VÝROČNÍ ZPRÁVA
dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů

za školní rok 2019/2020
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675

Výroční zpráva Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, Hořice za školní rok 2019/2020

a)

Základní údaje o škole

Název:

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675

Sídlo:

Husova 675, 508 01 Hořice

Identifikátor zařízení: 600012077
Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

60116871

Zřizovatel:

Královéhradecký kraj

Adresa:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO:

70889546

Vedení školy: ředitel školy Ing. Petr Malý
Tel. 493 623 226

E-mail: info@spsks.cz

Datová schránka: jqv5su6

Školská rada:
Školská rada je složena ze dvou zástupců pedagogických pracovníků, ze dvou zástupců zřizovatele,
jednoho zástupce rodičů a jednoho zástupce žáků.

Právnická osoba vykonává činnost školy a školských zařízení:
1. Střední průmyslová škola kamenická a sochařská
kapacita:

346 žáků

IZO:000087343

120 žáků

IZO:102754471

400 stravovaných

IZO:102754853

2. Domov mládeže
kapacita:
3. Školní jídelna
kapacita:
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b)

Přehled oborů vzdělávání
21-42-M/01 Geotechnika
ŠVP: Těžba a zpracování kamene
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 m.
cílová kapacita: 120
vstupní požadavky: absolventi ZŠ
charakter studia: střední vzdělání s maturitní zkouškou
21-42-M/01 Geotechnika
ŠVP: Těžba a zpracování kamene
dálková forma vzdělávání
studia: 5 r. 0 m.
cílová kapacita: 60
vstupní požadavky: absolventi ZŠ
charakter studia: střední vzdělání s maturitní zkouškou

82-41-M/01 Užitá malba
ŠVP: Užitá malba
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 m.
cílová kapacita: 40
vstupní požadavky: absolventi ZŠ
charakter studia: střední vzdělání s maturitní zkouškou
82-41-M/16 Kamenosochařství
ŠVP: Kamenosochařství – kamenosochařská tvorba
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 m.
cílová kapacita: 40
vstupní požadavky: absolventi ZŠ
charakter studia: střední vzdělání s maturitní zkouškou
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství
ŠVP: Kamenosochařství – restaurování a
konzervování kamene
denní forma vzdělávání
délka studia: 4 r. 0 m.
cílová kapacita: 40
vstupní požadavky: absolventi ZŠ
charakter studia: střední vzdělání s maturitní zkouškou
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c)

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Škola:
Celkem pedagogických pracovníků: 29 osob
Pedagogové na plný úvazek: 17 osob
Pedagogové na částečný úvazek: 12 osob
Počet nekvalifikovaných pedagogických pracovníků: 4 (z toho 1 studuje DPS)
Vychovatelé Domova mládeže:
Celkem 4 pracovníci
Nepedagogičtí pracovníci:
Celkem 15 pracovníků na plný či částečný úvazek

d)

Údaje o přijímacím řízení

Kód oboru

Název oboru

1. kolo

2. kolo

počet
přihlášek
21-42-M/01

Geotechnika

2

2

počet
přihláše
k
5

82-41-M/01

Užitá malba

20

10

82-42-M/01

Konzervátorství a
restaurátorství
Kamenosochařství

7
5

82-41-M/16

počet
přijatýc
h

počet
přijatýc
h
celkem

počet
přijatýc
h
5

7

0

0

10

7

1

1

8

5

3

3

10

e)
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a
podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních
zkoušek
I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků k 30. 6. 2019
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
Žáci celkem

106

Prospěli s vyznamenáním

18

Prospěli

75

Neprospěli

13

z toho opakující ročník

1

Průměrný prospěch žáků

2,00

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka

67,13

z toho neomluvených

1,17
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II. Žáci konající opravné či komisionální zkoušky
Ročník

Počet
žáků

Obor vzdělání

Předmět

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
21-42-M/01 Geotechnika

1

Anglický jazyk

82-41-M/01 Užitá malba

1

Anglický jazyk

82-41-M/16 Kamenosochařství

1

Český jazyk a literatura

4

Anglický jazyk

1

Dějiny výtvarné kultury

2

Fyzika

3

Chemie

2

Matematika

2

Základy ekologie

2

Tělesná výchova

3

Informační a kom. technologie

1

Ekonomika

2

Technické kreslení

2

Výtvarná příprava

1.

