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Údaje o škole
Střední škola umění a designu, stylu a módy – pracoviště Husova 10 a Francouzská 101
Vyšší odborná škola – pracoviště Francouzská 101 a Francouzská 99
výdejna stravy Husova 10
výdejna stravy Francouzská 101
Sídlo školy: Husova 10, 602 00 Brno
IČO: 00566756
IZO: 000566756
IZO ředitelství: 6000139144
SŠUDSM a VOŠ Brno je odbornou školou převážně výtvarného zaměření s maturitou
a absolutoriem.
Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj.
Ředitel: akad. malíř Pavel Luffer
Bydliště ředitele: Babice nad Svitavou 314, pošta Bílovice nad Svitavou, 664 01
e-mail: skola@ssudbrno.cz, info@supsbrno.cz
www stránky: www.ssudbrno.cz, www.vosrbrno.cz, www.supsbrno.cz
tel.: 543 421 361, fax: 543 421 363, ředitel: 543 421 362 (pracoviště Husova 10)
pracoviště Francouzská 101 – tel.: 545 575 339, 545 125 611

Školská rada do konce listopadu 2013 pracovala ve složení: Ing. Klára Liptáková, Mgr.
Ladislava Majerová, Mgr. Jan Melichar, Mgr. Ján Lastomírský (předseda), Mgr. Petr
Polášek, Mgr. Jiřina Rešková, Libor Jaroš, Mgr. Ivana Müllerová, Milan Janota. Na svoji
funkci počátkem prosince 2013 rezignoval zástupce rodičů střední školy na Husově
ulici pan Libor Jaroš. 15. 12. 2013 byl jmenován jiný zástupce rodičů žáků pan 
ak. mal. Pavel Procházka, jinak také činný restaurátor.

Ve školním roce 2013/2014 bylo ve střední škole celkem 10 oborů vzdělávání. Na
vyšší odborné škole v části restaurátorské byly vyučovány 3 obory, v části oděvního de-
signu a managementu to byly 2 obory. 
Sedm oborů střední školy na Husově ulici bylo v prvním ročníku rozděleno do dvou
dvouoborových tříd (kde byly mírně navýšeny počty přijímaných uchazečů) a jedné tří-
oborové třídy. Toto opatření umožnilo od školního roku 2013/14 otevírat všechny
obory, a tím také zaměstnat některé pedagogy z části Francouzská 101, kde došlo 
k výraznému poklesu zájmu uchazečů. Schváleným navýšením oboru Grafický design
se však také otevřela možnost vytvoření nového školního vzdělávacího programu
Motion design v budově Francouzská 101, kde byl během tohoto školního roku při-
praven prostor pro video studio, zvukové studio, odborné učebny a ateliér, který bude
využit i pro módní přehlídky a příp. shromáždění na konci školního roku. Pro tento
nový obor byly také poprvé vypsány přijímací talentové zkoušky a k 1. 9. 2014 přijati
první žáci vzdělávacího programu Motion design. Obor Textilní výtvarnictví – pletař-
ská tvorba byl ukončen poslední maturantkou, která úspěšně ukončila studium.
Během roku pokračovaly práce na reakreditaci vzdělávacích programů tří restaurátor-
ských a jednoho oděvního oboru vyšší odborné školy. 2. července 2014 byla podána
žádost akreditační komisi MŠMT a v rozhodnutí ze dne 16. 9. 2014 byly všechny žá-
dosti schváleny a všechny čtyři obory reakreditovány až do 31. 8. 2021. Obor Výrobní
a obchodní management textilu se v tomto školním roce již neotevřel a pod původní
akreditací jen doběhne.
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V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  O Č I N N O S T I  
Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno 
za školní rok 2013/2014



Studijní /vzdělávací obory podle klasifikace kmenových oborů vzdělávání:

Střední škola umění a designu, pracoviště Husova 10
1. 82-41-M/01 Užitá malba – Malířství
2. 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
3. 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba – Nová média
4. 82-41-M/04 Průmyslový design – Produktový design
5. 82-41-M/05 Grafický design
6. 82-41-M/05 Grafický design – Ilustrace
7. 82-41-M/11 Design interiéru

Střední škola stylu a módy, pracoviště Francouzská 101
8. 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů – Design oděvu
9.a 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví – Design interiéru a textilu
9.b 82-41-M/050 Textilní výtvarnictví – pletařská tvorba (dobíhající obor)

10. 31-41-M/01 Textilnictví – Obchodní podnikání a propagace

Vyšší odborná škola – část restaurátorská
1. 82-42-N/06 Konzervování a restaurování keramiky
2. 82-42-N/07 Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik
3. 82-42-N/08 Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované 

dřevořezby
Vyšší odborná škola – část oděvního designu a managementu

4. 82-41-N/03 Oděvní a textilní design
5. 64-31-N/08 Výrobní a obchodní management textilu (dobíhající obor)

Na obou školách (střední a vyšší odborné) existuje pouze denní studium, výuka je 
organizována po oborech (ve většině odborných předmětů), ale také po třídách (vše-
obecně vzdělávací předměty). 
Ve střední škole na Husově ulici bylo (včetně maturitního ročníku) celkem 244 žáků.
V prvním ročníku byly zřízeny tři třídy: A, B, C, jedna tříoborová – A, ve které jsou obory
malířství, grafický design a ilustrace, a dvě dvouoborové – B: fotografie a nová média
a C: produktový design a design interiéru.
Ve střední škole na Francouzské ulici byly vřazeny do jedné třídy obory design oděvu
a design interiéru a textilu. Obor obchodní podnikání a propagace zůstal osamocen
a byl vyučován samostatně. V dalším roce přibude obor Motion design, který bude 
s oborem OPP včleněn do jedné třídy. Celkový počet žáků střední školy na Francouzské
poklesl na 210 žáků. Dohromady bylo ve střední škole 454 žáků.
Obory Vyšší odborné školy restaurátorské mají sice společný základ – restaurování, ale
společně vyučované jsou pouze přednášky z dějin umění a některé specializované od-
borné přednášky. Jinak, v zájmu dosažení co nejvyšší specializace a odbornosti,
(včetně výuky cizích jazyků) se vyučují po oborech. Obory oděvní design a manage-
ment jsou oddělené zcela a jsou vyučovány samostatně (pouze v cizím jazyce jsou roz-
děleni spíše podle stupně pokročilosti a nikoliv pro vyučování odborného cizího
jazyka). Na vyšší odborné škole v tomto školním roce studovalo celkem 170 studentů,
restaurování studovalo 78 studentů, oděv 48 a management 44 studentů. Všechny
tyto údaje se vztahují k datu 30. 9. 2013. Je zřetelné, že regresivní populační křivka
se již dostává i na terciální vzdělávání. 
Pro obě budovy se dováží strava z Gymnásia Vejrostova, počet strávníků dokazuje, že
v obou výdejnách stravy chutná. V obou budovách je zřízena knihovna, která je prů-
běžně doplňována beletrií a především odbornou literaturou. Na vyšší odborné škole
je doplňován knižní fond i formou nákupů odborné literatury v zahraničí. Škola ode-
bírá řadu časopisů, které se svojí odborností vztahují k vyučované problematice, vyu-
čující i studenti tak získávají aktuální informace. Vyučující organizují návštěvy divadel,
koncertů a filmového cyklu pro středoškoláky, informují o literárních novinkách apod. 
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Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:
Střední škola umění a designu Střední škola stylu a módy

Obory vyšší odborné školy:
Vyšší odborná škola restaurátorská

Škola měla na všech svých pracovištích celkem 624 žáků. 
Vyučující českého jazyka na Husově ulici odešla na mateřskou dovolenou, proto tento
školní rok nebyl organizován týden tvůrčího psaní pro 4. ročníky. Na zástup byla při-
jata paní Mgr. Petra Černínová, která obohatila kulturní nabídku pro žáky školy jinak:
především domluvila představení a autorská čtení, která se odehrála přímo v budově
školy: LiStOVáNí knihou Faktor Merde a následná diskuse s autorem knihy Stephenem
Clarkem, LiStOVáNí knihou Tomáše Sedláčka: Ekonomie dobra a zla a také formou
jarní a podzimní tematické procházky po brněnských divadlech, kdy se studenti se-
známili s polohou divadla, se zajímavostmi z historie budov i souborů, prošli si foyer
divadla a pokladny. Získali také informace o tom, jak získat co nejvýhodněji vstupenku
i v jakém oblečení se do konkrétního divadla vypravit.
Vedle pravidelných lyžařských kursů pro první ročníky, pořádá škola také vodácký vý-
cvikový kurs a cykloturistický kurs. 
Důležité pro další uplatnění v praxi jsou exkurze do podniků a provozů i absolvování
povinných praxí. Škola spolupracuje s výrobními podniky i obchodními firmami (IKEA,
KIKA, KARS, Nová Mosilana...), s grafickými studii i tiskárnami, s řadou OSVČ při pří-
pravě žáků pro jejich uplatnění (pokud nepokračují ve studiu na vysokých školách).
Výrazný rozdíl je stále mezi oběma částmi střední školy v počtu přijatých absolventů
na vysoké školy. Ze střední školy umění a designu se až 70 % absolventů dostává na
vysoké školy, především výtvarného charakteru, o které má zájem. V roce 2013/2014
měli studenti čtvrtých ročníků možnost navštěvovat přípravné hodiny k maturitě 
a v týdnech odborných maturit byly organizovány hodiny zaměřené na nácvik doved-
ností potřebných k úspěšnému složení státní maturity. Studenti čtvrtých ročníků mo-
hou také využívat webové stránky http://ssurkaaj.webnode.cz/ a mohou procvičovat
svoji slovní zásobu na stránkách quizlet.com. Žáci ostatních ročníků měli také mož-
nost účastnit se pravidelných hodin doučování. Pro studenty, kteří s anglickým jazy-
kem na střední škole začínají (nebo jsou slabší), byly vypracovány individuální plány,
doprovázené individuálními konzultacemi. Knihovnička zjednodušené četby byla dopl-
něna novými tituly. Škola se zapojila do projektu AIESEC. Do výuky občanské nauky
byly pokusně zavedeny prvky CLIL. Pedagožky se zúčastnily několika metodických se-
minářů a konferencí organizovaných ILC Czechoslovakia a jazykových konferencí po-
řádaných jazykovými školami PARK a ILC International House Brno, organizací
CERMAT, Cambridge a Britskou radou. 
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Ročník Počet skupin Počet studentů
1. 1 31
2. 1 23
3. 1 24

celkem 3 78

Ročník Počet tříd Počet žáků
1. 3 75
2. 2 59
3. 2 58
4. 2 52

celkem 9 244

Ročník Počet tříd Počet žáků
1. 2 43
2. 2 46
3. 3 62
4. 3 59

celkem 10 210

Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu

Ročník Počet skupin Počet studentů
1. 2 44
2. 2 25
3. 2 23

celkem 6 92

Z diskuse s autorem knihy panem Stephenem Clarkem

Listování knihou Tomáše Sedláčka: Ekonomie dobra a zla



Celkový přehled personální situace (po 1. 1. 2013)

