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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: ak. mal. 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)
545 575 339, 545 125 611 (pracoviště Francouzská 101)

Školská rada do 15. února 2015 pracovala ve složení: Ing. Klára Liptáková, 
Mgr. Ladislava Majerová, Mgr. Jan Melichar, Mgr. Ján Lastomírský (předseda), 
Mgr. Petr Polášek, Mgr. Jiřina Rešková, ak. mal. Pavel Procházka, Mgr. Ivana
Müllerová, Milan Janota. S účinností od 15. února byli jako zástupci zřizovatele jme-
nováni: RNDr. Vladimír Zdražil, Ph.D., Mgr. Jan Melichar a Ivan Emr. Jmenování Ivana
Emra (pedagoga školy) bylo však v rozporu se zákonnou normou (náhradník byl jme-
nován až v říjnu 2015). Počátkem března 2015 proběhly ve škole volby do školské
rady, ve kterých byli zvoleni (za dospělé studenty) Bc. Karolína Mazálková a Ivo Minář
(za rodiče žáků střední školy na Francouzské 101). Mgr. Ján Lastomírský, Mgr. Petr
Polášek, Mgr. Jiřina Rešková a ak. mal. Pavel Procházka byli zvoleni opětovně. Na za-
sedání rady 29. 6. 2015 byl předsedou zvolen Mgr. Ján Lastomírský.

Ve školním roce 2014/2015 bylo na střední škole celkem 11 oborů vzdělávání. Na
vyšší odborné škole v části restaurátorské byly vyučovány 3 obory, v části oděvního 
designu a managementu to byly 2 obory. 
Sedm oborů střední školy na Husově ulici se rozděluje v prvním ročníku do dvou dvou-
oborových tříd a jedné tříoborové třídy. V budově Francouzská 101 to byly čtyři obory
(dvě dvouoborové třídy), vedle dvou oborů uměleckých (Design oděvu a Design interiéru
a textilu) a jednoho neuměleckého (Textilnictví – Obchodní podnikání a propagace),
absolvovali svůj první ročník žáci oboru Motion design. 
Nová podoba vzdělávacích programů tří restaurátorských oborů a jednoho oděvního
oboru vyšší odborné školy byla přijata akreditační komisí MŠMT 16. 9. 2014.
Vzdělávací programy dvou sloučených VOŠ mají nyní jednotnou formální podobu 
a rámcově srovnatelné učební plány v cizích jazycích, výtvarných předmětech, obra-
zové dokumentaci, dějinách výtvarné kultury a dějinách zaměření svého oboru. Podle
nových vzdělávacích programů probíhá výuka od 1. 9. 2015.
Vzdělávací program Výrobní a obchodní management textilu je na VOŠ dobíhající, 
a proto ve školním roce 2013/2014 již nebyly přijímací zkoušky. Z tohoto důvodu stu-
dovaly ve školním roce 2014/2015 pouze dva ročníky a to 2.VM a 3.VM. Zkoušky sa-
mozřejmě nebyly ani ve školním roce 2014/2015. Akreditace tohoto oboru byla
prodloužena do roku 2016 tak, aby poslední studenti mohli ukončit studium absolu-
toriem.
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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 2014/2015

Z plenéru grafického designu v Jalovém dvoře.
Restaurátorské práce na polychromovaných plastikách.
Ly Le Kieu – klauzurní práce (úplně dole).



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 stylu a módy, 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
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) a po třídách (všeobecně
vzdělávací předměty).  Na střední škole na Husově ulici bylo (stav k 30. 6. 2014) cel-
kem 263 žáků. Podruhé byly otevřeny tři třídy: 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.
Na střední škole na Francouzské ulici jsou vždy dvě třídy, v jedné třídě jsou zařazeny
obory Design oděvu a Design interiéru a textilu, obor Obchodní podnikání a propa-
gace byl pro vyučování všeobecných předmětů spojen s oborem Motion design.
Celkový počet žáků střední školy na Francouzské poklesl na 183 žáků (stav k 30. 6.
2014). Dohromady bylo ve střední škole 446 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, se vy-
učují po oborech (včetně výuky cizích jazyků). Obory oděvní design a Výrobní 
a obchodní management jsou oddělené zcela a jsou vyučovány samostatně (pouze 
v cizím jazyce jsou žáci rozděleni podle stupně pokročilosti). Na vyšší odborné škole 
v tomto školním roce studovalo celkem celkem 138 studentů, z toho restaurování 69
a 69 oděv a management. Všechny tyto údaje se vztahují k datu 30. 9. 2014. Je zře-
telné, že regresivní populační křivka se již projevuje i v oblasti terciálního vzdělávání. 
Pro obě budovy se dováží strava z Gymnázia 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 ze zahraničí. Škola ode-
bírá řadu časopisů, které se vztahují k vyučované problematice, vyučující i studenti tak
získávají aktuální informace. Pedagogové organizují návštěvy divadel, koncertů a fil-
mových představení, informují o literárních novinkách, připravují a realizují řadu ex-
kurzí, výletů a výjezdů do zahraničí za současným i minulým výtvarným uměním. 

2

Fotografie Jakuba Svobody.
Videostudio Motion designu, vyučování v Galerii mladých.

Saskie Fráňová, téma recyklace, renovace.



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 584 žáků (údaj k 30. 9. 2014). 
V rámci mezinárodního projektu Erasmus+ škola získala přímou finanční podporu pro
zahraniční odborné praxe studentů SŠ a VOŠ. Ve spolupráci s agenturou Evolvo byly
zajištěny odborné praxe v Miláně v Itálii ve dvou termínech na podzim a na jaře, cel-
kem pro 22 studentů. Zapojením zahraničních stážistů do výuky anglického jazyka, (ve
spolupráci s organizací AIESEC), se škola zapojila do mezinárodního projektu Edison.
Vedle pravidelných zájezdů do zahraničí (Vídeň, Berlín, Paříž, Itálie...) pedagogové
školy zorganizovali studijně-vzdělávací zájezd do Anglie s návštěvou Londýna,
Stonehenge, Salisbury a Cambridge. Žáci byli ubytováni v anglických rodinách 
a museli komunikovat v cizím jazyce. Pravidelně je pořádán lyžařský kurz pro první
ročníky a také vodácký výcvikový kurz a sportovně-turistický týden.
27. 9. 2014 byla premiéra inscenace „Její pastorkyňa“ v Divadle Šumperk, kam při-
zval režisér Zdeněk Černín přizval ke spolupráci studentku 4. ročníku oboru ilustrace
Annu Paděrovou, která se podílela na kostýmní výpravě této inscenace. 23. 10. 2014
se studenti napříč všemi ročníky zúčastnili za doprovodu pedagogů večerního diva-
delního představení Romeo a Julie v Mahenově divadle Brno.  Dva autobusy studentů
a pedagogů školy nahlédly do zákulisí přípravy divadelní inscenace a zhlédly generální
neveřejnou zkoušku inscenace Lakomec v Horáckém divadle Jihlava (20. 11. 2014).
Dvě představení „Kumštu“ odehráli herci Dvorního divadla 19. 12. 2014 v aule školy.
Komedie s příznačnou zápletkou, jíž je koupě úplně bílého obrazu s bílými proužky,
rozkrývá témata přátelství a lásky. Studenti čtvrtých ročníků připravili práce do sou-
těže Cena Bronislavy Müllerové, která připomíná zásluhy mužů a žen podílejících se
na samizdatu. Ústředním tématem prací byla svoboda. V únoru proběhlo okresní kolo
olympiády v českém jazyce (společně s Mgr. Petrou Černínovou na SŠUD se organi-
zace ujala také Mgr. Jiřina Rešková na SŠSM), kterého se zúčastnily studentky, jež do-
sáhly nejlepších výsledků ve školním kole: Tereza Jančová, Sára Kučerová a Anna
Dvořáková. 20. 4. 2015 navštívili žáci střední školy představení Malého prince
v Divadle Radost, pro které také připravila studentka školy Anna Paděrová kostýmní
návrhy. Studenti vytvořili prozaické práce do soutěže Skrytá paměť Moravy, jejímž té-
matem bylo „Všude dobře…“. Téma nabídlo prostor pro vyjádření osobních prožitků,
mladí spisovatelé mohli vyprávět o sobě, o rodinách, o sourozencích, přátelích či spo-
lužácích. Již potřetí „prolistoval“ Lukáš Hejlík se svými hereckými kolegy novinku čes-
kého literárního trhu. Po Ekonomii dobra a zla a Faktoru Merde přivezl tým LiStOVáNí
knihu Kde se touláš Bernadeto!, vtipnou ukázku současné románové tvorby (25. 6.
2015). Vyučující na obou částech školy (Mgr. Krákorová, Mgr. Študentová, Mgr.
Rešková) se s žáky zúčastnili projektu „Celé Česko čte dětem“ a vybrali řadu cenných
knih pro děti.
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Ročník Počet skupin Počet studentů
1. 1 26
2. 1 24
3. 1 19

celkem 3 69

Ročník Počet tříd Počet žáků
1. 3 74
2. 3 75
3. 2 55
4. 2 59

celkem 10 263

Ročník Počet tříd Počet žáků
1. 2 45
2. 2 35
3. 2 47
4. 3 56

celkem 9 183

Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu

Ročník Počet skupin Počet studentů
1. 1 25
2. 2 21
3. 2 23

celkem 5 69

Projekt Erasmus+ v italském Miláně.
Kostýmní návrh Anny Paděrové.



