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Cíle výchovně vzdělávací činnosti

1.

Kvalitní vzdělání jako předpoklad k uplatnění absolventů na trhu práce.
Občanská výchova žáků v duchu demokracie a humanismu, v prevenci proti kriminalitě,
drogové závislosti a rasové nesnášenlivosti a vztahu k majetku školy a domova
mládeže.
Přehled oborů vzdělání

2.
2.1.

studijní obory
82-41-M/05 Grafický design (Propagační design)
34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích (Polygrafie)
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média (Reprodukční grafik)

2.2.

učební obory
69-51-H/01 Kadeřník (Vlasová tvorba)
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích (Technologie tisku)
66-52-H/01 Aranžér (Interiérový a propagační design)
34-53-H/01 Reprodukční grafik (Komerční grafika a fotografie) –zkrácené studium
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích (Moderní tiskové technologie) zkrácené studium

3.

Přehled tříd
1. AT
aranžér, tiskař
1. K
kadeřník
1. PD
propagační design
1. TG
reprodukční grafik
1. TGZ
tiskař,reprodukční grafik, zkrácený
2. AT
aranžér, tiskař
2. K
kadeřník
2. TG
tiskař, reprodukční grafik
2. PD
propagační design
3. AT
aranžér, tiskař
3. K
kadeřník
3. PD
propagační design
3. G
tiskař, reprodukční grafik
4. TG
tiskař, reprodukční grafik
4. PD
propagační design

4.

Významné úkoly pro školní rok
Úkol č. 1

Úkol č. 2
Úkol č. 3

Úkol č. 4

SSPTP Velké Poříčí

TU: Marcela Houšťková
TU: Bc. Zuzana Nováková
TU: MgA. Ivona Gazdíková
TU: IMgr. Zuzana Kovářová.
TU: Ing. Jan Čermák
TU: Ing. Eva Špeldová
TU: Mgr. Lívia Součková
TU: Ing. Ilona Černická
TU: Mgr. Renata Lelková
TU: Mgr. Ivana Čížková
TU: MgA. Vugar Alekberov
TU: MgA. Václava Henclová
TU: Ing. Ilona Černická
TU: Mgr. Hana Hejzlarová
TU: MgA. Petra Rainetová

Aktualizace ŠVP
Termín30. 4. 2017
Zodpovídá: metodik ŠVP, předsedové oborových a předmětových komisí,
ostatní vyučující
Reforma závěrečné zkoušky
T: průběžně
Z: předsedové oborových komisí
Propagace oborů vzdělání – výstavy a ostatní prezentace školy
T: průběžně
Z: Zástupce ředitele pro praktické vyučování
Průběžný nábor žáků v ZŠ
T: průběžně
Z: Zástupce ředitele pro praktické vyučování
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Úkol č. 5

Úkol č. 6

Organizace sportovně turistických akcí pro I. ročníky
Cíl: poznání a stmelení kolektivu třídy
T: září
Z: TU I. ročníků
Organizace krajinářského kurzu pro žáky druhých a třetích ročníků
oborů 82 (interní směrnice č. 1/14-Plenéry)
T: červen
Z: MgA. Vugar Alekberov

Úkol č. 7

Portfolium žáka
Žák překládá zkušební komisi ZZ, MZ portfolium svých prací během studia
T: termín zkoušek
Z: předseda oborové komise
Žák předkládá zkušební komisi ZZ, MZ životopis v českém a cizím jazyce
T: termín zkoušek
Z: učitel českého a cizího jazyka
Úkol č. 8 Klauzurní práce
Žáci výtvarných oborů vykonávají klauzurní práce v rozsahu
stanoveném oborovou komisí.
T: dle instrukce
Z: předseda oborové komise
Úkol č. 9 Prevence sociálně patologických jevů
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a
mládeže č.j.: 21291/2010-28, portál prevence www.prevence-info.cz
T: průběžně
Z. školní metodik prevence
Úkol č. 10 Výchova k udržitelnému rozvoji, environmentální výchova
Příprava dlouhodobého programu vzdělávání, výchovy a osvěty podle
metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22
T: průběžně
Z: koordinátor EVVO
Úkol č. 11 Ochrana člověka za mimořádných událostí
(dodatek k učebním dokumentům MŠMT č.j. 12050/03 –22 a č.j.13586/0322)
začlenění vzdělávací oblasti do vzdělávacího programu předmětů tělesná
výchova, občanská nauka
T: průběžně
Z: ZŘTV, učitel tělesné výchovy
Úkol č. 12 Úvod do světa práce
Metodický pokyn MŠMT č.j.: 22067/2000-22
začlenění vzdělávací oblasti do vzdělávací programu předmětů ekonomika,
občanská nauka
T: průběžně
Z: učitelé ekonomiky, ON

5.

