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Vážení, 

 

přátelé, kolegové, žáci, členové školské rady a zástupci našeho zřizovatele, jako každoročně 

předkládáme zprávu o činnosti naší organizace, která začíná souhrnem nejdůležitějších událostí 

ve školním roce 2019 – 2020. 

 

Na rozdíl od předminulého školního roku, kdy jsme začínali po rozsáhlé a komplikované 

rekonstrukci školních budov víceméně improvizovaně, jsme zahájili školní rok 2019 - 2020 od 

počátku v nově zrekonstruovaných budovách, které byly v období letních prázdnin již finálně 

zařízeny včetně inovované síťové infrastruktury (v novém standardu konektivity 6). I když jsme 

byli nuceni s posuny výběrových řízení a následné rekonstrukce řešit alternativní způsob 

vytápění celého odloučeného pracoviště, které souviselo s náhradou a modernizací výměníkové 

stanice objektu, důmyslnou reorganizací v měsíci říjnu a listopadu jsme nijak zásadněji 

neomezili vlastní teoretickou a zejména praktickou výuku. Mezi další zásadnější obnovu lze 

počítat další dokončené letní stavební práce: 

  „Výměna oken odloučeného pracoviště, SUPŠ HNN“, v celkové výši 1,159.381,- Kč 

s DPH, ukončené 26.8. 2019 

 „Oprava venkovních schodišť hl. budovy a DM SUPŠ HNN“, v celkové výši 596.605,- Kč 

s DPH, ukončené 3.9. 2019 

a dále pokračující modernizaci domova mládeže, kde se postupně v celém objektu nahradily 

šatní vestavěné skříně a také lůžka. Abychom minimalizovali náklady na tuto obnovu, byla 

zapojena možná kapacita našich truhlářských dílen s vlastními žáky a učiteli odborného výcviku. 

Za součást zlepšování podmínek bydlení lze také označit řešení dlouho problematické 

záležitosti svodu dešťové vody, jež je konstruována jako vnitřní svod skrze celou budovu, 

a kterou se podařilo rekonstrukcí trvale vyřešit v průběhu roku za finanční pomoci zřizovatele: 

 z FRR KHK, Výměna vnitřních dešťových svodů domova mládeže, v celkové výši 211 tis. 

Kč, ukončené v březnu 2020. 

 

Jiným krokem ke zlepšení klimatu, tentokráte na hlavní budově školy, resp. v učebnách, bylo 

zapojení se do programu výzvy MŽP, které by pomohlo řešit překračování limitů CO2 ve 

vlastních třídách, ruku v ruce s řešením vysokých teplot v letních měsících, kdy musela být 

výuka při překročení povoleného maxima teploty dokonce opakovaně rušena. Tento projekt je 

však zatím jen v přípravných fázích projektu ve spolupráci se zřizovatelem a Centrem investic, 

rozvoje a inovací v Hradci Králové.  
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Projektem, který však byl přímou podporou naší výuky a vzdělávání žáků i pedagogů byl: 

 OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony II, 

realizace od 02/2020, plánované ukončení 10/2021, v celkové výši 827 tis. Kč 

Současně s ním byla zpracována a podána také nová žádost: 

 OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony III, 

v celkové výši 582 tis. Kč 

 

Vedle mnoha dalších aktivit, které navazovaly a vycházely přímo z výuky, např. soutěže, 

přehlídky aj., nebo propagace našich oborů formou tradičně bohaté spolupráce s mnoha školami 

a organizacemi, kdy jsme očekávali velký přínos pro rozvoj talentu žáků ale i kvalitního výběru 

žáků nových, z řad uchazečů, jsme byli postaveni před zcela neočekávanou výzvu. Tou bylo 

uzavření škol v druhém pololetí, přesněji v březnu 2019 a nahrazení prezenční formy výuky 

formou distanční. Vedení školy za velké podpory a nasazení zvláště některých jejich členů 

společně s našimi informatiky velice rychle započalo s přípravou výuky, jak po stránce 

organizace, vytvoření struktury i počátečního proškolení pedagogů. Ti byli, na poměry nečekané 

změny při svých původních běžných znalostech a dovednostech v oblasti IKT, prakticky během 