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
21-42-M/01 Geotechnika

1

Anglický jazyk

1

Občanská nauka

2

Tělesná výchova

1

Základy stavitelství

82-41-M/01 Užitá malba

1

Anglický jazyk

1

Dějiny výtvarné kultury

82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství

1

Český jazyk a literatura

1

Anglický jazyk

1

Chemie

1

Občanská nauka

1

Matematika

2

Informační a kom. technologie

1

Ekonomika

1

Technologie

1

Dějiny výtvarné kultury

1

Praktické cvičení

1

Klauzurní práce

1

Anglický jazyk

1

Chemie

3

Informační a kom. technologie

2

Technologie

1

Praktické cvičení

2.

82-41-M/16 Kamenosochařství
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Ročník

Počet
žáků

Obor vzdělání

Předmět

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
21-42-M/01 Geotechnika

1

Konverzace v angl. jazyce

82-41-M/01 Užitá malba

5

Konverzace v angl. jazyce

82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství

1

Český jazyk a literatura

3

Anglický jazyk

1

Občanská nauka

8

Konverzace v angl. jazyce

1

Tělesná výchova

2

Dějiny výtvarné kultury

2

Počítačová grafika

2

Figurální kreslení

6

Stavitelství a slohy

1

Praktické cvičení - restaurování

1

Modelování

4

Restaurování kamene

2

Anglický jazyk

8

Konverzace v angl. jazyce

4

Tělesná výchova

1

Dějiny výtvarné kultury

2

Technologie

1

Modelování

2

Počítačová grafika

3

Figurální kreslení

3.

82-41-M/16 Kamenosochařství

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
82-41-M/01 Užitá malba

4.
82-41-M/16 Kamenosochařství

5

1

Český jazyk a literatura

2

Anglický jazyk

4

Konverzace v angl. jazyce

1

Občanská nauka

2

Technologie

1

Navrhování

1

Praktická cvičení - malba

2

Figurální kreslení

2

Klauzurní práce

1

Český jazyk a literatura

4

Anglický jazyk

1

Občanská nauka

5

Konverzace v angl. jazyce

1

Technologie

1

Dějiny výtvarné kultury

1

Modelování

2

Praktické cvičení
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Komentář
Nejčastěji konali žáci opravnou či komisionální zkoušku z důvodu velké absence nebo neprospěchu
v daném předmětu.

III. Výsledky maturitních zkoušek, stav k 30. 6. 2020
Kód a název oboru

Žáci konající
zkoušky celkem

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Maturitní zkouška
82-41-M/01 Užitá malba

12

1

3

8

82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství

2

1

0

1

82-41-M/16 Kamenosochařství

9

1

5

3

23

3

8

12

Celkem

IV. Výsledky maturitních zkoušek, stav září 2019
Kód a název oboru

Žáci konající
zkoušky celkem

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Maturitní zkouška v podzimním zkušebním
termínu
z toho opravná maturitní zkouška
maturitní zkouška v náhradním termínu
Celkem

6

2

0

1

1

6

1

3

2

8

1

4

3
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V. Hodnocení chování žáků
Počet žáků, hodnocení
velmi dobré
Obory vzdělání s maturitní zkouškou

Výchovná opatření

uspokojivé

105

neuspokojivé
0

Počet

Napomenutí třídního učitele

1

Napomenutí učitele odborného výcviku

0

Důtka třídního učitele

1

Důtka učitele odborného výcviku

0

Důtka ředitele školy

2

Pochvala třídního učitele

20

Pochvala učitele odborného výcviku

0

Pochvala ředitele školy

0

Podmíněné vyloučení ze školy

2

Vyloučení ze školy

0

Komentář
Důvodem podmíněného vyloučení bylo hrubé porušení školního řádu. Důvodem udělení pochval
byla úspěšná reprezentace školy na veřejnosti, příkladný přístup ke studiu, odborné vedení
kroužku virtuální reality apod.

f)

