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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
Bydliště ředitele: Babice nad Svitavou 314, pošta Bílovice nad Svitavou, 664 01
e-mail: skola@ssudbrno.cz, info@ssudbrno.cz
www stránky: www.ssudbrno.cz
tel.: 543 421 361, ředitel: 543 421 362 (pracoviště Husova 10)
545 125 611, ředitel: 545 125 650 (pracoviště Francouzská 101)

K 1. 7. 2015 dostala škola staronové jméno; z názvu Střední školy umění a designu,
stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno byla vypuštěna slova styl a móda, přibyla
však dvě jiná slova na konci názvu: příspěvková organizace. 
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 za školu), ak. mal. Pavel Procházka,
Ivo Minář (zástupci za rodiče žáků), Klára Pekárková (zástupce studentů VOŠ).
Ve školním roce 2015/2016 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
nyní rozděluje do dvou dvouoborových a jedné tříoborové třídy. V budově Francouzská
101 to byly čtyři obory (dvě dvouoborové třídy), vedle tří oborů uměleckých (Design
oděvu, Design interiéru a textilu, Motion design) byl jediný obor neuměleckého za-
měření (Textilnictví – Obchodní podnikání a propagace). 
Vzdělávací programy dvou sloučených VOŠ měly od 1. 9. 2015 jednotnou formální po-
dobu a rámcově srovnatelné učební plány v cizích jazycích, výtvarných předmětech,
obrazové dokumentaci, dějinách výtvarné kultury a dějinách zaměření svého oboru. 
V zájmu další optimalizace a sladění vzdělávacích programů byly připraveny další
změny, které se týkaly především délky praxe a konání absolutoria na oboru Oděvní
a textilní design. S těmito návrhy byla seznámena školská rada a byly odeslány k akre-
ditaci.
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 ulici Husové bylo celkem 273 žáků. Počet
žáků střední školy na Francouzské se ustálil na 171 žácích. Dohromady bylo ve střední
škole 444 žáků.
Na vyšší odborné škole studovalo celkem celkem 124 studentů, z toho restaurování
67 a 57 oděv a management. Všechny stavy se vztahují k datu 30. 9. 2015.
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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 a Vyšší odborné školy Brno, příspěvkové organizace
za školní rok 2015/2016

Tereza Mátlová, Krajina s paraglidingem, obor Malířství

Mezioborová spolupráce oborů Fotografie (Anna
Králíková) a Oděvního designu (Adéla Mitrengová)

Jan Novotný, Robotická zvířata,obor Ilustrace



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 a managementu textilu, 
pracoviště Francouzská 101

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

Pro malý počet zájemců se nepodařilo pro školní rok 2015/2016 otevřít 1. ročník
oboru Konzervování a restaurování keramiky, z pouhých pěti zájemců nebyl vybrán
žádný. Bohužel totéž se opakovalo i při přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017.
Obor 64-31-N/08 Výrobní a obchodní management textilu v tomto školním roce ukon-
čil svoji působnost posledním absolutoriem.
Pro obě budovy (Husova a Francouzská) se dováží strava z Gymnázia Vejrostova, zvy-
šující se počet strávníků dokazuje, že tato kuchyně vaří dobře, stížnosti jsou mini-
mální.
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 má škola dohodu o spolupráci, proto mají žáci 
i jejich učitelé na většinu pořádaných akcí volný vstup.
V budovách školy jsou zřízeny knihovny, které 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 ča-
sopisů, které se vztahují k vyučované problematice, vyučující i studenti tak získávají
aktuální informace nejen po internetu. 
Nově, na poloviční úvazek, bylo zřízeno pracoviště pro grantovou a projektovou čin-
nost. To pro Vyšší odbornou školu restaurátorskou vybudovalo samostatnou odbornou
knihovnu. Grantové pracoviště výrazně umožnilo získávání finančních prostředků 
v této oblasti a umožnilo i vycestování studentů, zejména vyšší odborné školy, na
praxe do zahraničí. Velmi důležitým se ukazuje kontakt s obdobnou restaurátorskou
školou v Mnichově (Goering institut). Ta získala grant na restaurování mobiliáře v zá-
kristii kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně. VOŠ je partner, investorem je německé
ministerstvo kultury (BKM). Společná práce na průzkumu, prezentaci, samotném zá-
sahu a dokumentaci je pro obě strany velmi přínosná a inspirující. 
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Markéta Kubešová, Cyklus autoportrétů, maturitní práce

Odborná prohlídka mobiliáře v zákristií kostela

Fotografie Terezy Šťouračové modelu oboru Oděvního
designu (mezioborová spolupráce) 



Vyšší odborná škola – obory vzdělání vyšší odborné školy (stav k 30. 9. 2015):

Škola měla na všech svých pracovištích celkem 568 žáků (údaj k 30. 9. 2015). 
Během tohoto školního roku byla škola úspěšná v získání peněz z evropských fondů,
získala 978 064,- Kč pro projekt Čtenářské dílny a zahraniční jazykové kurzy (z OP
VK). V rámci projektu se uskutečnil zájezd studentů do Londýna, zahraniční jazykové
kurzy učitelů a nákup beletrie do školní knihovny a čteček pro vyučující. Díky projektu
bylo zakoupeno více než pět set knih do obou školních knihoven. Díky projektu bylo
zakoupeno více než pět set knih do obou školních knihoven a několik čteček, jež jsou
k dispozici vyučujícím. Rovněž bylo vytvořeno šedesát čtenářských dílen, z nichž byla
celá řada ověřena ve výuce. Přípravu čtenářských dílen, jejich realizaci a nákup knih
měly na starost Mgr. Petra Černínová a Mgr. Jiřina Rešková.
Zahraničního jazykového kurzu pro učitele se zúčastnily Mgr. Karolína Lišková (Cardiff, WE
Bridge International ltd.), Mgr. Marie Sabolová  a Mgr. Kateřina Švaňhalová (Winchester,
Winchester Language College) a Mgr. Marcela Zelinková (Exeter, IPC Exeter). 
Jazykový kurz pro studenty probíhal v termínu 17.–24. 10. 2015.  V jazykové části byli
žáci rozděleni do tří skupin (podle pokročilosti), každá skupinka měla svého učitele,
se kterým během tří dnů absolvovala 12 vyučovacích hodin. Předem jsme projevili zá-
jem o konverzační hodiny na tato témata: britská kultura, reálie VB, umění, architek-
tura, moderní umění. Výuka probíhala vždy v dopoledních hodinách. Žáci byli
ubytováni v rodinách, což byla jedna z podmínek při výběru jazykové školy. Součástí
jazykového kurzu bylo poznávání nejdůležitějších galerií a muzeí Londýna. Během
dvou celodenních výletů do Londýna se nám podařilo prohlédnout si výstavy a stálé
expozice v těchto institucích: Tate Britain, Tate Modern, British Museum, National
Gallery, National Portrait Gallery. Také jsme navštívili nejdůležitější londýnské památky
jako např. Buckinghamský palác, katedrála Sv. Pavla, Westminsterské opatství 
a Tower. 19., 21. a 22. října jsme po skončení dopolední výuky poznávali tato města:
Brighton, Hastings a Cantenbur. 
Stejně jako v předchozích letech se i letos v únoru škola zapojila do projektu EDISON
AIESEC, jehož cílem je především podpora mezikulturního vzdělávání dětí a mládeže.
Celý týden mají žáci a studenti možnost strávit neobvyklé vyučovací hodiny s cizinci,
dozvědět se zábavnou formou mnohé informace o vzdálených zemích, navázat kon-
takty se zajímavými lidmi. Poznají jiné, často exotické kultury, učí se aktivně používat
anglický jazyk a získají motivaci ke studiu jazyků. Škola získá nejen týden zajímavé vý-
uky, ale také prestiž a možnost ukázat se jako aktivní škola, doplňující běžnou výuku
netradičními metodami a činnostmi. 
Zajímavý byl projekt Folklorstyl – návrhy společenských oděvů inspirovaných lidových
krojem v návaznosti na školní workshop s přednášející Liběnou Rochovou, Ladislavem
Matuškou a dalšími.

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

1. 1 24 1 22 2 46
2. 2 16 1 23 3 39
3. 2 17 1 22 3 39

Celkem 5 57 3 67 8 124

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

1. 3 75 2 46 5 121
2. 3 71 2 42 5 113
3. 3 75 2 36 5 111
4. 2 52 2 47 4 99

Celkem 11 273 8 171 19 444
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Projekt Folklorstyl, ukázka využití folklorních prvků
Workshop vyšívání v rámci tohoto projektu

Husova 10 Francouzská 101 a 99 celkem

obory oděv a management obory restaurování celkem

Střední škola umění a designu – obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou (stav k 30. 9. 2015):



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

Celkový přehled personální situace (stav k 30. 9. 2015)

Počty pracovníků školy ze všech částí (přepočtený stav)

Útvar Funkce Celkem
Pedagog. pracovníci ředitel 1

učitel 79,8
včetně zástupce ředitele 3
celkem 80,8

Nepedagog. pracovníci 25,9

Kvalifikace a aprobovanost

Učitelé SŠ a VOŠ
Odborná kvalifikace (v %) 93,4
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...) 2
Speciální odborné semináře 10
Seminář pro učitele cizího jazyka 7
Pedagogické školení – DPS 4
Provozní zaměstnanci 12
Celkem 35

Poradenské služby, pracoviště Husova 10

Poradenské služby, pracoviště Francouzská 101
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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

Činnosti školního metodika prevence na pracovišti Francouzská 101 za Mgr. Petru
Lužovou (mateřská a rodičovská dovolená) vykonávala Mgr. Jiřina Rešková, která ab-
solvovala speciální studium pro ŠMP. Po mateřské se vrátila Mgr. Romana Haluzová,
výchovný poradce na pracovišti Husova 10.