několika dní postupně přejít na distanční formu výuky a vzdělávání. V druhém týdnu již byly 

uskutečněny první videokonference, které se postupně staly standardem. Souběžně s tím se 

aktuálně upravovaly rozsahy tematických plánů, objem učiva a také úkolů, které podléhaly 

mezipředmětové koordinaci úkolů. Probíhala permanentní kontrola a materiální podpora tvorby 

nových materiálů, byl zaveden i nový kontrolní systém výuky, který nebyl postaven jako 

represivní prvek, ale naopak pro kolegy pomocný a motivační. Přes obecně známé nedostatky 

distanční výuky se podařilo pedagogickému týmu v maximální možné míře suplovat prezenční 

studium. Problematickou však zůstala praktická část výuky, kdy nebylo možné manuální 

zručnost jiným způsobem nahradit. Učitelé odborného výcviku spolu s vedením připravovali pro 

další školní rok úpravy obsahu výuky tak, aby bylo možné ztrátu jednoho pololetí výběrem prací 

eliminovat. Stejně tak byla upravena zadání praktických částí maturit i závěrečných zkoušek. Ze 

stran žáků byla z 80 % využita možnost přípravy při skupinové výuce pro končící ročníky od 11. 

května 2020 před vlastním konáním závěrečných zkoušek a maturit.  

 

Navzdory organizačním těžkostem ve druhém pololetí a značnému omezen výuky ale i celé 

organizace, se podařilo zvláště v první části školního roku, prakticky až do března roku 2020 

díky své pedagogického sboru za přispění ostatních pracovníků školy dosahovat výborných 

výsledků v soutěžích, vzbuzovat zájem při přehlídkách našich prací i v náborové činnosti. Stejně 

tak se podařilo realizovat mnoho dalších akcí i ve spolupráci s našimi partnery. Podrobněji jsou 
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výše uvedené a také ostatní dosud nejmenované aktivity ze života SUPŠ HNN zdokumentovány 

v příslušných kapitolách Výroční zprávy s doplněním fotografií v příloze.  

V Hradci Králové dne 6. 10. 2020 

 

 

Ing. Jan Opitz,  
ředitel školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  

S obsahem výroční zprávy byla seznámena školská rada dne 26. 8. 2020, dále vedení školy na poradě dne 26. 8. 2020, a také všichni ostatní 
zaměstnanci školy na společné schůzi dne 28. 8. 2020 (s verzí 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 Ing. arch. Falta Jan 
o Křivánková Lenka 

 
 Pedagogičtí pracovníci:   
o Vladimír Skála - místopředseda školské rady  
o Mgr. Petr Nezavdal - zapisovatel 

 Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci: 
o Mgr. Michaela Hašková - zákonný zástupce nezletilých žáků  
o Radek Hoffman - zástupce zletilých žáků 

 
Ředitel školy, jméno, příjmení 

o Ing. Jan Opitz 
 

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 

 

http://www.hnn.cz/
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Datum a č.j. posledního Rozhodnutí o zařazení školy do školského rejstříku. 
o ze dne 13. 1. 2011, č.j.   899/2011-251 

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 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 
o klub absolventů školy 

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

Problematika podrobně zpracována v komplexním materiálu „Koncepce rozvoje 
Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku pro období 2020 - 
2026“ (ze dne 15. 4. 2020, předán zřizovateli). 
 

Celkové údaje o počtu žáků a tříd 
 

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

14 283 21 8 

 
 

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. 01092017-NS-opi 1.9.2017 

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva ŠVP  č.j. 01092017-S-opi 1.9.2017 

82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů ŠVP č.j. 01092017-G-opi 1.9.2017 

33-56-H/01 Truhlář ŠVP č.j. 01092017-T-opi 1.9.2017 

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba ŠVP č.j.: 01092017-DK-opi 1.9.2017 