Celkový přehled personální situace (stav k 30. 9. 2014)

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 33,99 81,55
včetně zástupce ředitele 1 1 1 3
celkem 34,8 13,76 33,99 82,55

Nepedagog. pracovníci 9 0 14,50* 23,50
* včetně VOŠR

Kvalifikace a aprobovanost

Učitelé SŠUD   Učit. SM a VOŠ
Odborná kvalifikace (v %) 100 97,4 
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...) 4
Speciální odborné semináře 11
Seminář pro učitele cizího jazyka 4
Pedagogické školení – DPS 4
Provozní zaměstnanci 13
Celkem 36

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

Činnosti školního metodika prevence za Mgr. Petru Lužovou (nyní na rodičovské do-
volené), vykonává Mgr. Jiřina Rešková, která v předchozím školním roce absolvovala
speciální studium pro ŠMP. MgA. Martina Deissová-Víchová dokončila DPS v říjnu
2014, Mgr. Romana Siebenbürgerová úspěšně ukončila studium v magisterském stu-
dijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury na Filozofické fakultě MU.

Věk Učitelé SŠUD Učitelé VOŠR Učit. SM a VOŠ
do 29 let 1 2 3
30–39 let 9 12 8
40–49 let 6 1 13
50–do vzniku nároku na SD 17* 7 15
Důchodový věk 4 2 3
Celkem 37 24 42
* 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
Metodik prevence 1 special. studium pro ŠMP VŠ 0 1 0

Oblečení pro volný čas od Martiny Čapkovičové.



Údaje o pedagog. pracovnících v části střední školy umění a designu
(Husova) ve školním roce 2014/2015

Č. Prac. zařazení Velikost úvazku Kvalifikace Aprobace Praxe
1. ředitel 1 VŠ OP 34
2. zástupce ředitele 1 VŠ TEV, Z 35
3. učitel 1 VŠ OP 23
4. vedoucí oboru 1 VŠ OP 29 
5. třídní učitel 1 VŠ ČJ 10
6. učitel 1 VŠ OP 40
7. vedoucí oboru 1 VŠ OP 40
8. učitel 1 SŠ OP 27
9. učitel 0,6 (SŠ) SŠ OP 29

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

Tyto údaje platily po celý školní rok, délka praxe je počítána ke konci školního roku.
Pedagogický sbor byl během školního roku 2014/2015 stabilizovaný, na části úvazků
se podíleli pedagogové z části školy na Francouzské 101.
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Martina Holcová – pes, kresba
Kateřina Rébová – kulturní plakát

Barbora Rymešová – světelný objekt
Alena Franková – fotografie



Údaje o pedagog. pracovnících ve střední škole stylu a módy a vyšší 
odborné škole oděvního designu a managementu (Francouzská) 
ve škol. roce 2014/2015

Č. Prac. zařazení Velikost úvazku Kvalifikace Aprobace Praxe
1. zástupkyně ředitele 1 VŠ OP 35
2. vedoucí oboru SŠ 0,52 VŠ OP 2
3. třídní učitel 0,86 VŠ BI, MA 9
4. vedoucí oboru SŠ 1 VŠ OP 29
5. třídní učitel 1 VŠ OP 15
6. třídní učitel 0,95 VŠ OP 9
7. učitel 0,33 VŠ NJ, AJ 20
8. učitel 0,62 VŠ OP 14
9. učitel 1 VŠ OP 2

10. učitel 1 VŠ OP 33
11. učitel 1 VŠ OP 33
12. vedoucí oboru VOŠ 1 VŠ OP 16
13. vedoucí oboru SŠ 0,76 VŠ OP 15
14. učitel 0,43 VŠ OP 16
15. učitel 0,14 VŠ OP 20
16. ved. stud. skupiny 1 VŠ OP 21
17. vedoucí oboru SŠ 1 VŠ OP 27
18. učitel 1 VŠ DEJ, CJ 32
19. učitel 0,67 VŠ OP 2
20. učitel 1 VŠ TV 4
21. učitel 1 VŠ AJ, RJ 27
22. vedoucí oboru VOŠ 0,57 VŠ OP 40
23. třídní učitel 1 VŠ OP 5
24. ved. stud. skupiny 0,81 VŠ OP 39
25. učitel 0,48 SŠ OP 39
26. učitel 0,71 VŠ OP 33
27. třídní učitel 1 VŠ CJ, RJ, OBN 22
28. třídní učitel 1 VŠ AJ, NJ 29
29. ved. stud. skupiny 1 VŠ OP 32
30. třídní učitel 1 VŠ OP 3
31. učitel 1 SŠ OP 35
32. učitel 0,95 SŠ OP 36
33. třídní učitel 0,86 VŠ OP 37
34. učitel 0,14 VŠ OP 39
35. učitel 0,48 SŠ OP 37
36. učitel 1 SŠ OP 34
37. ved. stud. skupiny 1 VŠ AJ, RJ 16
38. třídní učitel 0,71 VŠ TV, OBN 23
39. učitel 0,71 VŠ OP 18
40. třídní učitel 1 VŠ TV, BV 28
41. ved. stud. skupiny 1 VŠ RJ, NJ, OBN 25
42. externí učitel 0,29 VŠ OP 28

Velikost úvazku je k 1. 1. 2015, délka praxe je uváděna ke konci školního roku. Úvazky
se počítají vzhledem k převažujícímu počtu hodin na pracovišti Husova nebo
Francouzská. Na začátku 2. pololetí odešla  na mateřskou dovolenou MgA. Halina
Haškovcová (dříve Keilová), vedoucí oboru Design interiéru a textilu se stala MgA.
Martina Deissová-Víchová a výuku odborných předmětů na oboru zajišťovala nově
příchozí vyučující Ing. arch. Hana Horáková, která ihned zahájila studium DPS. Pro ne-
dostatečný počet vyučovaných hodin nebyla na konci školního roku prodloužena pra-
covní smlouva s MgA. Alenou Kurfürstovou.
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Spolupráce oborů Fotografie a Design oděvu.
Simona Fišerová – potisk, polštář.
Ly Le Kieu – maturitní práce.

Veronika Soukopová – scénický kostým.



Údaje o pedagogických pracovnících na vyšší odborné škole restaurátorské

Č. Prac. zařazení Velikost úvazku Kvalifikace Aprobace Praxe
1. zást. ředitele, tříd. 1 VŠ OP 12
2. ved. oboru 1 VOŠ OP 10
3. ved. oboru 0,67 VOŠ OP 14
4. ved. oboru 1 VŠ OP 33
5. učitel 0,76 VŠ AJ 18
6. učitel 0,29 VŠ NJ 11
7. učitel 0,52 SOU OP 34
8. učitel 0,71 SŠ OP 28
9. učitel 0,9 VOŠ OP 4

10. učitel 0,57 SŠ OP 29
11. učitel 0,86 VŠ OP 12
12. učitel 0,76 VŠ OP 11
13. ved. stud. skup. 1 VŠ OP 36
14. učitel 0,52 VŠ OP 9
15. učitel 1 VŠ OP 12
16. učitel 0,57 VŠ CH 5
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

Externího vyučujícího Základů práce s archiváliemi Mgr. Martina Fajtla vystřídala v po-
loletí Mgr. Pavla Ryšavá.

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
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Shora: návštěva v berlínském Kunstgewerbemuseum –
prohlídka mobiliáře Davida Roentgena.
Prohlídka restaurátorských ateliéru v postupimské
Fachhochschule.
Práce s plátkovým zlatem.

Fotografie Michaely Hermanové.



Údaje o nepedagogických pracovnících, pracoviště Francouzská 99 a 101

č. Prac. zařazení Velikost úvazku Stupeň vzdělání
1. domovník 0,5 SOU
2. tech. prac. 1 SOU
3. uklízečka 1 SOU
4. účetní, personalistka 1 ÚSO
5. odborný referent 1 ÚSO 
6. uklízečka 1 SOU
7. ved. tech. prac. 1 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 1. 4. 2015 odešla ze školy 
(na vlastní žádost) vedoucí výdejny stravy Dagmar Zachová a na její místo nastoupila
Jitka Foralová.

Údaje o přijímacím řízení na SŠUDSM a VOŠ Brno

Pro malý počet zájemců se nepodařilo ve školním roce 2015/2016 otevřít 1. ročník
oboru Konzervování a restaurování keramiky, z pouhých pěti zájemců nebyl vybrán
žádný. Vzdělávací program Výrobní a obchodní management textilu je na VOŠ dobí-
hající, a proto ve školním roce 2014/2015 již neprobíhaly přijímací zkoušky.

