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Údaje o škole
Do konce roku 2012 byly tyto části (pracoviště) školy: 
Střední škola umění a designu (Husova 10)
Střední škola stylu a módy (Francouzská 101)
Vyšší odborná škola restaurátorská (Obřanská 7)
Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu (Francouzská 101)
výdejna stravy Husova 10
výdejna stravy Francouzská 101
Po přestěhování Vyšší odborné školy restaurátorské koncem roku 2012 bylo opuštěno
pracoviště školy Obřanská 7, budova byla předána majiteli (Magistrát města Brna) 
a VOŠR přesídlila na adresu Francouzská 101 a Francouzská 99.
Sídlo školy: Husova 10, 602 00 Brno
IČO: 00566756
IZO: 000566756
IZO ředitelství: 6000139144
SŠUDSM a VOŠ Brno je odbornou školou převážně výtvarného zaměření s maturitou
a absolutoriem.
Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj.
Ředitel: akad. malíř Pavel Luffer
Bydliště ředitele: Babice nad Svitavou 314, pošta Bílovice nad Svitavou 664 01
e-mail: skola@ssudbrno.cz, info@supsbrno.cz
www stránky: www.ssudbrno.cz, www.vosrbrno.cz, www.supsbrno.cz
tel.: 543 421 361, fax: 543 421 363, ředitel: 543 421 362 (prac. Husova 10)
pracoviště Francouzská 101 – tel.: 545 575 339, 545 125 611

Školská rada pracovala ve složení: Ing. Klára Liptáková, Mgr. Ladislava Majerová, Mgr.
Jan Melichar, Mgr. Ján Lastomírský, Mgr. Petr Polášek, Mgr. Michal Botek, Libor Jaroš,
Mgr. Ivana Müllerová, Milan Janota. V závěru školního roku ze školy odešel Mgr.
Michal Botek, část pedagogického sboru na Francouzské 101 na pedagogické poradě
dne 24. 6. 2013 zvolila jako svého zástupce Mgr. Jiřinu Reškovou.

Na střední škole umění a designu bylo ve školním roce 2012/2013 celkem 7 oborů
vzdělávání. Ve střední škole stylu a módy byly (vedle třech živých oborů, kam byli při-
jímáni noví uchazeči) ještě poslední žáci-maturanti na oboru Pletařská tvorba. 
Na vyšší odborné škole restaurátorské byly vyučovány 3 obory, na vyšší odborné škole
oděvního designu a managementu to byly 2 obory. V procesu optimalizace se kapa-
city jednotlivých částí školy i oborů dále měnily tak, aby lépe odpovídaly poptávce ve-
řejnosti. Po projednání na pedagogických radách, umělecké radě i školské radě 
a v souladu s optimalizačním programem ředitele školy byla zřizovatelem školy od-
souhlasena i změna v kapacitách oborů, která umožnila Střední škole umění a de-
signu otevírat každý rok všechny obory a poprvé v historii školy zřídit i třídu C. Sedm
oborů tak bylo rozděleno do dvou dvouoborových tříd (kde byly mírně navýšeny 
počty přijímaných uchazečů) a jedné tříoborové třídy. Toto opatření umožňuje od škol-
ního roku 2013/14 otevírat všechny obory (žádný nebude ve čtyřleté periodě vyne-
chávat jako doposud) a tím také zaměstnat některé pedagogy z části Francouzská
101, kde došlo k výraznému poklesu zájmu uchazečů. Předimenzované kapacity ně-
kterých oborů na střední škole stylu a módy byly sníženy, aby lépe odpovídaly realitě
a škola si i pro tato studijní zaměření mohla své žáky vybírat. V dalším roce by však
mělo dojít k nárůstu žáků vzhledem k restrukturalizaci oborů.
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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 2012/2013

Provoz v budově na Obřanské 7 byl v posledních dnech
před stěhováním často dlouho do večera.

V daném termínu se podařily ukončit stavební práce 
a v nově opravených prostorách školy tak mohlo od
druhého semestru začít vyučování Vyšší odborné školy
restaurátorské.



Studijní /vzdělávací obory podle klasifikace kmenových oborů vzdělávání:

Střední škola umění a designu
1a. 82-41-M/001 Užitá malba (dobíhající obor)
1b. 82-41-M/01 Užitá malba – Malířství
2a. 82-41-M/002 Užitá fotografie a média (dobíhající obor)
2b. 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
3a. 82-41-M/007 Propagační výtvarnictví – propagační grafika (dobíhající obor)
3b. 82-41-M/05 Grafický design
4a. 82-41-M/008 Propagační výtvarnictví – výstavnictví (dobíhající obor)
4b. 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba – Nová média
5a. 82-41-M/010 Propagační výtvarnictví – vědecká kresba a ilustrace (dob. obor)
5b. 82-41-M/05 Grafický design – Ilustrace
6. 82-41-M/11 Design interiéru
7a. 82-41-M/034 Tvarování průmyslových výrobků – průmyslový design (dob. obor)
7b. 82-41-M/04 Průmyslový design – Produktový design
Střední škola stylu a módy
8. 31-41-M/01 Textilnictví – Obchodní podnikání a propagace
9. 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů – Design oděvu
10. 82-41-M/050 Textilní výtvarnictví – pletařská tvorba (dobíhající obor)
11. 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví – Design interiéru a textilu

Vyšší odborná škola 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 oděvního designu a managementu
4. 82-41-N/03 Oděvní a textilní design
5. 64-31-N/08 Výrobní a obchodní management textilu

Na obou školách (střední a vyšší odborné) existuje pouze denní studium, výuka je 
organizována po oborech (ve většině odborných předmětů), ale také po třídách (vše-
obecně vzdělávací předměty). Na střední škole umění a designu bylo naposledy 8 troj-
oborových tříd (4 ročníky po dvou třídách – A a B) s celkovým počtem 235 žáků, 
v budoucnu by však každý rok měla přibýt jedna nová třída až na konečný počet 12
tříd. Ve škole stylu a módy bylo celkem 12 dvouoborových tříd, s celkovým počtem
238 žáků. Dohromady bylo ve střední škole 473 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 (včetně výuky cizích jazyků) se vyučují po oborech v zájmu do-
sažení co nejvyšší specializace a odbornosti. Obory oděvní design a management jsou
oddělené zcela a jsou vyučovány samostatně (pouze v cizím jazyce jsou rozdělení
spíše podle stupně pokročilosti a nikoliv pro vyučování odborného cizího jazyka. Na
vyšší odborné škole v tomto školním roce studovalo celkem 172 studentů, restauro-
vání studovalo 77 studentů, oděv 51 a management 44 studentů. Všechny tyto údaje
se vztahují k datu 30. 9. 2012.
Ze seznamu vypadla řada dobíhajících oborů, tento trend bude pokračovat i nadále,
souvisí však pouze se změnou vzdělávacích programů (nová ŠVP) a jejich přečíslováním.
Součástí koncepce optimalizace školy je restrukturalizace oborů střední školy a vznik
dvou nových oborů (resp. školních vzdělávacích programů) rozšířením kapacit grafic-
kého designu a užité fotografie. V dalším školním roce tak měla proběhnout příprava
oborů Motion design a Foto fashion design a také první přijímací zkoušky do těchto
dvou oborů. Po jednání se zřizovatelem je dnes již jisté, že povolen bude jen nárůst
grafického designu (Motion design).
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Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:
Střední škola umění a designu Střední škola stylu a módy

Obory vyšší odborné školy:
Vyšší odborná škola restaurátorská

Škola měla na všech svých pracovištích celkem 645 žáků.
Žáci střední školy na Husové ulici i žáci a studenti střední a vyšší odborné školy na
Francouzské ulici se stravují ve školních výdejnách stravy, v rámci sloučení škol došlo
k sjednocení dovážení obědů z jednoho místa, obědy (3 druhy) jsou dováženy
z Klasického a španělského gymnazia Brno-Bystrc, žáci i zaměstnanci školy jsou 
s touto kuchyní vesměs spokojeni. 
V obou budovách je zřízena knihovna, která je průběžně doplňována beletrií a pře-
devším odbornou literaturou. Na vyšší odborné škole je doplňován knižní fond i for-
mou nákupů odborné literatury v zahraničí. Škola odebírá řadu časopisů, které se svojí
odborností vztahují k vyučované problematice, vyučující i studenti tak získávají aktu-
ální informace. Vyučující českého jazyka a občanské výchovy organizují návštěvy di-
vadel, koncertů a filmového cyklu pro středoškoláky, informují o literárních novinkách
apod. Výjimečnou akcí, kterou organizovaly dvě kolegyně ze Střední školy umění 
a designu na Husové ulici – vyučující českého jazyka a angličtiny, je tzv. literární ple-
nér – týdenní kurz autorského psaní v Mikulově, který měl na podzim 2012 svůj třetí
ročník (4. A 18. 9. –22. 9., 4. B 23. 9.–27. 9. 2012). Z prací, které vznikly v jeho prů-
běhu, byl vydán vlastním nákladem již třetí sborník textů. 
Rozvrhové hodiny anglického jazyka byly ve školním  roce 2012/13 posíleny týdně 
o jednu hodinu konverzace pro studenty druhých a třetích ročníků. Studenti mají také
možnost účastnit se  pravidelných čtvrtečních hodin doučování. Pro studenty čtvrtých
ročníků byly v týdnech odborných maturit organizovány hodiny zaměřené na nácvik
dovedností potřebných k úspěšnému složení státní maturity. Dále byly pro studenty,
kteří s anglickým jazykem na střední škole začínají, vypracovány individuální plány,
doprovázené individuálními konzultacemi jedenkrát týdně. 
Vedle pravidelných lyžařských kursů pro první ročníky, pořádá škola také vodácký vý-
cvikový kurs, cykloturistický kurs. Důležité pro další uplatnění v praxi jsou exkurze do
podniků a provozů i absolvování povinných praxí. Škola spolupracuje s výrobními pod-
niky i obchodními firmami (IKEA, KIKA, KARS, Nová Mosilana...), s grafickými studii 
i tiskárnami, s řadou OSVČ při přípravě žáků pro jejich uplatnění (pokud nepokračují
ve studiu na vysokých školách). Výrazný rozdíl je zatím mezi oběmi částmi střední
školy v prostupnosti na vysoké školy. Ze střední školy umění a designu se až 70% 
absolventů dostává na vysoké školy, o které má zájem. 
Pedagogové, především vyučující cizích jazyků, se účastnili řady školení a seminářů.
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Ročník Počet skupin Počet studentů
1. 1 31
2. 1 23
3. 1 23

