Z maturitních prací Lucie Lienerové na téma Autoportrét
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V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
O
Č I N N O S T I
Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Školní rok 2017/2018
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, příspěvková organizace, je odbornou školou převážně výtvarného
zaměření s maturitou a absolutoriem
Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj
Ředitel: ak. mal. Pavel Luffer
e-mail: skola@ssudbrno.cz (Husova 10), info@ssudbrno.cz (Francouzská 101)
www stránky: www.ssudbrno.cz
Tel.: 543 421 361, ředitel: 543 421 362 (pracoviště Husova 10)
Tel.: 545 125 611, ředitel: 545 125 650 (pracoviště Francouzská 101)
Studijní /vzdělávací obory podle klasifikace kmenových oborů vzdělávání:
Střední škola umění a designu, pracoviště Husova 10
1. 82-41-M/01 Užitá malba – Malířství
2. 82-41-M/02 Užitá fotografie a média – Fotografie
3. 82-41-M/04 Průmyslový design – Produktový design
4. 82-41-M/05 Grafický design
5. 82-41-M/05 Grafický design – Ilustrace
6. 82-41-M/11 Design interiéru

Absolventská práce DENIM Anny Střídové (VOŠ)
Maturitní práce JURTA Filipa Bednáře (Design interiéru)

Střední škola umění a designu, pracoviště Francouzská 101
7. 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba – Nová média
8. 82-41-M/05 Grafický design – Motion design
9. 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů – Design oděvu
10. 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů – Ekotextil design
11. 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví – Design interiéru a textilu
12. 31-41-M/01 Textilnictví – Obchodní podnikání a propagace
Vyšší odborná škola – část restaurátorská, pracoviště Francouzská 101
1. 82-42-N/07 Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik
2. 82-42-N/08 Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované
dřevořezby
Vyšší odborná škola – část oděvního designu, pracoviště Francouzská 101
3. 82-41-N/03 Oděvní a textilní design

Maturitní práce Dominika Batelky (Produktový design)

Ve školním roce 2017/2018 bylo na střední škole celkem 12 oborů vzdělávání,
11 uměleckých a 1 neumělecký. Na vyšší odborné školese vyučovaly již jen dva
restaurátorské obory a jeden obor oděvního designu. Šest oborů střední školy na
Husově ulici se rozděluje do tří dvouoborových tříd, na Francouzské po přestěhování
Nových médií to bylo pět oborů uměleckých a jeden neumělecký, který dobíhá ve
dvou ročnících, organizace byla vzhledem k tomu různá, ve dvou nebo třech třídách
v ročníku.
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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). Po přestěhování oboru Nová média se zmenšil počet žáků na
střední škole v části Husova na 247 žáků, na Francouzské se zvýšil na 219 žáků,
dohromady bylo 466 žáků střední školy. Na vyšší odborné škole studovalo celkem
97 studentů, z toho 47 restaurování a 50 oděv. Škola měla na všech svých
pracovištích celkem 563 žáků. Všechny stavy se vztahují k datu 30. 9. 2017.
Pro malý počet zájemců se ve školním roce 2017/2018 nepodařilo otevřít 1. ročník
oboru Konzervování a restaurování keramiky, totéž se opakovalo i v červnu při
přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019, přestože byl vzdělávací program
aktualizován, akreditován MŠMT a pro jeho vedení byl získán nový vedoucí oboru pan
MgA. Marek Dias. Obor byl proto zatím zakonzervován.
Školská rada byla v průběhu školního roku proměněna a od jara 2018 pracovala ve
složení: Ing. Pavel Kříž, Ph.D. Ing. Helena Pluháčková, Ph.D., Bc. Michal Doležel
(zástupci za JM kraj), Mgr. Ján Lastomírský (předseda), Mgr. Petr Polášek, Mgr. Jiřina
Rešková (zástupci pedagogů), Lenka Fišerová, Mgr. Jan Špilar (zástupci za rodiče
žáků), Barbora Šimčíková (zástupce studentů VOŠ).
Pro obě budovy (Husova a Francouzská) se z důvodu nedostatečné kapacity dovážela
strava ze dvou různých kuchyní, protože však v obou jídelnách vládla spokojenost,
nebyl zatím důvod to měnit.
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
kulturního prostředí. S řadou organizací (MG v Brně, MMB Brno, DU Brno) má škola
dohodu o spolupráci, proto mají žáci i jejich vyučující na většinu pořádaných akcí volný
vstup. V budovách školy jsou zřízeny knihovny, jež jsou průběžně doplňovány beletrií
a především odbornou literaturou. Na vyšší odborné škole je doplňován knižní fond
i formou nákupů odborné literatury ze zahraničí. Škola odebírá i několik zahraničních
časopisů vztahujících se k vyučované problematice, učitelé i studenti tak získávají
aktuální informace nejen po internetu.
Stejně jako v předchozích letech se škola zapojila do projektu EDISON AIESEC, jehož
cílem je především podpora mezikulturního vzdělávání dětí a mládeže pod záštitou
MŠMT. Celý týden mají žáci a studenti možnost strávit neobvyklé vyučovací hodiny
s cizinci, dozvědět se zábavnou formou mnohé informace o vzdálených zemích,
navázat kontakty se zajímavými lidmi. Poznají jiné, často exotické kultury, učí se
aktivně používat anglický jazyk a získávají motivaci ke studiu jazyků. Škola realizuje
nejen týden zajímavé výuky, ale také se prezentuje jako aktivní škola, která doplňuje
běžnou výuku netradičními metodami a činnostmi. Aktivity projektu navazují na
Rámcové vzdělávací programy.
Díky novému grantovému pracovišti dostala škola finanční prostředky pro vycestování
studentů a aktivitou kolegyně Mgr. Černínové škola získala prostředky na projekt
Šablony SŠ a VOŠ.
Učitel fyziky RNDr. Miroslav Moser navštívil se studenty VIDA centrum, expozici,
labodílny a výstavu GeomeTRY, viz: http://www.munimedia.cz/prispevek/matematikaa-fyzika-v-praxi-skoly-zahrnuji-expozice-ve-vida-centru-do-vyuky-13368/, Hvězdárnu
a planetárium Brno a Technické muzeum v Brně – expozici mechaniky, optiky,
technické dílny a další.
V podvečerních hodinách pokračovaly tematické lekce z dějin světové a české
kinematografie (filmový klub) – seminář, projekce, diskuse se studenty.
Studenti 4. ročníku se na podzim 2017 zapojili do projektu Krokus. Na záhonu
školního dvoru byly vysazeny cibule žlutých krokusů jako připomínka 1,5 milionu
židovských dětí a tisíců dalších obětí, které zemřely během šoa. Žlutá barva připomíná
židovskou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit během nacistické okupace.

Z maturitní práce Filipa Kartouse (obor Fotografie)

Stáž studentek VOŠ v Cavallo Spose v Bologni
Absolventská práce ENTITY Báry Minol (VOŠ)
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Střední škola umění a designu – obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou (stav k 30. 9. 2017):
Ročník

Počet tříd

Počet žáků

Husova 10

1.
2.
3.
4.
Celkem

3
3
3
3
12

Počet tříd

Počet žáků

Počet tříd

Francouzská 101 a 99

64
61
61
61
247

3
3
2
2
10

62
59
50
48
219

Počet žáků

celkem

6
6
5
5
22

126
120
111
109
466

Vyšší odborná škola – obory vzdělání vyšší odborné školy (stav k 30. 9. 2017):
Ročník

Počet skupin Počet studentů Počet skupin Počet studentů Počet skupin Počet studentů
obor oděvní a textil. design