82-41-M/04 Průmyslový design ŠVP č.j. 01092016-DV-opi 1.9.2016 

82-41-M/11 Design interiéru ŠVP č.j. 01092017-DI-opi 1.9.2017 
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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

vedoucí učitel
odloučeného pracoviště

Bohumír Musil

vedoucí učitel
odloučeného pracoviště

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

vedoucí učitel
odloučeného pracoviště

Bohumír Musil

předseda komise
odborných předmětů

vedoucí učitel
odloučeného pracoviště

Bohumír Musil

předseda komise
výtvarných předmětů

vedoucí učitel
odloučeného pracoviště

Bohumír Musil

výchovný poradce
metodik školní prevence

vedoucí učitel
odloučeného pracoviště

Bohumír Musil
metodik IKT

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy 
 

Učitelé 100% 

Učitelé odborného výcviku 100% 

Vychovatelé 100% 

Celkem 100% 

 
 

Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné 
způsobilosti 

 
Konkrétní údaje k 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 15 

202. učitelka     FF 34 

52. učitel     PF 42 

336. učitel     PF UK 14 

417. učitel       4 

281.  ZŘ pro VMV     PF 11 

56. učitelka     PF 29 

55. učitelka     PF 40 

350. učitelka       16 

348. učitel   VŠ   6 

376. učitel   VŠ   6 

368. učitel   VŠ   14 

269. učitel     PF 11 

378. učitel   VŠ   14 

297. Učitel + uč. OV   Ing. VŠ 10 

40. ZŘ pro TV     PF 23 

239. učitel     PF 23 

142. učitel     PF 42 

253. učitel truhlář MZLU Brno DPS 14 

70. učitel   VŠLD Zvolen DPS 33 

      

98. učitel um.zprac. dřeva VŠLD Zvolen DPS 41 

266. učitel truhl., MHN-kl.n. VŠLD Zvolen DPS 30 

313. učitelka     PF 24 

206. učitel     PF, FF 39 

446. Učitelka      6 

217. učitel prakt. vyuč. truhlář SOU HNN – UŘZD-PT DPS Bc. 17 

8. ZŘ pro PV     PF 37 

244. učitel OV truhlář SOU HNN – UŘZD-PT DPS 16 

77. učitel OV umělecký zprac. dřeva 
  

32 

57. Učitelka       1 

99. učitel OV MHN-kláv. nástr. SPŠ výroby HN DPS 32 

333. učitel OV       7 

83. učitel OV truhl., MHN-kl.n. SPŠ výroby HN DPS 31 

267. učitel OV truhlář SOU stavební HK  DPS 29 

93. učitel OV truhl., MHN-kl.n. SPŠ výroby HN DPS 31 

173. učitel prakt. vyuč. truhlář SOUHNN - dřev. a NB DPS 20 
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279. učitel OV truhlář SOU stavební HK DPS 32 

84. učitel OV       27 

95. učitel OV MHN-kláves. nást. SPŠ výroby HN DPS 28 

91. vychovatelka   SOU obchodní - ekon. DPS 28 

260. vychovatelka prodavačka SPU obchodní-nást. DPS 34 

147. vychovatel   Gymnázium DPS 29 

155. vychovatel 
  

PF 21 

328. vedoucí EÚ   VŠ Zem. Praha   27 

304. bezpeč. referent   SEŠ   26 

      

20. ved. spr. bud. zásob.   SPŠ strojnická   30 

345. personalistka   VOŠ ekonomická   18 

170. provozní elektrikář elektrikář     38 

361. bezpeč. pracovník         

366. bezpeč. pracovník         

223. uklizečka         

305. uklizečka         

229. uklizečka         

404.        učitelka                                     6 

442.         učitel   MZLU Brno  1 

 
 

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

  Počet pedagogických pracovníků 

Školní rok 2019/2020 0 

 
 

Počet nekvalifikovaných pracovníků 
.            

  školní rok 2019/2020 

U pedagogických  pracovníků 0 

U nepedagogických pracovníků 0 

 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 
 

Druh studia, kurzu, aj. Počet zúčastněných pracovníků 

DPS 0 

VŠ 1 

Cizí jazyky 0 

Výchovné poradenství 0 

Oblast IT 3 

 

pozn.: V rámci projektu EU ŠABLONY II Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a 
nábytku 2019, č.j. MSMT-39835/2019-2, na základě výzvy: Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ 
a VOŠ II – MRR, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016628, na základě výzvy: 
OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I“ 
proběhla následující DVPP: 3 pedagogové: Vzdělávání ped. pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 
hodin – IKT, 2 pedagogové absolvovovali stáž u potenciálních zaměstnavatelů žáků. 
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Část III 