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

8241M/01 Užitá malba – malířství 24 9 0 0 9 8
8241M/03 Scénická a výstavní tvorba – nová média 14 6 4 2 8 8
8241M/05 Grafický design 44 12 0 0 12 12
8241M/05 Grafický design – ilustrace 38 11 0 0 11 10
8241M/11 Design interiéru 42 12 0 0 12 12
8241M/04 Průmyslový design – produktový design 23 10 0 0 10 9
8241M/02 Užitá fotografie a média 18 12 0 0 12 12
8242N003 Konzervování a restaurování keramiky 3 0 2 0 0 0
8242N004 Konzervování a restaurování nábytku 16 11 0 0 11 11
8242N012 Konzervování a restaurování malířských technik 15 8 3 3 11 10
31-41-M/01 Textilnictví – obchodní podnikání a propagace 2 1 20 14 18 8
82-41-M/05 Grafický design – motion design 16 8 24 15 16 5
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů – design oděvu 29 17 4 1 18 13
82-41-M/14 Textilní výtvarnictví – design interiéru a textilu 20 13 8 4 17 13
82-41-N/03 Výtv. a umělec. tvorba – oděvní a textilní design 30 18 8 8 26 24
Celkem 334 148 73 47 191 155
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Alžběta Hrnčířová – absolventská práce.
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Pro lepší připravenost zájemců o studium jsou na většině výtvarných oborů střední
školy, obvykle na podzim, zdarma organizovány přípravné kurzy a také Dny otevře-
ných dveří v obou částech 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 poža-
davky vyučujících na oboru. Mimo tyto dny se škola každoročně účastní Veletrhu
středních škol v Brně na BVV. Prací vedenou napříč všemi obory a ročníky byla příprava
interiéru výstavního stánku na veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2014 na
BVV. Další diváky velmi navštěvovanou akcí, které se tradičně VOŠ účastní, je Muzejní
noc v Brně. Velmi působivá instalace na hradě Špilberk, představující celou VOŠ, byla
kladně hodnocena zejména pro praktickou ukázku restaurování a módní přehlídku.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Výsledky maturitních zkoušek (k 6. 10. 2015)

Počet žáků kon. zkoušku Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nepřipuštěn
SŠUD          60 9 48 3 0
SŠSM          53 2 45 6 3*

* Tři žákyně ze SŠSM nebyly připuštěny k maturitním zkouškám, protože neukončily úspěšně 4. ročník. 
Opravné maturitní zkoušky složily úspěšně další dvě žákyně, které neuspěly u MZ 2014.

Odborné maturitní práce na SŠUD byly zadány 14. 4. 2015 a realizovány v době od
20. 4. do 15. 5. 2015. Během této doby proběhly také státní maturitní testy a písemné
práce (4. 5.–15. 5. 2015), maturitní komisařkou byla Mgr. Zdeňka Eklová ze SPŠ elek-
trotechnické a informačních technologií Brno. Školní ústní profilová část státní matu-
rity, včetně obhajoby odborné práce, se konala ve dnech 25.–29. 5. 2015. Krajským
úřadem byl do funkce předsedy maturitní komise ve třídě 4.A jmenován kolega ze
Střední odborné školy a Střední umělecké školy Václava Hollara v Praze MgA. Vojtěch
Kovářík, ve třídě 4.B byl předsedou ak. soch. Jiří Dorňák z Uměleckoprůmyslové školy
sklářské ve Valašském Meziříčí. 
Z naší školy byl ak. mal. Pavel Buchta jmenován předsedou na Střední škole průmyslové
a umělecké a Vyšší odborné škole v Hodoníně, Mgr. Michal Žižka na Střední umělec-
koprůmyslové škole v Uherském Hradišti, MgA. Jan Lastomírský na Střední odborné
škole a Střední umělecké škole Václava Hollara v Praze, Ing. Petr Coufal v Umělecko-
průmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí. Maturitní komisařkou z naší školy pro
Gymnázium J. G. Mendela v Brně byla jmenována PaedDr. Zdeňka Kalousová.
Odborné maturitní práce uměleckých oborů na SŠSM byly zadány 13. 4. 2015, termín
odevzdání maturitních prací byl 15. 5. 2015.  Praktická maturitní zkouška vzdělávacího
programu Obchodní podnikání a propagace proběhla ve dnech 15. 4. a 16. 4. 2015.
Ústní maturitní zkoušky se konaly současně ve třech třídách v době od 25. 5. do 
29. 5. 2015. Krajským úřadem byly do funkce předsedy maturitní komise pro rok 2015
jmenovány Ing. Blanka Hotmarová ze Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí
(třída 4.AT), Mgr. Vladimíra Bártková ze Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské
Hradiště (třída 4.O) a Ing. Ivana Hýblová z VOŠ textilních řemesel a Střední umělecké
školy textilních řemesel Praha. Maturitní komisařkou byla Ing. Miloslava Florianová 
z Gymnázia Globe, s.r.o.
Naopak ak. mal. Radmila Chadimová byla předsedkyní na Střední škole uměleckoprů-
myslové Ústí nad Orlicí a MgA. Martina Deissová-Víchová na VOŠ textilních řemesel 
a Střední umělecké škole textilních řemesel Praha. Funkci školního maturitního komi-
saře vykonávala Mgr. Jana Brejtrová na Integrované střední škole automobilní Brno.

Výsledky absolutorií na vyšší odborné škole

Počet stud. kon. zkoušku Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nepřipuštěn
VOŠR 19 9 9 1 0
VOŠODaM 21 11 10 0 0

Módní přehlídka během Muzejní noci na Špilberku.

Vystavní stánek VOŠ na veletrhu Gaudeamus.

Lazarová – Mapové značky pro Památkový info systém.

Sára Maštalířová – kolekce TATTO. 

Z obhajob maturitních prací na oboru Fotografie.



Absolutorium na Vyšší odborné škole oděvního designu a managementu se uskuteč-
nilo v době od 1. do 4. června 2015, v části vyšší odborné školy restaurátorské se ko-
nalo od 22. do 24. června 2015. 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
(foto vpravo) a předsedkyní na oboru textilního managementu Ing. Jarmila Hnidáková.
Celkově měly práce na vyšší odborné škole (až na jedinou výjimku) vynikající úroveň. 

Zameškané hodiny, výchovná opatření na Střední škole umění a designu

Zameškané hodiny, výchovná opatření na Střední škole stylu a módy

První ročník úspěšně ukončil žák s těžkou poruchou, především díky pomoci jeho spo-
lužáků a třetí ročník úspěšně ukončila žákyně s autismem, k čemuž napomohl indivi-
duální přístup vyučujících a velmi dobrá spolupráce s matkou žákyně.  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Doplňkové pedagogické studium úspěšně ukončili MgA. Martina Deissová-Víchová,
MgA. Tomáš Hrubiš, nebo začali: MgA. Alena Kurfürstová a MgA. Hana Horáková.
Certifikát zadavatele pro PP SČ MZ získali MgA. Martina Deissová-Víchová, Mgr. Lucie
Havlínová, Mgr. Ivan Matoušek, Mgr. Romana Siebenbürgerová. Ing. Sonja Kosová ab-
solvovala odborný seminář v Praze „Jak žít svůj sen – Kořeny a zdroje úspěchu Čes-
kého oděvního domu“. Mgr. Marie Sabolová a Mgr. Kateřina Švaňhalová se účastnily
konference Live the Language – Oxford University Press. Zástupkyně ředitele Ing. Věra
Rozbořilová a Mgr. Jiřina Rešková absolvovaly školení o změnách ve školském zákoně
a v zákoně o pedagogických pracovnících, ak. mal. Čapkovičová a MgA. Iveta
Konečná se účastnily konference Textil pro budoucnost, Mgr. Ivan Matoušek, Ing. arch.
Hana Horáková absolvovali několikadenní kurz AutoCAD 2015. Jaroslava Študentová
s Jiřinou Reškovou se účastnily školení Skryté formy záškoláctví a pilotního projektu
VYNSPI 2., (realizátor projektu: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze), Renata
Vlčková pedagogického semináře Škola smíchu, dva učitelé absolvovali další jazyková
školení – Mgr. Marcela Zelinková a Ing. Drahomír Nantl.
Zaměstnanci absolvovali řadu školení, která se dotýkala jim svěřeného referátu: per-
sonalistka Alena Kulíková byla na školení v daňové (mzdy) a sociální oblasti, Erika
Dohnalová byla na třech seminářích: o programu UČTO, semináři o DPH a semináři 
o účetnictví. Jitka Foralová absolvovala školení Hygienické požadavky ve stravovacích
službách, Jiří Skřivan a Ivana Ulrichová byli na vzdělávacím programu Spisová a ar-
chivní služba v roce 2015. Zástupce ředitele Mgr. Petr Polášek se účastnil školení 
o veřejných zakázkách a o školském zákoně. 
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Počet Předčasné ukončení
Roč. Vyznamen. Prospěli Neprosp. Neklas. Neoml. hod.    Přeruš.    Vyloučení  Z prospěch.  Z jiných

1. 9 64 0 0 64 1 0 0 1
2. 14 61 0 0 196 0 0 0 2
3. 9 43 1 0 159 1 0 0 2
4. 9 48 1 0 70 0 0 0 1

Celkem 41 216 2 0 489 2 0 0 6

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

1. 3 39 2 0 151 1 0 2 2
2. 4 31 0 0 3 0 0 0 1
3. 9 37 0 0 52 1 0 0 0
4. 1 52 3 0 201 0 0 3 0

Celkem 17 159 5 0 345 2 0 5 3

Silvie Weberová – absolventská práce.