1.
2.
3.
Celkem

2
2
1
5

18
20
12
50

obory restaurování

2
2
2
6

18
14
15
47

celkem

4
4
3
11

V rámci vyučování českého jazyka a literatury navštívili žáci Mgr. Kupkové divadelní
představení v Divadle U stolu: Hořké propasti, (Ne)chtěná útěcha, I obešel já polí pět.
V Divadle Husa na provázku si prohlédli výstavu 50 let Divadla Husa na provázku
a zhlédli představení Idiot. S kolegyní Mgr. Sendlerovou v netradičních prostorách
šapitó v parku v Lužánkách viděli představení Rozmarné léto (Národní divadlo Brno).
Ve spolupráci s češtináři vznikla kolektivní práce studentů 2.–4. ročníku, školní
časopis pod názvem Odssud possud, jehož první číslo vyšlo v závěru školního roku.
15.–19. 5. 2017 byl v Mikulově uspořádán tradiční kurz tvůrčího psaní (Mgr. Kupková
a Mgr. Zelinková), kterého se zúčastnila skupina studentů 3. ročníku. Z vybraných
textů i tentokrát vznikl almanach s názvem Vhnijem se do vašich snů, jenž si žáci sami
graficky upravili, dotvořili ilustracemi, vytiskli a svázali.
Mgr. Sendlerová absolvovala se studenty 1. ročníku exkurzi do Mahenovy knihovny,
kde byla žákům představena všechna oddělení i celková nabídka knihovny. Navštívili
také Moravskou zemskou knihovnu v Brně, kde se seznámili s poskytovanými službami
a s vyhledáváním v elektronickém katalogu a on-line databázích. Se studenty
3. ročníku navštívili Mahenův památník – expozici o životě a díle spisovatele,
dramatika a prvního brněnského knihovníka Jiřího Mahena. Beltingovu knihovnu
Masarykovy univerzity navštívili studenti VOŠ s PhDr. Šmukovou.
V říjnu 2017 se realizovala uměnovědná exkurze do Paříže. Žáci čtvrtých ročníků
navštívili významné mezníky evropského umění v Louvru, Museé d’Orsay, Palais de
Tokyo a v Rodinově muzeu. Na březen 2018 připravili vyučující exkurzi po Itálii (Řím,
Ravenna, Padova, Florencie, Vicenza). V dubnu 2018 byla uspořádaná uměnovědná
exkurze do Berlína. Žáci druhých ročníků si užili interaktivní expozici
v Židovském muzeu od významného architekta Daniela Liebeskinda stejně jako
pohled na noční Berlín z kupole Říšského sněmu Normana Fostera. Kromě Berlína
navštívili také drážďanský Zwinger a postupimské zámky. Pro žáky byly připraveny
zájezdy do Vídně, v adventním čase na výstavu kreseb malíře a architekta Raffaela
v Albertině a na egyptské umění v Uměleckohistorickém muzeu. Jarní exkurze do
Vídně ukázala tvorbu Keitha Haringa a učivo doplnila o návštěvu části expozice
Uměleckohistorického muzea zaměřené na řecké a římské antické umění.
Mgr. Skotáková se svými žáky navštívila výstavu Paneland a gotickou a barokní
expozici MG v Brně.
Řadu akcí také realizovali učitelé občanského základu: návštěvu Muzea romské
kultury, výukový program Velká Morava v MZM Brno, návštěvu kanceláře
ombudsmana, přednášky Studium v EU, Gamifikace, EU – jaká je. Mnoho dalších akcí
proběhlo na jednotlivých oborech (viz dále).

36
34
27
97

První číslo školního časopisu OdSSUD poSSUD
Z jarního školního zájezdu do Itálie
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Celkový přehled personální situace (stav k 30. 9. 2017)
Počty pracovníků školy ze všech částí (přepočtený stav)
Útvar
Pedagog. pracovníci

Funkce
ředitel
učitel (vč. zást. ředitele)
zástupce ředitele
celkem

Nepedagog. pracovníci

Celkem
1
84,8
3
85,8
25,9

Kvalifikace a aprobovanost
Učitelé SŠ a VOŠ
100
100

Odborná kvalifikace (v %)
Aprobovanost (viz pokyn – v %)
Věkové složení pedagogických pracovníků

Jak chutná italská zmrzlina na jaře v Římě?

Věk
Učitelé SŠUD Hus.
do 29 let
3
30–39 let
7
40–49 let
8
50–do vzniku nároku na SD
19*
Důchodový věk
5
Celkem
42
* včetně ředitele

Učitelé VOŠR
0
5
6
1
3
15

Učit. SŠ a VOŠ Fr.
5
11
14
14
4
48

Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků (celkem)
Typ kurzu/školení
Nová maturita (hodnotitelé, komisař...)
Speciální odborné semináře
Seminář pro učitele cizího jazyka
Funkční školení
Provozní zaměstnanci
Celkem

Počet zúčastněných
21
23
11
6
15
76

Studium pedagogiky (DPS) dokončila Mgr. Světlana Kulíšková Ruggierová. Mgr. Petra
Černínová absolvovala studium pro koordinátory ŠVP v rozsahu 250 hodin, Mgr. Ivana
Kupková roční kurz Kritického myšlení v rozsahu 80 hodin. Osvědčení k způsobilosti
zadavatel a zadavatel PUP získalo dvacet členů pedagogického sboru. Konzultačního
semináře pro školní maturitní komisaře se zúčastnila Mgr. Lucie Havlínová. Jazykového
vzdělávání se zúčastnila Mgr. Katka Výravská (Workshop pro středoškolské učitele
cizích jazyků), která absolvovala i seminář Začínáme učit s filmem. Učitelky anglického
jazyka Mgr. Kateřina Švaňhalová a Mgr. Marie Sabolová absolvovaly vzdělávací
program Teaching Englis: Secondary Schools II a byly na konferenci nakladatelství
Oxford University Press. Mgr. Ondřej Klus se zúčastnil kurzu Communication in Action.
Mgr. Adéla Wiederlechnerová a MgA. Martina Deissová rozšiřují své znalosti
anglického jazyka v rámci tzv. šablon. Vzdělávací program Matematika na střední
škole a specifické poruchy učení absolvovala Mgr. Pernesová. Mgr. Táborská se
účastnila vzdělávací akce Šikana jinak a odborného semináře s Mgr. Reškovou
Bezpečně na internetu a Kyberšikana a počítačová kriminalita. Seminář Efektivní
práce s informacemi zaujal Mgr. Švaňhalovou, Mgr. Sabolovou a Mgr. Vlčkovou.
Semináře Staré dobré časy aneb evropská každodennost v 19. století se zúčastnil
Mgr. Trávníček. Funkční studium řídících pracovníků ve školství v rozsahu 100 hodin
absolvovala Mgr. Rešková; ta se účastnila i dvoudenního semináře Bakaláři pro vedení
školy a Právní a ekonomické aspekty v praxi ředitele školy. Mgr. Petr Polášek získal
vědomosti absolvováním seminářů EZAK a Registr smluv a zakázky malého rozsahu.

MgA. Jakub Konvica při prohlídce prací z plenéru

Jiří Sobotka a Andy Warhol aneb Andy Warhol v Paříži
Obhajoba maturity na oboru Fotografie
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Údaje o pedagogických pracovnících na pracovišti Husova 10

č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Prac. zařazení Velikost úvazku
ředitel
1
zástupce ředitele
1
učitel
1
vedoucí oboru
1
třídní učitel
1
učitel
0,8
vedoucí oboru
1
učitel
1
učitel
0,6 (SŠ)
učitel
1
třídní učitel
1
třídní učitel
1
učitel
0,8
vedoucí oboru
1
učitel
0,8
třídní učitel
1
třídní učitel
0,2
třídní učitel
1
učitel
1
učitel
1
třídní učitel
1
učitel
0,6
třídní učitel
1
učitel
1
třídní učitel
1
učitel
0,3
vedoucí oboru
1
učitel
0,5
učitel
0,3
učitel
1
učitel
0,8
třídní učitel
1
učitel
1
vedoucí oboru
0,8
učitel
1
učitel
1
vedoucí oboru
1
učitel
0,7
učitel
1
třídní učitel
1
učitel
1

Kvalifikace
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
SŠ
SŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ

Aprobace
OP
TV, Z
OP
OP
ČJ
OP
OP
OP
OP
OP
AJ, NJ
OP
OP
OP
OP
TV, BI
M, TEK
ČJ, OBN
OP
OP
TV, OBN
OP
M, TEK, INF
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
AJ, OBN
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
ČJ, AJ
OP

Praxe
37
38
26
32
13
43
43
30
32
30
22
29
37
21
16
30
43
9
5
20
19
9
9
13
35
1
7
36
39
35
30
16
3
37
31
7
32
33
35
22
16

