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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. 

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. 

 

Zřizovatel  školy : 

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

DIČ : CZ70889546 

 



2 

 

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 

Mgr. Anna Svobodová – 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.    

Třetina členů volena pedagogickými pracovníky.  

Třetina členů volena z řad zákonných zástupců nezletilých žáků  a z řad  zletilých žáků.  

 

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

Seznam oborů vyučovaných ve školním roce 2018/2019 – denního studia :   

Obory středního vzdělání s výučním listem:            

41 – 55 – H/01          opravář zemědělských strojů  

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  

33 – 59 – H/01         čalouník 

 

 

 

Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou: dvouleté denní nástavbové studium 

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

 

mailto:sekretariat@ssrjaromer.cz
http://www.ssrjaromer.cz/
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Celkové údaje o škole – k 30. 9. 2018 

 

 

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Úsek teoretického vyučování: 

Mgr. Jarmila Borecká – anglický jazyk, český jazyk 

Mgr. Karel Dušek - matematika 

Ing. Hana Karousová  -  ekonomika, účetnictví, práce s počítačem 

Ing. Libor Kaválek – odborné předměty pro učební obory truhlář a tesař 

Mgr. Jitka Kočišová – právní nauka, základy společenských věd 

Mgr. Vít Miler – anglický jazyk, tělesná výchova 

Ing.  Michal Pomezný – odborné předměty pro učební obory opravář zemědělských strojů, podkovář 
a zemědělský kovář, umělecký kovář, zámečník a pasíř 

Ing. Ladislav Řehák – odborné předměty pro učební obory opravář zemědělských strojů, podkovář 
a zemědělský kovář, umělecký kovář, zámečník a pasíř 

Mgr. Eva Sychrová – občanská nauka, psychologie, dějepis, marketing a management 

Ing. Ondřej Štajgl – motorová vozidla 

Mgr. Patrik Ungermann – anglický jazyk, základy společenských věd 

Ing. Petr Valášek -  odborné předměty pro učební obory truhlář a tesař 

Mgr. Dimitre Zavalov – odborné předměty pro umělecké obory umělecký keramik, umělecký kovář 
a zámečník, pasíř 

Mgr. Petr Zmitko – tělesná výchova, základy přírodních věd 

 

Úsek odborného výcviku : 

Martin Braun – učitel odborného výcviku, tesař 

Radek Brychnáč - učitel odborného výcviku, truhlář 

Jiří Cerhák - učitel odborného výcviku, svářečské zkoušky 

Ladislav Dvořák – vedoucí učitel odborného výcviku v kovo dílnách 

Ladislav Hrycík - vedoucí učitel odborného výcviku v truhlářských dílnách 

Radovan Hynek -  učitel odborného výcviku, opravář zemědělských strojů 

Ladislav Kriegler – učitel autoškoly 

Bc. Ladislav Kubias- – učitel odborného výcviku, tesař 

Karel Kysilka - učitel odborného výcviku, podkovář a zemědělský kovář 

Lukáš Mochan - učitel odborného výcviku, umělecký kovář, zámečník a pasíř 

Martin Novák -  učitel odborného výcviku, truhlář 

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

10 266 26,6 20,46 
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Aleš Nývlt - učitel odborného výcviku, podkovář a zemědělský kovář, umělecký kovář, zámečník 
a pasíř 

Romana Neufussová - učitelka odborného výcviku, umělecký keramik 

František Pešina - učitel odborného výcviku, truhlář 

Jaroslav Prostředník - učitel odborného výcviku, truhlář 

Renáta Prokopová – učitelka odborného výcviku, čalouník 

Petr Vacek - učitel odborného výcviku, opravář zemědělských strojů 

Zdeněk Vítek - učitel odborného výcviku, umělecký kovář, zámečník a pasíř 

Karel Volšička - učitel odborného výcviku, opravář zemědělských strojů 

Jiří Zelený -  učitel odborného výcviku, opravář zemědělských strojů 

 

Úsek výchovy mimo vyučování: 

Martina Čekalová – vychovatelka 

Kamila Havrdová – vychovatelka 

Pavel Smékal – vychovatel 

Mgr. Anna Svobodová – vedoucí vychovatelka  

 

Úsek nepedagogických pracovníků: 

Irena Beranová – pokladní, zásobovač 

Simona Breitrová – mzdová účetní, personalistka, asistentka ředitelky 

Hedvika Čapková – uklízečka 

Ivana Dašková – uklízečka 

Petr Exnar – školník 

Bc. Eduard Hardubej – domovník, provozní, uklizeč, tělocvična 

Josef Kočiš – bezpečnostní pracovník na domově mládeže 

Jan Kratochvíl – správce objektu domova mládeže 

Věra Kratochvílová – uklízečka 

Petra Mochanová – účetní 

Božena Panenková – bezpečnostní pracovník na domově mládeže 

Marie Panenková – uklízečka 

Alena Silvarová – uklízečka 

Bc. Lidmila Zouharová – rozpočtářka 

 

 

Celkový počet pracovníků : fyzicky 52 ,   přepočtený počet   46,70       

Celkový počet pedagogických pracovníků: fyzicky 35 ,  přepočtený počet  33,88             

Celkový počet nepedagogických pracovníků: fyzicky 17 ,  přepočtený počet  14,33                   
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Počet absolventů, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka ve školním roce 

2018 /19 

 

 

 

 

 

 

 

 Počet nekvalifikovaných pracovníků 

 

 Školní rok 2018/19 

U pedagogických pracovníků 1 

U nepedagogických pracovníků 0 

 

 

 

 

d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do 
školy – na školní rok 2019/20 

 

 

 

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného 
stupně vzdělání  včetně výsledků  závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií : 

 

 Počet pedagogických pracovníků  

Školní rok 2018/2019 0 

KKOV Název oboru 
1. kolo další. kola poč. 

přij.se ZL 
Celkem 

poč. 
přihl. 

poč. 
přij. 

ZL 
poč. 
přihl. 

poč. 
přij. 

ZL 

33-56-H/01 Truhlář 25 25 17 0 0 0 17 

36-64-H/01 Tesař 14 14 10 0 0 0 10 

41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář 11 11 7 2 2 2 9 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 33 31 24 2 2 2 26 

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

82-51-H/04 Umělecký keramik 7 7 6 3 1 1 7 

33-59-H/01 Ćalouník 10 10 7 0 0 0 7 
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Údaje o výsledcích ve vzdělávání  

  

I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků - k 30. 6. 2019  

  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Žáci celkem 20 

Prospěli s vyznamenáním 0 

Prospěli  17 

Neprospěli 3 

         z toho opakující ročník 0 

Průměrný prospěch žáků 2,94 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 50,3 

         z toho neomluvených  7,7 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem  

Žáci celkem 207 

Prospěli s vyznamenáním 8 

Prospěli  171 

Neprospěli 38 

        z toho opakující ročník 0 

Průměrný prospěch žáků 2,87 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 105,82 

        z toho neomluvených 11,33 

 

II. Žáci konající opravné či komisionální zkoušky   

    

Ročník Obor vzdělání Počet 
žáků 

Předmět 

1. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
  0  

    

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

    

 36-64-H/01 Tesař 2 Materiály 

  1 Výrobní zařízení 

    

 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 2 Technologie oprav 

  1 Základy strojírenství 

  4 Zemědělská výroba a mechanizace 

    

 82-51-H/01 Umělecký kovář 1 Dějiny umění 

 82-51-H/04 Umělecký keramik 2 Dějiny umění 

    

2. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 64-41-L/51 Podnikání 1 Ekonomika 

  2 Účetnictví 

 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 
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 33-56-H/01 Truhlář 4 Odborné kreslení 

 36-64-H/01 Tesař 1 Materiály 

    

 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 2 Technologie oprav 

    

    

    

    

 82-51-H/01 Umělecký kovář  1 Technologie 

  1 Materiály 

 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 3 Zemědělská výroba a mechanizace 

3.  Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
  0  

    

 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 
    

 36-64-H/01 Tesař 2 Odborné kreslení 

 41-54-H/01 Podkovář 3 Zemědělská výroba a mechanizace 

  2 Český jazyk a literatura 

 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů 2 Zemědělská výroba a mechanizace 

  6 Technologie oprav 

    

    

    

4.  Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
  0  

    

    

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. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

III. Studenti VOŠ konající komisionální zkoušku  
    

Ročník Kód a název oboru Počet 
studentů 

Předmět 

1.  0  
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2.    

    

3.    

    

4.    

    

    

Komentář    

Uveďte důvody konání komisionální zkoušky u nejčastěji uvedených předmětů.  
 

 

IV. Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek  
- stav k 30. 6. 2019 

  

     

Kód a název oboru Žáci konající 
zkoušky 
celkem 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška     

64-41-L/51 Podnikání 15 0 5 10 

Závěrečná zkouška      

33-56-H/01 Truhlář 9 2 4 3 

36-64-H/01 Tesař 8 2 6 0 

41-54-H/01 Podkovář 9 2 5 2 

41-55-H/01 Opravář zem. strojů 9 0 4 5 

82-51-H/01 Umělecký kovář  9 0 7 2 

82-51-H/04 Umělecký keramik  6 0 5 1 

Celkem 65 6 36 23 

     

     

V. Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek - září 2019    
     

Kód a název oboru Žáci konající 
zkoušky 
celkem 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška v podzimním 
zkušebním termínu 

    

z toho opravná maturitní zkouška 10 0 4 6 

               maturitní zkouška v náhr. termínu 2 0 1 1 

Závěrečná zkouška     

36-64-H/01 Tesař     

z toho opravná  závěrečná zkouška 0    

              závěrečná zkouška v náhr. termínu  0    

33-56-H/01 Truhlář     

z toho opravná  závěrečná zkouška 3 0 1 2 

              závěrečná zkouška v náhr. termínu  0    
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41-54-H/01 Podkovář     

z toho opravná  závěrečná zkouška 2 0 2 0 

              závěrečná zkouška v náhr. termínu  0    

41-55-H/01 Opravář zem. strojů     

z toho opravná  závěrečná zkouška 4 0 4 0 

              závěrečná zkouška v náhr. termínu  5 0 1 4 

82-51-H/04 Umělecký keramik     

z toho opravná závěrečná zkouška 1 0 1 0 

82-51-H/01 Umělecký kovář- opr. termín 3 0 3 0 

Celkem 30 0 17 13 

 
 
 

    

     

VI. Výsledky absolutorií - stav k 30. 6. 
2019 

    

     

Kód a název oboru Studenti 
konající 

absolutorium  

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

 0    

     

 

 

 

VII. Hodnocení chování žáků    
    

 Počet žáků - hodnocení  
 velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 17 3 0 

Obory vzdělání s výučním listem 154 35 18 

    

    

 Výchovná opatření   Počet    

 Napomenutí třídního učitele  43   

     

 Důtka třídního učitele  96   

     

 Důtka ředitele školy  37   

 Pochvala třídního učitele  6   

     

 Pochvala ředitele školy  30   

 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 2018/2019  k 30.6 2019: 

 

f) údaje o prevenci  sociálně patologických jevů :   

Podklady do výroční zprávy za školního metodika prevence za školní rok 

2018/2019 dle Výkazu preventivních aktivit 

Část 1: Škola a její preventivní program 

1) Má vaše škola písemně vytvořený vlastní preventivní program školy? 