Počty pracovníků školy ze všech částí (přepočtený stav)

Útvar Funkce SŠUD VOŠR SŠSM a VOŠ Celkem
Pedagog. pracovníci ředitel 1 1

učitel 33,8 13,76 33,47 82,03
včetně zástupce ředitele 1 1 1 3
celkem 34,8 13,76 33,47 83,03

Nepedagog. pracovníci 9 0 14,25* 23,25
* včetně VOŠR

Kvalifikace a aprobovanost

Učitelé SŠUD   Učit. SM a VOŠ
Odborná kvalifikace (v %) 98 97,6 
Aprobovanost (viz pokyn – v %)                                     100 100

Věkové složení pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků (celkem)

Typ kurzu/školení Počet zúčastněných
Nová maturita (hodnotitelé, komisař...) 6
Speciální odborné semináře 11
Seminář pro učitele cizího jazyka 14
Pedagogické školení – DPS 1
Provozní zaměstnanci 5
Celkem 39

Poradenské služby na SŠUD

Poradenské služby na SŠSM
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Fyzický počet Kvalifikace Dosažené vzdělání Věk
do 35 let   35–50 let 50–D

Výchovný poradce 1 zástup za mateřskou VŠ 0 0 1
Šk. metodik prevence 1 2 semestry VŠ, školení VŠ 1 0 0

Nová učitelka paní Mgr. Petra Černínová výrazně obo-
hatila pedagogický sbor školy na Husové ulici.

Při hodnocení klauzurních prací se posuzují i figurální
kresby.

Od 6. 1. 2014 vykonává činnost metodika prevence za Mgr. Petru Lužovou, která ode-
šla na mateřskou dovolenou, paní Mgr. Jiřina Rešková. MgA. Martina Deissová do-
končí DPS v říjnu 2014, MgA. Alena Kurfürstová a MgA. Tomáš Hrubiš zahájí DPS
v říjnu 2014. Mgr. Romana Siebenbürgerová úspěšně ukončila studium pedagogic-
kého minima a magisterská navazující studia Dějin umění. MgA. Tomáš Hrubiš 
úspěšně ukončil magisterská navazující studia na Fakultě výtvarných umění (VUT).

Věk Učitelé SŠUD Učitelé VOŠR Učit. SM a VOŠ
do 29 let 1 3 2
30–39 let 11 11 8
40–49 let 6 1 11
50–do vzniku nároku na SD 18* 8 17
Důchodový věk 3 1 2
Celkem 39 24 40
* včetně ředitele

Fyzický počet Kvalifikace Dosažené vzdělání Věk
do 35 let   35–50 let 50–D

Výchovný poradce 1 4 semestry VŠ, rozšiř. školení VŠ 0 1 0
Šk. metodik prevence 1 special. studium pro ŠMP VŠ 0 1 0



Údaje o pedagog. pracovnících v části střední školy umění a designu
(Husova) ve školním roce 2013/2014

Č. Prac. zařazení Velikost úvazku Kvalifikace Aprobace Praxe
1. ředitel 1 VŠ OP 33
2. zástupce ředitele 1 VŠ TEV, Z 34
3. učitel 1 VŠ OP 22
4. vedoucí oboru 1 VŠ OP 28 
5. třídní učitel 0,9 VŠ ČJ 9
6. učitel 1 VŠ OP 39
7. vedoucí oboru 1 VŠ OP 39
8. učitel 0,9 SŠ OP 26
9. učitel 0,6 (SŠ) SŠ OP 28

10. učitel 1 SŠ OP 26
11. učitel 1 VŠ OP 25
12. učitel 0,9 VŠ OP 2
13. učitel 1 SŠ OP 33
14. učitel 0,7 VŠ OP 10
15. třídní učitel 0,9 VŠ OP 14
16. vedoucí oboru 1 VŠ OP 17
17. učitel 1 SŠ OP 12
18. třídní učitel 1 VŠ TEV, Bi 26
19. třídní učitel 0,2 VŠ M, TEK 39
20. učitel 0,4 VŠ OP 1
21. učitel 1 VŠ OP 16
22. třídní učitel 1 VŠ M,TEK, INF 5
23. učitel 0,7 VŠ OP 9
24. vedoucí oboru 0,9 VŠ OP 4
25. učitel 1 VŠ OP 31
26. učitel 0,2 VŠ OP 3
27. učitel 0,4 VŠ OP 32
28. vedoucí oboru 1 VŠ OP 35
29. učitel 1 SŠ OP 31
30. třídní učitel 1 VŠ AJ, OBN 12
31. učitel 1 SŠ OP 34
32. učitel 0,2 VŠ OP 35
33. vedoucí oboru 0,8 VŠ OP 33
34. učitel 0,8 VŠ OP 27
35. vedoucí oboru 1 VŠ OP 28
36. učitel 1 SŠ OP 31
37. třídní učitel 1 VŠ ČJ, AJ 27
38. učitel 1 VŠ OP 12
39. učitel 0,4 VŠ OP 1

Vedoucí oboru Výstavnictví – Nová média byla jmenována MgA. Martina Nováková.
Pro vyučování figurální kresby byl na částečný úvazek přijat BcA. Jakub Konvica, ab-
solvent školy a vynikající kreslíř, který ještě dokončuje magisterská studia na FaVU
Brno. Pro obohacení vyučování na oboru Fotografie a média (video, kamera, režie) byl
přijat MgA. Jiří Zikmund. 

5

Ukázka vědecké ilustrace (list kalendáře). 

Tvarové studie Produktového designu.



Údaje o pedagog. pracovnících na střední škole stylu a módy a vyšší od-
borné škole oděvního designu a managementu ve školním roce 2013/2014

Č. Prac. zařazení Velikost úvazku Kvalifikace Aprobace Praxe
1. zástupkyně ředitele 1 VŠ OP 34
2. třídní učitel 0,9 VŠ BI, MA 8
3. vedoucí oboru SŠ 1 VŠ OP 28 
4. třídní učitel 1 VŠ OP 14
5. třídní učitel 1 VŠ OP 8
6. učitel 0,48 VŠ OP 13
7. učitel 0,86 VŠ OP 1
8. třídní učitel 0,86 VŠ OP 32
9. třídní učitel 1 VŠ OP 32

10.     vedoucí oboru VOŠ 0,95 VŠ OP 15
11. vedoucí oboru SŠ 1 VŠ OP 14
12. učitel 0,52 VŠ OP 15
13. učitel 1 VŠ CJ, NJ 23
14. ved. stud. skup. 1 VŠ OP 20
15. vedoucí oboru SŠ 0,86 VŠ OP 26
16. učitel 0,9 VŠ DEJ, ČJ 31
17. učitel 0,48 VŠ OP 1
18. učitel 1 VŠ TV 3
19. učitel 1 VŠ AJ, RJ 26
20. ved. ob. VOŠ, ved.st.sk. 0,95 VŠ OP 39
21. třídní učitel 1 VŠ OP 4
22. ved. stud. skup. 0,86 VŠ OP 38
23. učitel 0,19 SŠ OP 38
24. učitel 0,43 VŠ OP 32
25. třídní učitel 0,95 VŠ ČJ, RJ, OBN 21
26. třídní učitel 1 VŠ AJ, NJ 28
27. ved. stud. skup. 1 VŠ OP 31
28. třídní učitel 1 VŠ OP 2
29. učitel 0,81 SŠ OP 34
30. učitel 0,9 SŠ OP 35
31. třídní učitel 0,9 VŠ OP 36
32. učitel 0,81 SŠ OP 36
33. učitel 0,95 SŠ OP 33
34. ved. stud. skup. 1 VŠ AJ, RJ 15
35. učitel 0,81 VŠ TV, OBN 22
36. učitel 0,67 VŠ OP 17
37. třídní učitel 1 VŠ TV, BV 27
38. ved. stud. skupiny 1 VŠ RJ, NJ, OBN 24
39. ext. učitel 0,14 VŠ OP 29
40. ext. učitel 0,29 VŠ OP 27

Na konci předchozího roku odešla ze školy řada pedagogů jednak z vlastní vůle: Mgr.
Michal Botek, Mgr. Svatava Štěpánková, nebo pro nadbytečnost: Marie Ambrožová,
Mgr. Vladimíra Halouzková, Ing. Richard Šafář, nebo na mateřskou dovolenou: Mgr.
Petra Lužová, nebo do důchodu: Ing. Lenka Plačková. Novými kolegyněmi ve sboru
jsou MgA. Alena Kurfürstová, která byla přijata na poloviční úvazek na vyučování gra-
fických programů a ICT a Mgr. Karolína Lišková, vyučující tělesné výchovy a angličtiny.
Ze školy odešla na konci školního roku 2013/2014 Mgr. Helena Koláčná (německý ja-
zyk) pro nadbytečnost a také paní Mgr. Petra Vlašínová, pro kterou po mateřské 
a rodičovské dovolené nebylo další uplatnění.