Věk Učitelé SŠUD Hus. Učitelé VOŠR Učit. SŠ a VOŠ Fr.
do 29 let 2 1 5
30–39 let 10 10 11
40–49 let 6 4 9
50–do vzniku nároku na SD 20* 5 15
Důchodový věk 4 3 4
Celkem 42 23 44
* včetně ředitele

Výroba prototypu v dílně Designu interiéru

Při práci na restaurování jednotlivých částí mobiliáře



Studentka oboru Fotografie při práci
Manipulovaná fotografie Anny Jakubkové

Vědecká ilustrace Zuzany Holešovské

Údaje o pedagogických pracovnících na pracovišti Husova 10

č. Prac. zařazení Velikost úvazku Kvalifikace Aprobace Praxe
1. ředitel 1 VŠ OP 35
2. zástupce ředitele 1 VŠ TEV, Z 36
3. učitel 1 VŠ OP 24
4. vedoucí oboru 1 VŠ OP 30 
5. třídní učitel 1 VŠ ČJ 11
6. učitel 1 VŠ OP 41
7. vedoucí oboru 1 VŠ OP 41
8. učitel 1 SŠ OP 28
9. učitel 0,6 (SŠ) SŠ OP 30

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

Tyto údaje platily po celý školní rok, délka praxe je počítána ke konci školního roku.
Pedagogický sbor byl během školního roku 2015/2016 stabilizovaný, na části úvazků
se podíleli pedagogové z pracoviště na Francouzské 101, podobně někteří učitelé 
z Husovy vyučovali v menší části svého úvazku na Francouzské. Pedagogický tým
oboru Produktový design rozšířila MgA. Jolana Vodička Šornerová.
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Hodnocení klauzurních prací z figurálního kreslení.



Údaje o pedagogických pracovnících na pracovišti Francouzská 101
(úvazky jsou sečteny ze SŠ a VOŠ oděv a management, stav k 30. 9. 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 1 VŠ BI, MA 10
4. vedoucí oboru SŠ 1 VŠ OP 29
5. třídní učitel, ved. SŠ 1 VŠ OP 16
6. třídní učitel 1 VŠ OP 10
7. učitel 0,81 VŠ OP 15
8. učitel 1 VŠ OP 3
9. učitel 0,86 VŠ OP 34

10. učitel 0,9 VŠ OP 34
11. vedoucí oboru VOŠ 1 VŠ OP 16
12. učitel 0,29 VŠ OP 18
13. učitel 0,29 VŠ OP 20
14. ved. stud. skupiny 1 VŠ OP 23
15. vedoucí oboru SŠ 1 VŠ OP 27
16. učitel 0,95 VŠ DEJ, CJ 29
17. učitel 0,10 VŠ OP 17
18. učitel 1 VŠ AJ, RJ 27
19. vedoucí oboru VOŠ 0,38 VŠ OP 40
20. třídní učitel 1 VŠ OP 6
21. ved. stud. skupiny 0,57 VŠ OP 40
22. učitel 0,19 SŠ OP 36
23. učitel 0,76 VŠ OP 34
24. učitel 1 VŠ CJ, RJ, OBN 23
25. učitel 1 SŠ AJ, NJ 31
26. učitel 0,96 VŠ OP 34
27. učitel 1 SŠ OP 32
28. učitel 0,96 SŠ OP 33
29. učitel 0,43 VŠ OP 37
30. učitel 0,76 VŠ OP 6
31. třídní učitel 1 VŠ OP 4
32. učitel 1 SŠ OP 31
33. ved. stud. skupiny 1 VŠ AJ, RJ 17
34. třídní učitel 1 VŠ TV, OBN 24
35. učitel 0,9 VŠ OP 20
36. třídní učitel 1 VŠ TV, BV 29
37. ved. stud. skupiny 1 VŠ RJ, NJ, OBN 26
38. externí učitel 0,29 SŠ OP
39. externí učitel 0,14 VOŠ OP
40. externí učitel 0,05 VŠ OP
41. externí učitel 0,14 VŠ OP
42. externí učitel 0,10 VŠ OP
43. externí učitel 0,10 VŠ OP
44. externí učitel 0,29 VŠ OP

celkem 31,74

Délka praxe je uváděna ke konci školního roku. Úvazky se počítají vzhledem k převa-
žujícímu počtu hodin na pracovišti Husova nebo Francouzská. Rozdělení úvazků je:
24,43 SŠ, 7,31 VOŠ, celkový počet přespočetných hodin na Francouzské je 19 hodin
v dělení 3 SŠ a 16 VOŠ).

6

Módní přehlídka během jednání Asociace umělec. škol

Výjimečný maturitní projekt „Báthory” Karolíny Ulrichové

Absolventská práce Zuzany Hégrové



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, tříd. 1 VŠ OP 13
2. ved. oboru 0,81 VOŠ OP 11
3. ved. oboru 0,71 VOŠ OP 15
4. ved. oboru 1 VŠ OP 34
5. učitel 0,76 VŠ AJ 19
6. učitel 0,48 VŠ NJ 12
7. učitel 0,52 SOU OP 35
8. učitel 0,48 SŠ OP 29
9. učitel 0,9 VOŠ OP 12

10. učitel 0,86 VŠ OP 13
11. učitel 0,52 VOŠ OP 5
12. ved. stud. skup. 0,86 VŠ OP 37
13. učitel 0,52 VŠ OP 10
14. učitel 1 VŠ OP 13
15. učitel 0,71 VŠ CH 6
16. externí učitel 0,10 VŠ OP
17. externí učitel 0,33 VŠ OP
18. externí učitel 0,24 VŠ OP
19. externí učitel 0,14 VŠ F
20. externí učitel 0,10 VŠ OP
21. externí učitel 0,19 VŠ OP
22. externí učitel 0,19 VŠ OP

Z vyšší odborné školy restaurátorské odešel jako důsledek nenaplnění 1. ročníku na
oboru restaurování keramiky pan Bohumír Jakeš. 
Změny v pedagogickém sboru na pracovišti střední školy Francouzská během školního
roku: na Motion design nastoupili noví externí vyučující Leoš Hort, Radek Pšurný, DiS.,
Ing. Erik Werner, Mgr. Adéla Wiederlechnerová, MgA. Lenka Žampachová. Na obor
Design interiéru a textilu nastoupil Ing. arch. Jan Šárka za MgA. Halinu Haškovcovou
(mateřská a rodičovská dovolená). Technologii nově vyučuje Ing. Martin Zach. Od 1. 10.
2015 do konce školního roku zastupovala za nemocnou Mgr. Krákorovou Mgr. Petra
Janků. Od 9. 11. 2015 PhDr. Svatava Šmuková zastupuje za MD a rodičovskou dovole-
nou Mgr. et Mgr. Romanu Šimurdovou. Od 4. 1. 2016 nastoupila Mgr. Lucie Pernesová
jako zástup za MD za Mgr. Janu Brejtrovou. Ke konci prvního pololetí odešla paní Mgr.
Staňková – ukončení pracovního poměru dohodou (odchod do důchodu). 7. 4. 2015
Mgr. Krákorová – ukončila pracovní poměr dohodou. Z důvodů dlouhodobé nepřítom-
nosti MgA. Anny Balážové (a pozdějšího odchodu na MD) byl od 1. 5. 2016 rozšířen
úvazek Mgr. Adéle Wiederlechnerové a současně byla jmenována vedoucí oboru
Motion design. K 30. 6. 2016 byl ukončen pracovní poměr dohodou s Ing. Pavlem
Maškou a k 31. 7. 2016 byl ukončen pracovní poměr dohodou s Ing. Věrou
Rozbořilovou. S tím souviselo jmenování nové zástupkyně ředitele pro střední školu na
Francouzské paní Mgr. Jiřiny Reškové od 1. 8. 2016.
V rámci postupného optimalizačního plánu byla připraveno sjednocení organizace 
výuky na obou částech vyšší odborné školy a byla podána žádost o novou akreditaci
(Oděvní a textilní design převezme organizaci školního roku od restaurátorských
oborů). V úvazcích učitelů tak v budoucnu nebude docházet k jejich snižování v druhém
pololetí.

7

Restaurátorské práce na mobiliáři zákristie jezuitského
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně
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Zuzana Hégrová – absolventská práce

Maria Sixtová, kresba z cyklu Život v hlubině 

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 0,5 SOU

10. uklízečka 1 ZŠ
11. uklízečka 0,6 ZŠ
12. uklízečka 0,6 ÚSO
13. uklízečka 0,6 ÚSO
14. uklízečka 0,6 ZŠ
15. uklízečka 0,5 SOU
16. vrátný 0,75 ÚSO
17. vrátný 0,5 ÚSO

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. vrátná 1 SO

Pozice 4+9, 7+10, 8+15 jsou kumulované. Během školního roku 2015/16 nedošlo 
na pracovišti Francouzská k pohybu u nepedagogických pracovníků. 
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Údaje o přijímacím řízení na střední škole

Údaje o přijímacím řízení na vyšší odborné škole škole

Z předešlých tabulek lze konstatovat zvyšující se počty uchazečů na střední škole, pře-
devším na žádaných oborech Grafický design, Fotografie a Design interiéru. Populační
dno však dorazilo do oblasti terciálního vzdělávání a na počtech zájemců o studium
na Vyšší odborné škole je to znát. Problém se především prohlubuje na oboru
Restaurování keramiky, protože již téměř neexistují absolventi ze středních škol s ke-
ramickými obory. Pro získání většího množství zájemců a jejich lepší budoucí uplat-
nění se vedení školy rozhodlo o rozšíření pracovního portfolia tohoto oboru o štuk.
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 Nová média. Také vyšší odborná škola se prezentovala svým stánkem na
veletrhu Gaudeamus, po zvážení všech okolností vedení rozhodlo, že naposledy. 
O škole vyšel čtyřstránkový medailon v časopisu HSW Signal.
Pro prezentaci školy bylo velmi důležité dlouho odkládané spuštění nových webových
stránek a také prezentace školy na Facebooku. Podařilo se také realizovat nový infor-
mační systém v prostorách školy na Francouzské 101 a 99.