Organizace školního roku
5.1.

Období školního vyučování
I.
pololetí od pondělí 4. 9. 2017 do středy 31. 1. 2018
II. pololetí od čtvrtku 1. 2. 2018 do pátku 29. 6. 2018
Státní svátek čtvrtek 28. 9. 2017
Ředitelské volno pátek 29. 9. 2017
Podzimní prázdniny čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2017
Státní svátek pátek 17. 11. 2017

SSPTP Velké Poříčí
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Ředitelské volno pátek 22. 12. 2017
Vánoční prázdniny od soboty 23. 12. 2017 do úterý 2. 1. 2018
(vyučování začne v středu 3. 1. 2018)
Jednodenní pololetní prázdniny pátek 2. 2. 2018
Jarní prázdniny od pondělí 26. 2. do neděle 4. 3. 2018
Velikonoční prázdniny čtvrtek 29. 3. a pátek 30. 3. 2018
Velikonoční pondělí 2. 4. 2018
Ředitelské volno pondělí 30. 4. 2018
Státní svátek úterý 1. 5. 2018
Ředitelské volno pondělí 7. 5. 2018
Státní svátek úterý 8. 5. 2018
Hlavní prázdniny od pondělí 2. 7. do pátku 31. 8. 2018
5.2.

5.3.

Přijímací řízení
Termín pro podání přihlášek
obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017
ostatní obory do 1. 3. 2018
Přijímací řízení s talentovou zkouškou v I. kole
1. termín 4. 1. 2018, 2. termín 5. 1. 2018
Přijímací řízení ve studijních oborech v I. kole
1. termín 12.4.2018, 2. termín 16.4.2018, náhradní 1. termín 10.5. 2018, 2. termín
11. 5. 2018
Přijímací řízení v učebních oborech
bez přijímací zkoušky
Rámcový plán maturit a závěrečných zkoušek

5.3.1.

Opravné maturity
ústní zkouška – pondělí 11. 9. 2017 od 8.00 hod.
didaktické testy a písemné práce 4. až 5. 9. 2017

5.3.2.

Opravné závěrečné zkoušky
písemná zkouška - pondělí 18. 9. 2017 od 7:30 hod.
praktická zkouška - úterý 19. až čtvrtek 21. 9. 2017 od 7:30 hod.
ústní zkoušky- pátek 22. 9. 2017 od 8 hod.

5.3.3.

Maturity
4. - 26. 4. 2018 – praktické zkoušky a 9. a 10. 5. 2018 prezentace profilové části ve
vybraných oborech vzdělání (M 82 – umění a užité umění)
11. 4. 2018 písemná práce z českého jazyka a literatury
2. - 7. 5. 2018 – didaktické testy a písemné práce společné části
14. 5. - 17. 5. 2018 – praktické zkoušky profilové části ve všech oborech vzdělání
21. 5. – 25. 5. 2018 – ústní zkoušky společné a profilové části ve všech oborech
vzdělání

5.3.4.

Závěrečné zkoušky
Písemná zkouška
Praktická zkouška
Ústní zkouška

5.4.

1. 6. 2018
4. 6. – 14. 6. 2018
14. - 20. 6. 2018

Rámcový plán propagačních akcí
Dny otevřených dveří SŠPTP Velké Poříčí
Termíny:
pátek 10. 11. 2017
9.00 - 17.00 hodin
sobota 11. 11. 2017 8.00 – 12.00 hodin
středa 6. 12. 2017
14.00 – 17.00 hodin

SSPTP Velké Poříčí
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středa 10. 1. 2018
středa 14. 2. 2018

