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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. 2015 byl otevřen obor
Technologie silikátů ve formě dvouletého dálkového pomaturitního studia.
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 82-41-M/12 (ŠVP: Keramický design)
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 (ŠVP: Průmyslový design)
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 (ŠVP: Grafický design)
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 (ŠVP: Multimediální tvorba)
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.
Technologie silikátů 28-46-M/01 (ŠVP: Technologie keramiky)
Jedná se o technický obor, který byl otevřen od 1. 9. 2016. Jde o dálkové pomaturitní
studium pro pracovníky keramických firem, kteří mají maturitu v jiném oboru a dálkovou
formou si doplňují vzdělání. Cílem je získat maturitu v daném oboru. V současné době je naše
škola jedinou v republice, kde je to možné.
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

13

Celkový počet žáků Počet žáků na jednu
třídu
199
15,30

2017/18

Počet výchovných
skupin
4

Celkový počet žáků Počet žáků na jednu
skupinu
120
30

Počet žáků
na vychovatele
30

6,06

Domov mládeže
Školní rok
2017/18

Školní jídelna
Školní rok
2017/18

Počet celodenně
stravovaných žáků
120

Počet externě
stravovaných žáků
80

Počet ostatních
strávníků
40

Počet jídel
na kuchařku
122

Přehled oborů vzdělání zařazených ve školském rejstříku, které škola vyučuje
Kód
8241M/17
8241M/04
8241M/05
8241M/12
2846M/01

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

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

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)
 28-46-M/01 Technologie silikátů (název ŠVP: Technologie keramiky)
Přehled pracovníků školy
Celkový počet pracovníků
fyzických
přepočtených
52
44,9
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Vedení školy
Příjmení, jméno, titul

Funkce

Novotný Jiří, PaedDr.

ředitel

Novák Otakar, Mgr.
Kamarádová Irena, Ing.

zástupce ředitele
ekonom

Vzdělání
aprobace
PedF JCU, RUJ – VV
DVK
PedF JCU
VYP, NAV
VŠE

Délka
praxe
27

Pracovní
poměr
doba neurčitá

17

doba neurčitá

29

doba neurčitá

Pedagogičtí pracovníci – učitelé (kurzívou jsou psány předměty, které aktuálně vyučují)
Příjmení, jméno, titul
Bínová Jaroslava, Ing.
Bočanová Drahomíra, Mgr
Brázdová Kateřina, Mgr
Brkalová Monika, Mg.A
Fuchs Jiří, akad. soch.
Hrdinková Jitka
Hošek Libor
Kissová Alena
Kokeš Jiří, Ing.
Kotouč Evžen
Kotková Marta
Krejčová Jana, Mgr.
Krůčková Ludmila, Mgr.
Kukrálová Štěpánka, Mgr.
Kupský Václav, MgA.
Kuthanová Markéta, Mgr.
Mála Jan, Mgr.
Novotná Pavlína, Mgr.
Oliva Miroslav, akad.
soch.

Vzdělání
aprobace
VŠZ, DPS
EKO, OBN
PedF JCU RUJ – VV
VYP, DVK
PF UK, CJL – DEJ
CJL
UTB Zlín
PMM
VŠ UMPRUM, DPS
PRK,NAK, NAM
SPŠK, DPS
PCM, PIS
SPŠK, SUPŠ, DPS, CŽV
PGR, PCG,TEC, FOT
SPŠK, DPS
PCG
VAAZ
IKT, ANJ, PGR
FTVS
TEV, OBN
SUGŠ, VOŠ PedF
PCG, NAV
FTVS
TEV
FF MU
CJL
PedF UK
ANJ, FRJ
AVU – intermedia
PMM
PedF JCU CJ – FRJ
ANJ
PeDF JCU
PMM, TEC MM
PedF JCU R – VV
RUJ
VŠ UMPRUM, DPS
PRK, PRM, NAK, NAM
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Délka Pracovní
praxe
poměr
doba
24
34
17
7
41
32
7
27
43
38
13
33
35
6

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

6
9
3

doba
určitá
doba
určitá

29
34

Poznámka

Od 1.10.2008 ved. učitel
oboru TPV/PD

Od 31.5.2013 ved. učitel
oboru MT

Od 1. 2. 2017 na
mateřské dovolené
DPP
Od 1. 2. 2017 za MD

DPP
doba
neurčitá

Pánková Marcela, Ing.
Prášilová Lucie, MgA.
Petřík Miroslav, Ing.
Procházková Šárka, Bc.
Stankuš David
Šedina Roman, MgA.
Turková Květa, ing.
Vágner Milan, Mgr. Bc.
Vágnerová Iva, PhDr.
Vančura Jan
Vaněk Jiří, Mgr.

