Výroční zpráva 2019 ─ 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA
VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha 1, U Půjčovny 9
za školní rok 2019/2020
(veškeré údaje jsou dle stavu k 31. 8. 2020, pokud není uvedeno jinak)

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ
1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2020
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel,
Praha 1, U Půjčovny 9
2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon
Ing. Ivana Hýblová, ředitelka – ivana. hyblova@textilniskola.cz – 224 213 538
Mgr. Petra Czumalová, zástupkyně řed. – petra.czumalova@textilniskola.cz – 224 212 207

Ing. Zuzana Zadáková, zástupkyně řed. – zuzana.zadakova@textilniskola.cz – 224 212 207
3. Webové stránky právnické osoby (současná adresa)
www.textilniskola.cz
4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku)
Podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku č. j. S-MHMP 516721/2010 o stanovení
počtu, s účinností od 1. 9. 2010: Nejvyšší povolený počet žáků ve střední umělecké škole je
120 a dle Rozhodnutí č.j. MSMT-7646/2017-2, nejvyšší povolený počet studentů ve vyšší odborné
škole je 40. Obory ve VOŠTŘ se otevírají v tříletých denních cyklech a cyklech
kombinovaného studia.
Organizace byla zřízena ke dni 1. 1.1995 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod
č. j. 27 483/94-60 ze dne 19. 12. 1994, jako přímá pokračovatelka Státního ústavu školského
pro domácí průmysl zřízeného v Praze, v roce 1919, při Ministerstvu školství a národní osvěty
výnosem č. 36135 ze dne 19. 8. 1919 v Praze, později přejmenovaného na Školský ústav umělecké
výroby. V roce 2019 oslavila škola 100. let výročí trvání.
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5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje,
a jsou zařazeny ve školském rejstříku
škola

VOŠTŘ

VOŠTŘ
SUŠTŘ

SUŠTŘ

kód

název oboru / vzdělávacího programu

Výtvarná a uměleckořemeslná
82-41-N/20 tvorba / Design módních
doplňků
Konzervátorství a
82-42-N/03 restaurátorství / Konzervování
a restaurování textilií
Modelářství a návrhářství
82-41-M/07
oděvu / Ateliér oděvu
Textilní výtvarnictví /

Ateliér textilního designu
82-41-M/14 Ateliér nových médií
Ateliér tisku a tkaní *
Ateliér bytového designu

cílová
kapacita
oboru /
programu

poznámka
(uveďte, pokud obor
nebyl vyučován, je
dobíhající, atd.)

30

denní forma
od 25. 5. 2017

10

kombinovaná
forma
od 1. 9. 2020

70

120
*dobíhající do
31. 8. 2020

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2018/2019:
a) nové obory / programy
VOŠTŘ: znovu akreditovaný a upravený obor Konzervátorství a restaurátorství ve vzdělávacím
programu Konzervování a restaurování textilií 82-42-N/03, tříletý, v kombinované formě, platný
od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2026.
b) zrušené obory / programy: (původní) Konzervátorství a restaurátorství ve vzdělávacím
programu Konzervování a restaurování textilií 82-42-N/03, který byl čtyřletý, v kombinované
formě a platil od 1. 9. 2014 do 1. 9. 2020
7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu):
a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku:
VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha 1, U Půjčovny 1274/9
(vlastník objektu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1)
b) jiné: nemáme
8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel sídlí v historické
budově, vlastníkem je Magistrát hlavního města Prahy, který je zároveň zřizovatel školy.
Historická budova školy byla projektována jako obytný dům s veřejným prostorem v přízemí,
v pozdním eklektickém stylu stavitelem Gustavem Papežem již v srpnu r. 1893. Stojí na nároží ulic
U Půjčovny a Jeruzalémská, na parcele č. 125, čísla popisného 1274/9 a patří do katastrálního území
Praha 1- Nové Město.
Každoročně dochází k plánovaným opravám budovy malého i většího rozsahu tak, aby materiálně
technické vybavení budovy odpovídalo požadavkům současných školních vzdělávacích plánů
a moderní výuky.
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Ve školním roce 2019/20 bylo provedeno nové zaměření celé budovy s vytvořením projektové
dokumentace v hodnotě cca 180 tis. Kč, jako součást přípravy na chystanou rekonstrukci výtahu,
která měla proběhnout v létě 2020, ale na jaře se chystané výběrové řízení již neuskutečnilo
z důvodu pandemie. Ovšem během nouzového stavu se během března a dubna uskutečnila
připravená oprava a nátěr dveří ve 3. patře v hodnotě 229.463,- Kč firmou REPACO.
Dále byly během roku doplněny učební pomůcky celkem za cca 350 tis Kč. do jednotlivých Ateliérů
(podrobně viz níže).
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel jsou propojeny
nejen svým prostorovým uspořádáním, ale i po provozní a personální stránce.
Modernizace a systematické zkvalitňování pracovního prostředí pro žáky, studenty a zaměstnance
je jedním z hlavních předpokladů k dosažení dlouhodobých cílů vzdělávání.
Ve školní budově je pět nadzemních podlaží a suterén. V těchto prostorách se nachází 12 učeben,
14 dílen, dvě laboratoře a dva fotoateliéry, které jsou uzpůsobeny pro celkovou maximální kapacitu
120 žáků střední školy a 40 studentů školy vyšší odborné. Vzhledem ke specializaci studia, umožňují
dělení do skupin na odbornou nebo jazykovou výuku po 10 - 12 žácích, či naopak slučování
do ročníků pro společné teoretické předměty do tříd po 30 žácích.
Kvalitní odborná knihovna, rozsáhlé sbírky historických textilií, sklady textilního materiálu a příze,
stejně jako sklad pomůcek pro výuku výtvarných předmětů jsou plně využívány a jsou nezbytnou
součástí podpory výuky uměleckořemeslných předmětů.
Kabinety učitelů SŠ a VOŠ, v počtu 14, jsou již standardně vybaveny počítači s tiskárnami
a dle potřeby skenery. Vedoucí jednotlivých ateliérů a předmětových komisí využívají přidělené
notebooky.
SUTERÉN
Plocha suterénu vpravo je určena pro výuku košíkářských technik. Tyto prostory se skládají
z hlavní košíkářské dílny, jedné menší dílny pro opracování a úpravu dřeva a tří příručních skladů
materiálů a rozpracovaných nebo cvičných výrobků. Hlavní dílna je propojena s kabinetem pedagoga,
který byl v prosinci 2019 vybaven novým nábytkem, lednicí a MW troubou a v červnu 2020 novým
NTB v celkové hodnotě 27 tis Kč.
Dílna pro úpravu dřeva je vybavena pásovou pilou, kotoučovou pilou, odsavačem pilin, bruskou
a soustruhem. Žáci a studenti tak získávají nejen zručnost při zpracování přírodních košíkářských
materiálů (proutí a pedig), ale pracují i se dřevem, plasty a dalšími podobnými materiály.
Uprostřed chodby suterénu je vstup do funkční spisovny školy, která byla v minulých letech
roztříděna a uspořádána.
Zde dochází k průběžnému zařazování dalších spisových
jednotek, určených k archivaci. Během minulých let i zde došlo k odstranění staré linoleové krytiny
podlahy a následnému sanačnímu nátěru podlahy betonové a výměně skladového nábytku a regálů.
Levá část suterénu obsahuje sklad hotových výrobků původního Ateliéru hračky a košíkářských
technik, dále jednu dílnu tisku se dvěma velkými tiskařskými stoly, nerezovou vymývací vanou
a pomůckami pro praktickou výuku ručního tisku a technik souvisejících, určená pro žáky SUŠTŘ
a zejména pro studenty VOŠ, vzdělávacího programu Design módních doplňků.
Pro výtvarné techniky byl do této dílny zakoupen grafický lis (34.250,- Kč) se stolem (6. 957,- Kč).
Rozvodna kotelny s řídící jednotkou a pohonem vzduchotechniky, tvoří technické zázemí školy.
Zde se pravidelně konají odborné prohlídky a výměny vzduchových filtrů (plynové kotle jsou
umístěny ve 4. poschodí). Nachází se zde také dílna údržby, jejíž vybavení se průběžně doplňuje
a obnovuje (např. průmyslový vysavač Narex – 9/2019 za 6. 099,-Kč nebo pneumatické nářadí –
10/2019 za 2.440,-Kč)
Na konci chodby je prádelna s vanou a fotokomora pro cvičné fotografie zpracovávané klasickou
technologií nebo technikou kyanotypie, s novým osvětlovacím boxem pro vyvolání
černobílých fotografií klasickou technikou.
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PŘÍZEMÍ
V přízemí je vstupní chodba se zdobným štukovým stropem, s průjezdem do dvora a vrátnice.
Odtud je ovládán kamerový systém, monitorující vstup do budovy, prostor šaten, přízemí u schodiště
a místnosti školní galerie. Nově vyměněné přístupové zařízení pro žáky a studenty a zaměstnance
školy, včetně moderních čipových karet, dobře doplňuje celkový bezpečnostní systém budovy.
Naproti hlavnímu vchodu je malý školní dvůr. K dispozici je sada hracích pálek a sítí včetně ochranné
plachty na ping-pong stůl, který mohou žáci i studenti využívat pro aktivní odpočinek mezi výukou,
včetně zahradního nábytku. V teplých měsících je možné využít prostor dvora i k výuce zejména
výtvarných předmětů. Na jaře 2020 byl dvůr z hygienických důvodů osazen hroty a zábranou proti
ptactvu, zejména holubům v celkové hodnotě 135 tisíc Kč.
V levé části přízemí budovy školy jsou šatny žáků a studentů s toaletou, koupelnou a je zde
umístěna MW trouba a varná konvice. U vchodu do dvora upravena odpočinková místnost
s pohovkami, stolkem, kde se mohou žáci a studenti naší školy v klidu najíst, zahrát stolní hry, apod.
Další část přízemí zaujímá školní Galerie Emilie Paličkové, sklad vlněné příze a zejména další
řemeslná dílna studijního zaměření Ateliéru tisku a tkaní, oboru Textilního výtvarnictví - velká
tkalcovská dílna s kabinetem. Je vybavena 9 osmilistovými stolními stavy šíře 80 cm, jedním vijákem
příze, jedním skacím zařízením, řezačkou příze a přenosným snovadlem. K dalšímu vybavení patří
velké dřevěné rámy (1x2 m) pro výrobu vázaných koberců a gobelínů. Na stavech je možné tkát
textilie různých druhů z hrubších i jemných přízí.
Na konci chodby je umístěna multifunkční učebna č. 012 využívaná pro výuku Výtvarné
přípravy II, Oborové technologie, Konstrukce oděvů – zejména pro žáky Ateliéru oděvu a studenty
VOŠ Design módních doplňků. Učitelé a žáci tak mají k dispozici jak softwarové vybavení programu
Classicad - PDS Tailor pro tvorbu střihů, ale i další programy Adobe photoshop, aj. Učebna má
specializované pracovními stoly se zásuvkami a zámky pro umístění NTB.
Naproti se nachází malý sklad mobiliáře výstavní síně.
V chodbě je také umístěn automat pro teplé nápoje a varná konvice.

