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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:    Studničkova 260, 551 01 Jaroměř 

 

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 

vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, provozování autoškoly, cyklického doškolování svářečů 

v metodě ZK 311 1.1, ZK 111 1.1, ZK 135 1.1 a ubytovacích služeb. 

 

Cíle Střední školy řemeslné je 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. 
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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 

Ing. František Doležal – vedoucí vychovatel 

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 

Webové stránky: www.ssrjaromer.cz 

email:    sekretariat@ssrjaromer.cz 

datová schránka: sduvfsm 

                         

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.  

 

 

 

 

 



4 

 

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

 

Seznam oborů vyučovaných ve školním roce 2019/2020 – denního studia:   

Obory středního vzdělání s výučním listem:           

33 - 56 - H/01  Truhlář   

33 - 59 - H/01  Čalouník 

36 - 64 - H/01  Tesař 

41 - 54 - H/01  Podkovář a zemědělský kovář  

41 - 55 - H/01  Opravář zemědělských strojů  

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

82 - 51 - H/04  Umělecký keramik  

 

Celkové údaje o škole – k 30. 9. 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet tříd 
Celkový počet žáků na počátku 

školního roku 
Počet žáků na jednu 

třídu 
Počet žáků na učitele 

9 241 26,77 7,72 
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c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Úsek teoretického vyučování: 

Mgr. Jarmila Borecká – anglický jazyk, český jazyk 

Mgr. Vladimír Doležal – práce s počítačem, odborné předměty pro učební obory opravář 
zemědělských strojů, podkovář a zemědělský kovář, umělecký kovář, 
zámečník a pasíř 

Ing. Hana Karousová – matematika, ekonomika,  

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

Mgr. Jitka Kočišová – 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 

Mgr. Eva Sychrová – český jazyk, základy společenských věd, práce s počítači 

Ing. Ondřej Štajgl – motorová vozidla 

Ing. Jiří Richter – odborné předměty pro učební obory truhlář a čalouník 

Mgr. Patrik Ungermann – anglický jazyk, základy společenských věd 

Ing. Petr Valášek – odborné předměty pro učební obory truhlář 

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

Mgr. Petr Zmítko - 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 

Aleš Nývlt – učitel odborného výcviku, podkovář a zemědělský kovář, umělecký kovář, zámečník 
a pasíř 

Romana Neufussová – učitelka odborného výcviku, umělecký keramik 
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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 

Ing. František Doležal – vedoucí vychovatel 

Kamila Havrdová – vychovatelka 

Pavel Smékal – vychovatel 

 

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 – správce tělocvičny 

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 

Eva Záplatová – uklízečka 

Bc. Lidmila Zouharová – rozpočtářka 

Svobodová Martina – uklízečka 

Mitisková Daniela – uklízečka 

 

Celkový počet pracovníků:  

fyzicky 52, přepočtený počet 46,70       

Celkový počet pedagogických pracovníků: fyzicky 34, přepočtený počet 31,20             

Celkový počet nepedagogických pracovníků: fyzicky 18, přepočtený počet 15,50                   
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Ve školním roce 2019/2020 nastoupil na školu na místo pedagogického pracovníka celkem 
1 pracovník s úvazkem 0,62. 

 

Počet nekvalifikovaných pracovníků – 1, učitel odborného výcviku. 

d) údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy – na 
školní rok 2020/21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKOV Název oboru 1. kolo další kola 

 

počet 
přijatých se 

ZL 

  
počet 

přihlášek 
počet 

přijatých 
ZL 

počet 
přihlášek 

počet 
přijatých 

ZL Celkem 

33-56-H/01 Truhlář 27 22 17 0 0 0 17 

33-59-H/01 Čalouník 10 10 5 0 0 0 5 

36-64-H/01 Tesař 18 15 10 0 0 0 10 

41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář 15 11 10 0 0 0 10 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 33 32 22 0 0 0 22 

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 16 14 9 0 0 0 9 

82-51-H/04 Umělecký keramik 5 5 1 3 3 3 4 
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e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 
a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků 
závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek:  
 

Údaje o výsledcích ve vzdělávání  
  

I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků - 30. 6. 2020  

  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 

Žáci celkem 216 

Prospěli s vyznamenáním 8 

Prospěli  199 

Neprospěli 9 

        z toho opakující ročník 0 

Průměrný prospěch žáků 2,617 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 36,856 

        z toho neomluvených 1,912 

 

II. Žáci konající opravné či komisionální zkoušky    

    

Ročník Obor vzdělání 
Počet 
žáků 

Předmět 

1 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 

33-59-H/01 Čalouník  1 Český jazyk a literatura 

  1 Práce s počítačem 

      

41-55-H/01 Opravář zem. strojů 1 Základy společenských věd 

  1 Anglický jazyk  

      

82-51-H/01 Umělecký kovář  1 Anglický jazyk 

  2 Dějiny umění 

    2 Matematika 

2 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 

36-64-H/01 Tesař 1 Materiály 

  2 Český jazyk a literatura 

  2 Matematika 

  2 Matematika 

  1 Technologie 

      

82-51-H/01 Umělecký kovář  1 Základy společenských věd 

  1 Práce s počítačem 

  1 Český jazyk a literatura 

  1 Výtvarná výchova 
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  1 Dějiny umění 

3 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 

      

      

      

      

      

      

      

      

    

Komentář 

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

Slabá příprava na výuku, špatná docházka do školy, neodevzdaná zadání v rámci distanční výuky 

  

IV. Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek - 30. 6. 2020 

     

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky 
celkem 

Prospěli 
s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška         

64-41-L/51 Podnikání 0 0 0 0 

Závěrečná zkouška          

33-56-H/01 Truhlář 10 2 6 2 

36-64-H/01 Tesař 11 1 9 1 

41-54-H/01 Podkovář 9 2 4 3 

41-55-H/01 Opravář zem. strojů 19 1 12 6 

82-51-H/01 Umělecký kovář  12 0 10 2 

82-51-H/04 Umělecký keramik  6 1 5 0 

Celkem 67 7 46 14 

     

     

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 0       

z toho opravná maturitní zkouška         

             maturitní zkouška v náhr. termínu         

Závěrečná zkouška         

36-64-H/01 Tesař 1        
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z toho opravná závěrečná zkouška 1   1   

             závěrečná zkouška v náhr. termínu          

33-56-H/01 Truhlář 0       

z toho opravná závěrečná zkouška         

             závěrečná zkouška v náhr. termínu          

41-54-H/01 Podkovář a zem.kovář 2       

z toho opravná závěrečná zkouška 2   2   

             závěrečná zkouška v náhr. termínu          

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

z toho opravná závěrečná zkouška 3   2 1 

             závěrečná zkouška v náhr. termínu  1   1   

82-51-H/04 Umělecký keramik  0       

z toho opravná závěrečná zkouška 0   0   

Celkem 14   6 1 
 

 

VII. Hodnocení chování žáků - 30. 6. 2019 

    

  

Počet žáků – hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou       

Obory vzdělání s výučním listem 206 8 2 

    

    

 Výchovná opatření   Počet    

 Napomenutí třídního učitele  27   

 Důtka třídního učitele  74   

 Důtka ředitele školy  21   

 Pochvala třídního učitele  6   

 Pochvala ředitele školy  27   

 Podmíněné vyloučení ze školy  2   

 Vyloučení ze školy  0   

    

Komentář    

Uveďte hlavní důvody udělení výchovných opatření, např. v případě vyloučení ze školy, pochvaly 
ředitele apod.  

Pochvaly: reprezentace školy na soutěžích, na prezentacích oborů a školy  
Podmíněné vyloučení: neomluvené zameškané hodiny   
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 Členění podle oborů, ročníků a tříd – počty žáků za školní rok 2019/2020 k 30.6 
2020: 

f)  údaje o prevenci sociálně patologických jevů:   
 

Naše škola má pro prevenci sociálně patologických jevů vytvořen vlastní program, který 

vychází z analýzy aktuální situace školy, sledování výskytu rizikového chování ve škole v uplynulém 

školním roce a z diskusí s vedením školy, výchovným poradcem a učitelským sborem.  

V rámci prevence sociálně patologických jevů naše škola pravidelně spolupracuje s Pedagogicko-

psychologickou poradnou Náchod, Městskou policií Jaroměř a s neziskovou organizací Milíčův dům 

v Jaroměři.  

S Pedagogicko-psychologickou poradnou v Náchodě jsme v tomto školním roce začali spolupracovat 

v rámci adaptačních dnů pro jednotlivé první ročníky. Tyto dny se uskutečnily na počátku školního 

roku v září. Jejich cílem bylo vzájemné seznámení se žáků, snaha o stmelení třídního kolektivu 

a posílení tolerance vůči znevýhodněným žákům. Dny vedla metodička prevence při PPP a SPC 

v Náchodě. Formou her, kvízů apod. zjišťovala sociální klima ve třídě, místo žáků v nově se tvořícím 

kolektivu i jejich hodnotové žebříčky. 

