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a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje 

o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě : 

 

Název : Střední  škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 

Sídlo : 551 01 Jaroměř, Studničkova 260 

 

Charakteristika školy:  

Příspěvková organizace, která vykonává činnost střední školy a domova mládeže. Jejím hlavním 

úkolem je výchova a vzdělávání žáků. 

 

Právní forma: příspěvková organizace,    IČ : 00087815, DIČ: CZ00087815  

Střední škola  řemeslná : celková  kapacita : 405 žáků, IZO: 107860601 

Domov mládeže:  celková  kapacita : 192 lůžek, IZO: 110015801 

 

Střední škola řemeslná umožňuje ( souhlas od zřizovatele ) v rámci doplňkové činnosti vykonávání 

podkovářských, vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, provozování autoškoly a cyklického 

doškolování svářečů v metodě ZK 311 1.1, ZK 111 1.1, ZK 135 1.1, ubytovacích služeb, truhlářství , 

kovářství a tesařství. 

 

 Cíle Střední školy řemeslné možno formulovat v následujících bodech: 

    1. Vyučovat na vysoké odborné úrovni stávající obory středního vzdělání s výučním listem. 

 Tuto činnost úzce rozvíjet ve spolupráci s Hospodářskou  komorou a Úřadem práce -  včetně       

pozdějšího vykonávání dílčích zkoušek. 

Výuka uměleckých oborů umožňuje další využití našich personálních i materiálních kapacit a    

obnovení tradice Všeobecné řemeslné školy z 19. století. 

    2. Rozvíjet  Střední školu řemeslnou s maximální propojeností na podnikatelskou sféru. 

    3. Vyučovat dvouletému nástavbovému  studijnímu oboru vzdělání  s názvem Podnikání.     

Předmětem hlavní činnosti je rozvíjet vědomosti, dovednosti, schopnosti a hodnoty získané 

v základním vzdělávání , které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince,  poskytovat žákům obsahově 

odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláváním a upevňovat jejich hodnotové orientace. 

Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnohodnotný osobní a občanský  život. 

Střední škola řemeslná  v době mimo vyučování také zajišťuje žákům celodenní výchovu, ubytování, 

sportovní a zájmové činnost. 
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Zřizovatel  školy : 

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,  IČ: 70889546,  

DIČ : CZ70889546 

 

Údaje o vedení školy:  

Mgr. Jitka Kočišová - ředitelka 

Ing. Petr Valášek  – zástupce ředitelky pro všeobecně vzdělávací předměty 

Ing. Ondřej Štajgl – zástupce ředitelky pro odborné předměty, zástupce ředitelky při její     

nepřítomnosti 

Kamila Havrdová – vedoucí vychovatelka 

Ladislav Hrycík -  vedoucí učitel odborného výcviku v truhlářských dílnách 

Ladislav Dvořák – vedoucí  učitel odborného výcviku v kovodílnách 

Bc. Lidmila Zouharová – rozpočtářka školy  

 

Adresa pro dálkový přístup : telefon : 491 812 425, email : sekretariat@ssrjaromer.cz 

          

                                                                                      www.ssrjaromer.cz 

 

Údaje o školské radě : 

Školská rada -  v souladu s ustanovením § 167 a 168  školského zákona č. 561/2004 Sb. : 

Třetina členů jmenována Radou Královéhradeckého kraje : paní Mgr. Táňa Šormová, pan Rudolf 

Polák. 

Třetina členů volena pedagogickými pracovníky: Ing. Hana Karousová, Bc. Ladislav Kubias. 

Třetina členů volena z řad zákonných zástupců nezletilých žáků -  paní Diana Kligrová  a z řad  

zletilých žáků  - Vít Kotěra. 

 

 

b) přehled oborů vzdělání , které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku : 

Seznam oborů vyučovaných ve školním roce 2016/2017 – denního studia :   

Obory středního vzdělání s výučním listem:            

41 – 55 – H/01         opravář zemědělských strojů  

mailto:sekretariat@ssrjaromer.cz
http://www.ssrjaromer.cz/
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33 – 56-- H/01         truhlář   

36 – 64 – H/01         tesař  

82 – 51 – H/04         umělecký keramik  

41 – 54 - H/01         podkovář a zemědělský kovář  

82 – 51 - H/01         umělecký kovář a zámečník, pasíř  

Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou: dvouleté denní nástavbové  studium 

64 – 41 - L/51   Podnikání – 2. ročník 

 

 

Školní vzdělávací programy : 

 

Platnost  ŠVP od 1.9.2009: 

Opravář zemědělských strojů             41 – 55 – H/01   pro 1. ročník ve školním roce 2009/10 

Tesař                                                   36 – 64 -  H/01   pro 1. ročník ve školním roce 2009/10 

Umělecký keramik                              82 – 51 – H/04  pro 1. ročník ve školním roce 2009/10 

Truhlář                                                33 – 56 – H/01  pro 1. ročník ve školním roce 2009/10                                                         

 

 

Platnost  ŠVP  od 1.9. 2011: 

Podkovář a zemědělský kovář                41-54-H/01   pro 1. ročník ve školním roce 2011/12 

Umělecký kovář a zámečník, pasíř         82-51-H/01   pro 1. ročník ve školním roce 2011/12 

Podnikání                                                64-41-L/51   pro 1. ročník ve školním roce 2011/12 

Poznámka :  od školního roku 2013/14 naše žáky vzděláváme ve všech oborech a ve všech ročnících   
podle  ŠVP. 

 

 

Celkové údaje o škole – k 30. 9. 2016 

 

 

 

 

 

 

Počet tříd Celkový počet žáků na počátku školního roku Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 

10 263 26,3 18,9 
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c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Úsek teoretického vyučování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kvalifikace  

Jméno pracovníka Pracovní 
zařazení 

Vyučení (obor) Odborné 
(vysokoškolské, ÚSO) 

Pedagogické 
(PF, FF, DPS, 
atd.) 

Délka započitatelné 
praxe 

Ing. Libor Kaválek učitel  VUT DPS 34  let 

Mgr. Jitka Kočišová učitelka –
ředitelka 

  PF 34  let 

Mgr.Eva Sychrová učitelka   PF 29 let 

Mgr.Jarmila Borecká učitelka   FF 34let 

Mgr.Petr Zmitko učitel   PF 26 let 

Ing.Michal Pomezný  učitel soustruž. kovů VŠZ DPS 41 let 

Mgr.Patrik 
Ungermann  

učitel   PF 16 let 

Ing.Petr Valášek  učitel – ZŘ  VŠLD DPS 21 let 

Mgr.Zavalov Dimitre 
Tonev 

učitel  NUA ( Národní 
akademie výt.umění ) 

 20 let 

Ing.Hana Karousová  učitelka  VŠE DPS 24 let 

Ing.Ladislav Řehák  učitel str. zámečník VŠZ DPS 42 let 

Ing.Ondřej Štajgl             učitel – ZŘ  VŠZ DPS 27 let 

Mgr. Gabriela 
Kyralová 

učitelka 

 

  PF 

 

5 let 

Mgr.Vít Miler učitel   

 

PF 5 let 
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Úsek odborného výcvik 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Kvalifikace  

Jméno pracovníka Pracovní 
zařazení 

Vyučení (obor) Odborné 
(vysokoškolské, ÚSO) 

Pedagogické 
(PF, FF, DPS, 
atd.) 

Délka započitatelné 
praxe 

Vítek Zdeněk UOV kovář a podk., um. 
Kovář a zámečník 

ÚSO DPS 47 let 

Pešina František UOV truhlář ÚSO DPS 32 let 

Hrycík Ladislav VUOV truhlář ÚSO DPS 38 let 

Prostředník Jaroslav UOV truhlář, tesař ÚSO DPS 39 let 

Bc.Kubias Ladislav UOV tesař ÚSO  Bc. 24 let 

Brychnáč Radek UOV truhlář ÚSO DPS 18 let 

Mochan Lukáš UOV uměl. Kovář a zám. ÚSO DPS 7 let 

Holubec Jiří UOV prov zám. A opravář ÚSO DPS 48 let 

Kriegler Ladislav UOV opravář zem. Strojů ÚSO DPS 34 let 

Kysilka Karel UOV kovář a podkovář ÚSO DPS 34 let 

Cerhák Jiří UOV mechanik  opravář ÚSO DPS 17 let 

Volšička Karel UOV opravář zem. Strojů ÚSO DPS 34 let 

Dvořák Ladislav  VUOV soustružník kovů ÚSO DPS 34 let 

Neufussová Romana UOV umělecká keramička ÚSO DPS 19 let 

Nývlt Aleš UOV podkovář, uměl. 
Kovář 

ÚSO DPS 11 let 

Braun Martin UOV tesař USO DPS 5let 

Novák Martin UOV truhlář USO DPS 9 let 

Hynek  Radovan         

 

UOV 

 

opravář 
zemědělských strojů 

ÚSO 

 

DPS 

 

23 let 

Zelený Jiří UOV nástrojař ÚSO DPS 35 let 

Vacek Petr UOV mechanik pro stroje 
a zařízení 

ÚSO DPS 24 let 
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 Úsek výchovy  mimo vyučování 

 

 

Úsek nepedagogických pracovníků  

 

 

 

  Kvalifikace  

Jméno pracovníka Pracovní 
zařazení 

Vyučení (obor) Odborné 
(vysokoškolské, ÚSO) 

Pedagogické 
(PF, FF, DPS, 
atd.) 

Délka započitatelné 
praxe 

Smékal Pavel  vychovatel  ÚSO vychovatelství 40 let 

Havrdová Kamila vedoucí 
vychovatelka 

 ÚSO DPS 34 let 

Čekalová Martina vychovatelka  ÚSO DPS 22 let 

Mgr. Svobodová 
Anna 

vychovatelka   PF 7 let 

  Kvalifikace  

Jméno pracovníka Pracovní 
zařazení 

Vyučení (obor) Odborné 
(vysokoškolské, ÚSO) 

Pedagogické 
(PF, FF, DPS) 

Délka započitatelné 
praxe 

Breitrová Simona mzdová účetní  SEŠ  28 let 

Beranová Irena  skladnice  ÚSO  26 let 

Kratochvílová Věra uklizečka koželuh   -  

Petr Exnar školník-údržbář Strojní 
mechanik 

  -  

Petr Exnar uklízeč    -  

Panenková Božena bezpečnostní 
pracovník 

kuchařka    - 

Dašková Ivana  uklizečka ZŠ   -  

Panenková Marie uklizečka ZŠ   -  

Čapková Hedvika uklizečka  gymnázium  -  

Silvarová Alena uklízečka SO   -  

Mochanová Petra finanční účetní  ÚSO  13 let 

Zouharová Lidmila rozpočtář  Střední hot. škola VŠ, Bc. 21 let 

Bc.Hardubej Eduard uklízeč    -  

Bc.Hardubej Eduard domovník  VŠ VUT Brno  - 

Kratochvíl Jan správce objektu 
DM 

 SOU   - 
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Celkový počet pedagogických pracovníků: fyzicky  36 ,      přepočtený počet    32,959              

 

Celkový počet nepedagogických pracovníků: fyzicky   15,   přepočtený počet     13,509                

 

Celkový počet pracovníků : fyzicky     51,       přepočtený počet       46,468             

 

Počet absolventů, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka ve školním roce 

2016 /17 

 

 

 

 

 Počet nekvalifikovaných pracovníků 

 

 Školní rok 2016/17 

U pedagogických pracovníků 0 

U nepedagogických pracovníků 0 

 

 

 

d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do 

školy – na školní rok 2017/18 

 

 

 

 

 Počet pedagogických pracovníků  

Školní rok 2016/2017 0 

KKOV Název oboru 1. kolo další. kola poč. 
přij.se ZL 

  poč. 
přihl. 

poč. 
přij. 

ZL 
poč. 
přihl. 

poč. 
přij. 

ZL 
Celkem 

33-56-H/01 Truhlář 19 19 17 1 1 1 18 

36-64-H/01 Tesař 10 10 6 0 0 0 6 

41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář 9 9 7 2 2 2 9 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 48 36 26 0 0 0 26 

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 16 14 14 0 0 0 14 

82-51-H/04 Umělecký keramik 7 6 4 3 3 3 7  

64-41-L/51 Podnikání 23 19 0 11 11 0 30 
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e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného 

stupně vzdělání  včetně výsledků  závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií : 

 

Údaje o výsledcích ve vzdělávání  

  

I. Prospěch a docházka žáků  všech ročníků - k 30. 6. 2017  

  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Žáci celkem 17 

Prospěli s vyznamenáním 0 

Prospěli  15 

Neprospěli 2 

         z toho opakující ročník 0 

Průměrný prospěch žáků 2,68 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 52,12 

         z toho neomluvených  13,1 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem  

Žáci celkem 224 

Prospěli s vyznamenáním 9 

Prospěli  179 

Neprospěli 36 

        z toho opakující ročník 0 

Průměrný prospěch žáků 2,79 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 130,53 

        z toho neomluvených 17,8 

 

 

 

II. Žáci konající opravné či komisionální zkoušky   

    

Ročník Obor vzdělání Počet 
žáků 

Předmět 

1. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
    

    

 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 
 33-56-H/01 Truhlář 1 Odborné kreslení 

  1 Technologie 

 36-64-H/01 Tesař   

 41-54-H/01 Podkovář 2 Materiály 

 41-55-H/01 Opravář zem. strojů 4 Technologi oprav 

  2 Základy strojírenství 

  4 Zem.výroba a mech. 

 82-51-H/01 Umělecký kovář    

 82-51-H/04 Umělecký keramik    
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2. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 64-41-L/51 Podnikání 2 Matematika 

  1 Český jazyk a literatura 

 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 
 33-56-H/01 Truhlář   

 36-64-H/01 Tesař   

 41-54-H/01 Podkovář 1 Český jazyk a literatura 

  1 Materiály 

 41-55-H/01 Opravář zem. strojů 1 Technologie oprav 

  6 Základy strojírenství 

  5 Zem. výroba a mech. 

  1 Motorová vozidla 

 82-51-H/01 Umělecký kovář  1 Technologie 

  1 Materiály 

 82-51-H/04 Umělecký keramik    

3.  Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
    

    

 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 
 33-56-H/01 Truhlář   

 36-64-H/01 Tesař 1 Odborné kreslení 

 41-54-H/01 Podkovář   

 41-55-H/01 Opravář zem. strojů 3 Zem. výroba a mech. 

  1 OV 

  2 Technologie oprav 

 82-51-H/01 Umělecký kovář  1 Technologie  

  2 Odborný výcvik 

 82-51-H/04 Umělecký keramik    

4.  Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
    

    

    
Poznámka: Víceletá gymnázia si tabulku přizpůsobí na potřebný počet ročníků.  

    
Komentář    
Uveďte důvody konání opravné či komisionální zkoušky u nejčastěji uvedených předmětů.  

 

Slabá příprava na výuku, špatná docházka do školy, neodevzdaná zadání - např. výkresy atd. 
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III. Studenti VOŠ konající komisionální zkoušku  
    

Ročník Kód a název oboru Počet 
studentů 

Předmět 

1.    

    

2.    

    

3.    

    

4.    

    

    

Komentář    

Uveďte důvody konání komisionální zkoušky u nejčastěji uvedených předmětů.  

 

IV. Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek  
- stav k 30. 6. 2017 

  

     

Kód a název oboru Žáci konající 
zkoušky 
celkem 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška     

64-41-L/51 Podnikání 13 0 7 6 

Závěrečná zkouška      

33-56-H/01 Truhlář 15 1 12 2 

36-64-H/01 Tesař 7 2 5  

41-54-H/01 Podkovář 8 3 1 4 

41-55-H/01 Opravář zem. strojů 19 1 9 9 

82-51-H/01 Umělecký kovář  5 2 3  

82-51-H/04 Umělecký keramik  5 1 3 1 

Celkem 72 10 40 22 

     

     

V. Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek - září 
2016 

   

     

Kód a název oboru Žáci konající 
zkoušky 
celkem 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška v podzimním 
zkušebním termínu 

0    

z toho opravná maturitní zkouška     

               maturitní zkouška v náhr. termínu     

Závěrečná zkouška     
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36-64-H/01 Tesař 2    

z toho opravná  závěrečná zkouška 1  1 0 

              závěrečná zkouška v náhr. termínu  1  0 1 

33-56-H/01 Truhlář 1    

z toho opravná  závěrečná zkouška 1  1 0 

              závěrečná zkouška v náhr. termínu      

41-54-H/01 Podkovář 2    

z toho opravná  závěrečná zkouška   0 0 

              závěrečná zkouška v náhr. termínu  2  0 2 

41-55-H/01 Opravář zem. strojů 6    

z toho opravná  závěrečná zkouška 4  3 1 

              závěrečná zkouška v náhr. termínu  2  1 1 

Celkem 11  6 5 

     

     

VI. Výsledky absolutorií - stav k 30. 6. 
2017 

    

     

Kód a název oboru Studenti 
konající 

absolutorium  

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

     

     

 

 

VII. Hodnocení chování žáků    
    

 Počet žáků - hodnocení  
 velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 9 8  

Obory vzdělání s výučním listem 175 35 14 

    

    

 Výchovná opatření   Počet    

 Napomenutí třídního učitele  24   

 Napomenutí učitele odborného výcviku  1   

 Důtka třídního učitele  97   

 Důtka učitele odborného výcviku  13   

 Důtka ředitele školy  41   

 Pochvala třídního učitele  6   

 Pochvala učitele odborného výcviku  0   

 Pochvala ředitele školy  29   

 Podmíněné vyloučení ze školy  11   

 Vyloučení ze školy  0  
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Komentář    
Uveďte hlavní důvody udělení výchovných opatření: záškoláctví, neomluvené hodiny, kouření, 
alkohol, hrubé vyjadřování, napadání spolužáka, porušování BOZP na OV. 
Pochvaly: vzorný prospěch, vzorné chování, prezentace školy na veřejnosti. 

