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Vážení, 

přátelé, kolegové, studenti, členové školské rady a zástupci našeho zřizovatele, jako každý rok 

nadešel čas na stručnou rekapitulaci nejdůležitějších událostí školního roku 2015 – 2016. 

Tradičně naše škola nejen v průběhu prázdnin ale také během školního roku prochází neustále 

modernizacemi i rekonstrukcemi, které nejen udržují, ale zejména zlepšují podmínky výuky a 

reflektují tak na nové požadavky a současné standardy. Podařilo se nám také výrazně zlepšit i 

komfort ubytování žáků na domově mládeže.  

Nejen realizací, ale také přípravou projektů z ESF jsme se minulý školní rok začali s přípravou 

podkladů pro podání žádosti v rámci Výzvy č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších 

odborných škol pro naše dva objekty výuky, tj. hlavní budovu školy a odloučeného pracoviště, 

na úrovni stavebních úprav a modernizace vybavení pro výuku.  

Velmi přínosnými byly také dva realizované projekty OPVK Výzva 56 a 57, tedy jazykové pobyty 

pro žáky i učitele v anglicky mluvících zemích. 

Díky zkušenému a vysoce kvalifikovanému pedagogického sboru jsme tento rok opět výrazněji 

bodovali v celostátních i mezinárodních soutěžích, které jsou pro většinu oborů velice prestižní. 

Ve výuce se nám podařilo již plně integrovat nové technologie pořízené minulý rok, tj. 3D 

průmyslový tisk a 3D skenování, včetně plné kvalifikace učitelů odborných předmětů a 

předávání jejich zkušeností do výuky. 

Minulý rok byla naše škola ještě více než v letech minulých mimořádně aktivní v prezentační 

činnosti na veřejnosti i na základních školách. Prestižní byla jak naše první účast na 

mezinárodní přehlídce Designblok 2015, neméně významné potom byly i další výstavy nebo 

účasti na republikové úrovni, kde se prezentujeme široké i odborné veřejnosti. 

Oslovili jsme také přes 900 žáků základních škol formou fyzické demonstrace našich řemesel, 

technologií, z nichž si mohli některé sami vyzkoušet. Podrobněji jsou tyto aktivity 

zdokumentovány v příslušných kapitolách Výroční zprávy s doplněním fotografií v příloze. 

 

V Hradci Králové dne 10. 10. 2016 

 

 

Ing. Jan Opitz 
ředitel školy 

 

Poznámka:  

S obsahem výroční zprávy bylo seznámeno vedení školy na poradě dne 25. 8. 2016 a všichni zaměstnanci školy na schůzi dne 27. 8. 2016 
(verze bez opravných zkoušek).  
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Část I. 

Základní údaje o škole 
 

Název školy, sídlo, právní forma, IČO, adresa pro dálkový přístup 
o název školy: Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, 

Hradec Králové, 17. listopadu 1202    
o sídlo školy: 500 03  Hradec Králové, 17. listopadu 1202 
o právní forma: příspěvková organizace poskytující úplné střední odborné vzdělání a 

střední odborné vzdělání a dále poskytující žákům výchovu a ubytování  
o IČ: 00 145 238 
o identifikátor právnické osoby: 600 011 747 
o adresa pro dálkový přístup - internetová adresa: www.hnn.cz 
o e-mail: hnn@hnn.cz 

 
Zřizovatel školy 

o Královéhradecký kraj 
o  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,  IČ: 70 88 95 46 
 

Školská rada 
 Osoby jmenované zřizovatelem: 
o Pešek Vladimír, MgA., Ph.D. 
o Lenka Křivánková 

 
 Pedagogičtí pracovníci:   
o Skála Vladimír - místopředseda školské rady  
o Vondráková Jitka, Mgr. - zapisovatelka 

 Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci: 
o Holíková Miroslava, Ing. - zákonný zástupce nezletilých žáků  
o Pávek Matěj - zástupce zletilých žáků 

 
Ředitel školy, jméno, příjmení, bydliště 

o Ing. Jan Opitz, Rybova 1900/12 Hradec Králové     
 

Vedení školy 
o Mgr. Zdenka Smotlachová, zástupce ředitele pro TV  
o Vladimír Skála, zástupce ředitele pro PV a vedoucí OP Brněnská  
o Mgr. Jiří Novák, zástupce ředitele pro VMV    
o Ing. Zdeňka Horáčková, vedoucí ekonom. úseku, statutární zástupce 
o Martin Lučan , vedoucí zásobování a správy budov    

 
Druh školy a typy součástí školy, které škola má uvedeny v Rozhodnutí o zařazení 
školy do sítě škol 

o Střední škola (SOŠ, SOU) 
o Domov mládeže 
o Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  

 500 03 Hradec Králové, 17. listopadu 1202 
 500 06 Hradec Králové, Brněnská 207 
 500 03 Hradec Králové, Hradecká 1205 

 
Datum a č.j. posledního Rozhodnutí o zařazení školy do školského rejstříku. 

o ze dne 13. 1. 2011, č.j.   899/2011-251 

http://www.hnn.cz/
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Celková kapacita školy a jejich součástí. 
o Střední škola: nejvyšší povolený počet žáků je 542  
o Domov mládeže: kapacita 136 lůžek 

 
Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje  

o Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů  
o Uměleckořemeslné zpracování dřeva  
o Umělecký truhlář a řezbář 
o Truhlář  
o Nábytkářská a dřevařská výroba 
o Nábytkářská a dřevařská výroba (dvouleté nástavbové studium) 
o Design interiéru 
o Průmyslový design 

 
Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole 

o škola je členem Českého klavírnického svazu, členem Asociace středních 
a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory  

o školská rada 
o studentská rada 
o rada domova mládeže 

 
Další údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend vývoje  

Problematika podrobně zpracována v komplexním materiálu „Koncepce dalšího 
rozvoje školy pro roky 2010 – 2015“ (předán zřizovateli, ze dne 25. 9. 2010). 

 
 

Celkové údaje o počtu žáků a tříd 
 

Poč.tříd Celkový  počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 

15 297 20 9 

 
 

Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR 
 

Kód oboru Název oboru 
vydal učeb. 
dokumenty Pod  č. j. 

Platnost 
od 

33-42-L/51  Nábytkářská a dřevařská výroba ŠVP č.j. 01092011-NS-kos 40787 

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva ŠVP  č.j. 01092010-S-kos 40422 

82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů ŠVP č.j. 01092010-G-kos 40422 

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář ŠVP  č.j. 01092009-U-kos 40057 

33-56-H/01 Truhlář ŠVP č.j. 01092009-T-kos 40057 

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba ŠVP č.j.: 01092009-NK-von 40057 

82-41-M/04 Průmyslový design ŠVP č.j. 01092009-DV-von 40057 

82-41-M/11 Design interiéru ŠVP č.j. 01092008-DI-kos 39692 
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Část II. 