14.00 – 17.00 hodin
14.00 – 17.00 hodin

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů
Organizuje Královehradecký kraj a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého
kraje
Zajišťuje: Petr Šanc
Náchod
termín: 22. a 23. 9. 2017
místo: Sokolovna
Rychnov nad Kněžnou
termín: 6. a 7. 10. 2017
místo: Společenské centrum
Trutnov
termín: 13. a 14. 10. 2017
místo: UFFO, společenské centrum
Jičín
termín: 20. a 21. 10. 2017
místo: Masaryk. divadlo
Hradec Králové
termín: 3.-4. 11. 2017
místo: Kongresové centrum ALDIS
Podzimní výstava Police nad Metují
místo konání: Pellyho domy
termín konání: 23.- 24. 9. 2017
Předvánoční prezentace výrobků školy a jejich prodej v Náchodě
místo konání: Foyer Městské knihovny v Náchodě
termín konání: 13. - 16. 11. 2017
Předvánoční prezentace výrobků školy a jejich prodej v Hronově
místo konání: Čapkův sál JD Hronov
termín konání: 26. 11. 2017
Předvánoční prezentace výrobků školy a jejich prodej v Hradci Králové
místo konání: Pivovarská náměstí
termín konání: 1. 12. 2017
Předvánoční prezentace výrobků školy a jejich prodej ve Velkém Poříčí
místo konání: Obecní dům
termín konání: 2. 12. 2017
Velikonoční výstava a prodej výrobků ve Velkém Poříčí a v Hronově
místo konání: Obecní dům Velké Poříčí, Čapkův sál JD Hronov
termín konání: březen 2018

5.5.

Soutěže

5.5.1.

Komise humanitních předmětů
Olympiáda z českého jazyka
termín: prosinec 2017
zodpovídá: Mgr. Hejzlarová

5.5.2.

Komise cizích jazyků
Školní kolo soutěže v anglické konverzaci
termín: leden 2018

SSPTP Velké Poříčí
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zodpovídá: Marcela Houšťková
5.5.3.

Komise přírodovědná
Pišqworky
termín: listopad 2017
zodpovídá: Mgr. Čížková
Školní kolo matematické soutěže pro studijní i učební obory
termín: únor 2018
zodpovídá: Mgr. Čížková, Dr. Jirásková
Matematický klokan
termín: březen 2018
zodpovídá: Dr. Jirásková, Mgr. Čížková
Soutěže, turnaje – TV
Soutěže a turnaje dle nabídky
zodpovídá: učitel TV
Recyklohraní – sběr drobných elektrozařízení a baterií a plnění žákovských úkolů
zadaných v projektu – průběžně celý rok
zodpovídá: Ing. Špeldová
Věnuj mobil – sběr vysloužilých a nefunkčních mobilů- leden 2018
zodpovídá: Ing. Špeldová
Den Země – úklid okolí školy a film s ekologickou tématikou – duben 2018 (I. ročníky)
zodpovídá: Ing. Špeldová

5.5.4.

Komise polygrafie
Soutěž pro grafiky – Olomouc 2018
termín: jaro 2018
zajišťuje: učitelé odborného výcviku
Meziročníkové soutěže
termín: 1. až 3. ročník – II. pololetí, 4. ročník – I. pololetí
zajišťuje: všichni učitelé odborného výcviku

5.5.5.

Komise propagačního designu
Celostátní soutěž Aranžér Junior 2017- kresba
3. ročník
místo konání: České Budějovice
termín:23. – 24. listopad 2017
zodpovídá: M. Kupský
Region 2018
3. a 4. ročník
místo konání: Plzeň
termín: leden 2017
Izrael
3. a 4. ročník
místo konání: SŠ PTP
termín: březen 2018
zodpovídá: učitelé odborných předmětů GD
Studentský design 2018
4. ročník
místo konání: SŠPTP – školní kolo
termín: prosinec 2017
zodpovídá: Gazdíková, Prokopová
Prima sezóna – Náchod
1 - 4. ročník
termín: květen 2018
zodpovídá: MgA. Rainetová

SSPTP Velké Poříčí
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Naše galerie
1 - 4. ročník
termín: leden 2018
místo konání: Náchod
zodpovídá: MgA. Rainetová
5.5.6.

Komise aranžérů
Celostátní soutěž Aranžér Junior 2017
místo konání: České Budějovice
termín: 23. -24. listopad 2017
zodpovídá: I. Krtičková, R. Tomšová

5.5.7.

Komise kadeřník
Školní soutěž 3. ročníku oboru kadeřník
místo: společenský sál domova mládeže
termín konání: leden 2018
zodpovídá: učitelé OV
Soutěž Kalibr Cup v Lanškrouně termín: 8. 2. 2018
zodpovídá: učitelé OV

5.6.

5.7.