 

 

      

 Členění podle oborů, ročníků a tříd - počty žáků za školní rok 2016/2017  k 30.6 2017: 

 

 

f) údaje o prevenci  sociálně patologických jevů :   

Mgr. Anna Svobodová – školní metodik prevence 

Mgr. Jitka Kočišová, Ing. Ondřej Štajgl -  výchovní poradci 

Podklady pro výroční zprávu za školní rok 2016-2017 – školní metodik prevence 

Na začátku školního roku opět proběhly adaptační dny ve všech prvních ročnících. V průběhu pak 

probíhala již tradičně spolupráce s Městskou policií Jaroměř, resp. preventistkou Městské policie 

paní Petrou Dubnovou. Žáci se také zúčastnili akce „Nehodou to začíná“ v rámci prevence 

rizikového chování v dopravě. 

Tento rok se bohužel nepodařilo zajistit preventivní akce od Milíčova domu, který nebyl schopen 

akce personálně zajistit.  

V rámci metodického vedení pedagogických pracovníků proběhlo v průběhu školního roku 

nespočet konzultací jak s učiteli, tak i s mistry odborné výchovy. 

Evidence projevů rizikového chování na základě řešených případů ve školním roce 2016/2017 

KKOV Název oboru 1. ročník 2. ročník  3. ročník celkem Ve třídě 

33-56-H/01 Truhlář 17 9 16 42  1.A,2A,     
3.A 

41-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 11 12 8 31 1.B. 2.B 

       3.B  

36-64-H/01 Tesař 7 14 9 30 1.A, 
2.A,3A 

41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář 7 9 9 25 1.B, 
2.B,3.B 

41-55-H/01 Opravář zemědělských  strojů 29 28        25 82 1.C,2.C, 

3.C 

82-51-H/04 Umělecký keramik 6 3 5 14 1.B, 
2.B,3.B 

64-41-L/51 Podnikání 0 17 0 17   2.D 

Celkem 77 92 72 241  
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Kouření 1 

Alkohol (pouze DM) 9 

Šikana 5 

Záškoláctví – do 10 neoml. hodin 54 

Záškoláctví – nad 10 neoml. hodin 62 

Kriminalita  2 

Závažné přestupky vůči škol. řádu 12 

 

 

Jak ukazuje sběr dat, nejvíce problémů činí naší škole záškoláctví a s nimi související počty 

neomluvených hodin společně s užíváním alkoholu v DM či příchodu pod vlivem alkoholu do DM. 

Naopak se daří pracovat s projevy násilí a šikany, které se snažíme zachycovat ihned v počátku. 

Žáky učíme, že je třeba takové jednání neschvalovat a sami se podle toho začínají řídit. V letošním 

roce jsme také ve spolupráci s organizací Nenech to být spustili elektronickou schránku důvěry. 

Je třeba se v dalších školních rocích zaměřit na počty neomluvených hodin a zajistit strategie 

předcházení záškoláctví. 

 

Podklady pro výroční zprávu za školní rok 2016/2017– výchovné poradenství  

 

Ve školním roce 2016/2017 jsme evidovali na naší škole 38 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, což je o pět méně než v minulém školním roce. Žádný žák se nevzdělával podle 

individuálního vzdělávacího plánu. 

Všichni tito žáci mají specifické poruchy učení a na základě zpráv z pedagogicko-psychologických 

poraden a jejich doporučení bylo takto k těmto žákům přistupováno. 

Zvýšená péče od všech zúčastněných pedagogů byla zajištěna pro žáka s diagnózou ADD – 

poruchou pozornosti. Samozřejmostí byl kontakt a spolupráce se zákonnými zástupci. 

 

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických  pracovníků: 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků – od 1.9.2016 do 30.6.2017 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků – od 1.9.2016 do 31.12.2016 

 

 

K. Volšička   kurz – svářečský instruktor 
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Mgr. G.Kyralová   seminář – „Jak učit matematiku na SŠ“ 

J. Cerhák   kurz – svářečský instruktor 

Mgr.Jitka Kočišová  stáž Itálie 

Ing. Petr Valášek  školení Hradec Králové 

J. Cerhák   doškolovací kurz svařování 

Mgr. Jarmila Borecká  seminář Erasmus + 

J. Cerhák   seminář svařování 

Ing. Hana Karousová  školení „Účetnictví“ Praha 

Exkurze od 1.9.2016 do 31.12.2016 

Ing. Hana Karousová  exkurze ČNB 

Mgr. Vít Miler   exkurze Lysá nad Labem 

Ing. Hana Karousová  výstava škol Rychnov nad Kněžnou 

Mgr. Patrik Ungermann exkurze Lysá nad Labem 

Mgr. Eva Sychrová  exkurze SVK Hradec Králové 

Mgr. Eva Sychrová  exkurze SVK Hradec Králové 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků – od 1.1.2017 do 30.6.2017 

Bc. Ladislav Kubias  kurz lešenářů 

Martin Braun   školení střeš. systému Betonpres 

Mgr. Anna Svobodová seminář – „akce STOP šikaně ve škole“ 

Ing. Hana Karousová  konference ICT ve školství 

Mgr. Jitka Kočišová  seminář Správní řád 

Ing. Ondřej Štajgl  seminář Správní řád 

Ing. Ondřej Štajgl  seminář KHK 

Ladislav Dvořák  školení BOZP 

Mgr. Eva Sychrová  seminář Pardubice 

Mgr. Jarmila Borecká  seminář Erasmus + 

Ing. Hana Karousová  školení ICT 

Mgr. Anna Svobodová konference – Patologické jevy 

Karel Kysilka   seminář „Onemocnění kopyta vyžadující chirurgická řešení“ 

Radovan Hynek  kurz – svářečský instruktor 

Ing. Petr Valášek  školení „Střešní konstrukce“ Praha 

Bc. Ladislav Kubias  školení „Střešní konstrukce“ Praha 
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Karel Kysilka   seminář „Podkovářský seminář“ Brno 

Mgr. Jarmila Borecká  seminář Erasmus + Praha 

Mgr. Anna Svobodová seminář „Výuka hrdinství“ Praha 

Mgr. Anna Svobodová setkání školních metodiků – prevence 

Učitelé odbor. výcviku školení vazačů, jeřábníků 

Učitelé autoškoly  školení odborné způsobilosti řidičů C,CE,D 

 

Exkurze od 1.1.2017 do 30.6.2017 

Mgr. Patrik Ungermann exkurze Lysá nad Labem 

Mgr. Vít Miler   exkurze Lysá nad Labem 

Mgr. Jarmila Borecká  exkurze SVK Hradec Králové 

Mgr. Jarmila Borecká  exkurze Národní divadlo Praha 

Mgr. Eva Sychrová  exkurze Národní divadlo Praha 

Mgr. Dimitre Zavalov  exkurze Galerie antického umění Hostinné  

  

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti : 

Členství v organizacích :  

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů 

Sdružení Středních škol pro rozvoj venkova 

Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska 

Sdružení autoškol 

Spolupráce s organizacemi : 

Hospodářská komora – Rychnov nad Kněžnou , Náchod, Hradec Králové 

Česká svářečská společnost  - Česká Třebová 

Odbor dopravy a silničního hospodářství – Jaroměř 

Veterinární klinika – Brno 

Městské kulturní středisko  - Jaroměř 

Městské muzeum – Jaroměř 

Vojenské muzeum – Josefov 

Základní školy v regionu – Jaroměř, Josefov, Náchod, Trutnov, Hradec Králové 

Česko – německé sdružení podkovářů – Pihel, ČR 

Polské sdružení podkovářů – Kadiny, PL 
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SEZNAM SPOLUPRACUJÍCÍCH PODNIKŮ A FIREM V RÁMCI REALIZACE  PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ: 

 

METROSTAV a.s. PRAHA 

FARMET a.s. ČESKÁ SKALICE 

KRATZER s.r.o. JAROMĚŘ 

ZTS s.r.o. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

ZDENĚK NETÍK – TRUHLÁŘSTVÍ BROUMOV 

GUMOTEX a.s.   JAROMĚŘ 

MICHAL BRZEK – TESAŘSTVÍ HOLOHLAVY 

RENOV NÁBYTEK s.r.o. ČESKÁ SKALICE 

PROPAMA s.r.o. RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ 

PEKASS a.s. PRAHA 

BOHUSLAV ŠNAJDR – TESAŘSTVÍ KOMAŘICE 

EUROOKNA PAVELKA s.r.o. ČERVENÝ KOSTELEC 

KASPER CZ  TRUTNOV 

Milan Fischer – TRUHLÁŘ, Česká Skalice 

Truhlářství – Pavel Krajíček, Nová Říše 

Ivo Stawaritsch – kovářství, Kostelec na Hané 

Karel Kuhnel – opravárenství, Komárov 

 

 

 

Spolupráce naší školy s Metrostavem Praha : 

 

Naše škola zahájila spolupráci s Metrostavem Praha v roce 2015. Bylo uzavřeno tzv. Memorandum o 

spolupráci mezi Metrostavem a Střední školou řemeslnou v Jaroměři. Metrostav má hlavně zájem o 

žáky, kteří se připravují v učebních oborech opravář zemědělských strojů a tesař. 

Metrostav těmto žákům nabízí ekonomické zajištění po dobu studia a materiální podporu pro 

odborný výcvik. Následně uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou – samozřejmě za 

předpokladu úspěšného studia a jeho řádného ukončení. Metrostav se s námi účastní pořádání burzy 

škol v Hradci Králové jako partner naší školy. 

Této nabídky v tomto školním roce  využili naši žáci ze 3. ročníku – oboru opravář zemědělských 

strojů. 



17 

 

Metrostav pro nás organizuje odborné exkurze, které jsou převážně na jejich realizovaných stavbách. 

Dále svou prezentací na naší škole organizuje odborné přednášky – velkou zásluhu na tom má paní 

Zuzana Junková, které tímto moc děkujeme. 

 

Prezentace školy 2016/17 - zajištění    

   čas účast Zajistí 

14.9.2016 ST Řemeslný jarmark HK  OV 

kovo,dřevo,ker. 

Dvořák 

17.9.2016 SO Dožínky Hr. Králové  OV 

kovo,dřevo,ker 

Dvořák 

22.- 25.9.2016 ČT - NE Lysá nad Labem  OV Kovo Kysilka 

28.9.2016 ST Jarmark Pohřebačka  OV dřevo, ker Kubias, Novák 

7.-8.10.2016 PÁ - SO Náchod - prezentace SŠ - KHK+ČHK  Zavalov, Štajgl  

10.10.2016 PO ZŠ Josefov 16,15 DM  

13.10.2016 ČT ZŠ Teplice nad Metují 15,30 DM  

14.-15.10.2016 PÁ - SO Rychnov nad Kněžnou - prezentace SŠ  Zavalov, Karousová, Štajgl 

21.-22.10.2016 PÁ-SO Trutnov - prezentace SŠ - KHK+ČHK  Štajgl, 

Ungermann 

 

3.11.2016 ČT ZŠ Smiřice  Kočišová  

2.11.2016 ST Nové Město nad Metují - ZŠ Malecí 10 Valášek  

3.11.2016 ČT ZŠ Police nad Metují 15,30 DM  

4.-5.11.2016 ST-ČT Jičín - prezentace SŠ - KHK+ČHK  Valášek, Sychrová  

8.11.2016 ÚT ZŠ Jilemnice 16,00 DM  

8.11.2016 ÚT Soutěž zručnosti 8.a 9.tříd ZŠ  OV dřevo  

11-12.11.2016 PÁ - SO Hradec Králové - prezentace SŠ - KHK+ČHK  Valášek, Ungermann 

12.11.2016 SO Den otevřených dveří SŠŘ Jaroměř  Pomezný, Řehák  

12.-13.11.2016 SO - NE KUKS - Vánoční trhy  OV 

kovo,dřevo,ker. 

Hynek, Zelený 

           Pokračování prezentace    

24.11.2016 ČT ZŠ Hostinné 15 DM  

25.-26.11.2016 PÁ-SO Vánoční trhy v HK  OV 

kovo,dřevo,ker 

Neufusová, Kubias 

3.-4.12.2016 SO-NE Vánoční trhy ZOO Dvůr Králové / Labem  OV 

kovo,dřevo,ker 

Dvořák, Volšička,  

Kriegler 

9.12.2016 PÁ Den otevřených dveří SŠŘ Jaroměř    
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14.1.2017 SO Den otevřených dveří SŠŘ Jaroměř    

9.-11.2.2017 ČT-SO Střechy Praha  OV dřevo Kubias 

11.2.2017 SO Den otevřených dveří SŠŘ Jaroměř    

28.2.-2.3.2017 ÚT - ČT Soutěž TESAŘ 2017 - Oblastní kolo Čechy  OV dřevo Kubias 

9.-10.3.2017 ČT - PÁ Školení SEMA   Valášek 

17.-18.3.2017 PÁ - SO Podkovářský seminář  OV kovo Kysilka 

24.-25.3.2017 PÁ - SO Soutěž SUSO - Hradec Králové  OV dřevo Novák 

7.4.2017 PÁ Velikonoční jarmark Hradec Králové  OV 

kovo,dřevo,ker 

Hrycik, Dvořák 

22.4.2017 SO Řemeslné dny Nové Město nad Metují  OV 

kovo,dřevo,ker 

Prostředník, Zelený 

15.-19.5.2017 PO-PÁ Chmelová brigáda Hřivice   Valášek, Miler,  

Prostředník 

20.5.2017 SO Hamernický den - Dobřív  OV kovo Vítek 

2.-4.6.2017 PÁ - NE Trstěnice u Litomyšle - tesání - setkání tesařů OV dřevo Kubias 

17.6.2017 SO Jarmark Žďár nad Metují  OV dřevo, ker Hrycik 

      

      

      

                           Prezentace školy  -  kovodílny  2016-2017 
 

Září               Dožínky Hradec králové 

     Řemeslné trhy  Krajský úřad v Hradci Králové 

     Lysá nad Labem kůň 2016  – mezinárodní výstava koní 

Listopad     Vánoční trhy v Kuksu  

    Vánoční trhy u muzea v Hradci Králové   

                    Vánoční trhy Malé Svatoňovice 

     Kovářský den v Oselcích 

 

Prosinec     Vánoční trhy v ZOO Dvůr Králové 

                    Vánoční trhy v Červeném Kostelci 

 

Březen        Mezinárodní podkovářský seminář  
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Duben        Celostátní soutěž opravář zemědělských strojů v Bystřici nad Perštejnem   

                   Celostátní soutěž umělecký kovář a zámečník, pasíř v Horních Heřmanicích         

                   Velikonoční Jarmark na Krajském úřadu v HK. 

                   Zámecké trhy v Novém Městě nad Metují  

 

Květen    Dobřívský  cvoček – soutěž uměleckých kovářů a podkovářů 

 

             

Akce truhlářských dílen 2016/17 

14. 9. 2016 – Den řemesel na  

Pivovarském náměstí v Hradci Králové 

17. 9. 2016 - 12. Královéhradecké krajské dožínky 

20. – 23. 9. 2016 – Finále SUSO (Janák, Formánek) 

22. 9. 2016 – stavební veletrh FOR ARCH Praha – Letňany (exkurze) 

28. 9. 2016 - 6. ročník Pohřebačského jarmarku 

20. 10. 2016 – Pragoligna – strojírenský veletrh v Praze 

 2. 11. 2016 – Tesaři z Rennes 

8. 11. 2016 – 12. ročník Soutěže zručnosti ZŠ 

12. 11. 2016 - Vánoční trhy zámek Kuks 2016 

25. - 26. 11. 2016 - MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH 2016 v Hradci  Králové 

3. – 4. 12. 2016 - Vánoční trhy  ve Dvoře Králové nad Labem 

9. 1. 2017 – PERI s.r.o. Jesenice u Prahy, systémové bednění 

15. 1. 2017 – Tesaři ze Štrasburku 

26. 1. 2017 – Truhlářský den ve Střední škole řemeslné 

9. - 11. 12. 2017 – prezentace školy na 19. ročníku veletrhu STŘECHY PRAHA 

 28. 2. - 2. 3. 2017 - 15. ročník soutěže žák TESAŘ 2017 (oblastní kolo v Praze) 

9. – 10. 3. 2017 školení SEMA 

24. – 25. 3. 2017 – soutěž stavebních řemesel (truhláři) SUSO v Hradci Králové 
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7. 4. 2017 – Velikonoční jarmark na Pivovarském náměstí v Hradci Králové 

                   - Cech KPT v Bohuslavicích (tesaři)  

11. 4.2017 – TRUHLÁŘ JUNIOR ve Slavkově u Brna (soutěž) 

22. 4. 2017 – Řemeslné dny v Novém Městě nad Metují 

3. 5. 2017 – Exkurze tesařů ve Valdštejně 

18. 5. 2017 – EDUCO  Praha – jednání o možnosti stáží ve Francii 

22 5. 2017 – Stavební veletrh Brno (tesaři) 

2. – 4. 6. 2017 – Setkání tesařů v Trstěnicích 

8. 6. 2017 - Slavnostní vernisáž výstavy „Sto třicet let řemeslného školství v Jaroměři“,   Městské  muzeum v 

Jaroměři 

17. 6. 2017 -  Žďár nad Metují - Svatojánský jarmark 

Dny otevřených dveří – 12. 11. 2016; 9. 12. 2016; 14. 1. 2017; 11. 2. 2017 

Celoročně exkurze pro žáky ZŠ a MŠ. 