Školení o leadershipu O2 Smart up pro účastníky druhého kola grantové výzvy
absolvoval v červnu Mgr. Klus. Školení Cinema 4D oslovilo Mgr. Matouška a Mgr. Wiederlechnerovou. Ta absolvovala i konferenci MUOVO v Praze. Kurzu knižní vazby na
UMPRUM se zúčastnila MgA. Kateřina Spáčilová Blažková a Jan Tichák workshopu
serigrafie. Osvědčení ze vzdělávacího kursu Zacházení s chemickými látkami získala
Mgr. Jana Oujeská. Všechny vyučující anglického jazyka se zúčastnily srpnové
konference pořádané OUP Support and Inspire, Mgr. Zelinková a Mgr. Študentová
absolvovaly konferenci Polygloti se nebiflují. Pět školení nepedagogických pracovníků
absolvovala paní Dohnalová, tři paní Kulíková, dvě paní Vévodová (pojištění, zdaňování,
registr smluv, EZAK, účetnictví). Mgr. Ptáčková školení o dotacích EU, paní Krejčí
a paní Miklíková o datových schránkách, T. Chalupa a Ing. Hlavoň školení EDOOKIT.

Klauzurní práce Lucie Hájkové na téma BARVA,
BARVA, BARVA! (Fotografie)
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Údaje o pedagogických pracovnících na pracovišti Francouzská 101
(úvazky jsou sečteny ze SŠ a VOŠ oděv, stav k 30. 9. 2017)

č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Prac. zařazení Velikost úvazku
zástupkyně ředitele
1
učitel VOŠ
0,52
třídní učitel
0,95
vedoucí oboru SŠ
1,1
vedoucí oboru SŠ
1
učitel
1
třídní učitel
1,05
učitel
1,14
vedoucí oboru SŠ
0,95
vedoucí oboru SŠ
0,67
učitel
0,76
vedoucí oboru VOŠ
1,24
učitel
0,9
učitel
0,71
ved. stud. skupiny
1,1
ved. oboru SŠ
0,71
třídní učitel
1,05
učitel
1
třídní učitel
0,67
učitel
1,05
učitel
0,9
třídní učitel
1,05
třídní učitel
1
učitel
1
třídní učitel
1,1
učitel
0,9
učitel
1,1
učitel
0,76
učitel
0,57
učitel
1,14
ved. stud. skupiny
1,1
třídní učitel
1,1
učitel
0,67
učitel
0,95
třídní učitel
1,05
ved. stud. skupiny
0,95
ved. oboru SŠ
0,86
externí učitel
0,5
externí učitel
0,1
externí učitel
0,1
externí učitel
0,48
externí učitel
0,19
externí učitel
0,24
externí učitel
0,1
externí učitel
0,33
externí učitel
0,1
externí učitel
0,19
externí učitel
0,19

Kvalifikace
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
SŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VOŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

Aprobace
ČJ, OBN, RJ
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
MAT, CHE
AJ, NJ
OP
ČJ, DEJ
OP
OP
AJ, RJ
OP
OP
OP
OP
OP
AJ, RJ
TV, OBN
OP
OP
TV, OBN
NJ, OBN, RJ
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP

Praxe
23
23
7
30
16
14
10
15
5
34
34
17
1
21
22
11
6
34
1
30
33
23
16
36
28
6
37
1
33
35
17
24
19
37
29
26
5

Absolventská práce Sáry Válkové, téma MOOD (VOŠ)
Absolventský model RECYKLACE od Lenky Horatlíkové

Maturitní práce Terezy Králové (Design oděvu)

Délka praxe je uváděna ke konci školního roku. Úvazky se počítají vzhledem
k převažujícímu počtu hodin na pracovišti Husova nebo Francouzská.
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Údaje o pedagogických pracovnících na vyšší odborné škole restaurátorské,
pracoviště Francouzská 101 a Francouzská 99

č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Prac. zařazení Velikost úvazku
zást. ředitele
1
ved. oboru
0,71
ved. oboru
1
učitel
0,57
učitel
0,57
učitel
0,52
učitel
0,52
učitel
0,52
učitel
0,86
ved. stud. skup.
0,71
učitel
0,52
učitel
1
ved. stud. skup.
0,71
externí učitel
0,33
externí učitel
0,1

Kvalifikace
VŠ
VOŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SOU
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VOŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

Aprobace
OP
OP
OP
AJ
NJ
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
CH
OP
OP

Praxe
15
8
36
21
14
37
31
14
15
39
12
15
8

Absolventka VOŠ Lebdušková na praxi ve Varšavě

V závěru školního roku odešla na mateřskou dovolenou Mgr. J. Ptáčková, která byla
šest let koordinátorem zahraničních praxí a osm let vyučovala německý jazyk na vyšší
odborné škole. Výuku po ní od nového školního roku převzala Mgr. K. Výravská a vedení
projektu ERASMUS+ P. Ondráček, který tuto agendu vedl do konce školního roku při
polovičním úvazku.
Velkou změnou na střední škole bylo na obou pracovištích přestěhování oboru Nová
média z Husové na Francouzskou. Učitelský sbor na Francouzské se rozrostl o vedoucí
oboru MgA. Katarínu Hládekovou, učitele MgA. Jana Fišera, MgA. Kateřinu Spáčilovou
Blažkovou, Jana Ticháka a externí vyučující Mgr. Art. Zuzanu Janečkovou. Na Motion
design nastoupila nová externí vyučující Mgr. Radka Veverková (4 hodiny)
a MgA. Jennifer Helia DeFelice (4 hodiny).
Mgr. A. Kateřina Kerndlová zůstala ze zdravotních důvodů na neplaceném volnu a na
oboru ji zastupuje Mgr. Kateřina Bláhová, která se již stala interní vyučující. Externí
vyučující na oboru Ekotextilu design Miroslava Darmovzalová Marková rozvázala
pracovní poměr dohodou ke konci 1. pololetí, její výuku (2 hodiny) převzala interní
vyučující Mgr. Lucie Havlínová, DiS. Ing. Sonja Kosová k 30. 4. 2018 ze zdravotních
důvodů ukončila pracovní poměr dohodou.
Na konci školního roku odešli do starobního důchodu ak. mal. Radmila Chadimová
a Hana Staňková. Z pracoviště Husova vyučovali na Francouzské: Mgr. Petra Černínová
(3 hodiny), Mgr. Ivana Kupková (3 hodiny), Mgr. Petra Lužová (4 hodiny),
ak. soch. J. Sobotka (4 hodiny), Ing. arch. J. Šinkyříková (4 hodiny), Mgr. Jaroslava
Študentová (4 hodiny), Mgr. Trávníček (6 hodin) a Mgr. J. Víšek (6 hodin). Z pracoviště
Francouzská dojížděli na Husovu vyučovat Mgr. Petr Sedmík a Mgr. Helena Táborská.

Na návštěvě v laboratoři Masarykovy univerzity
Odborná výuka angličtiny v restaurátorském ateliéru

Zcelování malířského plátna pod mikroskopem
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Údaje o nepedagogických pracovnících, pracoviště Husova 10

č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Prac. zařazení
Velikost úvazku
ekonomka, účetní
1
mzdová, personalistka
1
sekretářka
1
účetní
1
techn. prac., topič
1,05
správce počít. sítě
0,5
ved. výdej stravy
0,75
pomoc. kuchyň
0,63
uklízečka
0,63
uklízečka
0,63
uklízečka
0,63
uklízečka
0,63
uklízečka
0,63
uklízečka
0,25
vrátný
0,5
vrátný
0,75

Stupeň vzdělání
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
SOU
SOU
ÚSO
SOU
ÚSO
ÚSO
ÚSO
SOU
SOU
ÚSO
Z maturitních prací Filipa Kartouze (Fotografie)

Údaje o nepedagogických pracovnících, pracoviště Francouzská 99 a 101

č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Prac. zařazení
asistentka, sekretářka
odborný referent VOŠ
ved. technický prac.
tech. pracovník
knihovník, archivář
správce počítač. sítě
ved. výdejny stravy
pomoc. výdejny stravy
domovník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
vrátný
vrátná
zahraniční referent