Tereza Hrubá – absolventská práce.



Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Mimo již zmíněné akce, jako byl lyžařský výcvikový kurs společně organizovaný pro
všechny obory 1. ročníku celé střední školy (tradičně chata Barborka pod Pradědem 
v Jeseníkách), nebo vodácký kurz především pro druhé ročníky (jela se Vltava), škola
organizovala celou řadu aktivit pro své žáky a studenty: zájezdy do Vídně, Budapešti,
Paříže, Berlína...  
Všechny obory také pořádají pro žáky 2. ročníku (většinou v průběhu předmaturitního
týdne) malířský, kreslířský nebo fotografický týdenní plenér. Pro školu jsou velmi dů-
ležité výstavy klauzurních prací všech oborů, připravené a vystavované pro pololetní
a závěrečné hodnocení. Vyhlášena byla dvě témata: v prvním pololetí pro 4. ročník 
v předtermínu téma: OKRAJE, pro 1.–3. ročník téma VODA JAKO PROSTŘEDEK
OČISTY.  Ve 2. pololetí pro 1.–3. ročník to bylo téma ZDRAVÍ. 
V rámci průběžných oslav 90. výročí školy učitelé Nových médií připravili projekt díl-
čích výstav a souvisejících akcí na téma POKUS/OMYL v Galerii mladých (23. 9.–29.
10. 2014). Sedm oborů školy se postupně vystřídalo ve výstavních prostorách galerie
a doplnilo své výstavy dalším programem v podobě přenesení vybraných vyučovacích
hodin odborných předmětů do prostoru galerie. Snahou organizátorů bylo představit
školu jako živoucí organismus. Vyučování v galerii se účastnili: Tomáš Hrubiš, Jiří Víšek,
Jan Tichák, Martina Nováková, Jakub Konvica, Věra Chovancová, Jiří Sobotka a Anna
Balážová. 
Další akcí, organizovanou vedoucím oboru Malířství ak. mal. Petrem Veselým a reali-
zovanou dalšími pedagogy (Vybíral, Víšek, Dvořák, Kalod), byla výstava minulých 
i současných školních prací s názvem Zpřítomnění – Uvízlé věci v klášteru v Dolních
Kounicích (7.–9. 9. 2014).
Největší výstavou k výročí školy byla výstava oboru Fotografie, která byla v Domě pánů
z Kunštátu v předchozím školním roce, s reprízou v Bratislavě v roce následujícím (ří-
jen 2015). V soutěži Figura 2014, kterou pořádá Střední uměleckoprůmyslová škola
Anežky České v Českém Krumlově, získala škola zásluhou žákyně 3. ročníku Terezy
Liškové první cenu.
Velmi důležitým počinem byl získání dvou grantů, první v programu Erasmus+ v cel-
kové výši 60 tisíc Eur (čerpáno celkem 1 631 841,95 Kč) na zahraniční stáže pro stu-
denty střední i vyšší odborné školy nazvaný Tradice a současnost v oborech
zaměřených na design a restaurování umělecko-řemeslných artefaktů. V rámci tohoto
programu vycestovalo ve dvou termínech celkem 22 studentů do Milána.
Ve druhém programu Do světa (získání finančních prostředků pro odborné zahraniční
praxe) získala škola 120.000,- Kč, s čerpáním od 7. 5. 2015 do  30. 6. 2016, ve škol-
ním roce výroční zprávy zatím nečerpáno.
Většina dalších akcí byla organizačně zajišťována vyučujícími jednotlivých oborů pro
své žáky nebo pro veřejnost. 
Obor Malířství
Vedoucí oboru ak. mal. Petr Veselý, doc. měl v době 30. 4.–12. 7. 2015 samostatnou
výstavu nazvanou „Anděl, stín“ v Malé galerii v Rudolfinum v Praze. Svými pracemi
se zúčastnil těchto kolektivních výstav: „Zářivý krystal, Průniky, Střety, Přesahy;
Bohumil Kubišta a české umění 1905–2013”, Dům umění v Ostravě, 2. 10.–4. 1.
2015, výstavy „Kdo na moje místo”, Ostrava, Plato, 17. 12. 2014–březen 2015,
„Grafomani, vypravěči, autoři a producenti, etc.”, Praha, březen 2015, „Quodlibet/M.
Jan Hus”, Muzeum a Pojizerská galerie, Semily, červen–červenec 2015. Byl kurátorem
kolektivní výstavy „Zlatý věk, reminiscence kubismu v současném výtvarném umění”,
která byla (s účastí devíti absolventů školy) v Domě umění v Brně v Galerii Jaroslava
Krále v době 3. 12. 2014–22. 2. 2015. Dále byl kurátorem akce Zpřítomnění a části
projektu Pokus/omyl, viz výše a také výstavy absolventa školy Tomáše Němce v Galerii
Caesar v Olomouci v březnu 2015. Je také autorem řady pořadů (většinou o malířích
a básnících) připravených pro Český rozhlas. Aktivní je i jako básník: sbírka Jundrov
(výbor z jeho poezie 1983–2014), Větrné mlýny, listopad 2014 a také občansky: 
pořad pro rozhlas Vy stěny bílé, žaluji vám/Svědectví Kounicových kolejí.
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Anna Králíková – klauzurní téma VODA (zcela nahoře).
Z vernisáže oboru Fotografie v projektu POKUS/OMYL 
v Galerii mladých v Brně (nahoře).

Zahajení a instalace výstavy Zpřítomnění v Dolních
Kounicích (dole), z obhajoby klauzurních prací (nejníže).