6



Údaje o pedagogických pracovnících na vyšší odborné škole restaurátorské

Č. Prac. zařazení Velikost úvazku Kvalifikace Aprobace Praxe
1. zást. ředitele, tříd. 1 VŠ OP 11
2. ved. oboru 1 VOŠ OP 9
3. ved. oboru 0,67 VOŠ OP 13
4. ved. oboru 1 VŠ OP 32
5. učitel 0,76 VŠ AJ 17
6. učitel 0,29 VŠ NJ 10
7. učitel 0,52 SOU OP 33
8. učitel 0,71 SŠ OP 27
9. učitel 0,9 VOŠ OP 3

10. učitel 0,57 SŠ OP 28
11. učitel 0,86 VŠ OP 11
12. učitel 0,76 VŠ OP 10
13. ved. stud. skup. 1 VŠ OP 35
14. učitel 0,52 VŠ OP 8
15. učitel 1 VŠ OP 11
16. učitel 0,57 VŠ CH 4
17. externí učitel 0,29 VŠ OP
18. externí učitel 0,33 VŠ OP
19. externí učitel 0,29 VŠ CH
20. externí učitel 0,05 VŠ F
21. externí učitel 0,01 VŠ OP
22. externí učitel 0,19 VŠ OP
23. externí učitel 0,14 VŠ OP

Na interní úvazek byla přijata Mgr. R. Bačovská, pedagog pro výuku chemie a labora-
torního cvičení. Její původní externí úvazek byl navýšen o úvazek Mgr. V. Kubáta a Mgr. 
Z. Moravce, Ph.D.

Údaje o nepedagogických pracovnících, pracoviště Husova 10

Č. Prac. zařazení Velikost úvazku Stupeň vzdělání
1. ekonomka, účetní 1 ÚSO
2. účetní mzdová 0,3 ÚSO
3. sekretářka 0,8 VŠ
4. účetní 1 ÚSO
5. školník, topič 1,05 ÚSO 
6. uklízečka 1 ZŠ
7. uklízečka 0,6 ZŠ
8. uklízečka 0,6 ÚSO
9. uklízečka 0,6 ZŠ

10. uklízečka 0,5 SOU
11. ved. výdej stravy 0,7 SOU
12. pomoc. kuchyň 0,5 SOU
13. správce počít. sítě 0,5 ÚSO

7

Zcela nahoře: mikroskopický průzkum (během odborné
praxe v Německu) a průzkum formou tomografie 
v Ostravě (nahoře).
Restaurátorský ateliér v mnichovském Nymphenburgu.
Depozitář v objektu kláštera v Plasech (úplně dole).



Údaje o nepedagogických pracovnících, pracoviště Francouzská 99 a 101

č. Prac. zařazení Velikost úvazku Stupeň vzdělání
1. domovník 1 SOU
2. tech. prac. 0,5 SOU
3. uklízečka 1 SOU
4. účetní, personalistka 1 ÚSO
5. odborný referent 1 ÚSO 
6. uklízečka 1 SOU
7. ved. tech. prac. 0,75 ÚSO
8. uklízečka 1 SOU
9. uklízečka 1 SOU

10. vrátná 1 SO
11. knihovník, archivář 1 ZŠ
12. uklízečka 0,5 ZŠ
13. pomoc. kuchyň 0,5 ZŠ
14. asistentka 1 ÚSV
15. správce počítač. sítě 1 ÚSO
16. ved. výdej stravy 0,75 SOU
17. uklízečka 0,25 SOU

Pozice 1+2, 12+13, 16+17 jsou kumulované. Od října 2013 nastoupil jako správce
počítačové sítě v budovách Francouzská 99 a 101 pan Jiří Vágner.

Údaje o přijímacím řízení na SŠUDSM a VOŠ Brno

Ve střední škole stylu a módy bohužel přetrvává rozdíl mezi přijatými a těmi, kteří re-
álně nastoupí. Během studia je zde také výraznější fluktuace. I na oborech vyšší od-
borné školy resturátorské se ale již projevuje pokles populační křivky. Přijímací řízení
na obor Výrobní a obchodní management textilu se v tomto školním roce již neko-
nalo.

Obor                               1. kolo – počet      Další kola – počet       Počet celkem
Kód Název přihláš. přijat. přihláš. přijat. přijat. zápis. list

8241M/01 Užitá malba – malířství 21 9 0 0 10 10
8241M/03 Scénická a výstavní tvorba – nová média 9 6 2 2 8 8
8241M/05 Grafický design 42 12 0 0 12 12
8241M/05 Grafický design – ilustrace 36 11 0 0 11 11
8241M/11 Design interiéru 39 12 0 0 12 11
8241M/04 Průmyslový design – produktový design 14 10 0 0 10 9
8241M/02 Užitá fotografie a média 25 13 0 0 13 13
8242N003 Konzervování a restaurování keramiky 6 5 3 3 8 6
8242N004 Konzervování a restaurování nábytku 20 11 0 0 11 11
8242N012 Konzervování a restaurování malířských technik 11 9 5 3 12 9
31-41-M/01 Textilnictví – obchodní podnikání a propagace 5 4 20 14 18 8
82-41-M/05 Grafický design – motion design 14 8 16 11 19 12
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů – design oděvu 27 13 7 2 15 14
82-41-M/14 Textilní výtvarnictví – design interiéru a textilu 13 8 10 4 12 11
82-41-N/03 Výtv. a umělec. tvorba – oděvní a textilní design 42 28 2 1 29 25

Celkem 324 159 65 40 200 170

8
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Pro zájemce o studium jsou organizovány Dny otevřených dveří v obou částech střední
školy i na Vyšší odborné škole. Během těchto dnů se zájemci mohou seznámit nejen
s díly žáků a studentů, ale mohou konzultovat úroveň svých prací s vedoucími oborů,
a lépe se tak připravit na talentové zkoušky. Mimo tyto dny se škola každoročně
účastní Veletrhu středních škol v Brně a také Veletrhu vysokých a vyšších odborných
škol Gaudeamus v Brně na BVV. Výtvarné řešení stánku na Veletrhu středních škol je
také každoročně jedním z úkolů oboru výstavnictví – ten nejzajímavější (ale také fi-
nančně nenáročný) je pak realizován. Pro vyšší odbornou školu je stánek koncepčně
řešen jako vzpomínka na minulé časy a také na profesní restaurátorské možnosti, jak
vrátit původní krásu předmětům z minulosti, v kombinaci s ukázkami oděvních mo-
delů. Další divácky velmi navštěvovanou akcí, které se tradičně VOŠ účastní, je
Brněnská muzejní noc. Velmi působivá instalace na hradě Špilberk představující celou
VOŠ byla kladně hodnocena zejména pro praktickou ukázku restaurování, kterou za-
jistilo celkem šest studentů pod lektorským dozorem, a pro instalaci absolventských
scénických a módních návrhů.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Výsledky maturitních zkoušek

Počet žáků kon. zkoušku Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nepřipuštěn
SŠUD          52* 14 35 2 0
SŠSM          61** 7 48 5 0

* Jedna žákyně, která úspěšně vykonala písemné části státních maturitních zkoušek, se omluvila ze zdravotních dů-
vodů z konání ústní maturitní zkoušky.
**Jedna žákyně, která úspěšně vykonala písemné části státních maturitních zkoušek, byla omluvena z konání ústních
maturitních z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou.

Odborné maturitní práce na SŠUD byly zadány 14. 4. 2014 a realizovány v době od
22. 4. do 16. 5. 2014. Během této doby proběhly také státní maturitní testy a píse-
mné práce (2. 5.–7. 5. 2014). Školní ústní profilová část státní maturity, včetně ob-
hajoby odborné práce, se konala ve dnech 26.–30. 5. 2014. Krajským úřadem byl do
funkce předsedy maturitní komise ve třídě A jmenován kolega ze Střední školy prů-
myslové a umělecké v Hodoníně pan MgA. Roman Šafránek, ve třídě B byla předsed-
kyní paní ak. mal. Eva Výborná ze Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České
v Českém Krumlově. Ze SŠUD vykonával předsedu maturitní komise ak. mal. Pavel
Luffer (Střední škola uměleckomanažerská Brno), MgA. Věra Chovancová (Anežka
Česká) a Ing. Drahomír Nantl (Střední škola průmyslová a umělecká v Hodoníně).
Na SŠSM byl termín zadání odborných maturitních prací uměleckých oborů 7. 4. 2014,
termín odevzdání 16. 5. 2014. Praktická zkouška vzdělávacího programu Obchodní
podnikání a propagace proběhla ve dnech 14. 4. a 15. 4. 2014. Ústní maturitní zkoušky
se konaly současně ve třech třídách v době od 26. 5.  do 30. 5. 2014. Krajským úřadem
byli do funkce předsedy maturitní komise pro rok 2014 jmenováni MgA. Miloslava
Svobodová ze Střední uměleckoprůmyslové školy Helenín (třída 4.O), ak. mal. Jaroslav
Habrman ze Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí (třída 4.Q) a Ing.
Miroslava Priknerová ze Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy technické Brno
(třída 4.AT). Naopak Mgr. Jana Brejtrová byla předsedkyní v SPŠ a VOŠ technické v Brně
a Ing. Lubomír Hýbl byl předsedou maturitní komise v SUPŠ v Ústí nad Orlicí. Funkci
školního maturitního komisaře na jiné škole vykonávala Mgr. Jiřina Rešková.

Výsledky absolutorií na vyšší odborné škole

Počet stud. kon. zkoušku Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nepřipuštěn
VOŠR 24 9 15 0 1
VOŠODaM 22 7 15 0 0

Ukázka restaurování během Muzejní noci na Špilberku.