Velikost úvazku
1
1
1
1
1
1
0,75
0,5
0,5
1
0,25
0,8
1
1
0,5
0,5
1
0,5

Stupeň vzdělání
ÚSV
ÚSO
ÚSO
SOU
ZŠ
ÚSO
SOU
ZŠ
SOU
SOU
SOU
ÚSO
SOU
SOU
ZŠ
VŠ
SOU
VŠ

List z kalendáře, maturitní práce Filipa Kartouze

V tabulce Husova jsou pozice 7+14 kumulované, v tabulce Francouzská jsou
kumulované pozice 4+9, 7+11, 8+15. Ke konci ledna odešla do důchodu paní Ivana
Ulrichová, novou sekretářkou se na Francouzské stala Kamila Richterjörková. Paní
Anna Tůmová odešla k 30. 6. 2018 do starobního důchodu, na její místo byla přijata
paní Renata Tesařová. Vrátný pan Šafář ukončil pracovní poměr dohodou k 31. 5.
2018. Na jeho místo a také na správu nového hřiště, zahrady a dalších venkovních
prostor byl od září přijat nový zaměstnanec.
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Údaje o přijímacím řízení na střední škole
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
25
10
0
0
10
9
37
12
0
0
12
11
82-41-M/02 Užitá fotografie a média – Fotografie
82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba – Nová média
13
5
13
7
12
10
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
12
82-41-M/05 Grafický design – Ilustrace
60
11
0
0
11
11
82-41-M/05 Grafický design – Motion design
32
11
8
3
14
13
82-41-M/07 Modelář. a návrhářství oděvů – Design oděvu
29
13
0
0
13
13
82-41-M/07 Modelář. a návrhářství oděvů – Ekotextil design
12
5
12
8
13
13
82-41-M/11 Design interiéru
42
12
0
0
12
12
82-41-M/14 Textilní výtvarnictví – Design interiéru a textilu
19
11
8
6
17
10
Celkem
354
112
41
24
136
124
Mnoho uchazečů využívá možnosti dělat zkoušky ve dvou termínech na dva různé obory, ti nejlepší se tak dostanou na oba
obory. Na jednom z nich tak vzniknou uvolněná místa, která se ovšem nepodaří vždy doplnit autoremedurou.

Údaje o přijímacím řízení na vyšší odborné škole

Kód
82-42-N/06
82-42-N/08
82-42-N/07
82-41-N/03
Celkem

Obor
1. kolo – počet
Název
přihláš. přijat.
Konzervování a restaurování keramiky
5
0
Konzervování a restaurování nábytku
15
11
Konzervování a restaurování malířských technik 12
10
Výtv. a umělec. tvorba – oděvní a textilní design 14
13
46
34

Další kola – počet
přihláš. přijat.
0
0
5
1
0
0
5
5
10
6

Počet celkem
přijat. nastoupilo
0
0
12
11
10
10
18
12
40
33

Pro lepší připravenost zájemců o studium byly na většině výtvarných oborů střední
školy, obvykle na podzim, organizovány zdarma 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
připravil obor Motion design (Mgr. Adéla Wiederlechnerová) ve spolupráci s obory
Grafický design a Design interiéru a textilu.
Na vyšší odborné škole se snížila pro obor Oděvní a textilní design kapacita ze 30 na
15 studentů. Po záporném stanovisku zřizovatele k žádosti o dofinancování
nedostatečně naplněné kapacity oboru Restaurování keramiky nebyl tento obor
otevřen a zájemci byli přesměrováni na jiné restaurátorské obory.

Klauzurní práce Barbory Kopečkové na téma BARVA,
BARVA, BARVA! (Fotografie)
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Výsledky maturitních zkoušek 2018

Počet žáků kon. zkoušku Prospěl s vyzn.
Husova
60
9
Francouzská
45
8
celkem
105
17

Prospěl
47
25
72

Neprospěl
3
11
14

Nepřipuštěn
1
1
2

Odborné maturitní práce uměleckých oborů na střední škole byly v části Francouzská
zadány 9. 4. 2018, termín odevzdání maturitních prací byl 11. 5. 2018. Praktická
maturitní zkouška vzdělávacího programu Obchodní podnikání a propagace proběhla
ve dnech 17. 4. a 18. 4. 2018. Ústní maturitní zkoušky se konaly na pracovišti
Francouzská 21. 5.–25. 5. 2018 ve třídách 4.D (obory Design oděvu a Design interiéru
a textilu) a 4.E (obory Motion design, Nová média a Obchodní podnikání
a propagace). Krajským úřadem byli do funkce předsedy maturitní komise pro rok
2018 jmenováni: pro pracoviště Francouzská ak. mal. Marie Borošová (třída 4.D)
a MgA. Petr Willert (třída 4.E pro obory SVT a GMD) ze Střední uměleckoprůmyslové
školy v Uherském Hradišti a Ing. Blanka Hotmarová ze Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí (třída 4.E obor OPP). Funkci školního maturitního
předsedy na pracovišti Francouzská 101 vykonávala Mgr. Jana Kalhousová.
Maturitní práce v části Husova byly posunuty o týden: zadání 16. 4. 2018, odevzdání
18. 5. 2018, ústní zkoušky 28. 5.–1. 6. 2018. Maturitními předsedy byli jmenováni
MgA. Petr Bulava ze Střední školy průmyslové a umělecké v Hodoníně (třída 4.A
a Grafický design ze 4.B) a Ing. Marek Wenglorz ze Střední umělecké školy v Ostravě
(4.C a obor Fotografie ze 4.B). Mgr. Pavla Fischerová ze Střední zdravotnické školy
v Brně na Merhautově ulici zde vykonávala funkci maturitního komisaře.
Naopak Mgr. art. Blanka Tesařová a ak. soch. Jiří Sobotka byli předsedy na Střední
uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a MgA. Martina Deissová Víchová
byla předsedkyní na Střední umělecké škole v Ostravě. S jejím výkonem funkce
předsedkyně odborné maturitní komise byli v Ostravě spokojeni natolik, že pan ředitel
Mikolášek poslal písemnou pochvalu. Mgr. Michal Žižka recipročně předsedal
maturitě v Hodoníně. Funkci školního maturitního komisaře vykonávala na jiné škole
Mgr. Kateřina Švaňhalová.

Obhajoby odborných maturitních prací na oboru
Design interiéru a textilu

Dominika Kůrková, Hrací textilní koutek, maturitní práce
(Design interiéru a textilu)

Výsledky absolutorií na vyšší odborné škole

Počet stud. kon. zkoušku Prospěl s vyzn.
VOŠR
15
6
VOŠODaM
12
7
celkem
27
13

Prospěl
9
4
13

Neprospěl
0
1
1

Nepřipuštěn
0
0
0

Pracovní postup Sáry Válkové u absolventské práce (VOŠ)

Absolutorium na Vyšší odborné škole oděvního designu se uskutečnilo 4. a 5. června
2018, na Vyšší odborné škole restaurátorské 18. a 19. června 2018. Předsedkyní na
oděvním designu byla Mgr. Petra Czumalová z VOŠ textilních řemesel a SUŠ textilních
řemesel v Praze. Předsedkyní absolutoria restaurátorských oborů byla BcA. Milana
Vanišová z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické v Praze.
Celkově měly práce na vyšší odborné škole výbornou úroveň.
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Zameškané hodiny, výchovná opatření na střední škole, Husova 10

Roč.
1.
2.
3.
4.
celkem

Vyznamen.
18
19
22
16
75

Prospěli
44
40
39
43
166

Počet
Neprosp.
0
0
0
1
1

Neklas.
0
0
0
0
0

Neoml. hod.
10
35
46
69
160

Předčasné ukončení
Přeruš. Vyloučení Z prospěch. Z jiných
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
3

Zameškané hodiny, výchovná opatření na střední škole, Francouzská 101

Roč.
1.
2.
3.
4.
celkem

Vyznamen.
12
9
11
4
36

Prospěli
45
43
34
41
163

Počet
Neprosp.
0
3
1
0
4

Neklas.
0
0
0
0
0

Přeruš.
1
3
2
3
9

Předčasné ukončení
Vyloučení Z prospěch. Z jiných
0
0
4
0
0
4
0
0
2
0
0
0
0
0
10

Neoml. hod. Přeruš.
10
1
51
4
154
2
69
3
284
10

Předčasné ukončení
Vyloučení Z prospěch. Z jiných
0
0
7
0
0
4
0
0
2
1
0
0
1
0
13

Neoml. hod.
0
16
108
0
124

Zameškané hodiny, výchovná opatření na střední škole (celkem)
Počet
Roč.
Vyznamen.
Prospěli
Neprosp.
Neklas.
1.
30
89
0
0
2.
28
83
3
0
3.
33
73
1
0
4.
20
84
1
0
celkem
111
329
5
0
Prospěch je za 2. pololetí, neomluvené hodiny za celý školní rok.