Obor Fotografie
Ve spolupráci s oborem Nová média zajistil výstavu Fotografií loutek ve foyeru
HaDivadla, Brno, 12. 2014, podnětná byla i spolupráce se ZOO Brno, fotografická
akce I. ročníku. Vyučující na oboru organizovali pro svoje studenty tyto výlety, exkurze
a přednášky: návštěva fotografických výstav Mesiac fotografie, Bratislava, listopad
2014, plenér druhého ročníku Vranov nad Dyjí, květen 2015, uspořádání přednášek
pro studenty 3. a 4. ročníku: Vendula Knopová (Univerzita Tomáše Bati), Jak se živit
fotografií, leden 2015. Žáci oboru se zúčastnili soutěže pro studenty středních škol 
a gymnázií ČR se zájmem o současné výtvarné umění s názvem „Máš umělecké
střevo?”, jehož vítězem se stal Jakub Svoboda z oddělení Fotografie. Jakub Svoboda
byl také ve finále soutěže Středních uměleckých škol na téma Závislosti, s výstavou 
v Českém Krumlově. Vedoucí oboru Martin Vybíral realizoval samostatnou výstavu 
v Galerii Otevřená zahrada, říjen–listopad 2014, Brno.
Obor Nová média
Lví zásluhou vyučujích tohoto oboru bylo zajištění celoškolské akce POKUS/OMYL (viz
výše), po plenéru 1. a 2. ročníku uspořádali v Zámecké vile ve Ždánicích výstavu vý-
sledků tohoto plenéru a výstavu loutek – autoportrétů studentů, včetně jejich velkých
fotografií ve foyer HaDivadla v Brně.
Obor Produktový design
Práce studentů byly vystaveny v rámci projektu POKUS/OMYL v Galerii mladý�ch, žáci
poslali své práce do soutěže ZEPTER International Design Award – ARTZEPT 2014,
“COSMETIC BOTTLES AND CONTAINERS – STRIVING FOR BEAUTY”, kde Monika
Př�ikrylová získala zvláštní ocenění – http://www.artzept.com/page/winners.aspx.
Obeslána byla i soutěž Studentský design 2015, kterou organizovala SUS Ostrava 
a také soutěž Národní cena za studentský design 2015, kterou pořádá Design Cabinet
CZ v Praze. Vyučující na oboru Jaromír Šimkůj realizoval kovářský workshop na škol-
ním dvoře v době 18.–22. 5. 2015 a měl velmi podnětnou výstavu svých autorských
prací s názvem „Plechy“ v květnu 2015 v Brně. Obor jako první na škole začal využí-
vat tzv. aktivní tablet.
Obor Grafický design
Studenti navštívili Fakultu umění Ostravské univerzity a na pozvání přijel do školy doc.
Mgr. Josef Daněk představit svůj ateliér Kresby. V rámci výuky písma studenti Nikola
Giacintová a Vojtěch Říha z ateliéru Tvorba písma a typografie Vysoké školy umělec-
koprůmyslové provedli sérii workshopů tvorby písma v programu FontLab. Studenti se
účastnili akcí Fakulty výtvarných umění a zúčastnili se středoškolské soutěže. Oddělení
pořádalo představení Úžasného divadla fyziky (Údif) na téma BARVY. Žáci 1. a 2. roč-
níku byli na plenéru v Jalovém dvoře u Slavkova, odkud přivezli spoustu zajímavého
výtvarného materiálu. Žákyně Kateřina Rébová, Pavla Chadimová a Kamila Hrbková
se zúčastnily studijního pobytu v Milánu v rámci programu Erasmus+. Vedoucí oboru
Mgr. Alena Jedličková se účastnila výstavy Viva Graphic v Taipei. 
Obor Ilustrace
Žákyně Martina Šikulová a Anna Paděrová se úspěšně zúčastnily studijního pobytu
Erasmus+, který se uskutečnil v italském Miláně. Žákyně Tereza Lišková nejenže 
vyhrála se svou kresbou soutěž Figura, ale také uspořádala vlastní autorskou výstavu
v brněnské Galeryji 9. Anna Paděrová vyhrála druhou cenu v celostátní soutěži
„Studentský komix“, které se zůčastnili především studenti vysokých škol. Tato žákyně
také navrhla a realizovala návrhy kostýmů pro úspěšnou inscenaci Divadla Radost
„Malý princ“ a také pro představení „Její pastorkyňa“ v Městském divadle Brno.
Studenti oboru se také úspěšně prezentovali na výstavě Studentský design v Ostravě.
Práce Gabriely Mangerové Pohádkový kalendář postoupila jako laureát na výstavu
Asociace uměleckých škol v rámci akce Designblock do Prahy. Žáci druhého ročníku
absolvovali plenér v Městečku Trnávka. Z oboru se tradičně dostávají téměř všichni
absolventi na vysoké umělecké školy.
Obor Design interiéru se účastnil studentské soutěže GRAND PRIX MOBITEX 
na Mezinárodním veletrhu nábytku a interiérového designu v Brně (duben 2015), in-
staloval v rámci veletrhu výstavu žákovských prací a uspořádal zde přednášku na téma
Design interiéru na SŠUD Brno. Na plenéru ve Vranově nad Dyjí tvořili tentokráte žáci
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Úžasné divadlo fyziky (dole), práce ve FontLabu (nejníže).

Jakub Svoboda u obhajoby části své maturitní práce.
Aneta Honzová – maturitní práce.

Práce na aktivním tabletu na oboru Produktový design.



sochy ze dřeva. Sochy měly ve Vranově úspěch, o akci vyšel i článek ve Vranovském
zpravodaji. Obor dloudobě spolupracuje s IKEA Brno, pořádal také řadu exkurzí: do
vily Tugendhat, do Jurkovičovy vily... Vyučující navrhli pro svoje žáky novou šatnu,
která se v závěru roku realizovala. Na zahraniční praxi do Milána odjely žákyně Klára
Procházková, Klára Můčková a Aneta Cvrčková.
Obor Design oděvu 
V září absolvovali studenti 3. ročníku pětidenní kurz krajinomalby na Vysočině. Žáci 
1. ročníku navštívili výstavu Bienále studentského designu v Technickém muzeu města
Brna spojenou s odborným výkladem. Začátkem října se znovu otevřely kurzy pro mo-
delky pod vedením lektorky Yany Rebrove. Před zahájením výstavy Designblok v Praze
proběhla instalace laureátů Studentského designu středních a vyšších škol v prostorách
Stavební spořitelny na Vinohradech v Praze.  Byly zde vystaveny práce studentek de-
signu oděvu: Jany Hlouchové, Lucie Pojezné, Elzy Rauerové a Martiny Slámové. V polo-
vině října byl uspořádán zájezd studentů na Designblok. Na zámku Slavkov byla
tradiční přehlídka studentských modelů ve spolupráci s floristy z Rajhradu. Poprvé byl
případným uchazečům o studium nabídnut přípravný výtvarný kurz, který měl velký
ohlas. Koncem října proběhlo finále mezinárodní soutěže HAMÉ SWEET FASHION.
Studentka Gabriela Samková se stala vítězem internetového hlasování. V listopadu
proběhla třítýdenní odborná stáž v italském Miláně, oddělení reprezentovali studenti 
4. ročníku: Martin Kelbl a Ly Le Kieu.  Studenti 4. ročníku navštívili výstavu klauzurních
prací VŠUP v Praze. Nižší ročníky zhlédly výstavu Brno – moravský Manchester 
v Moravské galerii v Brně. V únoru vycestovaly studentky 3. ročníku do Milána na té-
měř měsíční odbornou stáž. Za obor design oděvu to byly: Adéla Mitrengová, Karolína
Ulrichová a Nicole Kleinová. Škola zajistila modely pro finalistky prestižní soutěže
CZECH FACE OF YEAR 2015 v Praze.
Spolupráce s Moravskou galerií a modrotiskovou dílnou Danzinger v Olešnici na spo-
lečném projektu „Modrotisk jinak“: v rámci projektu navštívili studenti 3. ročníku de-
posit uměleckých řemesel v Moravské galerii Brno s odborným výkladem. Poté studenti
navštívili modrotiskovou dílnu Danzingerů v Olešnici, kde jim byla názorně předvedena
technika vybarvení modrotisku. Seznámení se s novou technikou využili k tvorbě ma-
teriálu na klauzurní práci v druhém pololetí. Dalšího ročníku studentského designu SŠ
a VOŠ v Ostravě se zúčastnili studenti: Sára Maštalířová s kolekcí TATTO a Martin Kelbl
se sportovním kompletem. V prostorách školy byl uspořádán seminář pro studenty
všech ročníků „Dvacátá léta“ pod vedením PhDr. Ludmily Růženecké.  V květnu pro-
běhly povinné dvoutýdenní odborné praxe 3. ročníků a fotoworkshop vedený Jiřím
Víškem pro 2. ročník. Začátkem června se pořádala v areálu Mendelovy univerzity 
v Brně velká módní přehlídka studentských prací. Studenti navštívili mezinárodní pře-
hlídku figurálních děl FIGURAMA 2015 v Kuksu, spojenou s prohlídkou hospitalu.
Závěr školního roku patřil opět módním přehlídkám v prostoru před Janáčkovým diva-
dlem tzv. FASHION MARKET, kde studenti předvedli své závěrečné práce z maturit a
absolutorií. 
Obor Design interiéru a textilu 
Během září studenti všech ročníků navštívili 26. Mezinárodní bienále grafického de-
signu Brno 2014. V říjnu se studenti a pedagogové oboru zúčastnili exkurze na mezi-
národní přehlídku designu Designblok v Praze. Tentokrát byly expozice umístěny např.
v jedinečném prostoru secesního Grandhotelu Evropa na Václavském náměstí, 
v Colloredo-Mandsfeldském paláci či v Domě U Minuty na Staroměstském náměstí.
Během září a října se uskutečnily přípravné kurzy k talentovým zkouškám. V listopadu
se studentky 4. ročníku Eva Svátková a Tereza Bielová zúčastnily zahraniční stáže 
v Miláně v rámci projektu Erasmus+. V lednu studenti 4. ročníku navštívili komentova-
nou prohlídku výstavy Nábytek made in Brno v Muzeu města Brna na Špilberku.  
V únoru navštívili žáci 1. ročníku výstavu Jaroslava Krále s doprovodným programem 
a výstavu Zlatý věk – reminiscence kubismu v současném výtvarném umění v Domě
umění v Brně. V rámci tohoto projektu proběhly i přednášky Návraty kubismu v sou-
časném designu a Současná kubistická architektura?, jichž se účastnili studenti 
2. a 3. ročníku. V tomto měsíci navštívili studenti 2. ročníku ještě další výstavy – Václav
Girsa: Bratři, držme se a Brněnský Devětsil v Moravské galerii v Brně. V soutěži Student-
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Na přehlídkovém molu – akce Hamé sweet fashion.
Tereza Svobodová – šaty z modrotiskové látky.