Výstavy
Výstava žákovských prací v galerii „ U Mistra s palmou“ v Náchodě
termín konání: jaro 2018
výběr prací zajišťují vedoucí oborových komisí výtvarných oborů
odpovědná osoba: MgA. Henclová
Výstava žákovských prací v předsálí Čapkova sálu Jiráskova divadla v Hronově
termín konání: 3. – 31.květen 2018
výběr prací zajišťují vedoucí oborových komisí výtvarných oborů
odpovědní osoba: Petr Šanc
Rámcový plán exkurzí
Komise humanitních předmětů
Měsíc

ročník

podzim
jaro
jaro

1.
2, 3.
1.

podzim
jaro
září - červen

1.
1.
1-4.

místo a téma

Regionální muzeum Náchod
Po stopách regionálních autorů
Praha - památky a zhlédnutí divadelního
představení
návštěva knihovny Hronov
Regionální muzeum Náchod
kulturní akce podle aktuální nabídky

Komise přírodovědných předmětů
měsíc

listopad
listopad
duben - červen
březen, duben
listopad
červen

SSPTP Velké Poříčí

ročník

místo a téma

1.AT, 1.TG Vodní elekrárna Hučák Hradec Králové
1.AT,
Planetárium HK
1.PD, 1.TG
1.
Ochrana za mimořádných událostí, první pomoc –
hasiči Vel. Poříčí
3. AT, 3.K, Úřad práce Náchod
3.PD, 4.TG
1.AT
Vodní elektrárna Hučák Hradec Králové
1.AT, 1.K
Čistírna odpadních vod Náchod
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Komise polygrafických oborů
měsíc

podzim
zima
podzim
říjen
jaro
jaro
listopad
jaro
jaro

ročník

1.TG,1.AT
2.TG
3.TG, 4.TG
Gr a Ti
3.TG
Gr. a Ti
2.TG, 3.TG
Gr a Ti
Gr a Ti

místo a téma

Technické muzeum Praha
Integraf Náchod
Tiskárna GZH Hronov s.r.o, BNB, Kozinek
Bienále Brno
Tiskárna Bauch – Navrátil
Krkonošské obálky
Servisbal Obaly
Embax - Salima Brno
Reklama a Polygraf

Komise propagačního designu
měsíc

ročník

říjen
podzim

3.
2.

únor

3.

jaro

4.

duben
1.
během šk. roku 1-4.
září - červen
1-4

místo a téma

Praha – Designblok
Praha – Anežský klášter – Středověké umění v
Čechách
Praha – Šternberský palác –Evropské umění od
antiky do závěru baroka
Praha - Veletržní palác – Expozice umění 19., 20. a
21. století
Praha – galerie, výstava
Návštěvy GVUN, Galerie U Mistra s palmou
Aktuální výstavy regionu

Komise oboru aranžér
měsíc

září
říjen
listopad
prosinec
březen
březen
září - červen

ročník

2.- 3.
2.a 3.
1., 2. a 3.
1., 2. a 3.
1., 2. a 3.
2.a 3.
1. 2. a 3.

místo a téma

Zahrádkářská výstava Police n. M.
IKEA Praha
Naše vánoční výstavy Hronov, Náchod, Velké Poříčí
Praha – předvánoční trhy
Naše velikonoční výstava Hronov, Náchod, V. Poříčí
Veletrh Letňany - reklama
Výstavy podle aktuální nabídky

Komise oboru kadeřnice
měsíc

5.8.

ročník

12. září 2017
22.září
říjen
20. – 21.říjen

3.K
3.
2.a 3.
1.,2.a 3.

jaro 2018
září - červen

1., 2., 3.
1.,2. a 3.

místo a téma

Hradec Králové –školení prodlužování vlasů
Hradec Králové – školení prodlužování vlasů
Seminář – SHOX značky BES
Praha - návštěva mezinárodního veletrhu pro
kadeřníky Interbeauty Prague
Školení Fanola
Školení a semináře 100 CZK a podle aktuální
nabídky

Výtvarný kurz v přírodě (plenér)
Termín a místo kurzu: červen 2018
Vedoucí kurzu: MgA. Vugar Alekberov
Pedagogický tým: podle návrhu komise
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Při přípravě a průběhu kurzu se postupuje podle směrnice 1/14,(č.j. 485/14)
6.

Přehled zaměstnanců ve školním roce

6.1.1.

Management školy
Mgr. Rudolf Volhejn, ředitel školy
PaedDr. Miroslava Jirásková, zástupce ředitele pro teoretické vyučování
Ing. Simona Karlíková, zástupce ředitele školy pro organizační záležitosti
Petr Šanc, zástupce ředitele pro praktické vyučování
Marcel Stratílek, zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování
Milena Štenclová, zástupce ředitele pro ekonomiku školy

6.1.2.

