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Část I.
Charakteristika školy
1. Základní údaje
Název Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s.r.o.
Sídlo Horská 167, 460 14 Liberec 17
IČO
25016181
IZO
110025202
2. Zřizovatel

Výchovně vzdělávací družstvo, Liberec

3. Ředitel školy Mgr. Václav Tichý
4. Obory a školská zařízení, které škola zahrnuje:
Tříleté obory: 33-56-H/01 Truhlář
33-59-H/01 Čalouník
66-52-H/01 Aranžér
Čtyřletý obor: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
Nástavbové studium:
66-42-L/51 Propagace
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba
Domov mládeže
Školní kuchyň a jídelna
Počet tříd

Celkový počet žáků

Počet žáků na třídu

Počet žáků na učitele

Školní rok 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014
17
17
443
416
26,06
23,65
13,08
11,88

5. Datum zařazení do sítě: 1958, pozdější 1. 9. 1993
Změna právního postavení k 10. 2. 1997
6. Celková kapacita školy a jejich součástí: 510
7. Charakteristika školy:
Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s.r.o. vznikly postupně
z původní Závodní učňovské školy místního hospodářství, která byla založena v roce
1954.
Z malé školy s 50 žáky vyrostl celý rozlehlý areál dnešní školy, ve kterém se vzdělává
v současné době přes 550 žáků v řadě atraktivních a ojedinělých oborů.
Areál SOU nábytkářského a SOŠ je umístěn v CHKO Jizerských hor na okraji Liberce.
V tomto areálu jsou umístěny všechny učebny, dílny, domov mládeže pro 180 žáků,
tělocvična s posilovnou, hřiště, školní kuchyň a jídelna.
Nezbytnou součástí je i technické zázemí, které tvoří především kotelna, uhelna, čistička
odpadních vod, úpravna pitné vody, malá vodní elektrárna o celkovém výkonu 70 kW,
autodílna, elektro-dílna, zámečnická dílna, osobní automobil, užitkový automobil
AVIA 30, traktor Zetor, sklady materiálu a hotových výrobků.
V areálu sídlí ještě Střední škola tvorby a designu nábytku se čtyřletým oborem
Architektura a design interiéru. V roce 2003 se SOU nábytkářské a SOŠ staly jediným
1

