15. 2. 2015;
 Týn nad Vltavou, Galerie U Zlatého slunce, Hlína a barvy, 5. 12. 2014 – 14. 1. 2015;
 Týn nad Vltavou, Pekárna a cukrárna U slunce – Alena Kissová, 6. 2. – 7. 3. 2015;
 Praha, Chodovská tvrz – ak. soch. Miroslav Oliva: „Andělům a kočkám“, 3. 3. - 2. 5. 2015;
 Tábor, Caffé&Gallery MP7, „Z bubliny do světa“, 4. 3. - 6. 4. 2015;
 České Budějovice, kavárna ČRO U Tří lvů – Alena Kissová, 30. 3. – 1. 5. 2015;
 Bechyně, Galerie 2+1, KD Bechyně, "Z bubliny do světa", 16. 4. – 17. 5. 2015;
 Planá nad Lužnicí, prostor mezi MÚ a ZŠ, „Keramické plastiky“, 1. 5. – 30. 9. 2015
 Soběslav, Kavárna a čajovna Rolničky, „Z bubliny do světa“, 1. 6. – 31. 8. 2015;
 Telč, věž sv. Ducha, „Keramika mnohotvárná“, 1. 7. – 30. 9. 2015, (instalováno v roce
2013, prodlouženo);
 Bechyně, Mezinárodní muzeum keramiky (pobočka AJG), „Kouzlo hlíny“, 6. 6. – 29. 9.
2015;
 Strakonice, Muzeum středního Pootaví, „Práce žáků školy a Výtvarná skupina Devět+“,
11. 6. – 23. 8. 2015.
Účast školy v předmětových soutěžích
 Celostátní soutěž v ateliérové fotografii na veletrhu Vzdělání, řemeslo 2014: Monika
Plundrichová 1. místo, Dan Vančura 3. místo;
 Figura 2014 (celostátní soutěž pořádaná SUPŠ Český Krumlov) – účast v soutěži v kategorii Portrét
 Mezinárodní točířská soutěž 2014 (6. - 7. 11. 2014) – Petr Čípa 2. - 3. místo, Eva Andršová 4. místo;
 Školní prezentace na Artfestu 2014 v Českých Budějovicích, 2. místo v kategorii škol
a začínajících umělců;
 Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce (19. 2. 2015) – Klára Kovaříková 2. místo;
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 Celostátní literární soutěž Památníku Terezín 2015 – Štěpánka Rolniková 6. místo
ve 2. kategorii (střední školy) z celkového počtu 486 přihlášených prací;
 Soutěž Nejznámější pohádky na známkách (v rámci akce Jičín - město pohádky; 12. 8.
2015) – Jana Babická 1. místo, Dana Voštová 3. místo.
Další akce přesahující rámec výuky
 Úpravy školy:
- pokračuje vyklízení chemické laboratoře ve 2. patře – počítáme se zřízením ateliérů pro
obor Multimediální tvorba ve školním roce 2015/2016;
- ve škole byly instalovány nové vstupní dveře s čipovým systémem;
- učebna č. 27 byla vybavena novým nábytkem;
- v učebně č. 67 byla zřízena jazyková učebna s velmi kvalitním vybavením pro výuku
(technika, sluchátka atd.) a novým nábytkem;
- byla pořízena nová elektrická pec od firmy BVD.
 Další činnost:
- realizace přípravných kurzů pro zájemce o studium (říjen – listopad 2013);
- realizace kurzů pro zájemce o výtvarné činnosti v rámci DVPP (červenec 2015);
- realizace projektu Virtualizované prostředí pro rozvoj ICT;
- účast PhDr. Vágnerové na školení učitelů anglického jazyka v Praze (srpen 2015);
- účast Ing. Petříka na školení učitelů německého a španělského jazyka v Praze (červen
2015);
- účast Ing. Bínové na školení výchovných poradců na PPP v Táboře;
- účast Mgr. Nováka na setkání metodiků prevence nežádoucích jevů v Táboře.
Okruhy doplňkové činnosti
 výroba a prodej keramiky, modelů a forem na zakázku;
 pořádání kurzů zaměřených na základy výroby v oboru užitkové keramiky, grafiky, malby
a počítačové grafiky;
 ubytovací služby, hostinská činnost v DM;
 pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
v rámci vzdělávání dospělých;
 poskytnutí ubytovacích kapacit pro letní hudební kurzy organizace La Pellegrina (Dirkjan
Horringa – Holandsko);
 poskytnutí prostor na DM i ve škole pro adaptační kurzy žáků ZŠ a studentů VŠ.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
 ve školním roce 2014/2015 nebyla inspekce ve škole provedena.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Vlastní rozbor hospodaření
Organizace hospodařila v roce 2014 s rozpočtem přímých výdajů ve výši 18.294.000,Kč. Provozní výdaje byly ve výši 3.442.000,- Kč, přepočtený limit zaměstnanců byl 47,50
a byl dodržen. Všechny prostředky byly vyčerpány.
Výsledek hospodaření
Hospodaření roku 2014 bylo ukončeno se ziskem v hlavní činnosti ve výši 224,39,- Kč.
Tento zdroj majetku vznikl využitím možnosti §66 odst. 8 vyhl. č. 410/2009 Sb. výnosově
snížit investiční fond; je krytý peněžními prostředky, proto jsme požádali o jeho přidělení do
rezervního fondu. V doplňkové činnosti byl vytvořen zisk ve výši 133.928,10 Kč. Vznikl
především poskytováním ubytování na domově mládeže v letních měsících a pořádáním
keramických kurzů. Organizace požádala o jeho přidělení do rezervního fondu a do fondu
odměn.
Poskytováním ubytování zejména v letních měsících a pořádáním výtvarných kurzů pro
veřejnost si organizace již řadu let vylepšuje finanční možnosti z mimorozpočtových zdrojů.
Bohužel budova školy i domova mládeže vyžaduje neustálé opravy, které škola pokryje
z vlastních zdrojů pouze minimálně.
Doplňková činnost
Škola má povoleno 5 okruhů doplňkové činnosti, k jejichž provozování jsou o prázdninách využívány volné kapacity domova mládeže a školní jídelny.:
 hostinská činnost;
 ubytovací služby;
 výroba a prodej keramiky, sádrových forem a rozmnožovacích zařízení;
 pořádání kurzů zaměřených na výtvarné činnosti;
 pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
v rámci vzdělávání dospělých.
Péče o spravovaný majetek
Evidence hmotného a nehmotného investičního majetku a zásob je vedena na počítači.
Inventarizace veškerého majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2014. Porovnáním skutečného stavu majetku s účetní evidencí nebyly zjištěny žádné rozdíly. Při inventarizaci byl
navržen k vyřazení zastaralý hmotný investiční majetek, drobný hmotný a nehmotný
investiční majetek, případně učební pomůcky. Organizace neměla žádný pronajatý majetek.
Objem zásob materiálu na skladě se zvyšoval pouze při nákupech jedenkrát za čtvrtletí.
Během roku docházelo k rovnoměrnému čerpání zásob.
Inventurní seznamy vyhotovené k 31. 12. 2014 byly předány hmotně odpovědným
osobám.
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Stav pohledávek a závazků
Krátkodobé pohledávky dle rozvahy byly ve výši 486.171,- Kč, z toho po lhůtě splatnosti
ve výši 60.387,- Kč. Jde o pohledávky za včas neuhrazenou platbu za stravu a ubytování za
měsíc prosinec 2014. Během ledna 2015 byly veškeré pohledávky uhrazeny.