1. PATRO
Učebny v 1. poschodí jsou věnovány zejména teoretickému a odbornému vyučování pro SŠ
i VOŠ. Učebny č. 106 a 110, jsou ozvučeny, vybaveny počítačem, přehrávačem DVD, CD a dataprojektorem s elektrickým velkoplošným plátnem. Jejich shodná kapacita, 30 až 34 míst, vyhovuje
slučování skupin oborů do tříd při teoretickém vyučování. Nově do učebny 106 byla zakoupena mapa
funkčních stylů pro Český jazyk (9/2019 v hodnotě 2.095,-Kč).
Jazyková učebna č. 105, s funkčním nábytkem, umožňující různé uspořádání dle potřeb, má kapacitu
16 míst a je vybavena televizorem a přehrávačem DVD pro poslech, dále 15 Tablety Lenovo MiiX
30 10“, s dobíjecí stanicí – Note case for IPADsv, což umožňuje učitelům jazyků interaktivně pracovat
s dostupnými materiály na internetu, které účinně rozšiřují výuku anglického jazyka. Samozřejmostí
jsou mapy anglicky mluvících zemí a jiné didaktické obrazové pomůcky důležité pro jazykovou výuku.
Na chodbě u teoretických učeben stojí odpočinková pohovka pro žáky a studenty a stolek s varnou
konvicí.
Pro výuku informačních technologií a specializovaných odborných programů jsou určeny dvě
učebny v č. 112 a č. 103, umístěné na obou koncích chodby. Vybavení učebny č. 112, obsahuje
12(+1 učitelský) ks PC s multilicencí Adobe CS6 a dataprojektor a speciální monitory. Vybavení
učebny č. 103 je 12 (+1 učitelský) ks stolních počítačů. Učebna má výkonný projektor Epson EB – X25.
Obě zmíněné učebny jsou plně vybaveny novou technikou s odpovídajícím softwarovým
vybavením, v celkovém počtu 26 ks PC, což plně koresponduje s koncepcí školy – usilovat
o nejmodernější vybavení pro výuku žáků a studentů.
V samostatné tiskové místnosti č. 115, se stoly nastavitelné výšky a s kompletem barevných tiskáren
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formátu A4 a A3 (v 9/2019 Epson A3 za 14.390,-Kč), 3D tiskárny i3 MK2 fy Průša Research a plotteru
Cameo New, žáci a studenti vytvářejí výstupy svých klauzurních, ročníkových, maturitních
a absolventských prací.
Samozřejmostí je bezdrátové připojení (Wi-Fi) po celé škole a rychlost přenosu dat zlepšuje nové
připojení školy přes optický kabel.
Neustále obnovované softwarové a hardwarové vybavení školy je finančně velice náročné, stejně
jako samotná ochrana dat a její protivirové zabezpečení a zálohování. Ale je to nezbytné pro zajištění
soudobého trendu výuky a konkurence schopnosti našich absolventů.
Další odbornou dílnou prvního patra je fotoateliér, který je hojně využíván nejen pro odbornou
výuku oboru Textilního výtvarnictví - Ateliéru nových médií, ale v podstatě všemi studenty
a pedagogy, pro dokumentaci prací a jejich následnou prezentaci. Vybavení této specializované
učebny je následující: Nikon MF 28/2,8Ai, Nikon D3000 se základním objektivem sloužící i pro práci
v exteriéru a Nikon D300s se základním zoomem a manuálním portrétním objektivem o vysoké
světelnosti, nově zakoupený fotoaprát NIkon D750 s příslušenstvím (10/2019 v hodnotě 31.551,- Kč),
dále přenosný blesk a flashmeter Seconic, pevné a mobilní držáky fotografického pozadí (v barvě
bílé + tmavě šedé a klíčovací zelené), stativy Manfroto, dvě světla Hensel expert 500 Pro Plus,
2x Hensel Integra 600 a 2x Hensel Integra Pro 500, 4 reflektory z nichž jeden je vybaven voštinovým
filtrem, více než 5 světelných stativů, 3 odrazné deštníky a 3 soft-boxy, jeřábový stativ pro ateliérová
světla a pojezdový vozík pro kameru. Pro potřeby vyššího rozlišení pro předtiskovou kontrolu
fotografií je 1 PC vybaven speciálním monitorem EIZO CG. Další stanice je vylepšena pro úpravu
datově náročných fotografií a pokročilou postprodukci videa v Adobe After Effects CS6. K tomu byly
dokoupeny studiové reproduktory Mackie CR3 a Foster PMO.3d. Zvuk je natáčen na 2 čtyřstopé
nahrávače Zoom H2n, s větrnou ochranou a kabelovým ovládáním. Nahrávače jsou doplněny
sluchátky Sennhoiser HD215 a zvukařskou tyčí Rode. Pro prezentaci zvukových a filmových děl slouží
bezdrátová sluchátka Sony MDR-RF 865RK. Fotografická pozadí se dle potřeb dokupují a pomůcky
opravují.
Výše uvedené vybavení poskytuje zázemí pro tvorbu pokročilé produktové, módní i výtvarné
fotografie, nebo speciální fotografie sloužící k dokumentaci restaurovaných textilií ve VOŠ.
Kmenové učebny VOŠ se nachází v pravé části prvního patra.
Je zde umístěna učebna č. 119, dále dílna č. 101 s malou příruční laboratoří a kabinet oboru
Restaurátorství a konzervátorství - Restaurování a konzervování textilií. Tyto prostory využívají jak
studenti naší VOŠTŘ, tak studenti Vysoké školy chemicko-technologické oboru Konzervování
a restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů, kteří v rámci smluvní spolupráce
absolvují v naší škole odbornou výuku řemeslných technik a restaurování textilu.
Zařízení a přístroje pro restaurátorské zásahy se neustále doplňují a vylepšují, ale ke standardu již
nyní patří: laboratorní stoly, speciální vana pro praní v ploše, ultrazvuková čistička, parový skalpel
RC4, UV-lampa, viskozimetr, speciální vysavač MUNTZ 555 fy CEIBA, s regulací odtahu a speciálními
nástavci, kompletní laboratorní sestava s filtrem KIT 2000 fy Nederman, která umožňuje bezpečné
odsátí toxických výparů, uvolňující se zejména při čištění historických textilií. Velmi jemné odsátí při
čištění textilií naopak zajišťuje chirurgická odsávačka malá - F36N Mediset Chiromax. Správné
prostředí zajišťují 2 zvlhčovače vzduchu Boneco.
Mikroskopická technika pro práci a dokumentaci restaurovaných textilií je velice důležitá. Díky
trinokulárnímu mikroskopu fy LAMBDA Praha a digitální foto-soupravě, mohou restaurátoři
podrobněji a lépe zkoumat historické textilie a textilní příze nebo vlákna a současně z toho pořizovat
kvalitní dokumentaci ve výborném rozlišení.
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2. PATRO
Plocha levé a střední části druhého patra je věnována velkým učebnám – kreslírnám č. 206
a č. 209, které jsou vybaveny 55 malířskými stojany pro práci s běžnými formáty a 10 stojany pro
velké formáty. Probíhá zde výuka předmětů Výtvarná příprava a Figurální kreslení žáků SŠ
i studentů VOŠ nebo přípravné kurzy uchazečů.
Přilehlá učebna č. 205 je vybavená 12 velkými stavitelnými kreslícími stoly, které jsou opatřeny
zásuvkovými boxy se zámky, tak, aby tam bylo možné uložit 12 notebooků pro výuku předmětů
Písma a Návrhového kreslení všech ateliérů a také se stala kmenovou učebnou nového zaměření
oboru Textilního výtvarnictví – Ateliéru textilního designu.
Přilehlý odborný kabinet výtvarných potřeb a výše uvedené kreslírny, jsou osazeny zánovními
šuplíkovými skříněmi na velké formáty papírů v počtu 9ks, pro zajištění snadného ukládání
rozměrných výtvarných prací žáků a studentů.
Tak jako každý rok, v průběhu letních prázdnin opět došlo ke strojovému čištění podlah obou
kreslíren a nanesení speciálního vosku pro snadnější celoroční údržbu těchto vysoce namáhaných
povrchů.
V pravé části 2. patra od schodiště je umístěna návrhová dílna č. 204 a také kabinet oboru
Textilního výtvarnictví – Ateliéru bytového designu. Kabinet byl v minulých letech uspořádán
a vybaven novým nábytkem tak, aby lépe vyhovoval potřebám vyučujících.
Učebna je vybavena sadou výkonných 13ks NTB, pro náročné datové programy „Autocad“
a „Sketch Up“ pro výuku odborných předmětů jako Interiérová tvorba a navrhování.
Dílna je opatřena sadou výukových prostředků – dataprojektor a plátno a regály s policemi různých
textilních vzorků a materiálů.
K dispozici je profesionální lis na různé typy doplňků, odznaků apod. a k dispozici je také 3D tisk pro
výrobu prototypů.
Protější kabinet jazyků a teorií je vybaven 7 pracovními stoly, 2 počítači a tiskárnou.
Obsahuje pomůcky pro výuku jazyků, matematiky, fyziky a společenských věd, které jsou průběžně
obnovovány.
Na konci chodby 2. patra se nachází školní knihovna se studovnou.

Školní knihovna se studovnou
Knihovna disponuje v současnosti 5.049 knihovními jednotkami, z toho 3.838 knih,
937 odborných katalogů a časopisů a 274 nosičů s audiovizuálními dokumenty na CD, DVD, VHS.
Knihovní fond je spravován ve spolupráci s pedagogy, podle jejich požadavků a podle novinek na
knižním trhu, které svou povahou odpovídají zaměření školní knihovny, a to je zejména
uměleckohistorická literatura, textilní umění a řemesla, oděvní návrhářství, restaurování textilu
a další. Veřejnosti knihovna není přístupná.
Stále pokračuje úprava počítačové evidence v programu Access a s tím spojené přečíslovávání knih
dle nového přírůstkového seznamu. V rámci údržby knihovního fondu jsou knihy opatřovány
ochrannými obaly a v případě možností také opravovány.
Výdaje na nákupy knihovního fondu ve školním roce 2019/20 byly ve výši 7.700,- Kč. Nižší náklady na
nákup nových knih byly způsobeny omezeným provozem knihovny z důvodu situace spojené
s covid-19.
Provoz knihovny je rozdělen do dvou místností. Jedna místnost je knihovna s pracovištěm
knihovnice a je vybavena osobním počítačem, připojeným na internet a k vnitřní síti školy, ručním
skenerem a barevnou tiskárnou, kterou mohou za poplatek využívat studenti.
Druhá místnost, studovna, je rozdělena na dvě části – část knihovní a odpočinkovou.
Studovna je vybavena počítači, jsou zde k dispozici pořadače s časopisy.
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3. PATRO
Část 3. poschodí je využívána jako administrativní zázemí školy - ředitelství a provozní místnosti:
kancelář ředitelky školy se sekretariátem a studijním oddělením, kanceláře zástupkyň ředitelky
(11/2019 nový PC HP Elidesk za 19 tis. Kč), hospodářky a účetní, školní depozitář historických textilií
a jeho pracovna. Tyto jednotlivé kancelářské prostory jsou vybaveny odpovídající výpočetní
technikou s příslušným odborným softwarem (BAKALÁŘI, GORDIC, VEMA apod.), dále skenery
a multifunkční kopírkou Xerox 3615. V souvislosti s novými požadavky na ukládání dokumentů jsou
průběžně kanceláře doplňovány potřebným zařízením (5/2020 multifunkční tiskárna Canon do
kanceláře ekonoma školy za 7.200,-Kč).
V další části 3. patra je umístěno 5 specializovaných učeben/dílen (č. 301, 303, 304, 309, 310) pro
výuku paličkované, šité krajky a výšivky a pro výuku oboru VOŠ Výtvarná a umělecko-řemeslná
tvorba - Design módních doplňků.
K výuce řemeslných krajkářských technik, které se vyučují a prolínají ve všech oborech
a zaměřeních, jsou určeny učebny č. 303 a č. 304. Tyto učebny mají mimo obvyklého školního
nábytku i 13 stojánků na paličkování a 10 párů stojanů na výšivku a vyšívací rámy dle počtu žáků.
Nechybí ani základní žehlící technika. Učebna č. 310 je navíc vybavena pěti stolními stávky.
K učebnám pak přiléhají krajkářské kabinety, které jsou vybaveny odpovídající technikou.
Kabinet 312 je koncipován i jako zázemí výchovného poradce a externího speciálního pedagoga,
a proto byl loni dovybaven odpovídajícím nábytkem pro konzultace a jednotlivá sezení. Před tímto
kabinetem je umístěna nástěnka školního poradenského pracoviště (ŠPP), kde je přehledně
vyznačená struktura ŠPP a možnosti a kontakty pro žáky a studenty.
Učebna č. 301 slouží jako kmenová třída pro akreditovaný vzdělávací program
Design módních doplňků VOŠTŘ. Jsou zde specializované pomůcky pro tvorbu a modelování
oděvních doplňků, střihací stůl a počítač s tiskárnou a od září 2019 přibyly nové šicí stroje v celkové
hodnotě 52.362,- Kč a žehlící technika Brown hodnotě 7.857,- Kč.
Stroje jsou vhodné i pro zpracování těžkých a specializovaných textilních i netextilních materiálů,
které právě výše uvedený program zahrnuje.
Místnosti č. 304 a č. 309 se využívají jako učebny pro teoretické všeobecně vzdělávací
i odborné předměty. Je zde možné využít sady projektor/plátno/notebook nebo Vizualizer Aver
Media F 55.
V učebně č. 309 je mimo to využíván i stolní PC s připojením na internet a reproduktory.