Kateřinky Liberec
Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola

Výroční zpráva 2013/2014

společníkem Střední školy uměleckořemeslné a oděvní s oborem Modelářství
a návrhářství oděvů.
Právnickou osobou vykonávající činnost školy je od 1. 9. 2009 Střední odborné učiliště
nábytkářské a Střední odborná škola, s. r. o., která sdružuje:
1. Střední odbornou školu
2. Střední odborné učiliště nábytkářské
3. Domov mládeže
4. Školní kuchyň a jídelnu
Střední odborná škola připravuje žáky v oboru:
• čtyřletý maturitní obor Záchranářství a bezpečnost obyvatel
podle RVP 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
forma studia: denní
• dvouletý maturitní obor Nábytkářská výroba
podle RVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba
forma studia: denní nástavbové
• dvouletý maturitní obor Propagace
podle RVP 66-42-L/51 Propagace
forma studia: denní nástavbové
Střední odborné učiliště nábytkářské připravuje žáky v oborech:
• tříletý obor Truhlář pro nábytkářské a stavební truhlářství
podle RVP 33-56-H/01 Truhlář
forma studia: denní, večerní
• tříletý obor Truhlář pro umělecké truhlářství a řezbářství,
podle RVP 33-56-H/01 Truhlář
forma studia: denní
• tříletý obor Uměleckořemeslné a restaurátorské práce v čalounictví
podle RVP 33-59-H/01 Čalouník
forma studia: denní
• tříletý obor H/01 Aranžérství, propagace a reklama
podle RVP 66-52-H/01 Aranžér
forma studia: denní
Struktura oborů zařazených v rejstříku školy
Škola vyučuje obory, pro které je na trhu práce optimální možnost uplatnění, a o které je
mezi žáky posledních ročníků základních škol a jejich rodiči zájem. Z toho důvodu škola
sleduje uvedené ukazatele a v případě potřeby reaguje na změny útlumem některých
oborů a jejich nahrazení jinými perspektivními obory, které chybí ve vzdělávací nabídce
škol Libereckého kraje.
Profilace oborů
Jednotlivé obory škola profiluje podle podmínek školy, trhu práce a zájmu uchazečů. Tato
profilace dává jednotlivým oborům jedinečné postavení ve vzdělávací nabídce škol
v rámci celé České republiky.
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Prezentace školy
Škola pravidelně prezentuje výsledky vzdělávací činnosti žáků na vlastních výstavách
(Bydlení & Design, Chvála řemesla, Město a řemeslo) a na výstavách pořádaných jinými
subjekty (Educa, Amos atd.).
Kromě toho se žáci školy pravidelně zúčastňují celostátních kol odborných soutěží
a okresních a krajských soutěží a přeborů škol v různých oborech.
Za dlouhou dobu své činnosti si škola získala velmi dobré jméno mezi odbornou
i rodičovskou veřejností a naši absolventi jsou mezi zaměstnavateli vyhledáváni pro
vysokou odbornou úroveň i zodpovědný a seriózní přístup k plnění pracovních úkolů. Od
roku 2011 je škola vybavena moderním CNC dřevoobráběcím centrem a jeho
programování a obsluha byly vloženy do ŠVP oboru Truhlář.
Velikou výhodou je ucelený areál školy, kde je našim žákům poskytnut celkový studijní,
stravovací a ubytovací servis i s množstvím mimoškolních aktivit. Značná pozornost je
věnována i rozvoji informačních a komunikačních technologií. V celém domově mládeže
i ve všech učebnách je například zdarma přístup prostřednictvím wifi na internet. Na
našem serveru budou mít rodiče žáků od příštího školního roku možnost sledovat studijní
výsledky pomocí webových aplikací při zajištění ochrany osobních dat.
Studijní programy, nebo RVP, podle kterých škola vyučuje
33-56-H/01 Truhlář
č. j. 12 698/2007-23
33-59-H/01 Čalouník
č. j. 12 698/2007-23
66-52-H/01 Aranžér
č. j. 12 698/2007-23
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
č. j. 6 907/2008-23
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba
č. j. 1606/2010-23
66-42-L/51 Propagace
č. j. 1606/2010-23
8. Školská rada
Školská rada je tříčlenná, pravidelně se schází a projednává úkoly v souladu s § 168
zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. Předsedou školské rady byl zvolen pan Ing.
Pavel Hoidekr.
9. Mimoškolní a volnočasové aktivity školy
- Hospodářská komora – účast na tvorbě učebních standardů
- Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, koordinace v rámci okresu,
jmenování do kontrolní a revizní komise
- členství v Cechu čalouníků a dekoratérů
- členství ve Společenstvu aranžérů ČR
- člen Rudolfinea – Sdružení pro umělecká řemesla
10. Další údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího
vývoje. Návrhy k řešení pro OŠMT KÚ Libereckého kraje a MŠMT ČR.
Od 1. 9. 2009 jsme zahájili výuku 1. ročníku podle RVP 68-42-M/01 Bezpečnostně právní
činnost. Absolventi tohoto oboru nejsou připraveni speciálně jen pro práci
v bezpečnostních sborech, ale získají komplexní klíčové a odborné kompetence pro práci
ve všech složkách integrovaného záchranného systému (Policie ČR, obecní policie,
Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR, Vojenská policie, Vězeňská a Justiční stráž,
Horská služba, Vodní záchranná služba ČSČK, krizové řízení a ochrana obyvatel v oblasti
veřejné správy i ve vybraných podnikatelských subjektech, bezpečnostních agenturách
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atd.). Záměrem je vybudovat kvalitní, silnou a stabilní školu s širokým portfoliem odlišně
zaměřených oborů, které by trvale zajišťovaly výchovně vzdělávací práci na vysoké
úrovni bez ohledu na případný pokles žáků v některém odborném zaměření vzdělávání.
Soustavně pracujeme na zlepšování materiálních a personálních podmínek.
Naše škola se problematikou bezpečnosti a ochrany obyvatelstva dlouhodobě zabývá. Již
v roce 2005 nám byla Ministerstvem vnitra ČR udělena akreditace vzdělávací instituce
podle ustanovení § 30, odst. 5, zákona č. 312/202 Sb., o úřednících územních
samosprávních celků č. AKI./I-186/205. Zároveň Ministerstvo vnitra ČR udělilo
akreditaci našemu vzdělávacímu programu „Krizové řízení v působnosti územních
samosprávných celků“ č. AK I./PV-775/2005.
Na základě požadavku sociálních partnerů jsme zahájili v oborech zpracování dřeva
výuku programování CNC dřevoobráběcích strojů. Zároveň na základě analýzy výsledků
výchovně vzdělávací práce, Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy ČR a Libereckého kraje a změn vyvolaných zákonem č. 561/2004 Sb. se
v příštím školním roce chceme zaměřit na přípravu žáků k maturitní zkoušce, zvýšení
účinnosti výuky ICT využíváním v ostatních předmětech, využití vytvořených digitálních
učebních materiálů v rámci projektu „EU peníze školám“, další vzdělávání pedagogických
pracovníků, snižování absence žáků včasnou informovaností rodičů a zvyšování
náročnosti studia, a to větším důrazem na domácí přípravu žáků na vyučování
a samostatné řešení problémových úkolů.
Postupně se podařilo doplnit kabinety učitelů o další osobní počítače a několik notebooků
určených na přípravu k vyučování, doplnit odborné časopisy, vybavit jednu třídu školním
nábytkem, provést běžnou údržbu školní budovy atd.
Budoucnost školy a trend dalšího vývoje jsou závislé především na kvalitě přípravy žáků
a možnostech jejich kvalitního uplatnění v praxi, výši státní dotace a atraktivnosti oboru.
Kromě oboru Záchranářství a bezpečnost obyvatel neplatí žáci žádné školné, aby studium
na naší škole bylo přístupné i rodinám s menšími příjmy.