Poradenské služby, pracoviště Husova 10

Výchovný poradce
Metodik prevence

Ondřej Zábojník, Jsi obsedantně kompulzivní? Autorská
kniha, maturitní práce (Grafický design)

Fyzický počet

Kvalifikace

Dosažené vzdělání

1
1

4 semestry VŠ, rozšiř. školení
special. studium pro ŠMP

VŠ
VŠ

Věk
do 35 let 35–50 let
0
1
0
1

50–D
0
0

Věk
do 35 let 35–50 let
0
1
0
1

50–D
0
0

Poradenské služby, pracoviště Francouzská 101
Fyzický počet
Výchovný poradce
Metodik prevence

1
1

Kvalifikace
4 semestry VŠ, rozšiř. školení
special. studium pro ŠMP

Dosažené vzdělání
VŠ
VŠ
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Pro lyžařský kurz, pořádaný každoročně pro první ročníky, byly vybrány dvě lokality:
pro vyspělejší lyžaře to byly Krkonoše, ostatní odjeli na Praděd. Vodácký výcvikový kurz
pro druhý ročník se realizoval během září na řece Lužnici. Všechny obory také pořádají
pro žáky 2., popř. i 3. ročníku (v části Husova během předmaturitního týdne, v části
Francouzská v září) malířský, kreslířský nebo fotografický plenér.
Pro život školy jsou velmi důležité výstavy klauzurních prací všech oborů připravené
a vystavované v rámci pololetního a závěrečného hodnocení. Vyhlášena byla tři
témata: pro 4. ročník v předtermínu v prvním pololetí téma: DNA BRNA, pro
1.–3. ročník v řádném termínu téma METAFORA, METONYMIE. Ve 2. pololetí pro
1.–3. ročník to bylo téma BARVA, BARVA, BARVA!
Škola se také prezentovala v soutěži Studentský design 2017, který letos organizovala
českokrumlovská Uměleckoprůmyslová škola svaté Anežky České, a získala v ní
celkové druhé místo a první místo v kategorii Grafický design, tedy dvě ocenění
„Laureát” z třiceti postupujících na závěrečnou expozici Asociace uměleckých škol
během akce Designblok v Praze.
Ve školním roce 2017/2018 začala naše škola s realizací projektu Šablony SŠ a VOŠ
v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je dvouletý,
realizován v termínu od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2019. Projekt je zaměřen na
kombinaci témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů
a podpora extrakurikulárních aktivit, přičemž skladba aktivit odráží výstup z analýzy
potřeb SŠ a VOŠ v rámci projektu P-KAP OPVVV a zájem pedagogických pracovníků.
Díky projektu získá škola personální podporu v podobě školního psychologa, a to na
období školního roku 2018/2019, více na straně 25.
Další akce jsou uvedeny v rámci aktivit oboru, případně aktivit vedoucího oboru nebo
oborových učitelů nebo v úvodu vyšší odborné školy.
Obor Malířství
Ve výtvarné soutěži Oskar, říjen 2017, kterou pořádá Střední umělecká škola
v Ostravě, se na 3. místě v kategorii Zátiší umístila Eliška Jedličková, v katalogu byly
otištěny také práce Libuše Kopůncové a Leony Schillerové. V studentské výtvarné
soutěži s tématem Pod povrch získala 2. místo Libuše Kopůncová, výstava prací
proběhla v kavárně ERA v Brně 7. 3.–17. 3. 2018, dalšími vystavujícími byly Zuzana
Šrubařová a Markéta Svobodová.
Vedoucí oboru ak. mal. Petr Veselý měl dvě samostatné výstavy: Hůl, Galerie města
Blanska, 21. 10.– 17. 11. 2017, a Podívám se pod tu starou lavici vzadu, všechno tam
je, Galerie Artikle, Brno, 21. 3.–14. 4. 2018. Účastnil se také řady kolektivních výstav:
Okno před záclonou, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Soutok, členská výstava
VO UB, Praha-Bubeneč, Stará čistírna odpadních vod, Jan Smetana a jeho škola, GASK
Kutná Hora, Něco něčím/Daliborem Chatrným, Dům Pánů z Kunštátu, Steklík a hosté:
80/Pocty a kresby, Malá scéna, Ústí nad Orlicí, Jan Steklík: Čára předělu, Galerie
města Blanska, Jaromír Šimkůj: Alejí kolejí, (P. Veselý – texty), Galerie města Blanska.
Byl kurátorem výstav Svatopluk Otisk, Stůl na Vagoně s přáteli, Galerie Caesar,
Olomouc, katalog, text P. V., a Okno před záclonou, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.
Připravil řadu scénářů a autorských textů pro Český rozhlas Vltava.
Z maturantů byla úspěšná Eliška Jedličková, a to na dvou školách: FaVU VUT v Brně,
obor sochařství, a na VŠVU v Bratislavě, obor malířství, Lucie Lienerová byla přijata na
FaVU VUT v Brně, obor malířství, a Jan Petr také na FaVU VUT v Brně, obor sochařství,
Lucie Juránková na FF MU.