celkem 3 77

Ročník Počet tříd Počet žáků
1. 2 62
2. 2 57
3. 2 54
4. 2 62

celkem 8 235

Ročník Počet tříd Počet žáků
1. 2 52
2. 3 62
3. 3 60
4. 4 64

celkem 12 238

Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu

Ročník Počet skupin Počet studentů
1. 2 44
2. 2 26
3. 2 25

celkem 6 95



Celkový přehled personální situace (po 1. 1. 2012)

Počty pracovníků školy ze všech částí (přepočtený stav)

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

učitel 31,5 13,76 38,1 83,36
v tom zástupce ředitele 1 1 1 3
celkem 32,5 13,76 38,1 84,36

Nepedagog. pracovníci 9 1 13,1 23,1

Kvalifikace a aprobovanost

Učitelé SŠUD   Učit. SM a VOŠ
Odborná kvalifikace (v %) 97 97,8 
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...) 9
Speciální odborné semináře 7
Seminář pro učitele cizího jazyka 4
Pedagogické školení – DPS 1
Provozní zaměstnanci 5
Celkem 26

Poradenské služby na SŠUD

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

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

Pedagogové střední školy (různého věkového složení)
při aktuálním výkladu díla Augusta Rodina “Polibek”
během zájezdu školy do Paříže.

Pedagogický sbor je téměř kvalifikovaný, jeden nový pedagog začal studium pedago-
gického vzdělávání. Na školu se hlásí uchazeči se zájmem o studovaný obor,  proto je
výchovných problémů minimálně. Pokud se nějaký problém objeví, je ihned řešen vý-
chovným poradcem, příp. výchovnou komisí. 

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

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

Věk Učitelé SŠUD Učitelé VOŠR Učit. SM a VOŠ
do 29 let 4 4 4
30–39 let 9 12 9
40–49 let 6 1 12
50–do vzniku nároku na SD 20* 7 21
Důchodový věk 2 0 1
Celkem 41 24 47
* včetně ředitele



Údaje o pedagog. pracovnících v části střední školy umění a designu
(Husova) ve školním roce 2012/2013

Č. Prac. zařazení Velikost úvazku Kvalifikace Aprobace Praxe
1. ředitel 1 VŠ OP 32
2. zástupce ředitele 1 VŠ TEV, Z 33
3. učitel 1 VŠ OP 21
4. vedoucí oboru 1 VŠ OP 27 
5. učitel 0,2 SŠ OP 1
6. učitel 1 VŠ OP 38
7. vedoucí oboru 1 VŠ OP 38
8. učitel 0,8 SŠ OP 25
9. učitel 0,4 (SŠ) SŠ OP 27

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

Příprava změny na pozici vedoucího oboru Výstavnictví – Nová média si vyžádala pří-
chod dvou mladých kolegyň – MgA. Kataríny Hládekové a MgA. Martiny Novákové.
Několik pedagogů z části školy stylu a módy začalo učit i na druhé části střední školy,
v zájmu budoucího uplatnění učitelů z SŠSM byly na ekonomické předměty přijati 
externisté. Na Vyšší odborné škole restaurátorské bylo několik drobných změn, s pře-
chodem na nově akreditované programy bylo nutné vyřešit některá úsporná opatření
slučováním do větších skupin (mezioborových nebo meziročníkových), aby i se stávají-
cím normativem bylo pokryto navýšení počtu vyučovaných hodin.  Na střední škole stylu
a módy a vyšší odborné škole oděvního designu a managementu na Francouzské ulici
byly s ukončením školního roku a po snížení kapacit přijímaných žáků provedeny další
změny, ze školy odešli tři učitelé pro nadbytečnost. 
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Maturitní i klauzurní práce musí žáci obhájit před hod-
notící komisí.



Údaje o pedagog. pracovnících na střední škole stylu a módy a vyšší odborné
škole oděvního designu a managementu ve školním roce 2012/2013

Č. Prac. zařazení Velikost úvazku Kvalifikace Aprobace Praxe
1. zástupkyně ředitele 1 VŠ OP 33
2. učitel 0,52 SŠ OP 31
3. učitel 0,9 VŠ MA, VYT 9 
4. třídní učitel 0,76 VŠ BI, MA 7
5. vedoucí oboru SŠ 1 VŠ OP 27
6. učitel 0,52 VŠ OP 13
7. učitel 1 VŠ OP 7
8. třídní učitel 0,67 VŠ OP 23
9. učitel 0,19 VŠ OP 12

10. učitel 0,57 VŠ OP 0
11. učitel 1 VŠ OP 31
12. učitel 0,86 VŠ OP 31
13. učitel 1 VŠ OP 14
14. vedoucí oboru SŠ 1 VŠ OP 13
15. vedoucí oboru VOŠ 1 VŠ OP 14
16. třídní učitel 1 VŠ CJ, NJ 22
17. ved. stud. skup. 1 VŠ OP 19
18. vedoucí oboru SŠ 1 VŠ OP 25
19. učitel 0,81 VŠ DEJ, CJ 30
20. učitel 1 VŠ RJ, AJ 25
21. třídní učitel 1 VŠ OBN, TV 14
22. ved. ob. VOŠ, ved.st.sk. 1 VŠ OP 38
23. učitel 0,67 VŠ OP 3
24. učitel 0,9 VŠ OP 37
25. učitel 0,57 SŠ OP 37
26. učitel 0,62 VŠ OP 31
27. třídní učitel 0,9 VŠ ČJ, RJ, OBN 20
28. třídní učitel 1 VŠ AJ, NJ 27
29. ved. stud. skup. 1 VŠ OP 30
30. učitel 1 VŠ OP 1
31. třídní učitel 1 SŠ OP 33
32. učitel 1 SŠ OP 34
33. třídní učitel 1 VŠ OP 35
34. učitel 0,43 VŠ OP 33
35. učitel 0,81 SŠ OP 35
36. učitel 0,62 VŠ SJ, AJ 19
37. učitel 1 SŠ OP 32
38. ved. stud. skupiny 1 VŠ AJ, RJ 14
39. třídní učitel 0,76 VŠ TV, OBN 21
40. učitel 0,71 VŠ OP 16
41. třídní učitel 1 VŠ TV, BV 26
42. ved. stud. skupiny 1 VŠ RJ, NJ, OBN 23
43. ext. učitel 0,14 VŠ OP 28
44. ext. učitel 0,38 VŠ OP 38
45. ext. učitel 0,24 VŠ OP 24
46. ext. učitel 0,14 VŠ OP 26

Poté, co koncem předchozího roku dal výpověď vyučující Dějin umění, byla na toto
místo přijata Bc. Romana Siebenbürgerová. Ve 2. pololetí odešla na mateřskou dovo-
lenou MgA. Karolína Kohoutková, místo ní nastoupil BcA.Tomáš Hrubiš. Ze školy ode-
šel také Mgr. Michal Botek (změna bydliště).
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Údaje o pedagogických pracovnících na vyšší odborné škole restaurátorské

Č. Prac. zařazení Velikost úvazku Kvalifikace Aprobace Praxe
1. zást. ředitele, tříd. 1 VŠ OP 10
2. ved. oboru 1 VOŠ OP 8
3. ved. oboru 0,67 VOŠ OP 12
4. ved. oboru 1 VŠ OP 31
5. učitel 0,76 VŠ AJ 16
6. učitel 0,29 VŠ NJ 9
7. učitel 0,52 SOU OP 32
8. učitel 0,71 SŠ OP 26
9. učitel 0,9 VOŠ OP 2

10. učitel 0,57 SŠ OP 27
11. učitel 0,86 VŠ OP 10
12. učitel 1 VŠ OP 9
13. ved. stud. skup. 1 VŠ OP 34
14. učitel 0,52 VŠ OP 7
15. učitel 1 VŠ OP 10
16. externí učitel 0,29 VŠ OP
17. externí učitel 0,33 VŠ OP
18. externí učitel 0,29 VŠ CH
19. externí učitel 0,05 VŠ F
20. externí učitel 0,01 VŠ OP
21. externí učitel 0,19 VŠ OP
22. externí učitel 0,14 VŠ OP
23. externí učitel 0,24 VŠ CH
24. externí učitel 0,33 VŠ CH

Údaje o nepedagogických pracovnících na vyšší odborné škole restaurátorské

Č. Prac. zařazení Velikost úvazku Stupeň vzdělání
1. odborný referent 1 ÚSO
2. školník – uklízeč* 1,2 SOU
3. uklízečka* 1 ZŠ

* pouze do konce listopadu 2012 (do přestěhování školy z Obřanské na Francouzskou)

Údaje o nepedagogických pracovnících na střední škole umění a designu

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 SOU

Závěrem školního roku došlo kdrobným změnám v úvazcích uklizeček (personální 
obsazení i velikosti jednotlivých úvazků).
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Ak. mal. Jan Knorr, vedoucí oboru Restaurování malíř-
ských a dekorativních technik při průzkumu díla – poly-
chromované dřevěné sochy sv. Šebestiána.