Saskie Fráňová – potisk, polštář.



ský design 2015 v Ostravě reprezentovaly obor studentky Michaela Lepková, Karolína
Fojtíková a Olga Petříková. V březnu své práce prezentovali někteří žáci 2. a 3. ročníku
v rámci výstavy textilního tisku studentů Vyšší odborné školy a Střední školy umění 
a designu „Sklep Press" ve Slévárně Vaňkovka v Brně. Během 5. ročníku Týdne vý-
tvarné kultury v Brně svůj projekt předvedly studentky Vlaďka Belšíková, Kristýna
Machalová a Petra Mrňová. V dubnu žáci oboru navštívili výstavu Brno – moravský
Manchester s doprovodným programem v Moravské galerii. V soutěži Grand Prix
Mobitex v Brně zastupovaly obor Design interiéru a textilu se svými pracemi Kateřina
Cigáňová a Saskie Fráňová. Koncem května se studenti 2. ročníku účastnili plenéru na
Luckém vrchu (Telecí u Poličky). V květnu také další studentky oboru Kateřina
Cigáňová, Petra Mrňová a Barbora Štětinová z 3. ročníku absolvovaly stáž v Miláně 
v rámci programu Erasmus+. Obor spolupracuje v rámci praxe s firmami SRP reklama,
Sconto nábytek, Národní divadlo Brno. 
Obor Motion design
Vedle vyučování nově vzniklého oboru byly organizovány doprovodné workshopy,
které žákům přinášely nové zkušenosti, znalosti i situace, např. v rámci festivalu
Brněnská šestnáctka B16 v říjnu 2014, kdy studenti střední školy předávali své mě-
síční zkušenosti mladším žákům základní školy z Babic nad Svitavou, když společně
vyráběli jednoduché animační pomůcky typu zoetrop nebo taumatrop. V říjnovém pro-
gramu Galerie Mladých se kromě studentů oboru Motion design mohla do výuky za-
pojit také veřejnost a to v rámci výstavy Pokus/Omyl. Záměrem bylo ukázat, že
prostředí vjiského programu Resolume Arena není až tak složité, jak by se na první
pohled mohlo zdát. I s počáteční nulovou znalostí pochopí návštěvník snadno zá-
kladní principy práce s pohyblivým obrazem v reálném čase. Třetí zpestření výuky
umožnilo žákům nahlédnout do práce s elektronickými hudebními nástroji. Postarala
se o to bastlířská jednička evropského trhu, brněnská firma Bastl Instruments. Díky ní
žáci pracují například se samplery, drum machiny nebo syntetizátory. Spojení peda-
gogů, žáků a brněnského Muzea romské kultury, které je hned za rohem budovy školy,
bylo nasnadě nejen z místního hlediska, ale zejména z hlediska oborového. DYK foto
je název fotografického kroužku, který se profiluje čím dál víc multimediálně. I proto
bylo jednou z hlavních náplní mimořádné výuky vyzkoušet si analogový vjing ve spo-
jení s elektro-akustickou hudbou. Poslední z workshopů ve školním roce 2014/2015
připravila mladá brněnská motion–designérská firma Motion House. Ukázala žákům
nejenom, kdo je členem sympatického týmu a čím se v něm zabývá, ale také pomo-
hla ke vzniku prvních digitálních animací v programu Adobe After Effects.
Vyšší odborná škola
Školní rok 2014–2015 byl pro restaurátorské obory obdobím příprav na intenzivní za-
hraniční spolupráci, která byla zahájena v závěru školního roku. Na oboru
Konzervování a restaurování keramiky to byla spolupráce se společností Agence du
Patrimoine et de la Culture des Industries Néodomiennes se sídlem v severní Francii.
Restaurátorské obory zaměřené na nábytek a malířské techniky zahájily dvouletý pro-
jekt restaurování barokního mobiliáře zákristie kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Brně s německou restaurátorskou školou Goering institu Mnichov.
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. V první polovině roku absolvoval je-
den student odbornou praxi v Rakousku a čtyři studenti v Itálii. V rámci podzimní části
odborné praxe byli vybraní studenti pod vedením Mgr. Radka Ryšánka zapojeni do
mediálně úspěšné akce s názvem Slavkovské restaurování. Návštěvníci slavkovského
zámku se mohli seznámit s restaurováním a historií velmi cenných keramických a ná-
bytkových uměleckořemeslných artefaktů. Pro studenty byl organizován společný za-
hraniční zájezd do Berlína, kde navštívili nově zrekonstruované Uměleckoprůmyslové
muzeum a Vysokou restaurátorskou školu v Postupimi (Fachhochschule Potsdamm). 
V druhé polovině školního roku byly organizovány přípravné kurzy pro uchazeče o stu-
dium. Další aktivity vyvíjely studijní obory samostatně v návaznosti na výuku:
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Lenka Hamerlové – sedací objekt (zcela nahoře).
Radek Pšurný, Dis. – učitel animace na Motion designu.
Workshop v základní škole v Babicích nad Svitavou.
Část audiostudia nového oboru Motion design.

Prohlídka mobiliáře v zámku Neues Palais.



Konzervování a restaurování keramiky
Ve školním roce 2014–2015 se v rámci výuky zrestaurovalo několik polychromova-
ných předmětů ze sádry. Tyto objekty jsou ve sbírkách Římskokatolické farnosti 
v Mostkovicích a soukromých osob. Dále se během školního roku pracovalo na ob-
jektech z Regionálního muzea v Mikulově, zrestaurovalo se několik pravěkých nádob.
Po dvou letech se dokončila práce na keramických nádobách ze sbírkového fondu 
z Jihomoravského muzea ve Znojmě. Další zrestaurované předměty jsou od soukro-
mých osob a institucí, se kterými škola spolupracuje již několik let. V pracovním cvi-
čení se vyráběly repliky tzv. „lemovek“, které sloužily v 17.–18. století jako zdobný
prvek ke zkrášlení zámkových zahrad. Letošní plenér se jako každý rok uskutečnil 
v Josefově u Adamova v objektu Staré huti. Na tento plenér volně navázalo pozvání
od společnosti Agence du Patrimoine et de la Culture des Industries Néodomiennes
se sídlem v severní Francii na odborné Kovářské sympozium ve městě v Nueves-
Maisons. Toto týdenní sympozium probíhalo v měsíci červenci, bylo zaměřené na ex-
perimentální tavbu rudy a experimentální výpaly keramiky. Akce proběhla ve velmi
zajímavém kolektivu řemeslníků nad očekávání úspěšně a ze strany francouzských ko-
legů byla podána nabídka na další budoucí spolupráci. 
Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby
Ve školním roce 2014/2015 proběhlo nebo bylo započato několik významných pro-
jektů a akcí. V září byla dokončena podzimní část již třetího ročníku akce nazvané
„Slavkovské restaurování“. Tato pracovně i mediálně úspěšná akce vedená naším pe-
dagogem Mgr. Radkem Ryšánkem přitahuje rok od roku stále větší zájem diváků 
a také médií. V rámci těchto akcí bylo již odborně zrestaurováno několik zajímavých
nábytkových kusů ze zámku ve Slavkově u Brna. Akce je přínosem pro všechny zú-
častněné strany – pro studenty, kteří se mohou podílet na společných projektech, pro
návštěvníky, kteří na vlastní oči poznají krásy i záludnosti restaurátorské práce a také
pro odbornou veřejnost. Slavkovské restaurování pak v květnu a červnu zahájilo již
svoji 4. sezónu. V červnu byl zahájen společný česko-německý restaurátorský projekt
restaurování mobiliáře zákristie jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně.
Spolu s našimi studenty a pedagogy se na něm podílí také Goering Institut 
z Mnichova. Po dlouhých měsících příprav a výběru vhodného objektu proběhl první
čtrnáctidenní workshop, během něhož byl proveden průzkum vybraných předmětů.
Na základě výsledků pak byl sestaven restaurátorský záměr, který nyní čeká na připo-
mínky státních orgánů a majitele, aby mohl dále pokračovat v říjnu tohoto roku. Bez
nadsázky lze říci, že tato akce výrazně obohacuje náš přístup k restaurování, ukazuje
nám naši úroveň, ale také odhaluje nedostatky. Projekt je přínosem pro studenty, kteří
si nejen zlepší své komunikační schopnosti při zahraniční spolupráci, ale je také vel-
kým přínosem pro pedagogy obou škol, kteří si vyzkoušejí, co obnáší vedení meziná-
rodního týmu. V rámci výuky zejména odborných předmětů bylo zrestaurováno
několik mimořádných nábytkových kusů. Pro závěrečnou praktickou zkoušku studentů
třetího ročníku se nám podařilo získat soubor historického nábytku vysoké umělecké
hodnoty ze soukromé sbírky. Soubor byl velmi kvalitně restaurován pod vedením pe-
dagogů odborných předmětů, čemuž odpovídá také velmi vysoké hodnocení opo-
nenta závěrečných prací, dlouholetého restaurátora pana Petra Jandy. 
Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik 
Tento obor zahájil studijní rok plenérem pro I. ročník v Mikulově. Smyslem pětiden-
ního pobytu nastupujících studentů je vytvoření týmové pracovní metody, navyknutí
na otevřenou 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 III. ročníku nastupují v září na dvouměsíční odborné praxe. Jelikož lze pova-
žovat praxe za důležitou součást odborné, speciálně restaurátorské průpravy, věnu-
jeme této části studia pozornost a dbáme na odpovědný přístup jak studentů, tak
vedoucích praxe. Téma a rozsah práce studenta jsou předběžně konzultovány a píse-
mně doloženy. Vedle nabytých zkušeností i určitého finančního ocenění získává stu-
dent z vlastní restaurátorské dokumentace důležitý materiál pro prezentaci své
profesní úrovně. Praxe končí seminářem, kde jsou dokumentace z praxí předvedeny 
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Jednání s pedagogy a ředitelem Goering Institutu.

