
Výroční zpráva za školní rok 2016/17

Střední škola umění a designu 
a Vyšší odborná škola Brno, 
příspěvková organizace
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Údaje o škole
Střední škola umění a designu – 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: 600013944
SŠUD a VOŠ Brno, p.o. je odbornou školou převážně výtvarného zaměření s maturitou
a absolutoriem
Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj
Ředitel: ak. mal. Pavel Luffer
e-mail: skola@ssudbrno.cz (Husova 10), info@ssudbrno.cz (Francouzská 101)
www stránky: www.ssudbrno.cz
Tel.: 543 421 361, ředitel: 543 421 362 (pracoviště Husova 10)
Tel.: 545 125 611, ředitel: 545 125 650 (pracoviště Francouzská 101)

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 – Fotografie
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 umění a designu, pracoviště Francouzská 101
8. 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů – Design oděvu
9. 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví – Design interiéru a textilu

10. 82-41-M/05 Grafický design – Motion design
11. 31-41-M/01 Textilnictví – Obchodní podnikání a propagace

Vyšší odborná škola – část restaurátorská, pracoviště Francouzská 101 a 99
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, pracoviště Francouzská 101

4. 82-41-N/03 Oděvní a textilní design

Ve školním roce 2016/2017 bylo na střední škole celkem 11 oborů vzdělávání. Na
vyšší odborné škole byly vyučovány tři restaurátorské obory a jeden obor oděvního de-
signu. Sedm oborů střední školy (pracoviště Husova) se rozděluje do dvou dvouobo-
rových a jedné tříoborové třídy, na Francouzské jsou čtyři obory ve dvou
dvouoborových třídách: vedle tří oborů uměleckých (Design oděvu, Design interiéru 
a textilu, Motion design) je také jeden obor neuměleckého zaměření (Textilnictví –
Obchodní podnikání a propagace). 
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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 škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 
Školní rok 2016/2017

Úkol „Autoportrét – loutka”, žáci oboru Nová média
Práce od Anny Vystavělové na téma Recyklace

Lukáš Kožiak – School time with Luke, klauzurní práce
Grafické řešení učebnice matematiky od Kamily Hrbkové



Na obou školách (střední a vyšší odborné) existuje pouze denní studium, výuka je 
organizována po oborech (ve většině odborných předmětů) a po třídách (všeobecně
vzdělávací předměty). Ve střední škole v části Husova bylo celkem 293 žáků, na
Francouzské studovalo 174 žáků, dohromady bylo ve střední škole 467 žáků. Na vyšší
odborné škole studovalo celkem 117 studentů, z toho 59 z nich restaurování a 58
oděv.  Škola měla na všech svých pracovištích celkem 584 žáků. Všechny stavy se vzta-
hují    k datu 30. 9. 2016.
Pro malý počet zájemců se ve školním roce 2016/2017 opět nepodařilo otevřít 1. roč-
ník oboru Konzervování a restaurování keramiky, z pouhých čtyř zájemců nebyl vybrán
žádný. Totéž se opakovalo i v červnu při přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018.
Obor byl proto zatím zakonzervován, vedení školy se pokusí vypracovat nové aktuál-
nější zaměření tohoto vzdělávacího programu. 
Školská rada pracovala ve složení: Ing. Stanislav Juránek, Mgr. Jan Melichar, 
RNDr. Vladimír Zdražil, Ph.D. (zástupci za JM kraj), Mgr. Ján Lastomírský (předseda), 
Mgr. Petr Polášek, Mgr. Jiřina Rešková (zástupci pedagogů), ak. mal. Pavel Procházka,
Ivo Minář (zástupci za rodiče žáků), Klára Pekárková (zástupce studentů VOŠ). 
Na jaře došlo ke změně ve jmenování zástupce za zřizovatele, místo odvolaného 
Ing. Stanislava Juránka byl jmenován Ing. Pavel Kříž, Ph.D. 
Pro obě budovy (Husova a Francouzská) se dovážela strava z Gymnázia Vejrostova,
zvyšující se počet strávníků dokazoval, že tato kuchyně vaří dobře, stížnosti byly mini-
mální. V závěru roku, díky komunikačním nedorozuměním, dostala škola ze strany ku-
chyně výpověď. Pro školní rok 17/18 bude strava dovážena ze dvou různých kuchyní,
v dalším období by se situace měla vyřešit a sjednotit. 
Pedagogové organizují návštěvy divadel, koncertů a filmových představení, informují
o literárních novinkách, připravují a realizují řadu exkurzí, výletů a výjezdů do zahraničí
za současným i minulým výtvarným uměním. Díky kontaktům s brněnskými divadly,
muzei a dalšími kulturními institucemi se daří směřovat žáky a studenty do tohoto kul-
turního prostředí. S řadou organizací (MG v Brně, MMB Brno, DU Brno) má škola do-
hodu o spolupráci, proto mají žáci i jejich vyučující na většinu pořádaných akcí volný
vstup. V budovách školy jsou zřízeny knihovny, jež jsou průběžně doplňovány beletrií 
a především odbornou literaturou. Na vyšší odborné škole je doplňován knižní fond 
i formou nákupů odborné literatury ze zahraničí. Škola odebírá řadu zahraničních 
časopisů, vztahujících se k vyučované problematice, učitelé i studenti tak získávají 
aktuální informace nejen po internetu. 
Díky novému grantovému pracovišti škola získala finanční prostředky pro vycestování
studentů, absolventů a pedagogů, nyní především vyšší odborné školy, na praxe do
zahraničí. Velmi důležitým se ukazuje pokračující kontakt s obdobnou restaurátorskou
školou v Mnichově (Goering Institut), která získala grant na restaurování mobiliáře
v zákristii kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně, na němž se VOŠ restaurátorská
podílela i v tomto školním roce.  Společná práce na průzkumu, prezentaci, samotném
zásahu a dokumentaci je pro obě strany velmi přínosná a inspirující. 22. června 2017
byla zákristie kostela za přítomnosti médií slavnostně předána jezuitskému řádu zpět
k užívání.
Stejně jako v předchozích letech, i letos v únoru, se škola zapojila do projektu EDISON
AIESEC, jehož cílem je především podpora mezikulturního vzdělávání dětí a mládeže
s podporou MŠMT. Celý týden měli žáci možnost strávit neobvyklé vyučovací hodiny 
s cizinci, zábavnou formou se dozvědět mnohé informace o vzdálených zemích, na-
vázat kontakty se zajímavými lidmi. Poznají jiné často exotické kultury, učí se aktivně
používat anglický jazyk a získají motivaci ke studiu jazyků. Škola nejenže realizuje tý-
den zajímavé výuky, ale také se prezentuje jako aktivní škola, která doplňuje běžnou
výuku netradičními metodami a činnostmi. Aktivity projektu navazují na Rámcový
vzdělávací plán.
Studenti 4. ročníku se zúčastnili workshopu HLEDÁ SE LEADR uspořádaného pod 
záštitou organizace Člověk v tísni v rámci projektu Jeden svět na školách. Akce byla
zaměřena na porozumění fungování místních samospráv a na občanský aktivismus.

2

Využití stroje Mallivat (Art protis) v oděvu (Jan Smejkal)

Kolébka Simony Lašákové na oboru Design interiéru

V rámci programu Erasmus+ vyjela pedagožka Vyšší
odborné školy restaurátorské Alžběta Netopilová, DiS.
na zahraniční praxi do italské FOS Ceramiche Faenza  



Vyšší odborná škola – obory vzdělání vyšší odborné školy (stav k 30. 9. 2016):

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA: 
5. 10. 2016 – první ročník navštívil představení Malý princ v divadle Radost, 
28. 9. 2016 – studenti 2. ročníku zhlédli divadelní představení Romeo a Julie
v Mahenově divadle, 15. 12. 2016 – ve školní aule proběhlo pro všechny studenty di-
vadelní představení Lakomec, 23. 1. 2017 – v prostorách auly školy seznámil herec
Ivan Urbánek studenty 1. ročníku s osobností Karla IV., a to neobvyklou formou tzv.
story-tellingu, 1. 2. 2017 – v aule školy proběhlo Listování s Tomášem Hejlíkem, ten-
tokrát na téma knihy Arnošta Lustiga Láska a tělo, 5. 5. 2017 – studenti 1. ročníku
navštívili divadelní představení Like Shakespeare v Divadle Bolka Polívky, 9. 6. 2017
– studenti napříč všemi ročníky byli na představení Ubu Králem v divadle Husa na
Provázku s Miroslavem Donutilem v hlavní roli.
15.–19. 5. 2017 – byl v Mikulově uspořádán tradiční kurz tvůrčího psaní, kterého se
zúčastnila skupina studentů 3. ročníku. Z vybraných textů i tentokrát vznikl almanach,
jenž žáci sami graficky upravili a připravili k tisku. 
V dubnu a květnu 2017 byly zorganizovány nepovinné lekce z dějin světové kinema-
tografie pod vedením Michala Trávníčka a Ivany Kupkové. Témata jednotlivých semi-
nářů byla orientována na přední osobnosti dějin filmu od počátku kinematografie se
zaměřením na porozumění historickému, literárnímu a uměnovědnému kontextu.

DĚJINY VÝTVARNÉ KULTURY:
9. 10. 2016–14. 10. 2016 proběhla uměnovědná exkurze do Paříže. Žáci čtvrtých roč-
níků navštívili významné mezníky evropského umění v Louvru, Museé d’Orsay, Palais
de Tokyo anebo třeba v Rodinově muzeu. 
25. 3. 2017–2. 4. 2017 vyučující připravili uměnovědnou exkurzi po Itálii, kde se žáci
třetích ročníků setkali s antickými rozvalinami římského Fora Romana i s dórskými
chrámy v Paestu. Nezůstali však pouze v historii, v galerii MAXXI od architektky Zahy
Hadid mohli obdivovat soudobou italskou architekturu.
18. 4. 2017–22. 4. 2017 byla uspořádaná uměnovědná exkurze do Berlína. Žáci dru-
hých ročníků si užili interaktivní expozici v židovském muzeu od významného archi-
tekta Daniela Liebeskinda, stejně jako pohled na noční Berlín z kupole Říšského
sněmu Normana Fostera. Kromě Berlína navštívili také drážďanský Zwinger a postu-
pimské zámky. 
27. 6. 2017 v rámci uměnovědné exkurze navštívili žáci třetích a čtvrtých ročníků
Vídeň a galerii současného umění MUMOK, v níž viděli výstavu věnující se fenoménu
ženského a feministického umění od počátku 70. let i jiné menší expozice. 

Ročník Počet skupin Počet studentů Počet skupin Počet studentů Počet skupin Počet studentů

1. 2 27 1 19 2 46
2. 2 16 1 16 3 32
3. 2 15 1 24 3 39

Celkem 6 58 3 59 8 117

Ročník Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků

1. 3 74 2 54 5 128
2. 3 73 2 41 5 114
3. 3 72 2 42 5 114
4. 3 74 2 37 5 111

Celkem 12 293 8 174 20 467
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Lekce z dějin kinematografie (Georges Meliés)
Kresba z kurzu tvůrčího psaní v Mikulově

Husova 10 Francouzská 101 a 99 celkem

obor oděvní a textil. design                  obory restaurování celkem

Střední škola umění a designu – obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou (stav k 30. 9. 2016):

Herec Ivan Urbánek v aule školy (pořad o Karlu IV.)