Stánek na veletrhu středních škol vybízel návštěvníky 
k pomalování.
První dvě strany medailonu o škole v časopisu HSW

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 20 10 0 0 10 10
82-41-M/02 Užitá fotografie a média – Fotografie 35 12 0 0 12 12
82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba – Nová média 19 6 3 3 9 9
82-41-M/04 Průmyslový design – Produktový design 19 10 0 0 10 10
82-41-M/05 Grafický design 66 12 0 0 12 11
82-41-M/05 Grafický design – Ilustrace 53 11 0 0 11 10
82-41-M/05 Grafický design – Motion design 12 6 25 12 18 15
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů – Design oděvu 21 15 0 0 15 15
82-41-M/11 Design interiéru 48 12 0 0 12 12
82-41-M/14 Textilní výtvarnictví – Design interiéru a textilu 35 20 3 1 21 15
31-41-M/01 Textilnictví – Obchodní podnikání a propagace 24 18 2 2 20 10
Celkem 352 132 33 18 150 129

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 4 2 0 0 0 0
82-42-N/08 Konzervování a restaurování nábytku 11 11 0 0 11 11
82-42-N/07 Konzervování a restaurování malířských technik 11 7 2 2 9 8
82-41-N/03 Výtv. a umělec. tvorba – oděvní a textilní design 28 24 4 4 28 26
Celkem 54 44 6 6 48 45



Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Výsledky maturitních zkoušek 2016

Počet žáků kon. zkoušku Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nepřipuštěn
Husova               51 9 37 5 1
Francouzská  47 6 38 3 0
celkem               98 15 75 8 1

Odborné maturitní práce uměleckých oborů na střední škole byly zadány 11. 4. 2016,
termín odevzdání maturitních prací byl 13. 5. 2016.  Praktická maturitní zkouška
vzdělávacího programu Obchodní podnikání a propagace proběhla ve dnech 18. 4. 
a 19. 4. 2016. Ústní maturitní zkoušky se konaly současně ve čtyřech třídách v době
od 23. 5.  do 27. 5. 2016 (4.A a 4.B na pracovišti Husova 10, 4.D a 4.O na pracovišti
Francouzská 101). Krajským úřadem byli do funkce předsedy maturitní komise pro rok
2016 jmenováni pro pracoviště Husova 10: Mgr. Katarína Hudečková z Střední umě-
lecké školy v Ostravě (4.A) a MgA. Rostislav Štefánek (4.B) ze Střední uměleckoprů-
myslové školy v Uherském Hradišti, pro pracoviště Francouzská 101: Mgr. art. Petra
Graffe ze Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště (třída 4.O – obor
Modelářství a návrhářství oděvů), Ing. Blanka Hotmarová ze Střední školy umělecko-
průmyslové v Ústí nad Orlicí (třída 4.D – obor Textilnictví) a Mgr. Pavlína Kaprálová-
Zarodňanská ze Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava – Helenín (třída 4.D – obor
Textilní výtvarnictví). 
Funkci maturitního komisaře na pracovišti Husova vykonával RNDr. Svatobor Sysel, na
pracoviště Francouzská 101 byla jmenována Mgr. Eva Talpová. Z naší školy byla ma-
turitní komisařkou jmenována Mgr. Jiřina Rešková, komisařem RNDr. Miroslav Moser.
Funkci maturitního předsedy z naší školy vykonávali: Mgr. Jiří Víšek a Mgr. art. Blanka
Tesařová (Uherské Hradiště), ak. mal. Pavel Buchta (Ostrava) a Mgr. Ivan Matoušek byl
předsedou ve Střední uměleckoprůmyslové škole Ústí nad Orlicí.
Své studium úspěšně ukončila žákyně s autismem, která vykonala maturitní zkoušku
s vyznamenáním. K výborným studijním výsledkům po celou dobu jejího studia napo-
mohl individuální přístup vyučujících a velmi dobrá spolupráce s matkou žákyně.

Výsledky absolutorií na vyšší odborné škole

Počet stud. kon. zkoušku Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nepřipuštěn
VOŠR 19 9 7 2 1
VOŠODaM 19 5 11 2 1
celkem            38 14 18 4 2

Absolutorium na Vyšší odborné škole oděvního designu a managementu se uskuteč-
nilo v době od 1. do 2. června 2016, v části vyšší odborné školy restaurátorské se ko-
nalo od 20. do 22. června 2016. Předsedou absolutoria VOŠR byl pan ak. mal. Roman
Kárník z Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové
školy v Praze-Žižkově. Předsedou oděvního designu byla doc. Mgr. art. Zuzana
Hromadová a předsedkyní na oboru textilního managementu Ing. Jarmila Hnidáková.
Celkově měly práce na vyšší odborné škole výbornou úroveň.
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Obhajoba odborné maturitní práce
Před maturitní komisí (Dějiny výtvarné kultury)

Pavlína Rémanová, absolventská práce na téma Street
fashion



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.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V tomto roce začali se studiem DPS: MgA. Karolína Kohoutková, Ing. arch. Jan Šárka
a Ing. Erik Werner. Závěrečné zkoušky budou skládat ve školním roce 2016/2017.
Zástupce ředitele Mgr. Petr Polášek se zúčastnil školení o investicích IROP a kurzu pro
školský řídicí management, ředitel školy semináře o registru smluv. Sedm učitelů se
účastnilo přednášek nebo konferencí o angličtině (Life is Great – Bridge Publishing
House, Shaping Learning Together – Oxford University Press Brno). Školení pro výkon
maturitního komisaře absolvovali dva pedagogové. Semináře výchovného poradenství
se zúčastnily výchovné poradkyně, jedna z nich absolvoval také kurs o ADHD, další se-
minář prevence rizikového chování. Další školení byla o dotacích EU, migraci, odbor-
nosti pro praxi, strategii vyučování matematiky, kurzu lyžování...
Zaměstnanci absolvovali řadu školení, která se dotýkala jim svěřeného referátu: 
sociálního pojištění, příjmů ze závislé činnosti, cestovních příkazů, spisovny, majetku,
účetnictví, daně z příjmu... Techničtí pracovníci prošli školením elektro.
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Počet Předčasné ukončení
Roč. Vyznamen. Prospěli Neprosp. Neklas. Neoml. hod.       Přeruš.    Vyloučení  Z prospěch.  Z jiných

1. 16 59 0 0 38 0 0 0 0
2. 17 54 0 0 47 0 0 0 1
3. 16 57 0 0 295 4 0 0 0
4. 6 45 1 0 3 0 0 1 1

celkem 55 215 1 0 383 4 0 1 2

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

1. 6 34 1 0 308 0 0 0 5
2. 9 30 2 0 86 1 0 0 0
3. 9 26 0 0 19 0 0 0 1
4. 4 43 0 0 18 0 0 0 0

celkem 28 133 3 0 431 1 0 0 6

Zuzana Hégrová – Proměny, absolventská práce

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

1. 22 93 1 0 346 0 0 0 5
2. 26 84 2 0 133 1 0 0 1
3. 25 83 0 0 314 4 0 0 1
4. 10 88 1 0 21 0 0 1 1

celkem 83 348 4 0 814 5 0 1 8



Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Pravidelně je pořádán lyžařský kurz pro první ročníky na Praděd a také vodácký vý-
cvikový kurz (v tomto školním roce se sjížděla Vltava) a sportovně-turistický týden. Ze
zájezdů a exkurzí je nutné zmínit zájezdy na tradiční místa jako je Praha, Bratislava,
Vídeň (Albertina, Kunsthistorische muzeum, MOMA...) a také Berlín. V Berlíně se naši
žáci měli možnost setkat s jedním z nejvýraznějších současných světových sochařů Ai
Wei Weiem. Dále se realizoval zájezd do Itálie (Benátky, Padova, Florencie, Řím,
Neapol a Pompeje) pro třetí ročník. Zájezd do Paříže, vzhledem k nejisté bezpečnostní
situaci, se neuskutečnil. 
Všechny obory také pořádají pro žáky 2. ročníku (většinou v průběhu předmaturitního
týdne) malířský, kreslířský nebo fotografický týdenní plenér. Učitelé restaurování kera-
miky vyšší odborné školy odjeli se svými studenty na plenér – sympozium do Francie.
Uspořádali také tradiční plenér u Adamovské hutě a obor restaurování nábytku usku-
tečnil  Slavkovské restaurování, pátý ročník studentských odborných praxí v expozici
zámku Slavkov.
Pro život školy jsou velmi důležité výstavy klauzurních prací všech oborů, připravené
a vystavované v rámci pololetního a závěrečného hodnocení. Vyhlášena byla dvě té-
mata: v prvním pololetí pro 4. ročník v předtermínu téma: ČESKO, pro 1.–3. ročník
téma HUDBA. Ve 2. pololetí pro 1.–3. ročník to bylo téma PŘÍRODNÍ VĚDY.
Škola se také prezentovala sérií výstav prací jednotlivých oborů v prostorách JM kraje
na Žerotínově náměstí. Její žáci se účastnili několika soutěží a získali: 1. místo a další
dvě ocenění v soutěži Máš umělecké střevo pořádanou MG v Brně, 3. místo a čestné
uznání v soutěži Design School Award v Praze, 2. místo v kategorii kresba figury sou-
těže Figura 2015 v Českém Krumlově. Ze soutěže (malířského bienále) Oskar 2015 
v Ostravě si škola odnesla 1. místo v kategorii Zátiší a 3. místo v kategorii Krajina.
Diváky velmi navštěvovanou akcí, které se tradičně VOŠ účastní, je Muzejní noc 
v Brně. Velmi působivá instalace na hradě Špilberk a v Moravském zemském muzeu,
představující celou VOŠ, byla kladně hodnocena zejména pro praktickou ukázku res-
taurování a módní přehlídku v Paláci šlechtičen. 
Nejvýznamnější aktivitou a prezentací školy byla organizace celorepublikové soutěžní
přehlídky Studentský design 2016, její instalace v Domě pánů z Kunštátu v Brně a její
následné vyhodnocení. Souběžně byla škola hostitelem jednání Asociace středních 
a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory, ve škole se k jed-
nání sešlo více než 60 ředitelů a zástupců uměleckých výtvarných škol z celé repub-
liky. Další akce jsou uvedeny v rámci aktivit oboru, příp. aktivit vedoucího oboru nebo
oborových učitelů.
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Vodácký kurz na Vltavě
Plenér – sympozium keramického oboru ve Francii
Společná fotografie se sochařem Ai Wei Weiem

Výrazný grafický návrh na akci je od učitele oboru
Grafický design Mgr. Michala Žižky.