VŠCHT, DPS
CHE, TEC,TEP, LAB
UTB Zlín
PMM
VŠZ, PedF
NEJ, SPJ
PedF JCU
speciální pedagogika
SPŠK, DPS
PCV, PCS, PCD
UJEP Ústí nad Labem
DVK, TEC, PRK
VŠCHT
CHE, TEC
FF UK, PedF UK
DVK
FF UK
CJL, ANJ
SPŠK, DPS
PCV, TEK, TEP
PedF
MAT, FYZ

33
10
24
4
12
6
13
37
30
33
33

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

Od 1. 9. 2015 ved. učitel
oboru TEC
Od 1.8.2011 na
mateřské dovolené

Od 1. 9. 2016 asistent
pedagoga, úv. 0,66%

Od 1.10.2008 ved. uč.
oboru KD

Ostatní pracovníci školy
Příjmení, jméno, titul

Pracovní zařazení

Kubíček Jaroslav
Bínová Jaroslava, Ing.
Burianová Eva
Lišková Jana
Šidlíková Simona
Horák Jindřich
Zifčáková Marcela

Přípravář - údržbář
knihovna
uklízečka
uklízečka
uklízečka
školník
účetní

Délka
praxe
40
25
40
38
14
35
27

Pracovní
poměr

Poznámka

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

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

Vzdělání
aprobace
SPgŠ
vychovatelství
SPgŠ
vychovatelství
SPgŠ
vychovatelství
SPgŠ
vychovatelství

Délka
praxe
23
31
30
37
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Pracovní
poměr
doba
neurčitá
doba
neurčitá
doba
neurčitá
doba
neurčitá

Poznámka

Ostatní pracovníci domova mládeže
Příjmení, jméno, titul

Pracovní zařazení

Hlasová Jana

bezpečnostní
pracovník
údržbář
uklízečka
správce DM
kuchařka
uklízečka
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka
vedoucí jídelny

Kubíček Jaroslav
Černá Milena
Dědičová Marie
Homolková Zdeňka
Puchernová Iveta
Sládková Marie
Syrovátková Barbora
Zemanová Ilona
Zemanová Olga

Délka
Pracovní
praxe
poměr
doba neurčitá
33
40
33
38
25
17
40
25
16
26

Poznámka

doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
Doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá

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

Úplná
542

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
2846M/01

Grafický design
Průmyslový design
Výtv. zpracování keramiky a porcelánu
Multimediální tvorba
Technologie silikátů

Počet přihlášených Počet nově přijatých
do 1. kola TZ
k 31. 8. 2018
(leden 2017)
57
16
8
28
13
14
34
20
0
0 – nebylo vypsáno PŘ

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Hodnocení prospěchu žáků (stav k 29. 6. 2018; pokračování tabulky na další straně)
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.T
2.D
2.G
2.M

15
15
22
9
10
10
16
13

0
1
1
1
10
0
1
0

9
9
18
5
0
10
15
11

6/0
4/1
3/0
2/2
0/0
0/0
0/0
2/0

3.03
2.52
2.74
1.91
1.17
2,19
1,82
2,56
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Třída
(obor
vzdělání)
2.K
3.D
3.G
3.M
3.K
4.D
4.G
4.M
4.K
Celkem
%