Část II.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Prospěch žáků na škole
Prospěli
Prospěli
Neprospěli
Opakují
s vyznamenáním
Škol. rok 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14
1.
170
129
4
3
148
123
18
3
10
1
Ročník

Počet žáků

2.
3.

130
116

141
116

2
10

3
3

115
104

130
108

13
2

8
5

11
2

2
5

4.

27

30

0

2

26

28

1

0

1

0

Celkem

443

416

16

11

393

389

34

16

24

8

4
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2. Vyloučení žáci a zameškané hodiny
Z prospěchových
Průměrný počet
Z důvodů chování Z jiných důvodů
důvodů
zameš. hodin/žáka
Škol. rok 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14
1.
5
3
5
0
0
2
0
1
85,42
113,41
2.
4
7
2
2
2
5
0
0
94,66
95,16
3.
1
2
1
1
0
1
0
0
90,60
78,69
4.
0
0
0
0
0
0
0
0
84,71
60,27
Ročník

Celkem

Počet žáků

10

12

8

3

2

8

0

1

84,41

93,69

3. Výsledky závěrečných zkoušek
Závěrečná
zkouška
2012/2013
2013/2014

Počet žáků
83
85

Prospěli
s vyznamenáním
7
8

Prospěli

Neprospěli

Opakovali

57
67

19
10

19
7

Prospěli

Neprospěli

Opakovali

24
45

0
3

0
3

4. Výsledky maturitních zkoušek
Maturitní
zkouška
2012/2013
2013/2014

Počet žáků
26
48

Prospěli
s vyznamenáním
2
1

5. Snížený stupeň z chování
Stupeň
chování
2
3

2011/2012
Počet
Procento
12
18

2,71
4,06

2013/2014
Počet
Procento
5
7

1,20
1,68

6. Celkový počet neomluvených hodin
2012/2013

2013/2014

861

1568

7. Péče o talentované a zaostávající žáky
Průběžně je věnována talentovaným a manuálně zručným žákům, kteří reprezentují školu
v okresních, krajských i celostátních odborných i sportovních soutěžích. Pořádáme pro ně
řadu akcí a soutěží, ve kterých mohou rozvinout svoje schopnosti a prezentovat se
i v odborných soutěžích celostátního charakteru. Mnoho našich žáků je pravidelně
vyhodnoceno místopředsedou Senátu Parlamentu ČR v rámci akce Učeň roku. Nejlepší
žáci mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity.
Tradičně má velmi dobrou úroveň výchovné poradenství. Našim žákům je věnována
pozornost hned od prvních dnů studia (besedy s pracovníky pedagogicko-psychologické
poradny, středisko „Maják“).
Mimo to mohou naši žáci navštěvovat kroužky:
- doučovací kroužek pro učební obor Truhlář pro výrobu nábytku
5
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- doučovací kroužek pro učební obor Čalouník
- pravidelné konzultace ve všech vyučovacích předmětech
V průběhu školního roku je zajišťována úzká spolupráce vychovatelů a učitelů. Byl
zajišťován doučovací kroužek v oboru čalouník pro žáky, kteří neprospívali. Vychovatelé
spolupracují s učiteli nejen v oblasti výchovného působení na žáky i jejich vzdělávání.
Vychovatelé např. po dohodě s učiteli pomáhají žákům v přípravě na vyučování
a kontrolují jejich úkoly a vědomosti. Pedagogičtí pracovníci jsou stále v úzkém kontaktu
s pedagogicko-psychologickou poradnou – poradenské zařízení nejen pro středoškolskou
mládež a preventivně či bezprostředně řeší případné potřeby našich žáků. Vzhledem
k narůstajícímu počtu žáků s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie ap.) jsme schopni
reagovat na specifické vzdělávací potřeby těchto žáků formou spolupráce výchovné
poradkyně a pedagogickou-psychologické poradny.
8. Prevence sociálně-patologických jevů
Minimální preventivní program byl zpracován a je každoročně součástí výchovně
vzdělávacího plánu školy.
Realizace prevence je zajišťována ve spolupráci s organizací Maják, o. p. s.:
- využití nabídkových programů preventivního a krizového centra pro I. ročníky SOU
(téma – drogová problematika), konzultační hodiny preventisty sociálně-patologických
jevů
- anonymní dotazníková akce týkající se kouření, užívání alkoholu a drog
- nástěnky s tématikou sociálně-patologických jevů
- možnost zapůjčení literatury s touto tématikou žákům (brožury, letáky)
Řešené případy sociálně-patologických jevů ve školním roce 2011/2012
- nebylo zjištěno požívání drog u žáků školy ani jiné další negativní jevy
Vzdělávání školního metodika primární prevence
- účast na setkáních výchovných poradců, semináře v rámci porad
- účast na školení „Úvod do metodiky a první pomoci šikanování na školách “
9. Plnění učebních osnov a učebních plánů (zvolený vzdělávací program a jeho č. j.)
Název RVP

Číslo jednací

Ročník

Název ŠVP

33-56-H/01 Truhlář

12 698/2007-23

1., 2., 3.