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů je řešena v „Minimálním preventivním programu“, který
je přístupný na webu školy. Jednotlivé části Preventivního programu - Školní program proti
šikaně, Strategie předcházení školní neúspěšnosti, Zdravý životní styl poskytují dostatečný
potenciál k předcházení rozvoje rizik, které směřují k rizikovým projevům chování jako
například: záškoláctví, agrese, šikana, kyberšikana, intolerance, vandalismus, rizikové sporty a
rizikové chování v dopravě, prevence úrazů, závislostní chování, užívání všech návykových látek,
netolismus, gambling, negativní působení sekt, spektrum poruch příjmu potravy a sexuální
rizikové chování.
Neformální stránka prevence dominuje v každodenní práci výchovného poradce a
preventisty, která spočívá v osobním kontaktu. Vedení školy využívá neformálních kontaktů na
specialisty v oboru. Z výčtu sociálně patologických jevů nebyl zaznamenán žádný případ. Za
zásadní ambici škola považuje vytlačení všech fází experimentování za hranice školy.
Zvýšený výskyt absencí, neúspěšnost ve vzdělávání a doprovodné jevy rodinných problémů
žáků jsou řešeny výchovným poradcem s patřičnou mírou diskrétnosti. Analýza absencí u tříd
s více jak 100 hodinami na žáka za pololetí signalizuje nutnost posílení role třídního učitele. Na
škole se nedaří v některých třídách zlepšit stav konstatovaný v Inspekční zprávě ČŠI z dubna
7
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2019, která mluví o vysoké absenci jako o negativním vlivu na úroveň vzdělávání žáků.
V příštím školním roce bude toto téma sledováno.

g)

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Školní rok 2019/2020
Druh studia, kurzu apod.

h)