Údaje o pracovnících školy 

 
Personální zabezpečení činnosti školy – schéma 

 

ředitel
Ing. Jan Opitz

personalistka, studijní 
oddělení

Lenka Čápová, DiS.

zástupce ředitele pro
teoretické vyučování

Mgr. Zdena Smotlachová

zástupce ředitele pro
praktické vyučování

Vladimír Skála

zástupce ředitele pro
výchovu mimo vyučování

Mgr. Jiří Novák

vedoucí ekonomického
úseku, statutární zást.
Ing. Zdeňka Horáčková

vedoucí zprávy budov 
a zásobování
Martin Lučan

vedoucí učitel
odborného výcviku

Bohumír Musil

vedoucí učitel
odloučeného pracoviště

Bohumír Musil

vedoucí učitel
odloučeného pracoviště

Ing. Vladimír Bradna

učitel(ka)
teoretického 

vyučování

vrátný(á)
bezpečnostní

pracovník

pokladní
fakturantka

BOZP

školník

archivářka

uklizečka

vychovatel(ka)

učitel(ka)
teoretického 

vyučování

...

učitel(ka)
teoretického 

vyučování

učitel(ka)
teoretického 

vyučování

...

...

učitel(ka)
odborného 

výcviku

učitel(ka)
odborného 

výcviku

...
vychovatel(ka)

vrátný(á)
bezpečnostní

pracovník

uklizečka

...

... vedoucí učitel
odloučeného pracoviště

Bohumír Musil

předsedkyně komise
všeobec. vzděl. předmětů

Mgr. Jitka Vondráková

vedoucí učitel
odloučeného pracoviště

Bohumír Musil

předseda komise
odborných předmětů
Ing. Vladimír Bradna

vedoucí učitel
odloučeného pracoviště

Bohumír Musil

předseda komise
výtvarných předmětů
Mgr. Martin Moravec

vedoucí učitel
odloučeného pracoviště

Bohumír Musil

výchovný poradce
metodik školní prevence
Mgr. Radoslav Vrkoslav

vedoucí učitel
odloučeného pracoviště

Bohumír Musil

metodik IKT
Mgr. Patr Hanousek, 
Mgr. David Novosad

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy 
 

Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole 

Učitelé 100% 

Učitelé odbor. výcviku 87% 

Vychovatelé 100% 

Celkem 96% 

 
Souhrnné údaje za školu o počtu ped.  pracovníků, jejich odborné a ped. způsobilosti  
  
Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné 
způsobilosti 

 
Konkrétní údaje o výše uvedeným bodům o pracovnících školy  

 

osob.č. pracovní  zařazení 

Pedagogická a odborná kvalifikace   

učitelů, uč. odborné výcviku, vychovatelů   

Vyučení Odborné Pedagog. délka 

u MOV (VŠ, ÚSO) (PF, FF, DPS) praxe 

(obor) název školy     

278. ředitel truhlář MZLU Brno DPS 11 

49.  učitelka    VŠLD Zvolen DPS 41 

202. učitelka     FF 31 

52. učitel     PF 39 

416. učitel       2 

336. učitel     PF UK 11 

417. učitel       1 

281.  ZŘ pro VMV     PF 8 

56. učitelka     PF 26 

55. učitelka     PF 37 

350. učitelka       13 

348. učitel   VŠ   3 

376. učitel   VŠ   3 

368. učitel   VŠ   11 

269. učitel     PF 8 

378. učitel   VŠ   11 

297. Učitel+uč. OV   Ing. VŠ 7 

40. ZŘ pro TV     PF 20 

239. učitel     PF 20 

142. učitel     PF 39 

253. učitel truhlář MZLU Brno DPS 11 

235. učitel   VŠLD Zvolen DPS 44 

70. učitel   VŠLD Zvolen DPS 30 

54. učitelka     PF 28 

98. učitel um.zprac. dřeva VŠLD Zvolen DPS 38 

266. učitel truhl., MHN-kl.n. VŠLD Zvolen DPS 27 

313. učitelka     PF 21 

206. učitel     PF, FF 36 

390. Učitel OV       0 

217. učitel prakt. vyuč. truhlář SOU HNN – UŘZD-PT DPS Bc. 14 

8. ZŘ pro PV     PF 34 

88. Ved.učitel OV truhlář SPŠ stavební DPS 39 

244. Učitel OV truhlář SOU HNN – UŘZD-PT DPS 13 

77. Učitel OV umělecký zprac. dřeva 
  

29 

102. Učitel OV truhlář     34 
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209. Učitelka        18 

99. Učitel OV MHN-kláv. nástr. SPŠ výroby HN DPS 29 

333. Učitel OV       4 

83. Učitel OV truhl., MHN-kl.n. SPŠ výroby HN DPS 28 

267. Učitel OV truhlář SOU stavební HK  DPS 26 

93. Učitel OV truhl., MHN-kl.n. SPŠ výroby HN DPS 28 

173. Učitel prakt. vyuč. truhlář SOUHNN - dřev. a NB DPS 17 

279. Učitel OV Truhlář SOU stavební HK DPS 29 

84. Učitel OV       24 

95. Učitel OV MHN-kláves. nást. SPŠ výroby HN DPS 25 

91. vychovatelka   SOU obchodní - ekon. DPS 25 

260. vychovatelka prodavačka SPU obchodní-nást. DPS 31 

147. vychovatel   Gymnázium DPS 26 

155. vychovatel 
  

PF 18 

298. vychovatel     PF 29 

328. vedoucí EÚ   VŠ Zem. Praha   24 

304. Bezpeč. ref.   SEŠ   23 

69. archivářka   SPŠ Keramická KV   33 

20. ved. spr. bud. zásob.   SPŠ strojnická   27 

345. personalistka   VOŠ ekonomická   15 

170. provozní elektrikář elektrikář     35 

344. údržbář Mech. a opr. zem. str.     29 

361. Bezp. pracovník         

366. Bezp. pracovník         

223. uklizečka         

305. uklizečka         

229. uklizečka         

392. uklizečka         

49.  učitelka    VŠLD Zvolen DPS 41 

202. učitelka     FF 31 

52. učitel     PF 39 

416. učitel       2 

336. učitel     PF UK 11 

417. učitel       1 

281.  ZŘ pro VMV     PF 8 

 
 
 
 
Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka 

 

  Počet pedagogických pracovníků 

Školní rok 2015/2016 0 

 
 
 
Počet nekvalifikovaných pracovníků 

.            
  školní rok 2015/2016 

U pedagogických  pracovníků 2 

U nepedagogických pracovníků 0 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 