Instalace prací prvního maturitního ročníku oboru
Design interiéru a textilu v ateliéru Motion design.

Z obhajoby dvou studentek vyšší odborné školy oděvní.

Práce oboru produktový design – lesní krmítko pro zvěř.



Absolutorium na Vyšší odborné škole oděvního designu a managementu se uskuteč-
nilo v době od 2.–6. června 2014, v části vyšší odborné školy restaurátorské se ko-
nalo od 23. do 25. června 2014. Předsedou absolutoria VOŠR byl pan ak. mal. Roman
Kárník z Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové
školy v Praze-Žižkově. Předsedou oděvního designu byl doc. ak. mal. Svatoslav Krotký
a předsedkyní na oboru textilního managementu Ing. Jarmila Hnidáková. Celkově
měly práce na Vyšší odborné škole vynikající úroveň. 

Zameškané hodiny, výchovná opatření na Střední škole umění a designu

Ve Střední škole umění a designu dva žáci svoje studium přerušili, 1 žák svoje studium
na SŠUD ukončil, další opakuje ročník. Z vyšší odborné školy restaurátorské v školním
roce 2013/14 odešlo překvapivě celkem 12 studentů.

Zameškané hodiny, výchovná opatření na Střední škole stylu a módy

Poměrně vysoký počet žáků, kteří během školního roku ukončili vzdělávání, souvisel
především s jejich neschopností učivo zvládat a naopak s možností vyhnout se úpl-
nému dopadu přestupem na jinou školu. Často se tak stává, že se žák již nedostaví 
k opravné či doplňkové zkoušce a raději volí cestu přestupu na jinou školu, kde ho 
i přes studijní problémy přijmou. Dvě studentky ze zdravotních důvodů požádaly 
o přerušení vzdělávání. Přestupem z jiné školy na naši školu se naopak jeden žák vrá-
til a úspěšně vykonal rozdílové zkoušky.
Na Vyšší odborné škole oděvního designu a managementu byl odchod studentů také
výrazný, během školního roku ze školy odešlo celkem 23 studentů. Vysoký počet těch,
kteří studia zanechali, souvisí s jejich odchodem během prvního ročníku: na oboru ma-
nagementu jich 15 studia zanechalo, na oboru oděvního designu 8. První ročník se tak
stává spíše možností úniku před problémy, které jsou za branami školy, příp. se škola
stává přípravkou pro odložený vstup na vysoké školy. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Školení k maturitní zkoušce: konzultační seminář k ústní zkoušce z českého jazyka
(Mgr. Krákorová, Mgr. Rešková), účast na konferenci CHILL OUT – prezentace učeb-
nice vhodné pro přípravu k maturitní zkoušce z anglického jazyka (Mgr. Sabolová,
Mgr. Švaňhalová). Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře (Mgr. Rešková).
Pedagogické školení: účast na konferenci Live the language – Oxford University Press
(Mgr. Sabolová, Mgr. Švaňhalová, Mgr. Lišková, Mgr. Študentová, Mgr. Zelinková), 
seminář k výuce anglického jazyka (Mgr. Študentová, Mgr. Chlumská, Mgr. Zelinková,
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Počet Předčasné ukončení
Roč. Vyznamen. Prospěli Neprosp. Neklas. Neoml. hod.    Přeruš.    Vyloučení  Z prospěch.  Z jiných

1. 14 60 0 0 146 0 0 1 1
2. 12 47 1 0 92 0 0 0 0
3. 10 48 0 0 152 2 0 0 0
4. 15 37 0 0 24 0 0 0 0

Celkem 51 192 1 0 414 2 0 1 1

Počet Předčasné ukončení
Roč. Vyznamen. Prospěli Neprosp. Neklas. Neoml. hod.    Přeruš.    Vyloučení  Z prospěch.  Z jiných

1. 8 28 2 0 48 0 0 2 6
2. 10 36 1 0 11 0 0 1 0
3. 5 51 2 0 160 1 0 2 3
4. 6 52 0 0 110 1 0 0 0

Celkem 29 167 5 0 329 2 0 5 9



Mgr. Lišková), konference ILC jazykových škol – Mgr. Študentová. Účast na semináři 
o motivaci žáků k výuce německého jazyka (Mgr. Výravská), seminář o základech fi-
nanční matematiky (Mgr. Brejtrová), seminář o moderní technologii a interaktivních
prvcích ve výuce dějepisu (Mgr. Krákorová), Moderní československé dějiny; 8 hodin
(Mgr. Krákorová), Metodický seminář eTwinning pro pokročilé (Mgr. Táborská).
Zástupce ředitele VOŠ absolvoval školení Stress manager a školení programu
Rhinoceros. Pedagogické minimum úspěšně ukončila Mgr. Siebenbürgerová, magis-
terské navazující studium FAVU (VUT) dokončil MgA. Hrubiš.
Ekonomická referentka, personalistka a sekretářka VOŠ, v závislosti na změnách 
v předpisech a zákonech, prošly školením o sociálním pojištění, dani z příjmu, účet-
nictví, cestovních náhradách, účetní uzávěrce a personalistice. Vedoucí a pomocnice 
v obou výdejnách stravy absolvovaly školení na téma Hygienické požadavky ve stra-
vovacích službách.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Tak jako každoročně byl i letos v předjaří (9. 3.–15. 3. 2014) uspořádán lyžařský vý-
cvikový kurz pro 1. ročník obou částí školy na tradičním místě – chatě Barborka pod
Pradědem v Jeseníkách. V rámci vodáckého kursu, organizovaného na SŠUD, se jela
řeka Otava. Další aktivity po jednotlivých částech. 
SŠSM:
Zájezdy do Vídně – tematicky a jazykově zaměřené zájezdy na výstavy do Albertiny 
a Belvederu (říjen 2013), další zájezd také do Vídně – na návštěvu sídla OSN (2AT,
3AT – prosinec 2013), zájezd do adventní Bratislavy (2.O, 3.O) na Bratislavský hrad,
do Galerie města Bratislavy a do Muzea moderního umění DANUBIANA, (prosinec
2013). Další poznávací zájezdy byly do Zelené Hory, Prahy, Kutné Hory. Zajímavá byla
návštěva vily Tugendhat (tři skupiny žáků), exkurze na výukové programy v MG, na
Mezinárodní bienále grafického designu Brno pro žáky 2.O a 3.V  v červnu 2014, na
výstavy v prostorách Moravské galerie (Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové mu-
zeum, Místodržitelský palác). Studenti prvního ročníku SŠ a VOŠ oboru textilnictví se
účastnili exkurze do podniku Nová Mosilana, na výstavu loutek v divadle Radost 
v Brně, na festival mladé módy Arcolor.  V rámci praxe 2. a 3. ročníků OPP škola nově
spolupracovala s firmou REALMEDIA Brno a Fantal Brno. Z dalších akcí: filmové před-
stavení Anna Karenina, Zlodějka knih (1.–3. ročník), exkurze do Mahenova památníku
(1. ročník), návštěva KJM Brno (1. ročníky). Ve škole iniciovaly učitelky českého jazyka
olympiádu českého jazyka (1.–3. ročník), žáci se účastnili i městského kola. Další nad-
standardní akce: účast na mezinárodním projektu Edison ve spolupráci s organizací
AIESEC (zapojení zahraničních stážistů do výuky anglického jazyka), příprava projektu 
v rámci programu Erasmus+ se zaměřením na odbornou praxi studentů. Sportovně-
turistický týden pro žáky 1. ročníků v okolí Brna, v tělocvičně a na hřišti školy proběhl
26. 5.–30. 5. 2014.
SŠUD:
Učitelé DVK a MU (jako každý rok) připravili zájezdy: 13.–18. října 2013 do Frankfurtu
nad Mohanem, Remeše (Notre Dame, Sv. Jakub, Sv. Remigius) a do Paříže (Louvre,
Palais Tokyo, Centre Pompidou, Musée de l’Orangerie, Orsay, Notre Dame, Saint
Chapelle, Musée Rodin), 11. 12. 2013 do Vídně (Albertina, MuseumsQuartier, MU-
MOK), 30. 3.–7. 4, 2014 do Itálie (Orvieto, Řím, Vila Adriana Tivoli, Neapol, Paestum,
Pompeje, San Gimignano, Siena, Florencie), 13.–17. 4. 2014 do Berlína (Pergamon
Museum, Neues Museum, Bauhaus Archiv, Hamburger Banhof, Židovské muzeum,
Gemäldegalerie, Neue National Galerie). Všechny obory také pořádají pro žáky 2. roč-
níku většinou v průběhu předmaturitního týdne malířský, kreslířský nebo fotografický
týdenní plenér. Pro školu jsou velmi důležité výstavy klauzurních prací všech oborů,
připravené a vystavované pro pololetní a závěrečné hodnocení. Vyhlášena byla dvě té-
mata: v prvním pololetí pro 4. ročník v předtermínu téma: IRONIE, pro 1.–3. ročník
téma MINULOST.  Ve 2. pololetí to bylo téma KRAJINA JINAK. V soutěži Figura 2013
škola získala dvě ocenění.
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Zájezd do Berlína a okolí (nahoře), zájezd do Itálie (dole).



