
Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 
vyhlašuje druhé kolo soutěže na logo školy.

Vyhlašovatel soutěže:
Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Husova 10, 602 00 Brno
tel.: 543 421 361
e-mail: skola@ssudbrno.cz
oprávněná osoba k jednání za vyhlašovatele: ak. mal. Pavel Luffer, ředitel

Výtvarné zadání:
Logo školy se bude skládat ze dvou částí:
1) ze značky, která bude vytvořena ze znaků slova ŠUŘKA (Šuřka, šuřka...). Je možné užít jakýkoliv tvar
písma, příp. doplněný o další prvky, které budou charakterizovat školu jako školu výtvarnou,
2) z logotypu, tedy z charakteristického typu a řezu písma názvu školy: Střední škola umění a designu
a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace. 
U návrhu je vhodné počítat s možností potlačení slov příspěvková organizace, aby tato dvě slova nebyla
ve stejném důrazu jako je název školy. Obě části (značka a logotyp) musí fungovat společně jako jedno
logo. 

Zdůvodnění:
škola se v době svého založení a také i později jmenovala Škola uměleckých řemesel (ŠUŘ). Z této
doby škole zůstalo hovorové zkratkové označení „ŠUŘKA“, které přetrvalo všechny změny názvu školy
a je ve skutečnosti neustále používáno (Šuřka, šuřáci, Šuřinky) všemi absolventy, učiteli i současnými
studenty. Protože se ve škole již žádná umělecká řemesla nevyučují, není možné se k původnímu názvu
vrátit. Slovo ŠUŘKA tedy již nelze brát jako zkratku, je potřeba ho vnímat jako nově vytvořené slovo.

Technické zadání:
1) barevná varianta s definicí barev v CMYK ve velikosti 10–15 cm a 2–3 cm
2) barevná varianta na černém pozadí ve velikosti 10–15 cm a 2–3 cm
3) černobílá varianta v pozitivní i negativní verzi ve velikosti 10–15 cm a 2–3 cm
4) s ukázkou použití loga na hlavičkovém papíru, na vizitce a na triku.

Podmínky soutěže:
Soutěž je vypsána jako veřejná, anonymní, jednokolová. Do prvního kola je možno odevzdat libovolné
množství návrhů jednoho autora v tištěné podobě na formátu velikosti A4. Návrhy budou anonymní –
bez podpisu, ale označené slovní značkou. Soutěžící současně s návrhy doručí v řádně uzavřené obálce
označené stejnou slovní značkou list se svými identifikačními údaji: jménem, adresou, telefonem, 
e-mailem. Návrhy do soutěže budou přijímány a musí být doručeny nejpozději do 2. 11. 2015 do12.00
hodin na sekretariát školy (poštou nebo osobně). Případné upřesňující dotazy pište na adresu:
luffer@ssudbrno.cz a do předmětu napište: soutěž ŠUŘKA. Vítězný návrh vybere do 6. 11. 2015 porota
ve složení: vedení školy a umělecká rada školy. Za tři nejlepší návrhy bude zaplaceno skicovné ve výši
2.000,- Kč za návrh. Bude-li vybrán vítězný návrh k realizaci, bude (po podpisu práv k užívání) honorován
částkou 10.000,- Kč. Dalších 10 000,- Kč bude autorovi vyplaceno po dopracování návrhů do základní
podoby jednotného vizuálního stylu: definice značky, definice logotypu, definice loga, hlavičkový papír,
vizitka, razítko, použití na propagačních předmětech (triko, pero). Porota si vyhrazuje právo nevybrat
žádný z návrhů. O výsledcích soutěže budeme informovat všechny účastníky e-mailem a tři nejlepší
návrhy zveřejníme na webových stránkách školy.

V Brně1. září 2015 ak. mal. Pavel Luffer, ředitel školy