Ano 

2) Na základě čeho je preventivní program školy vypracováván? 

- Profesního citu (intuice) 

- Diskuzí s vedením školy a učitelským sborem 

- Analýzy aktuální situace školy 

- Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce 

3) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické rizikové faktory 

vaší školy? 

Ano 

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

33-56-H/01 Truhlář 16 15 9 40 1.A,2A,     
3.A 

41-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 5 13 10 28 1.B. 2.B 

33-59-H/01 Čalouník 6 2 0 8 1.A, 2.A 

36-64-H/01 Tesař 11 11 10 32 1.A, 
2.A,3A 

41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář 4 5 9 18 1.B, 
2.B,3.B 

41-55-H/01 Opravář zemědělských  strojů 22 21        21 64 1.C,2.C, 

3.C 

82-51-H/04 Umělecký keramik 6 5 6 17 1.B, 
2.B,3.B 

64-41-L/51 Podnikání 0 20 0 20 1.D 

Celkem 70 92 65 227  
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Doplňující text: genderové složení tříd 

4) Stanovuje preventivní program školy cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, 

realistické a časově ohraničené? 

Ne 

5) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole: 

- Výchovný poradce 

6) Kolik vyučovacích hodin je za měsíc věnováno třídnickým hodinám v jedné třídě (průměrně za 

celou školu)? 

2 

7) Jaká témata převažují při třídnických hodinách na vaší škole? 

- Řešení provozních záležitostí (kontrola omluvenek, sdělování informací ze strany školy) 

- Práce se vztahy ve třídě (otevřená diskuse o vztazích, řešení problémů mezi žáky) 

8) Uveďte počet tříd a žáků vaší školy v jednotlivých ročnících: 

 Počet tříd Počet žáků 

1. ročník SŠ / kvinta 3 89 

2. ročník SŠ / sexta 3 85 

3. ročník SŠ / septima 3 73 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 

Suma řádků 9 247 

Část 2: Školní metodik prevence 

1) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence? 

6 

2) Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké další 

funkce? 

Doplňující text: vedoucí vychovatelka 

3) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní metodiky 

prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.? 

Ano 
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4) Poskytuje Vám škola za výkon funkce školního metodika prevence nějaké finanční 

ohodnocení? 

Ano, formou příplatku podle Zákoníku práce ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně 

5) Absolvoval/a jste v posledních třech letech nějaké akreditované vzdělávací kurzy, semináře, 

konference či výcviky k tématu primární prevence rizikového chování (kromě specializačního 

studia)? 

Ano, v celkovém rozsahu od 17 do 40 hodin 

6) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi? 

Ne, ale mám o ni zájem 

7) Věnujete se v roli školního metodika prevence následujícím činnostem? Pokud ano, zkuste odhadnout, kolik 

hodin práce průměrně za kalendářní měsíc Vám dané činnosti zaberou. 

 
Počet 

hodin 

Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace.      10 

Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé práci se žáky při 

preventivních aktivitách). 
       1 

Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.        2 

Individuální práce s žáky (včetně práce s malými skupinami žáků) s potenciálem k rozvoji rizikového 

chování. 
       0 

Zajišťování spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, policií, orgány sociálně-právní 

ochrany dětí, nestátními organizacemi působícími v oblasti prevence atd. 
       2 

Vedení písemných záznamů všeho druhu.        2 

Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči).        5 

Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem metodického vedení ze 

strany pedagogicko-psychologické poradny. 
       1 

Vzdělávání a rozvoj v oblasti primární prevence rizikového chování.      10 

Suma řádků      33 

8) Stručně uveďte, co byste aktuálně nejvíce potřeboval/a ke zvýšení kvality vaší práce při 

vykonávání funkce školního metodika prevence: 

snížení počtu hodin přímé výchovné činnosti, supervizi, financování, resp. člověka, který se bude 

starat o financování  
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Část 3: Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních aktivitách 
a programech 

Program 1 - Preventivní besedy s Městskou policií 

1) Název programu: 

Preventivní besedy s Městskou policií 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Městská policie Jaroměř 

4) Typ poskytovatele programu: 

Městská policie (obecní policie) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

Jinak (prosím, stručně specifikujte) 

Doplňující text: byl zdarma 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem 

třídy celkově strávily. 

 Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ   3 3 

2. ročník SŠ 3 3 

3. ročník SŠ  3 3 

Suma řádků 9 9 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence kyberšikany 
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- Prevence užívání tabáku 

- Prevence užívání alkoholu 

- Prevence užívání dalších návykových látek 

- Prevence kriminálního chování 

Program 2 - Programy primární prevence Milíčův dům 

1) Název programu: 

Programy primární prevence Milíčův dům 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům 

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Nácvik a trénink dovedností 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

Jinak (prosím, stručně specifikujte) 

Doplňující text: byl zdarma 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem 

třídy celkově strávily. 

 Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ / kvinta 3 6 

2. ročník SŠ / sexta 3 6 

3. ročník SŠ / septima 3 6 

Suma řádků 9 18 
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10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence rasismu a xenofobie 

- Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů 

- Prevence rizikového sexuálního chování 

- Prevence užívání dalších návykových látek 

Program 3 - Bezpečnost na internetu 

1) Název programu: 

Bezpečnost na internetu 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Kraje pro bezpečný internet 

4) Typ poskytovatele programu: 

Jiný typ subjektu 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Jiné (prosím, doplňte) 

Doplňující text: e-learning 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Velmi spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

Jinak (prosím, stručně specifikujte) 

Doplňující text: byl zdarma 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem 

třídy celkově strávily. 

 Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ / kvinta 3 3 

2. ročník SŠ / sexta 3 3 

3. ročník SŠ / septima 3 3 

Suma řádků 9 9 
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10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence kyberšikany 

- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 

- Prevence kriminálního chování 

Program 4 - Prevence závislostního jednání 

1) Název programu: 

Prevence závislostního jednání 

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

PPP Náchod 

4) Typ poskytovatele programu: 

Školské zařízení (např. PPP, SPC, SVP) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Interaktivní skupinová diskuse 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Velmi spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

Jinak (prosím, stručně specifikujte) 

Doplňující text: byl zdarma 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován, a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem 

třídy celkově strávily. 

 Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ / kvinta 3 6 

2. ročník SŠ / sexta 3 6 

3. ročník SŠ / septima 3 6 

Suma řádků 9 18 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence užívání dalších návykových látek 
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Část 4: Výskyt rizikového chování 
1) Do následující tabulky uveďte ke každému jevu počet žáků/studentů vaší školy, u nichž se daný problém 

v průběhu jednoho školního roku objevil či objevuje. 

            1. r. SŠ 2. r. SŠ  3. r. SŠ    
Suma 

sloupců 

Špatné vztahy mezi žáky 

(počet případů, nikoliv počet 

žáků) 

           4 2 0   6 

Závažné přestupky vůči 

školnímu řádu 

(výskyt u počtu žáků) 

           6 4 0   10 

Slovní či fyzické útoky na 

pracovníky školy 

(výskyt u počtu žáků) 

           1 0 1   2 

Záškoláctví 

(výskyt u počtu žáků) 
           31 19 6   56 

Kriminální chování - přestupky, 

provinění, trestné činy 

(výskyt u počtu žáků) 

           1 0 0   1 

Užívání* tabáku 

(výskyt u počtu žáků) 

*Pod termín „užívání“ 

zahrnujeme užití opakované i 

jednorázové, experimentování s 

látkou atd. 

           2 2 1   5 

Užívání* alkoholu 

(výskyt u počtu žáků) 
           0 6 5   11 

Užívání* konopných látek (např. 

marihuana, hašiš) 

(výskyt u počtu žáků) 

           1 2 0   3 

Závislostní chování pro 

nelátkové závislosti (hazard, 

počítačové hry apod.) 

(výskyt u počtu žáků) 

           4 0 0   4 

Suma řádků            50 35 13   98 98 

                   

Dne 23 .11. 2018 byl na naši školu pozván kapitán PhDr. Ondřej Moravčík – tiskový mluvčí – 

koordinátor prevence Náchod – pro všechny zaměstnance školy školení (jak se chovat a co dělat 

v případě útoku na školu). 
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Podklady pro výroční zprávu 2018/2019 – výchovný poradce 

Školu navštěvuje 31 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho jsou téměř všichni žáci se 

specifickým poruchami učení či chování, jeden žák má lékařem předepsanou medikaci kvůli 

ADD/ADHD. Medikace je v kompetenci lékaře, žáka a jeho rodiny. 

Převažující stupně podpůrných opatření u žáků s SPO jsou od 2 do 3. Největší část těchto studentů 

má stupeň PO 2, celkem 29. 

Dva žáci mají stupeň PO 3.  

V průběhu roku byly konzultovány 3 případy potíží se zvládáním výuky, kterého se účastnili zákonní 

zástupci žáků, žáci, vedení školy, třídní učitelé, výchovný poradce, metodička prevence a učitelé 

odborného výcviku. Ze všech těchto jednání je vždy vyhotoven zápis, který je opatřen vždy podpisy 

zúčastněných.  