Restaurování a doplnění chybějící části barokního rámu.
Práce na restaurování závěsných obrazů.

Restaurování a doplnění kamnářské kachle.
Z týdenního sympozia ve Francii.



a je o nich diskutováno. Tento aspekt je důležitý pro jednotlivce, neboť si zvyšují
schopnost předvést a obhájit práci, ale i pro celý obor. Semináře jsou navštěvovány 
i studenty ostatních oborů, což se ukazuje jako prospěšné pro mezioborové odborné
diskuse, ve kterých si studenti mohou vyměňovat své profesní názory. Restaurované
předměty jsou sbírkovými kusy z muzeí a galerií, římskokatolické farnosti nebo sou-
kromý majetek, jsou to polychromované sochy, zlacené dřevořezby a závěsné obrazy
ze zákristie kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně, skulptura bičovaného Krista, po-
lychromovaná dřevořezba Krista na kříži, zlacený klasicistní rám... 
Oděvní a textilní design
Výuka byla zaměřena na navrhování a modelování konstrukčně i technologicky ná-
ročných oděvů, navrhování a výrobu plošných textilií, případně navrhování a zhotovo-
vání scénických kostýmů. Školní rok 2014/15 byl velmi bohatý na soutěže, módní
přehlídky a zahraniční odborné praxe. V září to byl pražský festival mladé módy
ArColor 2014, jehož finále se se svou kolekcí zúčastnila Michaela Mathonová.
Koncem října proběhlo finále mezinárodní soutěže HAMÉ SWEET FASHION, kde stu-
dentka Michaela Mathonová získala druhé místo.  Naše studentky spolupracovaly 
s Muzeem T. G. M. Rakovník na přípravě a zajištění přehlídky historického prádla 
v rámci veletrhu GO a Regiontour na brněnském výstavišti. V únoru vycestovaly stu-
dentky 3. ročníku Alžběta Hrnčířová, Elena Kožuszníková a Veronika Zapletalová do
Milána na třítýdenní odbornou stáž. V březnu proběhla návštěva odborného semináře
„Nahlédněte pod vrstvy našeho oblečení“ v centru Sýřiště Brno. Odborná exkurze 
v soukromé firmě Moraviaflor Olešnice, zabývající se výrobou textilních květin pro
oděvní účely slibuje další spolupráci. Dalšího ročníku studentského designu SŠ a VOŠ
v Ostravě se zúčastnila studentka Tereza Hrubá s kolekcí společenských šatů.
Michaela Mathonová se zúčastnila se svými modely projektu African-Czech Fashion 
v Praze. Také na VOŠ byl zájemcům o studium nabídnut přípravný výtvarný kurz k ta-
lentovým zkouškám. Jako každý rok byla ve spolupráci se zahradnickou školou 
v Rajhradě uspořádaná šňůra módních přehlídek. V květnu studentky předvedly svoje
modely na módní přehlídce v rámci muzejní noci na hradě Špilberk v Brně. Studentky
navštívily pracoviště rekvizitárny a kostymérny a fundus Barrandovských filmových
ateliérů. Studentky 2. ročníku byly vyzvány divadlem Prkno, aby vytvořily návrhy
kostýmů na inscenaci Dívčí válka, vybrané kostýmy Dominiky Zmítkové budou reali-
zovány od poloviny září v rámci dílenské praxe scénického kostýmu. Začátkem června
se pořádala v areálu Mendelovy university Brno velká módní přehlídka studentských
prací. Široké veřejnosti byly tyto výsledky také představeny na módní přehlídce
„ABSOLUTNĚ“ konané v prostorách brněnské Industry. Závěr školního roku patřil
opět módním přehlídkám v prostoru před Janáčkovým divadlem „THEATRE FASHION
MARKET“, kde studenti předvedli své absolventské a semestrální práce. Michaela
Mathonová vyhrála výběrové řízení na pozici Asistentky ELLE Beauty Lounge 
v Karlových Varech v projektu PročByNe.
Výrobní a obchodní management textilu
Absolventi oboru Výrobní a obchodní management textilu jsou připravováni jako kva-
lifikovaní odborníci pro řídicí 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). Řešena
byla témata z oblasti strategického řízení akciové společnosti, efektivnosti skladování,
marketingové komunikace se zákazníky, finanční analýzy firmy, strategie zásilkového
obchodu, výroby netkaných textilií, technologického postupu výroby dámského ka-
bátu a finanční náročnosti výroby lidového kroje. Všechny práce měly vysokou úroveň
a to nejen po stránce odborné, ale i formální.
Spolupracovalo se především s těmito organizacemi: Pinya, s.r.o. Brno, Lidové tradice
a řemesla, o.p.s. Uherský Ostroh, OHL ZŠ, a.s. Brno, Sonberk, a.s. Popice, Reklama
Kubíček, s.r.o. Brno, Oriflame Studio 838, Brno, ESA Logistika, s.r.o. Brno – Modřice,
PEGAS NONWOVENS, s.r.o. Bučovice. V rámci vzdělávání navštívily studentky tohoto
vzdělávacího programu provozy Nové Mosilany, a.s. Brno.

16

Imitace kamene ve vestibulu školy (sokly pod sochy).
Veronika Zapletalová – absolventská práce. 
Semestrální práce na vyšší odborné škole.
Módní přehlídka před Janáčkovým divadlem.



Důležité investiční akce
Během předchozích prázdnin byla realizována dostavba haly pro potřeby nového
oboru Motion design. Bylo potřeba dobudovat technická zařízení, vedle běžného
osvětlení také světla pro účely odborné práce a bylo nutné dokoupit řadu dalšího vy-
bavení. Vzniklo tak videostudio, audiostudio a počítačová místnost vedle hlavního
ateliéru, který se i nadále využívá také pro jiné než ateliérové účely (obhajoby matu-
rit, absolutorií, slavnostní setkání...) Plnění optimalizačního plánu pokračovalo druhou
etapou regenerace topné soustavy v objektu Francouzská 101, v závěru školního roku
byla zaregulována a vyvážena poslední část školy, tzv. budova C. Tím již budova školy
na Francouzské ulici plní zákonné normy regulace vytápění. V závěru roku se také re-
alizovala stavební úprava výukového restaurátorského ateliéru na Francouzské 99 
a obor restaurování keramiky tak získal výrazně větší prostor pro svoji ateliérovou
práci. Stavební úpravou (zbouráním příček a instalací nového stropu) byl z nepouži-
telných technických místností vytvořen prostor pro pracovnici zahraniční spolupráce 
a pro řešení grantových možností, kam se také bude deponovat knihovna a archivá-
lie vyšší odborné školy. Novou podlahu získaly některé komunikační prostory školy 
a především tělocvična na Francouzské. Pro lepší zajištění objektu byly nainstalovány
nové bezpečnostní dveře do tělocvičny. Aby se zabránilo nebezpečí úrazu, jsou po-
stupně měněna, především v učebnách, stará umývadla na konzolách za nová umý-
vadla upevněná do zdi.
V budově na Husově ulici byla dokončena výměna osvětlení ve všech místnostech. Škola
také získala více než 4 miliony na výměnu oken a izolaci podkroví. Tato akce se ale bude
realizovat až na podzim v roce 2015. Vedle technického vybavení (počítače, fotopří-
stroje, dataprojektory apod.) se částečně nakoupil i nábytek do ateliérů, kabinetů a uče-
ben, šatna na oboru Design interiéru byla vyrobena podle návrhu jeho učitelů.