Vodácký výcvikový kurz na řece Lužnici

Tři fotografie z plenérů, nahoře dvě z Grafického
designu, dole jedna z Designu interiéru a textilu
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Obor Fotografie
Studentské práce, které byly vytvořeny v rámci plenéru v květnu 2017, obor
prezentoval na výstavě nazvané PLENÉR, výstava byla realizována v rámci Fotofestivalu
Rudolfa Zukala v Městském muzeu v Moravské Třebové. Z daších oborových akcí:
návštěva fotografických výstav Mesiac fotografie, Bratislava, listopad 2017;
spolupráce na výstavě K. O. Hrubého, Dům umění města Brna, komentovaná
prohlídka výstavy, prosinec 2017; přednáška Václava Jiráska o nově vznikajícím
Ateliéru fotografie II na UMPRUM v Praze, duben 2018, přednáška Karla Poneše o ITF
Slezské univerzity v Opavě, duben 2018; plenér prvního a druhého ročníku ve Vranově
nad Dyjí, třetího ročníku ve Slavonicích, květen 2018; účast studenta Šimona Burgeta
v soutěži Máš umělecké střevo?, kde postoupil do celostátního kola v Praze.
Vedoucí oboru Mgr. Martin Vybíral spolu s Jaromírem Šimkůjem z oboru Produktový
design uspořádali výstavu Po dvanácté (velký sál Café Práh, Vaňkovka 1, Brno),
duben–červen 2018, účastnil se společné výstavy Okno před záclonou, Oblastní
galerie Vysočiny Jihlava, duben–květen 2018, a výstavy Klášter, Městské muzeum
Moravská Třebová, květen–srpen 2018. Mgr. Jiří Víšek vystavoval své Portréty
z plenéru v Městském muzeu Moravská Třebová, květen–srpen 2018, fotograficky
dokumentoval projekt Anny Ronovské Brněnské pověsti, realizovaný studenty
Masarykovy univerzity a VUT Brno během května 2018, a výzdobu podchodu na
Bieblově ulici u botanické zahrady, kde fotografoval se studentkou Andy Novákovou
v rámci praxe druhého ročníku fotografie. Akce Výzdoba podchodu proběhla za
podpory brněnské radnice.
Z maturantů byli přijati studenti Xu Zai na AVU Praha, ateliér Intermédia III, Filip
Kartous na Slezskou univerzitu, Katedru ITF, Adéla Macková na Masarykovu universitu
a Monika Šarlejová na JAMU.
Obor Nová média
Školní rok 2017/2018 byl pro obor Nová média přelomový. Ještě na konci
předcházejícího školního roku (2016/2017) započal přesun oboru z budovy na
Husově 10 do budovy na Francouzské 101, který byl koncem prázdnin dokončen.
Zabydlování v nových prostorách ovlivnilo celý začátek nového školního roku.
Z tohoto důvodu studenti neabsolvovali tradiční plenér, byl nahrazen příměstským
plenérem s edukačními programy pod patronací Moravské galerie a Domu umění
v Brně a také exkurzemi, např. do reklamního grafického studia Svida.
Studenti oboru Nová média se zúčastnili těchto workshopů: Digitální úprava fotografií
a Digitální tisk (studio Fotografiks Brno), Dílny analogové fotografie v Komora Brno.
Na podzim byli studenti osloveni brněnským Domem umění aby vytvořili propagační
spoty k výstavě K. O. Hrubý – Fotograf, pedagog, teoretik, které byly s úspěchem
mediálně prezentovány. V rámci povinných praxí realizovali studenti kromě několika
drobných cvičných zakázek také dvoutýdenní stáže, např. v dílnách Městského divadla
Brno, ve Studiu Hrdinů Praha, v CED HaDivadle Brno atd. Studenti druhých a třetích
ročníků se zúčastnili několika soutěží, v nichž zaznamenali úspěch. Získali zvláštní
cenu poroty v soutěži betonových designových výrobků TBG BETONMIX, a. s. v soutěži
Betonový předmět a zejména první a třetí cenu na mezinárodní přehlídce
studentských projektů Máš umělecké střevo? Další častou oborovou aktivitou byly
návštěvy výstav nejen brněnských expozic, ale také výstav v Praze, zejména
současného umění v galerii Rudolfinum a v Národní galerii. Studium v tomto roce
předčasně ukončila jedna studentka a další studentka studium dočasně přerušila,
naopak do druhého ročníku byla přestupem přijata studentka z Gymnázia
J. Křižkovského v Brně. Maturitní zkoušku absolvovali – s jednou výjimkou – úspěšně
všichni studenti čtvrtého ročníku. Ti nejlepší pokračují ve studiích např. na DAMU
v Praze v ateliéru scénografie či ateliéru sochařství na FAVU v Brně atp. V druhém
pololetí kromě stávajících pedagogů (MgA. K. Hládeková, MgA. K. Spáčilová, J. Tichák,
MgA. J. Fišer) přibyli s částečnými úvazky MgA. D. Baránek a externě také
Mgr. Z. Janečková, Ph.D. V závěru školního roku ukončila pracovní poměr dosavadní
vedoucí oboru MgA. Katarína Hládeková dohodou a novým vedoucím oboru byl
jmenován MgA. Jan Fišer.

Otevřené setkání ve výstavě K. O. Hrubého, zakladatele
oddělení Fotografie, zleva Martin Vybíral a Jiří Dvořák

Autorská kniha Doroty Václavíkové na klauzurní téma
METAFORA (Nová média)

Maturitní práce ŠKOLNÍ KRUSTY od Dominiky
Pasterčíkové (Nová média)

13

Obor Produktový design
Žáci druhého a třetího ročníku se účastnili soutěže Obal na housku pro firmu
Breadway, prezentovali se na brněnském výstavišti v rámci veletrhu EmbaxPrint 2018.
Ocenění získali: Petr Fiala, David Hotárek, Veronica Kratochvílová, Šimon Talanda
a Filip Rabovský. Pro firmu Českomoravský beton žáci navrhli dárkový předmět pro
ředitele společnosti. Pro první ročník byl připraven kovářský workshop, žáci druhého
a třetího ročníku absolvovali plenér v Rudici u Blanska.
Na pražskou UMPRUM byli přijati tři studenti (Ivo Jedlička, Ondřej Homolka a Natálie
Constantinová), Dominik Batelka byl úspěšný na VŠVU Bratislava, Nikola Sedláčková
na VUT v Brně (Stavební fakulta), Natálie Vrabcová a Michaela Zmeškalová na
Masarykově univerzitě (Pedagogická a Filozofická fakulta). Simona Maděránková
pokračuje ve studiu na VOŠ.
Aktivity učitelů na oboru: MgA. Matěj Říčný pokračoval ve spolupráci se společnostmi
Mikrolab, s. r. o. a OK Trust, s. r. o. a Jaromír Šimkůj uspořádal řadu autorských výstav:
v Galerii Kabinet ve Zlíně, v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, v Galerii města
Blanska, v Galerii Umelka v Bratislavě, v Café Práh a v Galerii Artikle v Brně.
MgA. Jolana Vodička Šornerová prezentovala svoji tvorbu na Design marketech a na
akci Design zóna v Praze, Ostravě a Olomouci a také na Design Days v Brně.
Obor Grafický design
Zahájení školního roku proběhlo na Grafickém designu v duchu stěhování, budování
a zabydlování nových prostor, které obor získal po odstěhování oboru Nová média do
objektu Francouzská 101. V říjnu 2017 navštívili studenti grafického designu Bienále
ilustrací Bratislava 2017 v SNG a v galerii Bibiana. Student grafického designu Ondřej
Zábojník se zúčastnil na jaře 2018 středoškolské soutěže Studentský design v Českém
Krumlově. V kategorii grafický design se umístil na prvním místě. V květnu 2018 se
studenti prvního a druhého ročníku zúčastnili plenéru v Mohelenském mlýně v krásné
krajině kolem řeky Jihlavy a Mohelenské hadcové stepi. Studenti Grafického designu
spolupracovali s Translatologickým centrem Vídeňské univerzity na projektu
Transkunst, který se věnuje transkulturní komunikaci nejen mezi Rakouskem a Českou
republikou. Z textů studentů Vídeňské univerzity vytvořil Ondřej Zábojník časopis
v tištěné i elektronické podobě. Na základě scénáře nakreslila Karolína Pravdová
komiks o spisovateli Milanu Ráčkovi a Kryštof Vaculík vytvořil dva stripy o jazykových
kontaktech mezi češtinou a rakouskou němčinou. Naši studenti navštivili 4. 6. 2018
i prezentaci celého projektu na Velvyslanectví České republiky ve Vídni, kde naši školu
velmi dobře reprezentovali. Téměř všichni maturanti se dostali na vysoké školy: Ondřej
Zábojník – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (grafický design), Karolína Pravdová –
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (animace), Ivana Půčková – Masarykova univerzita
v Brně, Filosofická fakulta (dějiny umění), Eliška Zavřelová – Mendelova univerzita
v Brně, Natálie Vopařilová – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění,
Gabriela Macíková – Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Zuzana
Dědečková – YNOY Campus (Francie), Terezia Chovancová – Ostravská univerzita
(grafický design), Ondřej Zrůna – Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta,
Barbora Burešová – Ostravská univerzita (architektura).
Obor Ilustrace
Žáci druhého ročníku absolvovali plenér v Dolních Věstonicích, kde se také zúčastnili
exkurze s výkladem v Archeoparku v Pavlově. Se svými vyučujícími navštívil obor
Bienále ilustrací Bratislava. Studenti se tradičně zúčastnili soutěže CZ.komiks. Žáci
čtvrtého ročníku, kteří se rozhodli pokračovat ve studiu na uměleckých vysokých
školách, byli úspěšní u přijímacích zkoušek. Veronika Olejárová a Eva Rotreklová se
dostaly na UMPRUM Praha, Viktorie Štěpánová na FAMU Praha, Aneta Chalabalová
na FaVU Brno a Maria Sixtová na UTB Zlín. Tento úspěch je odrazem kvalitního
pedagogického vedení žáků zejména ze strany vedoucího oddělení Pavla Dvorského,
který v této funkci končí. V závěru školního roku byl vedoucím oboru jmenován
MgA. Jan Lastomírský.