Truhlář pro umělecké truhlářství a řezbářství

33-56-H/01 Truhlář

12 698/2007-23

1., 2., 3.

Truhlář pro nábytkové a stavební truhlářství

33-59-H/01 Čalouník

12 698/2007-23

1., 2., 3.

Uměleckořemeslné a restaurátorské práce
v čalounictví

66-52-H/01 Aranžér

12 698/2007-23

1., 2., 3.

Aranžérství, propagace a reklama

33-56-L/51 Nábytkářská
a dřevařská výroba

1606/2010-23

2.

Nábytkářská výroba

66-52-L/51 Propagace

1606/2010-23

2.

Propagace

68-42-M/01 Bezpečnostně
6 907/2008-23
právní činnost

1., 2., 3.,4. Záchranářství a bezpečnost obyvatel
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10. Údaje o přijímacím řízení pro 1. ročník 2014/2015
Do prvních ročníků nastoupilo k 1. 9. 2014 celkem

161 žáků

Z toho do učebního oboru Truhlář
do učebního oboru Čalouník
do učebního oboru Aranžér
do studijního oboru Záchranářství a bezpečnost obyvatel
do studijního oboru Propagace
do studijního oboru Nábytkářská a dřevařská výroba

52 žáků
10 žáků
33 žáků
34 žáků
17 žáků
15 žáků

11. Spádovost SŠ a VOŠ
Počet žáků
Škola

Liberec

Jablonec

Česká
Lípa

78

37

15

Semily

Hradec
Králové

Trutnov

Děčín

Mladá
Boleslav

Ústí n. L

Nymburk

Jičín

14

1

2

3

3

2

2

4

Část III.
Provedené kontroly
V SOU nábytkářském a SOŠ, s.r.o. byla provedena ve dnech 30. 4. – 27. 5. 2014 kontrola
pracovníky Libereckého inspektorátu České školní inspekce.

Část IV.
Údaje o pracovnících školy
1. Odborná kvalifikace učitelů
Kvalifikovanost učitelů teoretického vyučování je dle našeho názoru na minimálně
srovnatelné úrovni s ostatními školami podobného zaměření. U učitelů praktického
vyučování se situace v posledních letech výrazně zlepšila. Učitelé si chybějící kvalifikaci
postupně doplňují a do pracovního poměru jsou přijímáni většinou naši bývalí absolventi,
kteří podmínku odborné kvalifikace splňují.
2. Konkrétní údaje o pracovnících školy
Příjmení Jméno, titul

Vyučovací předmět

Bitnarová Hana, Mgr.
Bobková Eva, Mgr.
Bubeníková Božena, Mgr.
Čapucha Libor
Čermáková Hana, Ing.
Fadrhoncová Irena, Mgr.
Fiala Jan, JUDr.
Florianová Lenka, Mgr.
Folprechtová Věra. Ing.

Anglický jazyk
Německý jazyk, Výtvarná příprava
Zdravověda
Speciální příprava
Ekonomika, Chemie
Německý jazyk, Občanská nauka, Dějepis
Odborné předměty
Matematika, Fyzika
Odborné předměty
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Fronka Petr
Havlík Jiří, -Mgr.
Hoidekr Pavel, Ing.
Horák Jiří, BcA.
Jakubička Tomáš, Bc.
Januš Filip, Mgr.
Kleknerová Zuzana, Mgr.
Klokočník Jaroslav, JUDr.
Kopejsková Marta, Mgr.
Krajčik Ladislav, Mgr.
Kramár Jaroslav, Ing.
Kraus Petr, ak. malíř
Luňáček Jaroslav, Ing.
Mandl Jan, Bc. DiS.
Marešová Linda, Mgr.
Maštálková Jitka, PaedDr.
Matějková Jana, Mgr.
Matoušková Zuzana, Mgr.
Mládek Petr
Mlčoch Daniel
Novotná Vlasta, Ing.
Přinda Oldřich, Mgr.
Rajchertová Dagmar, Mgr.
Stará Michaela, Mgr.
Stránská Romana, Mgr.
Svoboda Bedřich, Mgr.
Ševčík Milan, Mgr.
Teuflová Martina, Mgr.
Valentová Lýdia, Ing.
Víchová Karla, Ing.
Belšán David
Bradávka Jan
Burešová Jiřina
Ciglanová Lenka
Čihák Karel
Foltýnová Ludmila
Krouský Jaroslav
Kubát Leoš
Kulhánek Václav
Schöler Roman
Šádek Milan
Vohradníková Jana
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Odborné předměty
Řízení motorových vozidel
Odborné předměty
Odborné předměty
Informační a komunikační technologie
Tělesná výchova, Zeměpis
Český jazyk, Odborné předměty
Odborné předměty
Anglický jazyk
Odborné předměty
Informační a komunikační technologie, CNC
Odborné předměty
Odborné předměty
Odborné předměty
Anglický jazyk, Český jazyk
Matematika, Fyzika
Německý jazyk, Český jazyk
Anglický jazyk, Občanská nauka
Speciální příprava
Odborné předměty
Odborné předměty
Tělesná výchova
Německý jazyk
Odborné předměty
Český jazyk
Matematika, fyzika
Matematika, Tělesná výchova
Anglický jazyk
Odborné předměty
Odborné předměty
Odborný výcvik
Odborný výcvik
Odborný výcvik
Odborný výcvik
Odborný výcvik
Odborný výcvik
Odborný výcvik
Odborný výcvik
Odborný výcvik
Odborný výcvik
Odborný výcvik
Odborný výcvik
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3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně
řídících pracovníků školy
Počet účastníků