4. PATRO
Celá pravá část 4. poschodí poskytuje zázemí oboru Modelářství a návrhářství oděvů – Ateliér
oděvu svými 2 šicími dílnami, střihárnou, skladem oděvních výrobků a textilního materiálu
a 2 odbornými kabinety. Šicí dílny jsou vybaveny 6 průmyslovými stroji zn. GARUNDAN
a 10 stolovými šicími stroji Gritzner Tipmatic 1035, průmyslovou obnitkou, 4 čtyřnitnými overlocky
a jedním speciálním strojem SINGER (pětinitným), žehlicí elektrickou a elektro-parní technikou
(1 žehlící sestava Tefal s parním generátorem + 2 průmyslové žehlící stoly s vyvíječem páry
a odsáváním). Součástí vybavení jsou velké krejčovské panny i malé modelovací figuríny (1 : 5).
Ke konstrukci střihů je využíván systém Classi CAD PDS Taylor ze Zlína. Tento program je instalován
na 12 přenosných počítačích, které jsou uložené v přízemí v učebně 012.
Pro sklad výrobků a textilního materiálu jsou určeny vestavěné skříně. V kabinetech jsou
počítače s tiskárnou, pomůckami k výuce předmětů Technologie, Konstrukce a Praktická cvičení.
Pro vyučující Ateliéru oděvu je dispozici promítací sada.
V levé části 4. poschodí sídlí obor Textilní výtvarnictví – Ateliér tisku a tkaní se svou dílnou
tisku, učebnou, laboratoří, skladem a kabinety. Dílna č. 410 je opatřena 3 velkými tiskařskými nově
potaženými stoly, nerezovou vanou, hořáky a varnou nádobou na barvení a proplachování textilií;
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samozřejmostí jsou odsavače par a speciální mycí vana na vymývání sít od fy Sita-servis. Příruční
sklady pro tisk jsou umístěny na konci chodby a také v rohové věžičce.
V Laboratoři jsou k dispozici 2 napařovací přístroje k fixaci barviv, sklad chemikálií
s bezpečnostní uzamykatelnou skříní, stůl s váhami a laboratorním vybavením pro míchání barviv a je
opatřena laboratorním protiskluzovým linem. Chemicko-technologický kabinet disponuje
3 mikroskopy, množstvím vzorků textilních materiálů, promítací sadou.
Nízké půdní prostory, které jsou přístupné ze 4. patra, obsahují vzduchotechnické jednotky nutné
právě pro provoz v letních měsících a strojovnu výtahu. Vše je průběžně udržováno odbornými
a bezpečnostními prohlídkami. V celé budově mimo suterénu je malý osobní výtah s nosností do
320 kg, u kterého proběhla generální oprava lan v létě 2019.
Výuku tělesné výchovy realizujeme smluvní výpůjčkou prostor vedlejšího Gymnázia Prof. Jana
Patočky (Praha 1, Jindřišská 36). Do Jídelny Jindřišská, umístěné v budově Gymnázia, mohou naši
žáci/studenti chodit na obědy za dotované ceny.
Budova školy svým členěním odpovídá specializované výuce umělecko-řemeslného zaměření, ale
aktuálně nedostačují skladovací prostory pro hotové výrobky žáků a studentů – klauzurní,
maturitní a absolventské práce. Po rekonstrukci výtahové šachty, bude následovat i komplexní
přebudování sklepních prostor, které počítá s navýšením kapacity a zlepšením ukládání těchto prací.

9. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady
Členové
Jméno
Funkční období do:
Předsedkyně a zástupce pedagogů Ing. Markéta Musilová
04. 09. 2021
Zástupce pedagogů
Mgr. Alžběta Balounová
04. 09. 2021
Zástupce zřizovatele
Bc. Renata Kašická
04. 09. 2021
Zástupce zřizovatele
Petr Bernát
27. 11. 2021
Zástupce studentů a rodičů
Ing. Petra Voráčková
04. 09. 2021
Zástupce studentů a rodičů
skončilo funkční období/proběhnou volby
Kontakty:
marketa.musilova@textilniskola.cz
alzbeta.balounova@tetilniskola.cz
kasicka@delor.cz
bernatp@email.cz
petra.vorackova@msmt.cz
Spolupráce školské rady a vedení školy je velice dobré, rada se schází dle potřeby a také,
vzhledem k pandemii – probíhá online.
Díky jejímu rychlému vyjádření mohl být přijat dodatek školního řádu č. 1 (č.j. 150/20200222)
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 dne
27. 5. 2020, která upravila nestandardní situaci ve vzdělávání a hodnocení žáků v rámci distanční
výuky.
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II. PRACOVNÍCI PRÁVNICKÉ OSOBY
1. Pedagogičtí pracovníci
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte)

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané celkem

Střední umělecká škola textilních řemesel

2

2

32

23,2

0

0

34

25,2

Vyšší odborná škola textilních řemesel

1

1

11

3,2

0

0

12

4,2

škola

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
škola

počet pedagogických pracovníků

celkem % z celkového počtu
pedagogických pracovníků

36
0

kvalifikovaných
nekvalifikovaných

100%
0

c) věková struktura pedagogických pracovníků
počet celkem ve
fyzických
osobách
k 31. 12. 2019

v tom podle věkových kategorií
do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

0

4

7

8

8

9

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků

semináře

kurzy

počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1

SketchUp pro začátečníky

1

CAD sys s.r.o.

1

Dejme každému šanci
prožít úspěch

1

Zřetel s.r.o.

1

Počítačová gramotnost

9

Dita Olchavová

1

Psychohygiena učitele

31

Bohuslav Hora

1

Nevypusť duši z. s.

2

Nicom centrum

1

Nicom a.s.

1

Ministerstvo školství

1
3
2
6

Duševní zdravověda pro
učitele
After efekt – školení
programu
SketchUp akreditovaný kurz
DVPP
Vytváření pracovních listů
pro výuku

10

rozšiřování aprobace

1

Studium pro výchovné
poradce

1

UK FF (říjen 2019)

jiné (bezpečnostní)

1

Školení BOZP

27

Bomespol s.r.o.

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků

z toho

celkem (fyzické osoby)

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.)

3

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.)

0

rodilý mluvčí

0

2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
a) počty osob
fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

9

6,92

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1

Účetnictví příspěvkových organizací

1

Aliaves

1

Odměňování zaměstnanců

2

Anag

kurzy

1

Změny a skončení pracovního poměru

1

Vzdělávání. com

jiné (uvést jaké)

1

Školení BOZP

4

Bomespol s.r.o.

semináře
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III. ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ (SŠ,VOŠ )
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte)

1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů
a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

počet tříd / skupin

počet žáků / studentů

SUŠTŘ

5/17

113

VOŠTŘ– Design módních doplňků

2/2

10

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
SUŠ/VOŠ
-

přerušili vzdělávání:
nastoupili po přerušení vzdělávání:
sami ukončili vzdělávání:
vyloučeni ze školy:
nepostoupili do vyššího ročníku:
přestoupili z jiné školy:
přestoupili na jinou školu:
jiný důvod změny (uveďte jaký):

1/0
2/0
6/0

3/0
1/0
3/0
0/0
z toho nebylo povoleno opakování:

0/0

b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

počet tříd / skupin

počet žáků / studentů

x

x

x

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně)
-

přerušili vzdělávání:
nastoupili po přerušení vzdělávání:
sami ukončili vzdělávání:
vyloučeni ze školy:
nepostoupili do vyššího ročníku:
přestoupili z jiné školy:
přestoupili na jinou školu:
jiný důvod změny (uveďte jaký):

z toho nebylo povoleno opakování:

2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu)
a) denní vzdělávání
škola

SUŠTŘ
VOŠTŘ – Design módních doplňků

12

průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu

průměrný počet
žáků / studentů
na učitele

22,6/6,7

3,3

4/4

0,4

b) vzdělávání při zaměstnání
škola

průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu

průměrný počet
žáků / studentů
na učitele

x

x

x

SUŠTŘ

počet
žáků/studentů
celkem

VOŠTŘ

34

4

44

11

14

4

4

z toho
nově přijatí

x

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci)
a) denní vzdělávání
škola

SUŠTŘ
26

prospělo s vyznamenáním
z celkového počtu žáků / studentů:

CELKEM

1

Zlínský

Ústecký

1

Středočeský

1

Plzeňský

1

Pardubický

z toho
nově přijatí

Olomoucký

Liberecký

1

Moravskoslezský

Královéhradecký

2

Vysočina

2

Karlovarský

Jihočeský

počet
žáků/studentů
celkem

škola

Jihomoravský

kraj

3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

neprospělo

4

opakovalo ročník

2

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.

94

tj. % z celkového počtu žáků/studentů

87 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

35,9

z toho neomluvených

0,23

13

škola

VOŠTŘ

z celkového počtu žáků / studentů:

prospělo s vyznamenáním

6

neprospělo

0

opakovalo ročník

0

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 31. 8.

10

(konec letního období)

100 %

tj. % z celkového počtu žáků/studentů
průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

x

z toho neomluvených

x

5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií
MATURITNÍ ZKOUŠKY
škola

SUŠTŘ

denní
vzdělávání

vzdělávání
při zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku

26

x

z toho konali zkoušku opakovaně

1

x

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu

0

x

prospěl s vyznamenáním

4

x

prospěl

20

x

Neprospěl/nepřipuštěn

1/1

x

počet žáků, kteří byli hodnoceni

škola

ABSOLUTORIA

VOŠTŘ

denní
vzdělávání

vzdělávání
při zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku

6

x

z toho konali zkoušku opakovaně

0

x

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu

1

x

prospěl s vyznamenáním

4

x

prospěl

2

x

neprospěl

0

x

počet žáků, kteří byli hodnoceni

14

6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2020/2021
a) SŠ a VOŠ

skupina oborů vzdělání,
kód, název

SUŠTŘ – 82 – Umění a užité umění
80

počet přihlášek celkem

1

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
(denní vzdělávání)

počet kol přijímacího řízení celkem

41

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru
z toho v 1. kole

41

z toho ve 2. kole

x

z toho v dalších kolech

x

z toho na odvolání

0
39

počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor: 82-41-M/07
obor: 82 - 41-M/14

Modelářství a návrhářství oděvů
Textilní výtvarnictví

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021

15

0
0
x

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
(denní vzdělávání)

skupina oborů vzdělání,
kód, název

82 – 41 – N/20

VOŠTŘ – 82 – Umění a užité umění
Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba – Design módních doplňků

počet přihlášek celkem

4

počet kol přijímacího řízení celkem

2

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru

2
z toho v 1. kole

2

z toho ve 2. kole

0

z toho v dalších kolech

x

z toho na odvolání

0
0

počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)

obor: 82 – 41 – N/20

Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba

nebyl otevřen z důvodu nedostatečného počtu uchazečů

skupina oborů vzdělání,
kód, název

VOŠTŘ – 82 – Umění a užité umění
obor: 82 – 41 – N/03 Konzervátorství a restaurátorství
– Konzervování a restaurování textilií
11

počet přihlášek celkem

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
(kombinované vzdělávání)

8

2

počet kol přijímacího řízení celkem

10

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru
z toho v 1. kole

4

z toho ve 2. kole

6

z toho v dalších kolech

x

z toho na odvolání

0
1

počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)

obor: 82 – 41 – N/03Konzervátorství a restaurátorství
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0

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců
a příslušníků národnostních menšin.
Ve školním roce 2019/20 studovalo na SUŠTŘ osm žáků s cizím státním občanstvím:
Slovensko – 2 žáci
Vietnam – 1 žák
Rusko – 1 žák
Bělorusko – 1 žák
Ukrajina – 2 žáci
V průběhu školního roku získali 2 žáci občanství ČR. Na VOŠTŘ studovala jedna studentka –
občanka Ruské federace.
Všichni cizinci na SUŠTŘ a VOŠTŘ se bez problémů začlenili do výuky, protože již navštěvovali
české základní školy.