Obor Malířství
V soutěži – malířském bienále nazvaném OSKAR, které pořádá SUŠ Ostrava získali
žáci oboru 1. místo v kategorii Zátiší (Kateřina Švábová) a 3. místo v kategorii Krajina
(Michaela Bakalová). Obraz a text aneb Co napíšeme malbou se jmenovala výstava
studentů v Masarykově onkologickém ústavu v nemocnici na Žlutém kopci.
Vedoucí oboru doc. ak. mal. Petr Veselý se prezentoval na těchto samostatných vý-
stavách: Anděl, stín; Rudolfinum – Malá galerie, Praha 30. 4.–12. 7. 2015, (…jen zá-
blesk vlasové čáry na břevně), Galerie Závodný, Mikulov, 2. 10.–15. 11. 2015,
Hřebík – Vinotéka U Tří knížat, Brno, 14. 3. – září 2016, O vteřinu později…, Galerie
Petr Novotný, Praha, 8. 8. 2016.
Zúčastnil se těchto kolektivních výstav: Má vlast, Pocta české krajinomalbě; Praha,
Jízdárna Pražského hradu. 4. 9. 2015 – (katalog, kniha), Setkání XXV – VĚC, Galerie H,
Kostelec nad Černými lesy, 12. 9. 2015, Tváře země, Umělecká beseda Václavu
Rabasovi, výstava k výročí V. R., Rabasova galerie Rakovník, listopad 2015 – leden
2016, Ohled, Galerie ARS, Brno, 15. 3.–15. 4. 2016, Strom, pocta Jindřichu Průchovi,
Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště, 28. 4.–19. 6. 2016, Jaromír Šimkůj,
Galerie ARS, Brno (čtyři básně jako součást instalace, tiskovina), Bratislava,
GalerieWhite + Weiss, květen–září 2016, Něco něčím, Galerie Hunt Kastner, Praha,
28. 5. – 30. 7. 2016, Memento Tiziani, Příběhy proměn v dílech současných umělců,
Kroměříž, Galerie Orlovna, Arcibiskupský zámek, Rotunda Květné zahrady, 19. 5. –
15. 9. 2016; , Muzeum Olomouc, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Mikulovské
výtvarné sympozium Dílna 2016, 23. ročník, Mikulov, Zámek, 13. 8.–2. 10. 2016.
Byl kurátorem u těchto výstav: Tváře země (Umělecká beseda Václavu Rabasovi),
Strom (pocta Jindřichu Průchovi), Jaromír Šimkůj, Jan Steklík, 23. ročník MVS Dílna 
v Mikulově.
Připravil cyklus pořadů pro rozhlas o domácích i světových výtvarných umělcích a bás-
nících: Paul Klee – V bouři se stávám jasnějším, Camille Pissarro – Z dopisů synu
Lucienovi, Ivan Blatný – Chtěl jsem být uvnitř, hluchoněmý, Jan Zahradníček –
Veroničina rouška, Václav Rabas – Malíř očima svých blízkých, Americký rok – 5 vý-
tvarných umělců, pro které se staly Spojené státy druhým domovem (Mark Rothko,
Barnett Newman, Agnes Martin, Eva Hesse a Louis Kahn), Jan Royt – O původu
Svatolukášského obrazu; Hana Hlaváčková – Zobrazení posvátného… (k výročí Karla
IV.), Krajinami Georgese Rouaulta;  Daniela Hodrová – Židle, Psáno kurzívou (k výročí
autorky a Adrieny Šimotové).
Publikoval řadu článků k katalozích, publikacích, týdeníku Rozhlas, v časopisu Prostor...
Jeho literární talent se také projevil v řadě recenzí, které byly otištěny v novinách 
i uměleckých časopisech.

Obor Fotografie
Obor vystavoval práce pedagogů a absolventů oddělení na výstavě Retrospektiva, 
v Bratislavě (Stredoeurópský dom fotografie), k výstavě byl vytvořen katalog, 
výstava byla otevřena od 30. 9. do 1. 11. 2015. V dubnu 2016 také uspořádal výstavu
studentských prací (společně s oddělením SVT) na Krajském úřadu Jihomoravského
kraje v Brně.
Vyučující organizovali výlety, exkurze a přednášky pro svoje žáky: v listopadu 2015 
v Bratislavě návštívili fotografickou výstavu Mesiac fotografie, v květnu 2015 uspořá-
dali plenér druhého ročníku ve Vranově nad Dyjí. Ve spolupráci se Slezskou univerzi-
tou-Institutem tvůrčí fotografie zorganizovali přednášky pro studenty 3. a 4. ročníku.
Učitelé a studenti se podíleli na instalaci a fotodokumentaci výstavy Studentský de-
sign 2016 v Domě pánů z Kunštátu v Brně, duben 2016.
Vedoucí oboru Mgr. Martin Vybíral se prezentoval na své výstavě Rozetmívání v Q ga-
lerie, Uherský Brod, duben–květen, 2016; účastnil se na výstavě Strom, pocta
Jindřichu Průchovi, Uherské Hradiště, květen–červen, 2016; další pedagog oboru Jiří
Víšek připravil výstavu Portréty, kavárna Spolek, 8. 12. 2015–5. 1. 2016.
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Marieta Tedenacová, Odpočívající šermíři, obhajoba 
maturitní práce na oboru Malířství

Vítězství v soutěži Máš umělecké střevo, kterou pořádá
Moravská galerie v Brně, si odnesli žáci školy Viktorie
Kačinová (Malířství) a Adam Směták (Fotografie).

Terezie Rausová při obhajobě své klauzurní práce



Obor Nová média
Oboroví učitelé ve spolupráci se studenty připravili stánek školy pro Veletrh středních
škol. Studenti prvního a třetího ročníku se účastnili exkurze veletrhu Designblok 
v Praze. V prosinci 2015 se na oboru uskutečnil workshop platformy Arduino –
Connect, volně přístupné elektronické platformy, založené na uživatelsky jednodu-
chém softwaru a hardwaru. Tato platforma slouží pro tvorbu multimediálních insta-
lací. 4. dubna 2016 v budově Jihomoravského kraje proběhla vernisáž výstava
studentů Nových médií a oboru Fotografie v rámci cyklu mikrovýstav prezentujících
školu. Studentské práce, které vznikly na plenéru ve Ždánicích, se již podruhé poda-
řilo ukázat na výstavě v Zámecké vile ve Ždánicích. Studenti 3. ročníku se účastnili
soutěže Máš umělecké střevo (květen 2016), ve které se probojovali do finále.

Obor Produktový design
Práce studentů byly vystaveny v rámci ŠUŘKA v prostorách krajského úřadu
Jihomoravského kraje v době od 7. 3. do 14. 4. 2016. Obor se také výrazně zúčastnil
soutěže Studentský design 2016, kde Natalie Constatinová z 3. ročníku získala Cenu
veřejnosti za práci Dětská kolébka s melodií. Učitelé oboru připravili pro své žáky ko-
vářský workshop.

Obor Grafický design
Při příležitosti Bienále ilustrací Bratislava pořádaly 16. 9. 2015 obory grafického de-
signu a ilustrace společně zájezd do Bratislavy, 27. 10. 2015 žáci se svými pedagogy
navštívili Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze při příležitosti oslav 130. „na-
rozenin“, výstavu Pokoje a výstavu Toyen v muzeu Kampa. Studenti se zúčastnili před-
nášky o nové písmolijně Briefcase Type Foundry, kterou představili její zakladatelé
Tomáš Brousil a Radek Sidun v Café Atlas. 18. 12. 2015 jsme navštívili ve Vídni vý-
stavu Stefan Sagemeister. Ve dnech 21.–31. 3. 2016 bylo možno vidět práce studentů
grafického designu a ilustrace v rámci výstavy Šuřka na JMK. Studenti i pedagogové
grafického designu se podíleli na propagaci, organizaci a realizaci výstavy Studentský
design – celostátní soutěžní přehlídky studentského designu žáku středních a vyšších
odborných škol. Vernisáž proběhla ve středu 23. 3. 2016 v Domě pánů z Kunštátu 
v Brně. V květnu strávili studenti druhého a třetího ročníku týden na plenéru na
Jalovém dvoře u Slavkova. V tomto roce obor  ve spolupráci s Jihomoravským krajem
dokončil manuál grafického značení cyklostezky Svitava. Díky spolupráci s firmou
Zámečnictví Petr Barták získal obor nové stoly, na jejichž výrobě se nemalou měrou
podíleli i studenti. Spolupráce studentů bude pokračovat návrhem nových webových
stránek pro zámečnictví. V rámci praktických maturitních prací byla započata spolu-
práce studentky Kateřiny Strýčkové s divadlem ÚDIF. Obor grafického designu tradičně
pořádal přípravný kurz pro zájemce o studium ve třech setkáních s uchazeči. 