Šuřinky byly v tomto školním roce dvoje: první byl ples „pro starší a pokročilé“, který
je součástí akcí k 90. výročí školy. Žákovská obec ve spolupráci se Sdružením Šuřka
uspořádala své studentské maškarní Šuřinky, téma znělo „Šuřinky k nakousnutí.“
Většina dalších akcí byla pořádána jednotlivými studijními obory:
Obor Užitá malba 
Žáci se zúčastnili mezinárodní studentské soutěži OSKAR v Ostravě, škola v ní získala 
2., 3. a 4. místo. Obor také připravil kurs pro uchazeče o studium v listopadu 2013. 
• Samostatné výstavy ved. oboru Petra Veselého: „Několik obrazů“, říjen–listopad
2013, Galerie Petr Novotný, Praha, „Chodba v sobotu“, listopad–leden 2014, Galerie
Aspekt, Brno, „Básníci před mikrofonem“ (fotografie) květen 2014, Literární kavárna
knihkupectví Academia Brno, „Dveře se zábradlím“, červenec–září 2014, Památník
Terezín, Muzeum ghetta.
• Kolektivní výstavy Petra Veselého: „Čmáranice“, září–říjen 2013, Brno, Café Steiner,
putovní výstava, „Collection Moravia“, červen–září 2013, Litva, „Příležitost“,
květen–červen 2014, Brno, Galerie ARS, „Trasy a schránky“, červen 2014, Kroměříž, 
„O myších“, červen–srpen 2014, Pardubice, Galerie FONS, Mikulovské výtvarné sympo-
zium „dílna“, srpen 2014. Petr Veselý byl také autorem řady akcí pro rozhlas, zahajoval
výstavy nebo byl jejich kurátorem. Realizoval také svá umělecká díla v architektuře.
MgA. Věra Chovancová (Kotlárová) se účastnila kolektivní výstavy „Identita – úhel po-
hledu na ženu“, květen–září 2013 v Muzeu romské kultury v Brně.
Obor Grafický design připravil pro uchazeče o studium tři setkání zaměřená na
praktickou přípravu na talentové zkoušky a konzultaci domácích prací. Studenti oboru
se účastnili veřejné soutěže na nový vizuální styl města Bučovic, pracovali také na pla-
kátech určených pro doprovodnou výstavu ke stálé expozici Muzea města Brna 
o brněnské architektuře, která se bude realizovat na podzim 2014. Obor spolupracoval
s Centrem pro léčbu závislých na tabáku ve Fakult. nemocnici u sv. Anny na protiku-
řácké kampani. V květnu byli studenti druhého ročníku na plenéru na Jalovém dvoře. 
Obor Grafický design – ilustrace
Anna Paděrová získala druhé místo v soutěži CZ.KOMIKS 13 za svůj komiks Vrána.
Vedoucí oboru Pavel Dvorský uspořádal výstavu svých kreseb u příležitosti vydání
knihy „Evoluce člověka“ v březnu 2014 v knihkupectví Academia v Brně. V dubnu
2014 vystavil své vědecké kresby i grafiky v galerii Společenského centra v Adamově.
Žáci druhého ročníku absolvovali plenér v Městečku Trnávka. Z oboru se tradičně do-
stávají téměř všichni absolventi na vysoké umělecké školy.
Obor Průmyslový design – produktový design. Žáci se účastnili těchto soutěží:
Mladý obal 2014, Artzept 2014, Studentský design středních škol. Žáci spolupracovali
na výstavách: Amisart v Pohořelicích, v galerii Anne Frank. Obor také realizoval pří-
pravný kurs pro zájemce o studium. V Praze navštívil výstavu Design blok. Svými pra-
cemi se žáci podíleli na výstavě Zpřítomnění a na sochařském sympoziu v Brně.
Obor Design interiéru se účastnil studentské soutěže GRAND PRIX MOBITEX 
na Mezinárodním veletrhu nábytku a interiérového designu v Brně (23.–26. 4. 2014),
kde získal 3. místo za exponát Čajový stolek, autor designu Oto Emr. Cenu Národního
centra nábytkářského designu dostal věšák Kale, autorka designu Kateřina
Skotálková. Cenu Klastru českých nábytkářů za interiérový design získal exponát
Chair No. 1, autor designu Michal Zeman, nedávný absolvent oboru. 
Obor Užitá fotografie a média vystavoval studentské práce v říjnu 2013 v budově
Nejvyššího soudu ČR v Brně. Vedoucí oboru Martin Vybíral s oborovými kolegy však
především připravil a realizoval výstavu k 90. výročí založení školy s názvem
„Retrospektiva“ v Domě umění, v prostorách Domu pánů z Kunštátu. Tato výstava
prací pedagogů a absolventů oddělení fotografie od doby vzniku oboru až po sou-
časnost se konala od 15. 4. do 6. 8. 2014. K výstavě byl vydán katalog a obor se pre-
zentoval i doprovodnou akcí, dílnou Velký formát. Studenti se svými pedagogy také
odjeli na fotografické výstavy do Prahy a do Bratislavy (říjen, listopad 2013). Pro žáky
3. a 4. ročníku obor zprostředkoval přednášky Slezské university – Institutu tvůrčí foto-
grafie a Univerzity Tomáše Bati, ateliéru reklamní fotografie. Vedoucí oboru Mgr. Martin
Vybíral vystavoval v lednu 2014 v galerii U tří knížat v Brně. Jiří Víšek vystavoval svoje
portréty význačných osobností v listopadu 2013 v Galerii knihkupectví Academia v Brně.
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Obor Výstavnictví – Nová média
V únoru 2014 se ve výstavních prostorách Nejvyššího soudu v Brně konala výstava
prací studentů. Tentokrát se svými objekty, sochami, obrazy a instalacemi představil
obor Nová média. Vyučující oboru MgA. Nováková a MgA. Hládeková připravily druhý
ročník žákovských prezentací nazvaných UKRYTO V UMĚNÍ II., které se konaly
10. 3. 2014 v Kabinetu Múz v Brně. Cílem bylo vyzvat studenty školy, kteří tvoří nad
rámec svých studijních povinností a umožnit jim veřejně se prezentovat před publikem.
Akci v Kabinetu Múz navštívilo v průběhu večera více než šedesát posluchačů nejen 
z řad spolužáků, ale i z řad vysokoškoláků a veřejnosti.

AUTOŘI A PŘESAHY 
Michael Janov (4. ročník, Nová média) práce s obrazem, film a technika
Jan Grmela (4. ročník, Nová média) umělecké dílo a kunsthistorik
Jakub Svoboda (3. ročník, UFO) fotografie aktu
Tereza Lišková (3. ročník, GIL) ilustrace a okamžiky
Anna Paděrová (3.ročník, GIL) ilustrace knih
Luciana Kvapilová (3.ročník, PDE) design a objekt
Štepán Krahulec (4. ročník, DIN) design nábytku
Agáta Seeháková (4. ročník, Nová média) šperk, oděv a objekt
Matěj Smetana (3. ročník DIN) Vjing a zvuk

SOUTĚŽ – „MÁŠ UMĚLECKÉ STŘEVO?“
Soutěž Máš umělecké střevo? přibližuje současné výtvarné umění žákům a studentům
středních škol a gymnázií. Pro letošní pátý ročník soutěže vybrali organizátoři soutěže
společné téma „Slovo je umění“, které se věnuje tématu písmene, slova, věty nebo
textu ve vizuálním ztvárnění. Výsledné práce studentů měly vycházet ze zmíněných ná-
mětů. Jejich ztvárnění, volba umělecké přístupu nebo média byla však zcela na nich.
Do finále, které se konalo ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze 16.5.2014, po-
stoupilo celkem 25 projektů studentů škol z celé České republiky, mezi nimi 3 projekty
studentů naší školy. 
Projekt Habakuk:
Alice Šindelářová, 3. ročník 
Nikola Hrudová, 3. ročník 
Lenka Krchňavá, 3. ročník 
Projekt Problematika „nájemníků“ brněnských laviček:
Močárová Galina, 3.ročník
Sokolíčková Barbora, 3.ročník
Šmerdová Veronika, 3.ročník
Projekt Svačinky:
Tomáš Komárek, 3.ročník
Jakub Svoboda, 3. ročník
Všechny tři projekty byly odměněny zvláštní cenou poroty.

ANNE FRANK MEMORIAL
Program vitrínové galerie Anne Frank Memorial ve školním roce 2013–2014 navazo-
val na linii započatou v roce minulém, ve kterém představoval studenty středních škol
v konfrontaci s nárazovými výstavami starších umělců, převážně z řad vysokoškoláků.
Výstavy měly standardně interval jednoho měsíce, galerie sídlí na Orlí 22 v Brně.
Alice Šamalíková a Aneta Veselá 3. 9.–30. 9. 2013
Žaneta Reková a Hana Zatloukalová: 1. 10.–4. 11. 2013 
Blanka Adlerová a Martina Holcová 4. 3.–31. 3. 2014
Tomáš Komárek a Jakub Svoboda 10. 4.–12. 5. 2014
Edita Štrajtová a Jan Grmela 13. 5.–24. 6. 2014
Barbora Sokolíčková a Alice Šindelářová 25. 6.–1. 9. 2014
Martin Dušek a Jan Svatoš 2. 9.–29. 9. 2014

