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28 - TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE

SILIKÁTŮ

KERAMICKÁ VÝROBA

TRADICE, KTERÁ PATŘÍ

K ÚSTECKÉMU KRAJI

Prezentace pro OMS

28 – 57 – E/01 Keramická výroba

ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270



HISTORIE KERAMICKÉ VÝROBY V REGIONU

 Surovinové a energetické zdroje v regionu byly vhodným 
zázemím pro vznik a rozvoj keramického průmyslu 
(cihelny, hrnčírny, podlahové dlaždice, kamnářské výrobky, 
ozdobné výrobky z kameniny, porcelán.

 Evropské měřítko = výrobky oceňované na výstavách, 
zakázky realizované po celé Evropě a do zámoří

 Nejstarší manufaktura  - 1822 Unčín (dnes součást 
Krupky) rodiny Huffzkých

 Založení továrny v Dubí v roce 1864 – dnes Český porcelán, 
a. s.  se  sídlem v Dubí, Tovární 605/17

 Keramická škola v Teplicích – založena 1874 – zrušena 
1953

 Keramické učiliště v Teplicích do konce 90. let, následoval 
útlum ve výchově nových odborníků 



SOUČASNOST KERAMICKÉ VÝROBY A

VÝCHOVA NOVÝCH ODBORNÍKŮ

 V roce 2013 navázala naše škola spolupráci s 

firmou Český porcelán, a. s., Dubí

 2013 – 2018 příprava obnovy učňovského školství 

v oboru Keramická výroba

 28-57-E/01 Keramická výroba

 2018 – přijímání prvních žáků do oboru (v 

letošním školním roce 2019/2020 – 1. a 2. ročník

 2019 – odborný výcvik probíhá nově v 

duchcovském závodě: Český porcelán, a.s. -

závod Royal Dux Bohemia 



PROPOJENÍ ŠKOLNÍHO PROSTŘEDÍ SE

SVĚTEM PRAXE

TEORETICKÉ 

VYUČOVÁNÍ PROBÍHÁ

V SÍDLE ŠKOLY V 

KRUPCE

Využíváme reálného 

provozního 

prostředí

ŽÁCI SE 

DOSTANOU PŘÍMO 

DO VÝROBY



PRO KOHO JE OBOR VHODNÝ?

 uchazeče, kteří se chtějí vyučit keramickému 
řemeslu
 zaměření na dekoraci porcelánu (malíři, malířky)

 zaměření keramický provoz (sádrovny, linky, 
technická příprava, seřizovaní strojů)

 zaměření na modelování keramiky (modelář)

 uchazeče, který před nástupem splní povinnou 
školní docházku (z 9. ročníku ZŠ), ale také pro:
 vycházející žáky z nižšího ročníku ZŠ

 žáky ze tříd § 16/9 školského zákona

 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
(individuální integrace)

 žáky s výtvarným cítěním

 žáky, kteří dávají přednost praktické výuce před 
teoretickou výukou, která je spojená se sezením ve 
školní lavici



POMÁHÁME NAŠIM ŽÁKŮM K NAPLŇOVÁNÍ

POCITU ÚSPĚCHU

 Jsme malá střední škola = máme prostor pro 
individualizaci a diferenciaci

 Umíme si poradit s inkluzí = chápeme sociální a 
kulturní kontext, z něhož naši žáci pocházejí 
(samozřejmostí je vypořádání se s případnými 
doporučeními ŠPZ)

 Jsme partnerem rodičů našich žáků = chápeme, 
že sami mají starosti s dospíváním vlastních dětí

 Nabízíme prostupnost mezi obory naší školy

 SNAŽÍME SE NAŠE ŽÁKY STUDIEM 
PROVÁZET – SPOLEČNĚ S NIMI 
PRACUJEME NA BUDOUCÍM UPLATNĚNÍ 
NA TRHU PRÁCE



KDE SE ABSOLVENT UPLATNÍ?

 ABSOLVENT ZÍSKÁVÁ VÝUČNÍ LIST a získává 
STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM (EQF: 3)

 Výkonu jednoduchých činností při výrobě užitkové keramiky, 
technické keramiky, žáruvzdorné keramiky, technického 
porcelánu a další speciální keramiky. 

 Konkrétní dovednosti: 
 dohotovují výrobky, 

 provádějí povrchové úpravy keramických a porcelánových výrobků, 

 glazují, 

 zakládají a vybírají keramické výrobky ze sušáren a pecí, 

 třídí vypálené keramické výrobky 

 uplatní se též při manipulaci se surovinami,

 při třídění hotových výrobků a jejich hodnocení, balení a expedici. 

 Další vzdělávání: 
 návaznost na obor skupiny „H“ – v současné době se připravuje k 

realizaci 



KDE SE NAŠI ABSOLVENT UPLATNÍ?

 Naši absolventi se díky specializaci mohou 

uplatnit po vyučení přímo v závodě firmy 

Český porcelán, a. s., Dubí, který je naším 

hlavním partnerem pro realizaci tohoto 

vzdělávacího programu. Absolventi se 

mohou stát malíři a dekoratéry porcelánu, 

modeláři, nebo keramiky v různých fázích 

keramické výroby.

V rámci odborného výcviku 

projdou žáci během 1. ročníku 

všechny provozy. Od 2. ročníku 

se specializují podle svých 

předpokladů a zájmu.



ABSOLVENTI TOHOTO OBORU MAJÍ

PERSPEKTIVU NA TRHU PRÁCE…

 Uplatnění v regionu je bohaté …



ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Předmět:
1. 

ročník

2. 

ročník

3. 

ročník

Český jazyk 1 1 1

Anglický jazyk 1 1 1

Občanská výchova 1 1 1

Ekonomika - 1 1

Matematika 1 1 1

Literární výchova 1 - -

Tělesná výchova 2 2 2

Informační 

technologie
1 1 1

Technologie 

keramické výroby
4 4 4

Odborné kreslení 2 2 2

Odborný výcvik 18 18 18

Celkem za týden 32 32 32

Systém 

3 + 2



A CO DĚLAT, KDYŽ JSEM ZVOLIL ŠPATNĚ?

 možnost přejít do jiného oboru ve škole

Praktická 

škola 

dvouletá Prodavačské 

práce

Pečovatelské 

služby

Stravovací a 

ubytovací 

služby 

(kuchařské 

práce)



INFORMACE KE STUDIU

 Tradiční akce v Teplicích – ŠANCE

 Atlas školství

 Den otevřených dveří (27. 11. 2019, 15. 1. 2020)

 Možnost návštěvy provozů firmy Český porcelán, 
a. s. Dubí

 Osobní kontakt:

 Bc. Mgr. Martin Kaftan, ředitel školy

 Iveta Tvrdíková, vedoucí učitelka odborného výcviku

 Ludmila Koželuhová, učitelka odborného výcviku

E-mail: prijmenipracovnika(zavináč)zspskrupka.cz

Telefon: 417 861 390

http://www.zspskrupka.cz

http://www.zspskrupka.cz/


POUŽITÉ ZDROJE:

https://www.muzeum-teplice.cz/porcelan-a-

keramika/

Vnitřní dokumentace školy

Děkuji za pozornost .

https://www.muzeum-teplice.cz/porcelan-a-keramika/