S Městskou policií Jaroměř byly naplánovány preventivní besedy pro všechny tři ročníky, tj. 

pro všech devět tříd školy. Hlavními formami práce těchto besed, které Městská policie Jaroměř 

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

33-56-H/01 Truhlář 17 15 11 43 
1.A, 2.A,    

3.A 

33-59-H/01 Čalouník 6 6 2 14 
1.A, 2.A, 

3.A 

36-64-H/01 Tesař 10 11 8 29 
1.A, 2.A, 

3.A 

41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář 7 9 4 20 
1.B, 2.B, 

3.B 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 20 20 24 64 
1.C,2.C, 

3.C 

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 13 8 12 33 
1.B, 2.B, 

3.B 

82-51-H/04 Umělecký keramik 7 5 4 16 
1.B, 2.B, 

3.B 

 

Celkem 
80 74 65 219  
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poskytuje zdarma, je přednáška, prezentace informací, ale i interaktivní skupinová diskuse. Vedoucí 

oddělení prevence kriminality policie navštěvuje žáky přímo v jejich třídách. 

Časová dotace je 1 vyučovací hodina/třída.  

Pro jednotlivé ročníky byla předem domluvena následující témata: 

1. ročník – šikana, kyberšikana, Facebook 

2. ročník – trestní odpovědnost, vyhlášky, nařízení 

3. ročník – drogy a trestní odpovědnost s výrobou, distribucí nebo držením drog 

Vzhledem k pandemické situaci ve druhém pololetí školního roku, nebyly všechny besedy 

uskutečněny. Konkrétně se besedy konaly ve všech prvních a všech třetích ročnících, ze druhých 

ročníků absolvovala besedu pouze třída 2. C, termíny domluvené pro 2. A a 2. B již spadaly do 

období distančního vyučování, tudíž se neuskutečnily.  

Nestátní organizace Diakonie České církve evangelické – středisko Milíčův dům v Jaroměři 

uskutečňuje pro naši školu programy primární prevence již několik let zdarma. Žáci jednotlivých tříd 

docházejí do Milíčova domu a zde absolvují preventivní programy na předem domluvená témata, 

a to formou interaktivní skupinové diskuse a zároveň i nácvikem a tréninkem různých dovedností.  

Časová dotace těchto prevencí je 2 vyučovací hodiny/třída. Pro jednotlivé ročníky byla domluvena 

oproti dřívějším letům témata nová, upravená. Důvodem byla reakce v dotaznících a zájem 

studentů. V rámci dotazníkového šetření bylo zjištěno, že největším problémem, ale zároveň 

i největším zájmovým tématem pro naše žáky byly především drogy. Díky tomu se témata upravila 

takto:  

1. ročník – drogová závislost a prevence, užívání i dalších návykových látek 

2. ročník – drogová závislost a přenos pohlavních chorob, prevence rizikového sexuálního chování 

3. ročník – diskriminace, prevence rasismu a xenofobie, působení sekt a extrémistických 

náboženských směrů. Diskriminace pak byla zaměřena převážně na trh práce, neboť třetí ročníky se 

již pro vstup na pracovní trh připravují.  

I u návštěv Milíčova domu nastala stejná situace jako v případě městské policie. Programů se stihly 

zúčastnit všechny první a třetí ročníky, 2. B a 2. C. Pro třídu 2. A byl program naplánován na 

březnový termín, tudíž ho již tato třída nestihla absolvovat.  

Kromě těchto pravidelných akcí jsme k nám v letošním školním roce celkem čtyřikrát pozvali členy 

umělecké agentury Rajcha z Poličky, která nabízí v rámci sociálně patologické prevence pořady pro 

školy. Přijeli s dramatizací známého románu Radka Johna „Memento“ a s divadelním představením 

„Cesta do pekel“. Představení zhlédly všechny třídy naší školy. A vzhledem k tomu, že se nejednalo 
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o přednášku, ale o divadlo jednoho herce, kdy se žáci dostali přímo do centra dění, velmi je to 

ovlivnilo, jak následně v diskusích ve třídách vyšlo najevo. „Memento“ je román o narkomanech, 

pro něž se hlavním a jediným smyslem života stalo fetování. „Cesta do pekel“ vychází ze skutečných 

příběhů lidí, kteří od lékařů vyslechli tvrdý ortel v podobě diagnózy „HIV pozitivní“. Důvodem 

velkého úspěchu těchto produkcí bylo i to, že ve věkové kategorii našich žáků se často téma nákazy 

začíná zlehčovat, a přitom dochází k velkému nárůstu nakažených právě mladých lidí.  

V rámci připomínky 30. výročí „sametové revoluce“ proběhlo v naší škole několik akcí. Jednou z nich 

byla účast na výstavě v Pasáži Jaroslava Žáka s názvem „Pravda vítězí“. Žáci si prohlédli dobové 

fotografie včetně té z vystoupení Václava Havla na podloubí v Jaroměři a přečetli si na panelech 

informace o společenské a politické situaci po 17. listopadu 1989. Zároveň ve skupinkách vyplňovali 

pracovní listy. Tímto způsobem si připomněli dobu, která přinesla demokracii do naší země.   

Kromě toho se třídy 2. A a 2. B vypravily do Prahy na Letnou, kde absolvovaly program s názvem 

„Komunikace 89“. Jednalo se o výstavu fotografií a videí z jednotlivých přelomových dnů v listopadu 

1989. Průvodce vysvětlil problémy, se kterými se organizátoři museli při vzájemné komunikaci 

potýkat, což byla věc, kterou si naši žáci vzhledem k současné digitalizované době vůbec neuměli 

představit. Součástí výstavy byl i workshop, ve kterém si žáci zkusili vytvořit plakáty odkazující na 

dobu před 30 lety. Všem třídám byl ve škole také promítnut film „Něžná revoluce“, opět 

s následnou diskusí ve třídách, aby se připomnělo nebezpečí totalitního státu a potřeba chránit 

výdobytky demokracie. 

V průběhu první poloviny školního roku, než nastala on-line výuka, došlo k 6 případům výskytu 

rizikového chování v naší škole. Jejich řešení se účastnili zákonní zástupci žáků, dotyčný žák, vedení 

školy, třídní učitelé, výchovný poradce, metodička prevence, učitelé, jichž se řešený případ týkal, 

příp. kurátorka. Ze všech těchto jednání jsou vyhotoveny zápisy s podpisy všech zúčastněných.  

Jednalo se o řešení těchto přestupků:  

závažné přestupky vůči školnímu řádu:  1 (1. ročník) 

slovní útoky na pracovníky školy:          4 (vše 1. ročník) 

užívání konopných látek:                        1 (3. ročník) 

 

Vypracovala:  Mgr. Eva Sychrová 
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g)  údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků – od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 

 
Karel Kysilka   podkovářský seminář v hřebčíně v Mělníku 
Karel Volšička   školení svařování Česká Třebová 
Mgr. Jarmila Borecká  školení Erasmus+ Praha 
Ing. Ondřej Štajgl  školení KAP Hradec Králové 
Zdeněk Vítek   jednání NÚV Praha 
Jiří Cerhák   seminář „Novinky ve svařování“ Pardubice 
Učitelé svařovny KD  školení obsluh plynových a tlakových zařízení 
Bc. Ladislav Kubias  jednání Cech KPT Humpolec 
Ing. Ondřej Štajgl  seminář AŠSK Praha 
Ing. Petr Valášek  jednání Cech KPT Humpolec 
Mgr. Jitka Kočišová  seminář „Praktické příklady pracovního práva ve školství“ HK 
Ing. Petr Valášek  jednání Cech čalouníků Brno 
Mgr. Jitka Kočišová  odborná stáž Francie    
Mgr. Vladimír Doležal  školení Hradec Králové 
Martin Novák   odborná stáž Volyně 
Ing. Ondřej Štajgl  seminář KAP II Hradec Králové 
Bc. Ladislav Kubias  seminář „Minulost a budoucnost inovací střech“ Praha 
Jiří Cerhák   seminář „Instruktor svařování“ Česká Třebová 
Mgr. Jarmila Borecká  stáž Erasmus+ Miláno 
Mgr. Vít Miler   stáž Erasmus+ Miláno 
 
 
Exkurze od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 
  
Mgr. Eva Sychrová  exkurze SVK Hradec Králové 
Mgr. Patrik Ungermann exkurze Lysá nad Labem 
Renáta Prokopová  exkurze Brno, Lomnice, Rusava, Bystřice pod Hostýnem  
Mgr. Vít Miler   exkurze Lysá nad Labem 
František Pešina  exkurze Brno, Lomnice, Rusava, Bystřice pod Hostýnem 
Jaroslav Prostředník  exkurze Brno, Lomnice, Rusava, Bystřice pod Hostýnem 
Ing. Petr Valášek  exkurze Brno, Lomnice, Rusava, Bystřice pod Hostýnem  
Mgr. Dimitre Zavalov  exkurze Archeopark Všestary 
Martin Novák   exkurze Brno, Lomnice, Rusava, Bystřice pod Hostýnem 
Mgr. Jiří Richter  exkurze Brno, Lomnice, Rusava, Bystřice pod Hostýnem 
Mgr. Vladimír Doležal  exkurze Lysá nad Labem 
Mgr. Eva Sychrová  dějepisná exkurze Praha 
Mgr. Vít Miler   dějepisná exkurze Praha 
Mgr. Eva Sychrová  divadelní představení – Klicperovo divadlo Hradec Králové 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků – od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 
 