 

 

Prezentace školy -   6. ročník Pohřebačského jarmarku konaného dne 28.9. 2016 

Již se stala tradicí účast naší školy na Pohřebačském jarmarku. Jsme zváni na tuto akci pořadatelem 

každoročně a pro prezentaci naší školy je nám poskytována plocha zcela zdarma. Velmi si této  

možnosti vážíme vzhledem k tomu, že letošní 6. ročník překonal svojí návštěvností všechny 

předcházející. V krásném slunečním dni jsme prezentovali řemeslo uměleckého keramika a tesaře. 

Velký dík patří především žákům naší školy, kteří obětovali svůj volný čas. Celý den předváděli své 

dovednosti veřejnosti a odpovídali trpělivě na zvídavé dotazy. 

Největší pozornost malých návštěvníků přitahoval točící se hrnčířský kruh, starší návštěvníci ocenili 

precizní výrobu střechy. 

Akce se zúčastnili žáci:  Andrea Klimeková  ,Tereza Špryňarová  umělecká keramička 3. B, 

Daniel Pomahač 2. A tesař, Václav Vaňouček 3. A tesař, Petr Faltys truhlář 3. A. 

Pedagogický doprovod: Martin Novák, Ladislav Kubias  
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Setkání ředitelů středních škol (SOŠ, SOU, ISŠ…), které vyučují obory vzdělání s výučním 

listem: KLEMPÍŘ pro stavební výrobu, POKRÝVAČ a TESAŘ. 

 

DATUM: 19. 10. 2016 v 10.00 hod. 

Místo: Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy 

               Pražská 636/38b, Brno – Bosonohy – Regionální vzdělávací  

               středisko 

 

PROGRAM:  

1) Zahájení – přivítání 

2) Informace o činnosti Cechu KPT ČR (Oldřich Svoboda, Jan Matějíček)  

3) Organizace soutěží odborných dovedností v rámci oborů vzdělání      

     KLEMPÍŘ, POKRÝVAČ, TESAŘ ve školním roce 2016/2017 

4) Aktuální počty žáků v současnosti studujících na SŠ v oborech K, P, T 

5) Diskuse 

6) Závěr 

Poznámka: 

Prosím všechny ředitele SŠ o přípravu na jednání, zejména v oblasti počtu žáků studujících 

v současné době na SŠ všech tří oborů vzdělání K, P, T, a to ve všech třech ročnících. 

 

S pozdravem 

                                                     Jiří Vrňata, v. r. - cechmistr 
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HROZÍ OHROŽENÍ VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ A ODBORNÉHO VÝCVIKU 

Je všeobecně známo, že za posledních 20 – 30 let se svět, díky moderním technologiím, podstatně 

změnil. Například internet přinesl spoustu informací a možností, o kterých se nám dříve ani nesnilo. 

Bohužel ne všechny změny jsou jen pozitivní. Zažité pravdy přestávají platit. Známé – zlaté české 

ručičky jsou toho příkladem. 

Sehnat v dnešní době kvalitní řemeslníky je věc velmi náročná, někdy i zhola nemožná. Mnoho 

kdysi běžných řemesel získalo spíše okrajový význam. 

Společně s vyučenými řemeslníky rapidně klesá i počet učitelů odborného výcviku. Dříve běžná 

praxe – vyučení – maturita – pedagogické vzdělání na vysoké škole – je nyní jev spíše výjimečný. 

PROČ? Minimální finanční a společenské ohodnocení.  

Pedagogické sbory obecně stárnou a během několika let může nastat katastrofický nedostatek 

učitelů odborných předmětů na technicky zaměřených středních školách a učitelů odborného 

výcviku na SOU. Sbory by se měly plynule obměňovat, ale to se neděje a pravděpodobně dít již 

nebude. 

Personální zabezpečení je plně v kompetenci ředitelů středních škol. A ti jen těžko mohou 

konkurovat platovým nabídkám firem. 

Dalším problémem je, že ředitelé vlastně ani nemají z čeho vybírat. Dříve na řemesla chodili i žáci 

s vyznamenáním. Někteří nezůstali jen u výučního listu, udělali si maturitu, popř. i vysokou školu. 

Vyrostli z nich odborníci, kteří rozumí svému oboru, jsou z nich majitelé firem.  

Nebo -  někteří z nich právě zůstali ve školství a své znalosti předávají dál. 

Současné složení učňovské mládeže dokazuje, že prestiž našich řemeslníků klesá. Na řemesla se 

hlásí především děti se špatnými školními výsledky, propadající, s výchovnými problémy. 

Učňovské školy pak čeká, místo vzdělávání odborníků, nelehký úkol – vzdělávat nevzdělatelné. A 

vybrat z nich potencionální a kvalitní pedagogy, je téměř nemožné. 

20 let víme, že klesá zájem o řemesla. Preferujeme vzdělanost, kdo nemá minimálně maturitu, 

jakoby nebyl. Vysokou školu studují jedinci, kteří na akademické vzdělání nemají schopnosti. Školy 

chrlí manažerské „odborníky“ bez možnosti uplatnění na trhu práce. 

20 let zapomínáme, že i řemeslné obory patří ke vzdělanosti. Uměle potlačujeme prestiž mistrů 

svého řemesla. Místo podpory učňovského školství nakupujeme levné pracovní síly ze zahraničí. 

S nedostatkem žáků narůstá i nedostatek odborných učitelů. Když nebudou učitelé, nebudou žáci. 

Když nebudou žáci, nebudou řemeslníci. 

O zlatých českých ručičkách se budoucí generace dozví jen v dějepise. 
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Toto skutečně chceme? 

 

Zpráva ze služební cesty Brno 

Setkání ředitelů vyučujících obory klempíř, pokrývač, tesař, a to se zástupci cechu KPT ČR. 

Konané dne 19.10 2016 na Střední škole stavebních řemesel Brno Bosonohy. 

Zpráva o práci cechu KPT ČR, připravuje se valná hromada cechu (bude volební) -  volba nového 

představenstva. Práce na nové knize o historii řemesel, začne se pracovat na nových pravidlech pro 

klempíře. 

Sumarizace počtu žáků vyučujících ve výše zmíněných oborech KPT. 

Konstatovaný neudržitelný stav v těchto oborech. Malý zájem o učňovské školství ze strany nových 

žáků. Zároveň stárnoucí učitelský sbor, nedostatek plně kvalifikovaných mistrů odborného výcviku. 

Rozdělení pořadatelů jednotlivých oblastních kol  Čechy a  Morava po oborech. 

Upřesnění pravidel soutěží -  časový rozvrh. Představení jednotlivých garantů těchto postupových 

soutěží. 

Návštěva Stavebního veletrhu Brno 2017 

Tesaři 3.A.  

Pedagogický doprovod:  Jaroslav Prostředník, Ladislav Kubias 

Návštěva Stavebního veletrhu Brno 2017.  

Možnost seznámení se s novinkami ve stavebnictví. 

Prohlédnout si soutěž škol ve stavebních řemeslech.  

Využita možnost pro školy : volný vstup. 
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FIRMA ŠKOLE A ŠKOLA FIRMĚ 
 

Střední škola řemeslná v Jaroměři si v letošním roce připomněla 130. výročí založení školy  

( v roce 1886, tedy za Rakouska – Uherska ). 

V současné době nabízíme žákům vycházejícím ze ZŠ učební obory: truhlář, tesař, opravář 

zemědělských strojů, podkovář a zemědělský kovář, umělecký kovář a zámečník, pasíř, umělecký 

keramik a dvouleté studium ukončené maturitní zkouškou. 

Jsme významnou školou v Královéhradeckém kraji. Například učební obor kovář a podkovář se – 

jako na jediné škole v celé republice  - učí nepřetržitě od roku 1951. Naše škola se nachází 

v Jaroměři – asi 18 km od Hradce Králové, 20 km od  Náchoda. 

Můžeme se pochlubit mezinárodní spoluprací se studenty z Norska, Kanárských ostrovů, z Francie 

atd. 

Dne 11. listopadu 2016 v Kongresovém centru  Aldis  Hradec Králové jsme si převzali ocenění  

FIRMA ŠKOLE A ŠKOLA FIRMĚ 2016, a to od nejvyšších představitelů Královéhradeckého kraje a 

Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. 
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Střední škola řemeslná v Jaroměři 

                 Městské muzeum v Jaroměři ve spolupráci s naší školou připravilo výstavu 

                                               130 let řemeslného školství v Jaroměři 

 

V měsících duben, květen a červen 2017  proběhly koordinační pracovní schůzky, a to s panem Mgr. 

Rudolfem Havelkou – ředitelem Muzea v Jaroměři a paní PhDr. Olgou Mertlíkovou s vedením školy, 

tedy s paní Mgr. Jitkou Kočišovou – ředitelkou školy a jejími vedoucími pracovníky. Byly – mimo jiné 

– vybrány nádherné umělecké a truhlářské práce našich žáků, a to téměř ze všech oborů, které 

naše škola žákům nabízí ( umělecké kovářství, truhlářství, tesařství, keramika… ). 

Dne 8.6. 2017 v prostorech Muzea proběhla slavnostní vernisáž, kterou zahájil pan Mgr. Rudolf 

Havelka, následovalo vystoupení ředitelky školy paní Mgr. Jitky Kočišové a v programu pokračoval 

pan PhDr. Jan Mohr , který přítomné seznámil s přehledem historie odborného školství, a to hlavně 

s  vývojem  uměleckého kovářství ve Střední škole řemeslné v Jaroměři. 

Na vernisáži žáci naší školy předváděli praktické ukázky řemesel.  

Vernisáže se zúčastnilo mnoho významných hostů, jako například místostarosta Města Jaroměře 

pan Jiří Kubina, ing. Vratislav Čermák, ředitel gymnázia v Jaroměři pan Mgr. Karel Hübner  … , žáci, 

učitelé, vychovatelé, učitelé odborného výcviku naší školy. 

Výstava potrvá do 10.9.  2017. 

Všichni jste srdečně zváni. 

Jitka Kočišová – ředitelka Střední školy řemeslné v Jaroměři. 
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PODĚKOVÁNÍ 

Vážená paní ředitelko,  

rád bych Vám alespoň touto cestou velmi poděkoval za Vaši maximální pomoc a vstřícnost 

s výstavou, od její přípravy až po edukační programy pro děti. Dovolím si říct, že šlo o velmi kvalitní 

výstavu, která měla úspěch, a kterou shlédlo velké množství návštěvníků, včetně školní mládeže. 

Domnívám se tak, že výstava splnila jeden ze svých účelů, a to propagaci Vaší školy a připomenutí 

jejího významu pro celé Jaroměřsko. Jsem rád, že se výstava konala i v době návštěvy francouzské 

delegace a viděli ji tak nejen hosté, ale i zástupci vedení města.  

Jsem Vám vděčný za „zapůjčování“ Vašich studentů. S jejich asistencí během programů jsem velmi 

spokojen, reprezentovali Vaši školu velmi důstojným způsobem. Dvěma Vašim studentkám jsem dal 

dnes smlouvu na předvedení ukázek tento víkend, výplatu dostanou v neděli v hotovosti, ve výši 

dle dohody (tj. 1600 Kč dohromady za oba dny každá).  

Jsem si jist, že za dalších pět let má smysl výstavu v tomto a vylepšeném formátu zopakovat.  

Během příštího týdne Vám kolega doručí zbylé katalogy k výstavě, domnívám se, že pro ně budete 

mít využití. My je odepíšeme „na propagaci“ a ponecháme si jen několik kusů do našeho archivu.  

Vážená paní ředitelko,  

ještě jednou Vám děkuji, těším se na další spolupráci a na shledanou během některých z dalších 

akcí muzea.  

S upřímným pozdravem Rudolf Havelka – ředitel Městského muzea v Jaroměři  
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Soutěž tesař 15. ročník oblastní kolo Čechy 
Konané ve dnech 28.2. - 2. 3. 2017 na Akademii řemesel Praha 4. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 9 družstev z celých Čech. Střední školu řemeslnou v Jaroměři 

tentokráte reprezentovali žáci Ondřej Šmid 3. A, Ladislav Vlasák 2. A. 

Úkolem soutěžní dvojce bylo vyrobit konstrukci udírny se sedlovou střechou, v časovém limitu 10 

hodin a zároveň obstát v písemném testu.  

Výrobek naše družstvo zvládlo velmi dobře, bohužel středová příčka výrobku byla oproti plánu 

posunuta o 2,5 cm. Tato chyba stála naše družstvo několik míst v celkovém pořadí. Po sečtení bodu 

i z teoretické části obsadilo naše družstvo celkovou 5. příčku. Velké poděkování patří víše 

jmenovaným žákům, kteří vzorně reprezentovali naší školu, hlavně při praktické části odvedli 

opravdu pěkné řemeslo. Pedagogický doprovod v přípravě i na samotné soutěži zajistil Ladislav 

Kubias -  učitel odborného výcviku oboru tesař. 
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V úterý 11.4.2017 jsme se účastnili soutěže Truhlář Junior 2017 

konané v integrované střední škole Slavkov u Brna. Do soutěže jsme přihlásili dva žáky naší školy, 

a to z 3.A. Petar Formánka a z  2.A. Josefa Špůra. Na soutěž jsme odjeli v pondělí odpoledne a 

přespali na internátě pořádající školy.   

Vlastní soutěž se konala na odloučeném pracovišti v Rousínově. Úkolem soutěžících bylo v časovém 

termínu čtyř hodin vyrobit dle zadání vagónek k dětskému vláčku.  Zadání soutěže věděli žáci asi 

jeden měsíc dopředu, takže se mohli náležitě připravit.  Do soutěže se přihlásilo 30 žáků z 15 škol. 

Jedna z maďarské Soproně , dvě ze Slovenska, dvě z Čech a deset z Moravy. Po čtyřhodinové práci 

odevzdalo hotový výrobek 24 soutěžících, 6 soutěžících výrobek nedokončilo.  Po ukončení soutěže  

 

 

se žáci s doprovodem přemístili do Slavkova na oběd a čekali na vyhodnocení výrobků hodnotící 

komisí. 

Odpoledne -  po třetí hodině -  došlo  k slavnostnímu vyhlášení výsledků.  K našemu milému 

překvapení byla Střední škola řemeslná Jaroměř vyhlášená jako nejlepší škola, takže jsme mohli 

očekávat i dobré umístění v jednotlivcích. To se také potvrdilo, když Petr Formánek skončil na 

pěkném pátém místě. Josef Špůr si na skvělém druhém místě odvezl i hodnotnou cenu v podobě 

elektrické ruční frézy. 

Soutěž,  která má mnohaletou tradici a koná se pravidelně na různých školách, hodnotím jako 

velice zdařilou a věřím,  že se zúčastníme opět za rok. 
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Pobyt francouzských tesařů  z Rennes v naší škole 

Od 2. listopadu 2016 pobývala v naší škole v rámci programu Erasmus + skupina 15 mladých 

francouzských tesařů pod vedením  učitele odborné praxe  pana  Adriena Reinaulda z města 

Rennes. 

Mladí muži přijeli ze školy Les Compagnos du Devoir (www.compagnons-du-devoir.com) a po 

úvodním přivítání vedením naší školy se zapojili do odborného výcviku v našich dílnách. Kromě 

odborného výcviku pod vedením pana Ladislava Kubiase měli francouzští tesaři připraven 

poznávací program okolí (Hradec Králové, Jaroměř, Kuks atd.) a výuku českého jazyka a reálií.  Žáci 

naší školy se již s francouzskými spolužáky seznámili hlavně na domově mládeže, kde společně 

trávili volný čas. O tom, že pobyt v rámci programu Erasmus+ je intenzivní, svědčí to, jak francouzští 
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chlapci strávili první sobotu svého pobytu v Jaroměři – dopoledne čtyři hodiny češtiny a odpoledne 

rýsování tesařských výkresů.  

A co Francouze při pobytu u nás překvapilo: 

- brzký začátek školy 

- malé snídaně a velké obědy – u nich je to naopak 

- příjemné ubytování v našem domově mládeže 

- krásná výzdoba v naší škole 

- levné pivo  

- že se lidé nezdraví ! 

Věříme, že tato mezinárodní spolupráce přinese nové impulzy i pro naše žáky. 

 

 

Stáže francouzských tesařů na Střední škole řemeslné v Jaroměři. 

První kontakt s francouzskými studenty proběhl v loňském roce, a to na stavbě středověkého lešení 

na věži  Jakobínka- Rožmberk, kam byla naše škola přizvána tesařským mistrem panem Petrem 

Růžičkou. Zde byl položen základní kámen pro naši další spolupráci. Posléze přišla nabídka návštěvy 

další skupiny tesařských studentů z Rennes, a to přímo na naši školu do Jaroměře. Nabídku jsme 

uvítali a brali ji jako další dobrou zkušenost a možnost načerpat nové informace ze zahraničí. Po 

očku jsme sledovali práci ostatních. Tím jsme poznávali, jak probíhá výuka v jiných zemích. 

Přímá sdělená zkušenost je tou nejlepší motivací i pro žáky naší školy. 

Vše bylo  nachystáno a domluveno. Prvních 14 studentů přijelo v měsíci listopadu 2016 ( včetně 

mistra a překladatelky)  na čtrnáctidenní stáž. Vedle kulturního vyžití a návštěv historických objektů 

se zaměřením na tesařské řemeslo, studenty ve své kanceláři přijal i místostarosta města Jaroměře. 

Své místo a blok přednášek zde měl i tesařský mistr pan  Petr Růžička.  

Co studenty z Francie nejvíce zajímalo? 

Bylo to především ruční opracování dřeva, sekání trámu spodní a vrchní metodou, ruční řezaní 

trámu, výroba štípaných kolíků, zhotovení ozdobných konců krovu, paření a ohýbání dřeva a 

v neposlední řadě i výroba a okování loukoťového kola. Byly zde předvedeny i ukázky rozdílných 

navrhování soustav krovu. 