 

Druh studia, kurzu, aj. Počet zúčastněných pracovníků 

DPS 3 

VŠ 0 

Cizí jazyky 15 

Výchovné poradenství 1 

Oblast IT 0 

 

 

 

Konkrétní údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Konkrétní údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve šk. roce 2015-16 

úsek teoretické výuky 

          Mgr. Josef Bačina 

          Studium odborné literatury v oboru výuky historie 

          Studium odborných časopisů – historie a dějiny umění 

          Specializační kurz pro školní koordinátory EVVO 

          Jazykový kurz anglického jazyka, Angličtina pro historiky 

          Školení zdravotníků 

          Program vzdělávání v rámci projektu Památníku Terezín 

          Mgr. Jana Boudová 

          Účast na seminářích NIDV dle nabídky 

          Studium doplňkových materiálů pro učitele cizích jazyků na webových stránkách Oxford University Press 

          Kurz – hra na djembe /pokračuje/, didgeridoo 

          Jazykový kurz v Anglii 

          Ing. Vladimír Bradna 

          Vzdělávací programy dle aktuální nabídky NIDV 

          Návštěva veletrhů s tematikou zpravování dřeva 

          Samostudium – Materiály a technologie v DP 

          Ing. Pavel Dostál 

          Samostudium odborné literatury v oboru elektrotechnika a základy automatizace. 

          Samostudium nových technologií  aplikace povrchových úprav. 

          Návštěva veletrhů s nábytkem, stroji a materiály pro truhlářskou výrobu. 

          Návštěva moderních provozů s nábytkářskou výrobou- dle možností 

          Samostudium anglického jazyka 

          Mgr. Jana Halberštátová 

          Jazykový kurz (Londýn, podzim 2015) 

          Účast na seminářích, workshopech  a konferencích pořádaných Oxford Secondary Teacher´s Academy, 

          Cambridge University Press ,  Bohemia Ventures, Bridge Publishing House, AMATE 

          studium materiálů k programu Erasmus + (e-Twinning , projekty pro školy) 

          Mgr. Petr Hanousek 

          Samostudium nových technologií v IT (UHD, 4K, cloud, HTML5 atd.) 

          Samostudium literatury a odborných časopisů s tématikou IKT 

          Novinky/seminář týkající se zabezpečení IKT (ochrana dat) 

          Školení ČŠI: Systém NIQES Iset (Inspekční systém elektronického testování) 

          CISKOM: Studium zadavatelů k nové maturitě (společná část maturitní zkoušky) 

          ČŠI: Školení zadavatele mezinárodního šetření PISA 2015 

          (OECD Programme for International Student Assessment 2015) 

          ČŠI: Školení školního koordinátora mezinárodního šetření PISA 2015 

          Jazykový kurz: Anglický jazyk 

          Samostudium: ČSN 01 6910:2014 
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          Samostudium: MS Office 2016, OS Windows 10 

          Samostudium: Literatura a odborné časopisy s tématikou IKT 

          Ing. Václav Hornych 

          Samostudium v oborech zabývajících se klavírnickou problematikou, zejména regulací pianina a klavíru  

          a dále vypracováním klavírů a pianin, ladění 

          Spolu s ČKS účast na projektu: Národní soustava kvalifikací - ladič 

          Činnost v ČKS, zkoušky ČKS, 

          Samostudium v oborech zabývajících se stavbou klasických a westernových kytar, zdobné techniky, PÚ 

          Studium platných norem používaných v dřevařské prvovýrobě, druhovýrobě, technickém kreslení 

          Exkurze firmy Petrof, Bechstein, Detoa, Strunal 

          Účast se studenty na Tónových přehrávkách v Chebu 

          PaedDr. Ivo Jansa 

          Ivan Mrázek, Drahé kameny starověkých civilizací 

          ZČG Plzeň: Kubismus, tradice a „jiné“ umění 

          exkurze – slévárna přesného lití Horní Kalná 

          Designblok 2015 Praha 

          Bank Austria Kunstforum- ruské avantgardní umění 

          Albertina – E. Munch 

          Leopold Museum – německý expresionismus 

          Guggenheimovo Museum Bilbao 

          Muzeum Navarre - Pamplona 

          Ing. Luděk Jekl 

          Školení v Cad Programu –TurboCad 

          Samostudium textur a nastavení světel – TurboCad verze 21 Pro 

          Přednášky o designu interiéru – Bytová Show 

          Návštěva veletrhů s nábytkem a designem – Miláno, Designblock 

          Samostudium – Novinky - materiály v dřevařské výrobě 

          Samostudium – Novinky – Konstrukční spojení desek (kování) 

          Samostudium – Novinky – Design nábytku 

          Školení v Cad Programu –Rhinoceros 

          Samostudium – 3D tisk 

          Bc. Tomáš Jirout 

          Práce s kompozitními materiály, jejich využití ve výuce PCV. 

          Samostudium program Correl 

          Mgr. Jana Krejzová 

          Studium odborné literatury 

          Přednášky, kursy dle aktuální nabídky 

          Výstavy výtvarného umění 

          Besedy s architekty 

          Mgr. Karel Kubín 

          Četba současné české a světové beletrie 

          Vybrané literární, jazykové  a společenskovědní semináře 

          Pravidelné návštěvy divadelních představení, např. premiéry v Klicperově divadle 

          Semináře pořádané NIDV k výuce ČJL a SVZ 

          Účast na akcích Knihovny města HK a SVK HK 

          Sledování pořadu U zavěšené knihy na ČT Art 

          Sledování knižních novinek a spolupráce s knihkupectvím Kosmas v HK 

          Samostudium anglického jazyka 

          MgA. Jiří Merčák 

          Samostudium materiálové technologie 

          EDU konference Hradec Králové 

          Mgr. Martin Moravec 

          Odborná literatura 

          Výstavy umění a designu 

          Designblok 2015 

          Studium odborné literatury o umění a designu 

          Kurz anglického jazyka - jazyková škola Malta 

          Mgr. Petr Nezavdal 
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          Samostudium literatury v rámci akustiky, fyziky a matematiky 

          Dopsání a obhajoba disertační práce Akustika ve výuce fyziky na PřF UHK 

          Akce Hrajme si i hlavou 

          Účast na seminářích a konferencích dle nabídky 

          Jazykový kurz „výzva 56“ 

          Jazykový kurz „výzva 57“ 

          Mgr. David Novosad 

          Konference - 3D tisk, trendy, zkušenosti a obchodní příležitosti (Brno) 

          EDU konference Hradec Králové 

          Autodesk Academia Fórum 2014 (Brno) 