Celkový přehled personální situace (stav k 30. 9. 2016)

Počty pracovníků školy ze všech částí (přepočtený stav)

Útvar Funkce Celkem
Pedagog. pracovníci ředitel 1

učitel 82
včetně zástupce ředitele 3
celkem 83

Nepedagog. pracovníci 25,9

Kvalifikace a aprobovanost

Učitelé SŠ a VOŠ
Odborná kvalifikace (v %) 98,8
Aprobovanost (viz pokyn – v %) 100

Věkové složení pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků (celkem)

Typ kurzu/školení Počet zúčastněných
Nová maturita (hodnotitelé, komisař...) 5
Speciální odborné semináře 14
Seminář pro učitele cizího jazyka 5
Pedagogické školení – DPS 3
Provozní zaměstnanci 8
Celkem 35

Věk Učitelé SŠUD Hus. Učitelé VOŠR Učit. SŠ a VOŠ Fr.
do 29 let 2 0 5
30–39 let 9 9 9
40–49 let 9 5 11
50–do vzniku nároku na SD 18* 3 14
Důchodový věk 6 3 6
Celkem 44 20 45
* včetně ředitele

4

V červnu/červenci vyjel do Goering Institutu zástupce
ředitele Mgr. Petr Polášek

V tomto roce dokončili studium pedagogiky (DPS) Ing. arch. Šárka, MgA. Kohoutková
a Erich Werner. Osvědčení k způsobilosti výkonu funkce školního maturitního komi-
saře získali Mgr. Matoušek, Mgr. Švaňhalová a Mgr. Havlínová, DiS. Osvědčení pro za-
davatele obdržela Mgr. Lužná a Mgr. Sendlerová, která se kvalifikovala i pro
hodnotitele ústní zkoušky z českého jazyka a literatury včetně žáků s PUP. Jazykového
vzdělávání se zúčastnily Mgr.  Výravská, Mgr. Lužná, Mgr. Zelinková a další učitelky
anglického jazyka Mgr. Švaňhalová a Mgr. Sabolová absolvovaly vzdělávací program
Teaching English: Secondary Schools II a školení Maturita Solutions Day. Metodičky
prevence a vyučující Občanské nauky se zúčastnily školení Extremismus a radikalismus
v ČR, Sekty a nová náboženská hnutí, Principy nezraňující komunikace ve škole,
Prevence a pomoc u poruch příjmu potravy ve školách, Koučink ve vzdělávání, Školní
metodik prevence na škole. Mgr. Černínová, Mgr. Kupková absolvovaly seminář o sou-
časné podobě českého jazyka. Nová zástupkyně střední školy na Francouzské, paní 
Mgr. Rešková, absolvovala školení o správním řízení, seminář pro management škol,
software Bakaláři a studium pro koordinátory tvorby ŠVP v rozsahu 250 hodin.
Osvědčení ze vzdělávacího kursu „Zacházení s chemickými látkami“ získala Mgr.
Oujeská. MgA. Wiederlechnerová absolvovala dva odborné kursy motion designu.
Školení nepedagogů absolvovaly pracovnice ve výdejnách stravy (Hygienické mini-
mum) a školníci (Osvědčení k způsobilosti k obsluze tlakových nádob, Obsluha  hor-
kovodní PST). Paní Dohnalová, Kulíková i Vévodová absolvovaly školení účetních, 
Mgr. Ptáčková školení o dotacích EU,  T. Chalupa a Ing. Hlavoň kurz snowboardu...

Mgr. Olga Piperová (obor Konzervování a restaurování
malířských technik) se již dříve osvědčila jako externí
spolupracovník, a proto byla přijata mezi interní za-
městnance

Z grantu byly podpořena také praxe vedoucího oboru
Konzervování a restaurování nábytku Jana Hrdiny, DiS.

Odborná praxe ak. soch. Petra Jedličky v National
Academy of Art Sofia v Bulharsku



Údaje o pedagogických pracovnících na pracovišti Husova 10

č. Prac. zařazení Velikost úvazku Kvalifikace Aprobace Praxe
1. ředitel 1 VŠ OP 36
2. zástupce ředitele 1 VŠ TV, Z 37
3. učitel 1 VŠ OP 25
4. vedoucí oboru 1 VŠ OP 31 
5. třídní učitel 1 VŠ ČJ 12
6. učitel 0,9 VŠ OP 42
7. vedoucí oboru 1 VŠ OP 42
8. učitel 1 SŠ OP 29
9. učitel 0,6 (SŠ) SŠ OP 31

10. učitel 1 VŠ OP 14
11. učitel 1 SŠ OP 29
12. třídní učitel 1 VŠ AJ, NJ 21
13. třídní učitel 1 VŠ OP 28
14. vedoucí oboru 1 VŠ OP 5
15. učitel 0,8 SŠ OP 36
16. vedoucí oboru 1 VŠ OP 20
17. učitel 0,8 SŠ OP 15
18. třídní učitel 1 VŠ TV, BI 29
19. třídní učitel 0,2 VŠ M, TEK 42
20. třídní učitel 1 VŠ ČJ, OBN 8
21. učitel 1 VŠ OP 4
22. učitel 1 VŠ OP 19
23. třídní učitel 1 VŠ TV, OBN 18
24. učitel 0,4 VŠ OP 8
25. třídní učitel 1 VŠ M, TEK, INF 8
26. učitel 0,9 VŠ OP 12
27. třídní učitel 1 VŠ OP 34
28. vedoucí oboru 1 VŠ OP 6
29. učitel 0,5 VŠ OP 35
30. třídní učitel 0,8 VŠ OP 5
31. učitel 0,3 VŠ OP 38
32. učitel 1 SŠ OP 34
33. učitel 0,8 VŠ OP 29
34. třídní učitel 1 VŠ AJ, OBN 15
35. učitel 1 SŠ OP 37
36. učitel 0,6 VŠ OP 2
37. vedoucí oboru 0,8 VŠ OP 36
38. učitel 1 VŠ OP 30
39. učitel 1 VŠ OP 6
40. vedoucí oboru 1 VŠ OP 31
41. učitel 1 SŠ OP 34
42. třídní učitel 1 VŠ ČJ, AJ 21
43. učitel 1 VŠ OP 15
44. učitel 0,7 VŠ OP 32

Tyto údaje platily po celý školní rok, délka praxe je počítána ke konci školního roku,
na části úvazků se podíleli pedagogové z pracoviště na Francouzské 101, podobně
někteří učitelé z Husovy vyučovali v menší části svého úvazku na Francouzské. 
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Návrh na „Oficiální ponožky Střední školy umění 
a designu” od studenta Grafického designu Ondřeje
Zábojníka, shora dolů: model Závodník, Jedličková,
Konvica, Černínová, Říčný a Žižka



Údaje o pedagogických pracovnících na pracovišti Francouzská 101
(úvazky jsou sečteny ze SŠ a VOŠ oděv, stav k 30. 9. 2016)

č. Prac. zařazení Velikost úvazku Kvalifikace Aprobace Praxe
1. zástupkyně ředitele 1 VŠ ČJ, OBN, RJ 23
2. třídní učitel 0,71 VŠ OP 7
3. vedoucí oboru SŠ 1,1 VŠ OP 30
4. vedoucí oboru SŠ 1 VŠ OP 16
5. třídní učitel 0,95 VŠ OP 10
6. učitel 0,9 VŠ OP 15
7. učitel 0,67 VŠ OP 3
8. třídní učitel 0,57 VŠ OP 34
9. učitel 0,95 VŠ OP 34

10. vedoucí oboru VOŠ 1,1 VŠ OP 17
11. učitel 0,76 VŠ OP 21
12. ved. stud. skupiny 1,1 VŠ OP 22
13. třídní učitel 0,95 VŠ AJ, RJ 28
14. třídní učitel 1,05 VŠ OP 6
15. učitel 0,48 VŠ OP 40
16. učitel 0,19 SŠ OP 40
17. učitel 0,81 VŠ OP 34
18. třídní učitel 0,95 VŠ M, CH 1
19. učitel 0,95 VŠ AJ, NJ 30
20. učitel 0,95 VŠ OP 33
21. učitel 1,05 VŠ ČJ, DEJ 23
22. učitel 0,9 SŠ OP 36
23. učitel 1,05 SŠ OP 37
24. učitel 0,76 VŠ OP 1
25. učitel 0,67 VŠ OP 33
26. učitel 1,1 SŠ OP 35
27. ved. stud. skupiny 1,05 VŠ AJ, RJ 17
28. třídní učitel 0,81 VŠ TV, OBN 24
29. učitel 0,76 VŠ OP 19
30. třídní učitel 0,95 VŠ TV, BV 29
31. ved. stud. skupiny 0,81 VŠ NJ, OBN, RJ 26
32. vedoucí oboru SŠ 0,81 VŠ OP 5
33. externí učitel 0,33 VŠ OP
34. externí učitel 0,33 VŠ OP
35. externí učitel 0,1 SŠ OP
36. externí učitel 0,14 SŠ OP
37. externí učitel 0,24 VŠ OP
38. externí učitel 0,48 VŠ OP
39. externí učitel 0,14 VOŠ OP
40. externí učitel 0,24 VŠ OP
41. externí učitel 0,1 VŠ OP
42. externí učitel 0,48 VŠ OP
43. externí učitel 0,29 VŠ OP
44. externí učitel 0,1 VŠ OP
45. externí učitel 0,19 VŠ OP

Délka praxe je uváděna ke konci školního roku. Úvazky se počítají vzhledem k převa-
žujícímu počtu hodin na pracovišti Husova nebo Francouzská. 
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Práce oboru Oděvní design vyšší odborné školy, inspirace
lidovým krojem a historií



Údaje o pedagogických pracovnících na vyšší odborné škole restaurátorské,
pracoviště Francouzská 101 a Francouzská 99

č. Prac. zařazení Velikost úvazku Kvalifikace Aprobace Praxe
1. zást. ředitele 1 VŠ OP 14
2. ved. oboru 0,86 VOŠ OP 12
3. ved. oboru 0,71 VOŠ OP 7
4. ved. oboru 1 VŠ OP 35
5. učitel 0,67 VŠ AJ 20
6. učitel 0,57 VŠ NJ 13
7. učitel 0,52 SOU OP 36
8. učitel 0,43 SŠ OP 30
9. učitel 0,9 VOŠ OP 13

10. učitel 0,86 VŠ OP 14
11. ved. stud. skup. 0,71 VŠ OP 38
12. učitel 0,52 VŠ OP 11
13. učitel 1 VŠ OP 14
14. ved. stud. skup. 0,67 VŠ CH 7
15. externí učitel 0,05 VŠ OP
16. externí učitel 0,43 VŠ OP
17. externí učitel 0,33 VŠ OP
18. externí učitel 0,05 VŠ F
19. externí učitel 0,10 VŠ OP
20. externí učitel 0,10 VŠ OP

K 1. 9. 2016 byla přijata nová externistka pro obor KRM Vyšší odborné školy – Mgr.
Olga Piperová, po rodičovské dovolené se vrátila angličtinářka Mgr. Kateřina Kleinová.
Ze školy odešel vedoucí oboru KRN Bc. Zdeněk Holý, na jeho místo byl přijat Jan Hrdina,
DiS. Jako důsledek nenaplnění 1. ročníku KRK odešla z VOŠ Markéta Brhelová, DiS. Na
závěr školního roku z téhož důvodu ukončila svoji působnost na škole i Alžběta
Netopilová, DiS.
Změny v pedagogickém sboru na pracovišti střední školy Francouzská: do pracovního
poměru byla přijata Mgr. Martina Sendlerová (český jazyk a literatura) a Mgr. Markéta
Skotáková (dějiny výtvarné kultury; zpočátku byla vedena jako externí zaměstnanec,
během roku byla převedena mezi interní zaměstnance). Se začátkem školního roku na-
stoupili na obor Motion design noví kolegové: kameraman MgA. Emil Gallík na před-
mět Video, Michal Černý ze studia Motionhouse pro modelování v Cinemě 4D 
a animátor Bc. Filip Dufka taktéž jako modelář a animátor v Cinemě 4D (převzal vyu-
čování po Mgr. Tomáši Cardovi, který odešel ve 2. pololetí). 
Mgr.A. Kateřina Kerndlová odešla počátkem školního roku ze zdravotních důvodů na
neplacené volno a na oboru ji zastupuje Mgr. Kateřina Bláhová. Ing. Sonja Kosová od
5. 2. 2017 má také neplacené volno ze zdravotních důvodů a vedoucím oboru
Obchodní podnikání a propagace byl jmenován Ing. Lubomír Hýbl. Na konci školního
roku odešli vyučující MgA. Tomáš Hrubiš (ukončení pracovního poměru dohodou), Ing.
Ivo Mička a Jiří Nerad (odchod do důchodu). Jako externí pracovníci byli vedeni učitelé,
kteří v školním roce 2015/2016 odešli do starobního důchodu, a nadále vyučovali: 
Ing. Pavel Maška a Ing. Věra Rozbořilová. Z pracoviště Husova vyučovali na Francouzské
ak. soch. Jiří Sobotka (2 hodiny), ing. arch. Jana Šinkyříková (5 hodin) a Mgr. Jiří Víšek 
(6 hodin). 
Pedogogický sbor na Husově 10 byl obohacen o řadu nových kolegů: MgA. Jan Fišer
pro obor Nová média a pro vyučování figurálního kreslení, MgA. Michal Maruška pro
výuku videa na oboru Fotografie, Mgr. Michal Trávníček na přednášky z dějin výtvarné
kultury (dříve externista).
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Pracovní zátiší na oboru Konzervování a restaurování
nábytku a nepolychromované dřevořezby

Petr Polášek v Muzeu sádrových kopií klasického umění
v Mnichově

Dvě pracovní fotografie ze zahraniční praxe studentů



Údaje o nepedagogických pracovnících, pracoviště Husova 10

č. Prac. zařazení Velikost úvazku Stupeň vzdělání
1. ekonomka, účetní 1 ÚSO
2.         mzdová, personalistka 1 ÚSO
3. účetní 0,5 ÚSO
4. sekretářka 1 ÚSO
5. účetní 1 ÚSO 
6. techn. prac., topič 1,05 ÚSO
7. správce počít. sítě 0,5 ÚSO
8. ved. výdej stravy 0,7 SOU
9. pomoc. kuchyň 0,63 SOU

10. uklízečka 0,88 ZŠ
11. uklízečka 0,6 ZŠ
12. uklízečka 0,63 VŠ
13. uklízečka 0,63 VŠ
14. uklízečka 0,6 ZŠ
15. uklízečka 0,25 SOU
16. vrátný 0,75 ÚSO
17. vrátný 0,5 ÚSO

Ekonomka Daniela Kouřilová ukončila pracovní poměr dohodou k 31. 3. 2017, vedení
ekonomického referátu převzala Erika Dohnalová. Pracovní smlouva na dobu určitou
nebyla prodloužena paní Nečasové (smlouva k 30. 6. 2017), místo ní nastoupila od
1. 8. 2017 paní Jelínková.