13

Ukryto v umění, Kabinet Múz Brno, 10. 3. 2014



Modelářství a návrhářství oděvů – Design oděvu 
V první polovině září se žáci 3. ročníku zúčastnili plenéru, koncem září se konala módní
přehlídka ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně v Místodržitelském paláci. Začátkem
října žáci a pedagogové navštívili výstavy nejlepších designérů a výrobců Designblok –
na grafické škole na Hellichově ulici v Praze byly vystaveny práce studentů oděvního
oddělení (Miroslavy Janulíkové a Michaely Mathonové), které byly na jaře vybrány mezi
laureáty Studentského designu. V polovině října proběhla přehlídka ve spolupráci 
s Muzeem města Brna na Špilberku, jako součást výstavy Oděvní doplňky.  Od začátku
října také probíhaly kurzy pro modelky pod vedením lektorky Jany Krajinové. Začátkem
listopadu se konala beseda se známou návrhářkou a podnikatelkou Ivetou Řádkovou
– téma Marketing a založení módní značky. V listopadu všichni studenti oděvního od-
dělení navštívili výstavu Voliéra v Moravské galerii. Součástí projektu Voliéra byla 
i přednáška PhDr. Heleny Jarošové, významné teoretičky v oblasti módy. Studenti také
viděli výstavu bývalé učitelky naší školy ak. mal. Jiřiny Strýčkové a v Galerii na Pekařské
proběhla módní přehlídka studentských prací. Ve spolupráci s Wannieck Gallery se stu-
denti 2. ročníku zúčastnili lektorských přednášek Barevná laboratoř a Umění být
umění. Studenti 4. ročníku navštívili výstavu Pán much a zúčastnili se odborného se-
mináře k výstavě. Začátkem prosince proběhla při plese Lékařské fakulty MU Brno ve
Voroněži studentská módní přehlídka. V polovině prosince byla v Besedním domě vý-
stava a prezentace oboru Oděvní design.  V únoru se studenti zúčastnili mezinárodního
veletrhu STYL – KABO. V březnu byly, ve spolupráci s firmou ABB, vytvořeny modely pro
veletržní prezentaci firmy na veletrhu Ampér. V další ročníku soutěže Studentský de-
sign, pořádaný SUPŠ Zámeček v Plzni byly práce Jany Hlouchové, Lucie Pojezné, Elzy
Rauerové a Martiny Slámové vybrány mezi laureáty na Designblok 2014 v Praze. Jako
každý rok škola realizovala přehlídky ve spolupráci s floristy Zahradnické střední školy 
v Rajhradě, konala se módní přehlídka na školním plese Šuřinky. V týdnu výtvarné kul-
tury byl ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU Brno řešen projekt (s)Namašli.
Studenti s pedagogy navštívili mezinárodní výtvarný projekt vysokých škol – FIGU-
RAMA v Kutné Hoře spojený s výkladem a návštěvou historických památek v Kutné
Hoře. V květnu se studenti 2. ročníku zúčastnili Foto-Workshopu. Jako každý rok, pro-
běhla malá přehlídka ve spolupráci s Mendelovou univerzitou Brno v brněnském
Arboretu. Na závěr školního roku se konala přehlídka mladého designu v Kampusu 
v Bohunicích. Byla zahájena spolupráce s italskou organizací SONRISA V&V Italian
Style S.r.l.
Pedagogové výtvarných předmětů se ve svém volném čase zúčastnili odborných cest
do Milána, Benátek, Vídně, Paříže. Navštívili milánské módní firmy, Bienále 
v Benátkách, výstavy ve Vídni a na světový módní veletrh Prêt-à-Porter v Paříži. 

Textilní výtvarnictví – Design interiéru a textilu
Na začátku září proběhl všemi studenty oblíbený křest prvních ročníků. Jde o uvedení
nováčků do kolektivu stávajících žáků a těší se velké oblibě. V říjnu se všichni studenti
oboru zúčastnili mezinárodní přehlídky designu Designblok v Praze. Designblok je je-
dinečná příležitost seznámit studenty se současným designem a jeho trendy. Výstava
probíhala v neobvyklých prostorách např. v Nákladovém nádraží Praha-Žižkov. Během
září a října se žáci třetího a čtvrtého ročníku podíleli na vizuální podobě brněnského
festivalu Duha v Brně ve spolupráci s divadlem Husa na Provázku. S „Husou“ pro-
běhly během roku ještě dvě společné akce: Tematické odpoledne s Václavem Havlem
a účast na Slavnosti masek. Během školního roku žáci navštívili tyto výstavy: komen-
tovanou prohlídku Uměleckoprůmyslového muzea a Pražákova paláce MG, komento-
vanou exkurzi vilou Tugendhat a Jurkovičovou vilou a architektonickou procházku
Masarykovou čtvrtí. Na závěr školního roku byla uskutečněna návštěva Národní gale-
rie v Praze a výstavy Tima Burtona v Domě u Kamenného zvonu. V listopadu se usku-
tečnila přednáška prof. Jiřího Pelcla, předního českého designéra a pedagoga na VŠUP
v Praze. Studenti tohoto oboru poprvé maturovali a výsledkem jejich společné snahy
byla výstava maturitních prací v prostorách školy zpřístupněná veřejnosti. Spolupráce
(praxe) s firmami: Kika, SRP reklama, Svitap, Husa na Provázku.
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Vyšší odborná škola
Prací vedenou napříč všemi obory a ročníky byla příprava výstavního stánku na veletrh
pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2013 na BVV. Další divácky velmi navštěvova-
nou akcí, které se tradičně VOŠ účastní je Muzejní noc v Brně. Velmi působivá instalace
na hradě Špilberk v hradní kapli představující celou VOŠ byla kladně hodnocena 
zejména pro praktickou ukázku restaurování, kterou zajistilo celkem šest studentů pod
lektorským dozorem, a instalaci absolventských scénických a módních návrhů.
Restaurátorské obory
Školní rok 2013–2014 byl pro restaurátorské obory obdobím velkého množství aktivit
souvisejících s realizací projektu Zkvalitnění vyššího odborného vzdělávání a zajištění
prostupnosti do vysokoškolského vzdělávání. Partnerem projektu jsou Přírodovědecká 
a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno. Hlavním cílem celého projektu je za-
jištění prostupnosti vyššího odborného vzdělávání do vzdělávání vysokoškolského.
Důvodem je uznatelnost odborné kvalifikace v rámci EU, což je v souladu s vizí MŠMT
o stabilizaci současného vyššího odborného vzdělávání. Klíčovým přínosem pro celou
cílovou skupinu je zkvalitnění vzdělávání a zvýšení konkurenceschopnosti ve školství
a na trhu práce. Pro budoucí absolventy VOŠR se nabízí možnost získání bakalářského
titulu v navazujícím studiu na Masarykově univerzitě Brno, zkráceném o dva roky. 
V průběhu dvou let trvání projektu byly podrobeny vzdělávací programy na VOŠR kri-
tice, přepracovány a Akreditační komisí vyššího odborného vzdělávání nově akredito-
vány. Souběžně s inovací vzdělávacích programů na VOŠR, vznikaly podklady pro
akreditaci nového studijního oboru na MU. Mezi výstupy dílčích cílů patří sborník ke
dvěma pořádaným konferencím s mezinárodní účastí, nazvaným Profesní informační
technologie a zdroje pro restaurátory a Otázky spojené s degradací a historickými res-
taurátorskými zásahy. Z přednášek a cvičení pedagogů z MU a jiných odborníků
vznikla skripta. Ze studentské konference Praxe konzervování a restaurování umělec-
kořemeslných děl v zahraničí vznikl stejnojmenný sborník. Studentská konference byla
slavnostním vyvrcholením zahraničních odborných praxí studentů VOŠR. Ze 14 podpo-
řených studentů bylo vybráno 9, kteří prezentovali svoji měsíční odbornou praxi v res-
taurátorských ateliérech v Anglii, Francii, Německu a Rakousku.
Jako každoročně absolvovali studenti 3. ročníku v září a studenti 2. ročníku v květnu
odbornou praxi v muzeích, galeriích nebo u soukromých restaurátorů. Výjimku tvoří
studenti oboru Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik, kteří
měli tuto praxi rozšířenou o měsíc říjen a duben. U vybraných studentů proběhly od-
borné praxe v zahraničí: v Rakousku, Francii, Německu a Anglii. Vše bylo plně finan-
cováno ze zmiňovaného OP VK. V rámci podzimní části odborné praxe byli vybraní
studenti zapojeni do mediálně úspěšné akce s názvem Slavkovské restaurování, opět
pod vedením Mgr. Radka Ryšánka. Návštěvníci slavkovského zámku se mohli sezná-
mit s restaurováním a historií velmi cenných keramických a nábytkových umělecko-
řemeslných artefaktů. Nově proběhla obdobná akce Velkomeziříčské restaurování pod
vedením restaurátora Josefa Filipa. Pro studenty byly organizovány různé doplňující
semináře a cvičení, ale také vícedenní kurzy např. řezbářský kurz, kurz pozlacování, 
3D modelování v SW Rhinoceros apod. Další aktivity vyvíjely studijní obory samo-
statně v návaznosti na výuku:
Konzervování a restaurování keramiky
Ve školním roce 2013–2014 proběhla souborná výstava zrestaurovaných keramických
komorových kachlů a středověké keramické plastiky. Výstava trvala od 30. 10. 2013
do 2. 2. 2014. V rámci této výstavy byla vytvořena gotická kamna, která výstavě vé-
vodila a další prodejní předměty z keramiky. Akce velmi zaujala denní tisk a jiná mé-
dia (Deník, Česká televize, Brno žurnál, Databáze knih.cz aj.). Během školního roku
byl zcela zrestaurován soubor polychromovaných keramických figur, které jsou sou-
částí objemného betléma v majetku Římskokatolické farnosti v Mostkovicích, pro kte-
rou se také zhotovovaly repliky Jezulátka a Dona Bosca v několika provedeních.
Zrestauroval se další soubor středověkých nádob a fajánsových předmětů 
z oddělení archeologie a etnografického ústavu Moravského zemského muzea.
Pracovalo se na předmětech od soukromých osob a dalších institucí, se kterými škola
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spolupracuje již léta. Letošní plenér proběhl v objektu Staré huti u Adamova 
v Josefovském údolí u Křtinského potoka, kde studenti 1. ročníku obnovili experi-
mentální vertikální pec, ve které pálili zakuřovanou keramiku a ve dnech určených pro
veřejnost představovali točení na kopacím kruhu.
Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby
Ve školním roce 2013–2014 bylo v rámci výuky restaurování realizováno několik pro-
jektů nebo částí projektů zejména ze soukromých sbírek, z muzeí a památkových ob-
jektů. Pokračovalo se při restaurování dřevěného, polychromovaného, raně barokního
oltáře z kostela v Kochově u Letovic. Studenti 1. ročníku absolvovali první část kaž-
doročního specializovaného řezbářského kurzu a studenti 2. ročníku druhou navazující
část kurzu, kterou zaštiťuje profesionální řezbář P. Novotný, DiS.
Studenti 3. ročníku absolvovali v měsíci září odbornou praxi na restaurátorských pra-
covištích v České republice. Je to druhá měsíční část odborné praxe, kterou v rámci
studia restaurování studenti navazují na předchozí měsíční praxi v jarním semestru 
2. ročníku. Již poněkolikáté se podařilo umístit studenty nejen na významná praco-
viště v Česku, ale také v zahraničí (Anglie, Rakousko, Německo). V jarním semestru
jsme spolu se studenty ostatních oborů restaurování po vzájemné komunikaci s jejími
zástupci navštívili restaurátorskou školu Göring Institut v Mnichově, kde byly před-
běžně dohodnuty podmínky budoucí vzájemné spolupráce mezi našimi školami.
Součástí výuky předmětu Dějiny řemesla bylo několik odborných exkurzí například do
Berlína, Vídně, Prahy a dalších měst a míst se sbírkami historického nábytku.
Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik
V září 2013 zahájil 1. ročník studijní rok plenérem v Mikulově. Smyslem pětidenního
pobytu nastupujících studentů je vytvoření týmové pracovní metody, uvyknutí otevřené
prezentaci vlastní práce před kolegy. Program přednášek je zaměřen na obsah studia
na oboru, metody výuky, požadavky na studenta a ozřejmění historie i aktuálního stavu
památkové péče v ČR v rámci platného památkového zákona. Studenti 3. ročníku na-
stupují v září na dvouměsíční odborné praxe. Praxi považujeme za důležitou součást
odborné speciální restaurátorské průpravy. Téma a rozsah práce studenta jsou před-
běžně konzultovány a písemně doloženy. Vedle nabytých zkušeností i určitého finanč-
ního ocenění získává student z vlastní restaurátorské dokumentace důležitý materiál
pro svoji prezentaci. Praxe končí seminářem, kde jsou dokumentace z praxí předve-
deny. Semináře jsou navštěvovány i studenty ostatních oborů a mají důležitý význam
pro  prestiž přednášejících ve studentské obci. Restaurované předměty jsou sbírkovými
kusy z muzeí a galerií, římskokatolické farnosti nebo soukromý majetek,  např. olejo-
malba sv. Jana Nepomuckého, Elegantní scény, Zátiší se zajícem, Bitvy u Stoků, 
B. Dietrichsteina a K. M. Dietrichsteina, skulptury bičovaného Krista, polychromovaná
dřevořezba Krista na kříži, dřevořezby sv. Sebastiana, sv. Josepha...
Oděvní a textilní design
Výuka je zaměřena na získání teoretické znalosti i praktické dovednosti navrhování 
a modelování konstrukčně i technologicky náročných oděvů, navrhování a výrobě
plošných a prostorových textilií, případně navrhování a zhotovování scénických
kostýmů. Studenti svá díla prezentovali na školních přehlídkách nebo na různých ve-
řejných akcích např. na výstavách v rámci DesignBlok Praha, Figurama 2014 Kutná
Hora, na přednášce „Proměny ženské siluety“ pořádané jako doprovodný program vý-
stavy „VOLIÉRA No.1 oděvní silueta v současné české módní tvorbě“ v Umělecko-
průmyslovém muzeu v Brně. Studenti spolupracovali s firmami na návrzích potisku 
a návrzích oděvů pro kynology, určené pro výrobu ve firmě GAPPAY. Dále spolupraco-
vali s BVV na projektu IN-JOY (vytvoření textilních dekorací, sedáků a prvků pro oddě-
lení prostoru), s BVV na mezinárodním veletrhu STYL-KABO na statické instalaci
modelů v rámci doprovodného programu veletrhu (spolu se SŠ), s divadlem PRKNO na
návrhu a realizaci kostýmů a scény ke hře Bertolda Brechta „Maloměšťácká svatba.“
Studenti také suverénně vystupují na oblastních, státních i mezinárodních soutěžích
např. na akci Prostějovská zlatá jehla 2014 (účast Michaely Matonové a Michaely
Oplocké na finále soutěže).
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V závěru studia studenti absolvují několikaměsíční praxi v oblasti návrhářských čin-
ností u zvoleného podnikatelského subjektu, případně u vybraného subjektu zabýva-
jícího se uměleckořemeslnou tvorbou. V průběhu této praxe řeší, navrhují a realizují 
i absolventskou práci na zadané odborné téma. Ve školním roce 2013–2014 byla od-
borná praxe zajišťována ve spolupráci např. s Národním divadlem Brno, divadlem
Husa na provázku, Městským divadlem Brno, Divadlem Radost a různými módními
podniky. 
Výrobní a obchodní management textilu
Vzdělávací program Výrobní a obchodní management textilu je na VOŠ dobíhající, 
a proto ve školním roce 2013/2014 již neprobíhaly přijímací zkoušky. Z tohoto důvodu
studují ve školním roce 2014/2015 pouze dva ročníky a to 2.VM a 3.VM.
Absolventi oboru Výrobní a obchodní management textilu jsou připravováni jako kva-
lifikovaní odborníci pro řídící činnosti v oblasti výroby a obchodování s textiliemi 
a oděvy na pozicích podnikového managementu. Absolventské práce byly vypraco-
vány v součinnosti vedoucích prací a konzultantů (pracovníci podnikatelských sub-
jektů a organizací, kde byla konána souvislá čtrnáctitýdenní odborná praxe). Témata
prací byla náročná a zahrnovala široké spektrum nejen ekonomické, ale i technické
odbornosti v intencích předmětů učebního plánu vzdělávacího programu. Řešena byla
témata z oblasti personální práce, právní legislativy, založení podnikatelského sub-
jektu, strategie digitálního marketingu ve výrobní společnosti, využití propagačních
nástrojů ve fitness centru, zvýšení efektivnosti spolupráce s pojišťovacími subjekty,
komplexního zajišťování ekonomických služeb, marketingové analýzy efektivnosti vý-
roby a prodeje daného výrobku, včetně marketingového průzkumu, možnosti zvýšení
efektivnosti prodeje, ale i technologie výroby oděvů. Všechny práce měly vysokou úro-
veň a to nejen po stránce odborné, ale i formální. 
Pro zajištění odborných praxí studentů 3. ročníku vzdělávacího programu Výrobní 
a obchodní management textilu byly osloveny podnikatelské subjekty a organizace,
které dávaly záruku nejen svědomitého přístupu k zajištění praxí studentů, ale i odbor-
ného vedení absolventských prací studentů v součinnosti s vedoucím práce (pedagogem
naší školy). Spolupracovalo se s těmito organizacemi: FAROT, s.r.o. Brno, AB KOMPO-
NENTY, s.r.o. Brno, Luža – Láníček, s.r.o. Brankovice, Šimek 96, s.r.o. Brno, Arimo, s.r.o.
Strážnice, CORMEN, s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem, Obecní úřad Kotvrdovice.