Konzultace výchovného poradce probíhaly prostřednictvím osobních setkání během stanovených 

konzultačních hodin i mimo ně, na rodičovských schůzkách a telefonicky. Výchovný poradce běžně a 

často komunikoval telefonicky a prostřednictvím e-mailu s pedagogicko-psychologickými poradnami 

Královéhradeckého kraje i mimo něj. 

Evidence poskytnutých konzultací ve školním roce 2018/2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků – od 1.9.2018 do 30.6.2019 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků – od 1.9.2018 do 31.12.2018 

Mgr. Vít Miler   studium pro výchovné poradce 
Karel Kysilka   podkovářský seminář Mělník 
Jiří Cerhák   seminář „Novinky ve svařování“ 
Ing. Petr Valášek  školení „Bakaláři“ 
Ing. Petr Valášek  jednání Cech KPT Brno 

Studijní poradenství 1 

Sociální oblast 2 

Problémové chování 8 

Konzultace s   - rodiči 

                        - PPP 

                        - učiteli  

11 

10 

11 
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Ing. Petr Valášek  školení „Program Zoner Photo Studio pro školy“ 
Ing. Hana Karousová  školení „Program Zoner Photo Studio pro školy“ 
Ladislav Kubias  jednání Cech KPT Brno 
Zdeněk Vítek   jednání Projekt MOV 
Jiří Cerhák   seminář „pro technology svařování“ 
Mgr. Jitka Kočišová  stáž Bosna a Hercegovina 
Zdeněk Vítek   jednání NUOV Praha  
Martin Novák   stáž Volyně 
Ing. Ondřej Štajgl  seminář NÚV Praha  
Ladislav Dvořák  seminář NÚV Praha 
Ing. Petr Valášek  konference „Bakalář“ Pardubice 
Ing. Petr Valášek  seminář NÚV Praha 
Mgr. Dimitre Zavalov  konference „Cech čalouníků Brno“ 
Ing. Petr Valášek  konference „Cech čalouníků Brno“ 
Mgr. Vladimír Doležal  školení „zkvalitnění výuky matematiky“ Hradec Králové 
Ing. Ondřej Štajgl  seminář „Marketing školy“ Hradec Králové 
Ing. Petr Valášek  seminář „Marketing školy“ Hradec Králové 
Ing. Libor Kaválek  seminář Cechu KPT „Trendy šikmých střech“ Praha 
Ladislav Kubias  seminář Cechu KPT „Trendy šikmých střech“ Praha 
 
 
Exkurze od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 
 
 
Mgr. Patrik Ungermann exkurze Lysá nad Labem 
Mgr. Vít Miler   exkurze Lysá nad Labem 
Ing. Petr Valášek  exkurze Polstrin Hradec Králové  
Renáta Prokopová  exkurze Polstrin Hradec Králové 
Mgr. Jarmila Borecká  exkurze SVK Hradec Králové 
Mgr. Eva Sychrová  divadelní představení-Klicperovo divadlo HK 
Mgr. Eva Sychrová  exkurze SVK Hradec Králové  
Ing. Hana Karousová  exkurze ČNB Praha  
Ing. Petr Valášek  exkurze JECH Dobruška 
Renáta Prokopová  exkurze JECH Dobruška 
Mgr. Jarmila Borecká  exkurze Národní muzeum Praha 
Mgr. Eva Sychrová  exkurze Národní muzeum Praha 
Ing. Hana Karousová  účetní a daňový seminář Praha 
 
 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků – od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 
 
Bc. Ladislav Kubias  kurz lešenářů 
Jiří Cerhák   seminář „Provádění ocelových konstrukcí“ Pardubice 
Ing. Petr Valášek  školení „MODUL07-Prodej (čalounictví) 
Ing. Hana Karousová  školení „Bakaláři“ 
Mgr. Eva Sychrová  školení „Word pro učitele“ Trutnov 
Radovan Hynek  školení „Autodiagnostika“ Rychnov nad Kněžnou 
Karel Volšička   školení „Autodiagnostika“ Rychnov nad Kněžnou 
Mgr. Jarmila Borecká  stáž ERASMUS+ Vídeň 
Mgr. Dimitre Zavalov  stáž ERASMUS+ Budapešť 
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Mgr. Vít Miler   stáž ERASMUS+ Vídeň 
Ing. Ondřej Štajgl  seminář KÚHK Hradec Králové 
Mgr. Dimitre Zavalov  školení „Cech čalouníků“ Brno 
Ing. Petr Valášek  školení „Pracovní právo“ Hradec Králové 
Ing. Ondřej Štajgl  seminář KAP Hradec Králové 
Zdeněk Vítek   porada Praha 
Jiří Cerhák   seminář „Svařování“ Pardubice 
Ing. Hana Karousová  seminář „ICT ve školství“ Praha 
Bc. Ladislav Kubias  jednání Cech KPT ČR Svratka 
Karel Volšička   školení „Elektronika v řízení chodu zážeh. i vznět. motorů“  
    Rychnov nad Kněžnou 
Radovan Hynek  školení „Elektronika v řízení chodu zážeh. i vznět. motorů“ 
    Rychnov nad Kněžnou 
Zdeněk Vítek   jednání RVP Moravský Krumlov 
Karel Kysilka   jednání RVP Moravský Krumlov 
Mgr. Bc. Vladimír Doležal školení „3D TISK“ Praha-Holešovice 
Martin Novák   školení „Instruktor OV“ NÚV Praha 
Ing. Petr Valášek  seminář „pro pedag. pracovníky-strojírenství“ Náchod 
Ing. Ondřej Štajgl  seminář „pro pedag. pracovníky-strojírenství“ Náchod 
Jiří Cerhák   školení „Instruktor OV“ NÚV Praha 
Ladislav Hrycík               školení „Instruktor OV“ NÚV Praha 
Mgr. Jitka Kočišová  školení „Finsko“ Hradec Králové 
Martina Čekalová  seminář „Prevence ve škole“ Trutnov 
Renata Prokopová  školení čalouníků-Tržby akcí Brno 
Učitelé odb. předmětů školení vazačů, jeřábníků 
Učitelé autoškoly  školení řidičů sk. C,CE,D 
Mgr. Jitka Kočišová  seminář „Zákon o pedag. pracovnících“ Hradec Králové 
Renata Prokopová  školení „Cech čalouníků“ Brno 
 
 
 
Exkurze od 1.1.2019 do 30.6.2019 
 
Mgr. Jarmila Borecká  exkurze SVK Hradec Králové 
Mgr. Eva Sychrová  exkurze SVK Hradec Králové 
Bc. Ladislav Kubias  exkurze Pustevny 
Jaroslav Prostředník  exkurze Pustevny 
Mgr. Eva Sychrová  exkurze Klicperovo divadlo Hradec Králové 
Mgr. Vít Miler   výlet Předměřice nad Labem 
 

 

 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti : 

Členství v organizacích :  

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů 

Sdružení Středních škol pro rozvoj venkova 
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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 

 

Od 27. 5. 2019 je naše škola členem dalšího cechu, a to Cechu  dekoratérů a čalouníků, z. s. 

 

 

 

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 
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Truhlářství – Pavel Krajíček, Nová Říše 

Ivo Stawaritsch – kovářství, Kostelec na Hané 

Karel Kuhnel – opravárenství, Komárov a další 

 

 

Od měsíce dubna 2019 jsme členy Hospodářské komory KHK. Zúčastnili jsme se 

(zaměstnanci a žáci) odborných seminářů pořádaných HK se zaměřením na strojírenství. My sami 

jsme požádali o budoucí setkání v rámci stavebnictví. Využili jsme možnosti úhrady cestovného ze 

strany HK na 4 exkurze pro naše žáky do firem: Farmet Česká Skalice, Kasper kovo Trutnov, CDS 

Náchod, ATAS Náchod. Ve spolupráci budeme pokračovat v dalším školním roce. Probíhají rovněž 

soutěže žáků ze ZŠ a SŠ   T – Profi. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Firma Mafell sponzorovala naši školu ručním elektrickým nářadím ke zpracování dřeva 

v hodnotě 500.000 Kč. 

Firma SEMA software kreslících programů dřevěných konstrukcí v hodnotě 400.000 Kč.  

 

Svářečská škola ve školním roce 2018/2019: 

Svářečská škola ve školním roce 2018/2019 byla našimi žáky plně využita. Žáci se zúčastnili základních 

kurzů svařování plamenem a řezání kyslíkem ZK 311 1.1, elektrickým obloukem obalenou elektrodou 

ZK 111 1.1, svařování  elektrickým obloukem v ochraně plynu ZK 135 1.1 a svařování netavicí s 

elektrodou v ochraně inertního plynu ZK 141 8. 

Celkem se základních kurzů svařování zúčastnilo 73 žáků. 

Svářečské zkoušky se konaly ve dnech 16.11., 6.12.2018, 21.2.,22.2.,28.2.,29.3.,28.5.,21.6 2019. 

Celkem 20 žáků se zúčastnilo kurzu zaškolení stehování a řezání kyslíkem ZP 311-1 1.1,ZP 311-2 1.1  

ZP 111-1 1.1, stehování  el. obloukem  obalenou elektrodou  se zúčastnilo 5 žáků. 

Periodického přezkoušení a doškolení se zúčastnilo 62 svářečů. 

Účast na školení a seminářích. 

Dne 16.10. 2018  se učitel odb. výcviku zúčastnil semináře Novinky ve svařování, který se konal 

v Pardubicích, 7.12. 2018  školení pro vedoucí svářečských škol , 26.3. 2019   semináře  ocelové   

konstrukce-výroba dle ČSN EN 1090-2:2019 konané také v Pardubicích.  

 

                                                                                                  

Spolupráce naší školy s Metrostavem Praha : 
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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, a to opět ze 2. ročníku – oboru Truhlář. 

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 

pověřená pracovnice, které tímto moc děkujeme. 