Obor Ilustrace
Studentka oboru Tereza Lišková získala druhou cenu v soutěži Figura 2016. Práce
Anny Paděrové  s názvem Stín se dostala do konečných třiceti prací a získala titul lau-
reát na přehlídce Studentský design 2016. Obor Ilustrace se také účastnil série výstav
v budově JMK v Brně. Žáci druhého ročníku absolvovali plenér v Ludvíkově. S oborem
grafického designu zajeli do Bratislavy na Bienále ilustrací. Z oboru se tradičně do-
stávají téměř všichni absolventi na vysoké umělecké školy.

Obor Design interiéru
Obor se podílel na přípravě, realizaci výstavních prvků a instalaci výstavy Studentský
design v Domě pánů z Kunštátu. Na návrzích interiérů spolupracoval s firmou, která
navrhuje a vyrábí tzv. Freedomky, z těchto návrhů vznikla výstava „Freedomek na
škole umění a designu“ v Moravské galerii v Brně. Práce oboru byly také prezento-
vány během série výstav na JMK v Brně. Učitelé  zorganizovali zájezd oboru na
Designblok do Prahy a na Salon nábytku Milano v Itálii. Žáci druhého ročníku absol-
vovali plenér tradičně ve Vranově nad Dyjí. Na dvoře školy obor uspořádal workshop –
papír, sklo, kov. 
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Příprava výstavy v Zámecké vile ve Ždánicích

Natálie Constantinová – Dětská kolébka s melodií

Z výstavy oboru Design interiéru v JMK Brno
Interiéry Freedomku



Obor Design oděvu 
Od začátku školního roku se oboru podařilo spolupracovat s řadou českých firem:
v podzimních měsících byla navázána spolupráce s moderním podnikem PEGAS, a. s.
ve Znojmě a oddělení dostalo jako sponzorský dar materiál pro výuku – netkanou tex-
tilii. Pro firmu TPS CENTRUM obor navrhoval a konzultoval realizaci oblečení pro
účastníky Mezinárodních jachtařských závodů v Chorvatsku. Koncem října navštívili
studenti a pedagogové Designblok v Praze a zhlédli i výstavy v budově VŠUP na
Palachově náměstí.
Hodnotná byla říjnová návštěva pana Michaela Pavlovského, majitele Galerie
1602, s nímž byla domluvena pravidelná spolupráce v podobě výstav a přehlídek.
V říjnu také proběhly pravidelné přípravné kurzy k talentovým zkouškám pro ucha-
zeče, které vedla ak. mal. Marcela Čapkovičová a Mgr. A. Iveta Konečná. Další zají-
mavá spolupráce byla zahájena s firmou MYWO na zpracování návrhů a střihů
kabelek s použitím kreseb autistického chlapce Petra Koláře. V listopadu se uskuteč-
nila malá exkurze na SUPŠ v Uherském Hradišti a seznámení se s technologií tvorby
kabelek a doplňků. Následně studenti využili možnosti návštěvy firmy MINOX CZECH
s. r. o. v Kunovicích, kde získali zajímavé materiály na prototypy výrobků. Na jaře firma
MYWO převzala první kolekci návrhů na kabelky a doplňky.
Vyšší odborná škola pořádala v listopadu workshop k projektu FOLKLORSTYL s před-
náškou docentky Liběny Rochové z VŠUP Praha, a studenti ze střední školy měli mož-
nost se zúčastnit. Na veletrhu GO obor předvedl práce studentů v podobě několika
přehlídek. Naše studentky se zúčastnily výtvarné soutěže TVK 7- NAPIŠ OBRAZ a je-
jich práce byly vybrány na výstavu v Domě umění.  
V roce 2016 se stala naše škola organizátorem Studentského designu a setkání
Asociace středních škol s uměleckými obory. Obor Designu oděvu dostal na starost or-
ganizaci a realizaci výstavy prací zaměřených na oděv a oděvní doplňky. Přímo na set-
kání asociace předvedli studenti své práce v podobě úspěšné přehlídky. Soutěž
Studentský design přinesl oboru úspěch v podobě získání hlavní ceny GRAND PRIX za
kolekci maturitních prací „Metamorfózy“ studentky  Ly Le Kieu. V dubnu byla zahá-
jena výstava fotografií a modelů oděvního oddělení v Galerii 1602 – Slatina 
u Jevišovic. Na tradiční přehlídce ve spolupráci s floristy ze Střední zahradnické školy
v Rajhradě představili studenti modely z modrotisku a přírodních materiálů. Do finále
soutěže Doteky módy se probojovala studentka 2. ročníku Denisa Štelclová.
V Prostějově na soutěži Zlatá jehla předvedli žáci 2. ročníku práce z alternativních ma-
teriálů. Květen zahájila úspěšná přehlídka prací studentů SŠ a VOŠ v Galerii 1602, kde
zúčastněné provedla výstavou studentských prací vedoucí oboru. Na brněnské
Muzejní noci byla nainstalována kolekce modrotisků studentek 4. ročníku. Student 
2. ročníku Jan Smejkal se zúčastnil pražské soutěže FASHION GAMES. Koncem května
se konala vynikající přehlídka Liběny Rochové – PARTITURY, kterou navštívili pedago-
gové i studenti oddělení. Koncem školního roku (v červnu) byla zahájena spolupráce
na velkém projektu OSVĚTA DĚTSKÉ ENDOKRINOLOGIE ve spolupráci s Dětskou ne-
mocnicí Brno. Koncem měsíce proběhl brainstorming s primářkou dětského oddělení 
a studenti 2. ročníku přes prázdniny zpracovávali projekt. Celý projekt vyvrcholí 2. 11.
2016 v nemocnici Motol v Praze přehlídkou za účasti médií.

Obor Design interiéru a textilu 
Na začátku školního roku v září proběhl tradiční „křest“ prvního ročníku, který uvádí
nové žáky do kolektivu stávajících studentů oboru. Letošní křest zorganizovali žáci tře-
tího ročníku a setkal se s velkou odezvou. V říjnu se studenti a pedagogové oboru zú-
častnili exkurze na mezinárodní přehlídku  Designblok v Praze. Tentokrát byly expozice
umístěny na výstavišti v Holešovicích a v Lapidáriu Národního muzea. 
Během října, listopadu a prosince se uskutečnily přípravné kurzy k talentovým zkouš-
kám, o něž byl v tomto roce ze strany budoucích uchazečů velký zájem. V listopadu
studenti 3. a 4. ročníků navštívili veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně
na výstavišti. 
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Vítězná práce Studentského designu 2016 Ly Le Kieu –
Metamorfóza

Zuzana Hégrová, absolventská práce

Phung My Linh, klauzurní práce



Ve školním roce 2015/2016 se žáci a žákyně účastnili ještě několika odborných ex-
kurzí: v březnu studenti 2. ročníku navštívili výstavu Andyho Warhola v Muzeu města
Brna na Špilberku. Tento měsíc se také účastnili exkurze v galerii DOX v Praze (výstavy
Duše peněz a Hate Free) a ve Veletržním paláci v Praze, kde viděli sbírky umění 19.,
20. a 21. století. Odborný výklad zajistili ak. soch. Jiří Sobotka a PhDr. Svatava Šmu-
ková. Žáci a žákyně 2. a 3. ročníku se v Domu umění města Brna zúčastnili výstavy
Architekt Fr. Vrána, studenti 3. ročníku v Galerii Architektury zhlédli výstavu
o B. Fuksovi a Artscape Norway. Časté byly exkurze do interiérových studií: Diamond
Design (stínění oken), Entrada (tapety, kameninové obklady) Koupelny Ptáček, které
se setkaly s velkou studentskou odezvou.
V tomto roce byli studenti oboru úspěšní hned v několika soutěžích. Studentka Vlaďka
Belšíková s fotografií s názvem „Odrazy“ vyhrála v prosinci soutěž Architektura ve fo-
tografii v kategorii Perspektiva v architektuře, kterou pořádá Fakulta architektury 
v Brně. Od 24. 3. do 7. 4. 2016 probíhala celostátní soutěžní přehlídka Studentský de-
sign 2016 v Brně. Soutěže se zúčastnily Thea Chatrná a Barbora Štětinová. Práce
Barbory Štětinové získala ocenění Laureát Studentského designu za projekt „Zátoka“,
celkově se žákyně umístila na 12. místě. V květnu také další studentky oboru Kateřina
Cigáňová a Saskie Fráňová uspěly ve studentské soutěži, tentokrát v projektu Máš
umělecké střevo? Za svůj projekt „Tvoje tvář má známou příchuť“ získaly cenu po-
roty. V soutěži Design School Award 2016 obdržela Thea Chatrná zvláštní cenu poroty
za mobilní přístřešek „Podtemník“ a Lenka Hamerlová získala 3. místo za projekt
„Mobilní stěna“. 
I v tomto roce se studenti 3. ročníků zúčastnili odborných praxí např. ve firmách SRP
reklama v Brně, Sconto nábytek, Chybik+Kristof ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.,
Národní divadlo Brno. Praxe byly přínosné, studenti získali možnost uplatnit získané
teoretické znalosti v praxi.