Učitelé teorie a praxe
humanitní předměty
Mgr. Hana Hejzlarová, Mgr. Renata Lelková
cizí jazyky
Marcela Houšťková, Mgr. Zuzana Kovářová, Bc. Lenka Čelišová
přírodovědné, ICT předměty, ekonomie
PaedDr. Miroslava Jirásková, Mgr. Ivana Čížková, Ing. Karel Vykopal, Ing. Eva
Špeldová, Ing. Petr Martin, Ing. Jan Čermák, Mgr. Stanislav Čejp
polygrafie
Ing. Jan Čermák, Ing. Ilona Černická,Ing. Petr Martin, Ivana Kocandová, Jaroslav
Martinec, Veronika Kousalová, Pavla Bernardová, Eliška Jelínková, Lukáš Čírtek
propagační design
Michal Kupský, MgA. Vugar Alekberov, MgA. Václava Henclová, Milan Hencl, MgA.
Petra Rainetová, MgA. Ivona Gazdíková, Mgr. Dagmar Prokopová, Mgr. Lívia Součková
kadeřnické technologie
Bc. Zuzana Nováková, Lenka Hubálková, Bc. Simona Sedláčková
aranžérské předměty
Ing. Eva Vávrová, Ing. Simona Karlíková, Ivana Krtičková, Renata Tomšová

6.1.3.

Vychovatelé domova mládeže
Ludmila Středová

6.1.4.

Ostatní zaměstnanci
Jana Fialová – školní matrika, BOZP, Andrea Kazdová – spisovna,administrativa, Eliška
Němečková – mzdová účetní, Nicol Jirásková – účetní, pokladna
správa budov - Jiří Lanta, Jiří Doležal, Stanislav Felcman
správa ICT - Jiří Řehák

6.2.

Odborné komise

6.2.1.

Oborové komise
Komise polygrafických oborů
předseda: Ing. Ilona Černická
členové: učitelé polygrafických předmětů a praxe
Komise propagačního designu
předseda: Michal Kupský
členové: učitelé odborných předmětů a praxe oborů propagační výtvarnictví a aranžér
Komise oboru kadeřnice
předseda: Bc. Zuzana Nováková
členové: učitelé odborných předmětů a odborného výcviku

6.2.2.

Předmětové komise
Komise humanitních předmětů
předseda: Mgr. Hana Hejzlarová
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členové: učitelé českého jazyka, občanské nauky, dějepisu
Komise přírodovědných předmětů
předseda: Ing. Eva Špeldová
členové: učitelé matematiky, fyziky, chemie, předmětů výpočetní techniky, tělesné
výchovy, ekonomie
Komise cizích jazyků
předseda: Marcela Houšťková
členové: učitelé cizích jazyků
Komise Aranžérů
předseda: Ing. Eva Vávrová
členové: Ing. Simona Karlíková, Ivana Krtičková, Renata Tomšová
6.2.3.

6.3.

Plán činnosti předmětových a oborových komisí
srpen
• plán sportovně turistických a krajinářských kurzů
• kontrola úvazků k ŠVP
• plán soutěží
• rámcový plán exkurzní činnosti
září
• kontrola ŠVP a jejich předložení ke schválení
• návrh kritérií přijímacího řízení
• příprava a projednání testů k ověření znalostí nově přijímaných žáků
• propagace oboru (texty, ukázky pro dny otevřených dveří a prezentace)
říjen
• pojetí maturitních zkoušek (obsah, termíny, kritéria hodnocení)
• školní vzdělávací program
• příprava dnů otevřených dveří
listopad
• kontrola plnění ŠVP
• témata ročníkových prací
• příprava přijímacího řízení s talentovou zkouškou
• projednání a předložení plánu nákupu učebních pomůcek
leden
• projednání studijních výsledků žáků a návrhy na systémová opatření
• školní vzdělávací program
březen
• příprava maturitních zkoušek
• příprava přijímacího řízení pro maturitní obory
• školní vzdělávací program
květen
• příprava ZZ
• návrhy změn ŠVP pro příští rok
• návrhy změn školního řádu
Vedle plánovaných činností zpracovává komise úkoly stanovené vedením školy
Správci sbírek
Knihovna odborné literatury
Ing. Eva Špeldová
Knihovna beletrie a sbírka učebních pomůcek pro komisi humanitních předmětů
Mgr. Hana Hejzlarová
Sbírka učebních pomůcek pro komisi cizích jazyků
Marcela Houšťková
Sbírka učebních pomůcek přírodovědných předmětů
• matematika a fyzika – Mgr. Ivana Čížková
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• chemie – Ing. Petr Martin
• tělesná výchova - Mgr. Stanislav Čejp
• výpočetní technika - Jiří Řehák
Sbírka učebních pomůcek pro odborné předměty polygrafických oborů
Ing. Ilona Černickí
Sbírka učebních pomůcek pro odborné předměty oboru kadeřnice
Zuzana Nováková
Sbírka učebních pomůcek pro odborné komise propagačního designu
• pomůcky pro výtvarnou přípravu – MgA. Vugar Alekberov
• pomůcky oboru aranžér – Ivana Krtičková
• pomůcky oboru propagační design – Michal Kupský
6.4.