 

                 

     Prezentace školy  -  kovodílny za školní rok 2018/2019 

                       

Září – Královéhradecké krajské dožínky  

Listopad – Vánoční trhy v Kuksu, Vánoční kování v Oselcích 

Prosinec – Vánoční trhy u muzea v Hradci Králové, Vánoční dílna v Z00  Dvůr Králové                   

Březen – Mezinárodní podkovářský seminář                                                                          

Duben – Celostátní soutěž umělecký kovář a zámečník, pasíř v Horních Heřmanicích 

                 Celostátní odborná soutěž opravář zem. strojů v Novém Strašecí 

                 Zámecké trhy Nové město nad Metují 

Květen – Dobřívský cvoček- soutěž uměleckých kovářů a podkovářů v Dobřívě  

 

Prezentace školy-  truhlářské dílny za školní rok 2018/19 

13. 9. 2018 – Machři roku 2018  

15. 9. 2018 - 15. Královéhradecké krajské dožínky 

18. – 19. 9. 2018 - Workshop Velux v Praze  

20. 9. 2018 - 29. Stavební veletrh FOR ARCH   

18. – 21. 9. 2018 – Finále SUSO  

28. 9. 2018 - 8. ročník Pohřebačský jarmark 

21. – 29. 10. 2018 - Stáž francouzských tesařů z Bordeaux 

24. – 26. 10. 2018 - Odborná stáž Volyně  

14. 11. 2018 – 14. ročník Soutěže zručnosti ZŠ 
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29. 11. 2018 - seminář Praha - Jarov 

30. 11. - 1. 12. 2018 – 29. MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRHY  v Hradci Králové 

12. 12. 2018 - Mistrovství České republiky oboru truhlář v České Třebové 

3. – 13. 12. 2018 -  Stáž francouzských tesařů z Marseille 

 

 

 

6. – 8. 2. 2019 - Prezentace tesařského řemesla výstava střechy Praha 2019 

7. – 8. 2. 2019 - Oblastní kolo 22. ročníku soutěže stavebních řemesel SUSO 2019  

Únor  2019 - Třítýdenní stáž dvou francouzských studentů 

27. – 28. 2. 2019 - 17. ročník Mistrovství ČR v oboru Tesař na stavebním veletrhu v Brně  

8. 4. 2019 - Pustevny chata Libušín (žáci oboru tesař) 

13. 4. 2019 - umělecko-řemeslné trhy na zámku v Novém Městě nad Metují  

22. 6. 2019 -  Žďár nad Metují - Svatojánský jarmark 

Dny otevřených dveří – 10. 11. 2018; 23. 11. 2018; 8. 12. 2018; 19. 12. 2018; 12. 1. 2019; 23. 1. 

2019; 9. 2. 2019 

Celoročně exkurze pro žáky ZŠ a MŠ 

 

14. ROČNÍK SOUTĚŽE ZRUČNOSTI ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD 

14. listopadu 2018 probíhala na naší škole, tedy na Střední škole řemeslné v Jaroměř, opět 

„SOUTĚŽ ZRUČNOSTI“ žáků 8. a 9. tříd. Letos se zúčastnilo sedm základních škol.  

ZŠ a MŠ Krčín 

ZŠ a MŠ Chválkovice 

ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 

ZŠ B. Němcové, Jaroměř 

ZŠ a MŠ Teplice nad Metují 

ZŠ Podharť Dvůr Králové n. L. 

První soukromá ZŠ H. K. 

ZŠ Jaroměř Josefov – omluveni 

ZŠ Velké Poříčí - omluveni 

 

Celkem soutěžilo 64 žáků ze základních škol (přihlášeno bylo 69). 
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Soutěž se skládala ze čtyř disciplín: 

 - zrcadlo, spojování deseti bodů v zrcadlovém obrazu 

 - poznávací, různé druhy ručního nářadí a dřevin 

 - přibíjení hřebíků po hlavičku na čas 

 - řezání lišty na tři pokud možno stejné díly, měří se rozdíl mezi nejkratším a nejdelším kusem v mm 

 

Návštěva francouzských tesařů z Bordeaux  
  

Ve dnech 21. října – 9. listopadu 2018 hostila naše škola skupinu 18 tesařských učňů + mistra 

a tlumočnici. Bordealux je přístavní město na jihozápadě Francie, při ústí řeky Garonny 

do Atlantského oceánu. Živé obchodní a univerzitní město s bohatou historií je hlavním 

městem departementu Gironde a regionu Nová Akvitánie. Oblast Bordeaux je jednou 

z nejznámějších vinařských oblastí na světě  V této oblasti se dělají úplně jiné typy střech než na 

severu Francie. I v této skupině byli vyčnívající talenti na ruční opracování dřeva, na kterých byl vidět 

značný progres v kvalitě opracování trámů. Značného zájmu se těšil i tesařský beránkový hoblík 

určený k ručnímu hoblování trámů. 

Paření dřeva a následné ohýbání v připravené šabloně byla pro francouzské kolegy nová zkušenost. 

Výměna zkušeností mezi řemeslníky je věcí velmi potřebná, pomáhá k rozvoji a většímu řemeslnému 

rozhledu našich i francouzských studentů. 

V odpoledních hodinách probíhala výuka českého jazyka pod vedením Mgr. Jarmily Borecké. 

Ve volných dnech byl připraven doprovodný program: návštěva Třebechovického betlému, 

skanzenu  Krňovice, bíle věže v Hradci Králové, návštěva Josefovské pevnosti. 

Stáž francouzských tesařů z Marseille 
Ve dnech 3. prosince – 13. prosince 2018 hostila naše škola skupinu 11 tesařských učňů + mistra 

a tlumočnici. Marseille leží v jihovýchodní části země, na pobřeží Středozemního moře, ve Lvím zálivu. 

V roce 2012 mělo Marseille 852 516 obyvatel. Jde o nejvýznamnější francouzský obchodní přístav. 

Nachází se zde sídlo marseilleského arcibiskupství. V období francouzské revoluce vyslali obyvatelé 

Marseille do Paříže 500 dobrovolníků s bojovou písní, která byla později nazvaná Marseillaisa a stala 

se státní hymnou Francie. V této oblasti se dělají úplně jiné typy střech než na severu Francie. I v této 

skupině byli vyčnívající talenti na ruční opracování dřeva, na kterých byl vidět značný progres v kvalitě 

opracování trámů. Značného zájmu se těšil i tesařský beránkový hoblík určený k ručnímu hoblování 

trámů. 

Paření dřeva a následné ohýbání v připravené šabloně byla pro francouzské kolegy nová zkušenost. 

Výměna zkušeností mezi řemeslníky je věcí velmi potřebná, pomáhá k rozvoji a většímu řemeslnému 

rozhledu našich i francouzských studentů. 

V odpoledních hodinách probíhala výuka českého jazyka. 
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Ve volných dnech byl připraven doprovodný program: návštěva Třebechovického betlému, 

skanzenu  Krňovice,  Bílé věže v Hradci Králové, návštěva Josefovské pevnosti, moto muzea 

v Šestajovicích. 

Velké poděkování také patří Městu Jaroměř. 

Pustevny chata Libušín 
 

Žáci oboru tesař měli v pondělí 8. dubna jedinečnou šanci navštívit opravovanou chatu Libušín na 

Pustevnách. Chata vyhořela před více jak čtyřmi roky prakticky do základu. Jedná se o národní kulturní 

památku, všechny nové prvky musely být opracovány tradičními postupy. Na opravu Libušína se 

spotřebovalo 1000m3 kulatiny, částka opravy přesáhne 100 mil korun. V současné době je hrubá 

stavba hotova a do interiéru v nejbližší době nastěhují malíři, restaurátoři a uvedou vše do původního 

stavu. Tesařské práce na Libušíně provádí firma Teslice s.r.o. Vsetín. Díky ochotě této firmy byl 

umožněn vstup na tuto stavbu i se zasvěceným výkladem. Pohled ze strany realizátora zakázky -  

potíže i radosti při opravě této památky. Stesk po nedostatku kvalifikovaných tesařských řemeslníků 

!!! 

 

25. valná hromada cechu KPT ČR, která se konala 29. 3. 2019 ve Svratce. 

Úvodem přítomné uvítal cechmistr cechu Ivan Dvořák. 

Po schválení programu schůze a ustavení komisí bylo přistoupeno k jednotlivým zprávám. 

Cechmistr informoval přítomné o zlepšení finanční situace díky vstupu 15 nových řádných členů. 

Novým privilegovaným členem cechu je také firma Mafell. Dále byl představenstvem cechu 

odsouhlasen přístup řemesla -  izolatér do cechu KPT. Název cechu se měnit zatím nebude. 

Řemeslná rada cechu dokončuje revizi pravidel pro klempíře, knižně bude vydán snad v příštím roce.  

Mistrovská zkouška pro tesaře je připravena. Zatím je přihlášeno prvních cca 20 zájemců. 

Předurčená škola pro pořádání mistrovské zkoušky je Střední škola řemeslná Jaroměř. Jmenovaná 

zkušební komise ve složení Jirků, Maršík, Dvořák + jeden zástupce ze školy. Předpoklad zpuštění 

prvních zájemců je jaro 2020. 

Cechmistr Dvořák navštíví Polsko, kde je účast v cechu povinná. Dále se chystá podívat do Německa, 

aby zjistil, jak fungují mistrovské zkoušky u našich sousedů. 

Jirků sekce školství informoval o průběhu soutěží tesař, klempíř, pokrývač. Dále bylo poukazováno na 

nízké počty  žáků v jednotlivých oborech. Neudržitelný stav do budoucnosti -  nedostatek 

kvalifikovaných odborníků. 

Nepraš marketing vyjmenoval všechny akce, na kterých se podílel cech. Hlavní prezentační akcí cechu 

nadále zůstává výstava Střechy Praha.  

Cílem cechu do budoucna je udržitelnost rozpočtu z vlastních zdrojů. 

Pasování nových členů cechu. Vyhodnocení fotografické soutěže.  

Jinak se výroční valná hromada nesla v přátelském duchu. 
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Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností oboru 

vzdělávání Tesař  

V letošním roce se již jednalo o 17. ročník. Soutěž byla rozložena do dvou pracovních dnů 27. – 28. 2. 

2019 a probíhala u příležitosti stavebního veletrhu v Brně. Všechna soutěžící dvoučlenná družstva z 

jednotlivých škol si musela vybojovat postup nejprve ve svých národních kolech Čechy, Morava. 