Hodiny (Produktový design)

Návrh části autorské abecedy od Ondřeje Zábojníka
Z autorské knihy MĚSTO BEZ MRAKŮ Karolíny Pravdové
(text, typografie, ilustrace, vazba), maturitní práce

Bára Kukrechtová, MUŽ A ŽENA, klauzurní práce
(Grafický design)

Jan Novotný, počítačově realizovaná ilustrace (Ilustrace)
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Zdeněk Halla uspořádal výstavu Mimikry v galerii U tří knížat v Brně. Pavel Dvorský
pokračoval ve dlouhodobé spolupráci s Moravským zemským muzeem Brno. Pro jeho
publikace vytvářel vědecké ilustrace. Ilustroval rovněž titul Vyhynulá zvířata
(nakladatelství Albatros), který vyjde na sklonku tohoto kalendářního roku. Ján
Lastomírský prezentoval vznikající komiksovou knihu Článek 2 (nakladatelství Druhé
město) spolu s autorem scénáře Jiřím Šimáčkem na mezinárodním knižním veletrhu a
literárním festivalu Svět knihy Praha 2018. Pro komiksový sborník Rychlé šípy a jejich
nová úžasná dobrodružství (nakladatelství Akropolis) nakreslil příběh scenáristy
Tomáše Prokůpka o Rychlých šípech ve vesmíru.
Obor Design interiéru
V září navštívili žáci oboru výstavu Chatrný, Kratina v galerii Špilberk, uviděli také
výstavu v zámku v Bystřici pod Hostýnem, kam odjeli do podniku na ohýbaný nábytek
TON Bystřice pod Hostýnem na exkurzi. Absolvovali seminář – prezentaci firmy
Haffele Nagold + Vitra museum, Weil am Rhein. V říjnu 2017 byly vystaveny oceněné
práce ze Studentského designu v rámci Designbloku 2017 v Praze – práce studentek
Můčkové a Lašákové. Listopad 2017: exkurze 4. ročníku do Kuchyňského studia
Schmidt v Brně, návštěva výstavy Jaromíra Šimkůje v Galerii Artikle, účast na semináři
FA VUT Brno Hlína na architektuře. Leden 2018: návštěva výstavy Davida Vávry v
Galerii architektury. Březen 2018: účast v soutěži Studentský design 2018: Petra
Deaková – Rekonstrukce kavárny Opera. Duben 2018: výstava prací studentů oboru
v rámci veletrhu Mobitex BVV Brno, exkurze do koupelnového studia, školení na
podlahoviny Gerflor. Květen 2018: kreslení a tvorba dřevěných soch – plenér ve
Vranově nad Dyjí. Červen 2018: výstava sedacích objektů z lepenky v tržnici Zelný trh
Brno – studenti 2. ročníku, návštěva vily Tugendhat, 1+2. ročník.
Na vysoké školy byli přijati: Filip Bednář: ČVUT – Fakulta architektury, Petra Deaková:
VUT, Fakulta architektury, Lucie Hejrová: Mendelova univerzita, nábytek, Sára Káňová:
Mendelova univerzita, nábytek, Petra Minarčíková: VUT, FAST, Architektura, Eliška
Řehořová: VOŠ, restaurování nábytku, Eva Kopečná: Newton College, management,
Anna Poláková: ČVUT, Fakulta architektury, Eliška Procházková: Filozofická fakulta
MU, japanistika.
Obor Design oděvu
V rámci výuky se druhý týden v září konal pětidenní plenér 2. ročníku na Luckém
vrchu. Koncem měsíce září byla zahájena výstava prací Designu oděvu velkou módní
přehlídkou a seminářem o originálních technologiích ve tvorbě oděvu. Akce se konala
v Galerii 1602 a výstava ve všech prostorách galerie trvala do konce října.
Jako každý rok navštívil v říjnu obor Designblok v Praze. Součástí odborné exkurze
byla návštěva Sovových mlýnů a výstava světoznámého tvůrce obuvi Emanuela
Blahnika. Design oděvu byl na Designbloku zastoupen na výstavě Studentského
designu prací Adély Mitrengové.
Začátkem listopadu obor pořádal jedinečný projekt Malá noc módy I, kde své práce
prezentovali studenti a absolventi Designu oděvu: My Linh, Natálie Vencovská, David
Severa, Adéla Mitrengová, Hana a Eva Prokopovy, Johana Skálová a Jan Smejkal. Na
konci listopadu zorganizovalo oddělení Designu oděvu seminář nestorky módy
Olo Křížové – absolventky školy. Seminář se týkal okruhů – fashion video a marketing
v módě. Klauzurní práce 4. ročníků byly obhájeny před vánočními prázdninami.
Talentové přijímací zkoušky proběhly na začátku ledna, obor byl naplněn v prvním kole.
Únor opět přivítal projekt Malá noc módy II s novými kolekcemi. Projekt měl velký
ohlas v médiích i u veřejnosti. V polovině února se obor zúčastnil odborných přednášek
na mezinárodním veletrhu STYL-KABO. V březnu byl v obrovské konkurenci vybrán Jan
Smejkal, aby prezentoval své kolekce na prestižní módní akci Fashin week – Mercedes
Benz v Praze. Účastnil se soutěže Van Graf Junior Talent FW18. V březnu Jan Smejkal
získal 2. místo v kategorii oděv, obuv na Studentském designu v Českém Krumlově.
V dubnu proběhla taneční soutěž Vogue femme session dance v Mosilana Hub.
Z oboru se zúčastnili žáci Jan Smejkal, Kateřina Krahulcová, Alena Zajíčková. Žáci vedli
od září do června kurzy šití a modelování pro veřejnost u značky Rebelion. Zejména

Jan Novotný, manipulovaná fotografie (Ilustrace)
Eliška Procházková, předsíňové prvky (Design interiéru)

Maturitní práce Michaely Čížkové (Design oděvu)
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Michal Veselý, Jana Šalíková, Johana Skálová a Jan Smejkal. V květnu se konala
prezentace kolekcí a workshop žáků v kavárně Praha POP UP. Setkání pořádali žáci
Johana Skálová, Tereza Králová, Jan Smejkal. Začátkem května bylo oddělení oděvu
prezentováno na pravidelném setkání s floristy v Rajhradě. Velký projekt
recyklovaného oděvu Vision 2018, na němž pracovali žáci střední školy a VOŠ, byl
slavnostně ukončen společenským večerem s velkou módní show a následnou
charitativní aukcí. Projekt pořádala Nadace Veronica.
V květnu se v rámci 100 let výročí republiky spolupodílel obor Design oděvu
a celostátním projektu RE:PUBLIKA, kde na výstavišti BVV vytvořil instalaci Móda
v divadle. Akce spojená s velkým zájmem médií a veřejnosti skončila v polovině
června. Začátkem června se obor prezentoval celovečerní módní přehlídkou na
folklorním festivalu v amfiteátru v Tvrdonicích. V červnu proběhla přehlídka na
společenském večeru Mendelovy univerzity. V srpnu se po celou dobu trvání
mezinárodního veletrhu STYL-KABO konala výstava realizovaných prací a fotografií
s komentovanou přehlídkou – Design Fórum BVV.
Obor Design interiéru a textilu
V říjnu se studenti všech ročníků a pedagogové oboru zúčastnili exkurze na
mezinárodní přehlídce designu Designblok v Praze. V rámci této akce zhlédli výstavu
Echoes/100 let finského designu a architektury a výstavu Studentský design 2017.
V listopadu studenti 3. a 4. ročníků navštívili veletrh pomaturitního vzdělávání
Gaudeamus na brněnském výstavišti. Studenti 2. ročníku v rámci rozšíření výuky textilní
technologie absolvovali exkurzi do archivu oděvu a textilu v Moravské galerii
v Brně. V rámci Brno Design Days viděli výstavu Design nábytku, která představila
semestrální práce studentů programu Nábytek a Design nábytku na Ústavu nábytku,
designu a bydlení Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Během
ledna studenti 3. ročníku navštívili dvě výstavy, a to výstavu Tadeáš Kotrba – Tři
principy v Domě umění v Brně a výstavu Rekviem za Vlněnu. Po ní následovala
prohlídka interiéru music baru a galerie Schrott. V únoru připravili zástupci Lesnické
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro studenty 3. a 4. ročníku přednášku
týkající se informací o možnostech vysokoškolského studia na této škole. Studenti
2. ročníku navštívili výstavu Karel Otto Hrubý – fotograf, pedagog, teoretik v Domě
umění v Brně. V březnu se konal workshop na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, jehož
se zúčastnili studenti 2. ročníku. Tématem bylo zadání k soutěži POPAI STUDENT
AWARD. V rámci této akce jsme navštívili tzv. Zlínský mrakodrap, Baťovu budovu „21“.
V dubnu obor Designu interiéru a textilu vystavoval vybrané maturitní práce v rámci
Mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu Mobitex v Brně. V tomto
měsíci studenti 2. ročníku absolvovali exkurzi v tiskárně Helbich, a. s., a firmy CAT CUT,
s. r. o. V květnu studenti 2. ročníku navštívili firmu Authentica, která se zabývá in-store
designem a výrobou dekorací do výloh a interiérů. Exkurze byla zaměřena na
materiálové a technické možnosti výroby. Navazovala tak na výše zmíněný workshop
k soutěži POPAI STUDENT AWARD. Studenti 4. ročníku měli workshop v rámci
hodnocení rozpracovanosti maturitních prací. Na konzultacích a ústním hodnocení se
společně s vyučujícím Ing. arch. Janem Šárkou podíleli architekti z ateliéru ČTYŘSTĚN,
s. r. o. V červnu se vyučující oboru MgA. Martina Deissová Víchová a Mgr. Ivan
Matoušek zúčastnili komentované prohlídky Bienále Grafického Designu v Moravské
galerii v Brně, která byla určena pro pedagogy. Studenti 3. ročníku absolvovali povinné
praxe, mnozí byli ve firmách a institucích, s nimiž obor navázal spolupráci již v minulých
letech, např. Authentica, s. r. o., SENAA architekti, s. r. o., IKEA Česká republika, s. r. o.,
či Národní divadlo v Brně. Ve školním roce 2017/2018 se obor Design interiéru a textilu
zúčastnil několika soutěží. V soutěžní přehlídce Studentský design reprezentovala obor
studentka čtvrtého ročníku Kristýna Sekaninová s klauzurní prací – artprotisem Štatl.
V další studentské soutěži POPAI Student Award slavila velký úspěch studentka
čtvrtého ročníku Dominika Kůrková. Zvítězila v kategorii 2D grafický design. Klára
Komárková, dnes již absolventka, reprezentovala obor v rámci 3. mezinárodního
bienále studentského designu Design.s 2018. V soutěžní přehlídce získala zvláštní
cenu společnosti Kare design za maturitní práci – křeslo Knitwear. Uspěla v konkurenci