Výchovné poradenství

6.4.1.

Vymezení poradenských služeb
Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole výchovným
poradcem, speciálním pedagogem a školním metodikem prevence a ti spolupracují
s třídními učiteli, učiteli výchov, případně dalšími pedagogickými pracovníky školy. Na
naší škole vykonává funkci výchovného poradce – PaedDr. Miroslava Jirásková, která
má stanoveny konzultační hodiny každé pondělí v době 13.00 – 14.00 hodin a sociální
pedagogem a metodikem prevence je Mgr. Petra Muzikářová, její konzultační hodiny
jsou úterý a pátek 8.30-11.30 a 12.10-13.10.
Poradenské služby jsou poskytovány studentům a jejich zákonným zástupcům. Student
(u nezletilých zákonný zástupce) je předem informován o povaze, rozsahu trvání, cílech
a postupech nabízených poradenských služeb.

6.4.2.

Rozsah poradenských služeb
• prevence školní neúspěšnosti
• primární prevence sociálně patologických jevů
• kariérové poradenství
• podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
• péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
• průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem
• pomoc při řešení problémů žáků

6.4.3.

Činnost výchovného poradce
1. Poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě.
2. Spolupráce s pedagogicko- psychologickou poradnou a střediskem výchovné péče
při zajišťování služeb přesahující kompetence školy.
3. Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském středisku
úřadu práce.
4. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní
pozornost, a návrhy o další péči pro tyto žáky.
5. Zajišťovat intervenční činnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
6. Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole,
koordinace poskytování služeb žákům školou a poradnami, koordinace
vzdělávacích opatřeních u těchto žáků.
7. Předávání odborných informací pedagogickým pracovníkům školy.
8. Poskytování informací o činnosti školy, školských a poradenských zařízeních
a možnost využívání služeb žákům a zákonným zástupcům.
9. Shromažďování odborných zpráv o žácích a jejich zajištění v souladu s předpisy o
ochraně osobních údajů.

6.4.4.

Činnost školního metodika prevence
1. Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
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2. Koordinace aktivit školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislosti, násilí,
vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování,
rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
3. Vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy.
4. Zajišťování vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence sociálně patologických
jevů.
5. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy, s metodikem preventivních
aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti, které působí
v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
6. Kontaktování odborného pracoviště v případě akutního výskytu sociálně
patologických jevů.
7. Shromažďování zpráv o žácích v poradenské péči a jejich zajištění v souladu
s předpisy o ochraně osobních údajů.
8. Zajišťování a předávání nabídek informací a programů k primární prevenci.
9. Vedení záznamů o obsahu a rozsahu činnosti metodika prevence, o
spolupracovnících školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů.
10. Vyhledávání a orientační šetření žáků s projevy nežádoucího chování, poskytování
poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, zajišťování péče
odborného pracoviště (ve spolupráci s třídním učitelem).
11. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů o sociálně
patologických jevech žáků či tříd ve škole.
12. Příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinace
poskytování poradenských a preventivních služeb žákům škol a specializovanými
školskými zařízeními.
6.4.5.

Sociální pedagog
1. Podpora vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků
2. Ochrana dětí zneužívaných, zanedbávaných, traumatizovaných
3. Prevence obtíží v oblasti chování
4. Vzdělávání pedagogů školy a zvyšování povědomí v sociálních otázkách
5. Posilování komunitního charakteru školy
6. Koordinace, nábor dobrovolníků na doučování
7. Spolupráce s obcemi, zdravotnickými zařízeními, policí, soudy, státními
zastupitelstvími a dalšími zainteresovanými organizacemi
8. Provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii s problémovými jedinci
9. Zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotních pracovišť
10. Vytváří podmínky pro navázání vztahu s rodinou a poskytuje pomoc rodinám, ve
kterých nejsou vytvořeny podmínky pro domácí přípravu
11. Zaměřuje se na včasné odhalení ohrožených dětí¨
12. Koordinuje kariérové poradenství
13. Řídí mentorské programy, exkurze a besedy
14. Realizuje programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
• vytváří Minimální preventivní program a organizuje jeho zavádění ve škole
• poskytuje informace učitelům z oblasti prevence (zavádění etické a právní
výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu aj.)
• spolupracuje s okresními a krajskými koordinátory prevence, s krizovými
a poradenskými organizacemi (informovanost učitelů, žáků, rodičů)
• zpracovává zprávu o programu prevence.