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

8241M/01 Užitá malba – malířství 19 9 0 0 9 9
8241M/03 Scénická a výstavní tvorba – nová média 7 6 8 4 10 10
8241M/05 Grafický design 42 12 0 0 12 12
8241M/05 Grafický design – ilustrace 37 11 0 0 11 11
8241M/11 Design interiéru 44 12 0 0 12 12
8241M/04 Průmyslový design – produktový design 23 10 0 0 10 10
8241M/02 Užitá fotografie a média 27 13 0 0 13 13
8242N003 Konzervování a restaurování keramiky 11 8 5 5 13 9
8242N004 Konzervování a restaurování nábytku 34 11 0 0 11 11
8242N012 Konzervování a restaurování malířských technik 13 7 3 3 10 10
31-41-M/01 Textilnictví – obchodní podnikání a propagace 17 13 6 4 17 14
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů – design oděvu 39 18 8 3 21 13
82-41-M/14 Textilní výtvarnictví – design interiéru a textilu 31 17 0 0 17 15
64-31-N/08 Management – výrobní a obchod. manag. textilu 26 21 12 10 31 20
82-41-N/03 Výtv. a umělec. tvorba – oděvní a textilní design 45 28 10 4 32 24

Celkem 455 196 52 33 229 193

Údaje o nepedagogických pracovnících ve střední škole stylu a módy
a vyšší odborné škole oděvního designu a managementu 

Č. Prac. zařazení Velikost úvazku Stupeň vzdělání
1. správce počít. sítě 0,3 VŠ
2. domovník 0,5 SOU
3. tech. prac. 1 SOU
4. uklízečka 1 SOU
5. účetní, personalistka 1 ÚSO 
6. uklízečka 1 SOU
7. ved. tech. prac. 0,75 ÚSO
8. uklízečka 1 SOU
9. uklízečka 1 SOU

10. knihovník, archivář 1 ZŠ
11. asist. chem. lab. 0,4 ÚSO
12. uklízečka 0,5 ZŠ
13. pomoc. kuchyň 0,5 ZŠ
14. asistentka 1 ÚSV
15. domovník 1 SOU
16. ved. výdej stravy 0,75 ÚSO
17. uklízečka 0,25 ÚSV

Pozice 2+3, 12+13, 16+17 jsou kumulované. Od června 2013 nastoupil na polo-
viční úvazek nový správce počítačové sítě p. Kotisa (avizovaný odchod p. Botka (0,3).

Údaje o přijímacím řízení na SŠUDSM a VOŠ Brno

Ve střední škole stylu a módy bohužel zatím přetrvává rozdíl mezi přijatými a těmi,
kteří reálně nastoupí. Během studia je také výraznější fluktuace. Problematický bude
1. ročník oboru textilnictví, který nebude mít další obor pro spojení do třídy a tedy
efektivnější vyučování alespoň některých všeobecně vzdělávacích předmětů a bude
vyučován zcela samostatně. 

8

Zástupce ředitele pro VOŠ Mgr. Petr Polášek při rozho-
voru pro Českou televizi.
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Pro zájemce o studium jsou organizovány Dny otevřených dveří. Během těchto dnů se
zájemci mohou seznámit nejen s díly žáků a studentů, ale mohou konzultovat úroveň
svých prací s vedoucími oborů a lépe se tak připravit na talentové zkoušky. Mimo tyto
dny se škola každoročně účastní Veletrhu středních škol v Brně a také veletrhu vyso-
kých a vyšších odborných škol Gaudeamus v Brně na BVV. Výtvarné řešení stánku na
Veletrhu středních škol je také každoročně jedním z úkolů oboru výstavnictví – ten
nejzajímavější (ale také finančně nenáročný) je pak realizován. Pro vyšší odbornou
školu je stánek koncepčně řešen jako vzpomínka na staré dobré časy a také na pro-
fesní restaurátorské možnosti jak vrátit původní krásu předmětům z minulosti, nyní 
v kombinaci s ukázkami oděvních modelů. Další divácky velmi navštěvovanou akcí,
které se tradičně VOŠ účastní je Brněnská Muzejní noc. Velmi působivá instalace na
hradě Špilberk v hranolové věži představující celou VOŠ byla kladně hodnocena 
zejména pro praktickou ukázku restaurování, kterou zajistilo celkem šest studentů
pod lektorským dozorem a instalaci absolventských scénických a módních návrhů.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Výsledky maturitních zkoušek

Počet žáků kon. zkoušku Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nepřipuštěn
SŠUD          63 21 42 0 0
SŠSM          71 8 57 6 1

Odborné maturitní práce na SŠUD byly zadány 15. 4. 2013 a realizovány v čistém čase
v době od 22. 4. do 17. 5. 2013. Státní maturitní testy a písemné práce 2. 5.–15. 5.
2013. Školní ústní profilová část státní maturity včetně obhajoby odborné práce, pro-
běhla ve dnech 27.–31. 5. 2013. Krajským úřadem byl do funkce předsedy maturitní
komise ve třídě A jmenován kolega ze Střední školy průmyslové a umělecké 
v Hodoníně pan ak. mal. Roman Šafránek, ve třídě B byl předsedou jmenován pan 
ak. soch. Miroslav Kovářík ze stejné školy. Z naší školy jako maturitní předsedové byli
vysláni pan ak. mal. Pavel Buchta a Mgr. Ján Lastomírský.
Na SŠSM byl termín zadání odborných maturitních prací uměleckých oborů 2. 4. 2013,
odevzdání 17. 5. 2013. Ústní maturitní zkouška proběhla současně ve čtyřech třídách
v době od 27. 5. do 31. 5. 2013. Předsedkyněmi byly kolegyně z obdobných škol: Ing.
Blanka Hotmarová ze SUPŠ v Ústí nad Orlicí (třídy 4. AT a 4. BT), ak. mal. Marie
Borošová ze SUPŠ Uherské Hradiště (4. O) a Mgr. Vladimíra Bártková z téže školy (4. Q).
Mgr. Michal Botek byl naopak předsedou v SUPŠ Ústí nad Orlicí, ak. mal. Marcela Čap-
kovičová v Uherském Hradišti a Mgr. Jana Brejtrová na Církevní zdravotní škole v Brně.

Výsledky absolutorií na vyšší odborné škole

Počet stud. kon. zkoušku Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nepřipuštěn
VOŠR 21 8 12 1 1
VOŠODaM 25 9 16 0 0

Absolutorium na Vyšší odborné škole oděvního designu a managementu se uskuteč-
nilo v době od 3.–7. června 2013, v části vyšší odborné školy restaurátorské se ko-
nalo od 24. do 26. června 2013. Předsedou absolutoria VOŠR byl pan ak. mal. Roman
Kárník z Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové
školy v Praze-Žižkově. v Praze. Předsedou oděvního designu byl doc. ak. mal.
Svatoslav Krotký a managementu Ing. Miroslava Priknerová. Celkově měly práce na
Vyšší odborné škole vynikající úroveň. 

Instalace školy na veletrhu středních škol.

Brněnská muzejní noc v hranolové věži na hradě Špilberk.

Módní přehlídka v Mahenově divadle v Brně.



Zameškané hodiny, výchovná opatření na Střední škole umění a designu

Ve Střední škole umění a designu tři žáci ze zdravotních důvodů svoje studium 
přerušili, dalších 5 žáků svoje studium na SŠUD ukončilo, většinou přestupem na jinou
školu. Tento způsob je většinou doporučen rodičům i žákům, když je zřejmé, že žák stu-
dium na SŠUD nezvládá. Další tři skončili z prospěchových důvodů. Z vyšší odborné
školy restaurátorské odešlo celkem 5 studentů.