Byly to přesně ty dovednosti, které již byly v jejich domovině zapomenuty, nebo jejich 

tradice byla přerušena.  

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=1e6MNaaDEKs  

Tato skupina studentů zjevně odjížděla z Jaroměře spokojena.  

Na měsíc leden 2017se ohlásila další skupina -  tentokráte ze Štrasburku, a to o počtu 21 studentů ( 

program a zájem byl  prakticky stejný).  

Byla to radost vidět tolik zaujatých studentů pro tesařské řemeslo. 

Od všech výprav se snažíme získat podrobnější informace o jejich systému výuky a odborné 

literatuře - případně dobré poznatky přenést do našeho prostředí.  

https://www.youtube.com/watch?v=1e6MNaaDEKs
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Pokusíme se vám tyto nově získané poznatky vyjmenovat: 

Doba základního studia trvá ve Francii dva roky s možností další pětileté nástavby. Každý ze 

studentů má svou kmenovou firmu, u které praktikuje. Každá z firem měsíčně platí za studenta 

1200 Euro, student dostává v prvním ročníku 25% z této částky, ve druhém ročníku 50%. Zbytek 

částky je odeslán na účet center vzdělávání řízených a koordinovaných cechy jednotlivých řemesel. 

Zde se odbývá několika týdenní povinná praxe studentů pod dozorem mistra lektorů. 

Pokud student vykazuje v prvním ročníku slabých výsledků, dostává doporučení další své profesní 

cesty a studium je v tomto oboru ukončeno.  

Ve druhém ročníku spolufinancují společenstva cechy z 1/3 tří týdenní stáž v zahraničí -  2/3 

hrazeno z evropského projektu Erasmus +.  

Mají možnost si vybrat stáž v 57 zemích celého světa. 

 Po ukončení dvouletého studia má student možnost pokračovat v dalším stupni vzdělávání, nebo 

se vydat cestou další profesní přípravy formou stáží v cechovních firmách. U jednoho 

zaměstnavatele nesmí zůstat déle než 6 měsíců. Celý cyklus trvá pět let -  s možností kdykoliv 

přerušit, nebo ukončit tuto přípravu. Po tomto období předloží zkušební komisi ( složené ze 

zástupců cechovního společenstva ) návrh svého závěrečného díla. Pokud je téma odsouhlaseno, 

začne na díle pracovat. Celou práci musí vytvořit zcela sám -  bez cizí pomoci.  

Hotové dílo předloží komisi k posouzení. Pokud je dílo shledáno za vyhovující, může být vystaveno 

v budově cechovního společenstva. Nemusím zdůrazňovat, že se jedná o naprosto špičkové věci 

v tesařském řemesle. Absolvent se může právem označovat za mistra tesařského řemesla. 

Jeden ze sta vyučených studentů se vydá na pětiletou pouť po firmách. Z nich pouze 30% uspěje a 

celý cyklus dokončí závěrečnou mistrovskou zkouškou.  

Překvapením pro francouzské studenty byla možnost našich studentů realizovat kompletní zakázky 

přímo na stavbách. Jejich školní realizace v centrech se odehrávají pouze v dílnách, výsledné dílo je 

rozebráno a materiál případně použit na další výrobek. Studenti velmi vysoce oceňovali velký podíl 

ruční práce a přidanou hodnotu díla, a to především ručně zdobených prvků. Doba tříletého studia 

se zdá jistou výhodou našich studentů.  

V praktických dovednostech byli naši studenti na stejné úrovni jako jejich kolegové. Naopak naši 

studenti zaostávají především v geometrické a matematické zdatnosti. Naopak lepší se jeví 

propracovanost odborné literatury -zaměřené především na tesařskou geometrii.  

Velké vážnosti a podpory ze stran firem se těší cechovní společenstva. Velmi se nám také 

líbila možnost dalšího profesního vzdělávání tovaryšů u jednotlivých cechovních firem.  

Myšlenka obnovy putujících tovaryšů, jak jej známe z vyprávění našich dědů, by jistě stála za úvahu 

i v našich podmínkách.  

Víte, proč tesařští mistři ve Francii nosí v každém uchu malí kroužek?  

Jeden kroužek značí znalosti a vědění, druhý svobodu a volnost.  

Volně přeloženo: není svobody bez znalostí. 

 Další fotografie ze stáží můžete naleznout na stránkách: http://ssrjaromer.cz/  
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Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO v  Hradci Králové 

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO je v plném proudu a již známe výsledky třetího 

postupového kola 21. ročníku, které se konalo 24. a 25. března 2017 v Hradci Králové v 

Kongresovém centru ALDIS při výstavě Stavba a zahrada. Své síly zde poměřilo celkem 24 

řemeslníků z 12 družstev truhlářů, kteří vyrobili dřevěný stojan na květiny. Zúčastnilo se i družstvo 

ze Střední školy řemeslné v Jaroměři Martin Kaščák, Dominik Beneš a náhradnice L. Říčařová s ped. 

doprovodem  Martinem Novákem. 

Nejlepší řemeslníci z krajských kol postoupí do celorepublikového finále, které proběhne 19. – 22. 

9. 2017 při veletrhu FOR ARCH 2017.  

Za obor truhlář dosáhli nejlepších výsledků žáci z VOŠ, OA SOUT Chotěboř a druhými 

poustupujícími jsou Martin Kaščák a  Dominik Beneš z naší školy. 

Soutěžní kolo v Hradci Králové proběhlo za podpory Královéhradeckého kraje. Dále společnosti 

Mafell, Houfek a DeWalt, které prověřily zručnost a vědomosti mladých truhlářů.  
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Velikonoční jarmark představil tradiční řemesla v rukou učňů.V pátek 7. 

dubna se na Pivovarské náměstí v Hradci Králové sjeli studenti krajských středních odborných škol a 

učilišť, aby ukázali svá řemesla. K vidění či koupi zde byly kovářské, truhlářské, hrnčířské a další 

výrobky. Jarmarku se zúčastnili, pod vedením Ladislava Dvořáka a Ladislava Hrycíka, žáci ze Střední 

školy řemeslné v Jaroměř, konkrétně – Jakub Pátek, František Kolovratník, Jan Hettler, Martin 

Kaščák, Ludmila Říčařová, Tereza Iglová a Monika Balzerová 
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Výrobky našich žáků hodnotil i hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán . 

Pragoligna Praha 2016 
14. mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl 

Dne 20.10.2016 navštívili žáci 2. a 3. ročníku oboru Truhlář a Tesař mezinárodní veletrh strojů, 

nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl PRAGOLIGNA v Průmyslovém paláci 

Výstaviště v Praze – Holešovicích. Tento veletrh se konal po roční pauze a opět ukázal velký zájem  
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odborné veřejnosti a firem o účasti na tomto veletrhu. Díky tomu jsme mohli vidět většinu 

nejlepších firem, které v tomto oborů působí na českém trhu.  

Nutno vyzvednout účast firem spolupracujících s naší školou, které se této akce zúčastňují 

již tradičně. Jedná se o firmy MAFELL a SEMA.  

 

   

 

 

Mezi ostatními vystavovateli byly firmy FELDER, ROJEK, PANAS, NAREX, FESTOOL a další. Asi 

největším předmětem zájmu, jak z řad našich žáků tak i pedagogického doprovodu, byly olepovačky 

a formátovací pily, kde bylo možno vidět spoustu zajímavých inovací a detailů.  

Jelikož technický vývoj a pokrok jde stále dopředu, takovéto výstavy jsou přínosem pro řemeslníky, 

žáky, ze kterých se řemeslníci stanou a v neposlední řadě pro  pedagogy, kteří na tento vývoj 

reagují  a žákům získané poznatky předávají  -  dle možností prezentují v hodinách odborných 

předmětů a na odborném výcviku.  

Pedagogický doprovod: Pešina František – učitel odborného výcviku 

    Prostředník Jaroslav - učitel odborného výcviku 

    Novák Martin - učitel odborného výcviku 

    Braun Martin - učitel odborného výcviku 

    Ing. Valášek Petr – učitel odborných předmět 

 

 
Přeji dobrý den, 

vaši žáci si svými výsledky zajistili postup do finále Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO, 

které proběhne při veletrhu FOR ARCH 2017 v PVA EXPO PRAHA ve dnech  

19. – 23. 9. 2017. 

Prosím o vyplnění přihláškového formuláře zde http://suso.cz/registrace/soutez 

 

 

http://suso.cz/registrace/soutez
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Níže seznamy finalistů: 

OBOR TRUHLÁŘ 

 Lucie Hrubá, Brabcová Sára / SOU nábytkářské a SOŠ Liberec 

 Kuchařík Šimon, Kuběja Josef / SPŠ stavební Valašské Meziříčí 

 Binar Tomáš, Jedlička Petr / SOU stavební Opava 

 Luňák Jakub, Pecháček Jiří / VOŠ, OA a SOUT Chotěboř 

 

 Kaščák Martin, Beneš Dominik / Střední škola  řemeslná, Jaroměř 

 

 Smejkal Radek, Lapeš Milan / SŠDOS Moravský Krumlov 

 Sedlář Marek, Dušek Lukáš / SOU Hluboš 

 Kundela Jiří, Buk Michal / SŠ stavební Jihlava 

 Daniel Fečo, Lukáš Tereštík / SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina 

 Martin Dacho, Viliam Púček / SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves 

OBOR ZEDNÍK 

 Kamil Satarowski, Wierzbicki Paweł / CKZ i U nr 1, Racibórz 

 Landa Jakub, Žucha Matěj / SPŠ strojní a stavební Tábor 

 Kočí Tomáš, Zeman Martin / ISŠ Semily 

 Kryska Tomáš, Bělka Martin / SŠ technických oborů, Havířov-Šumbark 

 Václav Šalda, Jan Vrzal / ISŠ Rakovník 

 Kišša Marek, Sokol Roman / SOU, Kyjov 

 Hradil Jaroslav, Košťálek Richard / SŠ polytechnická, Olomouc 

 Skála Sebastián, Kowalik Daniel / SŠ technická a zemědělská, Nový Jičín 

 Štefan Luzar, Daniel Moravec / SOŠ stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra 

 Pavol Garaj, Roman Domin / SOŠ technická, Námestovo 

Děkuji za spolupráci a přeji příjemný den. 

S pozdravem, 

David Surmaj - manažer SUSO a CESTY DŘEVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pvaexpo.cz/
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V obci Žďár nad Metují  různé spolky pořádaly   5. ročník Svatojánského jarmarku. Starosta obce 

pan Šubíř nás opět po roce požádal o prezentaci školy. Výzvu jsme přijali a akce se opravdu 

vydařila. 

Na jarmarku bylo přes sto stánků trhovců a zástupců různých řemesel, kteří předváděli zručnost ve 

svých oborech (kováři, dráteníci, košikáři, paličkáři atd.). Součástí byl i bohatý kulturní program. 

Zájem veřejnosti byl i v nepříznivém počasí značný. 

O to víc nás potěšil zájem u našich stánků, kde prezentovali Střední školu řemeslnou v Jaroměři žáci 

Ludmila Říčařová, Daniel Pomahač, Martin Tér, Jan Jirman, prodávající paní Kratochvílová pod 

vedením Ladislava Hrycíka. Součástí expozice byly samozřejmě i výrobky našich žáků, propagační 

materiály a fotografie ze všech oborů, které škola vyučuje. 
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Návštěva učitelů z umělecké školy v Gran Canaria z Kanárských ostrovů 

Na poslední týden tohoto školního roku se přijeli zdokonalit v kování dva učitelé Toni Rodriguez 

Sosa a Roberto Canedo Balboa z umělecké školy v Gran Canaria na Kanárských ostrovech v rámci 

výměny učitelů v projektu Erasmus +.  Toni Rodriguez Sosa a Roberto Canedo Balboa, který již naši 

školu navštívil opakovaně, se nám na fotografiích představují se svými prvními výrobky z tohoto 

týdne – kovanou růží, kterou zhotovili pod vedením pana učitele odborného výcviku Aleše Nývlta. 

V dalších dnech svého pobytu se budou tito dva učitelé věnovat montáži výrobků v terénu a dalším 

dovednostem uměleckého kovářství pod vedením učitele odborného výcviku pana Zdeňka Vítka a 

v prezentaci nám představí svoji zemi a školu. Pobyt těchto učitelů v naší škole má velký význam i 

pro naše žáky, kteří se těší, že budou pokračovat výměny studentů a žáků obou škol tak, jak 

Roberto Canedo Balboa také přijel dojednat. 

 

Rychlobruslení 

Dne 14. 3. 2017 se na zimním stadionu uskutečnilo finále chlapců v rychlobruslení. Tomuto finále 

předcházely v hodinách tělesné výchovy kvalifikační boje ve všech třídách naší školy. Žáci 

s nejlepšími výkony postoupili do finále. Šestnáct soutěžících bruslilo jednotlivě na šest okruhů. 

Vítězem se stal Tomáš Bureš z 1. C, který dosáhl času 1:37min., na druhém místě se umístil Vojtěch  

Orct  z 1.C a třetí byl Dan Jarolímek z 3.C. Překrásné medaile zhotovili žáci v hodinách keramiky. 

Všem úspěšným žákům blahopřejeme.  

Poděkování 

Vážená paní ředitelko, 

jménem Spolku archaických nadšenců a organizátorů akce Setkání tesařů, která se uskutečnila 2. – 

4. června v Trstěnici, bychom Vám tímto rád poděkoval za aktivní účast zástupců Střední školy 

řemeslné z Jaroměře na této akci. Studenti Dominik Erben, Dominik Beneš, Lukáš Hofman,Vít 

Kotěra a Roman Hynek pod vedením mistra Ladislava Kubiase vzorně demonstrovali řemeslné 

dovednosti při ručním opracováním smrkové kulatiny a projevovali zájem i o ostatní zastoupená 

řemesla jako výrobu šindele nebo došků. Ručně osekané trámy budou ještě tento rok použity při 

rekonstrukci roubené polygonální stodoly čp. 41 v Trstěnici. Akci podle velkého počtu návštěvníků a 

zúčastněných řemeslníků zpětně hodnotíme jako velmi vydařenou.  

Budeme velmi rádi, pokud by měla Vaše škola i nadále zájem o spolupráci v oblasti popularizace a 

prezentace tradičních rukodělných řemesel a zúčastnila se Setkání tesařů i v příštím roce.  
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S pozdravem a díky - Ing. Jiří Kmošek -místopředseda Spolku archaických nadšenců. 

Předseda Institutu lidového kulturního dědictví, z.s 

 

Chmelová brigáda v Hřivicích u Loun 

Od pondělí  15.5. 2017 do pátku 19.5.2017 pomáhalo 43 žáků naší školy pod vedením ing. Petra 

Valáška, Mgr. Víta Milera a Jaroslava Prostředníka při zavádění chmele v Zemědělském družstvu 

Hřivice u Loun, se kterým naše škola spolupracuje již více než 10 let. Nádherné počasí, rozkvetlá 

májová příroda a zvlněná krajina předhůří Českého středohoří nám poskytly vlídné prostředí pro 

intenzivní práci na chmelnicích. Za všestrannou péči, stravu a ubytování nás všech při práci patří 

velké poděkování všem hřivickým chmelařům, kteří velice oceňují dobrou práci našich pracovitých a 

šikovných žáků. Ještě jednou, i jménem ZD Hřivice, děkujeme našim žákům za provedenou práci. 

 

 
 

 

Náborová kampaň Policie ČR 

Ráda bych Vás touto cestou požádala o možnost prezentace náborové kampaně k policii ČR pro 

okres Náchod. Prezentace by byla přibližně na hodinu. Obsahem přednášky jsou podmínky přijetí, 

obsah příjímacího řízení, náplň policejní práce, základní odborná příprava a základní popis 

fungování policejních složek a možnosti růstu a dalšího vzdělávání. Jednou s podmínek pro 

přihlášení se do příjímacího řízení je středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, a proto je 

prezentace určená především studentům maturitních ročníků. Samozřejmě se mohou účastnit i 

ostatní studenti, které služba u policie zajímá. 

Policie ČR hledá policisty a policistky pro službu pořádkové policie, tj. obvodní oddělení. Pořádková 

policie je jedním ze základních útvarů, kde všichni začínají. Přednášku povede společně se mnou 
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paní por. Mgr. Eva Prachařová, která pracuje ve služebním poměru jako tisková mluvčí územního 

odboru Náchod. S paní ředitelkou jsem již mluvila a jsme domluvené na 7.3. v 9:3 hod. 

Děkuji za ochotu a těším se na spolupráci. 

S pozdravem a přáním pěkného dne 

Bc. Pavlína Stražická  
personalista 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJ 

Ulrichovo náměstí 810 

501 01 Hradec Králové 

 

 

 

 PODĚKOVÁNÍ 

Vážené dámy, vážení pánové, 

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za Vaši účast na Prezentaci středních škol a 

zaměstnavatelů 2016 v Hradci Králové. 

Děkujeme za Váš aktivní přístup k motivaci  žáků devátých tříd a jejich rodičů k výběru správné 

střední školy. 

Všem zúčastněným zaměstnavatelům patří naše poděkování za představení svých společností a 

oborů, díky kterým najdou žáci  v budoucnu uplatnění na trhu práce a za ukázky příkladné 

spolupráce se středními školami.  

Školám i firmám děkujeme za spolupráci a přejeme hodně úspěchů při získávání nových žáků a 

budoucích zaměstnanců. 

Fotografie ze všech akcí naleznete na PROPAGACE 

Uvítáme jakékoliv podněty, připomínky a náměty k průběhu akce. Vaše názory jsou pro nás velmi 

důležité v souvislosti s přípravou následujícího ročníku. 