          Samostudium – grafický 3D program Rhinoceros 

          Školení na program Autodesk InventorCAM pro pokročilé 

          Ing. Jan Opitz 

          průběžné studium domácí a zahraniční literatury o designu, konstrukci a CG 

          samostudium teorie tvůrčího procesu navrhování interiérového designu 

          Konference 3d grafiků Splesh 2015 (ČZU, Pha) 

          Workshop ArchViz – Postprodukce (spol. Vyonyx, Pha) 

          samostudium vzniku a historie designu, hist. a psych. kontext 

          školení vzdělávací agentury Paris – vedení účetnictví ve školství 

          školení vzdělávací agentury Paris – aktuální změny právních předpisů ve školské praxi 

          školení vzdělávací agentury Paris – nová vyhláška o spisové službě a novela archivního zákona 

          Ing. Jindřich Rychter 

          Semináře dle aktuální nabídky 

          Studium odborné literatury 

          Aktivní praxe v oboru řezbářství  sympózia, výstavy, semináře 

          Kurz – Páce v grafickém programu GIMP 

          MgA. Renata Sehnoutková 

          Samostudium – 3D tisk 

          Absolvování DPS 

          Samostudium novinek v 3DS Max 2016 

          Vladimír Skála 

          Profesní průprava zástupců ředitele 

          Školní maturitní komisař - E- learning, prezenční kurz zakončený zkouškou 

          Studium odborné literatury – CNC obrábění (technologie) 

          Fyzikální akustika – samostudium 

          Vyhláška o ukončování studia, Školský zákon - samostudium 

          Mgr. Zdena Smotlachová 

          Výstavy, poznávací zájezdy – pro výuku DVK  

          Software Bakaláři – Modul Elektronická třídní kniha 

          Studium novely školského zákona a maturitní vyhlášky (pro MZ 2016) 

          Seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí 

          jazykový kurz AJ – on-line – 2015-2016 

          Mgr. Marek Trejtnar 

          CŽV – Studium Anglického jazyka na UHK – 2.ročník 

          Jazykový kurz v zahraničí – Malta, EU – OP VK, Výzva 56 

          E-learningový jazykový kurz, EU-OP VK, Výzva 57 

          Jazyk.kurzy – Cinema Linqua 

          Četba beletrie a odborné literatury 

          Pravidelné návštěvy divadelních představení, např. premiéry v Klicperově divadle 

          Semináře pořádané NIDV k výuce ČJL a AJ 

          Účast na akcích Knihovny města HK a SVK HK 

          Mgr. Lenka Vachová 

          Semináře pořádané NIDV k výuce ČJL a AJ 

          Divadelní představení 

          Akce SVK HK 

          MgA. Jakub Vlček 

          Samostudium materiálové technologie 

          studium DPS 
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          Mgr. Jitka Vondráková 

          2 - týdenní jazykový kurz ve Velké Británii v rámci projektu Výzva č. 56 v celkovém rozsahu 40 hodin  

          Studium materiálů pro učitele cizích jazyků na web. Oxford University Press, Help for English, BBC, atd. 

          Účast na seminářích NIDV dle aktuální nabídky 

          E-learning: Cinemaligua.net 

          Mgr. Radoslav Vrkoslav 

          Účast na seminářích pro preventisty 

          Účast na seminářích pro výchovné poradce 

          Ing. Marie Zíková 

          Samostudium literatury a zákonů z oblasti ekonomiky, účetnictví a pracovního práva 

          Samostudium literatury a zákonů z oblasti ekologie 

          Studium pro výchovné poradce na Univerzitě v Hradci Králové 

úsek výchovy mimo vyučování 

          Ivana Končická 

          Problematika návykových látek  

          Komunikační bariéry a jejich překonávání 

          Bc. Miroslav Kronika 

          Posilování ve fitness u náctiletých II 

          Využití zážitkové pedagogiky v DMI 

          Komunikační bariéry a jejich překonávání 

          Mgr. Jiří Novák 

          Samostudium školské legislativy ve vztahu k DM, směrnic a jiné dokumentace 

          Školení a kurzy dle nabídky 

          Online kurz anglického jazyka, výzva 57, časová dotace: říjen-prosinec 2015 

          Radovan Rolek 

          Problematika návykových látek  

          Komunikační bariéry a jejich překonávání 

          Alena Salavcová 

          Celostátní konference pracovníků DM  

          Komunikační bariéry a jejich překonávání 

          Mgr. Miroslav Trejbal 

          Vývojové charakteristiky v dospívání 

          Vybrané problémy pro vychovatele DMI 

úsek praktického vyučování 

          Petr Bakeš 

          samostudium odborné literatury 

          kurz práce na PC - MS Office - tabulkový procesor 

          Zdeněk Hlaváček 

          samostudium odborné literatury 

          kurz CAD SW TurboCAD 

          Radek Kreizl DiS. 

          samostudium odborné literatury 

          kurz exkurze řemeslných trhů a tradičních řemesel v regionu 

          Miroslav Kvasnička 

          kurz práce s postprocesorem CAM CNC 

          kurz CAD SW Autodesk Inventor 

          Karel Lhoták 

          samostudium odborné literatury 

          kurz exkurze řemeslných trhů a tradičních řemesel v regionu 

          Jiří Lukášek 

          samostudium odborné literatury 

          kurz práce na PC - MS Office - textový editor 

          Bohumír Musil 

          samostudium odborné literatury 

          kurz CAD SW TurboCAD pro pokročilé 

          Jan Ragula 

          samostudium odborné literatury 

          kurz práce na PC - MS Office - textový editor 
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          Pavel Švajdler 

          samostudium odborné literatury 

          kurz práce na PC - MS Office - tabulkový procesor 

          Petr Toman 

          samostudium odborné literatury 

          kurz práce na PC - MS Office - textový editor 

          Jana Veverková 

          samostudium odborné literatury 

          kurz exkurze řemeslných trhů a tradičních řemesel v regionu 

          Ondřej Vlk 

          samostudium odborné literatury 

          samostudium v oborech zabývajících se stavbou klasických a westernových kytar, zdobné techniky, PÚ 
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 Část III 

Údaje o přijímacím řízení  

 
Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 

 
Kód oboru Název oboru poč. přihl. poč. přijatých 

82-41-M/11 Design interiéru 78 28 

82-51-L/02 UŘZD  23 19 

82-51-L/06 UŘSHN  14 12 

33-56-H/01 Truhlář 27 17 

33-42-M/01 Navrhování a konstrukce nábytku (do 2.roč.) 9 8 

33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba (do 2.roč.) 0 0 

                                                                                                                                     
  

Část IV. 

Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů  
 

Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč 4. roč 
Celk. 
počet 

Celk. 
počet 

            žáků tříd 

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba 3   8   11 2 

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zprac.dřeva 24 22 19 20 85 3 

82-51-L/06 Uměleckořem. stavba hud.nástr. 5 8 9 6 28 2 

33-56-H/01 Truhlář  16 13 18   47 3 

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář 19       19 1 

33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 14       14 1 

82-41-M/11 Design interiéru   21   22 43 2 

82-41-M/04 Průmyslový design  26   24   50 2 

 
 
Prospěch žáků ve škole   

 
Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 

1. ročník 92 3 80 9 2 

2. ročník 95 16 73 6 2 

3. ročník 102 4 92 6 2 

4. ročník 53 10 42 1 0 

celkem 342 33 287 22 6 

 
 
 

Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka 
 

Ročník Počet Důvodem Důvodem Jiné Počet zamešk.  

  celkem prospěch chování důvody hodin/žák 

1. ročník 0 - - - 78 

2. ročník 0 - - - 66 

3. ročník 0 - - - 86 

4. ročník 0 - - - 26 

celkem 0 - - - 64 
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Snížený stupeň z chování   
 

Stupeň chování Počet % z celku 

1 327 95,6 

2   10   2,9 

3     5   1,5 

 
 
 
Celkový počet neomluvených hodin 

 

Počet neomluv. hodin % z celku 

887 3,9 ze zameškaných 

 
(pozn. tak vysoké číslo neomluvené absence patří z 99% pouze 3 žákům, kteří ukončili studium) 

 
 

Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek (včetně opravných) - 
k 30. 9. 2016 

 

Maturitní zkoušky – školní rok 2015/2016 

Kód oboru Název oboru Počet žáků Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. 

    celkem nepřipuštěn. s vyznamen. prospěl neprospěl 

82-51-L/02 
Uměleckořemesl. zprac. 
dřeva, práce truhlářské 

19 0 0 15 4 

82-51-L/06 Uměleckořem. stavba HN 9 0 0 5 5 

82-41-M/11 Design interiéru 25 0 4 19 2 

 
 
 

Závěrečné zkoušky – školní rok 2015/2016 

Kód oboru Název oboru Počet žáků Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. 

    celkem nepřipuštěn. s vyznamen. prospěl neprospěl 

33-56-H/01 Truhlář 23 0 0 23 0 

 

 

Část V. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Přednášky, besedy multimediální představení, filmy 
o Občan a jeho obec, město- beseda 
o Partnerské vztahy - beseda 
o Antikoncepce – beseda 
o Za zkušenostmi do zahraničí- beseda 
o The action New Generation – představeni s tématikou bezp. silničního provozu 
o Týden proti AIDS – beseda 
o Beseda na Úřadu práce 
o Preventivní  film – Jakub 
o Divadelní představení  
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 Pohovory s žáky 
o Celkem bylo ve škole provedeno 22 pohovorů s problémovými žáky za přítomnosti 

např. ředitele školy, třídního učitele, výchovného poradce, protidrogového 
koordinátora, popř. učitele odborných předmětů, vychovatele. 

o Tři žáci řešeni ve spolupráci pedagogicko-psychologické poradny. 
 

SPU - Specifické poruchy učení 
o Všichni žáci byli upozorněni na omezenou platnost (tj. 2 roky) pedagogicko-

psychologického vyšetření. 
o Celkem na škole 27 žáků se SPU. 
o Celkem 5 žáků maturitních ročníků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro 

konání maturitní zkoušky (3 studentů SPU-O sk.1, 2 student SPU-O sk.2). 
 

Autoevaluace výchovně vzdělávacího procesu 
o Pravidelně autoevaluace absolvujících ročníků proběhla i ve školním roce 2015 - 

16 vyplněním dotazníků. Vyhodnocení poukázalo na některé nedostatky týkající se 
vybavení školy, zejména zestárávání techniky, na straně druhé i spokojenost 
s nejmodernějšími technologiemi nebo obnovou PC vybavení ve specializovaných 
učebnách. Dále převažovala spokojenost žáků s profesionalitou i přístupu 
pedagogů, v ojedinělých případech bylo poukazováno na obtížnější srozumitelnost 
výkladu. Opakovaně kladně byla často vyzdvihována předvídatelná uplatnitelnost 
na trhu práce a praktičnost získaných dovedností získaných v profilových 
předmětech. Rovněž opakovaně byla velmi dobře hodnocena vnitřní atmosféra 
školy, vztahy mezi žáky i vztahy k pedagog. pracovníkům, resp. zaměstnancům 
školy. Se závěry a opatřeními po autoevaluaci byli seznámeni pedagogičtí 
pracovníci na klasifikační poradě v závěru školního roku (některé závěry byly 
znovu připomenuty na počátku nadcházejícího školního roku). 

 
 

Část VI. 

Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí 

 
Počet inspekcí, jejich zaměření a závěry inspekcí. 

o ve školním roce 2015/2016 neproběhla inspekce ČŠI 
 

 
 

Část VII. 

Základní údaje o hospodaření školy 

 
Hospodaření školy v roce 2015 

 
Hlavní činnost 
Výnosy hlavní činnosti celkem            35 860,6tis. Kč 

o přímá dotace na vzdělávání UZ 33353        23 463,1 tis. Kč 
z toho platy               16 088 tis. Kč 
z toho OON                   1 042 tis. Kč 
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o zvýšení platů prac. regionálního školství UZ 33052       618,265 tis. Kč 
o zvýšení odměňování prac. RgŠ  UZ 33061        112,505 tis. Kč 
o příspěvek zřizovatele na provoz (v tom 546,5 tis. účel. posílení) 6 293,8 tis. Kč 
o výnosy z transferu – 3D tisk.,DesingBlok,FreshAir                          678,3 tis.Kč                                                                                    
o výnosy z nároků – oprava vchod                                                     507,6 tis.Kč 
o vlastní zdroje             1 967,9 tis. Kč 
o ostatní výnosy                  251,6tis. Kč                                                                                                
o UZ 33058 – výzva 56                                                                        973,4tis.Kč                         
o UZ 33058 – výzva 57        65,4 tis.Kč      
o výnosy ve výši EU                                                                            928,7 tis.Kč         
o výnosy doplňkové činnosti                                    350 tis.Kč 

 
Náklady hlavní činnosti celkem              35 744 tis. Kč 

o Materiálové náklady celkem                                          3 886,7tis.Kč 
z toho učebnice, učební pomůcky                                              65,7 tis. Kč 
z toho energie                   2 256,6 tis. Kč 

o osobní náklady celkem          25 157,9 tis. Kč 
o odpisy,náklady na DDHM                      3 475,7 tis. Kč 
o služby celkem                            3 009,0 tis. Kč 
o z toho opravy a udržování                                                             1 340,3 tis.Kč 
o ostatní náklady                                                         213,1 tis. Kč 
o náklady doplňkové činnosti                                                         258,7 tis.Kč 

 
Vybavení školy 

o Investice - oprava vstupu školy                                     200 tis. Kč 
     - sprch DM - dokumentace              96 tis. Kč 
     - decentralizace Petrof             93,2tis. Kč 
     - 3D tiskárna                                                                   2 006,1tis. Kč 

 
Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti 

o hlavní činnost        116,2tis. Kč 
o doplňková činnost           91,3 tis. Kč 
o celkem zlepšený hospodářský výsledek              207,5 tis. Kč 

 

V kalendářním roce 2015 škola hospodařila s celkovým zlepšeným hospodářským výsledkem 

207,5tis. Kč. Zisk byl navržen k přerozdělení do rezervního fondu ve výši 104,6 tis.Kč a fondu 

odměn ve výši 102,9 tis. Kč. 