Počet žáků
na konci šk.
roku
4
1
16
19
6
9
11
12
2
190
100

Prospěli
s vyznamenáním
0
0
3
1
2
0
7
1
0
7
14.70%

Prospěli

Neprospěli /
Nehodnoceni

Studijní průměr

4
0
11
16
4
6
4
9
1
145
69.50%

0/0
1/0
2/0
2/0
0/0
3/0
0/0
2/0
1/0
28/3
17.3%/1.60%

2.50
2,15
2.12
2.50
1.68
2.49
1,45
2,43
2,43
2.20
2.20

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

Výchovná opatření
pochvala pochvala
důtka
tř. učitele ředitele tř. učitele
3
9
14

důtka
ředitele
1

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

Výsledky maturitních zkoušek
Studijní obor

Počet
žáků

Grafický design
Průmyslový design
Multimediální tvorba
Keramický design

11
9
13
2

Matu- Nemarovali turovali
12
0
7
3
12
2
1
1

Prosp. Prospě- Nepro Opaku- Opakují
s vyzn.
li
-spěli jí část
celou
MZ
MZ
6
5
1
1
0
1
5
1
1
0
0
11
1
1
0
1
2
0
1
0

Průměrný prospěch v jarním termínu maturitních zkoušek
Studijní obor

Průměrný prospěch

Grafický design
Průmyslový design
Multimediální tvorba
Keramický design
Průměrný prospěch školy

1.32
1.83
2.96
2.40
2.13

Údaje o dalším vzdělávání zaměstnanců školy
Pedagogičtí pracovníci
(počet účastníků / počet akcí
3/3