Údaje o nepedagogických pracovnících, pracoviště Francouzská 99 a 101

č. Prac. zařazení Velikost úvazku Stupeň vzdělání
1. asistentka, sekretářka 1 ÚSV
2. odborný referent 1 ÚSO
3. ved. technický prac. 1 ÚSO
4. tech. pracovník 1 SOU
5. knihovník, archivář 1 ZŠ 
6. správce počítač. sítě 1 ÚSO
7. ved. výdejny stravy 0,75 SOU
8. pomoc. výdejny stravy 0,5 ZŠ
9. domovník 0,5 SOU

10. uklízečka 0,25 SOU
11. uklízečka 1 SOU
12. uklízečka 1 SOU
13. uklízečka 1 SOU
14. uklízečka 1 SOU
15. uklízečka 0,5 ZŠ
16. vrátný  1 VŠ
17. vrátná 0,5 SOU
18. uklízečka 0,5 SOU
19. zahraniční referent 0,5 VŠ

Pozice 4+9, 7+10, 8+15 jsou kumulované. Během roku odešla paní Plháková 
(30. 9. 2016) a paní Ondrová (14. 11. 2016), obě rozvázaly pracovní poměr dohodou.
K 5. 12. 2016 nastoupila paní Daňková a k 3. 1. 2017 paní Hirnerová; pro nemoc byla
paní Hirnerová zastupována paní Daňkovou a paní Hanákovou. K 1. 3. 2017 nastou-
pil místo dlouhodobě nemocné vrátné pan Šafář, k 19. 7. 2017 ukončil pracovní po-
měr pan Nerad (vedoucí technický pracovník).
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Klaudie Vážná – absolventská práce

Pavel Dvorský, katalog k autorské výstavě



Údaje o přijímacím řízení na střední škole

Údaje o přijímacím řízení na vyšší odborné škole škole

Pro 1. ročník školního roku 2017/2018 se již nekonalo přijímací řízení pro obor
Textilnictví – Obchodní podnikání a propagace. Naopak poprvé se otevíral nový obor
střední školy, který (pod RVP Modelářství a návrhářství oděvů) nese název ŠVP
Ekotextil design. Obdobně jako název Motion design i tento název je nový a originální
a v České republice zatím nemá ekvivalent. 
Pro nedostatek uchazečů (většina keramických oborů na středních školách již neexis-
tuje) a po dohodě s vedoucí oboru Konzervování a restaurování keramiky Alžbětou
Netopilovou DiS., vedení školy rozhodlo pro tento obor nevypisovat přijímací řízení.
Několika málo zájemcům bylo doporučeno přihlásit se na jiný restaurátorský obor.
Populační křivka devatenáctiletých se ve své nejnižší fázi projevuje i na naší vyšší od-
borné škole. 
Pro lepší připravenost zájemců o studium jsou na většině výtvarných oborů střední
školy, obvykle na podzim, zdarma organizovány přípravné kurzy. K propagaci školy
slouží také Dny otevřených dveří, které se konají na obou pracovištích střední školy 
a také 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 konfrontovat své dosavadní výsledky s požadavky vyučujících na oboru. Škola se
každoročně účastní Veletrhu středních škol v Brně na BVV, stánek v tomto roce při-
pravil obor Motion design (Mgr. Adéla Wiederlechnerová) ve spolupráci s obory
Grafický design a Design interiéru a textilu. 

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

82-41-M/01 Užitá malba – Malířství 29 10 0 0 10 8
82-41-M/02 Užitá fotografie a média – Fotografie 43 12 0 0 12 12
82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba – Nová média 22 10 5 2 10 10
82-41-M/04 Průmyslový design – Produktový design 34 10 0 0 10 9
82-41-M/05 Grafický design 79 12 0 0 12 12
82-41-M/05 Grafický design – Ilustrace 51 11 0 0 11 11
82-41-M/05 Grafický design – Motion design 42 15 10 1 16 13
82-41-M/07 Modelář. a návrhářství oděvů – Design oděvu 40 14 0 0 14 14
82-41-M/07 Modelář. a návrhářství oděvů – Ekotextil design 12 6 10 6 12 12
82-41-M/11 Design interiéru 36 12 0 0 12 11
82-41-M/14 Textilní výtvarnictví – Design interiéru a textilu 27 14 20 10 24 14
Celkem 415 126 45 19 143 126
Nová média – po 1. kole odevzdalo pouze 8 uchazečů zápisový lístek
Design interiéru a textilu – z 14 přijatých žáků odevzdali zápisový lístek jen 4 žáci (důvodem bylo upřednostnění jiného oboru)

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

82-42-N/06 Konzervování a restaurování keramiky 0 0 0 0 0 0
82-42-N/08 Konzervování a restaurování nábytku 15 11 1 1 12 10
82-42-N/07 Konzervování a restaurování malířských technik 11 10 1 1 11 8
82-41-N/03 Výtv. a umělec. tvorba – oděvní a textilní design 24 18 6 6 24 19
Celkem 50 39 8 8 47 37

9

Stánek na veletrhu středních škol vybízel návštěvníky 
– pro výběr oboru – k hodu kostkou

Denisa Zelmanová, klauzurní práce, obor Motion design



Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Výsledky maturitních zkoušek 2017

Počet žáků kon. zkoušku Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nepřipuštěn
Husova               72 9 60 3 0
Francouzská  34 1 31 2 1
celkem 106 10 91 5 1

Odborné maturitní práce uměleckých oborů na střední škole byly zadány 11. 4. 2017,
termín odevzdání maturitních prací byl 12. 5. 2017. Praktická maturitní zkouška vzdě-
lávacího programu Obchodní podnikání a propagace proběhla ve dnech 18. 4. 
a 19. 4. 2017. Ústní maturitní zkoušky se konaly současně v pěti třídách v době od
22. 5.  do 26. 5. 2017 (4.A, 4.B, 4.C na pracovišti Husova 10, 4.AT a 4.V na praco-
višti Francouzská 101). Krajským úřadem byli do funkce předsedy maturitní komise
pro rok 2016 jmenováni pro pracoviště Husova 10: MgA. Petr Bulava ze Střední školy
průmyslové a umělecké v Hodoníně (4.A – Malířství, Grafický design a Ilustrace) 
a ak. soch. Radek Krcha ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti
(4.B – Fotografie a Nová média, 4.C – Produktový design, Design interiéru). Pro pra-
coviště Francouzská 101 to byla Mgr. art. Jitka Langerová ze Střední uměleckoprůmy-
slové školy Uherské Hradiště (třída 4.V – obor Design oděvu a Design interiéru 
a textilu) a Ing. Blanka Hotmarová ze Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad
Orlicí (třída 4.AT – obor Obchodní podnikání a propagace). 
Funkci maturitního komisaře na pracovišti Husova vykonával Mgr. David Horák 
z Gymnázia a Základní umělecké školy Šlapanice, na pracoviště Francouzská 101 byla
jmenována Mgr. Jana Gajdůšková. Z naší školy byl komisařem jmenován Mgr. Ivan
Matoušek. Funkci maturitního předsedy z naší školy vykonávali MgA. Katarína
Hládeková a ak. mal. Marcela Čapkovičová (v Uherském Hradišti), ak. mal. Martin
Zálešák (v Hodoníně) a Ing. Karel Fišer, DiS., který byl předsedou ve Střední umělec-
koprůmyslové škole v Ústí nad Orlicí.

Výsledky absolutorií na vyšší odborné škole

Počet stud. kon. zkoušku Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nepřipuštěn
VOŠR 24 10 10 4 2
VOŠODaM 13 5 7 1 2
celkem            37 15 17 5 4

Absolutorium na Vyšší odborné škole oděvního designu se uskutečnilo v době od 
5. do 6. června 2017, v části vyšší odborné školy restaurátorské se konalo od 19. do
21. června 2017. Předsedkyní oděvního designu byla Mgr. Petra Czumalová z VOŠ tex-
tilních řemesel a SUŠ textilních řemesel v Praze. Předsedou absolutoria restaurátor-
ských oborů byl ak. mal. Roman Kárník z Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové 
a Střední školy uměleckoprůmyslové v Praze-Žižkově. Celkově měly práce na vyšší 
odborné škole výbornou úroveň.
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Obhajoby odborné maturitní práce na oborech Pro-
duktový design (nahoře) a Malířství (dole)

Jan Smejkal – klauzur. práce na téma Rehabilitace květin
Před maturitní komisí 



Zameškané hodiny, výchovná opatření na střední škole, Husova 10

Zameškané hodiny, výchovná opatření na střední škole, Francouzská 101

Zameškané hodiny, výchovná opatření na střední škole (celkem)

Prospěch je za 2. pololetí, neomluvené hodiny za celý školní rok.

Poradenské služby, pracoviště Husova 10

Poradenské služby, pracoviště Francouzská 101
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Počet Předčasné ukončení
Roč. Vyznamen. Prospěli Neprosp. Neklas. Neoml. hod.       Přeruš.    Vyloučení  Z prospěch.  Z jiných

1. 16 54 0 0 213 0 0 1 3
2. 19 49 0 0 297 1 0 0 8
3. 19 51 1 0 46 0 0 1 2
4. 19 53 0 0 298 2 0 0 0

celkem 73 207 1 0 854 3 0 2 13

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

1. 5 48 1 0 29 0 0 0 2
2. 4 36 0 0 23 1 0 0 0
3. 8 30 0 0 67 1 0 0 4
4. 3 31 1 0 182 2 0 0 0

celkem 20 145 2 0 301 4 0 0 6

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

1. 21 102 1 0 242 0 0 1 5
2. 23 85 0 0 320 2 0 0 8
3. 27 81 1 0 113 1 0 1 6
4. 22 84 1 0 480 4 0 0 0

celkem 93 352 3 0 1155 7 0 2 19

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
Metodik prevence 1 special. studium pro ŠMP VŠ 0 1 0

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

Výchovný poradce 1 special. studium VP VŠ 0 1 0
Metodik prevence 1 special. studium pro ŠMP VŠ 0 1 0

Denisa Zaoralová, maturitní práce na téma Relaxace



Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Pravidelně je pořádán lyžařský kurs na Praděd pro první ročníky a také vodácký vý-
cvikový kurz – v tomto školním roce se opět sjížděla Vltava. Všechny obory také po-
řádají pro žáky 2. popř. i 3. ročníku (většinou v průběhu předmaturitního týdne)
malířský, kreslířský nebo fotografický plenér. 
Pro své studenty organizují řadu akcí i učitelé všeobecných předmětů, ty, které při-
pravili učitelé českého jazyka a dějin umění, jsou uvedeny na straně č. 3. 
Pro život školy jsou velmi důležité výstavy klauzurních prací všech oborů, připravené
a vystavované v rámci pololetního a závěrečného hodnocení. Vyhlášena byla tři 
témata: v předtermínu v prvním pololetí pro 4. ročník téma: REALITA A ILUZE, pro
1.–3. ročník téma REHABILITACE KVĚTIN. Ve 2. pololetí pro 1.–3. ročník to bylo téma
NAŠE ŠKOLA.
Škola se také prezentovala v soutěži Studentský design 2017, který letos organizovala
pražská škola VOŠTŘ a SUŠTŘ a získala tři ocenění „Laureát” z třiceti postupujících
na závěrečnou expozici Asociace uměleckých škol. Diváky velmi navštěvovanou akcí,
jež se tradičně účastní studenti vyšší odborné školy, je Muzejní noc v Brně. Velmi pů-
sobivá instalace na hradě Špilberku a v Moravském zemském muzeu představuje práci
celé VOŠ; kladné hodnocení měla praktická ukázka restaurování a módní přehlídka 
v Paláci šlechtičen. 
Další akce jsou uvedeny v rámci aktivit oboru, příp. aktivit vedoucího oboru nebo obo-
rových učitelů.

