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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Název školy:    Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203 
Identifikátor zařízení:  600008860 
IČO:    60061880 
Adresa:   Písecká 203, 391 65 Bechyně 
Telefon:   381 213 121 
Datová schránka:  svnfxs7 
E-mail:   reditel@supsbechyne.cz 
Webové stránky:     www.supsbechyne.cz 
Zřizovatel školy:   Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích 
    U Zimního stadionu 1952/2 
    370 76 České Budějovice 
Právní forma:   příspěvková organizace 
Ředitel školy:    Mgr. Otakar Novák (telefon:723 165 306) 
Zástupce ředitele:   Ing. Jaroslava Bínová 
Vedoucí učitel oboru VZK (KD):      uč. Jan Vančura 
Vedoucí učitel oboru TPV (PD):  uč. David Stankuš  
Vedoucí učitel oboru PGR (GD): Mgr. Marta Kotková 
Vedoucí učitel oboru MT:  MgA.Libor Hošek 
Vedoucí učitel oboru TEC:  Ing. Marcela Pánková 
Ekonom:     Ing. Irena Kamarádová 

Školská rada:  Ing. Jaroslava Bínová - předseda, Ing. Pavel Houdek – místopředseda (zástupce 
zřizovatele), Mgr. Marta Kotková (zástupkyně pedagogů SUPŠ), Hana Filipová (zástupce 
zřizovatele), Viola Šírová (zástupce studentů), Sára Filípková (zástupce studentů). 

Součásti školy: 1. Střední uměleckoprůmyslová škola  IZO: 060061880 
   2. Domov mládeže    IZO: 108035239  
 
   3. Školní jídelna    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. 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 pří-
pravy hmot i glazur, přes nejrůznější techniky vytváření, dekorace a povrchové úpravy, až po 
různorodé způsoby výpalu výrobků. Během studia dokumentují žáci svou nápaditost i ke-
ramické 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 de-
korativní 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 tří-
bení 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  zá- 
kladů 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. Škola je členem Hospodářské komory, čestným 
členem Silikátového svazu a řádným členem Asociace středních a vyšších odborných škol  
s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory.  
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Využitá kapacita školy a jejích součástí 
 
Škola 
 

Školní rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu 
třídu 

Počet žáků na učitele 

2021/22 15 229 15,26 6,54 

 
Domov mládeže 
 

Školní rok Počet výchovných 
skupin 

Celkový počet žáků Počet žáků na jednu 
skupinu 

Počet žáků 
na vychovatele 

2021/22 5 150 30 30 

 
Školní jídelna  
 

Školní rok Počet celodenně 
stravovaných žáků 

Počet externě 
stravovaných žáků 

Počet ostatních 
strávníků 

Počet jídel 
na  kuchařku 

2021/22 161 68 40 157 

 
 
Přehled oborů vzdělání zařazených ve školském rejstříku, které škola vyučuje  
 

Kód Studijní obor V ročníku 

8241M/17 Multimediální tvorba 1.- 4. 

8241M/04 Průmyslový design 1.- 4. 
8241M/05 Grafický design 1.- 4. 

8241M/12 Výtvarné zprac. keramiky a porcelánu (Keramický design) 1.- 4. 

 
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 

56 51,96 
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Vedení školy 
 

Příjmení, jméno, titul Funkce 

Novák Otakar, Mgr. ředitel školy 

Bínová Jaroslava, Ing. zástupce ředitele 
Kamarádová Irena, Ing. ekonom 

 
Pedagogičtí pracovníci – učitelé  
 

Příjmení, jméno, titul Poznámka 

Bečvář Milan Mgr.  

Bínová Jaroslava, Ing.  

Bočanová Drahomíra, Mgr  

Brázdová Libuše, Mgr.  

Dvořák Karel Mgr. Art.  

Fuchs Jiří, akad. soch.  

Horáková Zuzana MgA.  

Hrdinková Jitka  

Hošek Libor MgA. Od 31.5.2013 vedoucí 
učitel oboru MT  

Kamarádová Irena, Ing.  

Kissová Alena  

Kokeš Jiří, Ing.  

Kotková Marta Mgr. Od 1.9.2017 vedoucí 
učitel oboru GD 

Krejčová Jana, Mgr.  

Krůčková Ludmila, Mgr.  

Kukrálová Štěpánka, Mgr. Od 1. 2. 2017 na 
mateřské dovolené 

Kupský Václav, MgA.  
 