Typ kurzu
Výchovné poradenství
Nátěrové hmoty Adler Česko s. r. o. - odborné školení
Stáže (semináře) na SUPŠ Praha (řezbářství)
Stáže CNC dřevoobráběcí centra, fa Havelka
Odborné školení CNC – SteOn s. r. o. Praha
Studium k nové maturitě
Studium pedagogiky
Studium k doplnění aprobace
Marketing pro školství
Nové směry ve floristice

1
3
5
3
3
9
4
1
2
1

Část V.
Další údaje o škole
1. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Vzhledem k přípravě na nové maturitní zkoušky a další mimořádné úkoly se škola
nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů.
2. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Učitelé se zapojili do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení podle výše uvedené
tabulky.
3. Předložené a realizované projekty školy
V současné době probíhá několik projektů financovaných z prostředků EU.
Škola je příjemcem dotace v projektech:
a) E-learning do škol s technickým zaměřením (tvorba e-learningových aplikací pro
profilové předměty).
b) Spolupráce s firmami při zavádění nejmodernějších technologií ROP NUTS 2
Severovýchod (v rámci projektu bylo pořízeno CNC dřevoobráběcí centrum HOMAG
za téměř 5,5 mil Kč, na investici se podílela škola částkou 1,5 mil. Kč).
Škola je partnerem v projektu:
UNIV 2 Kraje (v rámci projektu připravuje škola tři vzdělávací programy pro další
vzdělávání).
4. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola úzce spolupracuje se zaměstnavateli při tvorbě ŠVP, při realizaci závěrečných
zkoušek, při zajištění provozních praxí a při přípravě výuky programování CNC
dřevoobráběcích strojů.
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5. Rámcový a školní vzdělávací program
Výuka ve všech oborech probíhala podle školních vzdělávacích programů zpracovaných
v souladu s rámcovými vzdělávacími programy. V průběhu školního roku učitelé ŠVP
sledovali a připomínkovali.
6. Výcvikové kurzy oboru Záchranářství a bezpečnost obyvatel
V souladu s ŠVP proběhly ve školním roce 2013/2014 níže uvedené týdenní výcvikové
kurzy:
- Úvodní výcvikový kurz 1/I (pořadové číslo kurzu/1. ročník)
Povinný výcvikový kurz pro všechny žáky 1. ročníku.
- Jarní výcvikový kurz 2/I
Povinný výcvikový kurz pro všechny žáky 1. ročníku.
- Podzimní výcvikový kurz 1/II (pořadové číslo kurzu/2. ročník)
Povinný výcvikový kurz pro všechny žáky 2. ročníku.
- Jarní výcvikový kurz 2/II
Povinný výcvikový kurz pro všechny žáky 2. ročníku.
- Podzimní výcvikový kurz 1/III (pořadové číslo kurzu/3. ročník)
Povinný výcvikový kurz pro všechny žáky 3. ročníku.
- Zimní výcvikový kurz 2/III (pořadové číslo kurzu/3. ročník)
Povinný výcvikový kurz pro všechny žáky 3. ročníku.
- Jarní výcvikový kurz 3/III (pořadové číslo kurzu/3. ročník)
Povinný výcvikový kurz pro všechny žáky 3. ročníku.
- Podzimní výcvikový kurz 1/IV (pořadové číslo kurzu/č. ročník)
Povinný výcvikový kurz pro všechny žáky 4. ročníku.
7. Školská rada
V průběhu školního roku pracovala Školská rada v souladu s § 167 a 168 zákona
č. 561/2004 Sb. v platném znění. Zápisy ze zasedání školské rady jsou k nahlédnutí
v sekretariátu školy.
8. Studentská rada
Již tradičně má v naší škole kladnou odezvu studentská rada. I ve školním roce 2013/2014
se podle potřeby scházeli zástupci jednotlivých tříd s vedením školy a projednávali
otázky, které řešily aktuální potřeby a připomínky žáků i vedení školy. Práce studentské
rady byla také žáky velmi kladně hodnocena.
9. Další akce a aktivity školy
a) mimoškolní aktivity, zájmová činnost, kroužky
- doučovací kroužek pro obor truhlář
- doučovací kroužek pro obor čalouník
V průběhu školního roku byla rozšířena nabídka pro zájmovou činnost a žáci mohli
navštěvovat kroužky, vedené vychovateli:
nohejbal
kopaná
posilování
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odbíjená
basketbal
florbal
sportovní střelba
stolní tenis
keramický kroužek
estetický kroužek
b) účast školy ve sportovních soutěžích
- Středoškolský pohár v atletice – družstva
okresní kolo
1. místo chlapci
3. místo dívky
krajské kolo
1. místo chlapci
celostátní kolo
4. místo chlapci
- Horská kola
okresní kolo

září 2013

říjen 2013
září 2013

3. místo dívky
2. a 4. místo chlapci

- Přespolní běh – družstva
krajský přebor
1. místo chlapci
celostátní finále 4. místo chlapci