Těšíme se na setkání na PSSZ 2017. 

S přáním pěkného dne 

Ing. Erika Javůrková 

ředitelka jednatelství Hradec Králové 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje 

Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové 

tel.: +420 495 521 682 / mobil.: +420 602 344 537  

e-mail: javurkova@komora-khk.cz  / url: www.komora-khk.cz, www.facebook.com/komorakhk 

 

http://vybiramstredni.cz/propagace/
mailto:javurkova@komora-khk.cz
http://www.komora-khk.cz/
http://www.facebook.com/komorakhk
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„Činnost KHK je podporována z neinvestiční dotace Královéhradeckého kraj 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé! 

 

Střední škola řemeslná v Jaroměři, která má mezi profilovanými  obory  Podkováře a zemědělského 

kováře a Uměleckého kováře a zámečníka a  pasíře, připravila, tak jako každý rok, tradiční  

DVACÁTÝ  PODKOVÁŘSKÝ  SEMINÁŘ 
jako součást programu dalšího vzdělávání podkovářů. 

 

Jubilejní 20. ročník semináře se koná ve dnech  17. a 18. března 2017 znovu v prostorách Střední 

školy řemeslné, Jaroměř, Studničkova 260, GPS : 50.3530050N, 15.9220308E   

 

Toto mezinárodní setkání podkovářů a příznivců tohoto řemesla -  především z  České 

republiky, ale i z  Německa, Polska a Slovenska -   se uskuteční díky záštitě firmy Werkman 

(zastoupenou panem Reianem Werkmanem) a firmy Mustad  (zastoupenou panem Pavlem 

                          Střední škola řemeslná Jaroměř 

Studničkova 260  

551 01 Jaroměř 

tel: +420 491 812 425 

e – mail: sekretariat@sou-jaromer.cz 

 

 

 

mailto:sekretariat@sou-jaromer.cz
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Horákem), dále pak senátorem a ředitelem zemského hřebčína v Písku p. ing. Karla Kratochvíle, 

Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska  a 

Města Jaroměře.  

Na semináři proběhnou přednášky a ukázky k následujícím tématům: 

- nepravidelné postoje koní v závislosti na  nepravidelná kopyta - vrozené a získané 

      vady a jejich kompenzace 

- využití (aplikace) mědi v podkování koní 

- moderní podkovářské techniky a zakladní anatomie vazivových struktur končetin koní 

- podkování sportovních koní: vypracování plánu pro podkování moderními technikami 

v podkování koní 

- taemové podkování sportovního koně; Praktické uplatnění znalostí z přednášek 

Přednáší přední německý, celosvětově uznávaný a certifikovaný podkovářský, mistr Uwe Lukas a 

anglický podkovář Mark Caldwell. 

Přednáší a tlumočí MVDr. Zdeněk Žert, CSc, dipl. ECVS  a  Bc. Pavel Komárek.  

Souběžně s tímto programem bude probíhat prezentace firmy Werkman a MUSTAD nabízející 

různé potřeby, pomůcky, materiály a nářadí pro podkováře. Možnost jejich zakoupení na místě.  

  Zahájení podkovářských dnů je 17. března  2017  v 9:00 hodin. 

                                                   

Organizátor: Mgr. Jitka Kočišová -  ředitelka Střední školy řemeslné     

            Karel Kysilka -  učitel odborného výcviku 

 

V Jaroměři  15.2. 2017                               S kovářským pozdravem   „RÁZ  NA  RÁZ“                                                        

          Karel Kysilka  

 

 

„Bos už chodit nechci, proto musím ke 

kováři“.  

 Jak nejlépe podkovat koně, o tom si budeme 

povídat u nás  v Jaroměři.“ 
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Program: 
 

Pátek  17. března   2017 

     8:00 -  9:00  Prezentace  

     9:00 -  9:30 Zahájení  

     9:30 - 10:30 Přednáška – Uwe Lukas  

                                   10:30 – 11:30      Přednáška  - Uwe Lukas 

   11:30 - 12:30 Oběd 

12:30 - 15:30 Praktické posouzení koní, podkování pacientů 

   15:30 - 17:30 Přednáška  - MVDr. Žert  

                                18:00 -                Diskuse -  Podkovářské posezení.  Během  

                                                         posezení  Reian Werkman  seznámí učastníky 

                                                         s firmou Werkman a také se základní myšlenkou , proč pořádá  Jarní 

                                                         hry v kování podkovy " the Spring Games " 

                            

Sobota 18. března 2017 

     8:30 -  9:30 Přednáška – Mark Caldwell 

     9:30 - 10:30 Přednáška  - Mark Caldwell 

   12:00 - 13:00 Oběd 

  13:00 - 17:00 Praktické ukázky kování koní 

   17:00 -                Ukončení PODKOVÁŘSKÉHO SEMINÁŘE 

 

 

Máme za sebou dvacátý ročník Podkovářského semináře 

Jaký vlastně byl ? Co nám 2017 pořádala Střední škola řemeslná a Společenstvo uměleckých kovářů a 

kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska tradiční mezinárodní podkovářský seminář. Záštitu 

převzal senátor p. ing. Karel Kratochvíle, ředitel zemského hřebčína v Písku a město Jaroměř. Pro 

tento ročník sponzorsky celou akci zaštítily dvě firmy vyrábějící produkty pro podkováře - rodinná 

firma Werkman a firma Mustad. 

Hned při zahájení bylo vzpomenuto dvacáté výročí tohoto setkání a byl vyzvednut veliký podíl p. 

Zdeňka Vítka jako zakladatele porevolučního vzdělávání podkovářů. V roce 1997 ještě neexistovalo 

ani jedno společenstvo, které by sdružovalo podkováře. Ale i přes všechny potíže dokázal pan Vítek  
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oslovit mnoho podkovářů, kteří již tehdy měli chuť se dále vzdělávat. Společně s MVDr. Jiřím 

Rajmanem a podkovářem Josefem Hlaváčkem uspořádali v prostorách školy první ročník. Tehdy to 

byla i společenská událost, při níž se kolegové podkováři setkávali. Posléze nám velmi pomohl 

podkovář p. Manfred Schmid, který zajistil první zahraniční přednášející. Tím začalo období stále se 

zkvalitňujících odborných přednášek, ukázek podkování koňských pacientů a výměn zkušeností se 

zahraničními kolegy. Dvacátého ročníku se zúčastnili kolegové ze Slovenska, Švýcarska, Polska, 

Německa a samozřejmě z Čech. 

 

Pro letošní ročník fa. Mustad zajistila na první den setkání nám již dobře známého německého 

mistra podkováře Uwe Lukase. Jak jsme si již zvykli, ani letos nás Uwe Lukas nezklamal svou 

připraveností. Obě jeho přednášky byly velmi poutavé, obzvlášť přednáška o využití mědi v 

podkování koní. Dopolední blok uzavřel p. MVDr. Žert, který se již také stal neodmyslitelným 

účastníkem našich seminářů. Zajistil nejen překlad přednášek Uwe Lukase, ale sám také přednášel o 

laminitýdě. Z jeho vystoupení bylo vidět, jak často spolupracuje s podkováři, a proto jsou také jeho 

přednášky velmi detailní a podrobné, aby jim co nejvíce podkovářů porozumělo a dokázalo získané 

poznatky využít i ve své praxi. Odpolední blok se věnoval podkování pacienta. Tlumočení se ujal Bc. 

Pavel Komárek, aby si p. doktor Žert mohl odpočinout po dlouhé cestě ze Slovenska. Po 

předchozích domluvách s Uwe Lukasem se nám podařilo najít zajímavého pacienta. Ač nemá 

potíže, jeho majitelka cítí potřebu hledat cestu při jeho sportovní kariéře, jak mu pomoci s jeho 

deformním, vrozeným postojem, který nadměrně přetěžuje a deformuje kopyta. Podkování se 

našlo v daný okamžik to nejvhodnější, ale bude zapotřebí se tomuto pacientovi věnovat i nadále. 

Druhý den byl po večerním představení fa. Werkman již plně v jejich režii. Sobotní přednáškový 

blok zahájil po pozdním nočním příletu anglický podkovář p. Mark Caldwell. Jeho přednášky znovu 

upozornily na nutnost sledování pohybu koně podkovářem. Ve druhé přednášce se věnoval 

podkování koní pro různé sportovní využití. Při obědě jsme domluvili narychlo ještě malou změnu 

v programu, a tak vlastní workshop podkování koní byl zahájen diskusí nad připravenými mrtvými 

kopyty. Podkováři p. Bouša, Benc, Kverek a Mikula, kteří demonstrovali podkování nejprve ve 

skupinách, diskutovali s účastníky tak, jako s majiteli, o deformitách a volbě nevhodnějšího postupu 

podkování. To samé převedli i do vlastní demonstrace. Seminář pro organizátory skončil po 17. 

hodině. 

 

Hodnocení semináře musí provést účastníci. Organizátoři ale již před začátkem letošního dvacátého 

ročníku začali připravovat další ročník. Bedlivě budou naslouchat poznatkům z letoška. Úplnou 

tečkou za seminářem byl nedělní program v Praze pro p. Marka Caldwella. P. Reian Werkman přijal 

pozvání na nedělní jarní lyžování v areálu Černá hora, kdy po sobotním nevlídném počasí ukázaly 

naše hory svou nádheru v plném slunci.  
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PROGRAM SEMA 
Ve dnech 9. a 10.3 2017 se na naší škole konalo školení v základní obsluze kreslícího programu 

SEMA. 

Tento program je určen pro tesaře a truhláře a v současné době je tzv. „jedničkou“ na CAD trhu, 

což i dokazuje stále větší počet firem, které tento program používají. 

Lektorem byl zástupce firmy SEMACZ s.r.o. z Tábora - Bc. Tomáš Kainráth, DiS., který seznámil 

zájemce s možnostmi tohoto programu. 

První den byla na pořadu tesařská konstrukce - krov sedlové střechy rodinného domu a v druhém 

dni byl vysvětlen postup kreslení konstrukce zalomeného schodiště. 

 

Jelikož obsluha programu není jednoduchá, ale na druhou stranu přináší obrovské možnosti, toto 

školení není určitě poslední. 

 

Školení se zúčastnili zájemci z třídy 2.A a 3.A, z řad pedagogických pracovníků: Bc. Ladislav Kubias, 

Martin Novák, Ing. Petr Valášek   
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Exkurze 3. 5. 2017 tesaři 2. A, 1. A 

Pedagogický doprovod Jaroslav Prostředník, Martin Braun, Ladislav Kubias  

Na pozvání majitele firmy Tes- 98  Martina Zemana. Zúčastnili se naši žáci  oboru tesař návštěvy na 

realizaci zakázky této firmy na hradě Valdštejn. Kde měli možnost spatřit krov kostela a pokrývání 

střechy taškami bobrovkami. Se zasvěceným komentářem p. Zemana k samotné realizaci této 

zakázky. Na zpáteční cestě navštívili ještě jednu z dřívějších realizací kostel v Dolní Kalné. Zde bylo 

možné prohlédnout celodřevěné protézy. Velké poděkování patří p. Zemanovi za jeho ochotu a čas.  
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PODĚKOVÁNÍ NAŠÍ ŠKOLE 

 

Dobrý den,  

nejprve bych Vám ráda poděkovala za to, že se žáci Vaší školy zúčastnili soutěže samostatných 

odborných prací, kterou jsme vyhlásili ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Obdrželi jsme 

celkem 119 prací, které měly vysokou úroveň. Vybrat z nich nejlepší byl těžký úkol pro hodnoticí 

komisi složenou ze zástupců Hospodářské komory a odpovědných pracovníků NÚV. 

Komise se sešla v NÚV ve dnech 7. 6. 2017 a 14. 6. 2017 a vybrala 31 nejlepších SOP. Výsledky 

hodnocení jsou v příloze. Vyhodnocení SOP postupujeme Hospodářské komoře ČR, která naváže 

kontakt s autory nejlepších prací a pozve je na slavnostní ocenění nejlepších absolventů učebních 

oborů, které proběhne v Praze – Letňanech v sobotu dne 7. 10. 2017. Děkuji všem učitelům, kteří 

žáky připravili a motivovali k pěkným výsledkům. Přeji Vám dobrý konec školního roku a krásné 

prázdniny.  

S pozdravem Dana Kočková - Gestor NZZ 

 

 

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Weilova 1271/6, Praha 10, 102 00; IČ: 00022179; IDS: tndzx7x 

www.nuv.cz 

 

HODNOCENÍ  SAMOSTATNÝCH  ODBORNÝCH  PRACÍ   

Národní ústav pro vzdělávání, 7 a 14. 6. 2017 

Složení hodnoticí komise: 

Hospodářská komora ČR:  Ing. Křepelka Miloš 

Za NÚV: Hušáková Hana, Kočková Dana,  Pyrochtová Renata, Nováčková Jana, Jezberová Romana, 

Franklová Zoja, Škrášková Petra, Stibůrek Michal, Vážná Blanka, Mrázek Martin, Zezulková 

Vladimíra, Nápravová Pavla. 

 

VYHODNOCENÉ SOP:  
Kadeřník – hodnoceno 27 prací – udělena 2 druhá místa 

1. místo Salajová Nela SŠ oděvní a služeb Vizovice 

2. místo Urbancová Simona SŠ oděvní a služeb Vizovice 

2. místo Štětinová Anna SOU kadeřnické, Praha 8, Karlín 

3. místo Rábiková Denisa SŠ Hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice 

 

http://www.nuv.cz/
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Cukrář – hodnoceno 17 prací 

1. místo Skořepová Denisa SOU Gastronomie Praha 10 

2. místo Uttendorfská Tereza SOŠ Znojmo 

3. místo Kolegarová Adéla SŠ Brno 

 

Operátor skladování – hodnoceno 10 prací 

1. místo Vítková Monika SŠ Průmyslová a OA Uherský Brod 

2. místo Veselá Kristýna SOŠ obchodu a služeb Olomouc 

3. místo Pařilová Eliška SŠ Technická a automobilní Chomutov 

 

Umělecký kovář a zámečník – hodnoceno 5 prací 

1. místo Hettler Jan SŠ řemeslná Jaroměř 

2. místo Findejs Jan SŠ řemeslná Jaroměř 

3. místo Šimková Michaela SŠ řemeslná Jaroměř 

 

Umělecký keramik – hodnoceny 3 práce – uděleno 1 první místo a 2 místa třetí 

1. místo Buriánková Kateřina SŠ řemeslná Jaroměř 

3. místo Stria Karel Masarykova SŠ Letovice 

3. místo Hartleifová Denisa Masarykova SŠ Letovice 

 

Kuchař – číšník/zaměření Pohostinství – hodnoceno 21 prací 

1. místo Handlová Petra Střední odborné učiliště a SOŠ SČMSD Znojmo 

2. místo Králíková Jana SŠ gastronomická a hotelová Praha 4 

3. místo Mikšovský Martin SŠ gastronomická a hotelová Praha 4 

 

Kuchař – číšník/zaměření Kuchař – hodnoceno 14 prací 

1. místo Grabková Hana SŠ Společného stravování Ostrava – Hrabůvka 

2. místo Klein Tomáš SOU gastronomie, Praha 10 

3. místo Novák Jakub SŠ Brno 

 

Kuchař – číšník/zaměření Číšník – hodnoceno 15 prací 

1. místo Maliči Beata SOU gastronomie, Praha 10 

2. místo Hruška Tomáš SŠ Průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště 

3. místo Pavelková Veronika SŠ gastronomická Adolpha Kolpinga, Žďár nad Sázavou 
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Montér suchých staveb – hodnoceny 4 práce 

1. místo Beránek Filip SŠ Technická Most 

2. místo Břínek Michal SŠ polytechnická Brno  

3. místo Blažek Dan SŠ polytechnická Brno  

 

Podkovář a zemědělský kovář – hodnoceny 3 práce – udělena 2 druhá místa 

1. místo Tošovský Filip SŠ řemeslná Jaroměř 

2. místo Hasch Zdeněk SŠ řemeslná Jaroměř 

2. místo Cipra Viktor SŠ řemeslná Jaroměř 

 

V Praze dne 15. 6. 2017 

Ing. Dana Kočková, gestor NZZ, NÚV 

 

Dne 20. dubna 2017 se náš žák Martin Klígr zúčastnil  celostátní soutěže učebního oboru 

opravář zemědělských strojů. Soutěž se konala v Bystřici nad Pernštejnem. Pedagogický 

doprovod byl učitel OV Karel Volšička.  

Soutěž se skládala z osmi úkolů a na každý úkol měli soutěžící 30 min. Úkoly se hodnotily od 0 do 50 

bodů.  

Jednotlivé úkoly:  poznávačka spojovacího materiálu s měřením  

   poznávačka nářadí, přípravků a náhradních dílů 

   strojní zpracování kovů – soustružení 

   zapojení elektrické zásuvky vozidla 

   opravy a seřízení motorů – seřízení ventilů 

   sváření plamenem a odborný test 

   test znalostí zemědělské a opravárenské problematiky 

   pravidla silničního provozu 

Náš žák se umístil na 6-7 místě z 32 soutěžících.  

 

V době soutěže navštívil pedagogický doprovod firmu WERA WERK, která se zabývá výrobou 

šroubováků, bitů (nástavce k vrtačkám), jejich držáky, kompaktní sady utahovacího nářadí, ráčny a 

sady, očkoploché ráčnové klíče, úhlové klíče. 

Dále navštívili CENTRUM EDEN, zábavní a poznávací park v Bystřici nad Perštejnem. Je zde možné 

shlédnout Horáckou vesnici, ekopavilon, hmatovou stezku, Panský dvůr, Příběh půdy, kovárnu, 

stolárnu, lékárnu a pivovar. 
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  Dne 11. 12. 2016 jsme se zúčastnili celodenních Vánočních trhů v Červeném Kostelci. 