Zameškané hodiny, výchovná opatření na Střední škole stylu a módy

Přerušení studia na SŠSM je většinou ze zdravotních důvodů, odchodem ze školy (pře-
stupy) jsou řešeny prospěchové a především kázeňské problémy, dříve, než by došlo 
k vyloučení. Na Vyšší odborné škole oděvního designu a managementu byl odchod stu-
dentů výraznější, během školního roku ze školy odešlo celkem 22 studentů. Vysoký po-
čet těch, kteří studia zanechali souvisí s jejich odchodem během prvního ročníku: na
oboru managementu jich 9 studia zanechalo, na oboru oděvního designu jich bylo 12.
První ročník se tak stává spíše možností úniku před problémy, které jsou za branami
školy, příp. se škola stává přípravkou pro odložený vstup na vysoké školy. Důležitým se
také jeví možnost prostupu do vysokoškolského studia.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V rámci přípravy na státní maturity bylo proškoleno 9 učitelů, jako zadavatel nebo ko-
misař této zkoušky, popř. se účastnili jazykového semináře k ústní maturitní zkoušce.
Pedagožka občanské výchovy absolvovala dva semináře k Občanské výchově.
Odborné semináře, např. školení počítačových programů (Rhinoceros, Flash) absolvo-
valo pět pedagogogů. Další využili možnosti školení zdarma v rámci programů place-
ných EU na počítačové prezentace (MS Powerpoint), technické zpracování digitální
fotografie či zpracování dat (Excel) v rámci vzdělávání učitelů v oblasti ICT, které po-
řádal Institut celoživotního vzdělávání Mendelu v Brně. Zástupce pro VOŠ absolvoval
další školení na veřejné zakázky, Mgr. Rešková jako výchovná poradkyně absolvovala
tři odborné semináře. Semináře na téma: Zákon o pedagogických pracovnících se
účastnili dva zástupci ředitele a jeden další pedagog. Konference Oxford University
Press – Live the Language se účastnili tři učitelky anglického jazyka. 
Mgr. Siebenbürgerová dokončila magisterské studium na PdF, Ing. Drahomír Nantl 
úspěšně zakončil pedagogické vzdělání. 
Provozní zaměstnanci: ekonomka, referentka, pracovnice ve výdejně stravy, školníci
absolvovali celkem 6 školení. V pravidelných intervalech probíhají školení BOZP a PO. 
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Počet Předčasné ukončení
Roč. Vyznamen. Prospěli Neprosp. Neklas. Neoml. hod.    Přeruš.    Vyloučení  Z prospěch.  Z jiných

1. 8 51 3 0 182 0 0 3 4
2. 15 43 0 0 108 1 0 0 1
3. 19 34 0 0 44 1 0 0 0
4. 21 41 0 0 94 1 0 0 0

Celkem 63 169 3 0 428 3 0 3 5

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

1. 6 40 0 0 6 1 0 0 5
2. 2 57 2 0 230 1 0 0 2
3. 11 47 0 1 19 0 0 0 0
4. 3 59 1 0 285 1 0 0 0

Celkem 22 203 3 1 540 3 0 0 7



Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Každoročně v předjaří pořádají obě střední školy lyžařský výcvikový kurs pro 1. ročník.
Shodou okolností se obě části střední školy schází v jednom termínu na jednom
místě – na chatě Barborka pod Pradědem v Jeseníkách. V rámci vodáckého kursu, 
organizovaného na SŠUD, se jela Lužnice.
Další aktivity po jednotlivých částech: SŠSM:
V květnu zorganizovaly vyučující anglického jazyka studijně vzdělávací zájezd do
Paříže, Londýna, Oxfordu a Cambridge. Žáci 1. O, 1. D, 2. O se zúčastnili poznávacího
zájezdu do Vídně, kde navštívili Hundertwasserhaus, Horní a Dolní Belveder,
Umělecko-historické muzeum, Albertinu a jiné pamětihodnosti Vídně. V rámci českého
jazyka se žáci prvních ročníků zúčastnili internetové soutěže Lidice pro 21. století 
a žáci druhých ročníků internetové soutěže Studenti čtou a píší noviny (článek Martiny
Hlaváčkové z 2. AT byl otištěn v novinách MF DNES). Žákyně 2. V se zúčastnily kurzu
tvůrčího psaní v rámci literární soutěže „Krocení literární múzy“. Třída 3. AT se setkala
na besedě s paní Vlastou Černou z KPV v rámci Příběhů bezpráví, akce konané v rámci
Jednoho světa na školách, pořádané Člověkem v tísni.
SŠUD:
V týdnu od 5.11. do 9.11. 2012 se škola zapojila do programu EDISON. Během to-
hoto týdne vedli ve vybraných hodinách výuku anglicky mluvící zahraniční lektoři.
Studenti tak měli možnost procvičit si jazykové dovednosti a zároveň se seznámit
s kulturou jiných zemí. Lektoři byli ubytováni v rodinách studentů.  V tomto projektu
budeme pokračovat i ve školním roce 2013/2014. 
6. 11. 2012 absolvovali studenti třetích ročníků a zájemci z ročníků druhých seminář
Debatování napříč osnovami. Během dopoledne byli studenti seznámeni s pravidly
správné argumentace a získané dovednosti si také pod vedením zkušených lektorů 
vyzkoušeli. Zároveň lektoři proškolili skupinu pedagogů a škola získala metodické 
materiály pro budoucí výuku.
Učitelé DVK a MU (jako každý rok) připravili zájezdy: 
Remeš, Paříž (Remeš – Notre Dame, Sv. Jakub, Sv. Remigius; Paříž – Louvre, Palais
Tokyo, Centre Pompidou, Musée de l’Orangerie, Orsay, Notre Dame, Saint Chapelle,
Musée Rodin), Vídeň (Albertina, MuseumsQuartier – MUMOK), Berlín (Pergamon
Museum, Neues Museum, Charlottenburg, Bauhaus Archiv, Hamburger Banhof, 
Židovské muzeum, Gemäldegalerie, Neue National Galerie), Praha (Schwarzenberský
palác, Veletržní palác), Itálie (Orvieto, Řím, Vila Adriana Tivoli, Neapol, Paestum,
Pompeje, San Gimignano, Siena, Florencie).
Všechny obory také pořádají pro žáky 2. ročníku v průběhu předmaturitního týdne
malířský, kreslířský nebo fotografický týdenní plenér, na SŠSM jsou plenéry u výtvar-
ných oborů už v září. Další zájezdy a akce jsou organizovány oborově: exkurze do vý-
robních podniků pro designéry, do Bratislavy na Mesiac fotografie a na Bienále
ilustrácií, na výstavy a kulturní akce v Brně. 
Velmi podnětné jsou výstavy klauzurních prací všech oborů, připravené a vystavované
pro pololetní a závěrečné hodnocení. Umělecká rada v tomto školním roce rozhodla
o oddělení hodnocení v pololetí a tedy i jiném tématu pro 4. ročníky (v lednu jsou při-
jímací zkoušky na vysoké umělecké školy). Proto byla vyhlášena dvě témata: 
1) Pro 4. ročník v předtermínu téma: SPOJENÍ, SLOUČENÍ, SYNTÉZA, SMĚS,
SPOLUPRÁCE, SOUŽITÍ, SYMBIÓZA. 2) pro 1.–3. ročník téma METAMORFÓZA. 
Ve 2. pololetí to bylo téma ŽIVOT VE MĚSTĚ, MĚSTO V ŽIVOTĚ. (4. ročník v tuto dobu
již odmaturoval).
Nejlepší designérské práce přihlásila škola (obě části) na soutěž Studentský design
2013, která se letos konala v Opavě. Do úzkého okruhu prací, které budou vystavo-
vány v rámci Designbloku v Praze za Asociaci uměleckých škol (celkem 34 prací vy-
braných z 132 přihlášených) postoupilo pět prací (souborů prací) z naší školy.
V soutěži figurální kresby , malby a portrétu, kterou pořádá SUPŠ v Českém Krumlově
pod názvem Figura 2012 získala škola 1. místo v kategorii Figurální kresby a 2. a 3.
místo v kategorii Portrét.
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Projekty Edison a Debatování.

Exkurze do výrobních podniků (nahoře), obrázek z cesty
do Paříže (dole).