Kuthanová Markéta, Mgr. Od 1. 2. 2017 za MD 

Lišková Eva, Mgr.  

Mála Jan, Mgr.  

Novák Otakar, Mgr.  

Nováková Irena, Mgr.  

Oliva Miroslav, akad. 
soch. 

 

Pospíchalová  Martina Bc.  

Pánková Marcela, Ing. 
 

Od 1. 9. 2015 vedoucí 
učitel oboru TEC  

Prášilová Lucie, MgA. Od 1.8.2011 na 
mateřské dovolené 

Petřík Miroslav, Ing.  

Smetana Miloš, Mgr.  

Stankuš David Od 1.9.2018 vedoucí 
učitel oboru PD 
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Šedina Roman, MgA.  

Táborský Jiří Mgr. etMgr., 
Bc. 

 

Tonková Magdalena, Mgr.  

Turková Květa, Ing.  

Vágner Milan, Mgr. Bc.  

Vágnerová Iva, PhDr.  

Vančura Jan Od 1. 10.2008 vedoucí 
učitel oboru KD  

 
Ostatní pracovníci školy 
 

Příjmení, jméno, titul Pracovní zařazení Poznámka 
 

Pomahač Pavel přípravář - údržbář  

Joštová Jindra uklízečka  

Lišková Jana uklízečka  

Šidlíková Simona uklízečka  

Horák Jindřich školník  

Zifčáková Marcela účetní  

 
Pedagogičtí pracovníci domova mládeže – vychovatelé 
 

Příjmení, jméno, titul Poznámka 

Houdková Soňa  

Hrubý Filip, Bc.  

Pletková Eva, Ing. Bc  

Šťastná Iva  

Šťastný Vratislav  

Zíková Michaela  

 

Ostatní pracovníci domova mládeže 
 

Příjmení, jméno, titul Pracovní zařazení 
 

Poznámka 

Adamovská Helena THP - správce DM  

Honsová Jana vrátná  

Černá Milena uklízečka  

Drdová Helena kuchařka  

Homolková Zdeňka kuchařka  

Marešová Iveta uklízečka  

Pomahač Pavel údržbář  

Syrovátková Barbora kuchařka  
Zemanová Ilona kuchařka  

Zemanová Olga THP - vedoucí jídelny  
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Zemanová Marie pomocná kuchařka  

 
 
Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 
 

Kód Studijní obor Počet přihlášených 
 

Počet nově přijatých  
k 31. 8. 2021 

8241M/05 Grafický design 46 15 
8241M/04 Průmyslový design 23 15 
8241M/12 Výtv. zpracování keramiky a porcelánu 15 15 
8241M/17 Multimediální tvorba 37 20 
2846M/01 Technologie silikátů 0 0 – pro nezájem není 

studium otevřeno 

 
 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Hodnocení prospěchu žáků (stav k 30. 6. 2022) 
 

Třída 
(obor 

vzdělání) 

Počet žáků 
na konci 

škol. roku 

Prospěli 
s vyzname-

náním 

Prospěli Neprospěli / 
Nehodnoceni 

Studijní průměr 

1.G 15 11 4 0/0 1,28 
1.D 10 3 7 0/0 1,82 
1.M 20 3 16 1/0 2,18 
1.K 14 1 12 1/0 1,99 
2.D 11 1 8 1/1 1,61 
2.G 15 9 6 0/0 1,40 
2.M 17 2 15 0/0 1,77 
2.K 11 4 7 0/0 1,48 
3.D 13 2 11 0/0 1,95 
3.G 14 9 5 0/0 1,41 
3.K 6 0 3 2/1 1,91 
3.M 13 1 11 0/1 1,88 
4.D 15 2 13 0/0 1,86 
4.G 13 4 9 0/0 1,85 
4.K 13 0 13 0/0 1,73 
4.M 18 0 16 2/0 2,17 

 218 52 156 7 1,78 
% 100 23,85 71,55 4,60  
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Hodnocení chování žáků 
 

Snížený stupeň 
z chování 

Výchovná opatření 

2. 
stupeň 

3.  
stupeň 

pochvala 
tř. učitele 

pochvala 
ředitele 

důtka  
tř. učitele 

důtka 
ředitele 

podm. 
vyloučení 

vyloučení 
ze studia 

vyloučení z 
DM 

1 0 45 32 2 1 0 1 0 

 
Výsledky maturitních zkoušek 
 

Studijní obor Počet 
žáků 

Matu- 
rovali 

Nema-
turovali 

Prospěli 
s vyzn. 