8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
(Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací,
pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků
ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky).
Ve druhém a třetím ročníku studovaly dvě žákyně s těžkým sluchovým postižením.
Obě mají IVP a je jim poskytována individuální pedagogická intervence v rozsahu 2 hodiny týdně.
Obě úspěšně ukončily ročník, i když distanční výuka právě pro tento druh znevýhodnění je ta
nejméně vhodná a je to pro ně velká zátěž, ale obě žákyně jsou velice motivované a jejich rodiny
jim velice pomáhají. Díky tomu to zvládly.
Z prostředků a programu MŠMT – Poskytování podpůrných opatření, obě využívají tablety, dále
obrazové mapy a deskové hry určené jako učební pomůcky, určené zejména právě pro tyto dvě
žákyně.
Dle doporučení PPP byla poskytována skupinová pedagogická intervence v rozsahu 1 hodiny
týdně 18 žákům, což bylo příznivě hodnoceno žáky a především se projevilo ve zlepšení
prospěchu v předmětech Český jazyk a literatura a Anglický jazyk.
Pro vybrané žáky ze 4. ročníku ohrožené studijním neúspěchem bylo zajištěno doučování
z Anglického jazyka, Dějin výtvarného umění a Technologie textilní a oborové, tedy maturitních
předmětů do konce roku 2019. Toto doučování mohlo být realizováno díky prostředkům OP VVV
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008205, s názvem Podpora rozvoje pedagogických pracovníků
a studentů VOŠTŘ a SUŠTŘ.
Zkušenosti ze znevýhodněného prostředí a práce s těmito žáky je nedílnou součástí práce
metodika prevence a výchovného poradce. Během distanční výuky jsme jim věnovali zvýšenou
pozornost a půjčovali ve větší míře pracovní pomůcky. Distanční výuka pro znevýhodněné žáky
z různého sociokulturního prostředí se pak projevila v přerušení vzdělávání nebo přestupem na
jinou školu i přes naši velkou pomoc a podporu. Rodina zde totiž hraje nezastupitelnou roli,
kterou škola nemůže suplovat.
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9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami
je zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů.
Vzdělávání nadaných žáků a studentů je podporováno zejména ve výtvarné nebo humanitní
oblasti. Jedná se o podněcování žáků k účasti v různých soutěžích a přehlídkách, či samotná
individuální práce s nadaným žákem, tak aby optimálně rozvíjel svůj potenciál. V letošním školním
roce 8 výtvarně nadaných žáků zvolilo maturitu z nepovinného předmětu Figurální kreslení,
kterou úspěšně absolvovali. Dále žáci 3. ročníku Ateliéru oděvu soutěžili v mezinárodní přehlídce
Oděv a textil Liberec, kde získali 2. místo za svou kolekci Denim Future v kategorii „Ženy nosí
kalhoty“, dále jsme nejlepší práce žáků a studentů ze všech Ateliérů přihlásili do celonárodní
soutěže uměleckých škol – Studentského designu, kde za animovaný film získal náš žák 2. místo.
Pravidelně také dochází k vystavení klauzurních prací z Výtvarné přípravy a Figurálního kreslení
v Galerii Emilie Paličkové a ocenění nejlepších z nich.

10. Ověřování výsledků vzdělávání
Po vyhodnocení výstupů a zkušeností z předchozích ověřování jsme ve školním roce
2019/20 přikročili k vícestupňovému testování v rámci již tradiční „Maturity nanečisto“
pro 4. ročníky. V říjnu 2019 si žáci ověřili vstupní znalosti a v únoru 2020 si žáci i učitelé všichni
mohli porovnat dosažené výsledky.
V obou případech si žáci vyzkoušeli didaktický test i písemnou práci se stejnou organizací časovou
i obsahovou jako při ostré zkoušce. Eliminuje se tak strach z neznámého a žáci si prakticky ověří
svůj aktuální stav připravenosti k státní písemné části. Po podrobném vyhodnocení výsledků jsou
pak přirozeně motivováni k lepším výsledkům. Po prvním testování možné se individuálně zaměřit
na přípravu se žáky, tam, kde to nejvíce potřebují. Na to slouží semináře pro přípravu k maturitě povinně volitelné předměty ve 4. ročníku anglického a českého jazyka, do kterých se zapisují žáci,
dle svých potřeb a výsledků ve vzdělávání.
11. Školní vzdělávací programy
Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace.
Úpravy, ke kterým jsme přistoupili v loňském školním roce, se osvědčily. Provedli jsme menší
úpravy a přesuny učiva, v souladu s RVP, v předmětu Základy společenských věd. Kvůli on-line
výuce v době pandemie jsme byli nuceni mírně zredukovat učivo a hlubší prověřování znalostí
přesunout na září příštího školního roku. Také jsme nemohli realizovat některé naplánované akce
např. žákovský projekt – Studentský festival (SUŠTŘ-fest) a s ním spojené celoškolní týdenní akce
zahrnující módní přehlídku, filmovou noc, výstavy, happeningy, workshopy, určené jak pro žáky
a učitele školy tak pro širokou veřejnost.
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12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Kolika jazykům se žáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují žáky k výuce cizích
jazyků, apod.
Žáci se učí jeden cizí jazyk – anglický. Od roku 2010 jsme zapojeni do pražského Metropolitního
programu na podporu výuky jazyků. Díky tomu každoročně získáváme mzdové prostředky na
navýšení hodinové dotace výuky jazyků o jednu dělenou hodinu týdně pro 2. a 3. ročník.
Motivace k učení je podněcována možností zapojení se do zahraničních stáží, kde jedním z kritérií
výběru je dobré hodnocení ve výuce cizího jazyka. Žáci se učí odbornou terminologii v cizím jazyce
dle oboru, který studují tak, aby mohli u maturitní zkoušky pohovořit o své praktické zkoušce
v anglickém jazyce.
13. Vzdělávací programy VOŠ
Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ.
V lednu roku 2020 jsme podali žádost o akreditaci změny oboru Konzervátorství
a restaurátorství se vzdělávacím programem 82-41-N/03 Konzervování a restaurování textilií.
Po vyhodnocení předchozího čtyřletého cyklu realizovaného kombinovanou formou studia jsme
se rozhodli pro zkrácení studia o jeden rok. Vzhledem ke stoupajícím nárokům v zaměstnání je
pro většinu studentů stále obtížnější zvládat mimořádnou časovou náročnost studia po celé čtyři
roky. Zkrácení výuky o rok je koncipováno tak, aby se neodrazilo v kvalitě absolventů a aby
zároveň vyhovovalo základnímu pojetí oboru: Studium je koncipováno jak pro studenty, kteří si
chtějí rozšířit předchozí studium na jiné škole, tak pro absolventy naší školy, kteří chtějí
pokračovat ve studiu při zaměstnání. Studium je vhodné pro zaměstnance kulturních institucí či
samostatné restaurátory jiných specializací, kteří si ji chtějí rozšířit o konzervování a restaurování
textilií nebo studenty středních zejména uměleckých škol. Změna se týká úpravy hodinových
dotací, redukce přímé výuky, doplnění aktuální studijní literatury a zdrojů, zahrnutí nových
poznatků v jednotlivých oborech zabývajících se textiliemi především v oblasti konzervování
a restaurování textilií a připojení volitelných předmětů. Akreditace je schválena do roku 2026.
Akreditace tříletého denního studia vzdělávacího programu 82-41-N/20 Design módních
doplňků oboru vzdělání Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba je platná do roku 2023.
V letošním roce studium úspěšně dokončilo pět studentů. Jedna studentka nestihla dohotovit
absolventskou práci ve stanoveném termínu vzhledem k náročnosti úkolu, který si zvolila
a korona- krizi. Absolutorium vykoná v září. Závěrečné práce pěti studentů byly zaměřené
na oděvní tvorbu a doplňky, jedna na vybavení interiéru. Studenti ve svých absolventských
pracích využily všechny studované textilní řemeslné techniky.
Studentky 2. ročníku absolvovaly odborné praxe. Ve svých absolventských pracích v příštím
školním roce se dvě z nich zaměří na oděvní a dvě na interiérovou tvorbu.