Počet zúčastněných pracovníků

Kariérní DPS studium

1

Vzdělávání ICT

22

Přednášky STOP

2

DVVP jazykové

1

PO

33

BOZP

33

Odborné stáže u zaměstnavatele

2

Vysokozdvižné vozíky

4

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

2. 9. 2019 Slavnostní zahájení nového školního roku v prostorech školního dvora.
4. 9. 2019 Festival vědy Praha Dejvice – zábavná vědecko technická laboratoť – téma: Věda
v profesích – prezentace školy
Ukázky 3D technologií a postupů využívaných pro sochařství a kameníky.
4. 9. – 21. 9. 2019 Výstava studentských prací, která připomíná 135 let sochařsko-kamenické školy
s názvem Stotřicetpět v Galerii U Přívozu v Hradci Králové a výstava AMB Hradec Králové –
prezentace školy
10. 9. 2019 – 12. 9. 2019 Adaptační kurz pro 1. ročníky.
17. 9. 2019 – 21. 9. 2019 FOR ARCH Praha, 30. mezinárodní stavební veletrh – prezentace školy.
Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO – prezentace školy a zroveň exkurze žáků technického
oboru.
24. 9. 2019 Exkurze Praha - žáci 3. ročníku navštívili výstavu "Francouzský impresionismus:
Mistrovská díla ze sbírek Ordrupgaard" v Paláci Kinských; Werichovu vilu s expozicí V+W.
4. 10. 2019 – 5. 10. 2019 Prezentace středních škol a zaměstnavatelů – Rychnov nad Kněžnou, pořádá
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a KÚKK – prezentace školy
5. 10. 2019 Rýbrcoulovo podzemí – Trutnov. Představení školy, tvořivé dílny, přednášky, stříhání
pláště krystalů, jejich vybarvení a lepení, malování na ruku, rýžování granátů, sekání do horniny,
8
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hrátky s 3D brýlemi, Minecraft na téma dolování (počítačové simulace) – prezentace školy.
5. 10. 2019 Slavnosti holovouských malináčů – prezentace školy.
7. 10. 2019 Mezinárodní strojírenský veletrh 2019 Brno – odhalení TGM, partnerství školy s MCAE
Systems Kuřim – exkurze žáků technického oboru. – prezentace školy
11. 10. 2019 – 12. 10. 2019 Prezentace středních škol a zaměstnavatelů – Trutnov, pořádá Krajská
hospodářská komora Královéhradeckého kraje a KÚKK. – prezentace školy
14. 10. 2019 Prezentace hořických středních škol – Městský úřad Hořice. – prezentace školy
16. 10. 2019 Veletrh učebních a studijních oborů v Kutné Hoře – prezentace školy.
17. 10. 2019 – 21. 10. 2019 Designblok Praha Holešovice – téma BUDOUCNOST – prezentace školy a
výtvarné dílny.
18.10.2019 Workshop ZUŠ Volyně – prezentace školy.
21. 10. 2019 Odhalte tajemství geologie - kroužek určený pro zájemce základních škol – prezentace
školy.
10. 2019 Exkurze do lomů – žáci technického oboru – lom Javorka a lom Vyhnánov.
23. 10. 2019 Návštěva Galerie plastik a prohlídka výstavy Jakuba Berdycha Karpelis (bývalý absolvent)
18. 11. 2019 – 19. 11. 2019 Prezentace středních škol a zaměstnavatelů – Jičín, pořádá Krajská
hospodářská komora Královéhradeckého kraje a KÚKK – prezentace školy
Říjen/listopad – 1x v týdnu probíhají přípravné kurzy pro talentové zkoušky uměleckých oborů + kurzy
pro veřejnost.
5.11.2019 Prezentace vyučovaných oborů žáky školy na ZŠ Úprkova v Hradci Králové pro žáky
vycházejících tříd – prezentace školy
5.11.2019 Workshop všech ročníků oboru Užitá malba.
Listopad 2019 Paměti národa – setkání s pamětníky v Hořicích na téma 30. výročí svobody a
demokracie.
7. 11. 2019 – 8. 11. 2019 Exkurze – Polsko – Osvětim, Vělička a Krakov.
7. 11. 2019 Svoboda slova - odhalení sochy k 30. výročí konce totalitního režimu před Studijní a
vědeckou knihovnou v Hradci Králové – prezentace školy
8. 11. 2019 – 9. 11. 2019 Prezentace středních škol a zaměstnavatelů – Náchod, pořádá Krajská
hospodářská komora Královéhradeckého kraje a KÚKK – prezentace školy
2. 11. 2019 – 15. 11. 2019 Exkurze za uměním – Benátsko, Padova.
12. 11. 2019 Výstava v ZUŠ Lomnice nad Popelkou v rámci spolupráce – prezentace školy
13. 11. 2019 Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Oskar Ostrava.
14. 11. 2019 STOP Praha - žáci oboru Konzervátorství a restaurátorství – seminář odsolování zdiva
památkových objektů.
15. 11. 2019 – 16. 11. 2019 Prezentace středních škol a zaměstnavatelů – Hradec Králové, pořádá
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a KÚKK – prezentace školy
15. 11. 2019 Youtube soutěž – ocenění žáků za video o škole
16. 11. 2019 30 let od SAMETOVÉ REVOLUCE - projektový den ve škole - připomenutí výročí a oslavy
17. listopadu
21. 11. 2019 Okresní přebor středních škol ve florbale.
22. 11. 2019 – 23. 11. 2019 Dny otevřených dveří pro všechny vyučované obory– prezentace školy.
25. 11. 2019 Virtuální realita – kurz pro zájemce ze základních škol – každé pondělí.
27. 11. 2019 Exkurze uměleckých oborů – Národní galerie Prana, Veletržní palác, AVU Praha, Kampus
Hybernská.
27. 11. 2019 Exkurze žáků technického oboru – M – SILNICE Nový Bydžov – Betonárna.
10. 12. 2019 Exkurze Praha – 1. a 2. ročník oboru Užitá malba – Veletržní palác, Rudolfinum.
11. 12. 2019 Pestrý zábavný večer – návštěva představení v DK Koruna Hořice.
18. 12. 2019 Školní soutěž „O Šutráckou korunu“ – osmý ročník na téma EJHLE, ČLOVĚK! ECCE
HOMO! Hlasování žáky a odborných pedagogů, vernisáž, vyhlášení výsledků celé soutěže spojené
s kulturním programem a občerstvením.
6. 1. 2020 a 8. 1. 2020 Talentové zkoušky ke studiu na umělecké obory.
7. 1. 2020 Geologická olympiáda – školní kolo.
9
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13. 1. 2020 – 17. 1. 2020 Klauzurní práce uměleckých oborů.
16. 1. 2020 Florbal - krajské kolo – Předměřice nad Labem.
17. 1. 2020 – 18. 1. 2020 Dny otevřených dveří pro technický obor Geotechnika.
23. 1. 2020 Vernisáž výstavy Sochařské portréty – Štorchova síň hořického muzea.
27. 1. 2020 Ohňostroj – v rámci předmětu Technologie těžby – trhací práce a časový odpal.
29. 1. 2020 Geologická olympiáda – okresní kolo.
6. 2. 2020 – 7. 2. 2020 Herní týden o prázdninách pro ZŠ – Game Stones – prezentace školy
12. 2. 2020 – 13. 2. 2020 Řemesla živě, Novoměstská radnice Praha – prezentace školy – modelování,
freeform modeling, virtuální realita.
15. 2. 2020 Den otevřených dveří pro technický obor Geotechnika.
19. 2. 2020 Exkurze žáků denního a dálkového studia technického změření v lomu Babí u Trutnova.
21. 2. 2020 Maturitní ples 4. ročníků v DK Koruna Hořice.
23. 2. 2020 – 28. 2. 2020 Lyžařský výcvik pro zájemce z řad žáků v Peci pod Sněžkou – chata Javorka.
2. 3. 2020 Muzeum Hořice – převzetí ceny Jevínského Štefana za natáčení rozhovorů s aktéry
revolučních událostí v listopadu 1989.
11. 3. 2020 – zákaz osobní přítomnosti žáků na vzdělávání – šíření nemoci COVID-19
Všechny plánované akce školy zrušeny.
11.3. – 30.6. Zapojení do projektu Tiskne celé Česko – tisk ochranných štítů, na školních 3D
tiskárnách vytištěno 780 štítů pro zdravotnická zařízení ORP Hořice a státní správu
3. 6. 2020 – 18. 6. 2020 Praktické maturitní zkoušky.
22. 6. 2020 – 25. 6. 2020 Ústní maturitní zkoušky.
30. 6. 2020 Slavnostní předání maturitních vysvědčení.