Nepedagogičtí pracovníci

(počet účastníků / počet akcí)
0/0
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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.
Zahraniční aktivity
 výměnný pobyt žáků SUPŠ Bechyně vTrentu a žáků z Trenta v Bechyni (duben 2018);
 realizace nového projektu Deník psaný grafikou (rovněž Erasmus+).
Spolupráce školy s dalšími organizacemi
 spolupráce s Úřadem práce v Táboře;
 spolupráce se Silikátovým svazem;
 spolupráce s nadací Život dětem;
 spolupráce s Diakonií ČCE Rolnička v Soběslavi rolničku;
 spolupráce s Domovem pro seniory Bechyně (keramický kroužek pro seniory, návštěvy
seniorů studenty, procházky se seniory, adventní dílnička, velikonoční dílnička, vítání jara);
 spolupráce s organizací Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s.;
 spolupráce s Mezinárodním muzeem keramiky (pobočka Alšovy jihočeské galerie);
 spolupráce s Akademií jazykové a profesní přípravy Praha Škola Natálie Gorbaněvské) v oblasti
přijímání žáků z Ruska, Kazachstánu, Ukrajiny a Běloruska; spolupráce byla navázána
v listopadu 2011 a úspěšně pokračovala také ve školním roce 2017/2018;
 spolupráce s Time Study, Institutem mezinárodního vzdělávání taktéž v oblasti přijímání
žáků z Ruska, Kazachstánu, Ukrajiny a Běloruska; spolupráce byla navázána v listopadu
2016 a úspěšně pokračovala i ve školním roce 2017/2018;
 spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS) Tábor
(spolupráce byla navázána v listopadu 2011 – škola několikrát během školního roku
vypalovala keramické výrobky členů organizace);
 spolupráce s Městem Bechyně, Kulturním střediskem města Bechyně a Městským muzeem
Bechyně;
 spolupráce s firmou LAUFEN CZ s.r.o. – v rámci Sektorové dohody pro keramiku,
podepsané v dubnu 2012, byla navázána intenzívní spolupráce s firmou; byla uzavřena
partnerská smlouva; firma podporuje školu poskytováním sádry, licí hmoty a umožněním
pálení výrobků, což úspěšně probíhalo i ve školním roce 2017/2018;
 spolupráce s firmou LASSELSBERGER a.s. – v rámci Sektorové dohody škola obnovila
spolupráci s firmou, která je největším výrobcem obkladů a dlažeb v ČR; firma nabízí
praxe, exkurze a pomáhá škole při náborových a propagačních akcíh v Plzeňském kraji.
Sportovní aktivity
 akce kroužku dívčí kopané FC DM Bechyně:
- soustředění Chrášťanech (listopad 2017);
- 17. ročník turnaje Mikulášův pytel (listopad 2017);
- Vánoční turnaj v soběslavské hale (prosinec 2017);
- ankety: Fotbalistka roku 2017, Nováček roku 2017;
- přátelský zápas v Bechyni (prosinec 2017);
- 33. ročník Jaga Cup (duben 2018);
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 účast na Závodě dračích lodí v Táboře (červen 2018).
Zdravý životní styl, protidrogová prevence
 program START pro žáky 1. ročníků – Šelmberk (září 2017);
 přednáška Ernestiny Švorcové o 2. světové válce (listopad 2017);
 přednášky Romana Povaly pro 1. a 2. ročníky – protidrogová prevence (listopad 2017);
 přednáška Tomáše Řeháka – Sex, AIDS, vztahy; soucit s trpícími (duben 2018);
 instruktorský kurz navazující na kurzy START – Ovčárna (květen 2018);
 přednáška Vladimíra Váchy – světová náboženství, kyberprostor (květen 2018);
 akce v rámci minimálního programu prevence nežádoucích jevů: zařazování tvorby prací
s protidrogovou tématikou do výtvarných předmětů;
 dárcovství krve (Ing. Kamarádová, prof. Kotouč).
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
 témata environmentálního vzdělávání jsou zapracována do školních vzdělávacích programů všech studijních oborů;
 plnění pokynů k třídění odpadu a důsledné recyklaci materiálů, surovin a pracovních hmot
používaných při výuce;
 dodržování opatření k úsporám energie a materiálu při všech školních činnostech (regulace
vytápění, kontrola svícení, vypínání elktrospotřebičů atd.).
Kroužky pro žáky, zájmová činnost
 ve škole pracuje několik kroužků: kroužek točení na kruhu, kroužek večerního kreslení,
kroužek modelování, kroužek grafiky, kroužek točení na kruhu kroužek, kroužek textilní
tvorby, kroužek videopořadů o umění, kroužek posilování (dívky a chlapci), filmový klub
(ve spolupráci s KD Bechyně);
 na domově mládeže pokračuje činnost kroužku dívčí kopané a literárního kroužku.
Významnější kulturní akce
 návštěvy divadelních představení a kulturních pořadů:
- Dny otevřených ateliérů 2017 (září 2017);
- divadelní představení v rámci předplatného v divadle DON v táboře (podzimní i jarní
sezóna 2017/2018);
- divadelní představení Labyrint světa (listopad 2017);
- divadelní představení Romance pro křídlovku (listopad 2017);
- přednáška Bechyňské vily (leden 2018);
- autorské čtení studentky Marie Dvořákové v DpS Bechyně (květen 2018);
- spolupráce s KD Bechyně (Rej světlušek, Rej čarodějnic, Bechyňský divadelní spolek,
jehož členy je několik žáků školy atd.);
 výstavy ve školní Galerii Na chodbě:
- výstava Od rozštěpu k úsměvu (listopad 2017 – prosinec 2018);
- výstava Mise Porto (leden 2018);
- výstava kreseb a obrazů studentky Alice Kovaříkové (duben 2018);
- výstava maturitních prací 2017 (květen 2017);
- výstava keramiky Věry a Stanislava Martincových (květen – červenec 2018);
- výstava Druhá mise Porto (červen – červenec 2018)
- výstava výsledků letních kurzů pro veřejnost; červenec 2018).
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Předmětové exkurze a vzdělávací aktivity
 návštěva výstav a expozic, poznávací zájezdy:
- Alšova jihočeská galerie Bechyně, Městské muzeum Bechyně, Galerie Galvína
Bechyně (září 2017);
- exkurze Pestrá Normandie a Bretaň (září 2017);
- exkurze do tiskáren v Táboře (říjen 2017)
- Exkurze 4. ročníků do Veletržního paláce a na výstavu Hieronymus Bosch (leden
2018);
- komentované prohlídky moderního umění ve Veletržním paláci (březen 2018);
- exkurze do pražských galerií (červen 2018);
- exkurze studentů grafického a multimediálního oboru do Brna na 28. ročník Bienále
grafiky Brno 2018 (květen 2018);
- exkurze do bechyňských galerií (červen 2018).
Kurzy, přednášky, prezentace
 krajinářský kurz pro žáky 3. G, 3.DV, 2.M, 2.G, 2.DV (září 2017);
 přednášky a prezentace:
- prezentace tvorby MgA. Jakuba Kabáta (listopad 2017);
Podpora charitativní činnosti
 spolupráce s Centrem Diakonie ČCE Rolnička Soběslav: Rolničkové dny 23. 4. 2017 –
vybráno 7.448,-,- Kč;
 Bazárek pro Rolničku (duben 2018) – vybráno 8.200,- Kč (pro Rolničku celkem 15.648,-)
 spolupráce se SONS Tábor – v průběhu celého školního roku zdarma páleny keramické
výrobky členů SONS (Mgr. Novák);
 spolupráce s nadací Život dětem (Ing. Bínová) – na Srdíčkovém dnu 18. 9. 2017 vybráno
7.633,- Kč; celkem pro charitativní organizace Život dětem a Rolnička získáno
23.281,- Kč;
 spolupráce s Domovem pro seniory Bechyně – studenti se opět 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);
 inzerce v novinách (Sedmička Mf Dnes, Táborsko, 5 + 2 aj.);
 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, Blatné a na veletrhu Vzdělání, řemeslo 2017 v Českých
Budějovicích;
 účast školy na Dnech otevřených ateliérů 2017 (září 2017);
 prezentace školy Artfestu 2017 na výstavišti v Českých Budějovicích (prosinec 2017);
 prezentace školy na akci Řemesla živě (Novoměstská radnice v Praze, únor 2018);
 účast na Keramických trzích v Bechyni (červenec 2018).
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Výstavy
 výstava „Maturitní práce 2017“ v Galerii M v Milevsku (září 2017);
 účast na výstavě výtvarných škol na Pražském hradě (listopad 2017);
 účast školy na Artfestu v Českých Budějovicích (prosinec 2017);
 výstava Mgr. Otakara Nováka v Galerii 2+1 v Bechyni (únor 2018);
 výstava v Kavárně U slunce (únor 2018);
 výstava plakátů v rámci festivalu Jeden svět 2018 (Aktualizace systému; březen – duben
2018);
 výstava keramických plastik v Plané nad Lužnicí (květen – září 2018);
 výstava keramických plastik v Městském muzeu Bechyně (květen – říjen 2018);
 adventní výstava prací učitelů SUPŠ Bechyně v Galerii Galvína Bechyně (listopad 2017 –
leden 2018);
 výstava exteriérové plastiky v Galerii Brömse ve Františkových Lázních (květen 2017 –
květen 2018);
 výstava ak. soch. Miroslava Olivy v Sedlci (duben 2018);
 výstava ak. soch. Miroslava Olivy v Chrudimi (červenec 2018);
 výstava Bechyňská keramika 1884 – 1948 v Muzeu Vladimíra Preclíka v Bechyni
(červenec – srpen 2018)
Účast školy v soutěžích
 Celostátní točířská soutěž 2017 – Marie Kučerová – 2. místo, Anna Stifterová – 4. místo.
 Celostátní soutěž v portrétní ateliérové fotografii na veletrhu Vzdělání a řemeslo 2017
(listopad 2017) - Jan Tuháček - 1. místo, Marina Kizilova – 2. místo.
 V únoru 2017 proběhla v Táboře okresní kola olympiád v českém (2. 2. 2017) a anglickém
(16. 2. 2017) jazyce. Naše škola měla zastoupení. V českém jazyce soutěžily studentky
Anna Zátopková (umístila se na 6. - 9. místě) a Pavlína Vozková (10. - 11. místo), soutěže
v anglickém jazyce se účastnily studentky Barbora Nešpůrková (4. - 5. místo) a Diana
Mechseryaková (17. místo).
 Soutěž "Na statku žiju, jsem zvíře" (vypsána Centrem Naděje Písek, březen 2018): 1. místo
- Pavlo Oliachenko ("Pětuch"), 2. místo - Hana Havlová ("Pojď si hrát"), 3. místo - Adéla
Bendová ("Ve výběhu"), čestné uznání - Zuzana Turková ("Duch zvířecí farmy")
 Celostátní literární soutěž Národního památníku Terezín (květen 2018) na téma Domov –
Marie Dvořáková – Cena Ericha Poláka.
Další akce přesahující rámec výuky
 Úpravy školy:
- dokončení úpravy bývalé laboratoře ve 2. patře školy (učebna č. 76) – elektroinstalace,
výmalba, litá podlaha – pro potřeby multimediálního oboru;
- nový nábytek v učebně č. 51;
- kompletní výměna WC v celé škole;
- zřízení dvou hygienických kabinek;
- osvětlení v učebně č. 50;
- jiné investiční akce: technika pro multimédia, software, dovybavení jazykové učebny;
- výměna počítačů v kabinetech učitelů;
- výměna podlahové krytiny v kanceláři zástupce ředitele;
- výměna nábytku v kancelářích;
- pořízení závěsného systému na chodby školy;
- výměna nábytku v části pokojů domova mládeže;
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výměna dek a polštářů v žákovských pokojích domova mládeže;
osvětlení společných prostor pavilonu A domova mládeže.
 Další činnost:
- realizace přípravných kurzů pro zájemce o studium (říjen – listopad 2017);
- realizace kurzů pro zájemce o výtvarné činnosti v rámci DVPP (červenec 2018).
-