6.4.6.

Výchovná komise
Výchovná komise zasedá na návrh třídních učitelů nebo výchovného poradce a zabývá
se zejména řešením negativních jevů ve výchově žáků. Členové komise jsou třídní
učitelé, výchovný poradce a ostatní zainteresovaní učitelé teorie a praxe.
Při návrhu výchovného opatření udělovaného ředitelem, přizve komise k jednání
ředitele školy.
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6.5.

Redakční rada školního časopisu
Předseda: Mgr. Renata Lelková
odpovídá za textovou část časopisu
Místopředseda: učitel praxe oboru RG
odpovídá za grafické a estetické zpracování časopisu
Členové rady: vedoucí oborových komisí a zástupci žáků z jednotlivých tříd.
Ediční plán: školní časopis vychází dvakrát ročně v termínech rodičovských schůzek.
Časový rozvrh vyučovacích hodin, přestávek a režimu na DM

7.
7.1.

Otevírání budov školy
Budovy školy se otevírají v 6:00, budovy se uzavírají v 17:00 hod.
Části budovy, kde se vykonává odborný výcvik, se uzavírají s koncem výuky.

7.2.

Teoretická výuka
1. hodina
7.35 - 8.20 hodin
2. hodina
8.30 - 9.15 hodin
3. hodina
9.25 - 10.10 hodin
4. hodina
10.30 - 11.15 hodin
5. hodina
11.25 - 12.10 hodin
6. hodina
12.15 – 13.00 hodin
7. hodina
13.05 – 13.50 hodin
8. hodina
14.00 – 14.45 hodin
9. hodina
14.50 – 15.35 hodin
10.hodina
15.40 - 16.25 hodin

7.3.

Praktická výuka
kadeřník – kadeřnice
I.+III.ročník- sudý týden
pracoviště Velké Poříčí: pondělí, úterý 12:00 – 18:30, středa, čtvrtek, pátek 7:00 – 13:30
pracoviště Náchod: pondělí, úterý 11:00- 17:30, středa, čtvrtek, pátek 7:00-13:30
II.ročník – lichý týden
pracoviště Velké Poříčí: pondělí, úterý 12:00 – 18:30, středa, čtvrtek, pátek 7:00 – 13:30
pracoviště Náchod: pondělí, úterý 11:00- 17:30, středa, čtvrtek, pátek 7:00-13:30
přestávka žáků po skupinách s ohledem na zákazníky
aranžér – aranžérka
I.-III.ročník 7:30 – 14:00, přestávka 11:30 – 12:00
tiskař - učební obor
školní dílny
I.-III.ročník 7 :30 – 14:00, přestávka 11:30 – 12:00
začátek pracovní doby na smluvních pracovištích s ohledem na místní podmínky
tiskař – učební obor – zkrácené studium
I. ročník 7:30 – 14:00, přestávka 11:30 – 12:00
začátek pracovní doby na smluvních pracovištích s ohledem na místní podmínky
tiskař - studijní obor tiskař
školní dílny:
I.ročník 7:00 – 13,30
II. ročník 7:30 – 13:30, přestávka 11:30 – 12:00
IV. ročník 7:30 – 14:00, přestávka 11:30 – 12:00
začátek pracovní doby na smluvních pracovištích s ohledem na místní podmínky
reprodukční grafik – studijní obor
školní dílny
I. ročník lichý týden 13:00 – 20:00, sudý týden 7:00 – 13:00
II.ročník 7:00 – 13:00
III.ročník 13:00 – 19:30
IV.ročník 7:00 – 13:30
reprodukční grafik – učební obor – zkrácené studium
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I.ročník pondělí 7:30 – 14:00
úterý sudý týden 7:00 – 13:00, lichý týden 13:00 – 20:00
čtvrtek 7:30 – 14:00
pátek 7:30 – 14:00
7.4.