 Z každého národního kola do celostátního finále postoupila pouze čtyři družstva. 

V republikovém finále čekala na nejlepší družstva z Čech a Moravy nejlepší družstva stejně starých 

vrstevníků. Zadání soutěže nebylo vůbec jednoduché – stavba bednění PERI -  následně výroba 

konstrukce dětského domečku, která prověří i ta nejlepší družstva. Navíc se pracovalo v největší hale 

Z BVV, pohledy zvídavých návštěvníků a dohled přísné poroty není pro žáky běžnou věcí. 

Střední školu řemeslnou v soutěži reprezentovali studenti třetího ročníku oboru tesař. 

Reprezentovali školu výborně, v teoretickém testu dosáhli plného počtu bodů, v praktické části stavba 

bednění dosáhli také plného počtu bodu, bohužel druhý úkol konstrukce dětského domečku se 

neobešel bez drobných chyb. V konkurenci nejlepších družstev se každá chyba odrazí v bodové ztrátě.  

Naši žáci pracovali s plným nasazením do poslední minuty časového limitu. Celkový zisk 179 bodů 

nakonec stačil na výborné 4 místo. 

 

 

 

                           

 

 

 

Propozice: Soutěž žák Tesař 2019 

Termín konání: 15. – 17. leden 2019 

Soutěž pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje 

Vyhlašovatel: Cech KPT České republiky 
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Technický realizátor: Střední škola řemeslná Jaroměř, Studničkova 260, Jaroměř, 551 01 

 

Ředitel soutěže: Cech klempířů, pokrývačů a tesařů: Ivan Dvořák  

Zástupce: Střední škola řemeslná, Jaroměř: Bc. Ladislav Kubias 

Místo konání: Střední škola řemeslná v Jaroměři. 

Soutěžící: Zadání soutěže je koncipováno svou náročností pro žáky 3. ročníků, mohou se zúčastnit i 

žáci nižších ročníků, věk soutěžících ovšem nesmí ke dni finále v Brně únor 2019 přesáhnout hranici 

20 let. Maximálně 2 soutěžící -  jako družstvo reprezentující školu.                                          

Materiální zabezpečení: Střední škola řemeslná Jaroměř za finanční podpory 

cechu KPT ČR 

Hlavní sponzor: MAFELL a.s. 

Pojištění soutěžících: Pojištění soutěžících proti úrazu zabezpečuje vysílající organizace. 

Ubytování: Domov mládeže Střední školy řemeslné v Jaroměři. 

Ceny: Cech KPT ČR- první tři družstva obdrží diplom a věcnou cenu. 

Teoretická část: test 60 otázek, časový limit 30min., max. 30 bodů. 

• Družstvo pracuje společně na jednom testu. 

Praktická část:  

Soutěžní dvojice žáků vyrobí dle výkresu výrobek v časovém limitu 10 hod., za dodržení bezpečnosti 

práce  -  příloha výkres modelu konstrukce krovu. 

• Rozměry modelu výška, šířka budou před zahájením soutěže vylosovány  

(rozmezí udané ve výkresu). 

• Družstvo na připravenou desku, nebo papír narýsuje profil vazby. 

• Z profilu vazby přenáší míry na připravený materiál. 

• Za pomoci ručního nářadí zhotoví veškeré spoje výrobku. 

• V konečné fázi sestaví výrobek dle výkresové dokumentace. 

• Při práci si soutěžící počínají obezřetně s ohledem zásad BOZP. 

• Dokončení výrobku nahlásí družstvo rozhodčímu. 

• Pokud družstvo dokončí úplně výrobek ve stanoveném čase 10 hod = 10 bodů. 

• Před hodnocením rozhodčími budou soutěžící přizváni ke svému výrobku. 

• Během celé soutěže je zakázáno pedagogickému doprovodu vstupovat mezi soutěžní 

družstva.    
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Hodnocení: praktické části max. 120 bodů  

• Provedení spojů    max. 30 bodů 

• Rozměrovost výrobku    max. 30 bodů 

• Vynešení profilu vazby, vzhled výrobku  max. 20 bodů 

• Pohled, detail C    max. 20 bodů 

• Časový limit 10 hodin    max. 10 bodů 

• BOZP      max. 10 bodů 

Hodnotící komise: Složena z nezávislých odborníků z praxe. 

• Hodnocení bude přítomen jeden vybraný pedagogický pracovník jako nezávislý pozorovatel, 

který nebude hodnotit. 

Body za teoretickou a praktickou část se sečtou a vznikne pořadí družstev.  

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat praktická část soutěže. 

 

 

Nářadí: 

Na praktickou část si každé družstvo přiveze vlastní ruční nářadí dle doporučeného seznamu. 

K disposici bude pro každé družstvo pracovní stůl – ponk, deska, papír na orýsování profilu modelu. 

Spojovací materiál bude dodán organizátorem. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Naši žáci – tesaři - se umístili na 1. místě. 

 

25. valná hromada Cechu KPT ČR konaná dne 29. 3. 2019 od 10.00 hodin  

/hotel Mánes, Svratka/ 

P R O G R A M 

1. Prezentace 9.00 hod. - 10.00 hod. 
2. Uvítání přítomných cechmistrem panem Ivanem Dvořákem 
3. Schválení programu valné hromady  
4. Volba revizorů účtů pro rok 2019 
5. Volba návrhové komise   

      6.  Zpráva cechmistra za minulé období 
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7.  Zprávy zástupců sekcí: 

          Ing. Martin Maršík – sekce technická 

          Luboš Jirků – školství 

          Ing. Jakub Nepraš – marketing 

          Jiří Vrňata – gestor řemesla 

          Stanislav Čečil – HK ČR 

          Petr Klabouch – AMSP ČR 

     8.  Pasování nově přijatých členů  

     9.  Vyhodnocení fotografické soutěže – Cena Cechu KPT ČR     

           

Prezentace tesařského řemesla -  výstava Střechy Praha 2019 

21. ročník největší výstavy v Praze zabývající se střešními konstrukcemi, doplňky pro stavebníky.  

Naše škola se na této prestižní výstavě prezentuje již šestým rokem za podpory cechu KPT ČR, který 

našim tesařům zdarma poskytne plochu na výstavišti. Ukázka tesařského řemesla probíhala v hale 

číslo 4. přímo v aréně pro tesaře.  Ukázka řemesla u stánku cechu KPT vzbudila velkou pozornost. Naši 

studenti oboru tesař vyráběli osmibokou roubenou studnu, navíc po tři dny trpělivě odpovídali na 

zvídavé dotazy návštěvníků výstavy. Mezi zvídavé návštěvníky veletrhu, který se zastavil u našeho 

stánku, byl i premiér vlády Andrej Babiš. Krátce pohovořil s žáky, ocenil tesařské řemeslo a ujistil o 

potřebě tohoto řemesla pro budoucnost. 

Poděkování patří především žákům oboru tesař – 3. ročník, kteří výborně reprezentovali naší školu. 

Řemeslná rada Cechu KPT ČR - seminář 29. 11. 2018 Praha- Jarov 
Trendy šikmých střech. 

V době příchodu nových výrobků na trh je důležité tyto nové produkty znát. 

Rádi přivítali možnost se takového semináře zúčastnit.  Cechem KPT ČR a jeho řemeslná rada takovéto 

semináře pořádá pravidelně jednou do roka. Velkou výhodou je i vstup studentů zcela zdarma. Plně 

zaplněný sál nejenom studenty, ale také odbornou veřejnosti, svědčil o dobře zvolených tématech 

přednášek. Snad nejpoutavější prezentaci přednesl Jiří Langer o opravě střechy Národního muzea, a 

to se všemi strastmi, které tuto opravu provázely. 

Semináře se zúčastnili žáci oboru tesař 2. A a 3. A za doprovodu učitelů. 

 

Pohřebačský jarmark - 28. 9. 2018 
V letošním roce se uskutečnil již 8. ročník Pohřebačského jarmarku. Vždy na svátek sv. Václava se 

sejdou nejenom trhovci, ale i vybrané školy k prezentaci svých řemeslných dovedností. Střední škola 

řemeslná se na této akci prezentuje již od samého začátku. V letošním roce prezentaci řemesla 



31 

 

připravili nejenom tesaři, truhláři, ale i umělečtí keramici. Především stánek keramiků byl celý den 

v obležení. Možnost vytočit si svou hliněnou misku lákal nejenom děvčata, ale i chlapce. 

 

Díky pěknému počasí a také bohatému kulturnímu programu přilákal jarmark rekordní návštěvu, a to 

přes 3000 platících návštěvníků. Poděkování také patří našim studentům, kteří dokázali obětovat svůj 

volný čas a prezentovat na veřejnosti své řemeslo. 

 

Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO 2019 - 22.ročník 

První z pěti oblastních kol se konalo na výstavišti PVA v hale 6, v rámci veletrhu FOR PASIV, 

CESTA DŘEVA a střechy Praha v Letňanech. Soutěž probíhala 2 dny, 7. – 8. února 2019. Prvního 

kola se zúčastnila naše škola s žáky 2. ročníku oboru truhlář . 

Vyráběl se stojan na deštníky podle zadaného výkresu. Žáci museli prokázat jak manuální 

zručnost, tak i zručnost strojovou. Měli k dispozici elektrické strojky od společnosti Mafell, 

DeWalt. Aby toho neměli málo, měli i teoretickou část, kde museli prokázat odbornou znalost 

z oboru truhlář.  

Našim žákům se opravdu dařilo, v průběhu soutěže vyhráli 1. místo v disciplíně Konstrukční 

spoje a pak také 1. místo za Nejlepší výrobek -  oceněno asociací nábytkářů. Pak už se jen čekalo, 

jestli nepokazí testy. 

V celkovém hodnocení se naši žáci umístili na 1. místě. Z těchto výsledků vyplývá, že naši žáci 

jako jediní postoupli do finále, které se bude  konat 17. – 20. 9. 2019 v Praze.  