Údaje o přijímacím řízení 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 
 

Kód oboru Název oboru poč. přihl. poč. přijatých 

82-41-M/04 Průmyslový design 29 18 

82-51-L/02 UŘZD  38 25 

82-51-L/06 UŘSHN  20 17 

33-56-H/01 Truhlář 35 22 

82-41-M/11                            Design interiéru                                                 51 10 

33-42-L/51                                  Nábytkářská a dřevařská výroba                                    9   8 

33-42-M/01                                 Nábytkářská a dřevařská výroba                                   13   12 

 
  

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   7   11   18 2 

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zprac.dřeva 18 18 16 18 70 2 

82-51-L/06 Uměleckořem. stavba hud.nástr. 12 12 10   7 41 2 

33-56-H/01 Truhlář  24 19 26   69 3 

33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba   8         8 1 

82-41-M/11 Design interiéru 10 27  28 
 

65 2 

82-41-M/04 Průmyslový design  13 16 
 

  29 1 

 
Prospěch žáků ve škole  2019/2020 

 
Ročník Počet  žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakuje 

1. ročník   84 10   72 2 0 

2. ročník   72 19   50 3 1 

3. ročník   74 16   55 3 2 

4. ročník   53 10   43 0 0 

celkem 283 55 220 8 3 

 
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 - - - 22 

2. ročník 0 - - - 24 

3. ročník 0 - - - 20 

4. ročník 0 - - - 18 

 

 
pozn. 17 žáků napříč ročníky ukončilo studium na vlastní žádost. 
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Snížený stupeň z chování   
 

Stupeň chování Počet % z celku 

1 282 99,65 

2     1   0,35 

3     0   0 

 
Hodnocení chování žáků   
 

Obor vzdělání Velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

s maturitní zk. 224 0 0 

s výučním listem  58 1 0 

 
 

Výchovná opatření 
 

Výchovná opatření počet 

napomenutí třídního učitele 74 

napomenutí učitele OV   3 

důtka třídního učitele 38 

důtka učitele OV   0 

důtka zástupce ředitele VMV   1 

důtka ředitele školy 14 

pochvala třídního učitele   6 

pochvala učitele OV   0 

pochvala ředitele školy   0 

Podmínečné vyloučení ze školy   6 

Vyloučení ze školy   0 

 
pozn.: podmíněné vyloučení za neomluvenou absenci, drzost a vulgárnost vůči vyučujícím a spolužákům při 

hodině, neplnění povinností, za porušení ŠŘ, příkazu ŘŠ. 

 
Celkový počet neomluvených hodin 
 

Počet neomluv. hodin % z celku 

112 1,87 ze zameškaných 

 
 

Souhrnný údaj o výsledcích mat. a závěrečných zk. (vč. opravných) k 30. 9. 2020 
 

Maturitní zkoušky – školní rok 2019/2020 

 
Kód oboru Název oboru Počet žáků 

  

 
 

   celkem nepřipuštěn. s vyznamen. prospěl neprospěl 

82-51-L/02 Um. řem. zprac. dř. - truhl. p. 18 0 3   9 6 

82-51-L/06 Uměleckořem. stavba HN   7 0 1   6 0 

82-41-M/04 Design interiéru 28 0 1 25 2 

 
 

Závěrečné zkoušky – školní rok 2019/2020 

 

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   24 0 5 19 0 
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Část V. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Přednášky, besedy multimediální představení, filmy 
o Výlet Anglie ( Hadrians wall path) 
o Partnerské vztahy šikana- besedy pro první ročníky SUPŠ 
o Adaptační kurz- Český ráj 
o Anglický týden 
o Závod středních škol na raftových člunech 
o SVK Lekce informační výchovy 
o Designblok 
o Divadelní představení - Klicperovo divadlo, divadlo Drak, divadlo Jesličky, 

Stavovské divadlo 
o Výstava francouzských impresionistů 
o Třicet let od sametu- Interaktivní pořad 
o Exkurze, pobyt- čerpání sponzorského daru za 1- místo v celostátní soutěži 
o Soutěž- Moderní Izrael 
o Workshop v Desfourském paláci - Praha 
o Václav Havel- Lekce informační výchovy SVK HK 
o Beseda na úřadu práce 
o Gaudeamus Brno 
o Ypsilonka- vědomostní soutěž 
o Muzeum východních Čech 
o Grand Prix  Mobitech 
o Indie a její slza Srí Lanka 
o Galerie Na Hradě 

 
  

 Pohovory s žáky 
o Celkem bylo ve škole provedeno 24 pohovorů s problémovými žáky za přítomnosti 

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

o Čtyři 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 54 žáků s SPU. 
o Celkem 8 žáků maturitních ročníků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro 

konání maturitní zkoušky (8 studentů SPU-O sk.1). 
 