Prospěli Nepro-
spěli 

Opaku-
jí část 
MZ 

Opakují 
celou MZ 

Grafický design 13 13 0 7 5 1 1 0 
Průmyslový design 15 14 1 1 4 9 9 0 

Multimediální tvorba 18 13 5 1 7 5 7 0 
Keramický design 13 13 0 1 5 7 7 0 

 
Průměrný prospěch v jarním termínu maturitních zkoušek 
 

Studijní obor Průměrný prospěch 

Grafický design 1,82 

Průmyslový design 2,23 

Multimediální tvorba 2,32 

Keramický design 2,54 

Průměrný prospěch školy 2,23 
 
Plnění obecných cílů a zásad vzdělávání, plnění ŠVP a úspěšnost dosahování klíčových 
kompetencí. 
 
Bilance školního roku 2021- 22 poukazuje na vyšší neúspěšnost u maturitních zkoušek z 
teoretických předmětů. Výrazně se na tom podílí neúspěch zahraničních studentů u zkoušek z 
českého jazyka. Reálně vidíme příčinu v tom, že tato generace maturantů prošla velice 
dlouhou dobou karantény z důvodu pandemie covidu-19. Zahraniční žáci se sice účastnili 
distanční výuky, ale reálně bydleli v prostředí bez přirozeného vlivu českého jazyka. Ve 
školním roce 2021-22 jsme se zapojili do programu Doučování žáků škol – realizace investice 
3.2.3 národního plánu obnovy. Žáci ohrožení studijním neúspěchem byli vytipováni a 
osloveni a ve velké míře se zařadili do doučování. Dosažení klíčových kompetencí a 
naplňování ŠVP, tak aby byla zajištěna návaznost probíraného učiva a obecné cíle zásady 
vzdělávání, bylo ohroženo u všech studentů. Podpora nadaných žáků mohla probíhat díky 
individuálnímu přístupu, který naše forma výuky ve více hodinových blocích umožňuje.  
Škola je umělecky a řemeslně zaměřená a prezenční výuka je v odborných předmětech 
nenahraditelná. Shodli jsme se na tom, že úroveň závěrečných prací žáků, včetně maturitních 
odborných a praktických zkoušek, nás velice povzbudila. Žáci prokázali, během tohoto 
školního roku, kdy již prezenční výuka převažovala, že výše zmíněných požadovaných 
dovedností a kompetencí dosáhli. Výtvarná úroveň i forma prezentování, byla oproti 
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předešlému roku na úrovni, která odpovídá výstupům z doby, kdy karanténa studium 
neovlivnila. 
 
 
Údaje o dalším vzdělávání zaměstnanců školy 
 

Pedagogičtí pracovníci 
(počet účastníků / počet akcí 

Nepedagogičtí pracovníci 
(počet účastníků / počet akcí) 

36 / 4 6 / 2 

 
 
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 
 
ERASMUS 2022 

STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT 

Škola získala grantovou podporu projektu „Stáže pro praxi, praxe pro život“ v rámci 
programu Erasmus+. V roce 2022 umožnila 15 studentům dvoutýdenní pracovní stáž a dvěma 
absolventům tříměsíční stáž ve španělské Granadě.  

Projekt: Erasmus+ 2020-1-CZ01-KA102-077373 

SPOLUPRÁCE ČESKO - RAKOUSKÝCH INSTITUCÍ 
DVOUDENNÍ MEZINÁRODNÍ PŘESHRANIČNÍ KONFERENCE  

4. - 5. 11. 2021 proběhla v Mezinárodním muzeu keramiky a v budově SUPŠ Bechyně česko- 
rakouská konference zaměřená na navázání spolupráce česko rakouských institucí, které 
spravují sbírky nejvýznamějších světových představitelů keramické tvorby. 

 

 

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); 
 spolupráce s organizací Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s.; 
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 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 pokračuje; 

 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 pokračuje; 

 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 probíhá; 

 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 a exkurze. 