Denní režim domova mládeže
14.00 – 17.30 hodin
výchovná činnost, volnočasové aktivity
17.15 – 17.45 hodin
večeře
18.00 – 18.30 hodin
prezence, schůzka výchovné skupiny 1x za dva týdny
18.30 – 20.00 hodin
volnočasové aktivity, zájmová činnost, samostudium
20,00 – 21,00 hodin
studijní doba, období tolerance a klidu
21.00 – 21.30 hodin
příprava na večerku, večerka
22.00 – 6:00 hodin
přísný noční klid
Vycházky
První ročníky mají vycházky do 18 hodin, druhé až čtvrté ročníky do 20 hodin. Po
dohodě s vychovatelem je možné sjednat pro žáky druhého a vyššího ročníku vycházku
do 21:30. Prodloužená vycházka se sjednává pouze za účelem návštěvy kulturní akce.

7.5.

Využití volného času
Využití volného času na DM bude zájmovou formou:
Čas od 14.00 hodin do 20.00 hodin bude využíván dle nabídky volnočasových aktivit,
zájmových kroužků a možností domova mládeže a samotného zájmu žáků (např.
sportovní, společensko-vědní, výtvarné, historické a jiné aktivity).

7.6.

Pravidelné kroužky (workshopy)
Kresba, malba, grafika
vedoucí kroužku: MgA. Alekberov
rozvrh: sudé čtvrtky v ateliéru na DM od 14:00 do 15:30
začátek: leden 2018
Poradní sbory ředitele školy

8.
8.1.

Školská rada
Školská rada je ustanovena podle zákona č.561/2004 a jejím úkolem je:
 vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů,
 schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 schvaluje školní řád a klasifikační řád,
 podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 projednává inspekční zprávy ČŠI,
 podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní
správy.
Předseda školské rady
Ing. Karel Vykopal (pedagogický pracovník školy)
Členové rady
PharmDr Jana Třešňáková (radní KHK)
Ivana Tomková (zastupitel KHK)
Mirka Macháčková (zástupce nezletilých žáků)
Adéla Hanousková (zástupce zletilých žáků)
Petr Šanc (pedagogický pracovník školy)

8.2.

Spolek rodičů
Spolek rodičů při Střední škole propagační tvorby a polygrafie je spolek (vedený ve
spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L, složce číslo 6144),
který angažuje rodiče do aktivit školy. Cílem Spolku rodičů je podpora spolupráce mezi
rodiči a učiteli, podpora sociálně slabších studentů, pořizování učebních pomůcek pro
žáky, vytváří všestranně rozvíjejícího psychosomatického klimatu v rodinách i ve škole.
Spolek rodičů spolu s vedením školy organizuje setkání rodičů a pedagogů formou
třídních schůzek. Na schůzkách jsou rodiče informováni nejen o studijních výsledcích,
ale i o obsahu a rozsahu výuky. Spolek rodičů podporuje vybrané aktivity školy ze
svého fondu, tvořeného příspěvky rodičů.
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Plán výchovně vzdělávací činnosti pro školní rok 2017/2018
Předseda Spolku rodičů: Aleš Kuchař
Pokladník: Miloslava Divišová
Schůzky Spolku rodičů a třídní schůzky
23. 11. 2017 od 15:30 hod (výbor), od 16:30 (třídní schůzky)
26. 4. 2018 od 15:30 hod (výbor), od 16:30 (třídní schůzky)
Pedagogové podávají informace do 18:00 hod
8.3.

9.

Pedagogické rady a provozní porady
Podklady pro pedagogické rady předávají učitelé den před poradou
1. 9. 2017 (pá)
od 10:00 hod
(PR - projednání ŠŘ, VVP)
2. 10. 2017 (po)
od 14:15 hod
(PR - projednání výroční zprávy)
30. 10. 2017 (po) od 14:15 hod
(PP)
23. 11. 2017 (čt) od 14:15 hod
(PR - porada před rodič. schůzkami)
18. 12. 2017 (po) od 14:15 hod
(PP)
29. 1. 2018 (po) od 14:15 hod
(PR - klasifikace žáků)
5. 3. 2018 (po)
od 14:15 hod
(PP)
26. 3. 2018 (po) od 14:15 hod
(PP)
26. 4. 2018 (čt) od 14:15 hod
(PR - před rodič. schůzkami, klas. por. 4.PD, 4.TG)
30. 5 2018 (st)
od 14:15 hod
(PP + PR porada 3.AT,3.K, 1.TGZ)
26. 6. 2018 (út)
od 14:15 hod
(PR - klasifikace žáků)
Plány provozních porad

9.1.

Plán porad vedení školy
termín porad: liché pondělí od 8:00 hod v zasedací místnosti

9.2.

Plán porad praktické výuky
porady polygrafické výroby se konají každý den od 8:00 hod.

Ve Velkém Poříčí 1. 9. 2017
Mgr. Rudolf Volhejn
ředitel školy
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