Důležité investiční akce
Plnění optimalizačního plánu pokračovalo další velkou investiční akcí – opravou ha-
varijního stavu střechy a regenerací topné soustavy v objektu Francouzská 101.
Oprava střechy přímo navazovala na dislokační řešení VOŠ restaurátorské, prostoru,
kam se škola přestěhovala. Regenerace topné soustavy je akce, která řeší možnost re-
gulace teploty ve výukových prostorech pomocí tzv. termohlavic. Tyto dvě akce byly
zahájeny v srpnu a ukončeny až koncem října 2013. Položení nových podlah na
Francouzské 101 se také protáhlo až do září 2013. Koncem školního roku 2013/14
proběhla soutěž na dostavbu haly pro potřeby nového oboru Motion design a během
prázdnin byla realizována stavba. Vznikly tak jedinečné odborné prostory pro tento
obor. Vedle těchto větších akcí byla realizována řada menších: oprava fasády na
Přadlácké, oprava prostoru pro sítotisk v tzv. barevně, oprava kanalizace ve dvoře ob-
jektu Francouzská 101, oprava fasády pod střešními okapy na Husové 10, pokračující
výměna osvětlení v učebnách na Husové 10, sádrokartonové příčky pro obor Nová
média... V rámci možností bylo zakoupeno základní vybavení pro Motion design, další
nákupy budou průběžně pokračovat. Byl instalován hlásič kouře u serveru Husova 10
a také zabezpečovací systém pro obor Restaurování maleb, zajištěny opravy elektric-
kého vedení a spotřebičů po revizi. Odstraněny byly nedostatky zjištěné bezpečnost-
ním technikem v obou objektech školy. Na Husově ulici se po několika letech odkladů
konečně realizovala výměna obou dvojtých dveří do dvora za nové, izolační a per-
fektně zavírající repliky těch původních.
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Údaje o výsledcích inspekční a jiné kontrolní činnosti
Kontrola České školní inspekce na obou částech školy proběhla 24.–27. 2. 2014,
škola získala velmi dobré hodnocení (inspekční zpráva je přiložena). Ve škole byla kon-
trola Finančního úřadu, v návaznosti na podnět Ministerstva školství, které podalo
podnět i na Úřad pro hospodářskou soutěž (spojení výběrového řízení na nákup růz-
ných komodit do jednoho celku). UHOS vydal rozhodnutí o tom, že nebylo zjištěno po-
chybení, stejně se vyjádřil i finanční úřad. Ve škole začala v červnu kontrola Odboru
kontroly JM kraje, která se však protáhla až do konce září následujícího školního roku.
Pravidelné revize i kontroly BOZP probíhají podle stanovených harmonogramů.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Hodnocení práce metodika prevence SŠUD
V Minimálním preventivním programu (MPP) bylo definováno několik různých oblastí
prevence. Jedná se o primární prevenci zneužívání návykových látek, prevenci šikany
kyberšikany, poruch příjmu potravy a extrémismu. Prevence je realizována formou be-
sed, přednášek a výukových programů pořádaných spolupracujícími organizacemi 
i během běžné výuky (témata prevence jsou zařazována do hodin občanské nauky,
anglického jazyka, českého jazyka, chemie a IKT). Během školního roku 2013/2014
absolvovali studenti prvního ročníku adaptační program Na jedné lodi realizovaný
PPP Sládkova. Nadále jsme zapojeni do projektu Jeden svět na školách. Během škol-
ního roku se neobjevily závažné problémy týkající se sociálně nežádoucích jevů. V ně-
kterých třídách máme podezření na kouření, ale každopádně se nejedná o prohřešky
páchané na půdě školy. Metodička prevence úzce spolupracuje s výchovnou porad-
kyní, třídními učiteli i ostatními vyučujícími.