 
Sportovní aktivity 
Probíhaly v omezené míře, obnovil se ve školním roce 2021-22 po karanténách z důvodu 
covidu- 19 kroužek dívčí kopané, florballu, posilování.  
Sportovní kurz pro druhé ročníky letos proběhl ke spokojenosti všech zúčastněných 
v rakouských Alpách. 
Zdravý životní styl, prevence 
 program START pro žáky 1. ročníků – zrušen kvůli covidové epidemii. 
 přednášky Mgr. Vladimíra Váchy na téma kyberšikany, přednášky Tomáše Řeháka na 

téma sex, AIDS, vztahy (květen, červen  2022 
 

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 elektrospotřebičů 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 
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, klub 
deskových her, kroužek tvořivé dovednosti. 
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Akce školy ve školním roce 2021/2022 
 

 Vybavení počítačové učebny č. 83, 85 – novým rozvodem elektrických sítí  
 Vybavení sádrovny uč. č. 9 sádrařskými kruhy a novým rozvodem elektrických 

sítí 
 Vybavení formovny hrnčířskými kruhy 
 Oprava  balkónů na východní straně pavilonu A na DM . 
 Kompletní rekonstrukce rozvodů elektrické energie, vody a odpadů a sociálního 

zařízení všech obytných buněk i školního bytu na pavilonu B na DM. Akce je 
zásadně financovaná fondem rozvoje školství a částečně i z vlastních zdrojů 
školy. 

 

 Veřejný prostor bechyňského náměstí a práce studentů SUPŠ Bechyně -Výstava 
prací žáků oboru keramický design 

 Výstava plastik žáků SUPŠ Bechyně v Plané nad Lužnicí (instalace 27. 4. 2021) – 
Výstava prací žáků oboru keramický design 

 Exkurze grafického oboru ve firmě TAPA Tábor 
 Výstava FIGMIX - Studenti (zejména 1., 2. a 3.G, 3.D) připravili různé práce z 

oblasti figurální tvorby a v galerii 2+1 v Bechyni nainstalovali do podoby 
skutečného mixu všech možných výtvarných přístupů k lidské figuře a portrétu. 

 Jeden svět - výstava plakátů žáků SUPŠ Bechyně propagujících nízkorozpočtové 
filmy, které se zabývají sociální tématikou. Tyto filmy jsou promítány v rámci 
festivalu Jeden svět.  

 Kalendář pro Domov pro seniory Bechyně - Studenti oboru multimediální tvorba 
pod vedením MgA. Václava Petáka nafotili kalendář pro Domov seniorů v 
Bechyni. 

 Beseda o samizdatu - Začátkem května proběhla beseda o samizdatové literatuře 
a době, ve které se vydávala. Přednášející František Stárek je jeden z 
nejpovolanějších o této oblasti hovořit. Byl u zrodu samizdatu a za svou činnost 
byl komunistickým režimem vězněný. Můžete se podívat na na video záznam 
přednášky a besedy. 

 Návštěvy divadelních představení v Divadle Oskara Nedbala v Táboře 
 Olympiáda z ANJ A ČJ - V úterý 9. 2. 2022 proběhlo vyhodnocení školního kola 

v olympiádě z ANJ. Všichni zúčastnění žáci si odnesli drobné dárky a první 4 
výherci byli odměnění knihou v angličtině 

 Olympiáda z ANJ okresní kolo. Gratulujeme naší studentce multimediálního 
oboru Elišce Biehunkové ke 3 místu! 

 Olympiáda z ČJ okresní kolo. - Naši zástupci se umístili na 9- 12 místě a na 14 
místě. 

 Výstava SUPŠ Bechyně v Milevsku - Každoročně vystavuje naše škola  v Galerii 
M v Milevsku. Letos škola vystavuje kromě maturitních prací i práce klauzurní a 
výstavy se účastní i někteří naši pedagogové. 

 Workshop s MgA. Karlem Burianem – známým designérem absolventem naší 
školy. 
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 DIGITALIZUJEME ŠKOLU - REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU 
OBNOVY - KOMPONENTA 3.1 

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá 
na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a 
digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. 

Škola je příjemcem podpory z EU. Financováno Evropskou unií- Next Generation EU. 
Záměrem této podpory je pomoci školám zajistit mobilní digitální technologie. Mobilní 
zařízení má výhradně sloužit k zapůjčení žákům s cílem, aby žáci měli možnost využít 
mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Za obdržený 
příspěvek škola zakoupí dva notebooky, které budou svými parametry zvládat nároky na 
počítačovou práci ve všech výtvarných oborech školy. 

 DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ 

SUPŠ Bechyně se zapojila do programu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - REALIZACE 
INVESTICE 3.2.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY. Reagujeme tím na potřebu 
doplnění vzdělávání z důvodu dopadů pandemie Covidu -19.  

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“ 

Realizujeme doučování žáků se slabým prospěchem a doučování z českého jazyka 
zaměřené na podporu cizinců. 