 

 

Odborná stáž Volyně 2018 

 

Stáž byla organizována VOŠ a SPŠ Volyně ve dnech 24. 10. až 26. 10. 2018. Šlo o navázání na 

soutěžní přehlídku řemesel SUSO, kde ti nejlepší dostali pozvánku zúčastnit se seminářů 

a školení na VOŠ a SPŠ Volyně. Zúčastnilo se pět škol -  včetně té naší. Na odbornou stáž z naší 

školy jeli celkem 4 žáci.  

Program byl intenzivní -  během necelých tří dní pochopit základy a mohli za sebou vidět nějakou 

,,práci“.  Jednalo se o práci na řezacím a gravírovacím laseru, základy práce se softwarem SEMA, 

3D modelování, úpravy zakončení prvků, tesařské spoje, převod dat do EKP (ovládání CNC 

linky), příprava dat pro export. Dále proběhla motivační přednáška, ukázky kompletních 

projektů speciálních konstrukcí, kde jsme viděli realizaci školy od počátku po hotovou stavbu. 

Poznávali jsme ovládací software CNC linky, kontrolu dat ze 3D modelu, přípravu prvku pro 

výrobu, optimalizaci dat a práce na CNC lince, základní operace. Viděli jsme i nácvik manuálního 

ovládání, kde si žáci mohli vyzkoušet sami obsluhovat CNC Hundegger K2. 
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Machři roku 2018  

Dne 13. 9. 2017 se naše škola zúčastnila celostátního setkání učňovské mládeže, jehož cílem je 
popularizovat, zviditelnit a zlepšit celospolečenské renomé českého odborného školství. 
Naplnění těchto cílů doprovází celá řada vzájemně provázaných aktivit, které ve svém celku tvoří 
komplexně pojatou platformu pro zlepšení stavu a podmínek v tomto segmentu školství, jehož 
ekonomický a společenský přínos je nezanedbatelný. Centrálním bodem projektu je pak 
každoroční setkání učňů, učňovských zařízení, ale i odborných cechů a dalších subjektů 
z odvětví, kde mohou žáci poměřit své schopnosti v soutěži Machři roku, školy vyměnit své 
zkušenosti a poznatky, navázat nové spolupráce, či představit jednotlivá řemesla. To vše před 
zraky široké veřejnosti a medií na Letenské pláni v Praze 7. 

Škola vyslala dva žáky  v doprovodu učitele odborného výcviku, aby poměřili své schopnosti 
a dovednosti s ostatními školami v oboru truhlář. Registrovaných družstev bylo 27, pro velký 
počet družstva byla rozdělena na 2 skupiny. První začala v 9:00 a druhá od 13:00. Na zadaný 
výrobek byl dán čas tři hodiny, kdy žáci měli pouze ručním opracováním docílit požadovaného 
tvaru. Během tohoto času probíhala na Palackém náměstí přehlídka škol. Po skončení limitu 
proběhlo vyhlašování prvních třech míst, mezi nimiž se naše škola neumístila.  

 

 

Větrný mlýn Borovnice. 

V roce 2017 byla Střední škola řemeslná v Jaroměři oslovena obcí Borovnice o navázání možné 

spolupráce na výstavbě repliky větrného mlýna, který stával v obci jako poslední v Čechách až do roku 

1968. 

Zájem byl především o výrobu tesařské vázané konstrukce mlýna.  Bylo nutné nastudovat technologii 

těchto mlýnů jednak z dochovaných plánů a fotografií, seznámit studenty s podklady a dostatečně je 

motivovat v této jedinečné zakázce. Zajistit dostatečné množství řeziva pro výrobu této konstrukce 

je rovněž úkol nesmírně důležitý.   

Ve školním roce 2018/ 2019 proběhla přípravná fáze tohoto jedinečného projektu. Zapojeni byli 

i studenti na stáži z Francie na naší škole. 

Výroba 250 ks akátových kolíků pro zajištění spojů konstrukce. Závěrečná praktická zkouška tesařů 

ve školním roce 2018/2019 je vlastně zadáním výroby vázaného krovu větrného mlýna. 

Spolupráce s firmou p. Mikysky, který bude dodávat veškerou technologii větrného mlýna. 

Ve školním roce 2019/2020 realizace samotného konstrukce. 
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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 DRUHÝ PODKOVÁŘSKÝ SEMINÁŘ 

 
jako součást programu dalšího vzdělávání podkovářů. 
22. ročník semináře se koná ve dnech 15. a 16. března 2019 

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 Mustad (zastoupenou panem Pavlem 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. 

Na semináři proběhnou přednášky a ukázky k následujícím 

tématům: 

- Charlotte von Zadow – přednáška na téma korektury hříbat (Foal 
extensions presentation) a následné praktické ukázky - Aksel Vibe – přednáška na téma 

teorie překlápění (breakover concept 

), její použití v každodenní praxi a následná praktická ukázka podkování 

koně. - Charlotte von Zadow – prezentace různých plastových materiálů a hmot, 

jejich použití v různých situacích při podkování a následná praktická 

ukázka. - Aksel Vibe – různé způsoby úpravy sériově vyráběných podkov a vysvětlení 

vlivu těchto úprav na koně. 
Přednáší: Aksel Vibe - norský podkovář a Chalotte von Zadow 

Tlumočí: Bc. Pavel Komárek. 

 

                              Střední škola řemeslná Jaroměř 

Studničkova 260  

551 01 Jaroměř 

tel: +420 491 812 425 

e – mail: sekretariat@ssrjaromer.cz 

 

 

 

mailto:sekretariat@ssrjaromer.cz
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Souběžně s tímto programem bude probíhat prezentace firmy MUSTAD 

a KERCKHAERT nabízející různé potřeby, pomůcky, materiály a nářadí pro 

podkováře. Možnost jejich zakoupení na místě. 

Zahájení podkovářských dnů bylo 15. března 2019 v 9:00 hodin. 
 

 

PODKOVÁŘSKÝ  SEMINÁŘ 
jako součást programu dalšího vzdělávání podkovářů. 

 

Toto mezinárodní setkání podkovářů a příznivců tohoto řemesla -  především z  České republiky, ale 
i z  Německa, Polska a Slovenska -   se uskuteční díky záštitě firmy Mustad  (zastoupenou panem 
Christophem Műllerem), senátora a ředitele 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: 

 

- úprava nářadí na výrobu podkov a jeho kalibrace 
- použití podložek a kopytních polstrů při podkování  
- použití lepidel při podkování  
- vliv postoje končetin na kopytní pouzdro  
- poranění a léčba mezikostního svalu 
- anatomie pánevních končetin  
- výroba a úprava ortopedických podko 
 

 

 

 

Zpráva ze služební cesty 

Dne 23. - 25. 8. 2019 jsme se zúčastnili mezinárodního setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýn.  

Na letošní 38. ročník Hefaistonu přijelo 506 kovářů z 18 zemí. 

Bylo vystaveno 216 dovezených exponátů. 

Hefaistonu se zúčastnilo 10 kovářskýck škol. 

Vystavovali jsme zde tři lavičky a za jednu lavičku, kterou zhotovil náš žák, jsme dostali 3. místo 

z deseti přihlášených.    

25. 3. 2019 se učitel odb. výcviku oboru opravář zemědělských strojů účastnil jednání pracovní 

skupiny projektu MISTROVSKÁ ZKOUŠKA. Byl informován o metodice tvorby standardů pro 

mistrovské kvalifikace. Zavedení mistrovské zkoušky navazuje na přerušenou tradici mistrů řemesel, 

která v naší zemi v minulosti po celá staletí úspěšně fungovala i na současné zkušenosti s mistrovskými 
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zkouškami v zahraničí. Na tomto setkání učitel také loboval o zřízení ověřovacího a zkušebního místa 

na naší škole tj. Střední škole řemeslné v Jaroměři. 

 

 

Ve středu dne 3. 4. 2019 se učitelé odborného výcviku zúčastnili kurzu na VOŠ a SPŠ Rychnov 

nad Kněžnou. Kurz byl zaměřen na autodiagnostiku a jeho název je Elektronika v řízení chodu 

zážehových i vznětových motorů se vstřikováním a její diagnostika – efektivní, logickou a cenově 

dostupnou metodou. 

Toto byla praktická část kurzu, která navazovala na teoretickou část, které jsme se zúčastnili 

v březnu. Školil nás pan Ondřej Bek, Dis. z firmy MOTOR expert s. r. o. Přerov.  

 

 

 

Střední škola řemeslná – Jaroměř 

Jako každým rokem, tak i v letošním školním roce žáci učebního oboru umělecký kovář, zámečník 

a pasíř vyráběli v rámci ročníkových prací určité výrobky, na kterých si naše škola velice zakládá. 

Na základě úspěšného zhotovení této práce je žák připuštěn k praktické závěrečné zkoušce. Je to 

práce, která je každým rokem jiná, pro každého žáka individuální, může být v různém historickém 

slohu. Každý žák dostane od učitele odborného výcviku předlohu formou výkresu či fotky s předem  

danými rozměry a materiálem, ze kterého by se měl zhotovit daný výrobek v určitém časovém limitu. 

Tématem ročníkových prací pro školní rok 2018/19 byly lavičky, a to v několika různých tvarech 

a stylech. Téměř všechny byly v kombinaci se dřevem, v čemž nám pomohli naši šikovní truhláři, 

kterými naše škola též disponuje. 



36 

 

Letošní práce žáků jsou velice zdařilé, projevili obrovskou snahu a šikovnost a dokázali, že úsilí naučit 

se něco tak krásného stálo za to. 

Děkuji učitelům odborného výcviku, a to panu Aleši Nývltovi a panu Lukáši Mochanovi za pečlivou 

přípravu našich žáků.         

 

Zpráva o činnosti metodické komise všeobecně vzdělávacích a ekonomických 

předmětů za školní rok 2018/2019 

 

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

vyučuje 11 učitelů: Mgr. Borecká (ČJ, AJ), Mgr. Dušek (M), Mgr. Doležal (M, PP, ZPV), Ing. 

Karousová (PP, Inf.), Ing. Kaválek (ZSV), Mgr. Kočišová (Pr, ZSV), Mgr. Miler (AJ, TV), Mgr. 