Obor Motion design
Motion design měl ve školním roce 2015/2016 třídy prvního a druhého ročníku, s ros-
toucím počtem tříd se uskutečnilo i větší množství školních akcí. Mezinárodní pře-
hlídku Desingblok v Praze navštívili naši žáci a pedagogové v říjnu. V březnu se
podařilo našemu ateliéru uspořádat přednášku jednoho z nejznámějších českých
tvůrců motion designu Ondřeje Zunky. Studentům ukázal poslední zakázku pro spor-
tovní gigant Nike – reklamu na boty. Předvedl vývoj svého pracovního i osobního
portfolia, popsal styl práce motion designu v Berlíně a Londýně, kde pracoval.
Zkonzultoval dosavadní práce našich studentů a podpořil je v jejich dalším vzdělávání
v tomto náročném oboru. Návštěva Ondřeje Zunky byla zajímavým přínosem nejen
pro naše studenty, ale i pro naše pedagogy. Další dva zajímavé workshopy se konaly
v dubnu: se Zdeňkem Skokanem a Tomášem Cardou. Zdeněk Skokan pracuje jako re-
daktor v České televizi a přednášel studentům prvního ročníku historii hororu. Další
akcí pak byl workshop Tomáše Cardy pro druhý ročník Motion designu. Čtyřhodinový
blok prohluboval znalosti programu Adobe After Effects CC v propojení s Cinemou
4D; žáci a žákyně se naučili rychlému modelování, renderu a exportování souborů vy-
tvořených v Cinemě 4D do After effects CC a dále s nimi pracovali. Seznámili se tak
s programem a možnostmi, které využijí další rok svého studia, kde se již samostatný
předmět Cinema 4D učí. V květnu měli studenti prvního ročníku možnost účastnit se
workshopu kameramana Michala Čeliše. Kurz byl zaměřen na předání zkušeností
z natáčení v České televizi.  Studenti tak vyzkoušeli techniku i tipy při práci kamera-
mana: učili se, jak si poradit se záběrováním, prostorem při natáčení, ale jak i vyzrát
na chybějící techniku – například jak levně nasvítit základní scénu při natáčení.
V květnu jsme také měli naplánovanou návštěvu do Zlína na Fakultu multimediálních
komunikací oboru Animovaná tvorba. Ateliérem nás provedl její vedoucí Mgr. Lukáš
Gregor, Ph.D. Studenti dostali možnost porovnat vybavení ateliéru s naším, dále také
viděli nejnovější animované filmy, které je okouzlily. Vysoká úroveň animace i řeme-
slná výtvarná činnost na ně udělala hluboký dojem. S Lukášem Gregorem jsme si do-
mluvili následnou návštěvu našeho ateliéru i přednášku o klasické kreslené animaci.
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Lenka Hamerlová – Rubikova kostka, klauzurní práce
Lenka Hamerlová – Dělící stěna

Barbora Štětinová – projekt Zátoka, říční bar

Workshop Ondřeje Zunky
Model Karla Konvičky v Cinema 4D

Kinetická typografie Karla Konvičky



Přednášku u nás vedla studentka čtvrtého ročníku a žákům se velmi líbila. Dále jsme
s hosty zkonzultovali naše poslední klauzury předmětu animace – kinetickou typo-
grafii. Poslední akce roku byla určena pro všechny naše studenty, byla to návštěva
AAA herního studia 2K Czech v Brně Slatině. Jedná se o největší a nejvýznamnější
herní firmu v České republice, jejíž studio vydává herní titulky Mafie I., Mafie II. V Brně
sídlí pobočka grafiky a animace. Firma zde má postavený hangár s nejnovější tech-
nologií pro snímaní pohybu MoCap a techničtí animátoři nám vysvětlili, jak tato mo-
derní technologie funguje a jak je časově náročná. Viděli jsem ukázky snímaní pohybu
herce a jejich další zpracování do hry. Tento workshop byl u studentů Motion designu
vřele přijat, protože velká část žáků si přeje v herním průmyslu skutečně pracovat.

Obchodní podnikání a propagace 
Ve školním roce 2015/2016 studovalo ve čtyřech třídách obor Obchodní podni-
kání a propagace 29 studentů, během roku však došlo k úbytku žákyň. Studenti se
aktivně zapojili do činností organizovaných školou. Projekt „Edison“ – účast zahra-
ničních stážistů ve výuce anglického jazyka – v únoru 2016 se setkal s velkým zá-
jmem. Díky interaktivní prezentaci se žáci dozvěděli nové informace o cizích
zemích a procvičili své komunikační dovednosti v anglickém jazyce. V rámci učebních
osnov vykonávají studenti v délce dvou týdnů odbornou praxi, která probíhá koncem
května a začátkem června. V letošním roce absolvovali praxi v těchto firmách: Starez,
s. r. o., Pompo, s. r. o, Dobrovolný, s. r. o., Zoner press, McDonald�s. Vzhledem k tomu,
že se nejedná o textilní podniky ale o firmy s různorodým zaměřením, žáci a žákyně
prováděli většinou činnosti spojené s ekonomikou a účetnictvím, popřípadě s admi-
nistrativou. Studenti třetího ročníku se zúčastnili exkurze v textilním podniku Nová
Mosilana se sídlem v Brně v Černovicích. Tato firma je největším výrobním závodem
italského koncernu Marzotto Group a největším výrobcem vlněných tkanin v Evropě.
Studenti tak viděli ucelený výrobní proces výroby tkaniny, který začíná zpracováním vl-
něného česance (přírodní vlny ovcí) na přízi a končí tkaním a finální úpravou vlněných
tkanin. Všichni žáci 4. ročníku vykonali ve dvou dnech praktickou maturitní zkoušku
skládající se z kompletního účetního příkladu, vypracování odborné dokumentace
z oblasti textilu a oděvu a zhotovovali propagační tiskoviny. 

Vyšší odborná škola
Prací vedenou napříč všemi obory a ročníky byla příprava Muzejní noci v Brně. Velmi
působivá byla instalace na hradě Špilberk představující restaurátorské obory VOŠ a in-
stalace v Paláci šlechtičen s výstupy projektu FolklorStyl a absolventskými pracemi
oboru Oděvní a textilní design. Škola podala v polovině školního roku projekt pro stu-
denty, absolventy a pedagogy VOŠ s názvem „Dialog lokálních a evropských přístupů
v oborech zaměřených na restaurování a design oděvu pro zkvalitnění vzdělávání“.
Projekt byl v červnu přijat a první studenti vyjeli do zahraničí již začátkem dalšího škol-
ního roku.
Školní rok 2015–2016 byl pro restaurátorské obory obdobím intenzivní zahraniční
spolupráce. 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 tech-
niky pokračovaly ve dvouletém projektu restaurování barokního mobiliáře zákristie
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně s německou restaurátorskou školou Goering
institut Mnichov. Jako každoročně absolvovali studenti 3. ročníku v září a studenti 
2. ročníku v květnu odbornou praxi v muzeích, galeriích nebo u soukromých restau-
rátorů. Výjimku tvoří studenti oboru Konzervování a restaurování malířských a deko-
rativních technik, kteří měli tuto praxi rozšířenou o měsíc říjen a duben. V první
polovině roku absolvoval jeden student odbornou praxi v Rakousku a čtyři v Itálii.
V rámci podzimní části odborné praxe byli vybraní studenti zapojeni do mediálně
úspěšné akce s názvem Slavkovské restaurování opět pod vedením Mgr. Radka
Ryšánka. Návštěvníci Slavkovského zámku se mohli seznámit s restaurováním a his-
torií velmi cenných keramických a nábytkových uměleckořemeslných artefaktů. Další
aktivity vyvíjely studijní obory samostatně v návaznosti na výuku:
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Prezentace školy na Dni evropské kultury v Jilemnici

Exkurze na Technické univerzitě v Liberci

Exkurze v kostýmní dílně na Barrandově

Tereza Nekudová – loutka

Muzejní noc na Špilberku



Konzervování a restaurování keramiky
Ve školním roce 2015/2016 se podařilo na oboru zrestaurovat několik zajímavých
předmětů. Mezi ty zásadní patří soubor reliéfních, komorových a středověkých kachlů
tzv. „šperk Moravy“ z 15. století. Tento soubor patří do sbírek Muzea ve Vyškově. 
K těmto předmětům se podařilo zhotovit repliky, které budou sloužit k budoucí pre-
zentaci a výstavě. V srpnu byli studenti a pedagogové pozváni na sympozium Fete du
fer et symposium international sur le minerai Lorrain, které se uskutečnilo ve Francii,
městě Nueves-Maisons (Mine du Val de Fer). Během týdne se prováděly experimenty
s lokálním jílem, následně se nádoby vypalovaly a prezentovaly v různých technikách
výroby. Pro účastníky a pořadatele byl po celou dobu trvání otevřený venkovní ateliér,
takže nadšení ze strany hostitelů, bylo opravdu veliké.   

Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby
Ve školním roce 2015/2016 proběhlo, nebo bylo započato několik významných pro-
jektů a akcí. V září byla dokončena podzimní část již čtvrtého ročníku akce nazvané
„Slavkovské restaurování“. Tato pracovně i mediálně úspěšná akce přitahuje rok od
roku stále vyšší zájem diváků a také médií. V rámci těchto akcí bylo již odborně zres-
taurováno několik zajímavých nábytkových kusů ze zámku ve Slavkově u Brna. Akce
je přínosem pro všechny zúčastněné 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 svoji 5. sezónu. V říjnu proběhl 2. a dubnu 3. čtrnáctidenní
workshop společného česko-německého restaurátorského projektu restaurování mo-
biliáře zákristie jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Spolu s našimi
studenty a pedagogy se na něm podílí také Goering Institut z Mnichova. Bez nadsázky
lze říci, že tato akce výrazně obohacuje náš přístup k restaurování, ukazuje nám naši
úroveň, ale také odhaluje naše nedostatky. Projekt je přínosem pro studenty, kteří si
nejen zlepší své komunikační schopnosti při zahraniční spolupráci, je také velkým pří-
nosem pro pedagogy obou škol, kteří si vyzkouší, co obnáší vedení mezinárodního týmu.
V rámci výuky, zejména odborných předmětů, bylo zrestaurováno několik mimořád-
ných nábytkových kusů. Pro závěrečnou praktickou zkoušku studentů třetího ročníku
to byl oltář z Kochova, pro semestrální práce druhého a prvního ročníku to byly ohý-
bané židle, taburet, konferenční stolek, kabinetní skříň, taburet, stoličky, křesla a zmi-
ňovaný barokní mobiliář ze zákristie kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně. 

Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik 
První ročník zahájil studijní rok plenérem v Mikulově. Smyslem pětidenního pobytu
nastupujících studentů je týmová spolupráce a prezentace výsledků vlastní práce.
Studenti třetího ročníku nastoupili v září na dvouměsíční odborné praxe. Tyto praxe
v tuzemských a zahraničních restaurátorských ateliérech jsou důležitou součástí od-
borné, speciálně restaurátorské průpravy, a je jim věnována patřičná pozornost ve fázi
přípravy, průběhu i hodnocení. Téma a rozsah práce studenta je předběžně konzulto-
ván a písemně doložen. Praxe končí seminářem, kde jsou dokumentace z praxí před-
staveny a diskutovány. Semináře jsou navštěvovány i studenty ostatních oborů, což je
prospěšné, neboť se ukazuje, že studenti naplňují kuloáry mezioborovými profesními
diskusemi. 
Restaurované předměty v rámci výuky ve školním roce 2015–16 byly sbírkovými kusy
z muzeí a galerií, římskokatolické farnosti nebo soukromým majetkem. Byly to poly-
chromované sochy, zlacené dřevořezby a závěsné obrazy ze zákristie kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Brně, zlacený barokní rám, barokní obrazy sv. J. Nepo-
muckého, Poslední večeře – žehnání vína, lámání chleba, skulptura bičovaného Krista
apod.
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Vedoucí oboru Alžběta Netopilová na plenéru ve Francii

Při práci na restaurování mobiliáře

Studentka oboru restaurování maleb při práci



Oděvní a textilní design
Výuka byla jako každoročně zaměřena na získání teoretické znalosti i praktické do-
vednosti navrhování a modelování konstrukčně i technologicky náročných oděvů, na-
vrhování a výrobě plošných a prostorových textilií, případně navrhování a zhotovování
scénických kostýmů. Školní rok 2015/16 byl úspěšný v řadě soutěží a módních přehlí-
dek. Škola se prezentovala na Bienále Brno, statickou prezentací na veletrhu STYL
KABO, přehlídkou modelů na BVV pro pana Kapitánika, přehlídkou prací studentů na
akci Freewill v kině Scala Brno, přehlídkou modelů na ostravském fashion week nebo 
v Galerii Pavlovsky. Významným počinem byla realizace šatů pro světové finále Miss
Universe v Las Vegas pro Nikol Švantnerovou a realizace projektu Folklorstyl s Ing.
Ladislavem Matuškou. Oba projekty byly velkou výzvou pro studenty i pedagogy. Šaty
pro Nikol Švantnerovou byly projektem jen malého realizačního týmu, kdežto
Folklorstyl byl zahájen workshopem s přednáškovým blokem o využití lidových motivů
v současné módě (mezi přednášejícími byla i L. Rochová) a práci s prvními návrhy spo-
lečenských oděvů inspirovaných lidovým krojem si vyzkoušely dva ročníky studentů.
Výstupy obou projektů byly veřejnosti představeny na Muzejní noci v Paláci šlechtičen
v Brně. Studenti v průběhu roku navštívili řadu zajímavých akcí a výstav, byl to např.
Designblok Praha, návštěva modrotiskové dílny Danzinger v Olešnici, workshop
Moraviaflor (výroba textilních květin), autorské přehlídky doc. Liběny Rochové
Partitury, výstavy Studentský design, M. Velčovský, Šaty k tanci i pohledu, Klobouk
dělá dámu, prohlídka fundusu a krejčovny Národní divadla v Brně, výstava Máš vý-
tvarné střevo? a expozice Moravské galerie Od gotiky po 19. století.

Výrobní a obchodní management textilu
Vzdělávací program Výrobní a obchodní management textilu je na VOŠ dobíhající, 
a proto ve školním roce 2013/2014 již neprobíhaly přijímací zkoušky. Z tohoto důvodu
studoval ve školním roce 2015/2016 pouze jeden ročník, a to 3.VM. Absolventi oboru
Výrobní a obchodní management textilu jsou připravováni jako kvalifikovaní odbor-
níci pro řídící činnosti v oblasti výroby a obchodování s textiliemi a oděvy na pozicích
podnikového managementu. Absolventské práce byly vypracovány v součinnosti ve-
doucích prací a konzultantů (pracovníci podnikatelských subjektů a organizací, kde
byla konána souvislá čtrnáctitýdenní odborná praxe). Témata prací byla náročná a za-
hrnovala široké spektrum nejen ekonomické, ale i technické odbornosti v intencích
předmětů učebního plánu vzdělávacího programu. Všechny práce měly vysokou úro-
veň, a to nejen po stránce odborné, ale i formální. Při zajištění odborných praxí stu-
dentek 3. ročníku vzdělávacího programu Výrobní a obchodní management textilu
byly osloveny podnikatelské subjekty a organizace, které dávaly záruku svědomitého
přístupu k zajištění praxí studentů, ale i odborného vedení absolventských prací stu-
dentek v součinnosti s vedoucím práce (pedagogem naší školy). Spolupracovalo se
především s těmito organizacemi: TRANSBETON, s.r.o., Alois Kaláb – soukr. podnika-
tel, Billa, s.r.o., ADI interiér, s.r.o.
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Nikol Švantnerová v kostýmu na Miss Universe
Modrotisková dílna v Olešnici

Výstava v rámci projektu Folklorstyl

Prezentace absolventské práce Eleny Kožušníkové



Důležité investiční akce
Objekt školy – pracoviště Francouzská 101: ve školní jídelně byla obě výdejní okna ob-
ložena nerezovým plechem, byla zřízena nová pojezdová dráha na podnosy, okna do
ulice byla zajištěna sítí proti hmyzu. Tyto úpravy byly nutné pro splnění hygienických
norem. Prostory ateliéru Motion designu byly doplněny dalšími topnými tělesy, obor
získal novou počítačovou učebnu, rozšířena byla také učebna 106 oboru Design 
interiéru a textilu. Podlaha v tělocvičně byla vybroušena, vytmelena a přelakována. Na
budovách objektu byly opraveny hromosvody, aby vyhovovaly normám. Nový nábytek
byl pořízen do několika učeben (č. 60, 106, 92). Zbylé prostory chodeb a schodiště,
na které dříve nezůstaly finanční prostředky, byly vymalovány. Velké pletařské stroje,
které se již mnoho let nepoužívaly, byly rozebrány a odvezeny do sběru. Byl zakoupen
velkoplošný inkoustový plotr a pro jeho dislokaci opraveny prostory v podkroví a také
střecha nad nimi. Současně byly vyměněny všechny zničené sběrné žlabové kotlíky.
Během prázdnin se také podařilo uskutečnit dlouho odkládanou akci: zbourání beto-
nové zdi, úpravu školní zahrady a její zpřístupnění schodištěm ze dvora pro všechny stu-
denty a žáky. Velice výrazně se tak proměnila tato část objektu školy. Dokončena byla
druhá etapa instalace regulačních ventilů a regulace vytápění v rámci akce „Regenerace
topné soustavy pro úsporu financí za tepelnou energii na Francouzské 101 a splnění zá-
konné podmínky regulace teploty v učebnách“. Průběžně jsou vyměňována WC, umý-
vadla a další sanitární vybavení v obou objektech školy.
V objektu Husova 10 se (bohužel až během podzimního vyučování) realizovala akce za
více než 4 miliony Kč – výměna střešních oken a doplnění izolace podkroví. Během
stavby musela být výuka operativně přesunována  tak, aby práce v celém podkroví (cel-
kem 8 učeben, 2 kabinety a průchozí chodby) byla zrealizována do daného data. Což se
častými změnami v dislokaci vyučování nakonec povedlo a akce byla před koncem ka-
lendářního roku úspěšně ukončena. Teplota v učebnách se zvýšila o 4–5 stupňů, což
umožnilo snížit vytápění těchto prostor a v létě je zde naopak výrazně chladněji než
dříve. Vedle technického vybavení (počítače, fotopřístroje, dataprojektory apod.) se čás-
tečně nakoupil i nábytek do ateliérů, kabinetů a učeben. O prázdninách bylo také obrou-
šeno vstupní schodiště, zvětralá a odlupující se kamenná vrstva byla odstraněna 
a kamenné schodiště bylo naimpregnováno. Také vstupní dveře, které byly před časem
zrestaurovány, byly znovu odborně očištěny a natřeny politurou.  

Údaje o výsledcích inspekční a jiné kontrolní činnosti
Kontrola Finančního úřadu byla ukončena, nebylo shledáno pochybení. Proběhla také
následná kontrola Odboru kontroly JMK, pochybení byla napravena a učiněna další
opatření, kontrola však nezjistila žádnou škodu ani porušení rozpočtové kázně.
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.
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Charakter tohoto místa se zbouráním betonové zdi vý-
razně proměnil k lepšímu.

Fotografie žákyně Aleny Frankové z cyklu Tělo

Jan Novotný, Robotická zvířata, obor Ilustrace



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, poruch příjmu potravy a extrémismu. Prevence je realizována formou be-
sed, přednášek a výukových programů pořádaných spolupracujícími organizacemi 
i během běžné výuky (témata prevence jsou zařazována do hodin občanské nauky,
anglického jazyka, českého jazyka, chemie a IKT). Během školního roku 2015/2016
absolvovali studenti prvního ročníku adaptační program Na jedné lodi realizovaný
PPP Sládkova. Studenti obou škol se zúčastnili besed s pamětníky  holocaustu a be-
sedy o osudech rómské komunity během 2.světové války.  Někteří studenti také vy-
pracovali zajímavé práce o osudech svých příbuzných během obou světových válek 
a za doby komunismu. Nadále jsme zapojeni do projektu Jeden svět na školách.
Během školního roku se neobjevily závažné problémy týkající se sociálně nežádoucích
jevů. Obě metodičky prevence spolu úzce spolupracují, spolupracují i s výchovnou po-
radkyní, 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 me-
todičky účastní.