 
- předváděli jsme zde kovářské řemeslo 

- výhoda - nové místo prezentace naší školy 

- ptali se nás, odkud jsme a když jsme řekli Jaroměř, hned věděli 

- potěšilé  bylo  vyprávění jednoho přihlížejícího, že se na dovolené v Dobřívě ( kam jezdíme na   

soutěže um. kovářů) dozvěděl o našem výherním díle 

- pán se tam chlubil, ,, ty jsou od nás" 

- bohužel nám pršelo a odpoledne zase foukal vítr, ale jinak se všechno vydařilo 

- akci obsadili Simona Mikešová a Lukáš Čudka   

 

 

Ve dnech 25., 26. a 27.8 2017 jsme se účastnili Mezinárodního setkání uměleckých kovářů 

HEFAISTON na hradě Helfštýně. Šlo již o 36. ročník, kde se pravidelně setkávají 

profesionální kováři a střední školy, které na hradě prezentují závěrečné práce žáků. Probíhá 

zde také hodnocení vystavených prací, které jsou rozdělené do různých kategorií. Například 

kategorie Volná tvorba a komorní plastika, Šperky, Zbraně, Damascénské práce, Kovolitecké práce, 

Klasická kovářská práce. 

Střední škola řemeslná Jaroměř a její závěrečné práce zde byly oceněny hned dvěma cenami 

v kategorii Klasická kovářská práce.  Jan Findejs  3. cenou za mříž – renesance a Jan Hettler  2. 

cenou za mříž – secese. 

Lze říci, že práce žáků Střední školy řemeslné v Jaroměři patřily mezi ty nejlepší, které byly 

vystaveny na tomto setkání.    
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Ve středu 14. června se třída 1. C účastnila exkurze zaměřené na pěstování zemědělských 

plodin a na strojovou techniku při plnění agrotechnických lhůt. 

 

Začátek exkurze proběhl v Jaroměři na vlakovém nádraží v 8:13 hod. 

S přestupem v Chrudimi jsme se přesunuli do obce Kočí u Nabočan. Naším cílem bylo rozhlédnout 

se po každoroční výstavě Naše pole a z vlastního zájmu navázat hovor s odborníky v rostlinné 

výrobě a zastupiteli zemědělských podniků u stánků. 

Zajímavá byla pokusná stanoviště s ukázkami růstu obilovin, cukrové řepy, brambor a pícnin, často 

setých ve druhé trati nebo časně zjara na zaorání. Vedle kontrolních stanovišť bez použití hnojiv či 

postřiků se rozkládala stanoviště ošetřená a hnojená různými způsoby. Zvláštní pozornost byla letos 

soustředěná na mák setý. Nechyběla ukázka mísených přírodních hnojiv a odrůd raných brambor 

v trsech s hlízami.  

Z korábů polí byly představeny dovozové stroje značky John Deer, ale i výrobky závodů Farmet. 

Jednalo se o kombajny, secí stroje, ale i složité kypřiče půdy včetně podmýtačů a drtičů hrud. 

Třída využila čas i prostor k prohlídce a k pročtení tiskovin. Nikdo se neprohřešil ani proti našim 

civilizačním návykům, natož pak proti školnímu řádu. Exkurze skončila dojezdem do Jaroměře na 

vlakovém nádraží v 15:40 hod. 

 

 

 

 

20.5.2017 se konal Hamernický den v kulturní památce vodního hamru v Dobřívě. Byl to již 16. 

ročník soutěže pro žáky kovářského a podkovářského řemesla a je součástí „HAMERNICKÉHO DNE“ 

Muzea Dr. Bohuslava Horáka.  

Pro soutěžící v kategorii volná umělecká tvorba bylo zadání vyrobit petlici klasickou kovářskou 

technologií. 

Této soutěže se účastnilo sedm dvoučlenných družstev z těchto škol: Oselce, Světlá nad Sázavou, 

Praha - Nový Zlíchov 2x, Turnov, Soběslav, Jaroměř. 

V kategorii „zručnosti kování hřebů“ se účastnilo celkem 13 soutěžících. 

Odborná porota - zastoupena členy Kovářského společenstva -  posoudila umělecko-řemeslné 

zpracování vyhlášeného zadání. Vítězi se stali žáci Střední školy řemeslné z Jaroměře, a to Jan 

Findejs a Marek Černilovský. V druhé kategorii nejlepší hřebíky vykoval Václav Trpišovský ze střední 

školy Světlá nad Sázavou. 
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Ve dnech 19 a 20. dubna 2017 byla pořádána celostátní soutěž v oboru Umělecký kovář a 

zámečník, pasíř. Toto klání se konalo ve Střední škole gastronomie a farmářství, Jeseník, a to na 

pracovišti v Horních Heřmanicích.  

Střední školu řemeslnou v Jaroměři zastupovali dva žáci, a to Jan Findnejs a Lukáš Hellinger 

s doprovodem UOV Z. Vítkem. Žákům se práce dařila a výborně reprezentovali naši školu. 

V celkovém hodnocení získali druhé místo. 
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Ve dnech 18. a 19. listopadu 2016 jsme se účastnili    

X. ročníku  „KOVÁŘSKÉHO DNE“  v Oselcích 

Střední škola a Základní škola Oselce  uspořádala tradiční setkání kovářů ze středních škol a 

podnikajících kovářů. Kovářský den byl zároveň Dnem otevřených dveří ve Střední škole a ZŠ 

v Oselcích. V pátek 18.11. v 19 hodin bylo setkání všech zúčastněných kovářů a hostů. 

V sobotu 19.11. po zahájení začali kováři tvořit svá díla. Střední školu řemeslnou v Jaroměři aktivně 

zastupovali žáci Jan Hettler a Jakub Pátek.  Pod vedením UOV Zdeňka Vítka vykovali zvonek.   

Toto setkání má pro žáky velký význam, který spočívá ve výměně zkušeností nejen mezi žáky, ale i 

mezi podnikajícími kováři. 

        

 
 

 

Zpráva o činnosti metodické komise všeobecně vzdělávacích a 

ekonomických předmětů za školní rok 2016/2017 

 

Členy metodické komise je převážná většina učitelů naší školy. Všeobecně vzdělávací předměty 

vyučuje 11 učitelů: Mgr. Borecká (ČJ, AJ, PP, ZSV), Ing. Karousová (PP), Ing. Kaválek (ZPV), Mgr. 

Kočišová (Pr), Mgr. Kyralová (M, PP, Inf.), Mgr. Miler (AJ, TV, ZSV), Mgr. Sychrová (ČJ, ZSV, ON, Ps), 

Ing. Štajgl (TV), Mgr. Ungermann (AJ, ZSV), Mgr. Zavalov (PP), Mgr. Zmítko (TV, ZPV, ZSV), 

ekonomické předměty 2 učitelé: Ing. Karousová (EP, EKO, Úč), Mgr. Sychrová (MaM, PEK). 
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Na počátku školního roku jsme se sešli, abychom provedli změny probíraného učiva podle 

tematických plánů a porovnali je s ŠVP. Třídní učitelé zajistili podklady pro výchovnou poradkyni od 

žáků se specifickými problémy učení. Stejně jako každý rok třídní učitelé zajistili od svých žáků 

žádosti o uvolnění ze zdravotních důvodů z hodin tělesné výchovy pro vyučující TV a žádosti o 

uvolňování z vyučování z důvodu nevhodného příjezdu nebo odjezdu dopravního spoje k posouzení 

pro ředitelku školy.  

Koncem června pro žáky maturitní třídy a koncem srpna pro žáky učebních oborů proběhly opravné 

zkoušky ze všeobecně vzdělávacích a ekonomických předmětů. 

Komise se každé čtvrtletí schází před pedagogickou poradou. V letošním školním roce se tyto 

schůzky konaly 10. 11. 2016, 16. 1. 2017, 10. 4. 2017 a  20. 6. 2017. Cílem a náplní těchto schůzek je 

zejména komplexní pohled na žáky s problémovým přístupem ke studiu a na žáky neprospívající ve 

všeobecně vzdělávacích a ekonomických předmětech. Zároveň se tyto výsledky konzultují i s členy 

dalších komisí odborných předmětů a s mistry odborného výcviku. Kromě těchto pravidelných 

schůzek se komise schází tehdy, je-li k řešení nějaký aktuální problém nebo situace.  

V rámci všeobecně vzdělávacích a ekonomických předmětů vyučující pořádají pro žáky k učivu 

tematicky zaměřené exkurze. Plán exkurzí byl odevzdán zástupci pro teoretické vyučování.   

 

 

Zpráva o činnosti předmětové komise pro kovo obory ve školním 

roce 2016/2017. 

 

Předmětová komise jednala osmkrát za školní rok 2016/2017. Na prvním jednání byly odsouhlaseny 

otázky pro opravné zkoušky pro kovo obory. Toto jednání se konalo  26.8.2016. Další jednání bylo 

6.9.2016, které se týkalo odsouhlasení okruhů témat podle ŠVP z jednotlivých odborných 

předmětů, aby byla zaručena harmonizace teoretické výuky s praktickou výukou. Další jednání 

předmětové komise bylo 15.11.2016, kde hlavním tématem byly znalosti z předmětů, kde je nutné 

používat při výuce přírodní vědy -  jako je  matematika a fyzika. U žáků, kteří byli přijati do prvních 

ročníků, komise konstatovala, že v mnohých případech není na co navázat. 12.1.2017 předmětová 

komise hodnotila dosavadní výsledky prospěchu u kovo oborů a dohodla se teoretická výuka 

s praktickou výukou o společném postupu u žáků u předmětů,  ve kterých žáci neprospívají z teorie. 

Další jednání komise se konalo 3.5.2017, kde vybrala otázky z jednotného zadání  na závěrečné 

zkoušky, a to jak na písemné, praktické a ústní u všech kovo oborů. Další jednání  se konalo 

24.5.2017. Zde bylo konstatováno, že žáci, kteří neprospívají z teorie, vůbec nevyužívají konzultační 

hodiny a je nutné, aby třídní učitelé upozornili neprospívající žáky o možnosti využívání 

konzultačních hodin. Další jednání ve školním roce 2016/2017  se konalo 30.5.2012 ohledně 

prospěchu prvních a druhých ročníků u kovo oborů. Poslední jednání ve školním roce 2016/2017  

předmětové komise se konalo 28.8.2017, kde byly odsouhlaseny otázky pro opravné zkoušky. 

   



57 

 

 

 Metodická komise truhlář -  tesař 2016/2017 

 

Metodická komise se poprvé sešla ve školním roce 2016/17 dne 8. záři ve složení  
Ing.Kaválek, Ing.Valášek,  učitelé odborných předmětů tesař a truhlář a hlavní učitel odborného 
výcviku pan Hrycík – kontrola tematických plánů a osnov ŠVP z předmětu  MT,T,OK,VZ a dílny. 

Koncem záři se komise sešla ohledně opravných závěrečných zkoušek pro žáky  – kontrola 
otázek a příprava na závěrečné zkoušky. 

Před pedagogickou radou v listopadu 2016 se hodnotily výsledky žáků, konzultační hodiny 
žáci nevyužívají. 

V prosinci jsou vypracovány okruhy otázek k závěrečným zkouškám učebního oboru tesař a 
truhlář a předány učitelům odborných předmětů, učitelům odborné výchovy a po odsouhlasení  
předány žákům. 

Schůzka metodické komise před pedagogickou radou v lednu 2017 a hodnocení prvního 
pololetí ( klasifikace prospěchu a chování žáků ) u některých žáků obrovská neznalost základního 
učiva, konzultační hodiny žáci opět nevyužívají. 

Před pedagogickou radou  v dubnu 2017 hodnocení žáků se zaměřením na nejslabší žáky. 
Žáci třetího ročníku učebního oboru tesař účast na soutěži v Brně . 
V květnu vypracovány otázky k písemným a ústním závěrečným zkouškám učebního oboru 

tesař a truhlář, jednotné zadání, odsouhlaseny metodickou komisí a podepsány vedením školy. 
V květnu porada o žácích, kteří nejsou připuštěni k závěrečným zkouškám . 
 
 
 
 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI METODICKÉ KOMISE  

PRO UČEBNÍ OBORY  

UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK,PASÍŘ,  

UMĚLECKÝ KERAMIK 

  PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

 

1. Složení komise:  

  

Komise začala pracovat ve složení: 

Mgr. Dimitr Zavalov, Ing. Petr Valášek, Ing. Ondřej Štajgl, Ing. Michal Pomezný, Ing. Ladislav Řehák,  

Lukáš Mochan, Aleš Nývlt, Romana Neufussová,  
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2. Jednání komise: 

 Komise se sešla desetkrát:  

26.8.2016, 9.9.2016, 16.9.2016, 13.11.2016, 9.12.2016, 13.1.2017, 7.4.2017, 12.5.2017, 19.5.2017, 

16.6.2017 

3. Činnost komise: 

Komise zahájila svou činnost ve školním roce 2016/2017 a schválila náplň své práce pro 

tento školní rok, která spočívá ve výběru otázek a témat k závěrečným zkouškám a témat pro 

samostatnou odbornou práci, kontrole tematických plánů, kontrole plnění školního vzdělávacího 

programu, metodickém vedení vyučování, spolupráci s dílnami, spolupráci se sociálními partnery, 

organizaci účasti žáků uměleckých oborů na školních a mimoškolních akcích.  

Komise zkontrolovala učební tematické plány a plnění školního vzdělávacího programu a 

konstatovala, že veškeré tematické plány učebních oborů Umělecký kovář a zámečník, pasíř a 

Umělecký keramik z předmětů Dějiny umění, Výtvarná výchova, Technologie, Keramická výroba a 

praktické výuky v dílnách jsou v souladu se školním vzdělávacím programem, a to konkrétně takto: 

obor Umělecký keramik – 1., 2. a 3. ročník – se řídí školním vzdělávacím programem, obor 

Umělecký kovář a zámečník, pasíř – 1.,2.,3. ročník – se řídí rovněž školním vzdělávacím programem. 

Dále se komise seznámila se způsobem provádění závěrečných zkoušek dle NZZ a SOP.   

Komise se seznámila se seznamem žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, který jí předala 

výchovná poradkyně školy. Komise doporučila vyučujícím úpravu způsobu učebního výkladu 

v návaznosti na specifické vzdělávací potřeby jednotlivých žáků a třídním učitelům pravidelnou 

konzultaci s výchovným poradcem školy. Vyučující se budou řídit následujícími doporučenými 

zásadami: budou respektovat pomalejší tempo v písemných úlohách, nespěchat při písemném a 

ústním zkoušení, budou písemné práce zadávat ve zkrácené podobě a poskytovat dostatek času na 

vypracování a kontrolu, motivovat pochvalou, posilovat zájem o práci a snahu, dodržovat 

psychohygienický režim-umožňovat relaxaci po soustředění, při únavě žákovi dopřávat pohybové 

uvolnění. 

Komise připravila témata a způsob organizace talentových zkoušek pro umělecké obory.  

Komise zhodnotila I. pololetí školního roku 2016/2017, seznámila se s prospěchem žáků a se 

seznamem problematických žáků jednotlivých tříd. 

Komise připravila tematické okruhy dle NZZ a témata pro samostatnou odbornou práci 

k závěrečným zkouškám oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř a Umělecký keramik.  

Komise připravila závěrečné zkoušky a zkontrolovala témata pro umělecké obory. Zároveň 

se seznámila s termíny jednotlivých částí závěrečných zkoušek. 

Na závěrečném jednání komise zhodnotila průběh a výsledky školního rok 2016/2017 

4. Kalendář akcí:  

 Ve školním roce 2016/2017 se žáci uměleckých oborů zúčastnili následujících akcí: 

- Kovářské dny -Hrad Helfštýn, obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř 

- Dožinky - Hradec Králové, obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř a Umělecký keramik. 

- Jarmark – Pohřebačka 
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- Vánoční trhy – Kuks, Jaroměř, Hradec Králové 

- Kovářské dny v Muzeu Východních Čech v Hradci Králové 

- Celostátní soutěž kovářů v Dobřívi  

- Setkání kovářů, prezentace výrobků žáků školy v Sopotnici 

 

5. Závěry komise: 

Komise zhodnotila svou činnost ve školním roce 2016/2017 jako přínosnou a kompetentní 

v procesu teoretické výuky, praktické přípravy a budoucím uplatnění absolventů v jejich řemeslném 

oboru na trhu práce.  

Komise doporučuje v návaznosti na své poznatky z průběhu školního roku prohloubení a 

rozšíření spolupráce školy se sociálními partnery.  