IV. ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
(Jazyková škola a Domovy mládeže)
nemáme
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V. AKTIVITY PRÁVNICKÉ OSOBY PREZENTACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA VEŘEJNOSTI
1. Výchovné a kariérové poradenství
Na škole působí výchovná poradkyně, která se věnuje problematice výchovného a kariérního
poradenství. Schůzky se konají na základě telefonické, ústní nebo emailové domluvy během
vypsaných konzultačních hodin výchovného poradkyně nebo v individuálně dohodnutém termínu.
I v tomto školním roce, jako v předchozích 2 letech, působila na škole školní speciální pedagožka.
1. 1 Kariérní poradenství
a) Konzultace výchovné poradkyně s žáky 4. ročníků na téma „kam po maturitě“ probíhaly
intenzivně hlavně na podzim, aby studenti byli seznámeni především s termíny a podmínkami
na přijímací zkoušky na umělecké vysoké školy. Poté byly konzultace běžné v průběhu celého
roku. Veškeré informace byly v tištěné, ale hlavně elektronické podobě.
b) Informace a inspirace pro studium VŠ a VOŠ s uměleckým zaměřením získávali žáci v podobě
konzultací u pedagogů odborných a teoretických předmětů. Využili to například při tvorbě
vlastních portfolií a domácích prací.
c) Velice inspirativní pro volbu povolání jsou čtrnáctidenní odborné praxe druhých a třetích
ročníků.
d) Žáci nižších ročníků navštěvovali pravidelně veletrhy pomaturitního vzdělávání, dny otevřených
dveří, ale i například přehlídku klauzur či obhajob na vysokých uměleckých školách. Důležité
byly i návštěvy přehlídek současného umění designu či výstavy například Designblok, Signal
Festival, Klauzury UMPRUM aj.
1. 2 Výchovné poradenství
Byly podány žádosti a vypracovány dotazníky pro žáky 4. ročníku do PPP k uzpůsobení
podmínek konání maturitní zkoušky, které PPP skutečně schválila a zařadila žáky do skupiny SPU
s navýšením času. V průběhu roku byly vypracovány 4 IVP ve spolupráci s pedagogy školy, PPP
a speciálního pedagogického centra pro sluchově postižené v Praze.
Studenti se na ŠPP mohou obracet s problémy, které se většinou týkají následujících témat:
konflikty s rodiči a s autoritami, pocity úzkosti, obavy ze selhání, pocity přetížení, obavy ze
zvládání školních úkolů, konflikty s profesory, sebevědomí, nejistota, sebe přijetí, vlastní limity,
akceptace vlastních chyb, psychosomatické problémy: nespavost, poruchy příjmu potravy,
experimentování s lehkými drogami, problémy v partnerských vztazích. ŠPP využívá spolupráci
s vyučujícími, možnost vyjasnit nedorozumění mezi studenty a vyučujícími s jeho podporou.
Sezení během roku využilo několik studentů a také rodičů a pedagogů.
Pohovory s problematickými žáky probíhaly průběžně, dle potřeby i s jejich vyučujícími
a rodiči, z těchto důvodů: 1. špatný prospěch, 2. problémy s docházkou a komunikací,
3. rodinné a zdravotní problémy.
Vypracovány byly žádosti o vyšetření žáků prvního stupně v PPP, kde byla zpracována
a provedena potřebná vyšetření. V návaznosti na doporučení jednotlivých PPP a SPC byly
zahájeny hodiny pedagogické intervence, kam žáci byli postupně zařazováni.
Probíhala individuální a skupinová výuka dle doporučení poraden a SPC a to i během uzavření
škol.
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2. Prevence rizikového chování
V průběhu školního roku 2019/20 došlo k mnoha akcím spojených s činností metodika
prevence. V září proběhl tradiční adaptační kurz pro 1. ročník, kde žáci poznají nejen sebe
navzájem, ale částečně se seznámí i s průběhem studia na naší škole a pomocí mnoha her
a dovedností se učí i vzájemné spolupráci a toleranci.
Během 1. pololetí se konaly preventivní přednášky vedené Mgr. Vladimírem Váchou na téma
„Vztahy, antikoncepce a reprodukční zdraví“ pro 3. ročník, „HIV“ pro 4. ročník a „Tabák „ jako
legální droga pro 2. ročník.
Jednání s rodiči jedné ze sluchově postižených studentek naší školy ohledně studia a vztahů
ve třídě, načež bylo následně uskutečněno i sezení s celou třídou a toto téma se spolužáky
prodiskutováno. Kromě tohoto sezení proběhly i další schůzky s rodiči či zletilými studenty,
kde byly řešeny problémy a otázky studentů na téma deprese, mentální anorexie,
duševní zdraví, přestup na jinou školu.
Z plánů na 2. pololetí sešlo kvůli karanténě a COVID -19, nicméně i v průběhu 2. pololetí
a během distanční výuky jsme řešili několik případů, kdy si rodiče či studenti nebyli schopni
poradit s nástrahami spojenými právě s distanční výukou a vůbec celou situací, která byla pro nás
všechny naprosto nová. Přes všechnu pomoc jsme ke konci školního roku řešili jeden závažnější
případ, kdy se na nás obrátila žákyně, která neměla doma odpovídající podmínky na studium
v rámci distanční výuky, až celá záležitost musela být řešena přes sociální odbor příslušné městské
části Prahy – OSPOD. Došlo k šetření v rodině a díky tomu se zlepšily i podmínky pro vzdělávání
žákyně.
Také jsme navázali užší spolupráci s organizací „Nevypusť duši“ v rámci péče o duševní zdraví
a pedagogického vzdělávání.
3. Ekologická výchova a environmentální výchova
Problematice ekologickou a environmentální je věnován prostor jak v jednotlivých
předmětech ŠVP, tak zejména v předmětu Ekologie. Zde se jim dostává základních teoretických
vědomostí tak, aby byli schopni odpovědného jednání s ohledem na životní prostředí.
Žáci během roku shlédli několik dokumentů s ekologickou tématikou, kde byly nastoleny největší
problémy současnosti. Žáci na toto téma diskutovali a vyjadřovali svůj postoj a navrhovali řešení
ze svého úhlu pohledu.
Prakticky vše ukazujeme na příkladu naší školy, která třídí odpad a velmi často jsou i témata
jednotlivých prací vztažena k ekologii. Žáci v praktických předmětech Navrhování a Praktické
cvičení řeší v materiálu konkrétní zadání recyklaci textilu a jsou tak nuceni o tématu komplexněji
přemýšlet.
4. Multikulturní výchova
Součástí učiva je ve 2. ročníku i poučení o národech a národnostech jako specifických
sociálních skupinách a ve 4. ročníku i charakteristika velkých světových náboženství a nových
náboženských hnutí. V praxi je toto teoretické poučení vhodně doplněno i účastmi
na zahraničních stážích Erasmus+ a stážisti pak předávají své zkušenosti formou přednášek
a workshopů ostatním žákům a studentům
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5. Výchova k udržitelnému rozvoji
Pozornost se věnuje i konceptu trvale udržitelného rozvoje z hlediska textilní výroby. Výchova
k udržitelnému rozvoji se opět prolíná všemi dotčenými teoretickými předměty, které se dotýkají
výroby a zpracování surovin, ale také výtvarně řemeslných předmětů a žáci jsou aktivně
podporováni, aby ve svých pracích vždy toto hledisko zohlednili. Někteří tuto problematiku
zahrnou přímo do tématu své maturitní nebo absolventské práce (např. žákyně si sama utkala ze
lnu, který předtím zasela a zpracovala, část textilie k praktické maturitní práci, další si sama
pořídila a vypěstovala kolonii Bource morušového a dokumentovala výrobu hedvábí, jiná práce
absolventky VOŠ se týkala výroby a designu kabel z přejetých zvířat apod.).
6. Odborné exkurze, sportovní a adaptační kurzy, vzdělávací zájezdy
KURZY:
Adaptační kurz: ve dnech 4. – 6. 9. 2019 proběhl Adaptační kurz pro 31 žáků 1. ročníku v Cholíně
v okrese Příbram. Cílem adaptačního kurzu je, aby se žáci přirozeně seznámili s třídním
kolektivem, třídními učiteli, výchovným poradcem a metodikem prevence. Jedná se o vytvoření
podmínek pro zdárný start a následné působení na střední škole. Tím se účinně předchází
nežádoucím jevům. Tento kurz je již nedílnou součástí preventivního programu školy a je velice
kladně hodnocen.
Kurz malování v plenéru: ve dnech 9. 9. – 13. 9. 2019 proběhly kurzy malování a fotografování
v plenéru, v lokalitách Prahy a Středočeského kraje, kterých se zúčastnili žáci 2. a 3. ročníků
v počtu 53 žáků. Tyto kurzy jsou součástí výuky předmětů Výtvarná příprava a Figurálního kreslení
a dle ŠVP obou oborů jsou koncipovány jako povinné. Náplň kurzu odpovídá zaměřením
jednotlivých oborů. Výstupem z těchto kurzů je výstava vybraných prací v galerii EP a také
fotografií ve školních prostorách kde žáci přirozeně konfrontují své čerstvě získané dovednosti.
Lyžařský výcvikový kurz – LVK: ve dnech 5. – 10. 1. 2020 proběhl na chatě Lesanka,
Mariánská 149, Ostrov v Krušných horách a účastnilo se ho celkem 33 žáků 1. a 2. ročníku.
Z důvodu špatných sněhových podmínek v původně plánovaném středisku bylo nutné řešit
aktuální situaci a zajistit místní autobusovou dopravu do střediska na Klínovci, kde se lyžovalo.
Toto středisko žáci s odborným pedagogickým dozorem nakonec navštívili 3x za celý týden, takže
i přes nepřízeň počasí se podařilo zajistit plánovaný ale i kvalitní lyžařský výcvik. Žáci byli velmi
vstřícní a šikovní a všichni tuto možnost lyžování jinde velmi uvítali. Ve dni volna žáci navštívili
Městské muzeum v Jáchymově, kde se seznámili s historií města a místních uranových dolů. Také
absolvovali orientační závod po okolí. LVK byl celkově hodnocen jako velmi vydařený,
s naplněnou lyžařskou výukou, bez úrazů a kázeňských přestupků.

ODBORNÉ EXKURZE:
Odborná exkurze do Mnichova: „CESTY ZA UMĚNÍM“ se uskutečnila ve dnech 8. - 10. 11. 2019,
účastnilo se jí osm žáků ze 4. ročníku. Tato nepovinná exkurze doplňuje teoretické a výtvarné
znalosti získané v předmětech: Dějiny výtvarného umění, Navrhování, Výtvarná příprava, Figurální
kreslení a Multimediální tvorba. Žáci navštívili expozice stálých sbírek i aktuální výstavy
a prohlédli si historickou část města a několik moderních staveb. Procházky i návštěvy expozic
byly doplněny odborným výkladem.
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Vzdělávací zájezd: návštěva Muzea Betlémů Karlštejn dne 20. 12. 2020 pro žáky 2. ročníku
Odborná exkurze: 14. 1. 2020 Brno výstava Poklad Inků pro žáky 1. ročníku (HALA C, Výstaviště,
603 00 Brno-střed) návštěva světové unikátní výstavy jako součást výuky Dějin umění a ZSV.
Odborná exkurze/praxe: dne 5. 3. 2020 v Zubrnici – Sklizeň proutí a praktická ukázka založení
nového prutníku, pro žáky a studenty 1. - 3. ročníku, navštěvující předmět řemeslné košíkářské
techniky.
Další plánované exkurze byly zrušeny kvůli nouzovému stavu.
7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
SBÍRKOVÉ DNY SVĚTLUŠKY – žáci se zúčastnili 16. ročníku sbírky Nadačního fondu Českého
rozhlasu, které se konaly 9. 9. – 13. 9. 2019. Vybralo se celkem 8.409,-Kč
POCHOD PRAHA/BUBNY – TEREZÍN se konal 20. 9. a účastnili se ho žáci 3. ročníků
BAZÁREK – velký vánoční výprodej žákovských a studentských prací z ateliérů hračky a
košíkářských technik a tisku a tkaní, probíhal ve dnech 10. 12. – 12. 12. 2019 v přízemí školy.
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ – žáků a učitelů se zpěvem, slovem a obdarováním se konalo
ve školní Galerii Emilie Paličkové dne 20. 12. 2019.
MATURITNÍ PLES – pořádali žáci 4. ročníky SŠ a studentky 3. ročníku VOŠ, ve spolupráci
a za podpory KRPŠ, dne 10. 1. 2019 v kongresovém sále hotelu OLŠANKA, Olšanské nám., Praha 3