Bc. Ladislav Kubias  školení lešenářů 
Mgr. Eva Sychrová  seminář „Pohled na subkultury a život. styl mládeže“ HK 
Mgr. Jitka Kočišová  seminář „Konkurzní řízení na ŘŠ“ Praha 
Jiří Cerhák   seminář pro svářečské technology Pardubice 
Mgr. Jitka Kočišová  seminář „Nová realita 2020“ HK 
Zdeněk Vítek   školení NPI Praha 
Mgr. Vladimír Doležal  školení Microbit HK 
Ing. Petr Valášek  seminář „Bezpečnost pro školy“ HK 
Ing. Ondřej Štajgl  seminář „Bezpečnost pro školy“ HK 
Bc. Ladislav Kubias  kurz obsluh motorových řetězových pil Náchod 
Mgr. Jitka Kočišová  seminář „Jak se připravit na konkurz ŘŠ“ HK 
Ing. Hana Karousová  seminář „Daně z příjmu 2020“ Praha 
Ing. Hana Karousová  seminář pro školní maturitní komisaře HK 
Radovan Hynek  kurz „Instruktor svařování“ Česká Třebová 
Ing. Petr Valášek  školení „Microsoft ve školách“ HK 
Ing. Ondřej Štajgl  seminář KAP II Hradec Králové 
Mgr. Vladimír Doležal  školení „Microsoft ve školách“ HK 
Ing. Ondřej Štajgl  seminář KHK – obor stavitelství Náchod 
Ing. Petr Valášek  seminář KHK – obor stavitelství Náchod 
Ing. Petr Valášek  seminář „Dřevostavby“ HK 
     
 
Exkurze od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 
 
Ing. Ondřej Štajgl  exkurze Wikov Hronov 
Ing. Petr Valášek  exkurze Wikov Hronov 
Karel Volšička   exkurze Wikov Hronov 
Jiří Zelený   exkurze Wikov Hronov 
Jiří Cerhák   exkurze Wikov Hronov 
Ing. Petr Valášek  exkurze Dřevotvar Jablonné n. O. 
Jaroslav Prostředník  exkurze Dřevotvar Jablonné n. O. 
Ladislav Hrycík   exkurze Dřevotvar Jablonné n. O. 
František Pešina  exkurze Dřevotvar Jablonné n. O. 
Mgr. Jiří Richter  exkurze Dřevotvar Jablonné n. O. 
Ing. Libor Kaválek  exkurze Dřevotvar Jablonné n. O. 
Martin Novák   exkurze Dřevotvar Jablonné n. O. 
Mgr. Petr Zmítko  exkurze UniAgro Zaloňov 
Mgr. Patrik Ungermann exkurze UniAgro Zaloňov 
Mgr. Vít Miler   lyžařský kurz Pec pod Sněžkou 
Ing. Ondřej Štajgl  lyžařský kurz Pec pod Sněžkou 
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h)  údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 
 

Členství v organizacích:  

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů 

Cech dekoratérů a čalouníků a truhlářů, z. s. 

Sdružení Středních škol pro rozvoj venkova 

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

Hospodářská komora České republiky 

 

Spolupráce s organizacemi: 

Hospodářská komora České republiky – Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje 

Česká svářečská společnost ANB – Česká Třebová 

Odbor dopravy a silničního hospodářství – Jaroměř 

Veterinární klinika – Brno 

Městské kulturní středisko – Jaroměř 

Městské muzeum – Jaroměř 

Pevnost Josefov 

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

Národní památkový ústav – Josefov 

Spolek Větrák – Borovnice 

 

Seznam spolupracujících podniků a firem v rámci realizace praktického vyučování: 

Metrostav, a. s., Praha 

Farmet, a.  s., Česká Skalice 

Kratzer, s. r. o., Jaroměř 

Gumotex, a. s., Jaroměř 

Michal Brzek – Tesařství Holohlavy 

LUMCO s. r. o., Česká Skalice 

Bohuslav Šnajdr – Tesařství Komařice 

Truhlářství Vojtěch, Dolní Radechová 

KASPER CZ, Trutnov 
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Milan Fischer – TRUHLÁŘ, Česká Skalice 

Opravárenství Rasošky, s.r.o., Rasošky 

Polstrin Design, s. r. o., Hradec Králové 

Jech, s. r. o, Dobruška 

CDS, s. r. o., Náchod 

Ivo Stawaritsch – kovářství, Kostelec na Hané 

Karel Kuhnel – opravárenství, Komárov a další 

 

Jako členové Hospodářské komory KHK se zúčastnili zaměstnanci i žáci řady odborných seminářů 

pořádaných HK se zaměřením na stavitelství, přičemž jsme využili i možnosti úhrady cestovného ze 

strany HK na exkurze pro naše žáky. V navázané spolupráci budeme pokračovat i v nastávajícím 

školním roce. I v tomto školním roce jsme se spolu se Základní školou Boženy Němcové v Jaroměři 

zúčastnili soutěže T-PROFI Talenty pro firmy, která se konala v areálu firmy WIKOW MGI, a. s. 

Hronov. 

                                                     

                                                                                                  

Spolupráce naší školy se společností Metrostav, a. s. Praha: 

Naše škola zahájila spolupráci se stavební společností Metrostav, a. s. v roce 2015. Bylo uzavřeno 

tzv. Memorandum o spolupráci mezi Metrostavem, a. s. a Střední školou řemeslnou v Jaroměři. 

Metrostav, a. s. má hlavně zájem o žáky, kteří se připravují v učebních oborech opravář 

zemědělských strojů, tesař a truhlář. 

Společnost Metrostav, a. s. těmto žákům nabízí ekonomické zajištění po dobu přípravy na povolání, 

materiální podporu pro odborný výcvik a následně uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou – 

samozřejmě za předpokladu úspěšného studia a jeho řádného ukončení. Této nabídky v tomto 

školním roce nadále využívají 2 žáci ze 3. ročníku oboru Truhlář a nově jeden žák prvního ročníku 

učebního oboru Opravář zemědělských strojů.  
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Metrostav, a. s. se jako partner s námi účastní prezentace škol a zaměstnavatelů, který pořádá 

každoročně v okresních městech Hospodářská komora České republiky – Krajská hospodářská 

komora Královéhradeckého kraje. Pro naše žáky a pedagogické pracovníky organizuje odborné 

exkurze na realizovaných stavbách a organizuje odborné přednášky na naší škole. Tato velká 

spolupráce je v hlavní míře zásluhou paní Zuzany Junkové, pověřené pracovnice společnosti 

Metrostav, a. s. 

                               

 

Prezentace a další činnost kovodílny 2019/20 

                       

Září – Královéhradecké krajské dožínky 

Listopad – Vánoční trhy v Kuksu, Vánoční kování v Oselcích 

Prosinec – Vánoční trhy u muzea v Hradci Králové 

Ostatní akce, kterých jsme se každoročně účastnili, byly vlivem pandemie COVID-19 zrušeny, stejně 

tak jako každoročně naší školou pořádaný Podkovářský seminář, který by byl v pořadí již 

dvaadvacátý. 

 

 

Svářečská škola ve školním roce 2019/2020: 

 

Svářečská škola ve školním roce 2019/2020 byla plně využita žáky SŠŘ. 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 

netavící se elektrodou v ochraně inertního plynu ZK 141 8. Celkem se základních kurzů svařování 

zúčastnilo 67 žáku. Svářečské zkoušky se konaly ve dnech 22. 11., 29. 11., 26. 2., 27. 2., 5. 3., 6. 3., 
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25. 6. Kurz zaškolení obalenou elektrodou ZP 111-1 1.1 absolvovalo 5 osob a kurz ZP 141-1 

absolvovalo osob 8. Zaškolení pro stehování netavící se elektrodou v inertním plynu absolvovala 

1 osoba. Periodického přezkoušení a doškolení se zúčastnilo 49 svářečů.  

Účast na školení a seminářích: 

Dne 15.10.2019 jsem se zúčastnil semináře Novinky ve svařování, který se konal v Pardubicích.             

Dne 6. 12. 2019 jsem se zúčastnil školení pro vedoucí svářečských škol konaný také v Pardubicích. 

Karel Volšička se zúčastnil kurzu doškolení a recertifikaci instruktorů svařování ve dnech 27. 8. - 30. 

8. 2019, který se konal v České Třebové. Stejný kurz absolvoval i Jiří Cerhák od 26. 11.  do 29. 11. 

2019. 