Ze společenských akcí je potřeba zmínit maškarní ples Šuřinky, který organizuje
občanské sdružení ŠUŘKA. Soutěž grafických návrhů na plakát, bilboard a vstupenky
je akcí, jíž se účastní desítky žáků, téma Šuřinek roku 2013 byla „Dekadence“.
Většina dalších akcí se organizovala po studijních oborech:
Obor Užitá malba: vedoucí oboru doc. ak. mal. Petr Veselý realizoval řadu samo-
statných výstav: září 2012 – Kováry, Kaple sv. Isidora, Samomluvy (s Marií
Kapounovou-Veselou), listopad 2012 – Hradec Králové, Galerie AMB, Dveře, čer-
ven–srpen 2013, Brno, Muzeum Leoše Janáčka, Samomluvy 2 (s Marií Kapounovou-
Veselou), červenec–srpen 2013, Liberec, Galerie U Rytíře, Dveře, stůl, stín. 
Účastnil se také řady kolektivních výstav: září 2012 – Dolní Kounice, Zpřítomnění VII
(kurátor, katalog), prosinec 2012 – Brno, Dům umění, Zpřítomnění VII (kurátor), pod-
zim 2012 – Praha, Topičův salón, Poezie prostoru, prostor poezie, červen–září 2013,
Litva, Collection Moravia, putovní výstava. 
MgA. Věra Chovancová (Kotlárová): samostatná výstava: květen–červen 2013
Kdybych šel temnotou rokle, České Budějovice, galerie Měsíc ve dne, účast na kolek-
tivní výstavě: květen–září 2013, Identita – úhel pohledu na ženu, Muzeum romské
kultury v Brně.
Obor Grafický design připravil pro uchazeče o studium tři setkání zaměřená na
praktickou přípravu na talentové zkoušky a konzultaci domácích prací. Na tomto
kurzu se uchazečům obor představil a ti si postupně vyzkoušeli některé úkoly talen-
tových zkoušek. Kurz proběhl v červnu, září a listopadu roku 2012. 3. 4. 2012 byla za-
hájena výstava prací studentů grafického designu v budově Nejvyššího soudu pod
názvem “Žně grafického designu”. Studentka Anna Kelblová vytvořila logo a jednot-
ný vizuální styl pro firmu Limara. Studentka Kristýna Steinerová navrhla pro vyšší od-
bornou školu restaurátorskou plakát, tiskoviny a vzhled výstavy Umění z hlíny.
Studentka Šárka Nováková navrhla novou podobu školních webových stránek.
Studenti grafického designu a ilustrace vytvořili soubor animovaných příběhů o mo-
derním bydlení pro stálou expozici Muzea města Brna – O nové Brno. Brněnská ar-
chitektura 1919–1939. Studenti Jakub Mynář, Dan Krajčovič, Šárka Nováková (laureát
soutěže), Alena Mištová a Petr Dostál se zúčastnili soutěže středních škol Studentský
design. Série plakátů Šárky Novákové postoupila a byla vybrána na výstavu Asociace
uměleckých škol v rámci Designbloku v Praze. V květnu byli studenti druhého a tře-
tího ročníku na plenéru na Jalovém dvoře, odkud přinesli řadu výborných kreseb.
Obor Grafický design – ilustrace
II. ročník absolvoval úspěšně plenér v Městečku Trnávka. Od 12. 6. 2013 proběhla vý-
stavu studentských prací žáků oddělení v budově Nejvyššího soudu na ulici Burešové.
Devět z deseti absolventů čtvrtého ročníku oddělení ilustrace pokračuje ve studiu na
vysokých školách. Účast studentů na výstavě Doteky papíru.
Obor Průmyslový design – produktový design: žáci se účastnili těchto soutěží:
Artzept – účast Tibor Kántor, Czechdesign – celý 4. ročník. Ocenění získala v soutěži:
Ospap – Obal na láhev, zvláštní cena za kreativitu: Barbora Rymešová. Obor realizo-
val vnitřní soutěž na Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné zprávě, vítězná
práce se realizovala: 1. cena Renáta Marušková, 2. cena Tomáš Brunclík, 3. cena
Dana Vránková, soutěž Brněnská drutěva – Obalme kartonem: 3. místo  Aneta
Honzová. Práce Barbory Konečné obal na motorový olej postoupila do vybraných prací
(stala se laureátkou soutěže). Akce: Dům pánů z Kunštátu (workshop Favu, Produkt
design) aktivní účast studentů, Zlín UTB – den otevřených dveří, exkurze do výrobních
podniků a na nové technologie, plenér.
Obor Design interiéru: účast v soutěži Studentský design 2013 (M. Jarošová, 
P. Liška, A. Tippl – laureát soutěže), samostatná výstava oboru „Šuřka design 2013“
v prostorách Nejvyššího soudu ČR, zájezd oboru na veletrh nábytku Milano Itálie.
Obor Užitá fotografie a média
Exkurze: Bratislava, Mesiac fotografie 2012, listopad,  Praha, Výstavy Fr. Drtikol, Karel
Malich, Eva Fuková,  březen 2013, plenér: Jindřichův Hradec, květen 2013.
Vedoucí oboru Mgr. Martin Vybíral měl samostatnou výstavu nazvanou „Bílé tam
dveře zbyly“, Galerie 34, Brno, květen–červen 2013, účastnil se kolektivní výstavy
Collection Moravia, Vilnius, Litva, květen 2013.
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Obor Výstavnictví – nová média prostřednictvím svého pedagoga MgA. Martiny
Novákové realizoval v rámci Týdne výtvarné kultury výstavu a prezentaci výtvarných
děl studentů střední školy umění a designu, jejíž první část se jmenovala: UKRYTO
V UMĚNÍ I., konala se 12. 3. 2013 v Kabinetu Múz, Brno. Cílem přednáškového cyklu
bylo vyzvat studenty, kteří tvoří nad rámec svých studijních povinností a umožnit jim
se veřejně prezentovat před publikem. Akci v Kabinetu Múz navštívilo v průběhu ve-
čera více než sto posluchačů nejen z řad spolužáků, ale i z řad vysokoškoláků 
a veřejnosti. 

AUTOŘI A PŘESAHY 
Tomáš Komárek redesign kol
Martina Fischerová tetování
Michael Janov práce s obrazem, film a technika
Jan Grmela hudba a zvuk
Kryštof Kučera animace
Klaudie Ančincová design
Aneta Jarmoliková oděv a kostým
Pavel Liška recyklovaný nábytek
Adam Tippl interiérová tvorba
Žaneta Reková příběhy malby
Eva Kolomazníková autorské divadlo
Jakub Svoboda fotografie a akt
Eva Rybářová fotografie a čas

UKRYTO V UMĚNÍ II.
20.–24. 5. 2013, Galerie Sýpka, Vlkov u Tišnova
Druhá část projektu byla zaměřena na přesahy v uměleckých technikách. Přednost
měly techniky zcela primitivní a banální, všem známé především z dětských let.
Studenti druhého ročníku Nových médií si vylosovali z patnácti připravených témat 
a jejich cílem bylo rozvinout tuto techniku na umělecké dílo. Bylo možné posunout se
od základního výtvarného materiálu k podobnému, či zachovat materiály původní.
Výsledky byly vystaveny v červnu na chodbě SŠUD.

AUTOŘI, BANALITA A PŘESAHY
Tomáš Komárek bramborová razítka �design. potisk užitkových předmětů
Veronika Šmerdová otisky přírodnin �malba krajiny krajinou (sada štětců)
Alice Šindelářová sádrový trpaslík �kýč, který není vidět
Jana Brabcová blow pens  �práce se sprejem
Simona Parolková benzínové tisky  �abstraktní malba
Lenka Krchňavá omalovánky �abstraktní malba
Barbora Sokolíčková blotted line �otisky stěn
Galina Močárová tuš a vosk �still frame z filmů a ztráta vizuální informace
Marie Zatloukalová vitráž �obraz a prostor
Nikola Hrudová muchláž �koncept, stopy rukou a světlo
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Modelářství a návrhářství oděvů – Design oděvu a obor Oděvní a textilní
design Vyšší odborné školy
V září se žáci 3. ročníku zúčastnili plenéru, dále proběhla exkurze na SUPŠ v Uherském
Hradišti. V říjnu proběhla přehlídka modelů na Špilberku a návštěva výstav 14. roč-
níku mezinárodní přehlídky DESIGN BLOK v Praze (přehlídka produktového a interié-
rového designu a módy, prezentace nejlepších designérů a výrobců probíhající
v showroomech a galeriích po celém městě). Dále žáci navštívili Superstudio Kafkův
dům (novinky v interiéru), Superstudio Clam-Gallasův palác a Openstudio „Laboratoř
designu“ ve Šporkovském paláci (designéři,návrháři a školní ateliery). V prosinci pro-
běhl seminář a přehlídka na Špilberku v rámci spolupráce s Muzeem města Brna.
V únoru se naši žáci SŠ a studenti VOŠ prezentovali na veletrhu STYL – KABO 
a v Národním divadle Brno. V březnu mělo oddělení oděvního designu přehlídku mo-
delů na plese Zahradnické školy. Druháci a třeťáci navštívili 13. ročník mezinárodního
výtvarného projektu FIGURAMA (přehlídka figurálních prací vzniklých v loňském roce
na vysokých uměleckých školách, ČVUT Praha), a výstavu Proměnlivé objekty – roz-
sáhlou retrospektivu sochaře Radka Kratiny, představující tvorbu autora originálních
variabilů. V soutěži STUDENTSKÝ DESIGN OPAVA se Miroslava Janulíková a Michaela
Mathonová dostaly mezi 10 nejlepších oceněných (laureátky soutěže). Studenti VOŠ
spoluprácovali s Dagmar Březinovou na projektu Škola módy. V dubnu žáci a studenti
oboru vyhráli v celostátní konkurenci soutěžní přehlídku  RECYKLAID v Wannieck ga-
lerii. V květnu se žáci zúčastnili předváděcí akce školy uměleckých řemesel v Rajhradě,
přehlídky v Brněnském arboretu a na módní přehlídce ke Dni Země v galerii Vaňkovka.
V červnu se žáci zapojili do projektu ODĚVNÍ DOPLŇKY SE ŠPILBERKEM s PhDr.
Ludmilou Růženeckou. Třída 1. 0 si prohlédla 14 soch umístěných na veřejném pro-
stranství města Brna v rámci projektu Domu umění Sochy v ulicích – Na hraně příběhu
a v Moravském zemském muzeu se zúčastnila projektu MZM a Masarykovy univerzity
– Škola v muzeu, kde se třídou pracovali (s využitím pracovních listů) studenti histo-
rie MU na téma Vrcholný středověk. 9. 5. 2013 se uskutečnila exkurze do kostýmního
fundusu ve filmových studiích na Barrandově a v kostýmních dílnách v ND v Praze
(studenti 1. a 2. roč. VOŠ).
Textilní výtvarnictví – Design interiéru a textilních doplňků
Žáci třetího ročníku se v září zúčastnili týdenního plenéru. V říjnu byly první tři ročníky
na exkurzi na Design bloku v Praze. V lednu se zúčastnil třetí ročník Dne otevřených
dveří Výtvarné katedry ve Zlíně a v březnu navštívil 13. ročník mezinárodního výtvar-
ného projektu FIGURAMA. V dubnu si výběr ze všech ročníků prohlédl Veletrh nábytku
v Miláně. V květnu byl zorganizován Workshop žáků. Během školního roku navštívili
žáci tyto výstavy: Bienále grafického designu Brno 2012 , Chalupeckého cena v Domě
Pánů z Kunštátu, ve Wannieck galerii  Petr Nikl – dialog s maminkou, a výstavy
Stanislava Diviše a Tomáše Císařovského. Žáci si poslechli přednášku Petra Porty
z firmy Devoto o moderním dětském nábytku.
Obor Obchodní podnikání a propagace
Textilnictví – Obchodní podnikání a propagace
Žáci oboru navštívili firmu KARS, kde se seznámili s výrobou metrového textilu. Třídy
1. AT, 2. AT a 1.VM byly na exkurzi ve výrobě textilu Nové Mosilaně.