Autoevaluace výchovně vzdělávacího procesu 
Autoevaluace absolvujících ročníků výjimečně neproběhla, tak jako každoročně, v 
minulém školním roce vyplněním dotazníků na konci školního roku z důvodu 
omezené přítomnosti žáků ve škole. Neboť nebylo do poslední chvíle jasné, zda a 
kdy se žáci (nejen končících) ročníků vrátí, nemohla být v předstihu připravena ani 
provedena elektronická forma zjištění. Naproti tomu se však do té doby uskutečnily 
dvě schůze studentské rady s ředitelem školy a dvě schůze studentské rady 
ubytovaných na domově mládeže se zástupcem pro výchovu mimo vyučování, 
které nám daly zpětnou vazbu od žáků školy. Kromě tří speciálních případů 
neporozumění mezi učitelem a žákem nebo žáky, které byly kladně vyřešeny ve 
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prospěch obou stran vyjasněním problému, se v průběhu roku neobjevily žádné 
závažné výtky ze stran žáků proti pedagogickému sboru, vedení nebo organizaci  
školy. Naopak, souhrnně lze konstatovat, tyto závěry: oproti minulým letům bylo 
vysoko hodnoceno materiální zlepšení výuky po rekonstrukci ve srovnání se 
stavem z předešlého školního roku, a to nejen kultivováním prostor, ale i 
vybavením novými přístroji a zařízením v odborných učebnách. Stejně tak bylo 
velice kladně hodnoceno postupné, současně nepřestávající, zlepšování životních 
podmínek a vybavení pokojů na domově mládeže, zejména nové vybavení 
nábytkem aj. zlepšení. Poměrně stálá a velká byla spokojenost, kladně hodnocená 
vysoká odbornost a profesionalita pedagogů profilových předmětů, i osobní přístup 
pedagogů. Jak jsme se dozvěděli z průběžné distanční a v závěru roku také 
omezené osobní komunikace s končícími ročníky, žáci si více než kdy jindy 
uvědomovali osobní vklad pedagogů do nich samotných během studia, na který 
byl, v době distanční výuky, přes technická omezení kladen veliký důraz pro 
„získání“ pozornosti žáků výukou. Tato snaha byla v mnoha případech doložena 
také skutky, neboť někteří žáci zůstali po vykonání maturitních i závěrečných 
zkoušek proti své povinnosti ve škole, kde pracovali na zakázkové činnosti nebo 
pomáhali s jinou činností ve škole. Tato druhá tvář pedagogického působení byla 
jen potvrzením výsledku šetření ČŠI v oblasti soc. klimatu a gramotnosti žáků na 
naší škole. S uvedeným byli seznámeni pedagogičtí pracovníci na distanční 
klasifikační poradě v závěru školního roku a elektronicky i školská rada. 

 
 

Část VI. 

Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí 
 

Počet inspekcí, jejich zaměření a závěry inspekcí. 
o Výběrového zjišťování výsledků vzdělávání v oblasti sociální gramotnosti 

prostřednictvím el. zjišťování (testů) proběhlo u 51 žáků ze tříd 3. DK, 3. DV a 3. 
SH v období od 11. do 22. 11. 2019. 

o Proběhla tematická inspekční činnost ČŠI v oblasti šetření sociální gramotnosti, 
kde byla v této věci naše škola vyzdvižena jako vzor a doporučena jako příklad 
dobré praxe inspekčním týmem (02/2020) 

 
 
 

Ostatní provedené kontroly 
o finanční kontrola 19. 8. 2020 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (použití fin. 

prostředků na platy a OON, fin. prostředků z rozp. Kraje, dodržování zákona o fin. 
kontrole, dodržování zásad efektivnosti, hosp. a účelnosti), nebylo zjištěno porušení 
rozpočtové kázně, drobné nedostatky byly řešeny okamžitou nápravou. 
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Část VII. 