Vypracoval:    Jiří Cerhák 

 

 

Prezentace a další činnost truhlářské dílny 2019/20 

 

1. 9. – 13. 11. 2019 Výstavba větrného mlýnu v Borovnici 

14. 9. 2019   16. Královéhradecké krajské dožínky 

19. 9. 2019  29. Stavební veletrh FOR ARCH - žáci 1. A a 2. A s učiteli OV oborů truhlář, tesař  

17. – 19. 9. 2019 Finále SUSO Praha 

28. 9. 2019  9. ročník Pohřebačského jarmarku 

23. – 25. 10. 2019 Odborná stáž Volyně 2019 

13. 11. 2019  15. ročník Soutěže zručnosti ZŠ 

20. 11. 2019  Seminář Praha „Minulost a budoucnost inovací střech“  

29. – 30. 11. 2019 30. MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH 2019 v Hradci Králové 

8. 1. 2020  Oblastní kolo Mistrovství ČR oboru truhlář v Jaroměři 

7. 1. 2020  Školení na motorové pily 

22. 1. 2020  Školení systémového bednění ve firmě PERI  

19. – 30. 1. 2020 Stáž francouzských tesařů z Marseille 

6. – 8. 2. 2020  Prezentace tesařského řemesla výstava střechy Praha 2020 

26. 2. 2020  7.  ročník Mistrovství ČR v oboru Truhlář na stavebním veletrhu v Brně  

26. 2. – 28. 2. 2020 18.  ročník Mistrovství ČR v oboru Tesař na stavebním veletrhu v Brně 

26. 2. – 28. 2. 2020 9.  ročník Mistrovství ČŘ v oboru Čalouník na stavebním veletrhu v Brně 
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Dny otevřených dveří – 16. 11. 2019; 22. 11. 2019; 7. 12. 2019; 18. 12. 2019; 18. 1. 2020; 24. 1. 

2020; 8. 2. 2020 

Celoročně exkurze pro žáky ZŠ a MŠ 

Ostatní akce, kterých jsme se každoročně účastnili, byly vlivem pandemie COVID-19 zrušeny. 

 

Finále soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO 2019 

 

Z pěti oblastních kol se do finále probojovali z naší školy Richard Páca a Ondřej Porubek za obor 

truhlář. V silné konkurenci 10 družstev, 8 z Česka a 2 ze Slovenska, se žáci snažili ukázat, co umí. 

Finálové kolo se konalo na výstavišti PVA v hale 6, v rámci veletrhu FOR ARCH v Praze Letňanech od 

17. – 20. 9. 2019. Výrobek nebyl příliš obtížný, jak bývalo zvykem. Potvrdili to minimální rozdíly. 

Vyráběla se dětská stolička. Na výrobu měli žáci čtyři dny, ve kterých museli prokázat zručnost jak 

manuální, tak i strojovou. Měli k dispozici elektrické strojky od společnosti Mafell, DeWalt, které jim 

pomohly docílit skvělého výsledku. Aby toho neměli málo, měli žáci i teoretickou část, kde museli 

prokázat odbornou znalost z oboru truhlář. V celkovém hodnocení se podařilo SOŠ Dřevářská, 

Spišská Nová Ves umístit na prvním místě. Richard Páca a Ondřej Porubek z naší SŠ řemeslné, 

Jaroměř si odvážejí krásné druhé místo. Tím se stali nejlepším českým družstvem. Na třetím místě 

se umístila SOU Hluboš. 

Martin Novák 

 

XXX. Muzejní adventní trh 2019   29. 11. - 1. 12. 2019 
 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové přivítalo návštěvníky u nově zrekonstruovaného muzea 

na Eliščině nábřeží v rámci tradičních, letos jubilejních, XXX. Muzejních adventních trhů, které 

každoročně navštíví přes 8 000 návštěvníků. Zaměřily se nejen na prodej, ale také ve větší míře na 

prezentaci a ukázky řemeslné práce. Vedle zkušených lidových řemeslníků se zúčastnili i naši žáci 

Střední školy řemeslné v Jaroměři. Ukázky truhlářské, kovářské a keramické práce zaujaly davy 

kolemjdoucích a výrobky pak šly rychle na odbyt. Naše škola se této akce zúčastnila od pátku 29. do 

30. listopadu. Reprezentovalo nás celkem průběžně jedenáct žáků pod vedením učitelů odborného 

výcviku Romany Neufussové, Jaroslava Prostředníka a Františka Pešiny, kterým skládáme obdiv 

a velké poděkování. Jedná se o tyto žáky: Ludmila Říčařová, Martin Laža, Josef Mostecký, Aneta 

Korečková, Barbora Paclíková, Adéla Kabátová, Nikol Tomášková, Karel Krčmář, Jakub Ježek, Jakub 

Exnar a Matouš Lacko. 
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Regionální kolo Mistrovství České republiky oboru Truhlář pro Pardubický a Královéhradecký kraj 
 

                                              

 

Dne 8. ledna 2020 se na Střední škole řemeslné v Jaroměři konalo regionální kolo Mistrovství České 

republiky oboru Truhlář pro Pardubický a Královéhradecký kraj pod patronací Českého klastru 

nábytkářů. 

Úkolem soutěžících bylo vyrobit skládací stoličku z bukového dřeva s látkovým sedákem dle 

výkresové dokumentace v časovém úseku pěti hodin. Soutěžící, kterých se sešlo celkem 11, ze 6-ti 

škol mohli k výrobě používat pouze ruční nářadí a stojanovou vrtačku.  

Nejlépe si s úkolem poradil, a tudíž se na 1. místě umístil, Jaromír Rouha ze Střední školy stavební 

Vysoké Mýto. 
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Druhé místo obsadil Lukáš Šťastný před Richardem Pácou – oba ze Střední školy řemeslné Jaroměř, 

kteří tím pádem vyhráli v soutěži družstev (pod vedením Františka Pešiny – učitele odborného 

výcviku). 

 

 

Jaromír Rouha (Střední škola stavební Vysoké Mýto) za Pardubický kraj a Lukáš Šťastný (Střední 

škola řemeslná Jaroměř) za Královéhradecký kraj následně postupují na mezinárodní Mistrovství 

České republiky oboru Truhlář, která se koná jako doprovodný program veletrhu nábytku 

a bytového designu MOBITEX v Brně 27. 2. 2020. 

Děkujeme všem zúčastněným žákům, ale i učitelům odborného výcviku, kteří žáky na soutěž 

připravovali a doprovázeli. 

Poděkování patří i odborné hodnotitelské komisi ve složení: Ing. Radek Brychta – Klastr českých 

nábytkářů; Ing. Daniel Kynšt – Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí; Svatopluk Vojtěch – 

Truhlářství Vojtěch; Ing. Jiří Odvárka - MAFELL A. G. 

Sponzorsky se na ocenění nejlepších podílely firmy MAFELL A.G., BeA CZ, spol. s r. o. a Dřevotvar 

družstvo Jablonné nad Orlicí, za což jim patří také velké poděkování.   

                                                                                      

15. Ročník Soutěže zručnosti žáků 8.  a 9. tříd 

 

Dne 13. listopadu 2019 probíhala na naší Střední škole řemeslné v Jaroměři opět „SOUTĚŽ 

ZRUČNOSTI“ žáků 8. a 9. tříd. Letos se zúčastnilo osm základních škol: 

ZŠ a MŠ Krčín 

ZŠ a MŠ Chválkovice 

ZŠ Na Ostrově, Jaroměř 

ZŠ B. Němcové, Jaroměř 

ZŠ a MŠ Teplice nad Metují 

ZŠ Podharť, Dvůr Králové n. L. 
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ZŠ Jaroměř – Josefov 

ZŠ Velké Poříčí 

ZŠ Broumov, Hradební – se omluvila 

 

Celkem soutěžilo 63 žáků ze základních škol. 

 

Soutěž se skládala ze čtyř disciplín: 
– zrcadlo – spojování deseti bodů v zrcadlovém obrazu 
– poznávací – poznávání různých druhů 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 

Pořadí žáků 9. tříd (celkem 26 soutěžících): 
1. Piroutek Josef     ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 

2. Hanel Jan                ZŠ a MŠ Chvalkovice 

3. Dvořák Martin        ZŠ a MŠ Chvalkovice 

 

Pořadí žáků 8. tříd (celkem 37 soutěžících): 
1. Jánský Josef            ZŠ B. Němcové, Jaroměř 

2. Hauck Martin          ZŠ a MŠ Teplice nad Metují 

3. Tomek Ondřej         ZŠ B. Němcové, Jaroměř 

 

  

 

Odborná stáž Volyně 2019 

 

Stáž byla organizována VOŠ a SPŠ Volyně ve dnech 23. 10. až 25. 10. 2019. 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 jel Richard Páca, Ondřej 

Porubek a Michal Kollert. 

https://ssrjaromer.cz/wp-content/uploads/HR_1.jpg
https://ssrjaromer.cz/wp-content/uploads/HR_2.jpg
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Letošní program zahrnoval práci na řezacím a gravírovacím laseru, základy práce se softwarem 

SEMA, 3D modelování, převod dat do EKP (ovládání CNC linky), příprava dat pro export. Dále 

proběhla motivační přednáška a ukázky kompletních projektů speciálních konstrukcí, kde jsme 

viděli realizace 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. 