Vyšší odborná škola restaurátorská
Školní rok 2012/13 byl pro restaurátorské obory obdobím velkých změn souvisejících
s optimalizačním plánem, který určil nový mezník v místě působení. Objekt na ulici
Obřanská 7, který restaurátorské obory užívaly od roku 2000, musel být do konce
roku 2012 opuštěn. Na přelomu roku 2012 a 2013 se tedy staly novým pracovištěm
pro všechny tři restaurátorské obory objekty slučované školy na Francouzské 101 
a 99, které byly do té doby stavebně upraveny a dovybaveny. 
VOŠ získala pro restaurátorské obory k 1. 7. 2012 finanční podporu z Operačního pro-
gramu pro vzdělávání a konkurenceschopnost (OP VK) na realizaci projektu Zkvalitnění 
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vyššího odborného vzdělávání a zajištění prostupnosti do vysokoškolského vzdělá-
vání. Partnerem projektu je Přírodovědecká a Filozofická fakulta Masarykovy univer-
zity Brno. Hlavním cílem celého projektu je zajištěni prostupnosti vyššího odborného
vzdělávání do vzdělávání vysokoškolského. Důvodem je uznatelnost odborné kvalifi-
kace v rámci EU, což je v souladu s vizí MŠMT o stabilizaci současného vyššího od-
borného vzdělávání. Klíčovým přínosem pro celou cílovou skupinu je zkvalitnění
vzdělávání a zvýšení konkurenceschopnosti ve školství a na trhu práce. Pro budoucí
absolventy se nabízí možnost získání titulu diplomovaného specialisty a bakaláře 
během čtyř let studia. 
Jako každoročně absolvovali studenti 3. ročníku v září a studenti 2. ročníku v květnu
odbornou praxi v muzeích, galeriích nebo u soukromých restaurátorů. Výjimku tvoří
studenti oboru Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik, kteří
měli tuto praxi rozšířenou o měsíc říjen a duben. U vybraných studentů proběhly od-
borné praxe v zahraničí, byli to tři studenti v Anglii, jedna studentka ve Francii a je-
den v Rakousku, vše plně financováno ze zmiňovaného OP VK. V rámci podzimní části
odborné praxe byli dva a na jaře čtyři 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 historií velmi
cenných keramických a nábytkových uměleckořemeslných artefaktů. 
Podzimní období bylo věnováno ukončení plnění cílů projektu Internetová encyklopedie
dějin Brna v rámci OP VK, prioritní osa 2.4 Partnerství a sítě. Cílem. Vedle VOŠ je part-
nerem Masarykovy univerzity v Brně např. Archeologický ústav AV ČR, Muzeum města
Brna a další instituce. V současné době probíhá pětileté období udržitelnosti projektu,
kdy studenti oboru 82-42-N/06 Konzervování a restaurování keramiky, během výuky
restaurují archeologické nálezy partnerů projektu a výsledky konzervace a restaurování
dále vkládají do tzv. studentského modulu internetové encyklopedie, z něhož jsou po
kontrole odborných lektorů převedeny do internetové encyklopedie pro veřejnost. 
Pro studenty byly organizovány různé doplňující kurzy, např. řezbářský kurz nebo kurz
tvorby ratanového výpletu na historickém sedacím nábytku a semináře, případně cvi-
čení o technologii konzervace a restaurování kůže, textilu a papíru.
Další aktivity vyvíjely studijní obory samostatně v návaznosti na výuku:
Konzervování a restaurování keramiky
Ve školním roce 2012–2013 se na oboru zcela nebo zčásti zrestaurovaly různého 
posthabánské fajánsové nádoby, porcelánové a keramické figurky do betléma pro
soukromou osobu, soubor archeologických sbírkových předmětů pro Jihomoravské
muzeum ve Znojmě, sbírkové předměty pro Moravské zemské muzeum, pro muzeum
v Mikulově apod. Závěr roku patřil přípravám pro velkou výstavu Moravského zem-
ského muzea s názvem Umění z hlíny/Středověké kamnové kachle a keramická plas-
tika v rukou restaurátorů, která bude zahájena 30. října 2013 v Biskupském dvoře
Moravského zemského muzea. Každoročně pořádaný plenér pro první ročník proběhl
tentokrát ve Valticích. Studenti pracovali na replikách středověkých kachlů a vypalo-
vali je v experimentální peci. 
Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby
Ve školním roce 2012–2013 bylo v rámci výuky restaurování realizováno několik pro-
jektů nebo částí projektů. V ateliéru restaurování nábytku byla zrestaurováno mnoho
drobných předmětů ze soukromých sbírek i muzeí. Společně s oborem KaR malířských
a dekorativních technik pokračovalo restaurování dřevěného polychromovaného raně
barokního oltáře z kostela v Kochově u Letovic zásahy menšího rozsahu, především
v oblasti konstrukčních oprav, doplnění chybějících řezeb, tmelení a v retuši drobných
poškození. Studenti prvního ročníku absolvovali ve školní dílně 1. část specializova-
ného řezbářského kurzu a studenti druhého ročníku druhou navazující část kurzu, kte-
rou zaštiťuje profesionální řezbář P. Novotný, DiS. Součástí výuky předmětu Dějiny
řemesla bylo několik odborných exkurzí, například do Berlína, Vídně, Prahy a dalších
měst a míst se sbírkami historického nábytku. Exkurze byly připraveny a realizovány
vyučujícím předmětu Dějiny řemesla Mgr. Radkem Ryšánkem.
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Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik
V září 2012 zahájil I. ročník studijní rok plenérem v Mikulově. Smyslem pětidenního
pobytu nastupujících studentů je vytvoření týmové pracovní metody a otevřené pre-
zentace vlastní práce před kolegy. Program přednášek je zaměřen na obsah studia na
oboru, metody výuky, požadavky na studenta a zprostředkování historie i aktuálního
stavu památkové péče v ČR v rámci platného památkového zákona. Studenti III. roč-
níku nastupují v září na dvouměsíční odborné praxe. Téma a rozsah práce studenta je
předběžně konzultován a písemně doložen. Vedle nabytých zkušeností i určitého 
finančního ocenění, získává student z vlastní restaurátorské dokumentace důležitý
materiál pro prezentaci své profesní úrovně. Praxe končí seminářem, kde jsou doku-
mentace z praxí předvedeny a diskutovány. Tento aspekt je důležitý jak pro jednot-
livce, (zvyšují si schopnost předvést a obhájit práci) tak mají tyto semináře prestižní
odezvu ve studentském plénu celého oboru. Semináře jsou totiž navštěvovány 
i studenty ostatních oborů, kteří pak naplňují kuloáry mezioborovými profesními dis-
kusemi. Pro I. ročník jsou zadávány tématicky zaměřené úkoly v rozsahu průzkumů na
dřevěném polychromovaném korpusu Krista, II. ročník pokračoval na povrchové
úpravě architektury oltáře z Kochova a na konci letního semestru pak absolvoval
dvouměsíční odbornou praxi. 
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. Studenti svoje díla prezentovali na školních přehlídkách nebo na
různých veřejných akcích, např. veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně,
na tématické přehlídce Hostem na svatbě u příležitosti výstavy Svatba v bílém pořá-
dané Muzeem města Brna na Špilberku, na přehlídce při otevření Galerie Pekařská,
na přehlídce v Mahenově divadle u příležitosti předávání Divadelních cen ND, na pře-
hlídce v rámci akce Jarmark uměleckých řemesel, ve spolupráci se Zahradnickou ško-
lou Rajhrad, na přehlídce Check czech fashion – street móda, v rámci projektu
Divadelní Brno se studenti ve všech divadlech podíleli na realizaci přehlídky Slavnost
masek, kostýmní výpravy k inscenaci Stabat Mater na JAMU pro operní obor, operní
a na přehlídkách při konání veletrhů Styl a Kabo v Brně. Pedagogové VOŠ předávali
své odborné praktické zkušenosti nejen ve školních ateliérech, ale také komentářem
při různých exkurzích a přednáškách, např. návštěvě Design bloku v Praze, návštěvě
výstavy Figurama v Praze nebo návštěvě dílen Národního divadla v Praze a Filmových
ateliérů Barrandov a přednášce vč. semináře Kateřiny Ebelové Maska v proměnách
času a kultury.
V závěru studia absolvují studenti několikaměsíční praxi v oblasti návrhářských čin-
ností u zvoleného podnikatelského subjektu, případně u vybraného subjektu zabýva-
jícího se uměleckořemeslnou tvorbou. V průběhu této praxe řeší, navrhují a realizují
i absolventskou práci na zadané odborné téma. Ve školním roce 2012–2013 byla od-
borná praxe zajišťována ve spolupráci např. s Národním divadlem Brno, Centrem ex-
perimentálního divadla Husa na provázku, Městským divadlem Brno, Divadlem Radost
a různými módními podniky. 
Výrobní a obchodní management textilu
Při zajištění odborných praxí studentů 3. ročníku vzdělávacího programu Výrobní a ob-
chodní management textilu byly osloveny podnikatelské subjekty a organizace, které
dávaly záruku svědomitého přístupu k zajištění praxí studentů, ale i odborného vedení
absolventských prací studentů v součinnosti s vedoucím práce (pedagogem naší
školy). Spolupracovalo se především s těmito organizacemi: VIA ALTA, a.s. Třebíč,
Koutný, s.r.o. Prostějov, TSM, vzdělávací agentura, Vyškov, RHENUS LOGISTICS, s.r.o.
Modřice, IZOMEX, s.r.o. Brno, Holčáková – čistírna a prádelna Brno, ADGENCY, s.r.o.
Praha, Marie Kratochvílová – šití a prodej oděvů, Velké Meziříčí a BC PROMOP, s.r.o.
Brno.
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Důležité investiční akce
Vedení školy spolu se zástupci Jihomoravského kraje úspěšně uzavřela zadávací řízení
na dodávku stavebních úprav ve dvou halách objektu Francouzská 101 (investiční
akce celkem za 6 454 tisíc Kč). Před tím však musela být demontována a odvezena
do šrotu většina textilních strojů, které byly v těchto místech deponovány. Na podzim
2012 pak tato akce byla v termínu úspěšně realizována a do opravených prostor se 
v závěru kalendářního roku mohla Vyšší odborná škola restaurátorská nastěhovat.
Pronajatá budova na Obřanské 7 tak byla 4. 1. 2013 vrácena jejímu vlastníku –
Magistrátu města Brna. Jihomoravský kraj tak každoročně úspoří 1 131 000,- Kč za
pronájem této budovy. 
Plnění optimalizačního plánu pokračovalo přípravou další investiční akce: Oprava ha-
varijního stavu střechy a regenerace topné soustavy. Oprava střechy přímo navazuje
na dislokační řešení VOŠ restaurátorské, tedy opravu nefunkční střechy nad ateliéry,
do kterých byla VOŠR přestěhována. Regenerace topné soustavy je akce sledující dikci
zákona, který poukazuje na nutnost regulace teploty ve výukových prostorech tzv. ter-
mohlavicemi. Tyto dvě akce byly zahájeny až v srpnu 2013 a v této době ještě pokra-
čují. Vedle této velké dotace škola získala finanční prostředky na opravu podlah 
v učebnách a na vymalování většiny prostor v budovách obou objektů (Francouzská
101 a Husova 10). Hrozící havarijní situace plynového vedení byla ihned řešena od-
bornou firmu a nebezpečí tak bylo včas odstraněno. Po konzultacích s odbornými fir-
mami byla jako nejlepší metoda opravy střechy nad tělocvičnou zvolena (místo
jakýchkoliv nátěrů či nástřiků) realizace nového povrchu střechy z materiálu IPA.
Pokračovala také výměna osvětlení v obou objektech. Tyto práce se povedlo většinou
ukončit do konce prázdnin (některé podlahy se však ještě lepily v září). Z vlastního
investičního fondu se také během prázdnin realizovala akce Změna topného média 
v budově Husova 10.
Uzavření zadávacího řízení na dodávku techniky a vybavení v rámci programů Inovace
vzdělání na VOŠ a zajištění prostupnosti do bakalářského studia (celkem 5 434 tisíc)
a projektu EU Peníze středním školám (1 528 tisíc Kč) umožnilo postupné čerpání fi-
nančních prostředků z obou projektů. Škola je příjemce dotace z operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Z programu EU Peníze středním školám
tak mohla být dodána většina počítačového vybavení pro oba objekty. 
Byl zpracován projekt na řešení havarijního stavu zděného oplocení hřiště a jeho re-
vitalizaci a vytvoření studijního zázemí (nyní nepřístupná zahrada). O tuto dotaci škola
v dubnu požádala.