Obor Malířství
Vedoucí oboru doc. ak. mal. Petr Veselý se prezentoval na samostatné výstavě s ná-
zvem O VTEŘINU POZDĚJI…, v Galerii Petr Novotný, Praha. Účastnil se také kolektiv-
ních výstav: MEMENTO TIZIANI, Příběhy proměn v dílech současných umělců, Kroměříž,
Galerie Orlovna, Arcibiskupský zámek, Rotunda Květné zahrady, 19. 5.–15. 9. 2016,
POKOJÍČKY, Mikulov, Zámek, Dílna XXIII, WABI-SABI, Galerie u Betlémské kaple, Praha,
ŠUMĚNÍ ANDĚLSKÝCH KŘÍDEL, anděl v evropském výtvarném umění, Olomouc,
Muzeum umění; 27. 10 2016–5. 3. 2017, NOVÝ ZLÍNSKÝ SALON, Zlín.
Ilustrace: Norbert Holub: Pomalý běh, Weles, Jiří Poláček: Básnický rok, Masarykova
univerzita 2015, Klára Golstein: Milíře, Weles, Alvin Curran, Gordon Monahan: For
Leoš’s Piano, obal CD
Publikační činnost: STROM – Pocta Jindřichu Pruchovi, Prostor Zlín 3/2016, str. 30, 
WELES 67/2016, výtvarný doprovod, ilustrace, medailon, text Petr Nedoma, rozhovor
(Zd. Volf), POKOJÍČKY, Dílna XXIII (MVD), kurátor, sborník, uvedení 1. 4. 2017, Město
Mikulov, THOMAS BERNHARD: IMITÁTOR HLASŮ NA VÝŠINÁCH, Týdeník rozhlas
6/2017, únor 2017, str. 11, CESTY K PETRKOVU, Týdeník rozhlas 21/2017, květen
2017, str. 10, RUDOLF KREMLIČKA: A TOHLE JE MŮJ NEJLEPŠÍ OLEJ, Týdeník rozhlas
22/2017, str. 10,  P. V. POEZIE, Prostor Zlín 2/2017, str. 60, P. V., KLÍČEM Z KOSTI, 
ČR. Vltava, 6. 5. 2017.
Pořady pro rozhlas (scénáře): Souzvuk – Krajinami Georgese Rouaulta; ČR Vltava, vy-
síláno 29. 5. 2016, repríza červenec 2017, Sladké je žít – Pablo Picasso: V ohni svého
oka, ČR Vltava, podzim 2016, Americký rok, Arnold Schönberg, Český rozhlas – VLTAVA
(5x): Problémy umělecké výuky, Z Nauky o harmonii, Jak to vlastně s krásou je, Milý
Kandinskij, Schönberg malíř, listopad 2016, Čtení na dobrou noc – Jan Vladislav:
Výpravy bez konce (Giotto), 2. 1. – 6. 1. 2017, Souzvuk – Miloslav Moucha. Někdy to-
pím zbytečně (Z malířových textů), 12. 3. 2017, Psáno kurzívou – Vincenc Kramář:
Vznik a povaha moderního zátiší, tvůrčí čin Caravaggiův, 8. 5. 2017, Psáno kurzívou –
Ladislav Hejdánek: Dílo jako událost, 10. 5. 2017, Sladké je žít – Georges Braque,
Sain-John Perse: Ptáci, 13. 5. 2017, Souzvuk – Cesta k Petrkovu, 28. 5. 2017, Psáno
kurzívou – Věra Jirousová: Pieta v loďce, 31. 5. 2017, Souzvuk – Rudolf Kremlička: 
A tohle je můj nejlepší olej, 4. 6. 2017, Psáno kurzívou – Zdeněk Kalista: Rembrandtova
porážka a duch baroka, 16. 6. 2017, Psáno kurzívou – Jaromír Zemina: Jiří John, První
obrazy, 22. 6. 2017, Souzvuk – Hermann Hesse: Tvář, 3. 9. 2017.
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Naši studenti ve Florencii (Galerie Uffizi) a v Berlíně 

Při obhajobách odborné maturitní práce, obor Malířství



Obor Fotografie
Učitelé a žáci uspořádali výstavu oborových studentských prací s názvem
SVĚTLOKRES, ve Velkém sále Café Práh, Vaňkovka, v době 3. 4.–28. 5. 2017. Výstava
byla velice kladně hodnocena nejen odbornou veřejností. V celostátní soutěži střed-
ních uměleckých škol a gymnázií s názvem MÁŠ UMĚLECKÉ STŘEVO? získali se svým
projektem třetí místo studenti Ondřej Zábojník (Grafický design) a Xu Zai (Fotografie).
Soutěž pořádala v roce 2016/2017 Společnost Jindřicha Chalupeckého ve spolupráci
s Národní galerií v Praze, Centrem současného umění DOX, Galerií Rudolfinum 
a Moravskou galerií v Brně, předání ocenění proběhlo15. 5. 2017. Oborový pedagog
Jiří Víšek připravil výstavu – PORTRÉTNÍ FOTOGRAFIE v Galerii Q v Uherském Brodě,
květen–červen 2017. Studenti oboru odjeli v listopadu 2016 do Bratislavy, kde nav-
štívili fotografické výstavy akce MESIAC FOTOGRAFIE. Plenér prvního a třetího ročníku
se uskutečnil ve Vranově nad Dyjí v květnu 2017 (J. Dvořák, M. Maruška), plenér dru-
hého ročníku byl v Moravské Třebové také v květnu 2017 (M. Vybíral, J. Víšek).

Obor Nová média
Největší změnou na oboru Nová média bylo v roce 2016/2017 plánování a pak ná-
sledná realizace přesunu oboru z budovy školy na Husově ulici do budovy na ulici
Francouzská. Nešlo však jenom o pouhé přenesení starého do nového prostoru, pře-
sunem byl také započat proces nové profilace oboru. Nové prostory naplňují očeká-
vání technických náležitostí jak pro práci s počítačem, tak pro klasické výtvarné
techniky.
Přípravné kurzy oboru Nová média pro uchazeče, kteří chtějí být nejen kvalitně a efek-
tivně připraveni, ale chtějí také pod vedením zkušených odborníků získat základní
znalosti a dovednosti z oboru, proběhly ve výtvarných ateliérech oboru Nová média
v loňském roce dvakrát, v termínech 8. 11.  2016 a 22. 11. 2016. 
Obor Nová média pravidelně navštěvuje výstavy v Jihomoravském regionu, dlouho-
době rozvíjí spolupráci s Turisitickým informačním centrem, které připravuje komento-
vané prohlídky. Kromě Galerií TIC žáci v průběhu minulého roku navštívili mnoho
výstav v předních výstavních institucích v Brně (Moravská galerie, Dům umění města
Brna, atd.). Absolvovali také exkurzi v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.
Návštěvy výstav a orientace v lokální i světové výtvarné kultuře lze považovat za je-
den ze základních kamenů pro budoucí profilaci absolventů. Praxe žáků oboru Nová
média v loňském roce oproti předchozím ročníkům ukázaly nárůst zájmu o praxe ve
výtvarně pedagogických institucích. Zájem o praxe v grafických studiích, galeriích 
a uměleckých ateliérech zůstává také stále vysoký.
Ve spolupráci se šicí dílnou BRNO ŠIJE, s fotografickým studiem FOTOGRAFIX
a Muzeem romské kultury se studenti oboru účastnili v průběhu roku různých works-
hopů a přednášek. Žáci oboru se již po čtvrté hlásili do soutěže MÁŠ UMĚLECKÉ
STŘEVO, studentky Tereza Dostálová a Dorota Václavíková postoupili do státního kola.
Co se týká přijímacích zkoušek na vysoké školy měl obor v minulém roce 100% ús-
pěšnost. Studenti se pravidelně hlásí na rozmanité studijní obory, což dokládají úspě-
chy loňských čtvrťáků: FaVU VUT – Ateliér Multimédia (Aneta Fasorová), Ateliér socha
1 (Klaudia Borecká), Ateliér socha 2 (Adam Filistein, Lucie Jasparová), Ateliér perfor-
mance (Markéta Olšarová), Ateliér kresba a grafika (Kateřina Cendelinová), Fakulta
výtvarné výchovy – obor výtvarná výchova a vizuální tvorba (Nikola Švédová), Fakulta
architektury – obor architektura (Tereza Kuklová). Na šíři oborů, kam se absolventi
oboru dostávají, lze nejlépe dokumentovat šíři i flexibilitu jejich vzdělání.
Učitelka oboru Kateřina Spáčilová již třetím rokem úspěšně vede šicí dílnu BRNO ŠIJE
s pravidelnými ohlasy v tisku nebo v televizi. Vedoucí oboru Katarína Hládeková byla
v minulém roce nominována na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Finálová výstava ceny
a vyhlášení vítěze proběhlo na podzim roku 2016. Jiří Sobotka realizoval památník
Jana Skácela v parku pod hradem Špilberk v rámci projektu „Sochy pro Brno“, 
v Galerii ARS se účastnil kolektivní výstavy, v červnu instaloval objekty v zahradě
zámku Křtiny.
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Vernisáž a plakát akce Světlokres ve Vaňkovce v Brně

Autoportrét – loutka, žáci oboru Nová média
Jiří Sobotka před svojí sochou v parku pod Špilberkem



Obor Produktový design
Studenti oboru se svými pracemi účastnili soutěží STUDENTSKÝ DESIGN 2017
a MLADÝ OBAL 2017. V paláci Adria v Praze vystavovala své dózy na mouku Marcela
Matoušková. Žáci oboru odjeli v listopadu 2016 do Bratislavy na Den otevřených dveří
na Vysoké škole výtvarných umění a v květnu 2017 na plenér do Rudic u Blanska. Osm
studentů se dostalo na vysoké výtvarné školy, o které je stále enormní zájem: Sára
Kučerová, Michal Dufka na VŠUP Praha, Sára Rašovská, Bára Siničáková na ČVUT
Praha, Adam Strach na FaVU VUT v Brně, Natálie Constantinová na UTB Zlín, Robin
Mazánek a Václav Stratil na FDULS.
Aktivity učitelů na oboru: MgA. Matěj Říčný spolupráce se společnostmi: Reckitt
Benckiser, S&K public, Renocar, OK Trust,... Ak. soch. Petr Svítil vystavoval v listopadu
2016 v Metal Gallery v Liberci. Jaromír Šimkůj uspořádal řadu výstav: v Galerii Ars,
Brno, Metal Gallery v Liberci, Galerii Únikové schodiště, Brno a byl také účastníkem
sympozia v Mikulově, s jehož výsledky byla veřejnost seznámena výstavou Dílna
Mikulov. MgA. Jolana Vodička Šornerová společně s manželem MgA. Jindřichem
Vodičkou se prezentovala pod značkou JSEM.STUDIO na Prague Design Weeku 2017
v Tančícím domě. Nominaci na nejlepší instalaci proměnila ve druhé místo. Účastnila
se řady designových akcí: Design piknik v Počátkách, Design zóna na festivalu Colours
of Ostrava, Dyzajn market v Praze, December Design Days v Brně.