Jaroslava Študentová, metodička prevence

Hodnocení činnosti metodika prevence SŠSM
Práce metodika prevence vychází z Minimálního preventivního programu, který se
vždy na začátku školního roku vypracuje v součinnosti s vedením školy, třídními uči-
teli a vyučujícími teoretických i odborných předmětů. Cíle minimálního preventivního
programu jsou především dlouhodobé: jde o primární prevenci proti šikaně, kyberši-
kaně, poruchám příjmu potravy, extrémismu, zneužívání návykových látek a výchově
ke zdravému životnímu stylu. Škola během roku organizovala zájmové kroužky a jiné
mimoškolní aktivity, které byly vedeny pedagogy školy. Konkrétní krátkodobé cíle se
vztahují k určité cílové skupině (žáci, studenti) a jsou časově termínované. Zde lze
uvést, že v prosinci proběhl ve vybrané třídě ve spolupráci s MU Brno projekt
Leperiben zaměřený na interkulturní vzdělávání. Žáky byl velmi příznivě hodnocen.
Třídní učitelé aktivně pracovali se svými třídami, často pro ně organizovali jednodenní
akce. V průběhu roku také docházelo k bližší spolupráci mezi oběma metodičkami
prevence z budov na ulici Husově a Francouzské. Ke zlepšení práce metodika prevence
přispívá i odborné metodické vedení Pedagogicko-psychologické poradny Brno, která
pravidelně pořádá schůzky ŠMP a odborné semináře, jichž se obě metodičky školy
účastní. V závěru prvního pololetí metodička prevence Mgr. Petra Lužová odešla na
mateřskou dovolenou, po dobu její nepřítomnosti ji dočasně zastupuje výchovná po-
radkyně školy.  

Mgr. Jiřina Rešková, výchovný poradce

Hodnocení práce výchovného poradce.
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní
opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
Citát J.  A. Komenského nadčasově ukazuje, jakou pomoc by měl výchovný poradce po-
skytovat. Bližší specifikace je vymezena Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování pora-
denských služeb ve školách a školských zařízeních, kterou se výchovný poradce musí
řídit. A jak se nám dařilo?
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Přínosná a účinná byla spolupráce s vedením školy, třídními učiteli i ostatními peda-
gogy školy. V září byla věnována pozornost nastupujícím žákům prvních ročníků, byly
od nich požadovány podklady pro vedení evidence žáků se specifickými poruchami
učení (SPU), následně byli vyučující informováni ústně a byly dohodnuty postupy ve
výuce. U všech žáků s SPU byla kontrolována platnost posudků předaných z PPP. Žáci,
u kterých bylo zjištěno vyšetření neodpovídající časové platnosti, byli vyzváni 
k přezkoumání svých SPU. Zvýšená pozornost byla věnována žákům čtvrtých ročníků
v souvislosti s maturitou, postupně byly vyplněny dotazníky k žádosti o vypracování
posudku pro PPP. Časté byly schůzky s rodiči, kteří se v problematice maturitních
zkoušek s PUP neorientují. Uzpůsobené podmínky k maturitě uplatnilo 5 žáků v I. ka-
tegorii SPU-O, jedna zdravotně znevýhodněná žákyně byla zařazena v kategorii SP-1
a konala maturitní zkoušku z cizího jazyka bez poslechu. Všem žákům se specifickými
poruchami učení byla ze strany pedagogů věnována maximální metodická podpora 
a péče v průběhu celého školního roku. 
Všem zájemcům ze čtvrtých ročníků byly podávány informace o možnostech dalšího
pomaturitního studia, mnozí využili konzultace i opakovaně. Integrovaná žákyně 2.
ročníku po celý rok studovala za podpory celého pedagogického sboru. Spolupráce se
speciálním pedagogem Mgr. Žampachovou se osvědčila, žákyně studium dle IVP
ukončila v řádném termínu. Na konci prvního pololetí probíhala na škole inspekční
činnost, po níž ČŠI konstatovala: „Škola zohledňuje individuální specifika žáků, rovný
přístup k jejich vzdělávání dodržuje na požadované úrovni.“ (Inspekční zpráva, čj.:
ČŠIB-279/14-B, str. 5).
Po celý školní rok docházelo k osobním konzultacím s žáky, kteří se dostali do ne-
standardních životních situací. Společně s ostatními členy pedagogického sboru jsme
nejen pro ně zajišťovali individuální konzultace, což bylo koordinováno s ostatními po-
radenskými zařízeními a s rodiči. V průběhu roku byl nejčastěji řešen neprospěch, ne-
klasifikace a kázeňské přestupky. I zde inspekční zpráva pozitivně hodnotí situaci na
naší škole: „Případné náznaky nevhodného chování žáků řeší individuálně a oka-
mžitě. Přijímaná opatření byla účinná, proto škola ve sledovaném období neřešila
žádný závažný negativní jev.“ (Inspekční zpráva, čj.: ČŠIB-279/14-B, str. 5)
V dubnu došlo k plánované schůzce obou výchovných poradkyň, byly projednány kon-
cepční otázky, vedení dokumentace i kauzy složitějších výchovných případů. V zapo-
čaté spolupráci chceme pokračovat i příští rok.

Mgr. Jiřina Rešková, PaedDr. Zdena Kalousová, výchovní poradci

Zpráva o BOZP a PO za školní rok 2013/2014
Proškolení všech zaměstnanců v oblasti BOZP a PO je prováděno pravidelně. V oblasti
PO bylo provedeno dne 24. 10. 2013. Požárně preventivní prohlídka a kontrola do-
kumentace PO byla provedena dne 16. 4. 2014. Nebylo zjištěno zjevných závad.
Prověrka BOZP byla provedena dne 14. 5. 2014 za účasti osoby odborně způsobilé
(Ing. Romaněnko). Zjištěné závady jsou průběžně odstraňovány. Zápisy do požární
knihy jsou prováděny pravidelně při kontrolách stavu objektu a při revizi hasicích pří-
strojů a hydrantů. Podle harmonogramu byly odborně způsobilými firmami prováděny
všechny další revize (revize plynového a tlakového zařízení, komínových průduchů,
elektrického zařízení, požárně bezpečnostního zařízení a revize tělovýchovného nářadí
a zařízení). Každý rok je vyhlášen požární poplach, který proběhl bez problémů. 
V půdní místnosti budovy Husova 10, kde jsou řídící počítače školy, byl instalován po-
žární hlásič. 
Rozbor školní úrazovosti: Kniha úrazů žáků a studentů je průběžně dopisována a kon-
trolována. Ve školním roce 2013/2014 bylo 10 lehkých úrazů žáků a 2 úrazy studentů
VOŠ. Pracovní úraz se nestal žádný. 

Mgr. Vlčková Renata, preventistka BOZP a PO, Ing. Václav Dostál, preventista PO
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Výnosy (v tisících Kč)

SŠ VOŠ Celkem
Státní dotace 32 245 9 626 41 871
Dotace od obce 9 433 1 887 11 320
Školné 0 678 678
Grant EU 1 281 2 683 3 964
Produktivní práce žáků 30 258 288
Příjmy z hospodářské činnosti 479 0 479
Ostatní příjmy 4 986 13 4 999
Výnosy celkem 48 454 15 145 63 599

Náklady (v tisících Kč)

SŠ VOŠ Celkem
Výdaje na prostředky na platy 22 996 7 378 30 374
Výdaje na ost. platby za prov. práci 894 427 1 321
Odvody zdrav., soc. pojištění, FKSP 8 188 2 652 10 840
Výdaje na učeb. pomůcky 296 107 403
Výdaje na další vzdělávání zaměst. 15 1 16
Ostatní provoz. náklady 15 335 4 483 19 818
z toho nájemné 0 0 0
Výdaje v rámci hospodářské činnosti 216 0 216
Náklady celkem 47 940 15 048 62 988

Investiční výdaje celkem 5 317
Zdroje – státní rozpočet 3 713

– vlastní (FRIM) 1 812

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, 
údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Ve škole pokračoval projekt „Provázanost výuky s ICT a podpora AJ“ v rámci projektu
MŠMT a EU Investice do rozvoje vzdělávání, který škola vyčerpala. Vyšší odborná škola
restaurátorská v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost číslo osy 7.2, oblast podpory 7.2.1 (vyšší odborné vzdělávání), čerpala dotaci pro
projekt „Inovace vzdělávání na VOŠ a zajištění prostupnosti do bakalářského studia“ 
s datem zahájení 1. 7. 2012 a ukončení 30. 6. 2014 s celkovým rozpočtem 
6 492 125,60 Kč (škola 5 434 000,- Kč). Tento projekt byl během školního roku
2013/2014 realizován a vyčerpán. V červenci 2014 byla schválena naše žádost do pro-
jektu Erasmus+, název projektu: Tradice a současnost v oborech zaměřených na design
a restaurování uměleckořemeslných artefaktů, se schválenou grantovou podporou 
60 000 EUR. Akce bude realizována v následujícím školním roce.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola není zapojena do vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstna-
vatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 
Na škole existuje odborová organizace. Škola spolupracuje s řadou vzdělávacích in-
stitucí, odbornými podniky, soukromými firmami apod., především v rámci odborných
praxí, viz příloha.
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