 
 

Část VIII. 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Granty, projekty ESF, FRR aj. 
o 09/15 – 08/16 průběžná příprava podkladů pro podání žádosti v rámci Výzvy č. 32 

Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol pro naše dva objekty výuky, 
tj. hlavní budovu školy a odloučeného pracoviště, na úrovni stavebních úprav a 
modernizace vybavení pro výuku. Jedná se tedy o komplexní přípravu projektu 
zahrnující VŘ na zpracovatele stavební části projektu, vlastní projekční činnost 
stavebních úprav, analýz potřeb modernizace jednotlivých oborů aj. činnosti 
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přípravy, které probíhají ve spolupráci s CIRI a Krajského úřadu KHK, jenž bude 
žadatelem projektů. 

o 7.10. 2015 ukončení stavební úprav soklu a zprovoznění vstupu do hlavní budovy 
školy, v celkové ceně 495.761,- Kč bez DPH,  

o 14.10. 2015 kolaudace a uvedení do provozu nové modelovny a sádrovny (spec. 
dílny pro výtvarnou přípravu a pracovní cvičení) spojené se změnou užívání 
původních prostor, v hodnotě 178.000,- Kč bez DPH, 

o 26.8.2016 předání a uvedení do provozu všech sprchových koutů a sociálních 
zařízení na domově mládeže, kde probíhala rekonstrukce již od počátku června, 
v celkové hodnotě 3,5 mil. Kč vč. DPH. 

o Zpracování a podání projektu mobility žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a 
přípravě zahraniční stáže žáků (3 i 4leté obory)v rámci programu Erasmus+ s 
organizací Tellus Education Group ve Velké Británii, projekt nebyl schválen 
v 07/16 

o zahraniční jazyk. kurzy učitelů v rámci OPVK „Výzvy 56“, pro 30 žáků a „Výzvy 57“ 
pro 7 pedagogů na 2 výukové týdny v AJ v zemích EU 10-11/2015, v celkové 
hodnotě 973 resp. 65 tis. Kč vč. DPH 

o Realizace datového propojení optickou linkou mezi hl. bud. školy a odlouč. prac. 
na Brněnské pro zvýšení konektivity výuky a přístupu k ICT ve výuce, ve 
spolupráci s FF UK, Cesnet, Magnalink s.r.o. (povolení věc. břemene, výkopové 
práce, instalace optiky a testování), rozpuštění ceny ve sjednaném pronájmu spol. 
Magnalink 

o Realizace zabezpečení vstupu do hl. bud. školy a odlouč. prac. na Brněnské 
zřízen čipový přístup napojený na docházkový systém, reinstalace vstupů do 
objektů) v celkové výši 109.856 Kč s DPH, ukončené 29.6.2016 

 

Část IX. 

Údaje o mimoškolních aktivitách 

 
Mimoškolní aktivity školy za školní rok, které mají význam pro prezentaci školy nebo propagaci 
školy na veřejnosti: 

 
Mezinárodní projekty – podrobnosti v příloze  

o Aktivní účast a prezentace oborů školy na mezinárodní výstavě DESIGNBLOK 
2015 

o Mezinárodní soutěž YOUNG PACKGAGE 2016 (Mladý obal), 2. místo Valerie 
Kropáčová, Praha 25.3.2016 

o Mezinárodní soutěž studentských prací v programu TurboCAD pro ČR a SR 
STUDENTSKÉ PROJEKTY 2015/2016: Hlavní cena za projekt - 3. místo M. 
Čihákové, 1. místo v Nábytkářské kategorii – M. Červinková, M. Holas, 1. místo 
v soutěži dovedností,  
 

 
Okresní, oblastní a celostátní soutěže – podrobnosti v příloze 

o NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN – Natálie Reichsteinová (4.obor 
Průmyslový design) získala 2 ocenění: Cena novinářů, Cenu děkana  Fakulty  
designu  a  umění  Ladislava  Sutnara ZČU, Praha 3.12.2016 

o Celorepublikové ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM ZLATÝ ŘEZ, účast M. Rachota, A. 
Zelený, Praha 27.11.- 4.12.2015 
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o Celorepubliková soutěž MACHŘI ROKU 2016 – obor truhlář, 4. místo P. Čecháka 
30.3.2016     
 

Odborná a publikační činnost  
o Odborný tisk – v příloze 
o Denní tisk – v příloze 
o Přednáška pedagogů na Bytové Show 2015, Hledejme inspiraci v proměnách 

interiéru (listopad 2014) 
o Internetové články o vývoji designu, trendech a ergonomii v interiéru pro PR 

Agenturu Lesensky, uveřejněné na serverech svet-bydleni.cz, trendybydleni.cz, 
bydlet.cz aj. 
 

Prezentace školy na veřejnosti – podrobnosti v příloze 
o Školní raftový závod Mezi mosty (září 2015) 
o Školní výstava „Nech slova za dveřmi“ (listopad 2015), SVK HK, výběr z prací 

studentů SUPŠ HK 
o Školní výstava „Prolínání“ v Galerii "T" (3. – 30.11 2015), UHK, klauzurní práce z 

předmětu Výtvarná příprava (kresba, malba, grafika) studentů DI 
o Autorské čtení z knihy pedagogů naší školy Karla Kubína a Jindřicha Rychtera Rok 

lvice" a "Kdo zaplatí útratu" - 14.12.2015 
o Literárně hudební pásmo žáků SUPŠ HNN, 18.12.2015, kinosál Podnikatelského 

centra 
o MATURITNÍ PLES SUPŠ HNN – 4.3. 2016 KD Střelnice 
o Školské výstavy v Hradci Králové, Pardubicích, Náchodě, Jaroměři, Trutnově 
o Den otevřených dveří SUPŠ HNN – 3x (říjen, listopad, únor) 
o Přípravný kurz k talentovým zkouškám – 4x (listopad 2015) 
o Workshop stavby klasické, steel-stringové a elektrické kytary (červenec 2016) 
o Workshop tradiční řezbářství pro začátečníky (červenec 2016) 
o Workshop figurální řezby pro začátečníky (červenec 2016) 
o Workshop současné moderní řezby pro začátečníky (červenec 2016) 
o Workshop soustružení dřeva (červenec 2016) 
o Workshop tradiční povrchová úprava (červenec 2016) 
o Workshop intarzování a zdobné techniky (červenec 2016) 
o Workshop základy sochařství (červenec 2016) 
o Laser camp (děti 10-15 let), PC grafika, CNC, laser, ruční výroba (srpen 2016) 
o 3. ročník hudebního Fresh Air Festivalu (studentských kapel SUPŠ HNN, červen 