Sychrová (ČJ, PP, ON, Ps), Ing. Štajgl (TV), Mgr. Ungermann (AJ, ZSV, ZPV), Mgr. Zavalov (PP), 

Mgr. Zmítko (TV, ZPV, ZSV), ekonomické předměty 2 učitelé: Ing. Karousová (EP, EKO, Úč), Mgr. 

Sychrová (MaM, PEK). 

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.  

18. června pro žáky maturitní třídy 2. D a 27. a 28. 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 11. 11. 2018, 23. 1. 2019, 8. 4. 2019 a 17. 6. 2019. 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. 

 

Zpráva z činnosti předmětové komise pro kovo obory ve školním roce 2018/2019 

 

Předmětová komise jednala sedmkrát za školní rok 2018/2019. Na prvním jednání byly odsouhlaseny 

otázky pro opravné zkoušky pro kovo obory. Toto jednání se konalo 28.8.2018. Následné jednání se 

týkalo odsouhlasení tematických plánů z jednotlivých odborných předmětů, aby byla zaručena 

harmonizace teoretické výuky s praktickou výukou a byly odsouhlaseny otázky na opravné zkoušky u 

kovooborů. Další jednání předmětové komise bylo 13.11.2018, kde hlavním tématem byly znalosti 

z předmětů, kde je nutné používat při výkladu přírodní vědy jako je  matematika a fyzika u žáků, kteří 

byli přijati do prvních ročníků a možná návaznost na jejich znalosti v technických předmětech. Na 

závěr tohoto jednání bylo konstatováno ze strany učitelů teorie, ale i učitelů z praktické výuky, že v 
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mnohých případech není na co navázat. Dalším bodem jednání byl prospěch žáků.15.1.2019 -  

předmětová komise hodnotila dosavadní výsledky prospěchu u kovooborů a dohodla se teoretická 

výuka s praktickou výukou o společném postupu u žáků u předmětů,  ve kterých žáci neprospívají 

z teorie, ale při praktickém vyučování vykazují přijatelné výsledky. Na dalším jednání 9.4.2019 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. Dne 

14.5.2019 bylo oznámeno Ing. Petrem Valáškem, že byly vygenerovány otázky z jednotného zadání 

pro závěrečné písemné práce u opravářů zemědělských strojů a  u kovářů a uměleckých kovářů. Další 

jednání ve školním roce 2018/2019  se konalo 30.5.2019 ohledně prospěchu prvních a druhých 

ročníků u kovo oborů, a jako poslední jednání předmětové komise bylo 26.8.2019 za účelem 

odsouhlasení otázek k opravným postupovým komisionálním zkouškám. 

 

Metodická komise pro učební obory truhlář a tesař 2018/2019 

Metodická komise se poprvé sešla ve školním roce 2018/19 dne 5. 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 2018 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 2019 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 2019 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 2018/2019 

 

 

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, Zdeněk Vítek, Romana Neufussová,  

  

2. Jednání komise: 
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 Komise se sešla desetkrát:  

 7.9.2018, 21.9.2018, 12.10.2018, 9.11.2018, 14.12.2018, 25.1.2019, 15.2.2019, 22.3.2019, 5.4.2019, 

14.6.2019 

  

3. Činnost komise: 

 

Komise zahájila svou činnost ve školním roce 2018/2019 a schválila náplň své práce pro tento 

školní rok, která spočívá ve 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 s nově vzniklého projektu Cerazmus +, který byl vytvořen z iniciativy 

nadnárodní organizace European Grouping of Territorial Cooperation Cities of Ceramics a je plně 

hrazen z programu Erazmus +. Výkonným koordinátorem projektu je italská vzdělávací instituce 

TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme a s možnosti se do projektu zapojit anebo 

varianty spolupráce (obor Umělecky keramik) 

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

předala výchovny poradce 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 2018/2019, seznámila se s prospěchem žáků a se 

seznamem problematických žáků jednotlivých tříd. 

 

Komise se seznámila s tematickými okruhy dle NZZ a tématy 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 2018/2019. 

 

   

4. Kalendář akcí:  

 

 Ve školním roce 2018/2019 se žáci uměleckých oborů zúčastnili následujících akcí: 

 

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

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

- Jarmark – Pohřebačka 

- Vánoční trhy – Kuks, Jaroměř, Hradec Králové 

- Celostátní soutěž kovářů v Dobřívi  

- Setkání kovářů, prezentace výrobků žáků školy v Sopotnici 
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5. Závěry komise: 

 

Komise zhodnotila svou činnost ve školním roce 2018/2019 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 2018/2019 

Ve školním roce 2018/2019 se realizovaly následující činnosti: 

- výměna WiFi po celé škole za modernější technologii (Aruba) 

- přesunutí starých WiFi ze školy do truhlárny + natažení kabelů k WiFi anténám na truhlárně 

- nákup a instalace nového serveru, NAS a firewallu 

- migrace starého serveru a všech učitelských PC a PC z hlavní PC učebny do domény 

- doinstalování programů Zoner Photo Studio X, ATANUA, Audacity, GIF Animator, Boss HTML Code 

na  všechny PC v hlavní PC učebně 

- údržba PC a tiskáren dle požadavků uživatelů 

- nákup a výměna fotoválce do dvou tiskáren Brother DCP-L2540DN (Borecká + Karousová) 

- výměna switche v truhlárně 

- nastavení nového NTB z dolní učebny pro Miler, Karousová, Čekalová, Neufussová, Svobodová 

- reinstalace starých učitelských NTB, aby mohli sloužit jako NTB v dolní PC učebně 

- zjištění stavu WiFi na DM - vytvoření formuláře pro odhad počtu zařízení 

- nákup a nastavení přenosné WiFi pro pana Doležala, aby mohl používat Sokrates 

- vytvoření nového systému přihlašování k WiFi pro žáky s hodinovou platností hesla 

- instalace nové síťové karty PC dveře22 učebna - stará přestala fungovat 

- instalace velké barevné tiskárny do PC učebny a na PC učitelů 

- přesunutí velké barevné tiskárny z PC učebny do ekonomického oddělení, instalace na PC, dodání 

switche 

- natažení nového kabelu do učebny 103 - vyřešení pomalého připojení na NTB v učebně přes WiFi 

- zprovozněnín Moodle pro soutěž tesařů 

- PC ze serverovny přeinstalován a dodán jako výměna za pomalý PC v truhlárnách 

- instalace tiskáren v Truhlárně PC Hrycik + PC Keramika 

30. 8. 2019 Ing. Hana Karousová 
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Program environmentální výchovy, vyhodnocení činnosti za škol. rok 2018/19                    

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. 

Celoroční školní aktivity: 

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

Škola pořádá exkurze do ČEZu Hradec Králové -   Alternativní zdroje energie, 

ekologická výroba energie. 

Škola promítá žákům videokazety, DVD s ekologickou nebo přírodovědnou 

Tematikou. 

 

Účel exkurze byl dvojí: odborný – týkající se kovářského a podkovářského řemesla, a historický – 
seznámit se se dvěma místy, o nichž se dozvěděli při vyučování v hodinách dějepisu a literatury, 
týkající se nejtemnějšího období novodobé historie.  
Žáky náplň exkurze zaujala, kázeňsky bylo vše bez problémů. 
 

 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…. 

 

 

 

i) údaje o výsledcích inspekční  činnosti provedené Českou školní inspekcí : 
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Ve školním roce 2018/19 Střední škola řemeslná byla podrobena kontrole ČŠI. 

Kontrola : Na základě anonymní stížnosti, která se týkala neplnění RVP v  oboru Podkovář 
a zemědělský kovář ve školním roce 2018/19 – konkrétně: 

1) žáci nezískávají řidičské oprávnění typu T, B a C 

2) neplnění některých metod svařování. 

Podle prošetření ČŠI  1. bod ve stížnosti je oprávněný, 2. bod je neoprávněný. 22.7. 2019 proběhlo 
jednání na KÚ KHK , závěr: Bylo domluveno přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 

 

 

j) základní údaje o hospodaření školy: 

 

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260    

Hospodaření v roce 2018     

(jen tabulková část)     

Příjmy:    v tis. Kč   

 Hlavní činnost Doplňková činn. Celkem  

Dotace na přímé výdaje na vzdělávání 22 151,2  22 151,2  

Dotace na nepřímé - provozní výdaje 3 640,4  3 640,4  

odpisy - z dotací 403 32,8  32,8  

excelence 9,3  9,3  

polytechnické vzdělávání 62,0  62,0  

zvýšení platů NP 173,0  173,0  

podpora odbor. vzdělávání 48,1  48,1  

šablony 311,4  311,4  

Dotace Město Jaroměř 22,0  22,0  

soutěže 9,0  9,0  

podpora oboru tesař 141,3  141,3  

oprava střechy 13 465,2  13 465,2  

erasmus 471,8  471,8  

Neinvestiční příspěvek celkem 40 537,5  40 537,5  

tržby za vlastní výrobky 537,1  537,1  

tržby z prodeje služeb 972,3 2 050,2 3 022,5  

výnosy z pronájmu 729,0  729,0  

ostatní výnosy 832,5  832,5  

výnosy z fondů 80,0  80,0  

úroky 0,0  0,0  

Příjmy celkem 43 688,4 2 050,2 45 738,6  

     

Výdaje:     

   v tis.Kč  

 Hlavní činnost Doplňková 
činnost 

Celkem  

materiál 1 637,3 180,3 1 817,6  

učebnice a učební pomůcky 38,1  38,1  

drobnýdlouhodobý majetek 314,5  314,5  

ochr.prac.prostředky pro zaměst. 48,0  48,0  

voda, plyn, elektrická energie 1 921,8 242,1 2 163,9  

opravy a údržba 13 379,8 125,1 13 504,9  

cestovné 46,4  46,4  

výkony spojů, poštovné 53,3  53,3  

stravování zaměstnanců   0,0  



42 

 

stravování žáků 215,9  215,9  

pohoštění 2,9  2,9  

školení a vzdělávání zaměstnanců 78,6 3,0 81,6  

konzultace, poradenské a práv.služby 36,0  36,0  

Internet 127,1  127,1  

programové vybavení   0,0  

ostatní služby 2 245,7 210,4 2 456,1  

manka a škody   0,0  

finanční náklady   0,0  

ostatní provozní výdaje 338,9  338,9  

odpisy 611,2  611,2  

daně a poplatky 9,6 4,6 14,2  

daň z příjmů 46,8  46,8  

platy + oon 16 367,1 776,1 17 143,2  

produktivní práce žáků 152,4  152,4  

zákonné odvody + FKSP 5 901,6 193,6 6 095,2  

Náklady celkem 43 573,0 1 735,3 45 308,3  

Hospodářský výsledek  115,4 315,0 430,4  

     

     

      

     

       

     

 

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů : 

Monitorovací zprávy k udržitelnosti projektů: 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji  

Šablony – od 1.9. 2017 do 31.8. 2019 – 726.0000 Kč. 