Jiřina Rešková, Jaroslava Študentová, metodičky prevence

Hodnocení práce výchovného poradce
Rok 2015/2016 byl věnován podpoře inkluzivního vzdělávání, což se opíralo o novely
vyhlášek 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.
Na počátku roku se vrátila z mateřské dovolené Mgr. Romana Haluzová, obě vý-
chovné poradkyně spolu mnohokrát vzájemně konzultovaly problémy ze svých praco-
višť. V listopadu se obě zúčastnily vzdělávacího programu „Výchovný poradce –
legislativa, povinná dokumentace“ v rozsahu 6 hodin, Mgr. Rešková se v dubnu účastnila
semináře pro výchovné poradce, kde byly diskutovány otázky společného vzdělávání
za účasti ministryně školství Kateřiny Valachové. Práce výchovných poradkyň i tento
rok probíhala dle plánu: v září byla pozornost věnována 4. ročníkům v souvislosti
s maturitou, postupně byly vyplňovány dotazníky k žádosti o vypracování posudku pro
PPP. Uzpůsobené podmínky k maturitě v I. kategorii SPU – O na Husově uplatnili 
4 žáci, na Francouzské 3 žákyně, v II. kategorii SPU na Francouzské jedna žákyně.
Z celkového počtu pouze jedna žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami nebyla
připuštěna k maturitě, ostatní odmaturovali dle svých možností. V listopadu byli žáci
čtvrtých ročníků nasměrováni k návštěvě Veletrhu pomaturitního a celoživotního
vzdělávání Gaudeamus 2015, v jarních měsících přicházeli konzultovat možnosti dal-
šího vzdělávání. Integrovaná žákyně 4. ročníku z pracoviště Francouzská po celý rok
studovala za podpory třídní učitelky a celého pedagogického sboru. Spolupráce se
speciálním pedagogem Mgr. Žampachovou se osvědčila, žákyně úspěšně odmaturo-
vala a byla přijata ke studiu na vysoké škole uměleckého zaměření ve Zlíně. Žák dru-
hého ročníku z Husové studoval dle rozpracovaného IVP, který byl na konci školního
roku vyhodnocen jako splněný, ukončil tedy ročník úspěšně v řádném termínu.
Nejčastěji byly v průběhu školního roku řešeny prospěchové problémy, tj. neprospěch,
neklasifikace, drobné kázeňské přestupky a zvýšená absence. Po celý školní rok pro-
bíhala intenzivní spolupráce s problémovými žáky, případně i jejich rodiči a přísluš-
nými třídními učiteli, mnohdy se schůzky konaly opakovaně. Mnohým žákům byly
nabídnuty jiné učební strategie, které vedly ke zlepšení jejich prospěchu. Všichni pe-
dagogové se snažili nevhodné chování žáků řešit citlivě, individuálně a hlavně oka-
mžitě, přijímaná opatření byla účinná, proto se neřešil v tomto školním roce žádný
velmi závažný negativní jev.

Mgr. Romana Haluzová, Mgr. Jiřina Rešková – výchovné poradkyně
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Ilustrace Lucie Vitáskové

Natálie Constantinová – Sada na překapávanou kávu

Luciana Kvapilová, nástěnné svítidlo WI LUMINARY, 
maturitní práce



Zpráva o BOZP a PO za školní rok 2014/2015
Proškolení všech zaměstnanců v oblasti BOZP a PO je prováděno pravidelně. V oblasti
BOZP bylo provedeno dne 12. 4. 2016 a v oblasti PO dne 31. 8. 2015. Požárně pre-
ventivní prohlídka a kontrola dokumentace PO byla provedena dne 15. 4. 2016.
Nebylo zjištěno zjevných závad. Prověrka BOZP byla provedena dne 12. 4. 2016 za
účasti osoby odborně způsobilé (p. Romaněnková), preventisty (Mgr. Vlčková), správce
objektu (p. Horáček) a zástupce odborové organizace (Mgr. Vlčková). Zjištěné závady
jsou průběžně odstraňovány. Zápisy do požární knihy jsou prováděny pravidelně při
kontrolách stavu objektu a při revizi hasicích přístrojů a hydrantů. Ostatní revize se
provádějí podle harmonogramu odborně způsobilými firmami (revize plynového a tla-
kového zařízení, komínových průduchů, elektrického zařízení, požárně bezpečnost-
ního zařízení a revize tělovýchovného nářadí a zařízení). 

Mgr. Vlčková Renata, preventistka BOZP a PO

Rozbor školní úrazovosti – prac. Husova 10
Ve školním roce 2015/2016 bylo ve škole zaznamenáno a v knize školních úrazů za-
evidováno 8 úrazů žáků. Záznamy o úrazu (žáků) byly vyplněny a řádně odeslány dva.
Z toho byl jeden odškodněn a jeden je stále otevřený vzhledem k neukončenému lé-
čení žáka. Jeden úraz se stal na vodáckém kurzu školy, čtyři úrazy při výuce tělesné
výchovy a tři při výuce odborných předmětů (nešikovné řezání pilou, pád desky ze sto-
janu při špatné manipulaci, náraz do větve naproti budově školy při přípravě projektu
v rámci výuky mimo budovu školy). 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. Po vzniku úrazu došlo k opě-
tovnému poučení žáků, po úrazech v TV jim byla opětovně připomenuta pravidla spor-
tovních her a tělovýchovných činností. Poučení žáků o bezpečnosti jsou vedeny 
v třídních knihách jednotlivých tříd a na podpisových listinách.
Zaměstnanci byli seznámeni s rozborem školní úrazovosti dne 20. 9. 2016. 

Rozbor školní úrazovosti – prac. Francouzská 101
Ve školním roce 2015/2016 bylo ve škole zaznamenáno a v knize školních úrazů za-
evidováno 10 lehkých úrazů žáků. Záznamy o úrazu žáků byly vyplněny a řádně ode-
slány 2. Dva žáci byli odškodněni hned po ukončení léčby.
V tělocvičně a na LK se stalo 6 úrazů, na exkurzi 1 úraz, v dílnách 1 úraz, na schodišti
školy  1 úraz a 1 úraz ve třídě. Ve všech případech nebyly nikým porušeny žádné před-
pisy a byla učiněna nápravná opatření pro předcházení vzniku úrazů. Žáci byli vždy
předem poučeni o bezpečnosti 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 připomenuta bezpečnostní pravidla chování při sportovních ak-
tivitách. Záznamy „poučení žáků o bezpečnosti“ s podpisy žáků jsou uloženy u tříd-
ních učitelů a u zástupce ředitele.
Na vyšší odborné škole byl zaznamenán a v knize školních úrazů zaevidován 1 drobný
úraz studentky v modelovně. Žádné předpisy nebyly nikým porušeny 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 vedeny v tříd-
ních knihách jednotlivých tříd.
S rozborem školní úrazovosti byli zaměstnanci seznámeni dne 12. 9. 2016. 

22

V stolařské dílně oboru Design interiéru

Alexandra Volfová, plakát k LP Slaves, laureát soutěže
Studentský design 2016

Zájezd do Bratislavy a do galerie Danubiana v Čunově
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Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 v dělení na
střední školu a vyšší odbornou školu

Výnosy (v tisících Kč)

SŠ VOŠ Celkem
Státní dotace 33 773 9 337 43 110
Dotace od obce 8 353 1 662 10 015
Školné 0 556 556
Grant EU 1 890 647 2 537
Produktivní práce žáků 3 112 115
Příjmy z hospodářské činnosti 323 0 323
Ostatní příjmy 2 832 26 2 858
Výnosy celkem 47 174 12 340 59 514

Náklady (v tisících Kč)

SŠ VOŠ Celkem
Výdaje na prostředky na platy 24 598 6 730 31 328
Výdaje na ost. platby za prov. práci 695 445 1 140
Odvody zdrav., soc. pojištění, FKSP 8 747 2 399 11 146
Výdaje na učeb. pomůcky 193 21 214
Výdaje na další vzdělávání zaměst. 159 4 163
Ostatní provoz. náklady 12 479 2 750 15 229
z toho nájemné 0 0 0
Výdaje v rámci hospodářské činnosti 154 0 154
Náklady celkem 47 025 12 349 59 374

Investiční výdaje celkem 4 694
Zdroje – státní rozpočet 3 950

– vlastní (FRIM) 740

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

V roce 2015 bylo čerpáno v projektu Erasmus+ celkem 911 989,34 Kč, v programu
Do světa 57 012,- Kč, a v projektu s Goering Institutem 590 085,31 Kč.
V rámci programu Erasmus+ škola podala další projekt pro studenty, absolventy a pe-
dagogy VOŠ s názvem „Dialog lokálních a evropských přístupů v oborech zaměřených
na restaurování a design oděvu pro zkvalitnění vzdělávání“. Projekt byl přijat a čer-
pán bude od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2017. Celková částka, kterou škola získala, je 
58 883,- Euro. 
Na akci s názvem Restaurování uměleckořemeslných artefaktů v rámci odborné praxe
pro 2. a 3. ročník (Dolní Rakousko a Vídeň), financovaný zřizovatelem JMK v projektu
„Do světa“, byl poskytnut další příspěvek ve výši 120 000,- Kč. Škola čerpala první
část realizacemi zahraničních odborných praxí v Rakousku a Holandsku.
Ve spolupráci s německým partnerem – Goering Institutem v Mnichově pokračuje
další projekt, kdy naše škola je partnerem německé školy, která získala tento grant. 
V rámci této spolupráce škola získala celkem 972 752,- Kč.

Pohledy do výstavy Studentský design 2016

Vědecká ilustrace Zuzany Holešovské

Vernisáž výstavy za přítomnosti náměstka hejtmana
Ing. Stanislava Juránka