8. Soutěže
Soutěž: 17. 9. 2019 ODĚV & TEXTIL, LIBEREC 2019 mezinárodní soutěž pro základní a střední
školy v textilní a oděvní tvorbě 2. místo v kategorii ŽENY NOSÍ KALHOTY, za model Future denim,
účastnily se žákyně 3. a 4. ročníků Ateliéru oděvu
Soutěž: Studentský design 2020
Marko Horáček – Rožec – 2019, animovaný film
2. místo v kategorii Fotografie a multimédia (laureát)
Nominace pro mezinárodní porotu a na výstavu (výsledky zatím nezveřejněny)
v Národní ceně za studentský design 2020 Plzeň (vyhlašuje DesignCabinet)
Marko Horáček – Procházka stoletou rajskou zahradou paličkované a šité krajky,
2019 animovaný film
Olympiáda v českém jazyce obvodní kolo Praha 1 – 21. 1. 2020 (DDM P2, Slezská 21)
účast 2 žákyň a 6. místo jedné z nich
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9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
9. 1 ERASMUS+ 2019 – 20
V červnu 2019 grantová agentura schválila naši žádost a byl udělen grant na projekt
UMĚNÍ - ŘEMESLA – ZKUŠENOSTI, v rámci programu Erasmus+ klíčová akce 1:
Vzdělávací mobilita jednotlivců, č. 2019-1-CZ01-KA102-060577. Projekt je koncipován
pro žáky 4. ročníků a čerstvé absolventy a studenty VOŠ a pedagogické pracovníky.
Projekt trvá po dobu 15 měsíců od 01. 08. 2019 do 31. 10. 2020.
Maximální výše grantu činí 36.666,- EUR.
Cíl projektu:
A) Podpora rozvoje klíčových kompetencí a dovedností pracovníků:
- zlepšení kompetence pracovníků dalším vzděláváním a cíleným rozvojem dovedností
i rozšiřováním odborných znalostí v jejich profesním oboru
- zkvalitnění a rozšíření obsahu výuky, zdokonalování metodiky a její začlenění do učebních
plánů
- přenos získaných zkušeností a jejich zapojení do výuky
B) Podpora rozvoje klíčových kompetencí a dovedností žáků a studentů:
- cílený rozvoj komunikačních dovedností v mateřském i anglickém jazyce
- rozvoj podnikavosti a posílení vzdělávání v oblasti podnikání
- rozšířit nabídku vzdělávacích kurzů pro veřejnost a doplňujících kurzů pro žáky
a studenty školy
C) Rozvoj a rozšiřování dosavadní mezinárodní spolupráce
- udržovat i nadále spolupráci s našimi partnery ve Finsku a Velké Británii
- aktivně hledat další možnosti spolupráce s podobně zaměřenými školami
ZPRÁVA Z USKUTEČNĚNÝCH STÁŽÍ
V programu KA1, vzdělávací mobilita jednotlivců, 3 týdenní stáže, se od 1. 9. – 20. 9. 2019
zúčastnilo celkem sedm žákyň 4. ročníku střední školy, dva čerství absolventi SŠ
a čtyři studentky vyšší odborné školy.
V programu mobilita pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě se stáže zúčastnila jedna
učitelka. Účastníci byli rozděleni podle svého odborného zaměření do dvou skupin.
PRVNÍ SKUPINU tvořili žáci (7) a absolventi SŠ (2), kteří vyjeli do Portsmouth, UK.
Zde jsme měli poprvé možnost si vyzkoušet spolupráci se zprostředkující organizací IBD
Partnership, která nám zajišťovala díky svým kontaktům a znalosti místního pracovního
prostředí nejen umístění našich žáků na odpovídající pracoviště podle jejich odborného
zaměření, ale i ubytování v hostitelských rodinách.
Nabídka pracovních možností byla poměrně pestrá – zahrnovala dvě místní divadla, grafické
studio a „Company of Makers“ – volné sdružení tvůrců nejrůznějších dárkových a upomínkových
předmětů. Všichni účastníci měli příležitost uplatnit svůj talent a dovednosti v prostředí
zahraničních firem, prověřit své komunikační dovednosti v zemi klasické angličtiny a hlavně
otestovat vlastní schopnosti se přizpůsobit odlišným kulturním a společenským podmínkám,
stylu práce a odlišným pracovním zvyklostem.
DRUHOU SKUPINU TVOŘILI STUDENTI VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY OBORU DESIGN MÓDNÍCH DOPLŇKŮ,
kteří, vlastně již tradičně, navázali na dlouholetou spolupráci se školou Ammattiopisto Tavastia
v Hämeenlinně ve Finsku.
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Pro tuto skupinu to znamenalo rozšíření odborné přípravy pro jejich absolventskou práci,
zejména při spolupráci s naší dlouhodobou spolupracovnicí a odbornou lektorkou textilního
oddělení školy TAVASTIA, Maritou Pennanen, která se věnuje především ručnímu tkaní, ale díky
úžasnému technickému vybavení školy dokáže předávat své zkušenosti i z prací na stavech
řízených počítačem. Vybavení tkalcovských dílen a možnosti jejich využití je na vysoké úrovni.
Ukázky prací, které vznikly během 3 týdenního pobytu v Hämeenlinně, jasně ilustrují širokou
škálu možností práce na tkalcovských stavech a jsou pro nás velkou inspirací.
V RÁMCI PROGRAMU MOBILITY PRACOVNÍKŮ V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ SE
SAMOSTATNÉ ODBORNÉ STÁŽE ZÚČASTNILA JEDNA UČITELKA VOŠ
Hlavním úkolem této stáže bylo rozšíření praktických dovedností v modistické tvorbě pod
vedením odborné lektorky Laury Peltonen. Současně se této stáže zúčastnil i student 3. ročníku
VOŠ, který, stejně jako jeho kolegyně ve tkalcovské dílně, se zde připravoval na svoji
absolventskou práci. Hlavním tématem jejich zadání bylo prozkoumat snad nejtradičnější typ
pánského klobouku – cylindr – a vypracovat jej tzv. divadelní technikou. Odlišné technologické
postupy (na rozdíl od těch tradičních) přinesly řadu inspirativních námětů pro další práci obou
zúčastněných a jsou nedocenitelným přínosem pro jejich další rozvoj.
9.2 OP VVV – OPERAČNÍ PROGRAM VĚDA, VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ
Číslo výzvy: 22
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008205
Název projektu: Podpora rozvoje pedagogických pracovníků a studentů VOŠTŘ a SUŠTŘ
Číslo jednací: MSMT-30025/2017
Naše žádost o podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ “ výše specifikovaného projektu byla dne 23. 1. 2018
schválena pro financování. Výše částky schválené podpory, která byla projektu přidělena, činí
582 294, 00 Kč. Od ledna 2018 byl z tohoto programu hrazen plat školního speciálního
pedagoga a kariérové poradenství žáků SŠ a studentů VOŠ.
Program pro naši školu byl na 24 měsíců, tedy do 31. 12. 2019 a zahrnovala ještě financování
vzdělávání pedagogů VOŠ, spolupráce VOŠ-sdílení zkušeností a financování doučování žáků
ohrožených neúspěchem.
Program byl ve všech oblastech úspěšně zrealizován a závěrečná zpráva byla úspěšně
dne 23. 6. 2020 schválena.
10. Spolupráce právnické osoby s partnery
(Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj.)
PRAXE Střední umělecká škola textilních řemesel
Seznam právnických osob, ve kterých žáci konají praxi:
Žáci 2. a 3. ročníků SUŠTŘ se každoročně zúčastňují povinné praxe v délce 10 dní, která obvykle
probíhá v květnu v době praktických maturit. V letošním roce z důvodu vyhlášení nouzového
stavu z důvodu pandemie musela být praxe bez náhrady zrušena.
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PRAXE Vyšší odborná škola textilních řemesel
Studentky VOŠ vykonávají dvoutýdenní povinnou odbornou praxi v 1. a 2. ročníku studia. Dohled
nad praxemi vykonává vedoucí VOŠ a vyučující předmětu Navrhování. Student po úspěšném
dokončení praxe dodá hodnocení od příslušné firmy a obdrží zápočet. Studentky 2. ročníku
vzdělávacího programu Design módních doplňků se účastnili odborné praxe v průběhu měsíce
února. Každá navštěvovala jedno textilní studio či oděvní ateliér a partnerskou školu podobného
zaměření: ateliér Textil s citem, studio Ababu, oděvní ateliér E:be a ve Střední
uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Jablonci nad Nisou na základě dohodnuté
spolupráce mezi oběma školami.
Vyšší odborná škola dlouhodobě spolupracuje s těmito institucemi:
ABABU, Šmeralova 6, 170 00 Praha 7
Ateliér Textil s citem, Radlická 3, 150 00 Praha 5
E:be, Slezská 825/24, 120 00 Praha 2
Muzeum hl. města Prahy, Kožená 1, Praha 1,
Národní divadlo, Národní 2, 110 00 Nové Město
Severočeské muzeum v Liberci, Husova 11, 460 01 Liberec
Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole v Jablonci nad Nisou,
Horní nám. 1, 466 80 Jablonec nad Nisou
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek 1, 252 63 Roztoky
S Fakultou chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se podílíme na
realizaci výuky společně akreditovaného bakalářského programu Konzervování - restaurování
objektů kulturního dědictví – uměleckořemeslných děl, obor Konzervování - restaurování
uměleckořemeslných z textilních materiálů. Smluvně zajišťujeme výuku předmětů: Řemeslné
techniky, Semestrální a bakalářské práce a Výtvarná cvičení. Organizujeme talentové zkoušky,
které jsou součástí přijímacího řízení.
11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení).
zaměření

počet účastníků

určeno pro
dospělé / žáky

akreditace MŠMT
ano / ne

Základy ručního tisku na textil

6

Veřejnost

§ 114

Výroba klobouků

5

Veřejnost

§ 114

Paličkovaná krajka

5

Veřejnost

§ 114

Přípravný kurz kreslení

4

Uchazeči o
studium

Populárně naučný kurz

Pletení košíků

6

Veřejnost

Populárně naučný kurz

Pletení adventních věnců

5

Veřejnost

Pořádání konference

100. let výročí školy

cca 200

veřejnost

Pořádání cyklu výstav
pro veřejnost

Propagace vzdělávání školy

cca 500

veřejnost

typ vzdělávání
odborný kurz

Přípravný kurz
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12. Další aktivity, prezentace

17. 9. – 6. 10. 2019 výstava k 100. výročí naší školy NEJEN PALIČKOVANÁ KRAJKA v Galerii Stará
radnice ve Žďáru nad Sázavou
19. 9. 2019 – 2. 7. 2020 účast na výstavním projektu CYKLY v Národním zemědělském muzeu.
Výstavě JINDŘICH ŠTREIT A CYKLY předcházela soutěž, ve které zvítězil projekt školy. Z šité krajky
vystavené monumentální dílo školy KAPKY PRO ŽIVOT, ke kterému návštěvníci připojovali uzle
přátelství a psali vzkazy pro planetu Zemi.
16. 10. – 24. 11. 2019 spoluúčast na výstavě BÝVALA VÝSADOU KRÁLŮ, DODNES JE SKVOSTEM.
Paličkovaná krajka v historické i moderní podobě. Muzejní a galerijní centru v zámku Žerotínů,
Valašské Meziříčí
17.10 – 21. 10. 2019 expozice v rámci Asociace uměleckých SOŠ a VOŠ ČR na mezinárodním
festivalu DESIGNBLOK, Průmyslový palác, Výstaviště Praha Holešovice. Workshopy zajišťovali
studenti VOŠ.
18. 10. 2019 STOLETÁ slavnostní setkání k 100. výročí školy a křest Almanachu v Rezidenci
primátora hl. města Prahy. Setkání s bývalými učiteli, žáky, studenty a ostatními pracovníky školy
odpoledne komentovaná prohlídka školy pro návštěvníky oslavy.
19. 10. a 4. 11. 2019 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a talentové zkoušky nanečisto střední školy
25. 5. 2020 Den otevřených dveří VOŠ video-meeting pro uchazeče o studium
28. 11. – 30. 11. 2019 prezentace školy na Veletrhu vzdělávání SCHOLA PRAGENSIS, Kongresové
centrum Praha.
21. 2. – 5. 4. Účast v celostátní soutěži STUDENTSKÝ DESIGN 2020. První školské kolo proběhlo
v prosinci 2019, druhé celostátní kolo a výstava exponátů byla v Galerii umění Karlovy Vary.
Bohužel byla předčasně ukončena kvůli epidemii korona-viru.
Kvůli korona-viru byl tradiční studentský SUŠTŘ-fest přesunut na září příštího školního roku.
Ze stejného důvodu se nekonala Pražská muzejní noc.
GALERIE EMILIE PALIČKOVÉ je členem Asociace muzeí a galerií ČR. Ve školním roce 2019/2020
jsme uspořádali pět výstav a kvůli covidu-19 čtyři výstavy byly odvolány včetně 17. ročníku
Pražské muzejní noci.
26. 9. – 1. 11. 2019 STOLETÁ – výstava nejlepších děl ze sbírky školy byla součástí závěrečných
oslav, které se konaly v Rezidenci primátora hlavního města Prahy
7. 11. – 20. 12. 2019 ALEŠ VALENTA – autorská výstava, bývalého studenta školy, byla doplněna
zajímavou přednáškou o uplatnění textilních řemesel v současném výtvarném umění
7. 1. – 24. 1. 2020 KLAUZURY – tradiční přehlídka prezentace žákovských prací z předmětů
Výtvarná příprava a Figurální kreslení
29. 1. – 14. 2. 2020 KLAUZURY 4. ROČNÍKŮ – výstava návrhů a realizací studovaných řemeslných
technik
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1. 6. – 30. 6. 2020 VÝSTAVA MATURITNÍCH A ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ – přehlídka závěrečných
prací praktické maturitní a absolventské zkoušky

13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin
V době školních prázdnin probíhaly běžné údržbové a úklidové práce, protože plánovaná oprava
dveří 3. patra se stihla uskutečnit během uzavření škol od března do května 2020.
Z bezpečnostních a hygienických důvodů byl školní dvůr během července osazen zábranami proti
ptactvu a dvůr vyčištěn od výkalů holubů.
Byly zrušeny přípravy na plánovanou zakázku na výměnu výtahu a přesunuta na příští školní rok.
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VI. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL
1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
(Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení)
.
Šetření ČŠI, Pražský inspektorát, Arabská 683, 160 66 Praha 6
ve dnech 24. 10. a 25. 10. a 14. 11.2019
Výsledek šetření stížnosti (ČSI-2898/19A ze dne 27. 11. 2019)
Stížnost se týkala:
1) postupu ředitelky školy při řešení podnětu stěžovatele
2) použití dokumentu ve výuce anglického jazyka a chování učitele k žákyním
V obou bodech shledala ČŠI stížnost jako důvodnou.
Ředitelka školy s tímto nesouhlasila, protože hlavní šetření stížnosti probíhalo za její nepřítomnosti
(v době nemoci) a za, z jejího pohledu nestandardních podmínek. Podala proto žádost ústřednímu
školnímu inspektorovi k prověření procesnímu postupu při šetření stížnosti. Ten však procesní
pochybení nepotvrdil.
Ředitelka školy podnikla veškeré kroky k nápravě předmětu stížnosti.
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol
(Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení)
Kontrola VZP České republiky č. KZ5-2084-2020, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Na
Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1, dne 25. 05. 2020
kontrolované období: 1. 12. 2016 - 30. 4. 2020
předmět kontroly: a) dodržování oznamovací povinnosti, b) stanovení vyměřovacích základů a
výše pojistného, c) dodržování termínů splatnosti, d) dodržování podávání přehledů o platbách
pojistného.
V těchto oblastech nebyly zjištěny žádné nedostatky.
U jednoho zaměstnance došlo ke změně pojišťovny a k přeplatku na pojistném vlivem chybného
přepisu účtu ze systému VEMA. Přeplatek byl vrácen a poslán na správný účet.