říjen 2013

- Kopaná – účast v okresním kole

říjen 2013

- Horolezení na umělé stěně – jednotlivci

březen 2014

- Florbal - účast v okresním kole

průběžně

- Košíková – účast v okresním kole

březen 2014

- Volejbal - turnaj smíšených družstev

únor 2014

- Plavání – přebor soukromých škol

květen 2014

- Střelecká soutěž střelnice Jenišovice

květen 2014

- Juniorský maraton
krajské kolo
4. místo

duben 2014

- JUDO – přebor SŠ oboru Bezpečnostně právní činnost

duben 2014

- Futsal – halová kopaná středoškolská liga
chlapci – 3. místo finále konference Západ
dívky – 3. místo finále konference Západ

duben 2014

c) účast školy ve vědomostních soutěžích
- Matematická soutěž – celostátní kolo

duben 2014

- Soutěž Machři roku – Ostrava

září 2013

- Truhlář roku – Č. Budějovice

listopad 2013

- Soutěž čalouníků s mezinárodní účastí – Brno
2. místo

listopad 2013
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-
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listopad 2013

Soutěž „O nejlepší statistický plakát“ na téma: „Statistika zemědělství“ – aranžéři
2. ročníku

- Soutěži špendlení na živý model, Praha
9. místo
- Soutěž odborných prací žáků středních škol
s bezpečnostně právním zaměřením Holešov
3., 4. a 6. místo

jaro 2014
červen 2014

Škola pracuje jako spolupořadatel náborových závodů v orientačním běhu, dále je
spolupořadatelem okresního a krajského finále v orientačním běhu pro základní
a střední školy s OOB Slavia TU Liberec.
d) soutěže v rámci školy
- Soutěž v rámci žákovských projektů 3. ročníků obor truhlář březen 2014
- Třídní a celoškolní kolo soutěže v poznávání dřevin
- Turnaj v malé kopané v průběhu školního roku
- Soutěž v rámci žákovských projektů 3. ročníku obor aranžérství, propagace
a reklama
e) akce pořádané školou (odborné, kulturní, sportovní)
nebo akce, kde škola zajišťovala účast
Divadelní představení a výstavy:
- Studenti píší noviny – podzim, jaro MF Dnes
- Zkrocení zlé ženy – DFXŠ
- Erotikon doktora Š. – DFXŠ
- Revizor – DFXŠ
- Prodaná nevěsta – DFXŠ
- Fair play – filmové představení
- Neklan – Naivní divadlo
- Souhvězdí aneb řecké báje mimo výseč – Naivní divadlo
- Galerie Zwinger Drážďany – DVK
- Oblastní galerie Liberec – VPR
- Severočeské muzeum – expozice historický nábytek
- Aktivní střelec – Z2, Z3, Z4
- Městská policie Liberec – Z2, Z3
- Věznice MS Rýnovice – Z3
- Interaktivní výstava STOPA UM Brno – Z2, Z3, Z4
- IZS kryt Sokolovská – Z4
- Požární stanice Liberec – Z4
- Patologie – Nemocnice Jablonec nad Nisou
- Záchranný integrovaný systém – Jablonec nad Nisou
- Finanční gramotnost – Komerční banka
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Výchovné poradenství:
- Burza učebnic
- Protidrogová prevence – Drogové závislosti 1. ročník
- Besedy s pracovnicí Úřadu práce v Liberci pro maturitní třídu
- Květinový den – účast na sbírce na podporu boje proti rakovině
- Educa Liberec včetně doprovodných programů
a praktickými ukázkami z odborného výcviku
- Výstavy vzdělávání Jablonec nad Nisou, Děčín, Mladá Boleslav,
Varnsdorf, Turnov, Ústí nad Labem
- Studentská rada – setkání zástupců žáků a vedení školy
- Analýza třídních vztahů „Maják“

září 2013
únor 2014
duben 2014
květen 2014
říjen 2013
průběžně
průběžně
květen 2014