Závěr stáže je, že veškerá výroba směřuje k výrobě na CNC strojích. 

Martin Novák 

 

 

 

 

Prezentace a další činnost tesařské dílny 2019/20 

Výstavby větrného mlýnu obec Borovnice (1. 9. až 13. 11. 2029) 

Do projektu větrného mlýna v obci Borovnice byla Střední škola řemeslná v Jaroměři zapojena od 

samého začátku. 

Po získání projektové dokumentace nastala přípravná fáze, která spočívala ve studiu dochovaných 

větrných mlýnů německého typu na Moravě. Nápomocny byly také dochované historické fotografie 

z demontáže větrného mlýna v Borovnici z roku 1968. Dále jsme navštívili také skanzen v Kouřimi, 

kde jsme se seznámili se zbylými prvky původního mlýna. Po prostudování projektové dokumentace 

a vypsání jednotlivých prvků konstrukce bylo dohodnuto rozdělení prací mezi školami a ostatními 

dodavateli. Zde musím vyzvednout výbornou spolupráci s panem Františkem Mikyškou, mistrem 

sekerníkem. 

Nikdo z nás neměl žádnou zkušenost s výstavbou takovéhoto mlýna. Nebyli ani pamětníci, jelikož 

poslední mlýn tohoto typu byl od základu postaven před 150 lety. Náročnost celé konstrukce 

umocnila ještě skutečnost, že konstrukce mlýna je otáčivá. Točení konstrukce zajišťují tři trámy – 

„matka“, „babka“ a „dědek“, které zároveň nesou celou konstrukci mlýna na základovém dubovém 

kříži s „tatíkem“ a „apoštoly“. Při závěrečných praktických zkouškách oboru tesař v roce 2019 byl 

vyroben krov střechy mlýna. Začátkem nového školního roku 2019/2020 bylo započato s výrobou 
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samotné kostry mlýna. Koncem měsíce října 2019 byla vyrobená konstrukce v tesárně školy 

rozebrána, převezena a znovu sestavena na místě stavby. Za pomoci autojeřábu byla vztyčená 

a osazena na základový kříž a všechny tesařské spoje se zajistily akátovými kolíky. Začátkem 

listopadu 2019 byla ve škole doplněna konstrukce o šalandu a krov nad schodištěm. Za zmínku stojí 

uvést, že při výrobě kostry mlýna s vazbou střechy bylo opracováno řezivo v objemu 21,5 m3. Žáci 

učebního oboru tesař pracovali pod vedením učitelů odborného výcviku Martina Brauna, Ladislava 

Kubiase a Jaroslava Prostředníka. 

Zapsal:  Ladislav Kubias 

                                                                
 

 

9. ročník Pohřebačského jarmarku (28. 9. 2019) 

 

Již tradicí se stala na svátek sv. Václava účast naší školy na Pohřebačském jarmarku. Jsme zváni na 

tuto akci pořadatelem každoročně a je nám poskytována plocha zcela zdarma pro prezentaci naší 

školy. Velmi si této možnosti vážíme i vzhledem k tomu, že letošní 9. ročník překonal svojí 

návštěvností všechny předcházející. V krásném prostředí obce Pohřebačka, prezentovali naši žáci 

řemeslo uměleckého keramika a tesaře. Velký dík patří především žákům, 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 

tesařskou výrobu kolíkových spojů. 

Akce se zúčastnili žáci: Dušan Kolář 1. B, Kristýna Paseková 3. B, Jonáš Linhart a Jan Praslička, oba ze 

třídy 3. A. 

Pedagogický doprovod: Martin Novák, Ladislav Kubias 

 

Stáž francouzských tesařů z Marseille na naší škole 

 

Ve dnech 19. ledna – 30. ledna 2020 hostila naše škola skupinu 5 tesařských učňů + mistra 

a tlumočnici. Marseille, hlavní město Provence, je po Paříži druhé největší město Francie. Leží 
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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. V této skupině byli 

výrazně talentovaní žáci 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. Ve volných dnech byl připraven doprovodný 

program: návštěva Třebechovického betlému, skanzenu Krňovice, Bíle věže v Hradci Králové, 

návštěva Josefovské pevnosti a větrného mlýna. 

Ladislav Kubias – učitel OV oboru Tesař 

 

Prezentace tesařského řemesla – výstava Střechy Praha 2020 

Výstava „Střechy Praha 2020“ je největší výstavou v Praze zabývající se střešními konstrukcemi 

a doplňky pro stavebníky. Letos se konal již 22. ročník. Naše škola se na této prestižní výstavě 

prezentuje již sedmým rokem za podpory cechu KPT ČR, který našim tesařům zdarma poskytne 

plochu na výstavišti. Ukázka tesařského řemesla probíhala u stánku cechu KPT v hale číslo 4 přímo 

v aréně pro tesaře a vzbudila velkou pozornost. Naši studenti oboru tesař vyráběli myslivecký 

posed, navíc po tři dny trpělivě odpovídali na zvídavé dotazy návštěvníků výstavy. Mezi návštěvníky 

veletrhu, kteří se zastavili u našeho stánku, bylo hodně bývalých a současných řemeslníků. 

Poděkování patří především žákům oboru tesař, kteří výborně reprezentovali naši školu: 

Tesaři 3. A – Filip Jókala, Jonáš Linhart, Ondra Rous, Pavel Jirásek 

 

 

Pedagogický doprovod: Ladislav Kubias 

18. ročník mistrovství České republiky v oboru vzdělávání tesař s mezinárodní účastí 

 

18. ročník se uskutečnil v nádherných prostorách výstaviště Brno v hale A2 u příležitosti stavebního 

veletrhu. Úkolem dvoučlenných družstev reprezentujících svoji školu bylo v časovém limitu 13 hodin 

postavit bednění a model krovu pultové střechy s úžlabím. Konkurenční prostředí a možnost 
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porovnání svých dovedností se stejně starými vrstevníky je cenná zkušenost do dalšího profesního 

života. Střední školu řemeslnou reprezentovali žáci třetího ročníku Šimon Hampl a Jonáš Linhart. 

V konkurenci svých vrstevníků se rozhodně neztratili, v závěrečném hodnocení jim patřilo krásné 

3. místo. Z Brna si odváželi naši studenti nejenom pohár, medaile, věcné ceny, ale hlavně nové 

zkušenosti. 

Zapsal:  Ladislav Kubias 

 

 

Školení a kurzy ve školním roce 2019/2020 pro obor „tesař“  

 

Minulost a budoucnost inovací střech.  

Tesaři 3. A a 2. A se zúčastnili dne 20. 11. 2019 v Praze semináře pořádaného Cechem klempířů, 

pokrývačů a tesařů ČR. Ve dvacetiminutových blocích se střídaly přednášející v tématech 

souvisejících se střešními konstrukcemi. Největší pozornost studentů upoutala přednáška p. Oravce 

o plavení dřeva pro budovu Kalicha v Litoměřicích. 

 

Kurz lešení 7.1 2020 periodické školení Ladislav Kubias 

 

Školení motorové pily pro studenty, bývalé studenty a zaměstnance školy. 

Termín školení: 4 a 5. 2. 2020 účast 12 žáků + periodické přeškolení 10 účastníků. 

 

Prezentace a další činnost čalounické dílny 2019/20 

 

Studenti oboru čalouník se zúčastnili exkurzí ve společnosti Microtex, a. s. (výroba potahových 

textilií), BPP, spol. s r. o. (zpracování polyuretanových pěn) a ve společnosti TON, a. s. (výroba 

ohýbaného nábytku). Dále ve spolupráci se společností AHORN proběhl v budově školy seminář na 

téma zdravé spaní. Družstvo ve složení Anna Melicharová (2. ročník) a Lukáš Hofman (3. ročník) na 

soutěži Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí oborových dovedností obor čalouník 

v Brně obsadili 1. místo. 
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V praktické výuce žáci pracovali na renovacích čalouněného nábytku klasickou i soudobou 

technologií a výrobě dekorací. 
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Žáci prvního ročníku pravidelně navštěvují firmy Jech CZ, s. r. o., Polstrin Design, s. r.,o. a LUMCO, 

spol. s r. o., které spolupracují se školou. V tomto školním roce v těchto firmách proběhly poprvé 

odborné stáže (praxe) žáků třetího ročníku. Jako velké pozitivum je nutno podotknout, že někteří 

žáci v těchto firmách zároveň navázali na odbornou praxi podepsáním pracovní smlouvy. 

 

Vypracovala:  Renáta Prokopová 
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Zpráva o činnosti metodické komise všeobecně vzdělávacích a ekonomických 
předmětů za školní rok 2019/2020 

 

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

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

Kočišová (ZSV), Mgr. Miler (AJ, TV, PP), Mgr. Sychrová (ČJ, PP, ZSV), Mgr. Ungermann (AJ, ZPV), Mgr. 