VII. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2019
Viz. Ekonomická příloha
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VIII. DALŠÍ INFORMACE
OSLAVY 100. VÝROČÍ školy zakončilo slavnostní setkání STOLETÁ v rezidenci primátora hl. m.
Prahy a vydání stejnojmenného almanachu, představujícího sto let vývoje ústavu a školy včetně
seznamu míst, kde byly střediska Školského ústavu, jmenného seznamu učitelů a absolventů.
Setkání zahájil radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, PhD. et PhD. člen Rady hl. m. Prahy pro oblast školství,
sportu, vědy a podpory podnikání. O postavení uměleckých škol a uměleckém školství v ČR
pohovořil PhDr. Jan Sehnal dlouholetý předseda Asociace středních a vyšších odborných škol s
výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory, historii ústavu a školy připomněla Petra
Czumalová, současnost a budoucnost školy představila ředitelka Ivana Hýblová, zazněly příspěvky
absolventů školy o významu studia pro uplatnění v profesním životě od Rút Kolínské, zakladatelky
hnutí mateřských center v ČR, a výtvarníka a hudebníka Ondřeje Smeykala, o výuce řemeslných
technik v zájmovém a spolkovém vzdělávání pohovořily bývalé studentky školy Iva Prošková,
Anna Halíková, Lenka Malátová, křest almanachu provedly výtvarnice a učitelky školy akademické
malířky: Milča Eremiášová, Jarmila Trösterová a Hana Müllerová. Setkání zakončila módní
přehlídka prací současných studentů, komentovaná prohlídka ateliérů školy a výstava v Galerii
Emilie Paličkové prezentující vrcholná díla výtvarníků a nejlepší oceněné práce studentů.
SPOLUPRÁCE S ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ
Škola spravuje unikátní sbírku historických textilií, která postupně vznikala po dobu posledních sta
let. Autory návrhů jsou přední textilní výtvarníci, kteří ve škole působili. Sbírka slouží jak
k pedagogickým účelům, tak badatelským. V letošním roce jsme poskytli informace
Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze o výtvarnici Marii Broumové Jílkové pro Výstavu
modrotisku a o životě a tvorbě Emilie Paličkové, jejíž díla jsou v naší sbírce zastoupená, několik
z nich, které vznikly ve Školském ústavu (předchůdcem naší školy), vlastní také
Uměleckoprůmyslové muzea v Praze. Uskutečnili jsme jednání o zápůjčkách děl výtvarnice
Boženy Rothmayerové pro Muzeum hl. města Prahy.
Odborná veřejnost byla informována o škole a její sbírce v recenzovaném časopise Textil
v muzeu, Technického muzea v Brně.
Škola spolupracuje se Severočeským muzeem v Liberci na nové výstavní expozici ukázkami
řemeslných prací a vytvořením digitálních podkladů dokumentujících postup vzniku paličkované a
šité krajky.
Pracovnice depozitáře celoročně připravují výstavy a pozvánky pro prezentaci školy, chystají
studijní podklady pro vyučující střední a vyšší odborné škole a VŠCHT. Zdokonalují a rozšiřují
evidenční systém sbírkových předmětů a návrhů. Pracují na jejich postupné digitalizaci, vytvářejí
podrobný katalog jak pro práci ve škole, tak pro zpřístupnění odborné i laické veřejnosti.
ČLENSTVÍ ŠKOLY V ASOCIACÍCH
a) VOŠTŘ a SUŠTŘ je aktivním členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a
uměleckořemeslnými obory ČR a aktivně se účastní celostátní přehlídky.
b) Škola dále stejně aktivně působí v Asociaci textilního, oděvního a kožedělného průmyslu
(ATOK).

30

IX. STRUČNÝ POPIS PROBLEMATIKY
související s rozšířením nemoci COVID-19 na území České republiky
– a z toho vyplývajících změn v organizaci vzdělávání z důvodu uzavření škol.
Změna organizace vzdělávání během vyhlášeného uzavření škol měla, od 11. 3. 2020
do 11. 5. 2020, pro maturitní a absolventské ročníky a pro ostatní žáky a studenty do 8. 6. 2020,
obrovský dopad na vzdělávání ve výtvarných a umělecko-řemeslných předmětech a stejně tak
v praktickém vyučování.
Prvních 14 dní jsme se v rámci pedagogického sboru zapojili do výroby textilních roušek a pomoci
jiným organizacím zřizovatele, sociálního charakteru, kde bylo těchto ochranných pomůcek
nedostatek. Bylo vyrobeno a dodáno více než 600 ks roušek samotnými pedagogy ve škole a také
většina žáků a studentů stejným způsobem pomáhala ve svém domově a okolí.
Současně jsme ihned organizovali distanční výuku pomocí sdíleného kalendáře tak, aby byla
zachována maximální přehlednost pro žáky a studenty. Pedagogický sbor se scházel pravidelně,
nejméně 1x týdně na online poradách, kde se řešila aktuální problematika výuky. Žáci a studenti
si mohli vypůjčit pomůcky na praktickou výuku, která se částečně nahrazovala natáčením tutoriálů
a online individuálních konzultací s příslušnými vyučujícími. Následně byl po dohodě upraven roční
plán výuky, kde musely být zrušeny plánované odborné 14 –ti denní praxe žáků 2. a 3. ročníků.
U studentů VOŠ praxe byly provedeny v únoru před uzavřením a pak v červnu 2020.
Praktická maturitní zkouška proběhla místo ve dvaceti dnech, v deseti dnech, kdy mohly být žáci
přítomni fyzicky ve škole. Zadání této zkoušky bylo upraveno pouze v množství hodnocených
výstupů, ne v obsahové části práce. Absolventské zkoušky a jeho praktická část proběhly
v nezměněné podobě.
Přes veškerou snahu vynaloženou během distanční výuku, se zřetelem zejména
na znevýhodněné žáky, se bohužel nepodařilo zabránit přerušení nebo ukončení studia některých
z nich. Zde, pokud nefungovala rodina či zázemí žáka, nebylo možné suplovat úplně jejich úlohu.
To je velké úskalí výuky na dálku.
Na závěr však je důležité konstatovat, že se podařilo urychleně přejít na distanční výuku díky úsilí
a vzájemné podpoře celého pedagogického sboru, ale i spolupráci ostatních zaměstnanců školy
a cíle vzdělávání 2. pololetí školního roku 2019-20 byly ve většině naplněny. Skokově se zlepšila
počítačová gramotnost zaměstnanců školy, ale více než jindy se výrazně navýšily požadavky na
kvalitní softwarové a hardwarové vybavení školy.

Přílohy: učební plány oborů vzdělání – ŠVP pro SUŠTŘ / vzdělávacích programů pro VOŠTŘ
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Počet vyučovacích hodin týdně – rozpis po ročnících - výuka 1. ročníku od 1. 9. 2018
82-41-M/07 MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVU – ATELIÉR ODĚVU

Odborné předměty

Všeobecně-vzdělávací předměty

1. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

I.

II.

III.

IV.

C

Český jazyk a literatura 
Cizí jazyk - anglický 
Základy společenských věd
Chemie
Fyzika
Ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Základy informačních technologií
Ekonomika

3
3
2
2
1
2
2
4
-

3
4
2
1
2
2
-

3
3
1
2
2

3
3
1
2
1

12
13
6
2
1
1
4
8
4
3

Dějiny výtvarného umění 

2

2

3

3

10

Dějiny textilního umění 
Výtvarná příprava I.
Výtvarná příprava II.
Vizuální komunikace
Figurální kreslení

4
1
-

4
1
3

2
3

1
2
4

1
8
1
5
10

Konstrukce oděvu

2

4

4

2

12

Technologie oborová 
Technologie textilní 

2
2

1
1

1
1

1
1

5
5

Navrhování - oděv
Navrhování – řemeslná technika
Řemeslná technika doprovodná
Praktická cvičení

3
4

3
3
4

4
1
3
5

5
1
3
5

12
2
12
18

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

39

40

38

40

157

-

3
3
3
3
3
3
-

3
3
3
3
3
3
1

-

6
6
6
6
6
6
1

2. VOLITELNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY
1. Volitelný vyučovací předmět Figurální kreslení
2. Volitelný vyučovací předmět Seminář v anglickém jazyce
3. Volitelný vyučovací předmět Literární seminář
4. Volitelný vyučovací předmět Společenskovědní seminář
Počet vyučovacích hodin týdně
3. NEPOVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY
Krajka a výšivka
Tkaní a tisk
Košíkářství
Šití
Figurální kreslení
Fotografie
Anglická konverzace
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Počet vyučovacích hodin týdně – rozpis po ročnících - výuka 1. ročníku od 1. 9. 2018

82-41-M/14 TEXTILNIÍ VÝTVARNICTVÍ – ATELIÉR BYTOVÉHO DESIGNU

Odborné předměty

Všeobecně-vzdělávací předměty

1. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

I.

II.

III.

IV.

Celkem

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk - anglický
Základy společenských věd
Chemie
Fyzika
Ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Základy informačních technologií
Ekonomika

3
3
2
2
1
2
2
4
-

3
4
2
1
2
2
-

3
3
1
2
2

3
3
1
2
1

12
13
6
2
1
1
4
8
4
3

Dějiny výtvarného umění
Dějiny textilního umění 
Výtvarná příprava I.
Výtvarná příprava II.
Vizuální komunikace
Figurální kreslení
Technologie textilní
Technologie oborová
Technická příprava

2
4
2
2
1
3

2
4
2
1
4

3
2
3
1
2
1

3
1
1
4
1
2
-

10
1
8
2
5
7
6
6
8

Navrhování
Interiérová tvorba
Řemeslné techniky – šití, tisk
Řemeslné techniky – tkaní, košíky
Řemeslné techniky– paličkování, výšivka
Řemeslné techniky – šitá krajka

6
-

2
2
8
-

4
6
6
-

4
7
3

10
15
6
8
6
3

39

39

39

2
2
2
2
38

2
2
2
2
155

-

3
3
3
3
3
3
-

3
3
3
3
3
3
1

-

6
6
6
6
6
6
1

2. VOLITELNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY
Figurální kreslení
Seminář v anglickém jazyce
Literární seminář
Společenskovědní seminář

Počet vyučovacích hodin týdně
3. NEPOVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY
Krajka a výšivka
Tkaní a tisk
Košíkářství
Šití
Figurální kreslení
Fotografie
Anglická konverzace
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Počet vyučovacích hodin týdně – rozpis po ročnících - výuka 1. ročníku od 1. 9. 2018

82-41-M/14 TEXTILNIÍ VÝTVARNICTVÍ – ATELIÉR NOVÝCH MÉDIÍ

Odborné předměty

Všeobecně-vzdělávací předměty

1. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

I.