Další kroužky jsou vhodné pro rozvíjení dovedností mimořádně nadaných žáků. Tyto 
kroužky jsou převážně výtvarně zaměřené a proběhlo i rozšířené vzdělávání mimořádně 
nadaných žáků na jazyky. 

 Akreditované letní výtvarné kurzy pro veřejnost 2022 - Kurzy jsou akreditovány 
pod číslem MSMT- 8947/2020-4-390  

 Kurzy úspěšně proběhly od 1. do 10. 7. 2022. 

Prezentace školy  
 dvakrát za rok proběhly dny otevřených dveří (říjen, listopad), 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, účast 

školy na Dnech otevřených ateliérů 2021 (říjen 2021); 
 prezentace školy na akci Řemesla živě (Novoměstská radnice v Praze, únor 2022); 
 výstavy prací žáků školy i pedagogů; 
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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 (z důvodu rekonstrukce školy v tomto školním roce 
kurzy neproběhly, stejně jako mezinárodní keramické sympozium); 

 poskytování ubytovacích služeb a hostinská 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  
 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 2021/2022 nebyla ve škole inspekce provedena. 

 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 
Finanční krytí fondů k 31. 12. 2021 
 

Ukazatel Stav k 31.12.2021 Finanční krytí */ 
Zdůvodnění nekrytí  **/ 

  dle účetní rozvahy k 31.12.2021 

Fond odměn 255 425,00 255 425,00 

  

Fond kulturních a 
sociálních potřeb 936 087,01 759 920,01 

rozdíl 176 167,- Kč představují 
nesplacené půjčky zaměstnanců 

Rezervní fond 2 025 808,72 2 025 808,72 

  

Fond investic 4 235 770,45 4 235 770,45 

  

Celkem 7 453 091,18 7 276 924,18   

 
Finanční vypořádání dotací (s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu 
EU a z prostředků finančních mechanismů) 

Dotace poskytnuté MŠMT  

poskytnuto k 
31.12.2021 

vráceno v 
průběhu 
roku (do 
31. 12. 
2021) 

použito k 
31.12.2021 

vratka dotace 
při finančním 
vypořádání   

a 1 2 3 4 = 1 - (2 + 3) 

Dotace poskytnutá MŠMT celkem  36 297 834,00 0,00 36 297 834,00 0,00 

v tom:         
1. Přímé výdaje na vzdělávání celkem 
UZ (33353) 36 297 834,00 0,00 36 297 834,00 0,00 

    - v tom platy celkem 26 119 280,00 0,00 26 119 280,00 0,00 
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    - OON celkem 198 627,00 0,00 198 627,00 0,00 

    - v tom orientační ukazatele celkem 9 979 927,00 0,00 9 979 927,00 0,00 
 1a. Přímé výdaje na vzdělávání 
celkem UZ 33353 (bez podzimních 
maturit) 36 297 834,00 0,00 36 297 834,00 0,00 

          -  v tom platy 26 119 280,00   26 119 280,00 0,00 

          - OON (bez doučování) 189 303,00   189 303,00 0,00 

          - OON - doučování 9 324,00   9 324,00 0,00 
          - orientační ukazatele ( zákonné 
odvody, FKSP, ONIV) 9 979 927,00   9 979 927,00 0,00 

 1b. Přímé výdaje na vzdělávání 
celkem UZ 33353 (podzimní maturity) 0,00 0,00 0,00 0,00 

       - v tom platy       0,00 
       - orientační ukazatele ( zákonné 
odvody, FKSP, ONIV)       0,00 
 2. Podpora přípravy sportovních 
talentů celkem UZ 33354        0,00 

          
3. Další účelové prostředky pod  UZ 
celkem                            0,00 0,00 0,00 0,00 
33035 - Podpora rozvoje 
dvojjazyčného vzdělávání v ČR       0,00 

33082 - Rekreační pobyty dětí       0,00 

33084 - Spolu po Covidu       0,00 

33085 - Fond solidarity       0,00 
33160 - Podpora romských žáků 
středních škol       0,00 

33166 - Soutěže  0,00 0,00 0,00 0,00 

            - z toho OON       0,00 

            - ostatní neinvestiční náklady       0,00 

 
 
 
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. 
 
 

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 
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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). 
 
 
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 škola-
mi. 

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. 

 
V Bechyni dne 15. 9. 2022     

Mgr. Otakar Novák, v. r. 
           ředitel školy 

 
Výroční zpráva schválena školskou radou dne 21. 9. 2022 
 
 

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

 
 

 
 