Zavalov (PP), Mgr. Zmítko (TV, ZPV, ZSV), ekonomické předměty Ing. Karousová (EP). 

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 výchovného poradce 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.  

26. a 27. srpna 2020 proběhly opravné zkoušky ze všeobecně vzdělávacích a ekonomických 

předmětů. Všichni žáci je složili. 

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

schůzky konaly pouze dvě - 11. 11. 2019 a 23. 1. 2020. 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. Další schůzky se prezenčně 

nekonaly z důvodu distanční výuky, učitelé byli v kontaktu on-line, kdy se řešily aktuální problémy 

vzniklé díky této formě vzdělávání. 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. 

Vypracovala:  Mgr. Eva Sychrová 

 

 

Zpráva o činnosti předmětové komise pro učební obory Opravář zemědělských 

strojů a Podkovář a zemědělský kovář za školní rok 2019/2020 

 

Předmětová komise jednala sedmkrát za školní rok 2019/2020. Na prvním jednání byly 

odsouhlaseny otázky pro opravné zkoušky pro kovoobory. Toto jednání se konalo 29. 8. 2019. 

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 závěrečné zkoušky u kovooborů. Další jednání předmětové komise bylo 14. 11. 2019, 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 
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teorie, ale i učitelů praktické výuky, že v mnohých případech jsou znalosti žáků slabé a není na co 

navázat. Dalším bodem jednání byl prospěch žáků. 15. 1. 2020 - 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 7. 4. 2020 bylo konstatováno, že žáci, kteří 

neprospívají z teorie, vůbec nevyužívají konzultační hodiny. Je tedy nutné, aby třídní učitelé 

upozornili neprospívající žáky o možnosti využívání konzultačních hodin. Z důvodu distanční výuky, 

která byla zavedena od 16. 3. 2020 byli učitelé v kontaktu on-line a řešili aktuální problémy vzniklé 

díky této formě vzdělávání. Dne 4. 5. 2020 oznámil Ing. Petr Valášek, že byly vygenerovány otázky 

z jednotného zadání pro závěrečné písemné práce u učebního oboru Opravářů zemědělských strojů 

a Podkovář a zemědělský kovář. Další jednání ve školním roce 2019/2020 se konalo 29. 5. 2020 

ohledně prospěchu prvních a druhých ročníků u kovooborů. Poslední jednání předmětové komise 

bylo 24. 8. 2020 za účelem odsouhlasení otázek k opravným postupovým komisionálním zkouškám. 

Vypracoval: Ing. Michal Pomezný 

 

 

Zpráva o činnosti metodické komise pro učební obory Truhlář, Tesař a Čalouník za 

školní rok 2019/2020 

 

Metodická komise se poprvé sešla ve školním roce 2019/20 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 září se komise sešla ohledně opravných závěrečných zkoušek pro žáky – kontrola otázek 
a příprava na závěrečné zkoušky. Před pedagogickou radou v listopadu 2019 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. V lednu organizována soutěž pro truhláře PA 
a HK kraje. 

Schůzka metodické komise před pedagogickou radou v lednu 2020 a hodnocení prvního 
pololetí (klasifikace prospěchu a chování žáků), u některých žáků obrovská neznalost základního 
učiva, konzultační hodiny žáci opět nevyužívají. Účast truhlářů 6. 2. 2020 Střecha Praha, v dílně 
kroužky zpracování dřeva, 18. ročník mistrovství ČR tesař. Před pedagogickou radou v dubnu 2020 
hodnocení žáků se zaměřením na nejslabší žáky. Žáci třetího ročníku učebního oboru Tesař, 
druhého ročníku Truhlář a druhého ročníku Čalouník -  účast na soutěži v Brně. Z důvodu distanční 
výuky, která byla zavedena od 16. 3. 2020 byli učitelé v kontaktu on-line a řešili aktuální problémy 
vzniklé díky této formě vzdělávání. V květnu vybrány otázky k písemným, ústním a praktickým 
závěrečným zkouškám učebního oboru Tesař, Truhlář a Čalouník, jednotné zadání, odsouhlaseny 
metodickou komisí a podepsány vedením školy. V květnu porada o žácích, kteří nejsou připuštěni 
k závěrečným zkouškám. 

 
Vypracoval:  Ing. Libor Kaválek   
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Zpráva o činnosti metodické komise pro učební obory Umělecký kovář a zámečník, 
pasíř a Umělecký keramik za školní rok 2019/2020 

 
 

1. Složení komise:  
Komise začala pracovat ve složení: 
Mgr. Dimitr Zavalov, Ing. Petr Valášek Ing. Ondřej Štajgl, Ing. Michal Pomezný, Lukáš Mochan, Aleš 
Nývlt, Zdeněk Vítek, Romana Neufussová 
  
 
2. Jednání komise: 
Komise se sešla desetkrát:  
6. 9. 2019, 20. 9. 2019, 11. 10. 2019, 8. 11. 2019, 13. 12. 2019, 24. 1. 2020, 14. 2. 2020, 11. 5. 2020, 
8. 6. 2020, 26. 8. 2020 
  
 
3. Činnost komise: 
Komise zahájila svou činnost ve školním roce 2019/2020 a schválila náplň své práce pro tento školní 
rok, která spočívá v 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. a 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 
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 1. pololetí školního roku 2019/2020, seznámila se s prospěchem žáků a se 
seznamem problematických žáků jednotlivých tříd. 
 
S účinností od 11. března byla zrušena kontaktní výuka ve školách v České republice.  
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Komise byla nucena udělat všechno proto, aby byl provoz školy zajištěn v maximálním možném 
rozsahu a aby epidemiologická situace co nejméně ovlivnila průběh 2. pololetí školního roku 
2019/2020. 

Komise navrhla a schválila níže uvedený postup pro zajištění distanční výuky: 

 

a) Zmapování situace všech žáků pro jejich zapojení do vzdělávání na dálku: 

- zajištění kontaktu s off-line žáky, 

- zajištění podmínek pedagogických pracovníků pro vzdělávání na dálku. 

 

b) Zvolení hlavní komunikační platformy/prostředí (upřednostňujeme platformu, kterou známe 
s přihlédnutím ke srozumitelnosti, jednoduchosti, dostupnosti a finanční náročnosti – Bakalář, 
Office 365):  

- za pomoci třídních učitelů udržování pravidelného kontaktu se všemi žáky, včetně žáků 
s omezeným přístupem k internetu,  

- podporování společných online setkání třídního učitele a žáků třídy (klademe důraz na 
sociální interakci, podporujeme vzájemnou komunikaci mezi žáky),  

- udržování pravidelného kontaktu s rodiči, zejména v případě žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, 

- poskytování průběžné zpětné vazby žákům a rodičům. 

  

c) Stanovení role a povinnosti pro jednotlivé aktéry, tzn. třídní učitele, učitele odborných předmětů, 
IT podpora apod.:  

- stanovení jasných pravidel pro žáky i učitele k časovému rozvržení výuky, zadávání úkolů, 
(nezapomínáme na „off-line“ žáky),  

- využívání kombinace synchronních (např. společný videohovor) a asynchronních aktivit 
(např. email, zadání úkolu v delším časovém horizontu), 

- zohledňování možností a podmínek jednotlivých žáků při zadávání samostatné práce, 
nepřehlcování žáků,  

- určení vzdělávacího obsahu vhodného pro vzdělávání na dálku (důraz klademe na klíčové 
učivo, rovnoměrné rozložení výuky nové látky v jednotlivých předmětech).  

- stanovení pravidel pro poskytování zpětné vazby žákům a následné hodnocení žáků 
(upřednostňujeme formativní zpětnou vazbu, vedeme žáky k sebehodnocení, pracujeme na 
udržení a posílení vnitřní motivace žáků k učení). 

  

d) Zajištění technické a metodické podpory pedagogů při poskytování vzdělávání na dálku, v případě 
potřeby vyhledání odborné externí pomoci:  

- stanovení harmonogramu online porad, konzultací a předávání informací s vedením školy,  

- vzájemné sdílení informačních, metodických a vzdělávacích zdrojů, webinářů, výměna 
zkušeností mezi pedagogy a vzájemná spolupráce a podpora.  
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e) Pravidelné získávání a monitorování zpětné vazby ze strany učitelů, žáků i rodičů o průběhu 
vzdělávání na dálku, vyhodnocování funkčnosti a udržitelnosti systému: 

- monitorování dodržování a efektivity nastavených pravidel, 

- upravování a doplňování nastavených pravidel dle aktuální potřeby, komunikace a podpora 
žáků a pedagogů.  

 
Po obnovení nepovinné prezenční školní docházky se komise seznámila s tematickými okruhy dle 
NZZ, upravenými termíny jednotlivých částí závěrečných zkoušek a upraveným rozsahem 
samostatné odborné práce k závěrečným zkouškám oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř 
a Umělecký keramik.  
Komise připravila závěrečné zkoušky a zkontrolovala témata pro umělecké obory.  
Na závěrečném jednání komise zhodnotila průběh a výsledky školního roku 2019/2020. 
   