Obor Grafický design
Oddělení grafického designu ve spolupráci s oddělením Designu interiéru navrhlo 
a realizovalo propagační materiály a instalaci říjnové výstavy laureátů soutěžní pře-
hlídky Studentský design 2016 v galerii Emilie Paličkové v budově VOŠTŘ a SUŠTŘ 
v Praze. Studenti 4. ročníku se v říjnu 2016 zúčastnili 1. ročníku soutěže o nejlepší ná-
vrhy autorských designových tapet TA–PE–TY. Autorem projektu je brněnská kreativní
továrna INDUSTRA, odborným partnerem festival designSUPERMARKET. Tapety
Sabiny Břenkové byly vybrány odbornou porotou do vítězné prodejní kolekce, která
byla veřejnosti představena na desátém ročníku festivalu designSUPERMARKET 2016
v Kafkově domě v Praze.
Na podzim oddělení již tradičně pořádalo přípravné kurzy na talentové zkoušky pro
uchazeče o studium na naší škole. V listopadu proběhla přednáška absolventek od-
dělení Lucie Sedláčkové, Kateřiny Brůhové a Simony Scholzové o studiu na pražských
a brněnských vysokých školách.
V soutěžní přehlídce Studentský design 2017 pořádané v březnu v pražském paláci
Adria se Pavla Chadimová se svou autorskou knihou 65+ zařadila mezi laureáty sou-
těže a získala cenu Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a umě-
leckořemeslnými studijními obory ČR v Praze. V celostátní soutěži středních
uměleckých škol a gymnázií MÁŠ UMĚLECKÉ STŘEVO? získali se svým projektem třetí
místo studenti Ondřej Zábojník (Grafický design) a Xu Zai (Fotografie).
V říjnu 2016 navštívili žáci výstavy grafického designu na Bienále Brno. V květnu 2017
učitelé oboru vyjeli s žáky 1. a 2. ročníku na plenér do Jalového dvora u Slavkova.

Obor Ilustrace
Vedoucí oboru ak. mal. Pavel Dvorský ve spolupráci s Moravským zemským muzeem
uspořádal velkou autorskou výstavu PAVEL DVORSKÝ – ILUSTRACE, která se konala
15. 2.– 30. 6. 2017 v Paláci šlechtičen MZM Brno. Podílel se zásadním způsobem na
výtvarném řešení dlouhodobé výstavy v pavilonu Anthropos „Vítejte u neandertálců“.
Projekt se zabývá novými poznatky z období středního paleolitu na území Čech,
Moravy a Slovenska. V souvislosti s touto výstavou ilustroval významnou publikaci
Jana Nerudy „Čas neandertálců”.
Žáci druhého ročníku absolvovali plenér v Ludvíkově. Více než polovina loňských ab-
solventů pokračuje ve studiu výtvarných oborů na pražské UMPRUM, Baťově univer-
zitě ve Zlíně a Západočeské univerzitě v Plzni.
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Natálie Constantinová, obal na vejce, Produkt. design

Viktorie Štěpánová, komiksová ilustrace, téma Zahlceni
konzumem

Natálie Nešporová, autorská kniha na téma Technické
kreslení



Obor Design interiéru
Na vyšší odborné škole je také obor Konzervování a restaurování nábytku, proto 
navštívili učitelé počátkem září 2016 se svými oborovými žáky restaurátorské obory
na Francouzské 101. Koncem září pak zorganizovali exkurzi pro třetí a čtvrtý ročník do
podlahového studia Floor-X. V říjnu proběhla řada akcí: návštěva Bienále graf. 
designu, vy ́stava prací a účast na workshopu Brněnské dny designu IMMERSE
Pekařská a zájezd na Designblok 2016 Praha. Také instalace vítězných prací (tzv. lau-
reátů) z předešlého ročníku Mladý design 2016, který organizovala naše škola, byla
realizována zásluhou oborových pedagogů v době 21.–22. října v Galerii Emilie
Paličkové v budově textilní školy v Praze. 
Studenti oboru získali ocenění v soutěži CENA PROF. HALABALY: Simona Lašáková –
Kolébka Unibe: oceněny ́ exponát + speciální cena firmy TON, Klára Můčková – Židle:
oceněný exponát, Kristy ́na Coufalová – Variabilní sada váz a svítidel: Cena prof.
Jindřicha Halabaly. Oceněné práce byly vystaveny v Místodržitelském palác Moravské
galerie. 13. prosince se žáci účastnili komentované prohlidky výstavy OLGOJ
CHORCHOJ v MG s jejími autory Janem Němečkem a Michalem Froňkem. V březnu
2017 studenti oboru navštívili odborný seminář DESIGN ROAD SHOW na VUT v Brně.
21.–22. března odjely Ing. arch. Jana Šinkyříková (vyučující) a Klára Múčková (stu-
dentka) na studijní cestu do Stuttgartu, kde se účastnily dernisáže autorské výstavy
modernistické designérky Lilly Reich. Kromě závěrečného večera spojeného s prezen-
tací své práce i naší školy navštívily některé tamní školy s uměleckým a uměleckoře-
meslným zaměřením studia. Akci podpořili: zadavatel výstavy Německý kulturní
spolek ve spolupráci s partnerskými kulturními institucemi města Brna a Stuttgartu.
Ocenění v soutěži STUDENTSKÝ DESIGN 2017: Simona Lašáková a Klára Můčková –
získali 1. místo za kolébku a židli z překližkovy ́ch komponentů firmy TON v kategorii
produktového design a také Cenu veřejnosti v téže kategorii. Jejich práce se také
umístily ve výběru prací, které reprezentují Asociaci uměleckých škol a budou vysta-
veny v rámci akce Designblok 2017 na podzim v Praze. V soutěžní přehlídce GRAND
PRIX MOBITEX 2017 – sekce STUDENT obor vystavoval kolekci nábytku a svítidel ze
skořepin židle Merano firmy TON. Za tuto kolekci studenti získali mimořádné ocenění
GRAND PRIX MOBITEX 2017. Cenu Národního centra nábytkového designu získala
židle Kláry Můčkové z této kolekce. 

Obor Design oděvu 
Pro prezentaci oboru a získání nových žáků pořádal obor Design oděvu přípravné
kurzy. Vzhledem k velkému počtu zájemců (průměrně 38 osob) byly kurzy rozděleny
do dvou ateliérů a probíhaly ve dvou termínech. Oba kurzy vedla vedoucí oboru se
svými spolupracovníky – Bc. Petrem Kaloudou a Mgr.A. Ivetou Konečnou.  
Žáci 3. ročníku se  mimo základní odbornou výuku úspěšně zúčastnili několika vý-
znamných republikových projektů: workshopu FolklorStyl a projektu „Osvěta dětské
endokrinologie” ve spolupráci s PR agenturou Bílý medvěd a Fakultní Dětskou ne-
mocnicí v Brně, nemocnicí Motol Praha a nemocnicemi v Ostravě a v Českých
Budějovicích. S velmi pozitivním ohlasem se setkal úspěšný projekt „Malá noc módy”.
Studenti 2. ročníku absolvovali třídenní fotoworkshop s Mgr. Jiřím Víškem. V říjnu 
navštívili žáci a žákyně všech ročníků oboru Design oděvu Designblok v Praze, výstavy
ve Veletržním paláci (Národní galerie Praha), Vysokou školu uměleckoprůmyslovou 
v Praze a Universitu Ladislava Sutnara v Plzni. V Plzni též zhlédli vynikající mezinárodní
projekt vysokých škol FIGURAMA 2016. Pro žáky bylo v rámci zájmových aktivit pořá-
dáno několik workshopů – na téma modrotisk, Artprotis, fotografie, moderní tanec.
Žákyně a žáci 3. ročníku absolvovali 14denní praxi převážně u známých designerů 
a také v malých firmách, u výrobců oděvů a oděvních doplňků. Ve velké většině jim
praxe napomohla k dalšímu nasměřování své vlastní tvůrčí práce, dala náměty k ma-
turitní práci i dopomohla k profesnímu orientaci. 
Co se týká spolupráce s jinými obory: tradičně byla velmi dobrá spolupráce s oborem
Fotografie a oborem Motion design, což přineslo vynikající obrazové výstupy, přede-
vším při obhajobách závěrečných prací a prezentaci oboru. Tým předvádějících na pře-
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Módní přehlídka v nemocnici Motol v Praze, akce
Osvěta dětské endokrinologie

Expozice oboru Design interiéru na akci Mobitex 2017
Židle Kláry Můčkové



hlídkách Designu oděvu doplnili i  žáci z jiných oborů z Francouzské i z pracoviště na
ulici Husově. K přehlídkám školního roku 2016/17 se řadí i různé prezentace oboru 
a to zejména: výroční přehlídka Střední zahradnické školy v Rajhradě, přehlídka na ve-
čeru Mendelovy univerzity v Brně a přehlídky v Lužánkách. 
Žáci se zúčastnili významných studentských soutěží, ve kterých získali cenná ocenění.
V soutěži Studentského designu žákyně 4. ročníku Adéla Mitrengová získala ve své
kategorii 2. místo. Na mezinárodní soutěži Doteky módy v Prostějově do finále po-
stoupili žáci 3. ročníku Jan Smejkal a Johana Skálová; celé finále vyhrál Jan Smejkal.
Na vysoké školy se v letošním roce hlásilo méně studentů. Přijata byla Karolína
Dvořáková na FAVU – obor malba a Šárka Navrátilová i Natálie Vencovská byly při-
jaty na UTB ve Zlíně. Nejzajímavější maturitní práce obhájily Aneta Hammerová 
a Karolína Dvořáková.
K významným akcím pedagogů oboru Design oděvu lze vyjmenovat spolupráci 
Bc. Petra Kaloudy s UNICEF České republiky a jeho výstavu v New Yorku i benefiční
módní přehlídku „Projekt 35”. Ak. mal. Marcela Čapkovičová měla výstavu v Krakově
a důležitá byla i spolupráce s firmou Yachtclub Brno. Mgr. art. Blanka Tesařová realizo-
vala kostýmy pro divadlo v Jihlavě, Ostravě i Brně; pokračuje ve spolupráci s ČT Brno.

Obor Design interiéru a textilu 
Během října, listopadu a prosince se uskutečnily přípravné kurzy k talentovým zkouš-
kám pod vedením MgA. Martiny Deissové Víchové a Mgr. Ivana Matouška. O kurzy byl
ze strany budoucích uchazečů velký zájem a všechny tři termíny byly plně obsazeny.
Začátkem školního roku žáci 4. ročníku spolu s Ing. arch. Janem Šárkou navštívili pro-
stor sociálního reaktoru Distillery. Jde o projekt nového využití budovy původního 
lihovaru na ulici Pekařské pro coworking, výstavy, přednášky a architektonickou kan-
celář. Další exkurzí 4. ročníku byl protiatomový kryt 10-Z pod Špilberkem na ulici
Husova, kde právě probíhala výstava „Václav Havel – Politika a svědomí“. V říjnu se
žáci všech ročníků a pedagogové oboru zúčastnili exkurze na mezinárodní přehlídce
designu Designblok v Praze. Expozice byly umístěny na výstavišti v Holešovicích 
a v Lapidáriu Národního muzea. V listopadu studenti 3. a 4. ročníků navštívili veletrh
pomaturitního vzdělávání Gaudeamus na brněnském výstavišti. V únoru si žáci a žá-
kyně 2. ročníku prohlédli výstavu OCH! (Olgoj Chorchoj) s komentovanou prohlídkou
v Moravské galerii v Brně. V dubnu navštívili studenti 2. a 3. ročníku Mezinárodní ve-
letrhu nábytku a interiérového designu Mobitex v Brně. V březnu vybraní studenti 
4. ročníku pracovali na workshopu „Fabric Tales“ v rámci akce Italian Design Act 
v Moravské galerii v Brně. Workshop vedla designérka značky RitaRita paní
Margherita Mazza. V tomtéž měsíci se uskutečnil další workshop, jehož se zúčastnili
studenti 2. a 3. ročníku.  Workshop se konal na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a jeho
tématem bylo rozšířené zadání k soutěži POPAI STUDENT AWARD. V květnu studenti
2. ročníku byli ve firmě Authentica, která se zabývá in-store designem, designem a vý-
robou dekorací do výloh a interiérů. Exkurze byla zaměřena na materiálové a tech-
nické možnosti výroby a navazovala tak na zmíněný workshop k soutěži POPAI
STUDENT AWARD. Studenti 4. ročníku pak měli workshop v rámci hodnocení rozpra-
covanosti maturitních prací. Na konzultaci a hodnocení se podíleli architekti Ing. arch.
Karel Kubza a Ing. arch. Milan Joja z ateliéru ČTYŘSTĚN s.r.o.
Studenti 3. ročníku absolvovali povinné praxe, někteří z nich měli možnost pracovat
ve významných architektonických studiích, např. CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED AR-
CHITECTS s.r.o., SENAA architekti, s.r.o., či IKEA Česká republika, s.r.o. Za zdařilou me-
zioborovou spolupráci lze považovat přípravu stánku na Brněnský veletrh středních
škol. Celou koncepci měl na starosti obor Motion design pod vedením Mgr. Adély
Wiederlechnerové. Studenti našeho oboru, pod vedením MgA. Martiny Deissové
Víchové, Mgr. Ivana Matouška a MgA. Tomáše Hrubiše, se podíleli na výrobě sedáků
a potisku triček určených pro studenty a učitele. V tomto školním roce obor Design in-
teriéru a textilu na soutěžní přehlídce Studentský design reprezentovala Kateřina
Cigáňová, dnes již absolventka, s maturitní prací Cris Cros.  
Největším úspěchem oboru v tomto školním roce je bezpochyby velké množství stu-
dentů přijatých na vysoké školy, umělecké i neumělecké, např. na Vysokou školu
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Jan Smejkal, klauzurní práce

Do Bao Nhi, studie koupelny a obývacího pokoje

Klára Komárková, křeslo (téma Relaxace)
Kateřina Cigáňová, maturitní práce Cris Cros



uměleckoprůmyslovou, Vysokou školu výtvarného umění v Bratislavě, Univerzitu
Tomáše Bati ve Zlíně – Fakultu multimediálních komunikací, Technickou univerzitu 
v Liberci – Fakultu umění a architektury či na České vysoké učení technické v Praze –
Fakultu architektury.