Základní údaje o hospodaření školy 
 

Hospodaření školy v roce 2019 
 
Hlavní činnost (v tis. Kč) 
Výnosy hlavní činnosti celkem        45 948,1 tis. Kč 

o přímá dotace na vzdělávání UZ 33353          32 189,8 tis. Kč 
z toho platy                22 378,3 tis. Kč 
z toho OON                      1 074,8 tis. Kč 

o zvýšení odměňování podpora odbor.vzděl.UZ 33049           71,1tis. Kč 
o vyrovnání mezikraj. rozdílů UZ 33076                                                    860,4tis. Kč    
o podpora financování-změna systému, UZ 33077                                     92,6tis. Kč  
o příspěvek zřizovatele na provoz         7 221,2 tis. Kč 
o vlastní zdroje        12 413,3 tis. Kč   
o výnosy doplňkové činnosti            687,0tis. Kč 

 
Náklady hlavní činnosti celkem        45 920,5 tis. Kč 

o materiálové náklady celkem                           1 612,0 tis. Kč 
o energie           2 604,1 tis. Kč 
o osobní náklady celkem       33 410,1 tis. Kč 
o odpisy, náklady na DDHM         3 762,4 tis. Kč 
o služby celkem          4 419,4 tis. Kč 
o z toho opravy a udržování         2 192,9 tis. Kč 
o ostatní náklady             249,8 tis. Kč 
o náklady doplňkové činnosti           448,7 tis. Kč 

 
Vybavení školy  

o Investice – polytechnika,3D scanner (invest.příspěvek)        118,7 tis. Kč                              
o Neinvestice – výměna oken Brněnská+oprava schodů DM (FRR)      1 400,0 tis. Kč             
o Multifunkční kopírka (vlastní zdroje)                                                          67,0 tis. Kč  

      
Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti 

o hlavní činnost                27,6 tis. Kč 
o doplňková činnost              238,3 tis. Kč 
o celkem zlepšený hospodářský výsledek           265,9 tis. Kč 

 

V kalendářním roce 2019 škola hospodařila s celkovým zlepšeným hospodářským výsledkem 

265,9 tis. Kč. Zisk byl navržen k přerozdělení do rezervního fondu ve výši 263,2 tis. Kč a fondu 

odměn ve výši 2,7 tis. Kč. 

 

Část VIII. 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Granty, projekty ESF, FRR aj. 
 

o z FRR KHK, Výměna vnitřních dešťových svodů domova mládeže, v celkové výši 
211 tis. Kč, ukončené 03/2020 
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o Oprava venkovních schodišť hl. budovy a DM SUPŠ HNN, v celkové částce 
596.605,- Kč s DPH, ukončené září 2019 

o OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony II 
(odborníci ve výuce, doučování,  spec. hodiny rozšířené výuky aj.), probíhající 
realizace od 02/2020, plánované ukončení 31. 10. 2021 v celkové výši 827 tis. Kč 

o OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony III 
(odborníci ve výuce, doučování,  spec. hodiny rozšířené výuky aj.), Podaná nová 
žádost projektu v celkové výši 582 tis. Kč 

o spolupráce v rámci Erasmus+ „Remeslo 2020“, partner (mandátní sml.): Stredná 
odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves, Slovenská republika 

o KREATIV – partner projektu OPVVV SUPŠ sklářské Kamenický Šenov, rozvíjení a 
aplikace poznatků přírodních a technických oborů v umělecké řemeslné a výtvarné 
oblasti, SUPŠ HNN je jedním z „Center kolegiální podpory“ pro ostatní ZŠ a SŠ 
v kraji 

o Započetí přípravných projektových prací na projektu „Rekuperace vzduchu a limitu 
CO2 - hlavní budovy SUPŠ HNN“, z dotačního programu Operační program 
Životní prostředí, výzvy č. 146 ESF (předpoklad ukončení projektu 08/2022) 

 

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 CENA PROFESORA JINDŘICHA HALABALY – mezinárodní soutěž studentského 
designu (listopad 2020) 

o Mezinárodní sympózium Nábřeží umělců Hradec Králové, výstava prací, aktivní 
téma „Fenomén Gočár“ (červen 2020) 