i)

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2019 / 2020 se inspekce nekonala.
Proběhla běžná internetová šetření ČŠI v rámci INEZ: Participace žáků na fungování střední školy,
Využívání digitálních technologií a strategické plánování; a dále proběhlo Výběrové zjišťování výsledků
žáků v rámci systému ČŠI – Inspis.

Autoevaluace školy
Problematika sebehodnocení školy je řešena organizační normou školy ON_2/2006 Sb., která
detailně popisuje strukturu a účastníky tohoto procesu. Externí evaluace ve formě testování prostředí
školy bude použita v cyklech dlouhých minimálně 3 roky. S ohledem na finanční náročnost bude tento
cyklus prodloužen.
U interního sebehodnocení zůstává základní metodou systém vzájemných hospitací a zavedení
hospitací vedoucími oborů pro získání podrobnějších dat o kvalitě výuky v jednotlivých předmětech.
Zde bylo provedeno vedením školy celkem 12 hospitací ve všeobecných a technických předmětech
jednotlivých oborů. V odborných předmětech uměleckých oborů nebyla vedoucími oborů provedena
žádná hospitace.
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j)

Základní údaje o hospodaření školy za účetní období roku 2019

Hodnoty uvedeny v tis. Kč

PŘÍJMY
Celkové příjmy
Příspěvek na přímé náklady
Příspěvek na provoz
Projekty
Příjmy z doplňkové činnosti
Vlastní příjmy

26341
15639
4073
1876
1267
3486

VÝDAJE
Investiční výdaje celkem
Neinvestiční výdaje celkem
z toho:
na platy z přímých nákladů
mzdové náklady z ostatních zdrojů
zákonné odvody - zdravotní a sociální pojištění
FKSP
odpisy majetku
stipendia
materiálové náklady
energie
opravy
ostatní výdaje (služby, nákup DDHM, poplatky, pojištění)

2287
26149
11307
1305
4147
237
1646
0
1945
1616
1174
2772

Hospodářský výsledek školy

192

Z toho HČ
DČ

23
169

HV (zisk) celkem ve výši 191.863,- Kč byl převeden do rezervního fondu školy.
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k)

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Škola pokračovala ve spolupráci na projektu města Hořice "Cesta kamene" související se spoluprací s Polskem
speciálně Dolnoslezským vojvodstvím. Škola se účastnila jako partner na vzniku projektu nadnárodní spolupráce
Hospodářské komory Liberec - Interreg Europe ČR-PL s partnerskými školami z ČR a Polska.

l)

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

České těžební firmy požadují a organizují vzdělávání v dálkové formě oboru „Těžba a zpracování kamene“
jako součást celoživotního vzdělávání se zvýšením stupně vzdělání nebo získání další kvalifikace se stupněm
vzdělání střední s maturitní zkouškou.
Aktivity ve smyslu národní soustavy povolání (NSP) a národní soustavy kvalifikací (NSK) projektované
na vzdělávací soustavu vyhledávání, těžbu a zpracování nerostných surovin se zaměřením na kámen jsou
téměř monopolem školy. Ta se stala se i garantem Mistrovských zkoušek pod vedením Národního
pedagogického institutu. Škola zasedala ve třech sektorových radách a podílela se na dokončení projektu
UNIV 3. V rámci revize RVP byla škola garantem za zpracování RPV oboru 2142M01 Geotechnika a aktivně se
podílela na revizích RVP oborů Kamenosochařství a Restaurování a konzervování kamene.
V rámci rekvalifikací dle zákona 179/2006 Sb. škola provádí rekvalifikace dle akreditace Ministerstva
průmyslu a obchodu na 10 profesních kvalifikací dle národní soustavy kvalifikací.