Údaje o výsledcích inspekční a jiné kontrolní činnosti
Ve škole začala v červnu 2014 kontrola Odboru kontroly JMK, která se protáhla až do
22. září 2014, kdy byly předány závěry této kontroly. 25. září 2014 byla provedena
kontrola Hasičským záchranným sborem JMK. Další požární kontrola byla 18. 6. 2015,
tentokrát se kontrolovala ochrana žáků a učitelů při mimořádných událostech.
Pravidelné revize i kontroly BOZP probíhají podle stanovených harmonogramů.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Hodnocení práce metodika prevence SŠUD a SŠSM
V Minimálním preventivním programu (MPP) bylo definováno několik různých oblastí
prevence. Jedná se o primární prevenci zneužívání návykových látek, prevenci šikany,
kyberšikany, prevenci extrémismu a řešení poruch příjmu potravy. Prevence je realizo-
vána formou besed, přednášek a výukových programů pořádaných spolupracujícími
organizacemi i během běžné výuky (témata prevence jsou zařazována do hodin ob-
čanské nauky, anglického jazyka, českého jazyka, chemie a IKT). Během školního roku
2014/2015 absolvovali studenti prvního ročníku adaptační program Na jedné lodi 
realizovaný PPP Sládkova. Studenti obou škol se zúčastnili besed s pamětníky holo-
caustu a besedy o osudech rómské komunity během 2. světové války. Někteří studenti
také vypracovali zajímavé práce o osudech svých příbuzných během obou světových
válek a za doby komunismu. Nadále jsme zapojeni do projektu Jeden svět na školách.
V průběhu prosince 2014 a ledna 2015 proběhla na obou budovách sbírka dětských
knih. Podařilo se vybrat přes 200 titulů. Část knih byla věnována brněnské pobočce
Family Pointu v rámci výzvy Týden pro rodinu, část byla věnována do vinohradské 
ordinace dětské lékařky MUDr. Vodové pod záštitou projektu Celé Česko čte dětem.
Během školního roku se neobjevily závažné problémy týkající se sociálně nežádoucích
jevů. Metodičky prevence mezi sebou úzce spolupracují, spolupracují s výchovnými
poradkyněmi, třídními učiteli i ostatními vyučujícími. 
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.

Jiřina Rešková, Jaroslava Študentová, metodičky prevence
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Gabriela Mangerová – Abeceda.

Cvičení na spojení slova a jeho grafického ekvivalentu.

Nově opravená chodba v přízemí s tzv. výměníkem
(možná výměna již nepotřebného oblečení).

Kristýna Nesrstová – designu nožů, maturit. práce 2015



Hodnocení práce výchovného poradce
Činnost výchovného poradce, která je poskytována na Střední škole umění a designu,
stylu a módy a Vyšší odborné škole, se řídí metodikou a platnou vyhláškou MŠMT 
č. 72/2005 SB., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poraden-
ských zařízeních. Dále je tato činnost řízena organizačním řádem školy a platnou 
legislativou.
V rámci aktivit výchovného poradenství je zpravidla vypracován roční plán, který je
rámcově rozpracován do měsíčních harmonogramů na základě kterých žáci získávají
přístup k informacím. Tato činnost je konzultována a vykonávána za spolupráce me-
todika prevence, třídních učitelů i ostatních pedagogů či pracovníků odborných pora-
denských center. Informace a náměty pro činnost výchovného poradce jsou čerpány
mimo jiné z veřejně dostupných zdrojů a tyto zdroje jsou k dispozici rovněž všem žá-
kům. Zároveň jsou na jejich existenci a možnost využití pravidelně a opakovaně upo-
zorňováni, stejně tak jako na vhodné a relevantní televizní a rozhlasové pořady a na
internetové zdroje. Do aktivit výchovného poradce spadá rovněž organizace a pořá-
dání odborných besed a přednášek na různá témata. Tyto přednášky jsou uskutečňo-
vány v průběhu celého školního roku a jejich obsah pokrývá široké spektrum témat 
a potenciální problémy, se kterými by se žáci mohli setkat. Monitorování žáků s po-
ruchami učení a jejich zohledňování ve výuce a posléze u maturity je jedním z pravi-
delných úkolů. Zvláštní pozornost je poskytována žákům s individuálním plánem
doporučeným pedagogicko-psychologickou poradnou. Pro žáky nejvyššího ročníku je
připraven program se zaměřením na přípravu k příjímacímu řízení na vysoké školy 
a vyšší odborné školy. Hlavním cílem je motivace, kterou lze vidět v provázanosti teo-
retických i praktických předmětů s uměleckou činností.
V příštím školním roce je třeba již na počátku upozornit první ročníky na nevýhodnost
pozdní diagnostiky poruch učení a chování, aby nedocházelo k doručování zpráv škole
o speciálním pedagogickém vyšetření koncem školního roku, kdy zpětně řešit tento
problém není možné. Dalším úkolem je integrace zahraničních žáků do kolektivu tříd
i jednotlivých oddělení.

Mgr. Jiřina Rešková, PaedDr. Zdena Kalousová, výchovné poradkyně

Zpráva o BOZP a PO za školní rok 2014/2015
Požárně preventivní prohlídka a kontrola dokumentace PO byla provedena dne 17. 4.
2015. Nebyly zjištěny zjevné závady. Prověrka BOZP byla provedena dne 12. 6. 2015
za účasti osoby odborně způsobilé (Ing. Romaněnko), preventisty (Mgr. Vlčková),
správce objektu (p. Horáček) a zástupce odborové organizace (Mgr. Vlčková). Zjištěné
závady budou odstraněny. Zápisy do požární knihy jsou prováděny pravidelně při kon-
trolách stavu objektu a při revizi hasicích přístrojů a hydrantů.
Revize se provádějí podle harmonogramu odborně způsobilými firmami: revize hasi-
cích přístrojů a hydrantů byla provedena 23. 2. 2015, revize plynového zařízení byla
provedena 7. 5. 2015, revize tlakového zařízení byla provedena 26. 3. 2015, kontrola
požárně bezpečnostního zařízení byla provedena 29. 5. 2014, revize komínových prů-
duchů byla provedena 11. 11. 2013, revize elektrického zařízení byla provedena 
25. 4. 2014, revize tělovýchovného nářadí a zařízení byla provedena 10. 2. 2015.
Cvičný požární poplach byl proveden 18. 9. 2014 za účasti všech přítomných osob
v objektu školy. Vyhodnocení je zapsáno v požární knize.
Proškolení všech zaměstnanců v oblasti BOZP je prováděno pravidelně:
vedoucí pracovníci – ředitel školy a zástupce pro VOŠ (29. 4. 2014), zástupce pro SŠ
(7. 2. 2013), pedagogové, dělnické profese 14. 5. 2014, požární hlídka 3. 9. 2015,
preventista BOZP 14. 5. 2014 a PO 3. 9. 2015. Proškolení v oblasti PO bylo prove-
deno pro všechny zaměstnance dne 31. 8. 2015.
Rozbor školní úrazovosti: ve školním roce 2014/2015 bylo 8 úrazů žáků a 1 lehký pra-
covní úraz. Kniha úrazů žáků, studentů a zaměstnanců je průběžně dopisována a kon-
trolována.

Mgr. Vlčková Renata, preventistka BOZP a PO, Ing. Václav Dostál, preventista PO
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Sebastian Veselka – autorské knihy (úplně nahoře).
Ester Hotová – maturitní práce.
Anna Paděrová – kostýmní návrh.
Barbora Rymešová – Sail light, maturitní práce (dole).
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Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 (dělení na SŠ a VOŠ)

Výnosy (v tisících Kč)

SŠ VOŠ Celkem
Státní dotace 32 478 9 281 41 759
Dotace od obce 9 211 1 682 10 893
Školné 0 592 592
Grant EU 941 546 1 487
Produktivní práce žáků 8 323 331
Příjmy z hospodářské činnosti 461 0 461
Ostatní příjmy 243 387 630
Výnosy celkem 43 342 12 811 56 153

Náklady (v tisících Kč)

SŠ VOŠ Celkem
Výdaje na prostředky na platy 23 549 6 936 30 485
Výdaje na ost. platby za prov. práci 804 346 1 150
Odvody zdrav., soc. pojištění, FKSP 8 357 2 485 10 842
Výdaje na učeb. pomůcky 221 35 256
Výdaje na další vzdělávání zaměst. 11 8 19
Ostatní provoz. náklady 10 131 2 891 13 022
z toho nájemné 0 0 0
Výdaje v rámci hospodářské činnosti 186 0 186
Náklady celkem 43 259 12 701 55 960

Investiční výdaje celkem 979
Zdroje – státní rozpočet 0

– vlastní (FRIM) 979

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, 
údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
V červenci 2014 byla schválena naše žádost o zapojení do projektu Erasmus+ s ná-
zvem Tradice a současnost v oborech zaměřených na design a restaurování umělec-
kořemeslných artefaktů. Do konce roku 2014 bylo vyčerpáno Kč 719.852,61, v roce
2015 byla čerpána částka Kč 911.989,34. Dalším projektem, tentokrát podporova-
ným zřizovatelem, je akce „Do světa“, na který byl poskytnut příspěvek ve výši 
Kč 120.000,-. Tento dotační program bude čerpán v následujícím školním roce. Dále
se podařilo navázat spolupráci s německým partnerem – Goering Institutem 
v Mnichově. Projekt s názvem „Spolková dotace k zajištění a zachování stavebních 
a kulturních památek ve východní Evropě“ pod číslem ZMVI8-2515DK0713 je pod-
porován celkovou částkou 26.875 euro. Projekt bude probíhat v období od 6/2015 do
12/2015.

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.

Jakub Lang – maturitní práce.
Sebastian Veselka – autorská kniha na téma Zimnice.

Jakub Svoboda – autorské fotografie.
Sabina Chrastilová – úplet, maturitní práce. 
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