4. Kalendář akcí:  
Ve školním roce 2019/2020 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; 
 
a v důsledku CORONA krize neproběhly následující akce: 
- Celostátní soutěž kovářů v Dobřívi, 
- Návštěva porcelánky v Dubí, 
- Setkání kovářů, prezentace výrobků žáků školy v Sopotnici. 
 
5. Závěry komise: 
Komise zhodnotila svou činnost ve školním roce 2019/2020 jako přínosnou a kompetentní 
v procesu teoretické a praktické výuky. Komise doporučila, že je třeba soustředit se na to, jak se 
s dopady vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 co nejlépe vyrovnat ve školním 
roce 2020/2021, a zároveň jak využít zkušenosti z uplynulého období ke zvyšování kvality 
poskytovaného vzdělávání. 
 
  
Vypracoval:   Mgr. Dimitr Zavalov 
 
 

 

Zpráva o činnosti koordinátora ICT ve školním roce 2019/2020 

 

Ve školním roce 2019–2020 se realizovaly následující činnosti: 

- zakoupeno a zprovozněno 28 ks notebooku HP pro výuku  

- implementace firewallu 

- instalace kabeláže pro dataprojektory ve třídách 
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- instalace dataprojektorů ve třídách  

- instalace nového switche 

- rozšíření serveru 

- registrace studentských licencí Autodesk Inventor Professional 2020 

- nákup a instalace 14 licencí kreslícího programu TurboCad 26 

- instalace a zprovoznění software Office 365 pro všechny žáky a pedagogické pracovníky na využití 

při distanční výuce  

- opakovaná školení Office 365 – Teams prezenční i distanční formou jak pro pedagogické 

pracovníky, tak pro žáky 

- nákup a instalace 5 ks PC stanic na katedry do tříd   

- nákup záložního zdroje pro server  

- údržba PC a tiskáren dle požadavků uživatelů 

- nákup a výměna tonerů do tiskáren  

 

Vypracoval:  Mgr. Vladimír Doležal 

 

  

Zpráva o činnosti v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 
 za školní rok 2019–2020 

 
Činnost v oblasti environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (dále jen „EVVO“) probíhala na Střední 
škole řemeslné Jaroměř ve školním roce 2019–2020 podle krátkodobého ročního plánu s tím, že ve 
II. pololetí byla omezena z důvodu uzavření školy podle nařízení vlády v souvislosti s COVID 19 (dále 
jen „COVID 19“).  
EVVO byla zaměřena na níže uvedené aktivity: 
 
1. péče o pořádek a zeleň v areálu školy – žáci školy se pravidelně během celého školního roku 

aktivně zapojují pod vedením domova mládeže a za pomoci provozních zaměstnanců školy do 

shrabávání a úklidu listí, prořezávání stromů a keřů, péče o trávník atd.; 

2. využití a zapojení do programu Proměny pro školy – školní zahrady – proběhlo jedno jednání se 
zahradním architektem a specializovanou realizační firmou, další se neuskutečnilo (důvod COVD 
19), v novém školním roce budou jednání pokračovat; 

3. projektové dny na téma: 

- Energie – uskutečňuje se jako součást předmětu Základy společenských věd 
v 1. ročnících – téma základy ekologie. Tematické exkurze se neuskutečnily (důvod 
COVID19). Ve spolupráci s provozními zaměstnanci školy se žáci zapojují do šetření 
energií v rámci celé školy; 

- Odpady – téma pro delší časové období v rámci školního roku napříč celou školou. Žáci 
dohlížejí na recyklaci odpadu ve svých třídách (na chodbách školy jsou umístěny 
kontejnery na plast, papír, sklo a směsný odpad; v dílnách jsou kontejnery na kov a olej); 
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- Vzduch – téma jako součást výuky u vybraných tříd – součást přírodovědných předmětů 
– problematika znečištění a hlavní zdroje znečištění, způsoby omezení znečištění 
vzduchu, pevná paliva, plyn, elektřina, dopady znečištění vzduchu; 

4. zveřejňování informací o ekologických aktivitách školy a jednotlivých tříd – probíhá na 

webových stránkách školy, nástěnkách apod.; 

5. naplánované exkurze s ekologickým zaměřením – KRNAP, ČOV Jaroměř, tematické výstavy – 

Lysá nad Labem, a expozice o obnovitelných zdrojích – vodní elektrárna „Hučák“ Hradec Králové 

– neuskutečnily se (důvod COVID 19); 

6. konání aktivit mládeže blízkých přírodě – uskutečnily se dva sportovně turistické (lyžařské) kurzy 

organizované učitelem tělesné výchovy, naplánované plenéry pro výtvarné obory se 

neuskutečnily (důvod COVID 19); 

7. spolupráce se sociálními partnery – byl navázán kontakt a dohodnuta dlouhodobá spolupráce 

s KRNAP (tematické přednášky a výstavy, exkurze do přírody), vodní elektrárnou „Hučák“ 

Hradec Králové (tematické přednášky a exkurze v objektu elektrárny), společností Okrasné 

zahrady arboristika s. r. o. Velké Poříčí (odborné poradenství při údržbě školního parku); 

8. vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO – vedení školy předalo koordinátorovi 
EVVO veškeré nabídky k DVPP v oblasti EV, koordinátor s možnými vzdělávacími programy 
průběžně seznamuje pedagogy osobně. 

 
Vypracoval:   Mgr. Dimitr Zavalov – koordinátor EVVO 
 

Zpráva o činnosti Domova mládeže za školní rok 2019/2020 

 

Ve školním roce 2019–20 bylo v DM ubytováno 98 žáků ze Střední školy řemeslné v Jaroměři a byli 

rozděleni do tří výchovných skupin. Byli ubytováni v pokojích, které jsou tvořeny dvěma 

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

společenskou místnost s televizí, stůl na stolní tenis a kuchyňku se základním vybavením (lednice, 

mikrovlnná trouba, varná konvice, sporák). V přízemí je situována společenská místnost s biliárem, 

dvěma klavíry, soustavou k reprodukci hudby a učebna s PC s přístupem na internet. DM je pokryto 

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

trenažér, elektronické šipky, stolní fotbal 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, FK Jaroměř. 

      Přehled výchovných skupin: 

1. výchovná skupina: Kamila Havrdová 
2. výchovná skupina: Pavel Smékal 
3. výchovná skupina: Martina Čekalová 

 

   

 



37 

 

Výčet mimoškolních aktivit: 

Sport:  - turnaj ve stolním tenise 

-  Mikulášský běh do schodů DM 

- Novoroční turnaj v sálové kopané 

- silový čtyřboj 

- turnaj v šipkách 

- návštěvy hokejových utkání v Jaroměři 

                                                                                                                                                            

Kultura a vzdělání: - knihovna 

   - prohlídka podzemních chodeb v Josefově 

   - návštěva Vojenského historického muzea v Josefově 

   - návštěva stanice pro zraněné živočichy 

   - přednáška v muzeu („Listopad 1989“) 

   - vánoční besídka s diskotékou 

- návštěva hřbitova v Jaroměři – naučná vycházka – Braunovo 

dílo 

- návštěva vojenského hřbitova v Josefově 

- výroba adventních věnců 

- dlabání dýní (soutěž „O nejhezčí dýni“) 

- doučování matematiky 

 

Nabídka volnočasových aktivit: - internet 

     - volejbal 

     - sálová kopaná 

     - floorbal 

     - basketbal 

     - kulečník 

     - posilování 

     - střelba ze vzduchovky 

     - sborový zpěv 
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Bohužel i na Domově mládeže pandemie Coronaviru ovlivnila tyto aktivita a další plánované 

aktivity, které se uskutečnily v omezené míře a řada dalších plánovaných aktivit se neuskutečnila 

vůbec.  

 

Vypracovala:  Martina Čekalová 

 

Odborná a publikační činnost :  

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: 

            Deník Bohemia, MF DNES, Česká televize a do městských zpravodajů a novin. 

Časopisy: Jezdectví, Střechy, Hefaistos, Dřevařský magazín…. 

Ubytovací akce v DM (září 2019 – srpen 2020) 

  

termín ubytování akce účastníci 

září 2019 České dráhy Pracovníci f. Peňaz 

září 2019 Autobusové nádraží SVE Stavby 

září 2019 dálnice Pracovníci f. Kovobel 

září 2019 svatba Matěj Kubina 

14. – 16. 09. 2019 Tanfest TJ Sokol Jaroměř 

říjen 2019 České dráhy Pracovníci f. Stafirm 

04. – 16. 10. 2019 Turnaj veteránů - stolní tenis Česká republika 

říjen 2019 dálnice Pracovníci f. Zednictví-Stavby 

říjen 2019 České dráhy Pracovníci f. Peňaz 

říjen 2019 Lektoři AJ Agentura Sidas 

listopad 2019 dálnice Pracovníci f. Zednictví-Stavby 

listopad 2019 České dráhy Pracovníci f. Stafirm 

07. – 08. 12. 2019 fotbal FC Chotěboř 

08. – 10. 12. 2019 
Mistrovství středních škol 
v ping-pongu Žáci SŠ – Česká republika 

prosinec 2019 České dráhy Pracovníci f. Stafirm 

leden 2020  Tesaři Francie Educo 

únor 2020 České dráhy Pracovníci f. Dodostav 

únor 2020 Turnaj ve stolním tenisu Česká republika 

09. – 15. 07. 2020 Basketbalový kemp - Veselý Česká republika 

09. – 15. 07. 2020 turisté pí. Strapcová 

11. – 16. 08. 2020 cyklisté Klatovsko 

10. – 18. 08. 2020 Taneční kemp TAK Dance Krok 

24. – 28. 8. 2020 Hokejový kemp HC Jaroměř 
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i)  údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí: 

 

Ve školním roce 2019-2020 škola nebyla podrobena kontrole ČŠI. 