Fondy
Rezervní fond byl v roce 2014 čerpán na pořádání a mezinárodní točířské soutěže (listopad
2014). Na základě smlouvy o poskytnutí sponzorského daru firmy i jednotlivci přispěli
finanční částkou na pořádání této soutěže a tyto prostředky byly následně použity na její
realizaci.

Energie
Z přehledu spotřeby a nákladů na energie je vidět, že v porovnání s rokem 2013 je v roce
2014 patrný pokles spotřeby u všech druhů energií, zejména u tepla na domově mládeže. Je to
dáno tím, že zima byla mírná a zároveň se organizace snažila o úsporná opatření při spotřebě
všech druhů energií. Velkou finanční úsporu znamenaly ceny energie nakupované centrálně
na burze.
Žádný objekt nebyl zateplen v rámci projektů z OPŽP.
Závěr oddílu Základní údaje o hospodaření školy
Hospodaření naší organizace v loňském školním roce bylo ukončeno se ziskem v hlavní
i v hospodářské činnosti. Zlepšený hospodářský výsledek bude částečně použit na opravy
a údržby ve škole a na domově mládeže. Nadále bude nutno pokračovat v úsporných
opatřeních při spotřebě energie a materiálu.

ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999
Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Organizaci nebyla podána žádná písemná žádost o informace dle výše citovaného zákona.
Většina základních informací je zveřejněna na webové stránce školy (www.supsbechyne.cz).
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ZÁVĚR
Hlavní úkoly pro příští období vyplývající z analýzy předložené zprávy
1. Nadále zajišťovat optimální studijní podmínky pro žáky ve škole i v domově mládeže;
nabízet žákům rozmanité možnosti účelného využití volného času a preventivně působit
proti zneužívání návykových látek. Chránit a prosazovat práva studentů a zaměstnanců.
2. Trvale zajišťovat informovanost veřejnosti o škole, o jejích studijních oborech a uplatnění
absolventů. Poskytovat informace podle vnitřní směrnice vypracované v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokračovat v oboustranně
výhodné spolupráci se sociálními partnery.
3. Úzce spolupracovat s rodiči žáků, prostřednictvím třídních učitelů a třídních důvěrníků.
4. Rozvíjet spolupráci a výměny studentů se zahraničními i tuzemskými partnerskými školami.
5. Rozvíjet spolupráci s firmami LAUFEN CZ s.r.o. (zavést učební obor Výrobce a dekoratér
keramiky od 1. 9. 2013) a LASSELSBERGER a.s.
6. Dbát na kvalitu a kvalifikovanost pedagogického sboru, stimulovat další vzdělávání
pedagogických pracovníků. Podporovat tvorbu učebních textů a učebnic v předmětech,
v nichž nejsou vhodné texty k dispozici.
7. Udržovat a modernizovat movitý a nemovitý majetek a vybavení školy, zajišťovat finanční
prostředky nejen z rozpočtu kraje, ale i z dalších zdrojů (hospodářská činnost, sponzoři).
8. Zajišťovat hospodárné využívání prostředků rozpočtu a dodržování rozpočtové kázně.

V Bechyni dne 14. 10. 2015

PaedDr. Jiří Novotný, v. r.
ředitel školy

Výroční zpráva schválena školskou radou dne 10. 12. 2015.

Ing. Jaroslava Bínová, v. r.
předsedkyně školské rady
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