Údaje o výsledcích inspekční a jiné kontrolní činnosti.
27. 11. 2012 byla na škole kontrola všeobecné zdravotní pojišťovny, nebyly zjištěny
žádné nedostatky. Ve škole (budova Francouzská 101) byla hygienická kontrola ve
školní výdejně obědů, drobné nedostatky byly ihned odstraněny. V organizaci pro-
běhla kontrola Finančního úřadu. Pravidelné revize i kontroly BOZP probíhají podle
stanovených harmonogramů. Nedostatky se průběžně odstraňují.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů.
Hodnocení práce metodika prevence SŠUD.
V Minimálním preventivním programu (MPP) bylo definováno několik různých oblastí
prevence. Jedná se o primární prevenci zneužívání návykových látek, prevenci šikany
kyberšikany, poruch příjmu potravy a extrémismu. Prevence je realizována formou be-
sed, přednášek a výukových programů pořádaných spolupracujícími organizacemi 
i během běžné výuky (témata prevence jsou zařazována do hodin občanské nauky,
anglického jazyka, českého jazyka, chemie a  IKT). Během školního roku 2012/2013
absolvovali studenti prvního ročníku adaptační program Na jedné lodi realizovaný
PPP Sládkova. Studenti třetího ročníku se účastnili projektu Debatování napříč osno-
vami. Nadále jsme zapojeni do projektu Jeden svět na školách. Během školního roku
se neobjevily závažné problémy týkající se sociálně nežádoucích jevů. Metodička pre-
vence úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní, třídními učiteli i ostatními vyučujícími.

Jaroslava Študentová, metodička prevence
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Hodnocení práce výchovného poradce SŠUD.
Činnost výchovného poradce, kterou vykonávám na Střední škole umění a designu,
stylu a módy Brno, vychází z metodiky a vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskyto-
vání poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a dále je
tato činnost upravena a specifikována v platném organizačním řádu naší školy. Hlavní
prioritou této práce, jež jsem si stanovila před zahájením školního roku 2012/2013,
je prohloubení péče o studenty s výukovými obtížemi, systematická informační čin-
nost, snaha o prohlubování komunikace mezi žáky – pedagogy a rodiči, poradenství
při volbě povolání a profesní orientaci aj. V rámci aktivit výchovného poradenství do-
držuji měsíční harmonogram, dle kterého studenti získávají přístup k informacím, na
něž poté navazují kolektivní debaty, ale také konkrétní řešení specifických problémů.
Tato činnost je konzultována a spolupracována s metodikem prevence – Mgr.
Jaroslava Študentová, třídními učiteli i ostatními pedagogy a pracovníky odborných
poradenských center. Informace a náměty pro činnost výchovného poradce mimo jiné
čerpám z veřejně dostupných zdrojů např.: Učitelské listy, Učitelské noviny,
Pedagogika, Závislost a my, časopis Student, Sociologický časopis aj. Tyto zdroje jsou
studentům prostřednictvím mé osoby k dispozici, jsou na ně opakovaně upozorňo-
váni, stejně jako na relevantní televizní a rozhlasové pořady, internetové zdroje atd.
Během školního roku jsou v rámci činnosti výchovného poradce pořádány besedy 
a přednášky na různá témata např.: „Vztahy v kolektivu“, „Na jedné lodi“, „První po-
moc“, „Proč kouříš?“, „Šikana ve školách“ atd.  Studenti tak mají možnost během
školního roku získávat potřebné informace vedoucí k prevenci, odhalování a řešení 
výchovně-vzdělávacích i jiných problémů. 
Smyslem a cílem poskytovaného poradensko-konzultačního servisu Střední školy
umění a designu, stylu a módy v Brně je: poskytovat individuální přístup ke studen-
tovi, metodická a systematická prevence možných problémů u ohrožených jedinců či
skupin, koordinace informaci, služeb a užší spolupráce se specializovanými poraden-
skými centry, konzultační a poradenská činnost při zaměření a volbě povolání, posky-
tování relevantních informačních materiálů, tvorba školního vzdělávacího programu
se zaměřením proti vzniku nežádoucích společenských jevů. 
Výchovné poradenství také zahrnuje komplexní orientaci na chování studentů jako
jednotlivce i jako celku: průběžné a systematické sledování a hodnocení studentů bě-
hem celého školního roku, vedení školní výchovné komise, navrhování postupů při ře-
šení chování problémového studenta, spolupráce při vytváření preventivního programu
školy (úzká spolupráce a konzultace s metodikem prevence), zajištění a koordinace vý-
chovných a preventivních činnosti třídními i ostatními pedagogy školy, spolupráce 
a poradenská činnost studentům s PPP (žáci s určitými problémy, kterým je poskyto-
vána odborná rada), získávání a podávání informací týkajících se výchovy a vzdělávání
(nové pokyny, nařízení a vyhlášky MŠMT ČR), vedení a vyřizování dokumentace týka-
jící se výchovného poradenství, sestavení a udržování kartotéky žáků s vývojovými po-
ruchami učení a chování.
Dalším důležitým bodem spadající do činností výchovného poradce je podpora a kon-
zultace při tzv. profiorientaci. Vzhledem k velkému procentu našich studentů, jejichž
záměrem je pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách, systema-
ticky prověřuji a následně upozorňuji na termíny podaní přihlášek na VŠO a VŠ dle po-
žadavků jednotlivých fakult a vysokých škol, shromažďuji materiály, předávám
informace a v případě potřeby poskytuji individuální konzultace. Přesné a aktuální in-
formace o možnostech dalšího studia jsou průběžně uveřejňovány na nástěnné tabuli
v 1. a 4. patře naší školy.                   PaedDr. Zdenka Kalousová, výchovný poradce