 
Okresní, oblastní a celostátní soutěže – podrobnosti v příloze 

o Celorepubliková výtvarná soutěži CEMACH - MODERNÍ IZRAEL 2020, 4. místo 
(srpen 2020  

o Celorepublikové ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM ZLATÝ ŘEZ, ukázky mistrovských 
prací žáků školy, Praha (listopad 2019) 

o Celorepubliková soutěž MACHŘI ROKU 2019 – obor truhlář (září 2019)  
   

Odborná a publikační činnost  
o Odborný tisk – v příloze 
o Denní tisk – v příloze 
o Přednáška pedagogů na Bytové Show 2019, Navrhovat sami nebo s odborníkem?, 

Hradec Králové (listopad 2019) 
o Přednáška pedagogů na mezinárodní konferenci Interiéry „Design & business“, 

Brno (listopad 2019) 
o Odborné články „Dělejte to, co umíte nejlíp“ v časopisu Interiéry (design, materiály, 

projekty), č.  02l2020 
o výroba 20 ks ocenění „Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje“ 

pro odbor kultury KHK (04-06/2020) 
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Prezentace školy na veřejnosti – podrobnosti v příloze 
o Školní raftový závod Mezi mosty (září 2019) 
o Školní výstava „Prolínání“ (listopad 2019), SVK HK, výběr z prací studentů SUPŠ 

HK 
o MATURITNÍ PLES SUPŠ HNN – 2019 KD Střelnice (únor 2020) 
o Školské výstavy v Hradci Králové, Pardubicích, Náchodě, Jaroměři, Trutnově 
o Den otevřených dveří SUPŠ HNN – 3x (říjen, listopad 2019, únor 2020) 
o Přípravný kurz k talentovým zkouškám – 4x (listopad 2019) 
o Laser camp (děti 10-15 let), PC grafika, CNC, laser, ruční výroba (říjen a listopad 

2019) 
o Grand Prix Mobitex, Brno – výstava vítězných prací Celostátní soutěži Ministerstva 

průmyslu a obchodu "Přeměna odpadů na zdroje" (únor 2020) 
o Nábřeží umělců, zapojení žáků a výběr prací k tématu „Fenomén Gočár“ (červen 

2020) 
o Prezentační přehlídka SŠ, prezentace oborů na SUPŠ, praktické ukázky, KC Aldis 

v HK (listopad 2019) 
o Prezentační přehlídka SŠ, prezentace oborů na SUPŠ, prak. ukázky, Centrum 

IDEON v Pce. (listopad 2019) 
o Martinské trhy, prezentace řemesl. oborů na SUPŠ, Adalbertinum v HK, praktické 

ukázky (listopad 2019) 
o Uměleckořemeslný workshop žáků ZŠ (královéhradeckých) na SUPŠ s ukázkou 

oborů a řemesel (září 2020 – únor 2019) 
o Prezentace oborů při Sportovním dni s Městkou policií HK  (září 2019) 

 
Odborné exkurze, besedy a odborně zaměřené přednášky 

o Designblok , třídy 1DI, 2DV, 3DI, 4DV (říjen 2019)  
o Bytová Show 2019 (listopad 2019) 
o SVK HK Lekce informační techniky (prosinec 2019) 
o Anglický týden, intenzivní konverzační kurz anglického jazyka vedený rodilým 

mluvčím (únor 2019) 
o Beseda na Úřadu práce (únor 2019) 
o Turistika, túra Hadrians wall path, Anglie (září 2020) výběr žáků 
o Workshop soustružení dřeva (únor 2020) 
o Workshop tradiční povrchová úprava (únor 2020) 
o Workshop intarzování a zdobné techniky (únor 2020) 
o Hi-Tech Junior (pro děti ZŠ miniCNC, 3D tisk, 3D grafika) v rámci projektu 

„Podpora polytechnického vzdělávání“, 5. běh se čtyřmi oslovenými ZŠ (září 2019 - 
únor 2020) 