2015), AC klub, Hradec Králové 
o Nábřeží umělců, výběr prací k ročníkovému tématu „Dřevo“ 

 
 

Odborné exkurze, besedy a odborně zaměřené přednášky 
o Designblok (říjen 2015) 1DV, 2DI, 3DV, 4DI, 3NK,  
o Bytová Show 2015 (listopad 2015) 
o SVK HK Lekce informační techniky (prosinec 2015), 2T, 3T, 3NK 
o Ligna Bohemia 2016, výstavy strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro 

dřevozpracující průmysl (únor 2016), 3NK, 1NS 
o Anglický týden, intenzivní konverzační kurz anglického jazyka vedený rodilým 

mluvčím (únor 2016) 
o Beseda na Úřadu práce (únor, březen 2016) 
o Práce s LTD materiálem, přednáška, fa Trust HK (únor 2016) 
o Přednášky Student Agency - studium anglického jazyka v zahraničí (únor 2016) 

1.DV, 1.NK, 1.NS, 1.SH, 2.DI, 3.DV, 3.NK, 4.DI, 4.SH 
o Exkurze v Centru obnovitelných zdrojů, vodní elektrárna "Hučák" (únor, březen 

2016) 
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o Exkurze za historickými památkami v Praze s návštěvou Průmyslového muzea 
(duben 2016) 1.NK, 1.SH, 1.U 

o Zájezd pro žáky za poznámím do ITÁLIE - Florencie, Benátky, Pisa (20. - 24. 4. 
2016) 

o Prague design week (květen 2016) 1DV 
o Filharmonie – generálka A.Dvořák,Stabat Mater (květen 2016) 3SH, 4SH 
o Exkurze fa. Polstrin (červen 2016) 2DI 

 
 

Mezinárodní spolupráce školy s dalšími subjekty 
o V rámci ČKS spolupráce s organizací Europiano s asociací ruských výrobců klavírů 

- Ассоциации фортепианных мастеров России (AFM) 
o Spolupráce s koordinátorem projektu Erasmus + Střední školou Hristo Botev, 

Bulharsko a ostatními zapojenými školami (Polsko, Itálie, Rumunsko, Litva) 
 
 

Spolupráce školy s odborovou organizací 
o Spolupráce probíhá s odborovou organizací zřízenou na škole na velice dobré 

úrovni a to i nad rámec spolupráce definované v platných předpisech upravující 
tuto oblast. Jedná se zejména o vybavení pracovišť, systém využívání a 
hospodaření FKSP, organizaci společenských aktivit zaměstnanců aj. 

 
 

Spolupráce školy s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 
Škola má v této oblasti zcela nadstandardní spolupráci s mnoha firmami a organizacemi. 
Zde je alespoň jejich krátký vyčet těch nevýznačnějších partnerů (více informací o našich 
partnerech lze nalézt na webových stránkách školy) 
 

o Královéhradecký kraj – je zřizovatelem SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku, se 
kterým mimo jiné také spolupracujeme na výchovně-vzdělávacích projektech   

o Asociace středních a vyšších odborných škol - s výtvarnými a uměleckořemeslnými 
studijními obory. SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku je aktivním členem této 
asociace  

o PdF UHK, SUPŠ HNN vstupuje jako fakultní pracoviště pro pedagogické praxe 
studentů odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů v zimním a letním 
semestru 

o PETROF, spol. s r.o. - již od roku 1864 vyrábí pianina a klavíry s nezaměnitelným 
zvukem a konstrukcí. Náš výrobní program zahrnuje celou škálu výrobků od 
špičkových mistrovských klavírů pro velké koncertní sály až po pianina do 
hudebních škol a domácích interiérů 

o POLSTRIN DESIGN spol. s r.o. - výrobci čalouněného nábytku navázali na tradici 
čalounických řemeslníku v našem regionu. Pokračujeme a úspěšně rozvíjíme 
řemeslné dovednosti, které se kultivují již přes 50 let. Za tu dobu již dvě generace 
návrhářů, konstruktérů, technologů a řemeslníků získali bohaté a ničím 
nenahraditelné zkušenosti 

o T design s.r.o. - to jsou mnohaleté zkušenosti, tým zkušených kreativních 
projektantů a tým pečlivých a dokonale zručných pracovníku ve výrobě. To vše 
ruku v ruce s moderní technologií je zárukou úspěšné spolupráce s našimi 
zahraničními i domácími obchodními partnery 

o Studijní a vědecká knihovna - prvopočátky Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové lze spojovat již se vznikem samostatného Městského průmyslového 
muzea v Hradci Králové v roce 1896. Hned od počátku se totiž důležitou součástí 
muzea stala i knihovna s vlastní čítárnou 
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o Muzeum východních Čech - počátky muzea v Hradci Králové spadají do roku 
1880, kdy bylo založeno městské muzeum. Dnes je Muzeum východních Čech v 
Hradci Králové jedním z největších regionálních vlastivědných muzeí ve 
východních Čechách 

o Asociace výrobců hudebních nástrojů - sdružuje právnické a fyzické osoby - 
výrobce hudebních nástrojů, jejich součástí a příslušenství. Účelem asociace je 
chránit, podporovat a realizovat společné zájmy svých členů z hledisek 
hospodářsko-podnikatelských záměrů, včetně technických a odborných cílů 

o Český klavírnický svaz - sdružuje právnické a fyzické osoby - odborníky klavírníky, 
finální výrobce klavírů a pianin, včetně výrobců jejich součástí a odborné školství. 
Členem svazu se může stát každá fyzická a právnická osoba -klavírník odborník, 
který tuto kvalifikovanou činnost vykonává dlouhodobě 

o Dřevo Trust, a.s. - zabývají se prodejem materiálů, polotovarů a výrobků pro 
nábytkařský průmysl (nábytkové kování, plošné materiály, kuchyňský program, 
řezivo, výrobní stroje, nástroje ad.). Mezi přední dodavatele patří prestižní tuzemští 
i zahraniční výrobci. 25 prodejních místech v Čechách a na Moravě 

o TruhlarskyPortal.cz - truhlářský portál, zdroj aktuálních informací pro oblast 
truhlářství, dřevo a nábytek. Články, aktuality, novinky, katalog truhlářství, přehled 
odborných škol, bazar, poptávky, nabídky, design nábytku, veletrhy, fotogalerie, 
videogalerie, newslettery 

o Spolupráce s Centrem andragogiky při pořádání odborných seminářů pedagogy 
SUPŠ pro zaměstnancem firem (v oblasti IT a CAD technologií) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 byla schválena Školskou radou dne 14. 10. 2016. 