Okruhy doplňkové činnosti
 výroba a prodej keramiky, modelů a forem na zakázku;
 pořádání kurzů pro veřejnost zaměřených na keramiku (modelování, točení na kruhu,
zhotovování sádrových modelů a forem), základů grafických technik, malby a kresby,
textilních technik a počítačové grafiky;
 poskytování ubytovacích služeb a hostinská činnosti 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 2017/2018 nebyla inspekce ve škole provedena.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Závazné ukazatele na rok 2017 (k 31 12. 2017)
 Limit zaměstnanců: 44,9
 Neinvestiční výdaje celkem: 20.568.527,-Kč
z toho: prostředky na platy: 14.373.380,-Kč
ostatní osobní náklady: 190.000,-Kč
orientační ukazatele (odvody, FKSP, ONIV): 5.438.652,-Kč
Zvýšení platů
Od listopadu 2017 došlo ke zvýšení platů, a to u pedagogických pracovníků o 15% a u nepedagogických pracovníků o 10%.
Úprava celoročního objemu pro rok 2017 (31. 12. 2017)
 Schválený rozpočet k 31. 1. 2018: 3.975.000,- Kč
 Úprava: původní rozpočet k 1. 9. 2018 (3.625.000,-Kč) byl navýšen o 350.000,- Kč. Tyto
prostředky byly použity na investiční akce (viz Úpravy školy a DM).
Závěr oddílu Základní údaje o hospodaření školy
Hospodaření naší organizace v loňském školním roce bylo ukončeno se ziskem v hlavní
i v hospodářské činnosti, limit zaměstnanců byl dodržen. 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.
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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).