    

Zpráva o činnosti koordinátora ICT ve školním roce 2016/2017 

 

Ve školním roce 2016/2017 se realizovaly následující činnosti: 

- aktualizace antiviru ESET 

- pořízení 2x LCD 24“ 

- SSL certifikát 

- pořízení externího disk 

- pořízení a instalace 2 tiskáren Brother 

- pořízení a instalace 2 projektorů Acer 

- pořízení síťové karty pro UPS 

- 4x UPS + oprava PC 

- aktualizace Windows stanic 

- aktualizace Windows serveru 

- řešení podpory pro systém VEMA 

- aktualizace antiviru ESET 

- řešení problémů uživatelů a řešení závad na učebnách PC 

- instalace certifikátů na Bakaláře 

- aktualizace systému Bakalář 

- zálohování serveru a systému Bakalář 
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Program environmentální výchovy, vyhodnocení činnosti za škol. rok 2016-17                    

 

- V rámci teoretické výuky v jednotlivých předmětech vytvořit u žáků kladný vztah 

k přírodě 

- Rozebírat  a vysvětlovat závažné ekologické problémy, které ovlivňují 

celou planetu 

- Upozorňovat  na otázky týkající se šetření energiemi a vodou 

- Seznamovat žáky s možnostmi vyčerpání přírodních zdrojů surovin  

- Připomínat žákům důležitost třídění odpadů v domácnostech, ve škole 

- Seznamovat žáky se znečištěním ovzduší a vod 

- Poukazovat na vandalství v přírodě 

- Snažit se o formování ekologicky správného vztahu k přírodě 

Vyhodnocení činnosti environmentální  výchovy 2016-17 

Uskutečněné akce: 

Výstava „Zemědělec“  Lysá n/L          5.měsíc a 10.měsíc  2016 

Výstava  „Naše pole“ ekologické potraviny     6.měsíc      2016 

Chmelová brigáda                                 5.měsíc                     2017  

Exkurze rybář. Hospodaření   rybník Jaroměř  6.měsíc     2017 

  

Celoroční školní aktivity: 

- Škola celoročně třídí odpady/plasty, papír, jiný odpad/ 

- SŠř pořádá exkurze v ČEZu Hradec Králové -   Alternativní zdroje energie, 

ekologická výroba energie 

- Škola promítá žákům videokazety ,DVD s ekologickou nebo přírodovědnou 

tematikou 

 
 

ZPRÁVA Z PRACOVNÍ CESTY 

 

Účel cesty:                             Dějepisná exkurze se třídami 2. B, 2. A, 1. A 

Účastníci cesty:                     Mgr. Eva Sychrová 

                                                 Mgr. Jarmila Borecká 

Doba trvání cesty:                8. 6. 2017 

Místo konání:                        Praha 
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Průběh: 

Odjezd z Jaroměře byl v 7.41 hodin. Do Prahy jsme dojeli v 9.47 hodin. Následně jsme se vydali za 

poznáváním stěžejních míst historie Starého Města. Nejdříve jsme se zastavili na Václavském 

náměstí a seznámili se s jeho historií a popovídali si o tvorbě sochy sv. Václava. Dále jsme 

pokračovali uličkami Starého Města,  přičemž jsme si všímali zajímavých historických objektů, ke 

Karlovu mostu. Zde jsme si pověděli jeho historii, seznámili se se sochařskou výzdobou a s 

legendami. Přes most jsme přešli na ostrov Kampu, podívali se na Sovovy mlýny, sochy Davida 

Černého a přes most Legií přešli k Národnímu divadlu.  Od 12.00 se konala prohlídka historické 

budovy divadla. Po jejím ukončení v cca 13.00 hodin jsme ještě část prošli Nového Města a 

následně odjeli vlakem v 15.07 hodin.  

Celá exkurze byla vedena formou komentované procházky Prahou s důrazem na místa a události, o 

nichž jsme mluvili na hodinách dějepisu a občanské nauky a s odkazy na českou literaturu. Kromě 

toho byli žáci průběžně seznamováni s historickými slohy. 

Závěr:  

Exkurze splnila svůj účel – seznámit se s místy, která jsou spjata s naší národní historií i která patří 

současnosti. Žáci projevovali zájem o historická místa, legendy i další historické informace, 

spolupracovali a kladli dotazy. Kázeň byla bez problémů. 

 

ZPRÁVA Z PRACOVNÍ CESTY 

Účel cesty:   Seminář  

                                                    „Nové metody výuky holocaustu“        

Účastník cesty:  Mgr. Eva Sychrová 

Doba trvání cesty:  28. 2. 2017 

Místo konání:   Pardubice 

 

Průběh: 

Celodenní seminář v Pardubicích byl věnován holocaustu především v českém prostředí, ale 

s přesahem i do celé Evropy. Přednášeli přední odborníci na otázky holocaustu.  

Mgr. Miriam Mouryx přijela z Jeruzaléma, kde je pracovnicí Památníku Yad Vashem.  Přednášela  na 

téma „Vzdělávací přístup Yad Vashem“, tedy na co se při výuce holocaustu zaměřit, jak dané téma 

žákům zpřístupnit, aby to nebylo vždy jen na základě otřesných fotografií nebo dokumentárních 

filmů z koncentračních táborů. 

Dalším přednášejícím byl prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc z Ústavu českých dějin FF UK v Praze, jehož 

příspěvek nesl název „Workshop Děvčata z pokoje 28“. Jedná se o knihu a následně i o vzdělávací 

materiály pro učitele. Kniha již vyšla, ale materiály budou učitelům teprve zpřístupněny, což slíbila 

přítomná pracovnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Bohužel ale červnový termín, o 

kterém mluvil pan profesor, nepotvrdila, pravděpodobně se jejich vydání protáhne. Z důvodu 

dřívějšího získání těchto materiálů budou elektronicky zaslány na Královéhradecký kraj a odtud 

rozesílány jednotlivým školám. Jedná se o příběh dívek obývajících jeden pokoj v židovském ghettu 
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v Terezíně a o to, jak tyto emotivně laděné informace zprostředkovat žákům jinou didaktickou 

formou než jen výkladem, filmem apod.   

Pan Martin Šmok zastupoval firmu USC Shoah Foundation Institute v ČR. Jeho velmi zajímavý 

příspěvek se týkal toho, jak používat e-learningovou platformu Iwitness v české škole. Byly to velmi 

podnětné informace, které ale pro naše žáky nebudou příliš využitelné, neboť je třeba, aby žáci byli 

zdatnější v používání IT technologií, schopní stříhat videa, používat virtuální úložiště apod.  

Posledním přednášejícím byl Mgr. Petr Lhotka, bývalý historik Muzea romské kultury v Brně, který 

mluvil o holocaustu Romů na našem území. Tato problematika je velmi citlivá, neboť holocaust 

Romů se vyrovnal ve svém výsledku holocaustu Židů, pokud ho spíše nepředčil. 

Závěr:  

Seminář byl velmi inspirativní, všichni učitelé byli doslova nadšeni všemi informacemi, které jsme 

získali. Jen je škoda, což jsme všichni konstatovali, že hodinové dotace na výuku dějin na školách 

jsou už i tak velmi nízké, natož potom v rozsahu celých dějin, které je třeba žákům odpřednášet, 

najít prostor pro toto, jinak velmi zajímavé, téma.  

 

 

ZPRÁVA Z PRACOVNÍ CESTY 

 

Účel cesty:                             Exkurze ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové 

Účastník cesty:                      Mgr. Eva Sychrová 

Doba trvání cesty:                8. 11. a 10. 11. 2016 

Místo konání:                        Hradec Králové 

 

Průběh: 

 

Ve dnech 8.11. a 10. 11. 2016 navštívily třídy 2. A a 2. B  Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci 

Králové. Obě dvě třídy měly objednán výukový program na téma Božena Němcová. Nejdříve žáci 

zhlédli několik obrázků a měli určit, zda dané portréty mají souvislost se spisovatelkou. Tuto část 

žáci obou tříd zdárně zvládli a následně jim byly rozděleny úkoly, které na všech pěti patrech 

knihovny plnili ve dvojicích až trojicích. Informace museli vyhledávat z knih, časopisů, 

korespondence spisovatelky a na internetu. Výsledky svých zjišťování poté odprezentovali celé 

třídě.  

Závěr:  

Exkurze byla pro žáky dobrým shrnutím učiva získaného při výuce literatury. Navíc si rozšířili pohled 

na dílo i život velké spisovatelky. Kromě toho si také vyzkoušeli v moderní knihovně vyhledávat 

informace a zjišťovali, jak vůbec knihovna funguje. Aktivní práce s knihou byla pro některé vůbec 

první v životě 
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DĚJEPISNÁ  EXKURZE 

 

Třída: 2. D 

Datum: 17. 10. 2016 

Místo konání: Praha 

Doba trvání: 6.16 – 18.16 (vlak) 

Pedagogický doprovod: Mgr. Jitka Kočišová 

                                            Ing. Ondřej Štajgl 

                                            Ing. Petr Valášek 

                                            Mgr. Eva Sychrová                                              

 

Program:  

Po příjezdu vlaku v cca 8.00 hodin jsme se pěšky vydali směrem k Hradčanům. Cestou jsme se 

zastavovali u významných dominant Prahy – Starého Města i Nového Města a připomněli si, čím 

jsou pro nás význačné a jakou roli sehrály v naší dávné i nedávné minulosti.  

Zastavili jsme se u památníku Jana Palacha před Národním muzeem a připomněli si jeho tragickou 

smrt v lednu 1969, u sochy sv. Václava, kde jsme si řekli něco o něm a o vzniku jeho sochy, ale i o 

vzniku Václavského náměstí, jeho historii i o vzniku Nového Města pražského. Na Starém Městě 

pražském jsme se zastavili u nejstarší budovy Karlovy univerzity - Carolina, připomněli si její vznik a 

obdivovali také stavbu Stavovského divadla. Dále jsme se zastavili na Staroměstském náměstí a 

prohlédli si jeho některé význačné stavby – Staroměstskou radnici, Týnský chrám, dům U Zvonu, 

sochu Jana Husa, pražský poledník či místo popravy 27 českých pánů v roce 1621. Po přesunutí se 

ke Karlovu mostu jsme si připomněli jeho stavbu a blíže se podívali na Staroměstskou mosteckou 

věž. Cestou po mostě jsme si alespoň prohlédli sochu Bruncvíka a řekli si pověst o něm. Z časových 

důvodů jsme už bohužel nestihli se podrobněji podívat na památky Malé Strany.  

Na Pražský hrad jsme došli přesně čtvrt hodiny před prohlídkou Kanceláře prezidenta republiky, 

která byla naplánovaná na 10.30 hodin. Po její hodinové prohlídce jsme zhlédli  slavnostní střídání 

hradní stráže ve 12.00 hodin. 

Dobu do odjezdu vlaku jsme vyhradili občerstvení a uspokojení jiných, ne kulturních potřeb. 

Vlakem jsme odjeli směrem na Jaroměř v 15.11 hodin. 

Závěr: 

Žáci i pedagogický dozor byli s náplní exkurze spokojeni. Nejen že jsme se podívali do prostor, kam 

se běžně nedá dostat, ale také jsme v souvislosti s výukou rozšířili své poznatky o historii naší země, 

abychom věděli, na co máme být právem hrdi. 

 

 

Zpráva z pracovní cesty 
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Účel cesty:   účetní a daňový seminář 2016 

Účastníci cesty:  Ing. Hana Karousová 

Doba trvání cesty:  6. – 7. 12. 2016 

Místo jednání:  Praha, hotel Krystal 

Průběh pracovní cesty: 

Zúčastnila jsem se Účetního a daňového semináře 2016, který organizovalo Vzdělávací středisko 

Ing. Pavel Štohl, s. r. o., Znojmo, ve dnech 6. a 7. 12. 2016 v Praze. Náplní semináře byla tato 

témata:  

- Účetní závěrka podnikatelů za rok 2016 

- Účetní a daňové aktuality  

- Elektronická evidence tržeb – účetní a daňový pohled 

- Kontrolní hlášení DPH 

 

Zpráva z pracovní cesty 

 

Účel cesty:  exkurze ČNB 

Účastníci cesty:  Ing. Hana Karousová 

Doba trvání cesty:  5. 10. 2016 

Místo jednání:  Česká národní banka, Praha 

Průběh pracovní cesty: 

Exkurze se zúčastnili žáci třídy 2.D – obor podnikání. Prohlédli jsme si stálou expozici České národní 

banky Lidé a peníze s odborným výkladem, která je umístěna v bývalých prostorách trezoru v hlavní 

budově ČNB Na Příkopě 28 v Praze 1. Výstava nabízí unikátní pohled na historii peněz od pazourků 

k elektronickým penězům a předkládá ucelený vývoj měny a financí, včetně vývoje České národní 

banky od jejího založení. Žáci si prohlédli unikátní exponáty dokládající dějiny měny a peněžnictví 

na našem území a seznámili se navíc s platidly, padělky a ukázkami ochrany peněz.  

Vánoční  laťka 

Dne 21. 12. 2016 se v naší tělocvičně uskutečnila Vánoční laťka, soutěž chlapců ve skoku do výšky. 

Tomuto finále předcházely v hodinách tělesné výchovy kvalifikační boje ve všech třídách naší školy. 

Žáci s nejlepšími výkony postoupili do finále. Vítězem se stal Ondřej Porubek z 2.A, který skočil 165 

cm. Na druhém místě se umístil Jakub Žaba z 1.A a třetí byl Tomáš Bureš z 1.C. Překrásné medaile 

zhotovili žáci v hodinách keramiky. Všem úspěšným žákům blahopřejeme. 

 

 

Florbalový turnaj na Střední škole řemeslné Jaroměř 
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Dne 26.4.2017 v 8.00 hodin odstartoval v hale Střední školy řemeslné Jaroměř florbalový turnaj 

mezi třídami školy. S ohledem na týdenní turnusy, kdy jsou žáci týden ve škole a týden v dílnách, se 

v průběhu dalšího měsíce odehrály zápasy základních skupin. Z těchto zápasů nakonec vznikla 

skupina finálová, do které postoupily celkem tři třídy. Závěrečná klání propukla symbolicky v den, 

kdy máme všichni svátek, tedy 1.6. – na Den dětí. V napínavých bojích nakonec zvítězila třída 

„nováčků“ 1.C, kteří se učí oboru Opravář zemědělských strojů. Druhé a třetí místo obsadili naši 

„služebně starší“ opraváři, tedy 3.C a 2.C. 

Finalistům patří gratulace, vítězům sláva a všem přání, ať je šikovnost provází nejen u sportu, ale 

například i při práci se svářečkou 

 

 

 

Beseda o etiketě darování a o Mongolsku 

V pátek 26. května se všechny třídy přítomné ve škole  zúčastnily  zajímavých  besed na téma 

Etiketa darování a  Život v Mongolsku, které pro naše žáky připravila paní Anastassia Martinková z 

ICC Hradce Králové a   mongolská studentka obchodní akademie Anuka , která je  v České republice 

teprve  deset měsíců a její znalost češtiny nás udivila. 

Naši žáci se intenzivně zapojili do připraveného interaktivního programu a přitom se dozvídali 

mnohá fakta o životě v jiných zemích, co se kde sluší a nesluší darovat oproti našim zvykům a 

podobně.  Společně jsme promýšleli tématiku darů a darování u nás a žáci si zkusili  vymyslet a 

předvést netradiční způsob darování dárku. 

V druhé části besedy o Mongolsku jsme se seznámili se základními fakty o současnosti  této země a 

o  mongolském národním  svátku Nádam, který se každoročně koná v blízkosti  hlavního  města 

Ulánbátaru. Zajímavostí je, že se jedná  o nejchladnější město na světě, kdy průměrná teplota 

zůstává po 6 měsíců v roce pod bodem mrazu. Letní teploty jsou naopak hodně vysoké. Beseda nás   

velice obohatila o spoustu nových poznatků. 

Pobyt francouzských tesařů ze Štrasburku v naší škole 
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Od 15. ledna 2017 pobývá na naší škole druhá skupina jednadvaceti francouzských tesařů ze 

Štrasburku, kteří přijeli v rámci programu Erasmus +.  Jsou to  učňové z Les Compagnons du Devoir, 

což je  síť škol ve Francii zajišťující vzdělávání v technických oborech (www.compagnons-du-

devoir.com) . 

Náplní jejich dvoutýdenního pobytu je práce v tesařské dílně společně s našimi učni,  poznávání 

našeho kraje a výuka českého jazyka. Těšíme se společně na přednášku pana Růžičky o historických 

vazbách a jejich rekonstrukci.   

Gentlemani z naší školy 

Na besedu s paní Jacqueline z Kolumbie v únoru tohoto roku navázalo vyhlášení literární soutěže 

k Mezinárodnímu dni žen na  téma Co se mi na ženách nejvíce líbí - pro chlapce a Ideální den ženy – 

pro dívky. Úkolem žáků bylo napsat esej na tato témata. Zajímavým čtením se „prokousala“ naše 

hodnotitelka Anastasja Martinková z ICC v Hradci Králové a vybrala  čtyři nejpovedenější eseje, které  

ukázaly opravdu  citlivé duše našich žáků, kteří se  svými názory projevili jako opravdoví gentlemani.  

Gentlemany naší školy se tak stali a ocenění v podobě diplomu a  dárků obdrželi Radek Lauryn a Jiří 

Kubeček ze třídy  2.D a Jan Báno a Zbyšek Vodička ze třídy 2.C. 

Všem vítězům srdečně blahopřejeme. 

 

Pobyt francouzských tesařů  z Rennes v naší škole 

Od 2. listopadu 2016 pobývá v naší škole v rámci programu Erasmus + skupina 15 mladých 

francouzských tesařů pod vedením  učitele odborné praxe  pana  Adriena Reinaulda z města 

Rennes. 

Mladí muži přijeli ze školy Les Compagnos du Devoir (www.compagnons-du-devoir.com) a po 

úvodním přivítání vedením naší školy se zapojili do odborného výcviku  v našich  dílnách. Kromě 

odborného výcviku pod vedením pana Ladislava Kubiase mají francouzští tesaři připraven 

poznávací program okolí (Hradec Králové, Jaroměř, Kuks atd.) a výuku českého jazyka a reálií.  Žáci 

naší školy se již s francouzskými spolužáky seznámili hlavně na domově mládeže, kde společně tráví 

volný čas. O tom, že pobyt v rámci programu Erasmus+ je intenzivní,  svědčí to, jak francouzští 

chlapci strávili první  sobotu svého pobytu v Jaroměři – dopoledne čtyři hodiny češtiny a odpoledne 

rýsování tesařských výkresů.  