m)

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

V hodnoceném období pokračovala realizace projektu „Zlepšení kvality vzdělávání na SPŠKS“ – Šablony II.
Byly nakoupeny učební pomůcky, 10 notebooků, 20 tabletů a financováno vzdělávání pedagogických
pracovníků pro digitální vzdělanost. Stáží se účastnilo pět pedagogů. Dále bylo zajištěno žádané zapojení 5
odborníků z praxe do vyučování odborných technických předmětů. Zástupci výtvarných oborů se projektu
pro svůj nezájem nezúčastnili.
Proběhly stavební úpravy objektu Domova mládeže, který je vnitřní součástí školního areálu. Tyto úpravy spočívaly
v zateplení celého objektu, dále pak výměně oken v celém objektu za energeticky úsporné a ve změně zdroje
vytápění z akumulačních kamen na plynové centrální. Zajímavostí stavby byla i nutnost zachování hnízdiště ptactva
– rorýsů obecných (Apus apus). Fasádu Domova mládeže se navíc podařilo na základě návrhu vedoucího učitele
oboru sochařství zpestřit zvěčněním jmen slavných absolventů školy jako například Jana Štursy, Václava Suchomela,
Kurta Gebauera a jiných.
Druhým ukončeným projektem byla výměna topného média v hlavní budově školy a to opět z akumulačních kamen
na teplovodní topení s plynovou kotelnou, které určitě přinese finanční úspory v rozpočtu školy a současně i zlepší
úroveň vytápění tříd. Celý projekt vznikal v režii zřizovatele školy – Královéhradeckého kraje, Centra investic, rozvoje
a inovací KHK. Celkové náklady činily na Domově mládeže 9.520.000,- Kč a na hlavní budově školy 4.806.000,- Kč vč.
DPH.
V rámci projektu Digitální vzdělanost MŠMT z evropských fondů byly čerpány prostředky na pořízení 7 televizí na
vybavení tříd ve výši 99 tis. Kč.
Škola obdržela dotaci od Ministerstva kultury ČR na opravu kulturní památky „Dvě čtveřice soch na balustrádách“
ve výši 79 tis Kč.
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n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání
Stálé spolupráce:
Svaz kameníků a kamenosochařů ČR
Český báňský úřad ČR, Praha
Těžební unie s.r.o., Brno
Silikátový svaz ČR z.s., Praha
Akademie výtvarných umění v Praze
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl
Zkušebna kamene a kameniva s.r.o., Hořice
Kámen Engineering s.r.o. Hradec Králové
Kámen Ostroměř s.r.o.
KVK Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
MCAE Systems s.r.o., Kuřim
HVH spol.s.r.o., Umělecká slévárna, Horní Kalná
Dekstone přírodní kámen s.r.o., Dřísy
Subterra a.s. Praha
EASYmap a.s., Most

Členství školy:
Fakultní škola VŠB TU Ostrava hornicko geologická fakulta
STOP – Společenstvo pro technologie ochrany památek, Praha
Svaz kameníků a kamenosochařů ČR Praha, ředitel školy je členem předsednictva pro oblast školství
Czech Stone Cluster – sdružení podnikatelů v oblasti těžby a zpracování kamene
Ředitel školy je členem týmu NSK (národní soustava kvalifikací) a NSP (národní soustava
povolání), členem SILIS – silikátový svaz
Škola je členem Asociace středních výtvarných škol
Zasedání technického poradního sboru ředitele školy se konalo: 7.1.2020
Zasedání uměleckého poradního sboru ředitele školy se neuskutečnilo.
Zasedání školské rady: 19.2.2020
Na škole působí:
Poradní sbor ředitele školy ve věcech technických – složený ze zástupců podniků kamenoprůmyslu,
zástupců vysokých škol (VŠB, VUT, Czech Stone Cluster), Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, SILMOS a.s, Těžební
unie ČR, Městského úřadu Hořice, Český báňský úřad, zástupce Moravských naftových dolů a.s, Silikátový svaz ČR.
Počet jednání 1 – 2 za školní rok.
Klub přátel Střední průmyslové školy kamenické a sochařské Hořice (zřizovací listina) 13. 11. 1998
Ministerstvo vnitra ČR pod číslem jednacím VS/1-1/37974/98-R.
Školská rada – ustanovena dle školského zákona.
Umělecká rada – poradní orgán ředitele školy, řešící problematiku směřování uměleckých oborů.
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