Obor Motion design
Během měsíce října studenti a pedagogové oboru navštívili mezinárodní přehlídku de-
signu DESIGNBLOK v Praze. Na podzim byl uspořádán animační workshop a dva pří-
pravné kresebné workshopy pro zájemce o studium na tomto oboru. Všechny
workshopy byly zcela naplněny, posléze se také velký počet uchazečů přihlásil ke stu-
diu. Na workshopech pracovala Mgr. Linda Butschková a Mgr. Adéla Wiederlechnerová.
Odborná praxe ateliéru (absolvovali žáci a žákyně 3. ročníku) dopadla výborně, navá-
zána byla spolupráce s paní Lenkou Valachovičovou, vedoucí ředitelkou reklamního
studia Up brand activation https://www.upba.cz/. Dále pak studenti mohli pracovat 
v brněnském studiu Motionhouse https://www.motionhouse.cz/. Studio se řadí k nej-
lepším studiím v České republice zaměřeným na motion design. Někteří žáci spolu-
pracují v těchto studiích již jako junioři. Zajímavá mezioborová spolupráce byla i na
akci FolklorStyl II. Vybraní studenti prvního a druhého ročníku natočili celý průběh
workshopu a posléze jej postprodukčně zpracovali, video je dostupné na webových
stránkách (https://www.youtube.com/watch?v=JDAonntpRwU).
Největší akcí ateliéru byla příprava stánku na Brněnský veletrh středních škol: vzdušná
dřevěná konstrukce, potažená vlajkovinou doplněná o videomapping. Video obsaho-
valo animaci studentů třetího ročníku a hraný film studenta prvního ročníku Viktora
Mejzlíka. Koncept doplňovala trička, určená pro studenty a učitele. Na výrobě sedáků
a tisku triček se také podílel ateliér Designu textilu a interiéru. Grafiku navrhl MgA.
Jakub Konvica. První workshop roku 2017 se konal v lednu a byl se známým českým
fotografem Jiří Turkem, jehož specializací je reportážní, portrétní a módní fotografie.
Workshop se skládal ze dvou částí: z ukázky nových fotografií pana Turka a z prak-
tické ukázky práce se světlem v ateliéru i exteriéru. Pan Turek si dovezl vlastní profe-
sionální světelný park, nejzajímavější byla práce světlení se speciální baterkou, která
se používá u profesionálního focení portrétů. Na konci května následoval workshop 
s kameramanem a dokumentaristou MgA. Petrem Kačírkem, jenž dlouhodobě pracuje
pro Českou televizi a přednáší na DAMU. Jednalo se o pochopení technologie natá-
čení s běžnou a dostupnou technikou a důrazem na realizaci své myšlenky bez ohledu
na módní přístupy. Workshop zakončilo společné hodnocení natočeného materiálu.
Poslední workshop roku se konal 28. června 2017 ve fotoateliéru  Arcidiecézního mu-
zea Olomouc. Ateliérem studenty provedl fotograf pan Zdeněk Sodoma. Studio se
specializuje na focení muzejních předmětů jako jsou obrazy, grafiky a knihy, ale také
3D objekty. Vše fotografuje speciálním digitálním fotoaparátem značky Sinar a po na-
focení snímku následuje postprodukční práce s daty na počítači Apple. Jedná se o slo-
žitou, specializovanou a velice drahou techniku. Studenti měli možnost vidět celý
proces fotografování i následné postprodukce.

Obchodní podnikání a propagace 
Studenti se v rámci svých tříd zúčastnili akcí a výstav organizovaných třídními učiteli.
V souladu se školním vzdělávacím programem vykonávali studenti třetího ročníku 
odbornou praxi v délce dvou týdnů ve firmách: Hošek Motor a. s., CK Apollon, s.r.o.,
Volejbalový klub Královo Pole, Zemní a výkopové práce Rozsypal. Vzhledem k tomu,
že se nejedná o textilní podniky, ale o firmy s různorodým zaměřením, studentky pro-
váděly většinou činnosti spojené s ekonomikou a účetnictvím, popřípadě s administ-
rativou. Studenti prvního a třetího ročníku se zúčastnili exkurze v největším závodu
vyrábějícím vlněné tkaniny v Evropě, v podniku Nová Mosilana v Brně-Černovicích. 
Všichni studenti 4. ročníku vykonali ve dvou dnech praktickou maturitní zkoušku sklá-
dající se z kompletního účetního příkladu, vypracování odborné dokumentace z ob-
lasti textilu a oděvu a zhotovovali propagační tiskoviny na zadané téma. 
V tomto školním roce již nebylo vyhlášeno přijímací řízení pro tento obor, obor pouze
doběhne. Nahradí jej nový program s názvem Ekotextil design.
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Natálie Sekyrová, animační cvičení na téma Sladkost
Denisa Zelmanová, klauzurní práce, obor Motion design

Filip Valachovič, animační cvičení 1. ročník
Studentská animační práce

Instalace klauzurních prací 2. ročníku na téma Hudba
Workshop v ateliéru Arcidiecézního muzea Olomouc

Tereza Nekudová – loutka



Vyšší odborná škola
Školní rok 2016/2017 byl pro vyšší odbornou školu obdobím mezinárodní spolupráce.
Byly to úspěchy při získávání dotací na zahraniční mobilitu studentů, absolventů a pe-
dagogů, vyslání stážistů do významných zahraničních organizací, společné restauro-
vání s mnichovskými studenty a pedagogy, slavnostní zakončení restaurátorského
projektu a pořádání mezinárodní konference. Na začátku školního roku byly 
realizovány praxe dvou studentů 3. ročníku v Dolním Rakousku (Hainfeld; soukromá
restaurátorská dílna Marca Neuhausera) a ve Vídni (prestižní Naturhistorisches
Museum Wien). Oba studenti strávili v zahraničí dva měsíce. Finanční prostředky byly
čerpány z dotace Jihomoravského kraje v rámci projektu Restaurování uměleckoře-
meslných artefaktů v odborné praxi. Díky získání finanční podpory z EU, konkrétně 
z programu Erasmus+ na projekt Dialog lokálních a evropských přístupů v oborech
zaměřených na restaurování a design oděvu pro zkvalitnění vzdělávání, se uskutečnily
v 1. polovině školního roku zahraniční stáže sedmi studentů VOŠ restaurátorské 
(2 absolventi KR keramiky, 1 student KR keramiky, 1 student KR malby, 1 absolvent
KR nábytku, 1 student KR nábytku) a VOŠ oděvního textilu (1 absolvent OD). Cílovými
destinacemi byla Itálie, konkrétně Bologna a Faenza (centrum keramiky; je zde Museo
Internazionale delle Ceramiche, kde byli umístěni praktikanti keramického oboru).
Dále německý Mnichov, kde sídlí Goering Institut, Fachschule zur Restauratorenaus-
bildung. Poprvé se zapojil do projektu absolvent VOŠ oděvního designu. V novém na-
vazujícím projektu jsou již studenti/absolventi obou částí VOŠ zastoupeni zcela
vyváženě. Ze stejného grantu byly podpořeny lednové praxe dvou pedagogů, vedou-
cího oboru KR nábytku Jana Hrdiny a pedagoga výtvarné přípravy Petra Jedličky. Jan
Hrdina byl na Goering Institutu, Petr Jedlička na National Academy of Art Sofia 
v Bulharsku. V červnu /červenci vyjel na Goering Institut zástupce ředitele Petr Polášek
a chemikářka Radka Bačovská. V červenci odjela na FOS Ceramiche Faenza v Itálii
Alžběta Netopilová. V květnu byla získána nová dotace Jihomoravského kraje Do
světa! Název projektu je obdobný jako v minulém roce: Rozvíjení spolupráce s res-
taurátorskými ateliéry v Dolním Rakousku formou odborných praxí. Realizace je plá-
nována v období září–listopad 2017. Rovněž v květnu byl schválen navazující EU
grant Rozvíjení dialogu lokálních a evropských přístupů v oborech zaměřených na res-
taurování a design oděvu pro zkvalitnění vzdělávání. Realizace začne v říjnu 2017.
Zároveň v průběhu školního roku doběhl česko-německý projekt s Goering Institutem,
jehož první čtyři workshopy byly financovány z dotace příslušného referátu
Spolkového ministerstva kultury v Bavorsku a z evropského programu Erasmus+ (oba
granty podány německou stranou). Na poslední pátý workshop poskytl finance Česko-
německý fond budoucnosti (projekt podaný naší školou). Díky projektu byl úspěšně
zrestaurován mobiliář zákristie z pol. 18. století jezuitského kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Brně. Slavnostní předání bylo 22. 6. 2017 včetně tiskové konference.
7. 10. 2016 organizovala škola v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie 
v Brně mezinárodní konferenci se zaměřením na specifika restaurování nábytku 
v Německu a v Česku s názvem Jdeme stejnou cestou? /Haben wir einen gemeinsamen
Weg? Další aktivity vyvíjely studijní obory samostatně v návaznosti na výuku.

Konzervování a restaurování keramiky
Na oboru keramika byla připravena stáž pro vedoucí oboru Alžbětu Netopilovou v ital-
ské firmě FOS Ceramiche, která produkuje luxusní porcelán. Odborné stáže otevírají
nové možnosti jak pro pedagogy, tak pro studenty. Přispívají k prohloubení profesních
zkušeností a hlavně k rozvoji osobnosti. 
Během školního roku se podařilo zrestaurovat mnoho předmětů. Zajímavým předmě-
tem byla váza z počátku 20. stol. z produkce odborné keramické školy ve Znojmě.
Další zrestaurované předměty byly ze souborů pravěké keramiky patřící Mikulovskému
muzeu a soubor vzácných reliéfních kachlů z muzea ve Vyškově. K příležitosti výstavy
Stavba jako Brno se oboru podařilo prodat repliku středověkých kachlových kamen,
která bude později součástí stálé expozice Muzea města Brna. 
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Ze zahraničních stáží
Zástupce ředitele Mgr. Petr Polášek na stáži v Bavorsku

Alžběta Netopilová v keramické dílně v Itálii



Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby
Ve školním roce 2016/2017 bylo dokončeno několik významných projektů. V září pro-
běhla podzimní část pátého ročníku Slavkovského restaurování, v květnu a červnu
pak tato akce zahájila svoji šestou sezónu. Tento popularizační a vzdělávací projekt
se těší zájmu studentů, návštěvníků zámku i médií. Studenti ve vyčleněné místnosti
prohlídkové trasy nejenom restaurují historický mobiliář, ale také odpovídají na dotazy
z řad návštěvníků muzea. 
Slavnostním předáním a tiskovou konferencí byl zakončen mezinárodní projekt res-
taurování barokního mobiliáře zákristie jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Brně. V říjnu proběhl čtvrtý a v dubnu finální pátý čtrnáctidenní workshop. Spolu 
s brněnskou školou se na restaurování podíleli studenti a pedagogové prestižního
Goering Institutu z Mnichova. Dokončení takto rozsáhlého úkolu umožňuje výměnu
znalostí i nejnovějších technologických metod. Komunikace v cizím jazyce, práce v te-
rénu a pod časovým tlakem připravuje studenty na skutečné situace budoucího po-
volání, pedagogům pak umožňuje získat cenné zkušenosti s vedením mezinárodního
projektu. 
V rámci výuky praktických předmětů bylo zrestaurováno několik mimořádných před-
mětů jako například funkční model mlýna z muzea v Jevíčku nebo dokončení raně ba-
rokního oltáře z Kochova. Pro závěrečnou praktickou zkoušku studentů třetího
ročníku to byly psací stoly, historizující křesla či cechovní truhlice.
Své obzory si studenti rozšiřovali při exkurzích na zámcích Bučovice a Kroměříž, ná-
vštěvou muzeí a paláců ve Vídni nebo depozitáře Moravské galerie v Brně. Odborné
zkušenosti si prohlubovali na měsíčních praxích v dílnách soukromých restaurátorů,
nebo muzejních institucí, konaných v září a květnu. Někteří studenti, absolventi a pe-
dagogové měli možnost vycestovat na studijní pobyt do Rakouska nebo Německa
díky programu Erasmus+.

Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik 
Nastupující  studenti zahájili tradičně školní rok plenérem v Mikulově, kde mají jedi-
nečnou možnost studovat uměleckohistorické objekty v jejich přirozeném prostředí.
Druhý ročník se věnoval nástěnným technikám, první téma bylo sgrafito. Dvouměsíční
odborné praxe v závěru druhého a začátku třetího ročníku proběhly pod vedením sou-
kromých restaurátorských firem nebo u zahraničních odborných institucí. Po ukončení
praxí byl uspořádán oborový seminář. Prezentace studentů z těchto zahraničních od-
borných praxí považuje škola za velmi důležité nejen pro seznámení ostatních stu-
dentů se způsobem práce v zahraničí, důležité je také naučit studenty argumentovat 
a otevřeně diskutovat s ostatními a současně tak prohlubovat dokumentační meto-
diku zpráv o restaurování. Vedle teoretické přípravy byla důležitá praktická průprava
studentů během provádění technologických kopií prostřednictvím tradičních technik
nástěnných, deskových a závěsných obrazů. Studenti se podíleli na restaurování před-
mětů, jež jsou především sbírkovými kusy muzeí a galerií JMK, římskokatolické far-
nosti nebo soukromých sběratelů. Podíl jejich spolupráce musí odpovídat získaným
znalostem a dovednostem. V tomto školním roce to byly polychromované sochy, zla-
cené dřevořezby a závěsné obrazy ze zákristie kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Brně, zlacený barokní rám, barokní obrazy sv. J. Nepomuckého, Poslední večeře – 
žehnání vína, lámání chleba, skulptura bičovaného Krista a další. U restaurování 
nástěnných technik se podíleli studenti na transferování části havarijních maleb 
v kapli sv. Kateřiny na zámku Dřínov.

Oděvní a textilní design
Obor navázal na úspěchy prvního běhu projektu FolklorStyl a společně s Ing.
Ladislavem Matuškou a novým partnerem PhDr. Hanou Dvořákovou, zastupující
Etnografický ústav Moravského zemského muzea, vytvořili kolekce FolklorStyl II. Také
letos byl projekt zahájen workshopem, na kterém se studenti seznámili s novými
trendy a technologiemi v pletařském průmyslu. Na přednášce Lenky Novákové z MZM
byli seznámeni s historií používání lidových prvků v oděvní tvorbě 19. a 20. století 
(národní svéráz, místní odlišnosti...), byly jim představeny možnosti strojové výšivky 
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Mezinárodní restaurátorská konference Jdeme stejnou
cestou?/Haben wir einen gemeinsamen Weg? pořá-
daná školou v přednáškovém sále Moravské galerie

Anastazia Ivanová na stáži v boloňské restaurátorské
dílně Francesca Girottiho

Prezentace absolventské práce Dominiky Vespalcové

Zamyšlený student mnichovského Goering Institutu 
u barokního mobiliáře zákristie brněnského kostela



a zúčastnili se workshopu na téma sítotisk. FolklorStyl II. byl zaměřen na módu do
města a pro volný čas, realizace probíhala ve spolupráci s pletárnou v Tišnově.
Fotodokumentaci modelů provedl Lubomír Buchta a výsledek projektu byl představen
v rámci Brněnské muzejní noci v Moravském zemském muzeu v Paláci šlechtičen.
Instalace byla ponechána jako součást prohlídkového okruhu do konce září 2017.
Další část výstavy tvořily modely našich studentů inspirované lidovým krojem a mod-
rotiskem. Významnou akcí bylo také vytvoření modelů pro akci „Osvěta dětské endo-
krinologie“(spolu se SŠ Design oděvu). Vznikla kolekce inspirovaná jednotlivými
chorobami a poruchami vývoje – výsledek byl představen formou módní přehlídky 
v rámci tiskové konference v nemocnici Motol Praha a v Dětské nemocnici Brno, mo-
dely byly dále zapůjčeny pro statickou instalaci na tiskových konferencích k projektu.
Studenti a čerství absolventi prezentovali své kolekce v rámci akce „Malá noc módy“
v Mosilana Hub Brno, kde byla představena i kolekce studentských prací oborů Design
oděvu (SŠ) a Oděvní design (VOŠ). Studenti absolvovali exkurze v modrotiskové dílně
Danzinger v Olešnici, ve fundusu a dílnách filmových ateliérů Barrandov v Praze 
a workshop ve firmě Moraviaflor Olešnice. Jako každý rok proběhla návštěva výstavy
Designblok Praha, veletrhu STYL-KABO Brno, studenti si prohlédli expozici umění
19.–21. století v Národní galerii Praha, výstavu Slovanská epopej, výstavy kreseb
Jiřiny Strýčkové a výstavu Victor Vasarely v prostorách MMB na brněnském Špilberku.
Pedagog Vyšší odborné školy, který vyučuje na více oborech, ak. soch. Petr Jedlička se
účastnil v roce 2016 společné výstavy absolventů Akademie výtvarných umění v Sofii
v Českém centru v Sofii, v roce 2017 měl samostatnou výstavu v Galerii ARS Brno.

Důležité investiční akce
Objekt školy – pracoviště Francouzská 101: od září do listopadu byly souběžně vedeny
dvě velké investiční akce, které nebylo možné z důvodů prodlevy při schvalování žá-
dostí o dotaci realizovat o letních prázdninách. První investice byla kompletní rekon-
strukce výměníkové stanice tepla. Původně měla škola primární zdroj tepla v podobě
parovodu, ten se ale v celých Zábrdovicích rozhodly Brněnské teplárny změnit za hor-
kovod. Druhou akcí byla závěrečná etapa „Regenerace topné soustavy pro úsporu 
financí za tepelnou energii na Francouzské 101“ v podobě výměny poškozených 
plechových radiátorů za litinové. Vyřešilo se tak i vytápění barevny, která byla bez
technologické páry, jež tento prostor sekundárně temperovala. 
Část areálu školy, tzv. budova C, se dlouhodobě potýká s problémy zkřivených nebo
jinak poškozených oken a vysokým prostupem tepla, zejména u střech tvořených be-
tonovou mazaninou a světlíky s jednoduchým sklem. Jak tzv. zateplit budovu se za-
bývá inženýrský projekt, který se zpracovává a v roce 2018 bude použit jako součást
žádosti o finanční dotaci z Operačního programu pro životní prostředí.
V závěru kalendářního roku byl podán Projektový záměr na vznik bezbariérového
Textilního technologického a multimediálního centra. Je to investiční akce, která sle-
duje mj. zvýšení kvality vzdělání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazy-
cích, práce s digitálními technologiemi aj.), částečnou rekonstrukci a vybudování
bezbariérovosti budovy školy, vybavení klíčovými technologiemi, pořízení bezpečnost-
ních prvků a zařízení u vstupu do budovy.
V závěru školního roku a po čtyřech letech bylo vyhověno žádosti o dotaci na vybu-
dování školního hřiště a opravu jeho zděného oplocení. Studie byla v rychlosti roz-
pracována na realizační projekt a veškeré podklady byly postoupeny úřadům. Akce by
měla proběhnout do konce kalendářního roku 2017.
Kromě běžné údržby budovy bylo upraveno šest místností pro přesun středoškolského
oboru Nová média z budovy školy na Husové a čtyři místnosti pro nový středoškolský
obor Ekotextil design. Řešila se výmalba stěn, položení nových podlah, oprava elektro-
instalace, rozšíření datové sítě, výstavba sádrokartonové příčky, přesun prosklené dělící
příčky do chodby a vybavení obou oborů. Suterén budovy, který není z hygienických ani
estetických důvodů vhodný pro šatny, byl pro žáky a studenty uzavřen. Šatny byly nově
zřízeny v blízkosti ateliérů jednotlivých oborů a vybaveny novými skříňkami. 
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Módní přehlídka ve Slatině u Jevišovic

Anna Přibylová, maturitní práce, textil a beton
Klauzurní práce na téma Rehabilitace květin



Další drobnější práce na údržbě objektu: výměna všech panceřovaných přívodních ha-
dic, opravy bleskosvodů, oprava kamerového systému, stavební úpravy barevny...
V objektu Husova 10 se rekonstruoval bývalý byt školníka na kancelářské prostory, byla
opravena omítka, instalován překlad nad dveřmi, položena nová podlaha, nově rekon-
struovány rozvody (voda, elektřina, počítač. síť), nově opraveno a vybaveno hygienické
zázemí i kuchyňka. Byl rozšířen kamerový systém o kameru ve vjezdu včetně dalšího vy-
bavení. Do výdejny stravy byla zakoupena nová myčka nádobí. Zvlhlé a opadané komu-
nikační prostory ve sklepě, sádrovně a v posilovně byly otlučeny a opískovány, ostatní
místa byla vymalována. 

Údaje o výsledcích inspekční a jiné kontrolní činnosti
V květnu 2017 provedla MSSZ Brno ve škole kontrolu plnění povinností v nemocen-
ském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpe-
čení. Pochybení vzniklo pouze u odvodu pojištění u maturitních předsedů, kdy
zaměstnavatel nesprávně přihlásil k pojištění i tyto zaměstnance a odvedl za ně po-
jistné. Pravidelné revize i kontroly BOZP probíhají podle stanovených harmonogramů.

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.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Hodnocení práce metodiků prevence SŠUD
V Preventivním programu (PP) bylo definováno několik různých oblastí prevence.
Jedná se o primární prevenci zneužívání návykových látek, prevenci šikany, kyberši-
kany, poruch příjmu potravy, rizikového sexuální chování, chování v dopravě a extré-
mismu. Prevence je realizována formou besed, přednášek a výukových programů
pořádaných spolupracujícími organizacemi i během běžné výuky (témata prevence
jsou zařazována do hodin občanské nauky, anglického jazyka, českého jazyka, tělesné
výchovy, chemie a IKT).
Žáci prvního ročníku absolvovali adaptační program Na jedné lodi realizovaný PPP
Sládkova a také absolvovali interaktivní workshop v Muzeu romské kultury. Žáci dru-
hých a třetích ročníků se zúčastnili besedy s Tomášem Beranem z nadace Kolečko na
téma prevence rizikového chování v dopravě. Někteří žáci vypracovali zajímavé práce
o osudech svých příbuzných během obou světových válek a za doby komunismu.
Nadále jsme zapojeni do projektu Jeden svět na školách a do projektu Nenech to být
k prevenci šikany a kyberšikany. Během školního roku se neobjevily závažné problémy
týkající se sociálně nežádoucích jevů. Obě metodičky prevence spolu úzce spolupra-
cují, spolupracují i s výchovnými poradkyněmi, třídními učiteli i ostatními vyučujícími.
Metodičky prevence se zúčastnily těchto školení: Extremismus a radikalismus v ČR,
Sekty a nová náboženská hnutí, Principy nezraňující komunikace ve škole, Prevence 
a pomoc u poruch příjmu potravy ve školách, Koučink ve vzdělávání, +Školní metodik
prevence na škole. Ke zlepšení práce metodiků prevence přispívá i odborné metodické
vedení Pedagogicko-psychologické poradny Brno, která pravidelně pořádá schůzky
metodiků prevence a odborné semináře, jichž se obě metodičky účastní.