A co Francouze při pobytu u nás překvapilo: 

- brzký začátek školy 

- malé snídaně a velké obědy – u nich je to naopak 

- příjemné ubytování v našem domově mládeže 

- krásná výzdoba v naší škole 

- levné pivo  

- že se lidé nezdraví ! 

Věříme, že tato mezinárodní spolupráce přinese nové impulzy i pro naše žáky. 

 

http://www.compagnons-du-devoir.com/
http://www.compagnons-du-devoir.com/
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Česko – polská burza partnerství 

Dne 5. října 2016 se delegace z naší školy pod vedením paní ředitelky Mgr. Jitky Kočišové zúčastnila 

Polsko- české burzy partnerství, která byla doplňující akcí u příležitosti Výroční akce programu 

Interreg V-A Česká republika – Polsko. Na této burze jsme měli možnost navázat nové partnerské 

kontakty a najít inspiraci pro česko-polské projekty. Burza se konala v Centru Nauki i Sztuki Stara 

Kopalnia ve Walbrzychu, což je nově zrekonstruovaný objekt bývalého uhelného dolu, který jsme 

měli možnost si  prohlédnout. Navázali jsme kontakty s muzeem lidové tvorby ve Stroužném, které 

má zájem  o spolupráci s naší školou. 

 

Nabídka z maďarské školy z Ostřihomi, kde byl v létě pan Vítek kovat a navázal tam nějaké 

kontakty a oni  by rádi měli s námi družbu: 

Zdravíme vás z Ostřihomi.  Dostal jsem informaci, že byste měli zájem o navázání kontaktů s naší 

školou. Máte  nějaký projekt, a nebo by se jednalo o  nový projekt? 

Napíšu vám několik slov o naší škole: 

- jsme učiliště v malém historickém městě Ostřihom, které bývalo hlavním městem Maďarska 

 (je to blízko slovenského Komárna) 

- naši žáci jsou většinou chlapci ve věku 15 – 20 let, většinou nejsou z velmi  dobře 

situovaných rodin 

- vyučujeme řemesla:  tesař, elektrikář, automechanik, instalatér, opravář strojů 

- vyučujeme angličtinu a němčinu 

- naše webové stránky jsou: http://gf.sulinet.hu/ 

Těšíme se na  odpověď a spolupráci s vámi. 

S pozdravem 

Csilla Madarás 

 

 Odborná a publikační činnost :  

Zástupci Střední školy řemeslné se podíleli na tvorbě JZZZ. 

Pracovní tým tvořili :  

Bc. Ladislav Kubias – učitel OV u oboru  Tesař 

Zdeněk Vítek – ZŘ pro OV u oboru Umělecký kovář a zámečník, u oboru Kovář a podkovář byl 

editorem. 

Práce v Sektorové radě  pro řemesla a umělecká řemesla  - sekce uměleckořemeslná : spolupráce 

na dílčích kvalifikacích uměleckých oborů. 

Zástupci  naší školy zaslali celou řadu článků do veřejných novin, časopisů, rozhlasu a televize : 

            Bohemia, Echo, Mladá fronta dnes, městských zpravodajů a novin. 

Časopisy : Jezdectví, Zemědělská  polnohospodářská škola, Kovářský věstník, Kovárna pro radost, 

Hefaistos, Truhlářské listy, Stolařský magazín…. 

http://gf.sulinet.hu/
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Přehled akcí na DM ve školním roce 2016/2017 

Ve školním roce 2016-17 bylo v DM ubytováno 78 žáků ze Střední školy řemeslné. Žáci byli 

rozděleni do čtyř výchovných skupin a ubytováni v pokojích, které jsou tvořeny dvěma třílůžkovými 

ložnicemi s vlastním sociálním zařízením. V každém podlaží mají žáci k dispozici společenskou 

místnost s televizí, kuchyňku se základním vybavením (lednice, mikrovlnná trouba, varná konvice, 

sporák). V přízemí je situována společenská místnost s dvěma klavíry, soustavou k reprodukci 

hudby, satelitem, DVD, TV s velkoplošnou obrazovkou a učebna s PC s přístupem na internet. 

Sportovně založení žáci mohou v domově mládeže využít posilovnu, boxovací pytel, běžecký 

trenažér, hernu s biliárem a elektronickými šipkami a v rámci mimoškolních aktivit tělocvičnu naší 

školy. Domov mládeže má vlastní rozsáhlou žákovskou knihovnu. Pracovníci domova mládeže 

pořádají pro žáky různé soutěže a turnaje a jsou schopni zajistit individuální volnočasové aktivity 

žáků i mimo domov mládeže ve spolupráci s institucemi ve městě např. DDM Klíč, Milíčův dům, 

MKS, TJ Jiskra Jaroměř, Sokol Jaroměř. 

     Přehled výchovných skupin: 

1. výchovná skupina: Kamila Havrdová 

2. výchovná skupina: Mgr. Anna Svobodová 

3. výchovná skupina: Pavel Smékal 

4. výchovná skupina: Martina Čekalová 

září 

 vycházka po Jaroměři s žáky 1. ročníků 

říjen 

 „Vernisáž výstavy 120 let od vzniku knihovny“ – výstava fotografií a dokumentů ze samých 

počátků knihovny i její novější historie v Městské knihovně v Jaroměři 

 návštěva Záchranné stanice pro handicapovaná zvířata v Jaroměři 

 kinoklub: „Děda“ – český film 

listopad 

 turnaj v ping-pongu 

 podzimní úklid listí v parku školy 

 utkání v sálové kopané mezi žáky DM a tesaři z Francie (studijní pobyt) 

prosinec 

 Mikulášský běh do schodů 

 vánoční besídka 

 

 

leden 

 turnaj ve stolním fotbálku dvojic  

 „koulovaná“ s tesaři z Francie (studijní pobyt) 
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 kinoklub: „Učitelka“ – česko – slovenský film 

únor 

 Stolní deskové hry – Herní klub na Zavadilce (knihovna) 

 kinoklub: „Ostravak Ostravski“– český film 

březen 

 beseda s Patrickem Ungermannem v Městské knihovně „Bratři Čapkové“ 

 návštěva měditepecké dílny Vojtěcha Jirásko v Josefově 

 kinoklub: „Bezva ženská na krku“ – český film 

duben 

 jarní úklid parku před DM 

 turnaj v šipkách 

květen 

 netradiční sporty – ringo, plážový volejbal 

 návštěva záchranné stanice živočichů v Jaroměři 

červen 

 návštěva výstavy obrazů Báry Smékalové a fotografií Janette Klemensové v Bastionu IV. 

v Josefově 

 exkurze v teplárně v Jaroměři 

 návštěva Vernisáže v Městském muzeu v Jaroměři „130 let řemeslného školství v Jaroměři“ 

 

Ubytovací akce v DM (září 2016 -srpen 2017) 

termín 

ubytování 
akce účastníci 

16. – 17.9. 2016 Mistrovské utkání  - florbal SK Jihlava 

24. – 25. 9.2016 Hokejový turnaj HC Kohouti 

24. – 25. 9. 2016 Tanfest Česká republika 

září 2016   Pracovníci f. KOMS 

září 2016   Pracovníci f. Rejnhart 

září 2016   Pracovníci f. Rejnhart 

7. – 8. 10. 2016 Volby Pronájem společenské místnosti 

21. – 23. 10. 

2016 
Debatní liga ADK 

1.– 16. 11. 2016  Tesaři z Francie f. EDUCO Praha 

listopad 2016 Podkovářský kurz Česká republika 

prosinec 2016 VAM Pracovníci f. Madast 

prosinec 2016 Podkovářský kurz Česká republika 

leden 2017 VAM Pracovníci f. Madast 

15. - 26. 1. 2017 Tesaři z Francie f. EDUCO Praha 

6. – 8. 01. 2017 ČSCH Česká republika 
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leden 2017 Podkovářský kury Česká republika 

leden 2017 VAM Pracovníci f. Madast 

únor 2017 VAM Pracovníci f. FV Konzalt 

3. – 5. 2. 2017 Stolní tenis - žáci Česká republika 

4. -5. 2. 2017 Hokejový turnaj HC Česká Lípa 

únor 2017 Kimberly Clark Pracovníci f. STYL BAU 

17. – 18. 3. 2017 Podkovářský seminář Česká republika, Polsko 

30.3. – 2. 04. 

2017 
Hokejový turnaj Eaton cup 

Mezinárodní turnaj starších žáků v 

hokeji 

březen 2017 VAM Pracovníci f. FV Konzalt 

březen 2017 Kimberly Clark Pracovníci f. STYL BAU 

duben 2017 VAM Pracovníci f. FV Konzalt 

duben 2017 Kimberly Clark Pracovníci f. TE-SPOL 

8. – 9. 4. 2017 Mistrovské utkání - basketbal BK Lions Jindřichův Hradec 

duben 2017 Podkovářský kurz Česká republika 

květen 2017 VAM  Pracovníci f. FV Konzalt 

květen 2017 Kimberly Clark Pracovníci f. TE-SPOL 

květen 2017 Kimberly Clark Pracovníci f. IZOL 

4. – 8. 5.2017 Mašinky Klub Zababov 

5. – 7. 5. 2017 Kouzelníci Česká republika 

29. 5. – 2. 6. 

2017 
Školní výlet Gymnázium Mělník 

červen 2017 Kimberly Clark Pracovníci f. TE-SPOL 

červen 2017 Kimberly Clark Pracovníci f. IZOL 

červen 2017 VAM Pracovníci f. MODOS 

červen 2017 Oprava žel. trati Pracovníci f. OHLŽS 

30. 6. – 2. 7. 

2017 
fotbalový turnaj Babylon cup Česká republika, Slovenská republika 

2. – 7. 7. 2017 Basketbalový kemp Česká republika 

04. - 06. 07.2017 MČR v nohejbale - dorost Česká republika 

červenec 2017 Kimberly Clark Pracovníci f. TE-SPOL 

červenec 2017 Kimberly Clark Pracovníci f. STEEL MONT 

červenec 2017 Kimberly Clark Pracovníci f. MAHDAL 

červenec 2017 VAM Pracovníci f. MADAS 

červenec 2017 Kimberly Clark Pracovníci f. Morbitzer 

srpen 2017 Kimberly Clark Pracovníci f. TE-SPOL 

srpen 2017 Kostel Čibuz Pracovníci f. HB DELTA 

9. - 13. 8. 2017  hudební festival Brutal Assault 
Česká republika, Slovenská republika, 

Polsko, Maďarsko 

14. – 19. 8. 2017 TDK CAMP - soustředění Česká republika 

18. – 19. 8. 2017 Turnaj ve florbalu FBC Mohelnice 

19. -23. 8. 2017 Cyklistika Vsetín 

20. - 26. 8. 2017 Slavia HK vodní pólo - Česká republika 
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soustředění 

28.8.  - 1. 9. 

2017 
HCM Jaroměř- soustředění Jaroměř a okolí 

srpen 2017 Kostel Čibuz Pracovníci f. HB DELTA 

srpen 2017 Kimberly Clark Pracovníci f. Morbitzer 

 

i) údaje o výsledcích inspekční  činnosti provedené Českou školní inspekcí : 

Ve školním roce 2016/17 Střední škola řemeslná nebyla podrobena kontrole ČŠI. 

Kontroly : 

1) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR,  21. 4. 2017, závěr: ke dni kontroly nebyly zjištěny 
splatné závazky vůči VZP ČR. 

2) Úřad práce ČR, 24.2. 2017, ke dni kontroly nebyly zjištěny nedostatky  v oblasti hospodaření 
s veřejnými prostředky poskytované dle dohody. 

3) KÚ KHK, 23. a 24. 5. 2017, kontrola proběhla bez nálezu, nebylo zjištěno porušování 
právních předpisů.  

 

j) základní údaje o hospodaření školy: 

 

Hospodaření v roce 2016    

(jen tabulková část)    

Příjmy:    v tis. Kč  

 Hlavní činnost Doplňková 

činnost 

Celkem 

Dotace na přímé výdaje na 

vzdělávání 

18 032,2  18 032,2 

Dotace na nepřímé - provozní výdaje 3 765,4  3 765,4 

odpisy - z dotací 403 32,8  32,8 

excelence 9,8  9,8 

podpora odb. vzdělávání 0,0  0,0 

zvýšení platů PP 0,0  0,0 

zvýšení platů reg. školství 442,7  442,7 

Cool pedagog 25,0  25,0 

Dotace Město Jaroměř 31,0  31,0 

vybavení tříd 0,0  0,0 

podpora oboru tesař 120,7  120,7 

Neinvestiční příspěvek celkem 22 459,5  22 459,5 

tržby za vlastní výrobky 708,1  708,1 

tržby z prodeje služeb 828,9 1 647,2 2 476,1 

výnosy z pronájmu 610,7  610,7 



72 

 

ostatní výnosy 289,9  289,9 

výnosy z fondů 388,0  388,0 

úroky 25,6 0,0 25,6 

Příjmy celkem 25 310,8 1 647,2 26 958,0 

    

Výdaje: 

 

 

   

   v tis.Kč 

 Hlavní činnost Doplňková 

činnost 

Celkem 

materiál 2 013,2 158,2 2 171,4 

učebnice a učební pomůcky 60,6 0,8 61,4 

drobnýdlouhodobý majetek 367,6  367,6 

ochr.prac.prostředky pro zaměst. 41,8  41,8 

voda, plyn, elektrická energie 1 587,3 363,0 1 950,3 

opravy a údržba 245,0 245,0 490,0 

cestovné 40,7  40,7 

výkony spojů, poštovné 76,0 2,3 78,3 

stravování zaměstnanců   0,0 

stravování žáků   0,0 

pohoštění   0,0 

školení a vzdělávání zaměstnanců 72,0  72,0 

konzultace, poradenské a 

práv.služby 

  0,0 

Internet   0,0 

programové vybavení   0,0 

ostatní služby 1 321,3 6,0 1 327,3 

manka a škody   0,0 

finanční náklady   0,0 

ostatní provozní výdaje 374,9  374,9 

odpisy 552,8  552,8 

daně a poplatky 4,4 3,5 7,9 

daň z příjmů 46,0  46,0 

platy + oon 13 583,7 400,4 13 984,1 

produktivní práce žáků 145,9  145,9 
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zákonné odvody + FKSP 4 776,1 86,6 4 862,7 

Náklady celkem 25 309,3 1 265,8 26 575,1 

Hospodářský výsledek  1,4 381,4 382,9 

    

    

 

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů : 

 

Monitorovací zprávy k udržitelnosti projektů: 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji  

 

I nadále trvá Příprava a rozprava o  projektové dokumentaci k rekonstrukci dílen praktické 

přípravy v rámci ITI pardubicko – hradecké aglomerace.  

 

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení : 

- řízení motorových vozidel skupiny  B,C,T  +  závěrečné zkoušky 

- svařování metodou  ZK 111 1.1, ZK 135 1.1, ZK 311 1.1, s vydáním osvědčení a sv. průkazu 

- podkovářské kurzy – dílčí kvalifikace - europodkovář 

- kovářské kurzy – dílčí kvalifikace 

- paznehtářské kurzy 

- zkoušky podkovářů s vydáním vysvědčení a dílčí kvalifikace 

- zkoušky kovářů s vydáním vysvědčení a dílčí kvalifikace 

Tyto kurzy naše škola realizuje pro všechny zájemce ve formě dalšího vzdělávání současných i 

budoucích řemeslníků. Přispívá tím k doplnění teoretických i praktických dovedností a zkušeností 

v oboru. Jsou určeny nejenom pro naše žáky, ale i pro zájemce z řad široké veřejnosti – hlavně pro 

pracovníky pracující v zemědělství i podnikající v tomto odvětví či oboru. 

 

 

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech  financovaných   z cizích zdrojů : 

 

Excelence středních  škol –rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích 

v roce 2015 - 16 ze dne 15 .ledna 2014, č.j. MSMT – 49122/2013-1, a to v návaznosti na 

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy na roky 2011 – 2015 a na Národní 

program reforem ČR. Jedná se hlavně o podporu talentovaných žáků na středních školách, kteří 

jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích.  Na naší škole: obor tesař. 
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n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnÚry při plnění úkolů ve vzdělávání  :   

Na naší škole není odborová organizace, ani žádná jiná organizace zaměstnanců či zaměstnavatelů.   

Poznámky :  

1) Ve výroční zprávě o činnosti Střední školy řemeslné v Jaroměři za školní rok 2016/17 byla 

použita konkrétní jména a příjmení zaměstnanců školy.  Ředitelka školy má k dispozici 

písemný souhlas zaměstnanců, kteří souhlasili s  uvedením svých  jmen a příjmení do 

výroční zprávy, aby tak nebyl porušen  zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -  

pedagogická rada ze dne 1.9. 2017 . 

2) Ve výroční zprávě o činnosti naší školy opět děkuji Městu Jaroměř - zvláště pak panu 

místostarostovi Jiřímu Kubinovi – za poskytnutí maximální podpory naší škole, např. 

finančních podpor z rozpočtu města Jaroměře na rok 2016, které byly použité k realizaci 

různých akcí. Paní ing. Evě Srkalové děkuji za předávání PAMĚTNÍCH LISTŮ Města Jaroměře 

u příležitosti slavnostního rozloučení naší školy s končícími žáky třetích ročníků. 

3) Velmi pozitivně hodnotím spolupráci s odborem školství Města Jaroměře – stejně tak, jak 

tomu bylo v předcházejícím roce.  

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou  dne 19.10. 2017. 

S Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2016/17  budou zaměstnanci seznámeni  

15. 11. 2017 na čtvrtletní pedagogické radě. 

 

V Jaroměři dne 5. října  2017 

 

 

       

        Mgr. Jitka Kočišová 

                                                          ředitelka školy 
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