Zpráva je vypracovaná dle závazné osnovy OŠMT KÚ a dle vyhlášky č. 15/2005 ve znění 
č. 225/2009 Sb.   
 
 
Výroční zprávu zpracovali: 

Mgr. Zdena Smotlachová – zástupce ředitele pro teoretickou výuku 
Ing. Zdeňka Horáčková – vedoucí ekonomického úseku a statutární zástupce 
Lenka Čápová, DiS. – personální a studijní oddělení, sekretariát školy 
Ing. Jan Opitz – ředitel školy 

 

V Hradci Králové dne 18.10.2016  



ŘÍLOHA - fotodokumentace projektů a přehled zpráv za školní rok 2015/2016  

 

1. Aktivní účast s prezentací školy a vyučovaných oborů na mezinárodní přehlídce designu 

Designblok 2015 

 

 



 2 

2. Národní cena za studentský design 2015. Natálie Reichsteinová (4.obor Průmyslový 

design) získala 2 ocenění: Cena novinářů, Cenu děkana  Fakulty  designu  a  umění  Ladislava  

Sutnara ZČU 

 

 



 3 

 

  

Další stránky soutěže:  https://www.facebook.com/Studensky.design/ 

Odkaz na školní galerii:  http://hnnexkurze.rajce.idnes.cz/20151202_-

_VYHLASENI_VYSLEDKU_SOUTEZE_NARODNI_CENA_ZA_STUDENTSKY_DESIGN_-

_PRAHA_-_PROSINEC_2015/ 

 

 

 

3. Mezinárodní soutěž  Studentské projekty 2015/16 v programu TurboCAD pro Českou a 

Slovenskou republiku, finále 10. ročníku soutěže. Hlavní cena za projekt - 3. místo M. Čihákové, 

1. místo v Nábytkářské kategorii – M. Červinková, M. Holas, 1. místo v soutěži dovedností 

https://www.facebook.com/Studensky.design/
http://hnnexkurze.rajce.idnes.cz/20151202_-_VYHLASENI_VYSLEDKU_SOUTEZE_NARODNI_CENA_ZA_STUDENTSKY_DESIGN_-_PRAHA_-_PROSINEC_2015/
http://hnnexkurze.rajce.idnes.cz/20151202_-_VYHLASENI_VYSLEDKU_SOUTEZE_NARODNI_CENA_ZA_STUDENTSKY_DESIGN_-_PRAHA_-_PROSINEC_2015/
http://hnnexkurze.rajce.idnes.cz/20151202_-_VYHLASENI_VYSLEDKU_SOUTEZE_NARODNI_CENA_ZA_STUDENTSKY_DESIGN_-_PRAHA_-_PROSINEC_2015/
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 5 
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4. Celorepubliková soutěž MACHŘI ROKU 2016 – obor truhlář, 4. místo P. Čecháka 

 



 7 

 

 

6.  Výstava studentských prací „Nech slova za dveřmi“, SVK HK, Galerie U Přívozu 
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7. Sedmý ročník řezbářského sympozia Zlatý řez, účast M. Rachota, A. Zelený 
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8. Literárně hudební pásmo SUPŠ HNN 

   

 

9. Maturitní ples SUPŠ HNN 
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10. Školní výstava v Galerii "T" UHK - kresba, malba, grafika studentů DI 
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11. Lyžařský kurz pro žáky – Nassfeld, Rakousko  (únor 2015) 

   

 

12. Anglický týden s rodilým mluvčím 

  

 

13. Sympózium Nábřeží umělců v Hradci Králové 
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14. Mezinárodní soutěž Mladý obal 2016, Praha, 2. místo Valérie Kropáčková 

 

oficiální stránky soutěže: http://mlady-obal.cz/mlady-obal-2016/vitezove/a348 

výsledky Young Package 2016 v minutovém videu: http://bit.ly/winners-YP16 

reportáž v České televizi: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-

kulture/216411000120527/ 

http://mlady-obal.cz/mlady-obal-2016/vitezove/a348
http://bit.ly/winners-YP16
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/216411000120527/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/216411000120527/
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15. 3. ročník studentských kapel SUPŠ HNN Fresh Air Festival, Hudební klub Náplavka 
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16. Jazykový pobyt ve Velké Británii v rámci „Výzvy 56“ 
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17. Pořádané letní workshopy: stavby kytar, řezbářství pro začátečníky, figurální řezby pro 

začátečníky, současné moderní řezby, soustružení dřeva, tradiční povrchová úprava, 

intarzování a zdobné techniky, základy sochařství a dětský Laser camp 
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18. Průběh maturitních zkoušek, praktické části – obhajoby, třída 4DI a 4SH 

   

   

   

     



 18 

19. Prezentace řemesel na základních školách, zde uměleckořemeslnné zpracování dřeva, 

ukázka soustružení, ZŠ Nechanice 

   

 

20. Výběr článků z tisku a webů - propagace školy, úspěchy a aktivity žáků i pedagogů 
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Celý článek včetně videa:  

http://hradec.idnes.cz/jan-fiser-si-pred-13-lety-v-byvale-stodole-ve-zvoli-na-nachodsku-postavil-

kytararskou-dilnu-gw4-/hradec-zpravy.aspx?c=A160227_2228681_hradec-zpravy_pos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hradec.idnes.cz/jan-fiser-si-pred-13-lety-v-byvale-stodole-ve-zvoli-na-nachodsku-postavil-kytararskou-dilnu-gw4-/hradec-zpravy.aspx?c=A160227_2228681_hradec-zpravy_pos
http://hradec.idnes.cz/jan-fiser-si-pred-13-lety-v-byvale-stodole-ve-zvoli-na-nachodsku-postavil-kytararskou-dilnu-gw4-/hradec-zpravy.aspx?c=A160227_2228681_hradec-zpravy_pos
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21. Přehled akcí za školní rok 2015 – 16 
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 27  



 28 
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 30 
 



 31 
 



 32 
 



 33 
 



 34 
 



 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 byla schválena Školskou radou na jednání dne 14. 10. 

2016. 

 

 

V Hradci Králové dne 16.10.2016  