Mgr. Petra Lužová, Mgr. Jaroslava Študentová 
metodičky prevence
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Ilustrace Evy Rotreklové, téma Cesta do školy

Karolína Pravdová, ilustrace k autorské knize ŠUŘNÍK

Módní fotografie 



Hodnocení práce výchovného poradenství
Náplň práce výchovného poradce je určena vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a č. 27/2016 Sb. o vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Ve školním roce
2016/2017 se pozornost soustřeďovala zejména na podporu inkluzivního vzdělávání.
Hlavním úkolem náplně práce výchovných poradkyň je péče o studenty s výukovými
obtížemi, informační činnost, zajišťování dobré komunikace mezi žáky a pedagogy 
i rodiči a pedagogy, poradenství při volbě povolání a profesní orientaci atd. 
Výchovné poradkyně spolu často konzultují problémy ze svých pracovišť, spolupracují
úzce s metodiky prevence a pravidelně se zúčastňují pracovních seminářů, věnova-
ných problematice inkluzivního vzdělávání. 
Plán práce výchovného poradenství se odvíjí na základě měsíčního harmonogramu,
který je vypracován vždy na začátku nového školního roku podle aktuálních potřeb 
a problémů. Tato činnost je také konzultována s metodiky prevence, třídními učiteli 
i ostatními pedagogy školy a dle potřeby pracovníky odborných poradenských center.
V září byla věnována pozornost nastupujícím žákům prvních ročníků, byly od nich vy-
brány zprávy z PPP a doplněna evidence žáků se specifickými poruchami učení. 
V rámci adaptace na nové prostředí a nový kolektiv se žáci prvních ročníků zúčastnili
se svými třídními učiteli programu Na jedné lodi. Všichni vyučující byli informováni na
pedagogické poradě a poté byly individuálně dohodnuty postupy ve výuce. U všech
žáků s SPU byla kontrolována platnost zpráv z PPP nebo byli vyzváni k přezkoumání.
Pozornost byla věnována zvláště žákům čtvrtých ročníků, maturantům, postupně byly
vyplňovány dotazníky k žádosti o vypracování posudku pro PPP. Uzpůsobené pod-
mínky k maturitě uplatnilo letos 9 žáků, všichni studenti úspěšně odmaturovali. Všem
žákům se specifickými poruchami učení byla ze strany pedagogů věnována maximální
metodická podpora a péče v průběhu celého školního roku. Třem žákům byly vypra-
covány Plány pedagogické podpory, které byly po čtvrtletí vyhodnoceny jako účinné 
a byly proto pravidelně obnovovány. Jeden žák z pracoviště Husova měl studium roz-
pracované dle IVP, plán byl na konci školního roku vyhodnocen jako splněný, student
tedy ukončil úspěšně třetí ročník v řádném termínu.
Zájemcům ze třetích a čtvrtých ročníků byly podávány informace o možnostech dal-
šího pomaturitního studia v rámci průběžných konzultací. V listopadu byli žáci na-
směrováni k návštěvě Veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus.
Vzhledem k velkému počtu našich studentů, kteří chtějí pokračovat ve studiu na vyš-
ších odborných a vysokých školách, je dobré upozorňovat na termíny podání přihlá-
šek na VOŠ a VŠ dle požadavků vysokých škol a jednotlivých fakult. 
Nejčastěji byly v průběhu školního roku řešeny prospěchové problémy, tj. neprospěch,
neklasifikace, drobné kázeňské přestupky a zvýšená absence. Celkem se konalo 22 vý-
chovných komisí, z toho čtyři se dvěma kontrolními sezeními. V průběhu roku se uká-
zalo, že problémy byly řešeny efektivně. Všichni pedagogové se snažili nevhodné
chování žáků řešit citlivě, individuálně a hlavně okamžitě, přijímaná opatření byla
účinná, proto se neřešil v tomto školním roce žádný velmi závažný negativní jev. 
V průběhu roku došlo ke dvěma plánovaným schůzkám obou výchovných poradkyň,
byly projednány koncepční otázky vedení dokumentace výchovných případů a aktu-
ální problémy v oblasti výchovy a vzdělávání. 
Spolupráci s vedením školy, třídními učiteli i ostatními pedagogy školy za tento školní
rok hodnotíme jako přínosnou a účinnou. Rády bychom tuto spolupráci nadále rozví-
jely dle motta: „Soustředíte-li se na výsledky, nikdy se nezměníte. Zaměříte-li se na
změnu, výsledků dosáhnete.“ (Jack E. Dixon).

Mgr. Romana Haluzová, Mgr. Jiřina Rešková
výchovné poradkyně

22

Nikola Sedláčková – Čmelín, klauzurní práce na oboru
Produktový design

Z módní přehlídky na Nové radnici v Brně
Ilustrace z deskové hry ANTI Sebastiana Veselky



Zpráva o BOZP a PO za školní rok 2016/17
Proškolení všech zaměstnanců v oblasti BOZP a PO je prováděno pravidelně 1krát za
dva roky. V oblasti BOZP se konalo dne 12. 4. 2016 a v oblasti PO dne 6. 9. 2017.
Požárně preventivní prohlídka a kontrola dokumentace PO byla provedena dne 
5. 4. 2017. Nebylo zjištěno zjevných závad. Prověrka BOZP byla provedena dne 
9. 5. 2017 za účasti osoby odborně způsobilé (Ing. Romaněnko), preventistky 
(Mgr. Vlčková), správce objektu (p. Horáček) a zástupce odborové organizace 
(Mgr. Vlčková) – objekt Francouzská 101 a preventisty (RNDr. Moser), zástupce ředi-
tele školy (Mgr. Zach) a školníka (p. Poleť) – objekt Husova 10. Zjištěné závady budou
odstraněny. Zápisy do požární knihy jsou pravidelně prováděny při kontrolách stavu
objektu a při revizi hasicích přístrojů a hydrantů. 
Ostatní revize provádějí odborně způsobilé firmy podle harmonogramu (revize plyno-
vého a tlakového zařízení, komínových průduchů, hromosvodů, elektrického zařízení,
požárně bezpečnostního zařízení, revize tělovýchovného nářadí a zařízení).

Rozbor školní úrazovosti – pracoviště Husova 10
Ve školním roce 2016/2017 bylo v knize školních úrazů zaevidováno celkem 12 záz-
namů. Z těchto záznamů se 3 netýkaly úrazů (omdlení, předávkování léky a epilep-
tický záchvat). Zbylých 9 záznamů byly úrazy žáků. Záznamy o úrazu (žáků) byly
vyplněny a řádně odeslány čtyři. Z toho byly dva odškodněny, jeden se obešel bez
zdravotních následků a jeden je stále otevřený vzhledem k neukončenému léčení
žáka. Jeden úraz se stal při lyžařském výcviku (pád a náraz do stromu), jeden při školní
exkurzi (zlomený prst), tři úrazy při výuce tělesné výchovy (zvrtnutý kotník, naražený
malíček, zhmožděné předloktí) a čtyři při výuce odborných předmětů (pořezané prsty
při manipulaci s řezáky papíru, popř. polystyrenu). Ve všech případech nebyly nikým
porušeny žádné předpisy a byla učiněna nápravná opatření pro předcházení vzniku
úrazů. Žáci byli vždy předem poučeni o bezpečnosti a chování ve škole a při školních
akcích. Po vzniku úrazu došlo k opětovnému poučení žáků. Po úrazech v TV jim byla
opětovně připomenuta pravidla sportovních her a tělovýchovných činností. Po úrazech
při výuce odborných předmětů byly žákům opětovně připomenuty zásady práce 
s řezáky a bezpečnostní pravidla při jejich používání. Poučení žáků o bezpečnosti jsou
vedeny v třídních knihách jednotlivých tříd a na podpisových listinách. Zaměstnanci
byli seznámeni s rozborem školní úrazovosti dne 30. 8. 2017.

Rozbor školní úrazovosti – pracoviště Francouzská 101
Ve školním roce 2016/2017 bylo ve střední škole zaznamenáno a v knize školních
úrazů zaevidováno 6 lehkých úrazů žáků. Záznamy o úrazu žáků byly vyplněny a řádně
odeslány 3. Jeden žák byl odškodněn hned po ukončení léčby, dva žáci budou od-
škodněni později. V tělocvičně a na LK se staly 4 úrazy, na plenéru 1 úraz a 1 úraz 
v dílnách. Ve všech případech nebyly nikým porušeny žádné předpisy a byla učiněna
nápravná opatření pro předcházení vzniku úrazů. Žáci byli vždy předem poučeni o bez-
pečnosti a ochraně zdraví ve škole, v tělocvičně, v dílnách i na mimoškolních akcích. Po
vzniku úrazu došlo k opětovnému poučení žáků. Po úrazech v TV a na LK jim byla při-
pomenuta bezpečnostní pravidla chování při sportovních aktivitách. Záznamy „poučení
žáků o bezpečnosti“ jsou uloženy u třídních učitelů a u zástupce ředitele. Na vyšší od-
borné škole byl zaznamenán a v knize školních úrazů zaevidován 1 drobný úraz stu-
denta v nábytkářské dílně. Ani zde nebyly nikým porušeny žádné předpisy a byla
učiněna nápravná opatření pro předcházení vzniku úrazů. Studenti byli vždy předem
poučeni o bezpečnosti a chování ve škole. Poučení studentů o bezpečnosti jsou ve-
deny v třídních knihách jednotlivých tříd. S rozborem školní úrazovosti byli zaměst-
nanci seznámeni dne 11. 9. 2017.
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Kovářský workshop Produktového designu
Z módní přehlídky ve Slatině u Jevišovic, model od
Karolíny Ulrichové 

Z dílny Designu interiéru 
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Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016 v dělení 
na střední školu a vyšší odbornou školu

Výnosy (v tisících Kč)

SŠ VOŠ Celkem
Státní dotace 37 531 8 819 46 350
Dotace od obce 8 180 1 660 9 840
Školné 0 521 521
Grant EU 476 789 1 265
Produktivní práce žáků 15 195 210
Příjmy z hospodářské činnosti 264 0 264
Ostatní příjmy 1 745 24 1 769
Výnosy celkem 48 211 12 008 60 219

Náklady (v tisících Kč)

SŠ VOŠ Celkem
Výdaje na prostředky na platy 26 878 6 370 33 248
Výdaje na ost. platby za prov. práci 795 254 1 049
Odvody zdrav., soc. pojištění, FKSP 9 652 2 285 11 937
Výdaje na učeb. pomůcky 142 27 169
Výdaje na další vzdělávání zaměst. 51 0 51
Ostatní provoz. náklady 10 432 2 861 13 293
z toho nájemné 0 0 0
Výdaje v rámci hospodářské činnosti 135 0 135
Náklady celkem 48 085 11 797 59 882

Investiční výdaje v roce 2016 celkem 3 088
Zdroje – státní rozpočet 2 295

– vlastní (FRIM) 793

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, 
údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů

V roce 2016 bylo čerpáno v projektu Erasmus+ celkem 476 269,11 Kč, v programu
Do světa 112 070,- Kč, a v projektu s Goering Institutem 449 897,69 Kč.
V rámci programu Erasmus+ škola čerpala finanční prostředky z projektu s názvem
„Dialog lokálních a evropských přístupů v oborech zaměřených na restaurování 
a design oděvu pro zkvalitnění vzdělávání“. Celková částka, kterou škola získala, je 
58 883,- euro. Na akci s názvem Rozvíjení spolupráce s restaurátorskými ateliéry 
v Dolním Rakousku formou odborných praxí, financovanou zřizovatelem JMK v pro-
jektu „Do světa“, byl poskytnut další příspěvek ve výši 98 000,- Kč. Finanční pro-
středky byly také čerpány z předchozí dotace Jihomoravského kraje v rámci projektu
Restaurování uměleckořemeslných artefaktů v rámci odborné praxe (119 988,- Kč).
Zároveň, v průběhu minulého školního roku, doběhl česko-německý projekt z Goering
Institutem v Mnichově, jehož první čtyři workshopy byly financovány z dotace přísluš-
ného referátu Spolkového ministerstva kultury v Bavorsku a z evropského programu
Erasmus+ (oba granty podány německou stranou). Na poslední pátý workshop 
poskytl finance Česko-německý fond budoucnosti (projekt podaný námi).

Oděvní design vyšší odborné školy, absolventská práce

Fotografie ze zahraničních praxí studentů vyšší odborné
školy restaurátorské

Odeta Staroveská v muzeu keramiky ve Faenzi v Itálii

Akce Immerse Pekařská, výstava a účast oboru Design
interiéru na workshopu