Zhodnocení činnosti výchovného poradce SŠSM
Práce výchovného poradce probíhala dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování po-
radenských služeb ve školách a školských zařízeních v souladu s organizačním řádem
školy. Účinná byla spolupráce s vedením školy, třídními učiteli i ostatními pedagogy 
a především metodikem prevence.
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V září byla pozornost věnována nastupujícím žákům prvních ročníků, byly od nich po-
žadovány podklady pro vedení v evidenci SPU, následně v podzimních měsících byly 
tyto zprávy kompletovány. Všichni vyučující byli informování ústně a byly dohodnuty
metodické postupy ve výuce i způsoby hodnocení. U všech žáků s SPU byla kontrolo-
vána platnost vyšetření předaných z PPP, žáci, u kterých bylo zjištěno vyšetření neod-
povídající časové platnosti, byli písemně vyzváni k přezkoumání svých SPU. Zvýšená
pozornost byla věnována žákům čtvrtých ročníků v souvislosti s maturitou, postupně
byly vypracovány dotazníky k žádosti o vypracování posudku pro PPP. Uzpůsobené
podmínky k maturitě získalo jedenáct žákyň školy, kterým poté byla ze strany peda-
gogů věnována výraznější metodická podpora po celou dobu školního roku. Žákům
posledních ročníků bylo formou osobních konzultací také pomáháno při volbě dalšího
vzdělávání či povolání a byly jim poskytovány informační materiály a přihlášky na 
vysoké školy. 
Od září probíhala intenzivní spolupráce se speciálním pedagogem Mgr. Žampachovou
(ze SPC při ZŠ Štolcova) na vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro žákyni
prvního ročníku. IVP byl na konci září schválen, integrovaná žákyně studovala celý rok
bez výraznějších obtíží za vydatné součinnosti všech pedagogů a SPC. Také konzultace
a následná spolupráce s pracovnicemi ze SPC pro sluchově postižené z Ivančic po-
kračovala ku prospěchu zdravotně znevýhodněné integrované žákyně třetího ročníku.
Zde byly dohodnuty postupy pro následující čtvrtý maturitní ročník.
Po celý školní rok docházelo k osobním konzultacím s žáky, kteří se dostali do ne-
standardních životních situací. Společně s ostatními členy pedagogického sboru jsme
nejen pro ně zajišťovali individuální konzultace a metodickou podporu, což bylo ko-
ordinováno s ostatními poradenskými zařízeními i s rodiči. V průběhu školního roku
byl řešen neprospěch, neklasifikace i kázeňské přestupky (především pozdní příchody
či neomluvené hodiny) s několika problémovými žáky, případně i jejich rodiči a pří-
slušnými třídními učiteli, mnohdy se schůzky konaly opakovaně. 
V červnu proběhly třídní schůzky s rodiči nadcházejících prvních ročníků, kde byli 
seznámeni s vedením školy, třídními učiteli, výchovným poradcem a metodikem 
prevence. Došlo zde i k představení „zeleného kabinetu“ a náplně jeho práce.
V rámci dalšího vzdělávání proběhl v září 2012 metodický seminář na téma ISP pro
integrované žáky a studenty s PAS u SPC při ZŠ Štolcova, od listopadu do března 2013
rozšiřující studium výchovného a kariérového poradenství E-kariéra+ v rozsahu 90 ho-
din. Za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb žákům se obou akcí zúčastnila vý-
chovná poradkyně školy.
Závěrem lze konstatovat, že díky spolupráci vedení školy a celého pedagogického
sboru se na škole neobjevily závažné problémy týkající se sociálně nežádoucích jevů.

Mgr. Jiřina Rešková, výchovný poradce

Zpráva o BOZP a PO za školní rok 2012/2013
Požárně preventivní prohlídka a kontrola dokumentace PO byla provedena dne 17. 4.
2013, zajistila preventistka PO /Mgr. Vlčková/. Nebylo zjištěno zjevných závad.
Prověrka BOZP byla provedena dne 10. 5. 2013 za účasti osoby odborně způsobilé
(Ing. Romaněnko), preventistky (Mgr. Vlčková), správce objektu (p. Horáček) a zástup-
kyně odborové organizace (Mgr. Vlčková). Zjištěné závady budou odstraněny.
Zápisy do požární knihy jsou prováděny pravidelně při kontrolách stavu objektu a při
revizi hasicích přístrojů a hydrantů. Všechny další revize (plyn, tlak. zařízení, komíny,
hromosvody, elektrická zařízení a vybavení, tělovýchovné nářadí a tělocvična) se pro-
vádějí podle harmonogramu odborně způsobilými firmami.
Cvičný požární poplach byl proveden 20. 6. 2013 za účasti všech přítomných osob
v objektu školy. Vyhodnocení je zapsáno v požární knize.
Proškolení všech zaměstnanců v oblasti BOZP a PO je prováděno pravidelně.
Rozbor školní úrazovosti:
Ve školním roce 2012/2013 bylo 9 lehkých úrazů žáků, nestal se žádný pracovní úraz. 
Kniha úrazů žáků a kniha pracovních úrazů je průběžně dopisována a kontrolována.

Mgr. Vlčková Renata, preventistka BOZP a PO
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Výnosy

SŠ VOŠ Celkem
Státní dotace 34 160 10 729 44 889
Dotace od obce 7 116 3 253 10 369
Školné 0 775 775
Grant EU 79 700 779
Produktivní práce žáků 2 186 188
Příjmy z hospodářské činnosti 395 0 395
Ostatní příjmy 1071 71 1142
Výnosy celkem 42 823 15 714 58 537

Náklady

SŠ VOŠ Celkem
Výdaje na prostředky na platy 24 481 7 599 32 080
Výdaje na ost. platby za prov. práci 982 738 1 720
Odvody zdrav., soc. pojištění, FKSP 8 866 2 816 11 862
Výdaje na učeb. pomůcky 232 180 412
Výdaje na další vzdělávání zaměst. 81 1 82
Ostatní provoz. náklady 10 261 2 042 12 303
z toho nájemné 0 983 983
Výdaje v rámci hospodářské činnosti 143 0 143
Náklady celkem 45 046 13 376 58 422

Investiční výdaje celkem 8 079
Zdroje – státní rozpočet 6 213

– vlastní (FRIM) 1 866

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, 
údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Škole byl schválen projekt „Provázanost výuky s ICT a podpora AJ“ v rámci projektu
MŠMT a EU Investice do rozvoje vzdělávání, který škola začala čerpat. Vyšší odborná
škola restaurátorská získala v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost číslo osy 7.2, oblast podpory 7.2.1 (vyšší odborné vzdělávání) dotaci pro
projekt „Inovace vzdělávání na VOŠ a zajištění prostupnosti do bakalářského studia“ 
s datem zahájení 1. 7. 2012 a ukončení 30. 6. 2014 s celkovým rozpočtem 
6 492 125,60 Kč (škola 5 434 000,- Kč). Také z tohoto projektu dochází k postupnému
čerpání finančních prostředků. V programu JM kraje “Do světa” bylo vyčerpáno 
53 tisíc Kč. Bylo dokončeno čerpání prostředků z projektu “Obrazová encyklopedie
Brna”.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola není zatím 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, kolektivní smlouva byla podepsána 7. 9.
2012.
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