Kulturní a sportovní akce, různé soutěže a výchovné poradenství jsou kvalitně
zajišťovány především díky odbornému a obětavému přístupu některých vyučujících
(např. B. Bubeníková, H. Čermáková, J. Klokočník, O. Přinda, R. Stránská a další).
f) odborné exkurze
Aranžér
- Krajská vědecká knihovna – výstava „Chvála řemesla“ – 1. a 2. ročník (5. 11. 2013
a 7. 1. 2014)
- Krajská vědecká knihovna – aranžování vánoční výzdoby – 2. ročník (29. 11. 2013)
- Tipsport aréna Liberec – aranžování prezentace školy „Educa 2013“ – 2. ročník
(16. 10. 2013)
- Radniční sklípek – aranžování výstavy školy „Bydlení a design“ – 2. ročník (květen
2014)
- Severočeské muzeum – stálé expozice a výstava sanita – 2. ročník (4. 6. 2014)
- Divadelní dílny Divadla F. X. Šaldy – ukázky kašírování a výroby kulis – 2. ročník
(3. 6. 2014)
- Lázně Liberec – aranžování „Slavnostní módní show“, Fashion design (19. 5. 2014)
Čalouník
- Krajská vědecká knihovna „ Chvála řemesla“ – prezentace (11/2013)
- Magistrát města Liberec (nový a starý) – prezentace školy (12/2013)
- Magistrát – Bydlení & Design, výstava (6/2014)
- Interiéry u zákazníků ,,zakázky“ – 1., 2. a 3. ročník (průběžně ve školním roce
v rámci výuky)
- Firma Fehrer – 2. a 3. ročník
- Zámek Sychrov – 2. a 3. ročník
Truhlář
- Furniertechnik – Raspenava 2. a 3. ročník
- Truhlářství Havelka – 3. ročník (CNC obrábění)
- Odborná exkurze řezbářů v největším muzeu řezbářství na světě v Lichtensteinu
Náklady na exkurze si hradí samotní žáci, a proto jejich účast je podmíněna finanční
situací v rodinách.
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Teoretická výuka
- Ekocentrum Oldřichov v Hájích
- Termizo – Liberec 1. ročník SOU a SOŠ
- Patologie – nemocnice Jablonec n/N
- Drážďany – výtvarné umění

duben 2014
prosinec 2013

Propagace a prezentace školy
- AMOS Jablonec nad Nisou, prezentace
- EDUCA
- Výstava studentů a učebních oborů Mladá Boleslav
- Burza studentů a učebních oborů Turnov (prezentace 1 žák)
- Magistrát města Liberce
- Výstava studijních a učebních oborů Rumburk
- Burza středních škol v Trutnově
- Burza středních škol v Děčíně
- Výstava studijních a učebních oborů Česká Lípa

říjen 2013
říjen 2013
listopad 2013
listopad 2013
prosinec 2013
listopad 2013
listopad 2013
prosinec 2013
listopad 2013