II.

III.

IV.

Celkem

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk - anglický

3

4

3

3

13

Základy společenských věd

2

2

1

1

6

Chemie

2

-

-

-

2

Fyzika

-

1

-

-

1

Ekologie

1

-

-

-

1

Matematika

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Základy informačních technologií

4

-

-

-

4

Ekonomika

-

-

2

1

3

Dějiny výtvarného umění

2

2

3

3

10

Dějiny textilního umění 

-

-

-

1

1

Výtvarná příprava I.

4

4

-

-

8

Výtvarná příprava II.

2

1

-

-

3

Figurální kreslení

-

-

3

4

7

Technologie textilní

2

2

1

1

6

Technologie oborová

1

1

2

2

6

Počítačová grafika oborová

-

3

3

-

6

Technická příprava - fotografie

4

4

-

-

8

Navrhování

-

3

3

6

12

Řemeslné techniky – tisk, tkaní

5

-

-

-

5

Řemeslné techniky – výšivka, základy šití

-

5

-

-

5

Řemeslné techniky – krajka

-

-

6

-

6

Výstavní prezentace a modeling

-

-

3

4

7

Multimediální tvorba

-

-

3

6

9

Figurální kreslení

-

-

-

2

2

Seminář v anglickém jazyce

-

-

-

2

2

Literární seminář

-

-

-

2

2

Společenskovědní seminář

-

-

-

2

2

2. VOLITELNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY
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Počet vyučovacích hodin týdně

39

39

38

39

155

Krajka a výšivka

-

3

3

-

6

Tkaní a tisk

-

3

3

-

6

Košíkářství

-

3

3

-

6

Šití

-

3

3

-

6

Figurální kreslení

-

3

3

-

6

Fotografie

-

3

3

-

6

Anglická konverzace

-

-

1

-

1

3. NEPOVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY
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Počet vyučovacích hodin týdně – rozpis po ročnících - výuka 1. ročníku od 1. 9. 2018

82-41-M/14 TEXTILNIÍ VÝTVARNICTVÍ – ATELIÉR TEXTILNÍHO DESIGNU

Odborné předměty

Všeobecně-vzdělávací předměty

1. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

I.

II.

III.

IV.

Celkem

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk - anglický

3

4

3

3

13

Základy společenských věd

2

2

1

1

6

Chemie

2

-

-

-

2

Fyzika

-

1

-

-

1

Ekologie

1

-

-

-

1

Matematika

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Základy informačních technologií

4

-

-

-

4

Ekonomika

-

-

2

1

3

Dějiny výtvarného umění

2

2

3

3

10

Dějiny textilního umění 

-

-

-

1

1

Výtvarná příprava I.

4

4

-

-

8

Výtvarná příprava II.

2

-

-

-

2

Vizuální komunikace

-

2

2

1

5

Figurální kreslení

-

-

3

4

7

Technologie textilní

2

2

1

1

6

Technologie oborová

-

-

1

1

2

Technická příprava

-

1

2

2

5

Navrhování

-

2

5

6

13

Řemeslné techniky - tisk

2

2

-

-

4

Řemeslné techniky

2

2

-

-

4

Řemeslné techniky - krajka

2

2

-

-

4

Řemeslné techniky - výšivka

2

2

-

-

4

Řemeslné techniky kombinované (volitelné)

-

-

8

8

16

Řemeslné techniky doprovodné (základy šití)

2

-

-

-

2

Řemeslné techniky doprovodné (košík.techniky)

-

3

-

-

3

3

-

3

- tkaní

Řemeslné techniky doprovodné (předtkalc.tech.)
2. VOLITELNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY
Figurální kreslení

-

-

-

2

2

Seminář v anglickém jazyce

-

-

-

2

2

Literární seminář

-

-

-

2

2

Společenskovědní seminář

-

-

-

2

2
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Počet vyučovacích hodin týdně

39

38

39

39

155

Krajka a výšivka

-

3

3

-

6

Tkaní a tisk

-

3

3

-

6

Košíkářství

-

3

3

-

6

Šití

-

3

3

-

6

Figurální kreslení

-

3

3

-

6

Fotografie

-

3

3

-

6

Anglická konverzace

-

-

1

-

1

3. NEPOVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY
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ŠVP - Ateliér tisku a tkaní byl dobíhající do 31. 8. 2020
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Vzdělávací program 82-41-N/20 DESIGN MÓDNÍCH DOPLŇKŮ,

oboru Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba - denní studium
Povinné vyučovací předměty

1. ročník

Období
přednáška

ZO
cvičení

Anglický jazyk

ZO

LO

C

P

C

P

C

P

C

P

C

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

zkouška

0

zkouška

0

zkouška

2
2

2
0

2

2
2

0

2

0

3

2

0

2

4

3

0

1

0

3

3
0

1

3

3

2

2
3

2

0

2

4
8

3

2

2
4

2

0

2

4
8

2

2

2
4

2

2

2

2

počet kreditů
Tradiční textilní řemesla

LO

P

počet kreditů
Konstrukční a praktická
příprava

ZO

hodnocení

C

počet kreditů
Technologie oborová

LO

3. ročník

P

počet kreditů
Dějiny výtvarného umění

2. ročník

3
0

2

3

3

3

zkouška

10

zkouška

3

zkouška

3

zkouška

4

zkouška

4
10

2

- tisk, tkaní, výšivka, krajka
počet kreditů
Řemeslné techniky
doprovodné

5
1

počet kreditů
Výtvarná příprava

3

1

3
0

počet kreditů
Navrhování

5

0

3

počet kreditů

3

1

3
3

0

5

3

0

4

3

1

3
0

3
4

5

3
3

0

3
4

0

4

3
4

0

4

4

Ateliérová tvorba

0

20

0

20

zkouška

3

zkouška

počet kreditů
Vizuální prezentace
počet kreditů

2

2

2

3

2
3

1

2

1

3

2
3

2

počet kreditů
80
3

0

40
2

Povinně volitelné předměty
40

1
5

0
1

0
počet kreditů

3
5

Podnikatelské a
zaměstnanecké minimum

Odborná praxe

1

2

0

zkouška

1
zápočet

Specializační seminář I

0

počet kreditů
Specializační seminář II
počet kreditů
Počet vyučovacích hodin
týdně

2

0

2
0

2

0

2
2

0

2

0

2
2

0

2

zkouška

2

zkouška

2
2

0

2

2

2

2

38

38

39

39

33

33

222

Výroční zprávu zašlete na odbor školství a mládeže MHMP, oddělení regionálního školství,
nejpozději do 30. října 2020.
Výroční zpráva musí být v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. a v souladu s § 168 zákona
č. 561/2004 Sb. schválena školskou radou. Kopii dokumentu, kterým školská rada schválila výroční
zprávu, k ní přiložte.

§ 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva
(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní
rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace – 10 (jednalo se potvrzení studia bývalých žáků, druhopisy,
hodnocení a potvrzení pro pojišťovnu) a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 6 (odvolání proti nepřijetí ke studiu – vyřizuje MHMP)
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení – 0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
–0
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
–0
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – 0
(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční
zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy
jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím". Viz níže
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INFORMACE ZVEŘEJŇOVANÉ POVINNÝM SUBJEKTEM DLE §5 ZÁKONA 106/1999 Sb.,
A VYHLÁŠKY Č.442/2006 Sb.,
1. Název:
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel,
Praha 1, U Půjčovny 9 – zkratka VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha 1, U Půjčovny 9
2. Důvod a způsob založení:
Organizace byla zřízena ke dni 1. 1.1995 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR pod č. j. 27 483/94-60 ze dne 19. 12. 1994, jako přímá pokračovatelka Státního ústavu
školského pro domácí průmysl zřízeného v roce 1919 při Ministerstvu školství v Praze,
později přejmenovaného na Školský ústav umělecké výroby.
Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 34005/2000-14 ze dne 1. 1. 2001 přešla organizace do
působnosti kraje Hlavní město Praha.
Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucí
k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělávání.
3. Organizační struktura:
Statutární orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města
Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak,
že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
Dále viz soubor Organizační schéma školy na úřední desce a www.textilniskola.cz/kontakty
4. Kontaktní spojení:
Viz www.textilniskola.cz/kontakty
4.1 Kontaktní adresa:
VOŠTŘ a SUŠTŘ, U Půjčovny 1274/9, 110 00 Praha 1
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
viz 4.1
4.3 Úřední hodiny:
Sekretariát a studijní oddělení – každý den od 8:30 - 14:00 nebo po domluvě
Hospodářský a účetní úsek – PO-ST 8:30 -11:00 nebo po domluvě

4.4. Telefonní čísla:
CENTRÁLA: 224 218 850
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KANCELÁŘ ŘEDITELKY: 224 213 538
KANCELÁŘ ZÁSTUPKYŇ: 224 212 207
HOSPODÁŘKA: 224 211 309
SEKRETARIÁT a STUDIJNÍ ODDĚLENÍ: 224 211 491
A dále viz a www.textilniskola.cz/kontakty
4. 5. Čísla Faxu:
224 211 491
4. 6. Adresa internetové stránky:
www.textilniskola.cz
4. 7. Adresa e-podatelny:
- nemáme
4. 8. Další elektronické adresy:
Datová schránka: ztjzt98
info@textilniskola.cz a dále viz a www.textilniskola.cz/kontakty
5. Případné platby lze poukázat:
Bankovní spojení: 12736031/0710 - ČNB, Praha 1, Na Příkopech 28
6. IČ:
061387002
7. DIČ:
CZ 0613870002 - Organizace není plátcem DPH
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů:
Zřizovací listina příspěvkové organizace schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města
Prahy č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011 a účinná od 1. 4. 2011 (aktualizována)
Výroční zprávy – viz www.textilniskola.cz/informace kolonka výroční zprávy

Školní a organizační dokumenty viz www.textilniskola.cz/studium
Školní řád s platností od 1. 4. 2015 zde.
Školní vzdělávací programy od 1. 9. 2013 zde a zde.
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Knihovní řád s platností od 1. 10. 2015zde.

8.2 Rozpočet www.textilniskola.cz/informace

9. Žádost o informace:
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Informace o studiu a obecné na info@textilniskola.cz nebo na tel.: 224 211 491 a dále viz
www.textilniskola.cz a příslušný typ kolonky odpovídající charakteru dané informace.
10. Příjem žádostí a dalších podání:
Žádosti se přijímají v podatelně školy umístěné v sekretariátu školy ve 3. patře budovy a také
viz www.textilniskola.cz/kontakty
11. Opravné prostředky:
Viz www.textilniskola.cz/informace a www.textilniskola.cz/studium
12. Formuláře:
Na www.textilniskola.cz - Informace pro rodiče a žáky a Dokumenty ke stažení

13.

Popisy postupů:

Viz www.textilniskola.cz
14. Předpisy
14. 1. Nejdůležitější předpisy:
Školní řád s platností od 1. 4. 2015 zde.
Školní vzdělávací programy od 1. 9. 2013 zde a zde.
Knihovní řád s platností od 1. 10. 2015zde

Organizační řády a směrnice jsou k dispozici v sekretariátu a ve sborovně školy a na úřední
desce školy v přízemí.
14.2. Vydané právní předpisy:
Viz na www.textilniskola.cz/informace
15. Úhrady za poskytování informací
15. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací:
Škola vydává duplikáty vysvědčení (ročníková/maturitní), dále potvrzení o době studia
jednotlivců pro ZP, ČSSZ, daňovou správu a jiné subjekty.
Dle povahy a náročnosti vyhledávané informace si nárokuje odměnu až 150Kč/hodinu
pracovnice archivu/podatelny.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu
nemáme
16. Licenční smlouvy
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16. 1. Vzory licenčních smluv
16. 2. Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle č. 106/1999 Sb.
Viz www.textilniskola.cz/informace - kolonka Výroční zprávy

V Praze dne 31. 8. 2020
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