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT / GDPR
Od 25. 5. 2018 škola zpracovává osobní údaje žáků a zaměstnanců v souladu s Obecným
nařízením 2016/2017 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR. Zpracování
osobních údajů je v takovém rozsahu, v jakém to přikazuje příslušný právní předpis.
Pověřence na ochranu osobních dat pro školu vykonává Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice (kontaktní místo:
Komenského 2235, 320 02 Tábor).
V květnu 2018 proběhlo školení vedoucích pracovníků školy a domova mládeže k problematice GDPR (školení vedl pracovník Střediska služeb školám z Tábora).

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, charitativními organizacemi, s městem
Bechyně a jím zřizovanými institucemi.
3. Úzce spolupracovat s rodiči žáků prostřednictvím třídních učitelů, výchovné poradkyně,
metodika prevence a vychovatelů v domově mládeže.
4. Rozvíjet spolupráci a výměny studentů se zahraničními i tuzemskými partnerskými školami.
5. Rozvíjet spolupráci s firmami LAUFEN CZ s.r.o. a LASSELSBERGER a.s. a dalšími
firmami, které o to projeví zájem.
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.
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V Bechyni dne 14. 10. 2018

Mgr. Otakar Novák, v. r.
ředitel školy
Výroční zpráva schválena školskou radou dne 14. 11. 2018.
Ing. Jaroslava Bínová, v. r.
předsedkyně školské rady
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