g) spolupráce školy s jinými subjekty (jiné školy a sdružení)
- Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
- Technická univerzita Liberec
- Severočeské muzeum, restaurování starožitného nábytku
- VŠUP Praha – praktická ukázka a předvedení vybraných technologií studentům VŠ
s odbornou přednáškou vedoucího učitele odborného výcviku
- Střední škola tvorby a designu nábytku
- VŠZ Brno – fakulta dřevařská
- Cech čalouníků a dekoratérů – konference čalounických odborníků
- Hospodářská komora ČR – katalog povolání
- Sdružení aranžérů ČR
- Magistrát města Liberec – výroba znaku města Liberec do zasedací místnosti
- Spolupráce s více jak 30 firmami v oboru truhlář
- Magistrát města Liberce, restaurování čalouněného nábytku z minulého století
- SUPŠ Praha – odborné semináře v oboru umělecký řezbář, výstavy, klauzurní
práce, přednášky 26. 6. 2012
- Spolupráce SOU s firmami při zavádění nejmodernějších technologií
- Asociace školních sportovních klubů ČR
h) další akce pořádané školou
- Vernisáž prací žáků SOU v Radničním sklípku Magistrátu města v Liberci,
pořádaná ve spolupráci s odbornými pedagogy SŠTDN nábytkářské
- Beseda se žáky k problematice závislosti na drogách, patologickému hráčství,
prevence AIDS
- ZOO Animals vocabulary – jazyková soutěž
- Dny otevřených dveří
- Educa Tipsport Aréna Liberec
- Amos Jablonec nad Nisou
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i) účast pedagogů na dalším vzdělávání
- Vzdělávání dospělých v rámci UNIV 2 kraje – L. Ciglanová, P. Fronka, P. Hoidekr,
J. Kramár, L. Kubát, V. Novotná, J. Vohradníková
- CNC stroje – fa Havelka – J. Bradávka, K. Čihák, J. Kramár, R. Schöler
- Blum – Nábytkové kování (prezentace firmy)
- SUPŠ Praha (řezbářství) – stáž učitelů OV obor truhlář – D. Belšán, K. Čihák,
V. Kulhánek, R. Schöler
- Školení metodiků prevence – H. Čermáková
- Matematika – seminář „3 dny s matematikou" – L. Florianová, J. Maštálková,
M. Ševčík
- Obecné: Řešení problémových jevů ve škole, Individuální přístup k žákům
- Pravidelné schůzky výchovných poradců – H. Čermáková
- Nová maturita – cyklus seminářů – vyučující ČJ, AJ, NJ
j) účast žáků a pedagogů na životě v obci
- R. Stránská – vokální sdružení „Babí léto“
- O. Přinda – předseda a trenér oddílu orientačního běhu VSK Slavia TU Liberec
- M. Ševčík – trenér AC Slovan Liberec
- P. Fronka – aktivní práce ve sdružení Benefiční koncerty Grabštejn; autorství loga
sdružení, iniciace pořádání výtvarných výstav; podíl na tvorbě scény amatérským
tvůrcům.
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Část VI.
Zhodnocení a závěr
Činnost školy ve školním roce 2013/2014 probíhala bez jakýchkoliv negativních jevů
a mimořádných událostí. Po celý školní rok byla výuka zabezpečována stabilizovaným
pedagogickým sborem na požadované úrovni. Výuka probíhala podle příslušných
pedagogických dokumentů MŠMT ČR. Před začátkem školního roku byl zpracován plán
práce školy, plán porad vedení školy a další pomocné materiály. Činnost v průběhu školního
roku probíhala v souladu s plánem a jeho plnění bylo průběžně kontrolováno na poradách
vedení školy. Rovněž hospitační a kontrolní činnost vedoucích pracovníků probíhala převážně
dle plánu a byla průběžně kontrolována. Na základě hodnocení školy, její úrovně řízení
a celkového zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu byla okresní komisí a následně
MŠMT ČR přiznána dotace ve výši 90 % normativu.
Můžeme konstatovat, že škola je stabilizovaná a ze strany žáků a jejich rodičů je o studium na
naší škole zájem.
Na základě analýzy výsledků výchovně vzdělávací práce, Dlouhodobého záměru vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a Libereckého kraje a změn vyvolaných zákonem
č. 561/2004 Sb. se v příštím školním roce chceme zaměřit na zkvalitnění výsledků maturit,
zajištění rovného přístupu ke vzdělávání zejména vzhledem k organizaci a průběhu
přijímacího řízení a míru integrace a péče o žáky se SVP, preventivní opatření pro zvýšení
bezpečnosti a k zajištění úkolů výchovy ke zdraví a k udržitelnému rozvoji. Chceme zachovat
podporu rozvoje klíčových kompetencí dosahovaných prostřednictvím vzdělávacího obsahu,
podporu sociálně znevýhodněných žáků, podporu žáků s dyslexií nebo dyskalkulií, podporu
přechodu dětí ze ZŠ do SŠ a jejich úspěšnost v 1. ročníku SŠ. I nadále budeme podporovat
rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, zvýšení účinnosti výuky ICT využíváním
v ostatních předmětech, další vzdělávání pedagogických pracovníků, snižování absence žáků
včasnou informovaností rodičů a zvyšování náročnosti studia a to větším důrazem na domácí
přípravu žáků na vyučování a samostatné řešení problémových úkolů.
Budoucnost školy a trend dalšího vývoje jsou závislé především na kvalitě přípravy žáků
a možnostech jejich kvalitního uplatnění v praxi, výši státní dotace a atraktivnosti oboru.
Reagujeme na požadavky trhu práce a úspěšně pokračujeme ve výuce ve vybraných třídách
podle upravených učebních dokumentů.
Chceme i v příštím roce pokračovat ve zvyšování náročnosti studia a zaměřit se na zvýšení
samostatnosti a odpovědnosti žáků prohloubit jejich schopnost řešení problémů a aplikování
vědomostí v praxi a ve větší míře spolupracovat se zaměstnavatelskými subjekty.

V Liberci 26. 9. 2014

Mgr. Václav Tichý
ředitel školy
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Zpráva o hospodaření školy
Jako objektivní a nezávislou zprávu o hospodaření školy předkládáme zprávu nezávislých
auditorů s přílohou „Výkaz zisku a ztráty“ k 31. 12. 2013.

V Liberci dne 26. 9. 2014

Mgr. Václav Tichý
ředitel školy
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Poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva
za rok 2013/2014
Ředitel školy předkládá ve smyslu § 18 odst. 1 a 2 výše citovaného zákona tuto výroční
zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací:
a) počet podaných žádostí o informace

0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí ve smyslu tohoto zákona 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu

0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona
bez uvádění osobních údajů

0

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0

Běžné informace o činnosti školy a výsledcích výchovně vzdělávací práce byly podávány
vedením školy průběžně na poradách vedení, třídních schůzkách a jednáních školní rady.
Žádné žádosti o poskytnutí informací ve smyslu uvedeného zákona nebyly předloženy.

V Liberci dne 26. 9. 2014

Mgr. Václav Tichý
ředitel školy
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Informace o projednání výroční zprávy o činnosti školy
ve školské radě
V souladu s § 3, odst. d) zákona č. 306/1999 Sb. sděluji, že výroční zpráva školy byla dne
13. 10. 2014 projednána ve školské radě bez připomínek.

V Liberci dne 13. 10. 2014

Mgr. Václav Tichý
ředitel školy
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