 

j)  základní údaje o hospodaření školy: 
 

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260  
Hospodaření v roce 2019    
(jen tabulková část)    
Příjmy:    v tis. Kč  

 

Hlavní 
činnost Doplňková činn. Celkem 

Dotace na přímé výdaje na vzdělávání 25 038,4   25 038,4 

Dotace na nepřímé - provozní výdaje 3 894,4   3 894,4 

odpisy - z dotací 403 32,8   32,8 

excelence 17,2   17,2 

polytechnické vzdělávání 55,0   55,0 

vyrovnání mezikrajových rozdílů 659,8   659,8 

podpora odbor. vzdělávání 109,9   109,9 

šablony 630,7   630,7 

Dotace Město Jaroměř 52,0   52,0 

zavádění změny systému financování 114,7   114,7 

podpora oboru tesař 139,9   139,9 

výměna oken - PD 83,5   83,5 

mimoř. účelový příspěvek 50,0   50,0 

Erasmus 886,4   886,4 

Neinvestiční příspěvek celkem 31 764,9   31 764,9 

tržby za vlastní výrobky 977,3   977,3 

tržby z prodeje služeb 999,0 1 683,7 2 682,8 

výnosy z pronájmu 618,3   618,3 

ostatní výnosy 1 296,2 1,2 1 297,3 

výnosy z fondů 90,0   90,0 

úroky 15,9   15,9 

Příjmy celkem 35 761,6 1 684,9 37 446,5 
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Výdaje:    
   v tis. Kč 

 

Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost Celkem 

materiál 2 004,7 106,4 2 111,1 

učebnice a učební pomůcky 66,3   66,3 

Drobný dlouhodobý majetek 1 117,5   1 117,5 

Ochr .prac.prostředky pro zaměst. 52,1   52,1 

voda, plyn, elektrická energie 1 423,6 209,1 1 632,8 

opravy a údržba 659,5 104,1 763,6 

cestovné 57,0   57,0 

výkony spojů, poštovné 75,2   75,2 

stravování zaměstnanců     0,0 

stravování žáků 213,0   213,0 

pohoštění 3,0   3,0 

školení a vzdělávání zaměstnanců 79,5   79,5 

konzultace, poradenské a práv. služby 38,5   38,5 

Internet 157,5   157,5 

programové vybavení     0,0 

ostatní služby 2 192,0 162,9 2 354,9 

manka a škody     0,0 

finanční náklady     0,0 

ostatní provozní výdaje 380,2   380,2 

odpisy 632,9   632,9 

daně a poplatky 8,7 1,7 10,4 

daň z příjmů 277,0   277,0 

platy + oon 19 201,5 677,8 19 879,3 

produktivní práce žáků 232,1   232,1 

zákonné odvody + FKSP 6 845,5 165,8 7 011,3 

Náklady celkem 35 717,4 1 427,8 37 145,1 

Hospodářský výsledek  44,2 257,1 301,3 
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k)  údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů: 

 

Monitorovací zprávy k udržitelnosti projektů: 

ERASMUS+ (výjezd našich žáků Milano, studijní pobyt francouzských tesařů)  

Šablony II. – od 1.9. 2019 do 31.8. 2021 – 1.354.780,- Kč. 

I-KAP, MAS – průběžná jednání 

 

Žáci ze Střední školy řemeslné v Jaroměři na stáži Erasmus + v Miláně 

 

Ve dnech 8. až 21. prosince 2019 proběhla první odborná stáž projektu Erasmus + v tomto školním 

roce pro žáky oborů opravář zemědělských strojů, kovář a podkovář a truhlář v italském Miláně. 

V neděli 8. prosince ráno se vydal autobus s našimi žáky doprovázenými panem učitelem Vítem 

Milerem   na cestu do Milána, kde pro nás měla agentura Evolvo připravené ubytování, práci 

a stravování, jízdenky na hromadnou dopravu a podporu ve všech situacích, které mohou nastat, 

když přijede 15 mladých lidí pracovat do ciziny, do neznámého města a do neznámých firem.  

V druhém týdnu pobytu byla doprovodnou osobou paní učitelka Jarmila Borecká. 

Po úvodní pondělní schůzce s agenturou Evolvo, kde jsme dostali potřebné instrukce, se naši žáci 

rozjeli na svá pracoviště.  Ukázalo se, že na naše žáky čekají různí zaměstnavatelé, kteří reprezentují 

zákazníky, s jakými se mohou naši žáci setkat v běžné praxi – nároční i méně nároční, chápající 

i netrpěliví, se zajímavou i méně zajímavou zakázkou. 

V polovině pobytu o víkendu byla pro naše žáky připravena prohlídka města a renesančního   hradu 

Sforzesco s výkladem průvodkyně. Město Miláno bylo vánočně vyzdobené a nejvíce naše žáky 

uchvátil milánský dóm a náměstí La piazza del Duomo a pasáže v jeho okolí. 

V závěru pobytu všichni zaměstnavatelé byli velice spokojeni s prací našich žáků, kteří v Miláně 

zanechali své dílo v podobě dřevěných nástěnných poliček v pokojích hotelu Wood House, dále 

mnoho aut s vyměněnými pneumatikami a čerstvým olejem ve dvou autoservisech Euroimpacta 

a Andrea Scavanaca Elettrauto, opravenou místnost spolku Fucine Vulcano a mnoho kovových 

výrobků ve firmě Boshi Bert. 

Naši žáci se vrátili do svých rodin těsně před Vánocemi, na které se velice těšili, jelikož někteří byli 

poprvé takto dlouho bez svých rodin a v daleké cizině. Přejeme jim, aby zkušenosti z této stáže 

mohli zúročit ve svém dalším působení a byly pro ně obohacením. Jsme vděčni za financování této 

akce Domu zahraniční spolupráce v Praze, který nám opakovaně přiděluje na stáže Erasmus+ 

finanční prostředky.  

 

Vypracovala:  Jarmila Borecká 
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l)  údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení: 

 

- řízení motorových vozidel skupiny B   

- 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  

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: 

 

V rámci podpory projektů v oblasti rozvoje nadání, regionálních soutěží, prevence rizikového 

chování a životního stylu, etické výchovy, volnočasových aktivit, sportu a tělovýchovy 

a environmentální výchovy formou mimořádného účelového příspěvku (MÚP) byly naší škole 

přiděleny na tyto projekty finanční příspěvky ve výši: 

• Adaptační kurz s přednáškou: 41.800,- Kč (z důvodu pandemie COVID-19 prozatím 

nerealizováno) 

• Krkonošský národní park a jeho zajímavosti: 27.000,- Kč (z důvodu pandemie COVID-19 

prozatím nerealizováno) 

• SOUTĚŽ ŽÁK TESAŘ 2020 a Mistrovství ČR v oboru Truhlář – regionální kolo: 55.000,- Kč  

(realizace proběhla pouze u soutěže Mistrovství ČR v oboru Truhlář) 

• Jednodenní lyžařský kurz: 14.000,- Kč (z důvodu pandemie COVID-19 prozatím 

nerealizováno v plném rozsahu)  

V rámci podpory polytechnického vzdělání byl naší škole přidělen příspěvek ve výši 84.800,- Kč na 

tyto aktivity: 

• Kroužek „Práce a hra se dřevem“   

• Kroužek „Práce a hra s kovem“   

• Kreslící program TurboCad DeLuxe CZ   

Na realizaci Soutěže zručnosti pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ pro Královéhradecký kraj škola využila dotaci 

z rozpočtu Města Jaroměř ve výši 7.000,-Kč. 

Škola nadále využívá finanční prostředky z projektů ERASMUS+ a Šablony II. 
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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:  

Tato výroční zpráva byla zpracována na základě podkladů získaných od Mgr. Jitky Kočišové 

(ředitelky školy jmenované do 31. 7. 2020) a od stávajících pedagogických i nepedagogických 

pracovníků školy.  

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 22. 10. 2020 

S Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2019/20 budou zaměstnanci seznámeni  

18. 11. 2020 na pedagogické radě. 

 

 

V Jaroměři dne 12. října 2020     Ing. Petr Valášek – ředitel 

 

…………………………… 
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