KAP, MAS – průběžná jednání 

Pedagogové školy jsou zapojeni do projektu Modernizace odborného vzdělávání pro 2 obory: 

podkovář a zemědělský kovář a umělecký kovář, zámečník a pasíř – NÚV PRAHA. 

Stáž žáků Střední školy řemeslné  Jaroměř  v Maďarsku a Rakousku v rámci projektu : 

 

 Erasmus + v lednu 2019 

 

Stáž našich žáků byla připravena ve spolupráci s agenturou ETEN Network pod vedením pana Janko 

Totha,  které Ihned po vánočních prázdninách dvě skupiny našich žáků vyrazily do světa na zkušenou. 

Umožnil jim to projekt Erasmus + v rámci výzvy KA1, který financuje odborné stáže žáků učebních 

oborů.  Naše škola obdržela  v programu Erasmus +, klíčové akci 1 – Projekty mobility osob – odborné 

vzdělávání a příprava grantovou podporu ve výši 23 982 Eur. 

V neděli 6. ledna 2019 vyrazila první skupina keramiků a tesařů pod vedením pana učitele Dimitre 

Zavalova do Budapešti.  Po ubytování a setkání se s agenturou 1CEBA, která nám vyhledala 

zaměstnavatele v Budapešti a zařídila ubytování, se naši žáci jeli seznámit se svými zaměstnavateli, u 

kterých pracovali po následující dva týdny.  
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Keramici nastoupili do firmy Witeg- Koporca  a tesaři do firmy Bakosfa. Obě skupiny za dva týdny 

získaly velké uznání od svých zaměstnavatelů díky dílu, které žáci vykonali. Keramici se zapojili do 

výroby keramických výrobků a  mohli si vyzkoušet výrobní proces, který dosud  u nás neměli možnost 

vidět. Tesaři vyráběli střechu nad  terasou a opět zadavatel práce velice ocenil jejich výsledek. 

O týden později v neděli 13. ledna 2019 vyrazila druhá skupina  opravářů zemědělských strojů 

a truhlářů do Vídně za doprovodu  paní učitelky Jarmily Borecké a na druhou polovinu pobytu přijel 

vykonávat doprovod skupiny   pan učitel Vít Miler.  Po úvodních informacích od vídeňské agentury 

Austraining se opět naši žáci rozjeli seznámit s firmami, kde budou po následující dva týdny pracovat.  

Opraváře přijal majitel autoservisu MAC-KFZ Technik a truhláře majitel firmy Gatto Mobel. Náročná 

práce přinášela uspokojení a mnoho zkušeností, ale hlavní je, že majitelé firem byli s prací našich  žáků 

nadmíru spokojeni.  O překvapivé, vtipné i poučné momenty během těchto  dvou týdnů nebyla nouze 

a  procvičení anglického  jazyka bylo také intenzivní.   

Na víkend naše agentury měly připravený  kulturně poznávací program a prohlídku centra měst 

s návštěvou vybraného muzea za doprovodu profesionálního průvodce. Žáci ve Vídni si vybrali 

technické muzeum. 

Po práci naši žáci poznávali města, kde pobývali poprvé v životě, poznávali kulturní památky těchto 

měst, naučili se domlouvat v obchodě, v dopravních prostředcích v místech, kde lidé mluví jazyky jim 

zcela neznámými – maďarštinou a němčinou, naučili se větší samostatnosti,  a to jsou velké přínosy 

těchto pobytů.  

Patří  velký dík za skvělou přípravu, organizační pomoc a množství cenných rad. 

 

 

Přehled akcí v DM (září 2018 – srpen 2019) 

 

Září 2018 

- 4. 9. 2018 vycházka s žáky 1. ročníků po městě 

Říjen 2018 

- 17., 18. a 23. 10. 2018 podzimní úklid listí kolem DM 

- 25. 10. 2018 utkání SŠŘ Jaroměř – tesaři z Francie, utkání v sálové kopané 

- 30. 10. 2018 Tlumočník – kinoklub v Jaroměři 

- 31. 10. 2018 Soutěž o nejhezčí a nejlépe vydlabanou dýni 

Listopad 2018 

- 6. 11. 2018 Jeden den ve středověku očima hrnčíře v prostředí východočeského městečka – 

výstava v muzeu v Jaroměři 

- 7. 11. 2018 podzimní úklid listí kolem DM 

- 13. 11. 2019 Jan Palach – kinoklub v Jaroměři 

- 26. – 29. 11. 2018 výroba adventních věnců 

 

 

Prosinec 2018 
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- 4. 12. 2018 Mikulášský běh do schodů 

- 4. 12. 2018 utkání SŠŘ Jaroměř – tesaři z Francie, utkání v sálové kopané 

- 11. 12. 2018 Špindl – kinoklub v Jaroměř 

Leden 2019  

- Soutěž o největšího sněhuláka 

- 15. 1. 2019 Důvěrný nepřítel – kinoklub v Jaroměři 

Únor 2019 

- 12. 2. 2019 Po čem muži touží – kinoklub v Jaroměři 

Březen 2019 

- 12. 3. 2019 turnaj v šipkách 

- 19. 3. 2019 Bohemian Rhapsody – kinoklub v Jaroměři 

-  

- grilování 

Duben 2019 

- 9. 4. 2019 turnaj v nohejbale dvojic 

- 16. 4. 2019 návštěva umělecké kolonie Bastion IV. 

Květen 2019 

- 14. 5. 2019 turnaj v biliáru 

- 21. 5. 2019 cyklovýlet – Amerika, Kuks, Šporkův Mlýn 

- grilování 

Červen 2019 

- 4. 6. 2019 cyklovýlet – písák Předměřice 

- 18. 6. 2019 – netradiční sporty – plážový volejbal a ringo 

- 19. 6. 2019 cyklovýlet – Braunův betlém 

- grilování 

 

Ubytovací akce v DM (září 2018 - srpen 2019)    

        

termín ubytování akce   účastníci   

21. - 23. 9. 2018 hokejový turnaj     

září 2018  Rekonstrukce střechy školy střechaři   

září 2017     pracovníci f. MIBOS  

5. - 6. 10  turnaj veteránů v ping-pongu Česká republika  

21. 10. - 2. 11. 2018 studijní pobyt  tesaři Francie  

říjen 2018  Rekonstrukce střechy školy střechaři   

říjen 2018     pracovníci f. GLOBEXO 

říjen 2018     pracovníci f. ARM PRO s.r.o. 

říjen 2018     pracovníci f. MIBOS  

listopad 2018 Rekonstrukce střechy školy střechaři   

listopad 2018    pracovníci f. FEMONT  

listopad 2018    pracovníci f. ARM PRO s.r.o. 
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listopad 2018    pracovníci f. GLOBEXO 

2. -.13.12.2018 studijní pobyt  tesaři Francie  

prosinec 2018    pracovníci f. GLOBEXO 

prosinec 2018    pracovníci f. ARM PRO s.r.o. 

15. - 17. 1. 2019 soutěž "Tesař 2019"  žáci SŠ obor tesař  

leden 
2019 

    pracovníci . DK PROFI s.r.o. 

leden 
2019 

    pracovníci f. GLOBEXO 

11. 2. - 1. 3. 2019 studijní pobyt  tesaři Francie  

14. - 16. 3. 2019 Podkovářský seminář  Česká republika  

27. - 31. 3. 2019 hokejový turnaj Winnewell cup mezinárodní turnaj st. žáků 

duben 2019    pracovníci DK PROFI s.r.o. 

květen 2019    pracovníci DK PROFI s.r.o. 

květen 2019    pracovníci INEX GROUP s.r.o. 

4. - 8. 5. 2019 modeláři   VKS Legal   

10. -12. 5. 2019 MČR mladšího žactva v ping-pongu SOKOL Josefov  

19. -24. 5. 2019 lektor   SIDAS   

24. - 26. 5. 2019 volby      

červen 2019    pracovníci INEX GROUP s.r.o. 

červenec 2019    pracovníci INEX GROUP s.r.o. 

29. 6. - 4. 7. 2019 basketbalový kemp  ČR   

9. - 16. 7. 2019 turisti      

srpen 
2019 

    pracovníci INEX GROUP s.r.o. 

srpen 
2019 

    pracovníci SVE Stavby Brno 

5. - 11. 8. 2019 Brutal Assault  mezinárodní  

12. - 17. 8. 2019 TDK Camp   ČR   

18. - 24. 8. 2019 Slávia Hradec Králové - vodní pólo ČR   

19. -25. 8. 2019 Basketbal Benešov - soustředění ml. 
žákyně 

  

26. - 30. 8. 2019 HCM Jaroměř -hokej  žáci   

        

        

        

 

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 
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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 : 

Výsledky školy v programu EXCELENCE:  

Účast na soutěži – republikové kolo Tesař 2018, družstvo 2 žáků, 4. místo. 

Republikové kolo – soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO, kategorie truhlář, 1. místo. 

   

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve vzdělávání  :   

Na naší škole není odborová organizace, ani žádná jiná organizace zaměstnanců či zaměstnavatelů.   

 

 

Poznámka :  

Ve výroční zprávě o činnosti Střední školy řemeslné v Jaroměři za školní rok 2018/19 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 30.8. 2019, GDPR ( informovaný souhlas ). 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne  17. 10.  2019. 

S Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2018/19  budou zaměstnanci seznámeni  

13. 11.2019 na pedagogické radě. 

 

 

V Jaroměři dne 7. října 2019     Mgr. Jitka Kočišová – ředitelka školy 

 

                                                                                                    …………………………… 

                

 