 
Mezinárodní spolupráce školy s dalšími subjekty 

o v rámci realizace programu Erasmus+ s organizací Gatto Moebel v Rakousku 
(zahraniční odborné stáže žáků školy), podání nové žádosti 

o spolupráce v rámci Erasmus+ „Remeslo 2020“, partner (mandátní sml.): Stredná 
odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves, Slovenská republika 

 
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. 
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Spolupráce školy s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 
Škola má v této oblasti celou řadu nadstandardních vztahů a spolupracuje s mnoha 
desítkami firem, malých živnostníků a velkými organizacemi. Zde je alespoň 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  

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 tři generace 
návrhářů, technologů a řemeslníků získali ničím nenahraditelné zkušenosti 

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 

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 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 ČLEN REDAKČNÍ RADY odborného časopisu Interiéry (B2B, výběr námětů, 
zprostředkování komunikace) 

o ASOCIACE NÁVRHÁŘŮ INTERIÉRU, člen rady spolku ČR (od 08/2020) 
 

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 byla schválena členy Školské rady dne 30. 10. 2020. 

 
Výroční zprávu zpracovali: 

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

 

V Hradci Králové dne 22. 10. 2020  



PŘÍLOHA - fotodnáhledy projektů a aktivit za školní rok 2019/2020  

 

1. Výstava Prolínání 

 

 

zdroj: https://hnnvystavystudentu.rajce.idnes.cz/20191021_-_PROLINANI_-

_VYSTAVA_ZAKOVSKYCH_PRACI/ 

 

2. Maturitní práce 

 

 

https://hnnvystavystudentu.rajce.idnes.cz/20191021_-_PROLINANI_-_VYSTAVA_ZAKOVSKYCH_PRACI/
https://hnnvystavystudentu.rajce.idnes.cz/20191021_-_PROLINANI_-_VYSTAVA_ZAKOVSKYCH_PRACI/
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zdroj: https://hnnmaturity.rajce.idnes.cz/20200529_MATURITNI_PRACE_4SH_2020/ 

https://hnnmaturity.rajce.idnes.cz/20200626_-_PREDANI_MATURITNICH_VYSVEDCENI_-

_CERVEN_2020/ 

 

https://hnnmaturity.rajce.idnes.cz/20200529_MATURITNI_PRACE_4SH_2020/
https://hnnmaturity.rajce.idnes.cz/20200626_-_PREDANI_MATURITNICH_VYSVEDCENI_-_CERVEN_2020/
https://hnnmaturity.rajce.idnes.cz/20200626_-_PREDANI_MATURITNICH_VYSVEDCENI_-_CERVEN_2020/
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3. Soutěže – Řezbářské sympózium, Mladý obal 

 

 

 

zdroj: https://hnndalsiakce.rajce.idnes.cz/20191108_-_MEZINARODNI_SYMPOZIUM_ZLATY_REZ_-

PRAHA_-_3.-8.11.2019/ 

https://hnnexkurze.rajce.idnes.cz/20200229_GRAND_PRIX_MOBITEX_-_BRNO_UNOR_2020/ 

 

 

https://hnndalsiakce.rajce.idnes.cz/20191108_-_MEZINARODNI_SYMPOZIUM_ZLATY_REZ_-PRAHA_-_3.-8.11.2019/
https://hnndalsiakce.rajce.idnes.cz/20191108_-_MEZINARODNI_SYMPOZIUM_ZLATY_REZ_-PRAHA_-_3.-8.11.2019/
https://hnnexkurze.rajce.idnes.cz/20200229_GRAND_PRIX_MOBITEX_-_BRNO_UNOR_2020/
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4. Prázdninový Laser Camp pro ZŠ 

 

 

 

zdroj: https://hnndalsiakce.rajce.idnes.cz/20200826_-_LASER_CAMP_-_25.-26.8.2020/ 

 

5. Ze života domova mládeže – turistický výlet, Anglie 

 

 

 

https://hnndalsiakce.rajce.idnes.cz/20200826_-_LASER_CAMP_-_25.-26.8.2020/
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zdroj: https://hnndm.rajce.idnes.cz/20190919_Hadrianova_zed/ 

 

6. Tisk 

 

 

zdroj: https://www.facebook.com/supshk/photos/3008468772523939 

https://hnndm.rajce.idnes.cz/20190919_Hadrianova_zed/
https://www.facebook.com/supshk/photos/3008468772523939