Maturitní práce Anny Hájkové (Design oděvu)

Pavla Škrábalová, téma DNA Brna, artprotis (Design
interiéru a textilu)
Dominika Kůrková získala 1. místo v soutěži POPAI
Student Award v kategorii 2D grafický design

Klauzurní práce CYKLOSTOLEK Markéty Hanušové
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mnoha vysokoškolských projektů a mezi oceněnými to byla jediná středoškolská práce.
Během školního roku se uskutečnilo ještě několik tradičních akcí – plenér se studenty
2. ročníku, křest 1. ročníků (uvedení nových žáků do kolektivu oboru, které organizují
tradičně studenti 3. ročníku), vánoční odpolední „večírek“apod. Úspěchem oboru
v tomto školním roce je také velké množství studentů přijatých na vysoké školy,
umělecké i neumělecké, např. na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, Univerzitu
Tomáše Bati ve Zlíně – Fakultu multimediálních komunikací, Fakultu výtvarných umění
v Brně či na Vysoké učení technické v Brně – Fakultu architektury.
Obor Motion design
Na obor přišli noví učitelé: filmař Mgr. Ondřej Klus, který učí předmět video,
a Mgr. Radka Veverková, která vyučuje předmět počítačová grafika. Podařilo se také
udržet výborné animátory Radka Pšurného i Michala Černého ze studia Motion
House. V tomto školním roce vyučující uspořádali přípravné kurzy o komiksu, videu
a jeden kresebný workshop. Odborná praxe ve třetím ročníku proběhla v reklamních
i filmových studiích po celé ČR. Ve spolupráci s Bc. Filipem Dufkou obor navázal
dlouhodobou spolupráci s ateliérem Multimédia na FAVU VUT v Brně. Ateliér se
zaměřuje na tvorbu digitální reality a počítačových her. S jeho vedoucím
MgA. Vojtěchem Vaňkem byla domluvena další spolupráce mezi ateliéry. Tři studentky
třetího ročníku Ivana Nováková, Vendula Tenorová a Tereza Koudelková společně
s Bc. Filipem Dufkou se na půdě fakulty účastnili několikadenní celosvětové
vývojářské herní soutěže Ludum Dare. Vytvořili funkční autorskou počítačovou hru.
Ze 3 048 týmů z celého světa se grafickým provedením hry umístili na 76. místě. Celý
tvůrčí tým následně založil studio Achoo Games a začal v rámci svého volného času
pracovat na dalším, již nesoutěžním herním projektu.
První maturitní ročník úspěšně splnil praktickou část maturit. Studenti pracovali
hlavně v programech Cinema 4D a Adobe After Effects. Vznikly kreslené videoklipy,
TV upoutávky, reklamy a animované filmy. Žáci po maturitě odešli na vysoké umělecké
i neumělecké školy nebo rovnou nastoupili do reklamních studiích na pozice grafiků
a motion designérů. Dva z nich byli přijati do reklamních studií, kde vykonávali svoji
praxi ve třetím ročníku.
První workshop pro žáky se konal na půdě VOŠ restaurátorské, první ročník tam
absolvoval modelování hlavy podle živého modelu pod vedením MgA. Davida Baránka.
Kurz se u studentů setkal s nadšením. Druhý workshop připravil Bc. Denis Liudkevich,
jednalo se o praktický workshop zaměřený na vytváření zvuku v animovaném filmu.
Bc. Liudkevich pracuje jako zvukař animovaných filmů a herních titulů. Třetí přednášku
pro studenty vedl Michal Orsava, filmař a postprodukční autor videí z prostředí Brna.
Nejdříve proběhla prezentace jeho prací a hlavně popis pracovních postupů
v programech Adobe After Effects a Cinema 4D, se kterými celý ateliér intenzivně
pracuje. Poslední prezentací tohoto roku byla přednáška AAA herního studia
2K a studia Hangar 13, vedená Jakubem Skoumalem a Zdeňkem Záhorou z MU Games
studies. Jednalo se o představení postupu práce při vývoje AAA hry. Pánové z obou
studií si také prohlédli náš ateliér a vybrané práce studentů. Ateliér se také poprvé
vydal na mezinárodní konferenci a setkání tvůrců motion designu MUOVO v Praze.
Akci pořádá oceňované grafické studio Oficina (nyní již Muovo), které bylo také
kurátorem sekce Motion design letošního mezinárodního grafického bienále v Brně.
Přednášeli zde největší současná jména motion designu: Dvain, Entagma, Buck, Proud
Creative, Found a Field. Velmi podnětný byl vzdělávací kurz pro učitele, kteří po dobu
osmi dní o velkých prázdninách docházeli do sídla firmy Hangar 13. Tam se pod
vedením lektorů Zdeňka Záhory a Jiřího Chmelíka učili pracovat v herním editoru Unity.
Kurzu se zúčastnili Mgr. Adéla Wiederlechnerová, Mgr. Ondřej Klus a Bc. Filip Dufka.
Cílem kurzu bylo pochopit systém vytváření her, naprogramovat vlastní hru a mít
možnost předat informace dál našim studentům.
Tento školní rok žákovský kolektiv za tragických okolností opustil student a kamarád
Jan Zambo.

Ocenění na Mezinárodním bienále studentského designu
Design.s 2018 získala Klára Komárková

Nicolas Garaj, klauzurní práce 1. ročníku, video
Lucie Veselá, klauzurní animační práce (Motion design)

Kryštof Doležal, klauzurní práce 5 KILO BARVY
Filip Valachovič, klauzurní práce 8MM SURF
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Ekotextil design
V září žáci navštívili největšího specializovaného výrobce knih digitální technologií
v ČR, Knihovničku.cz. Zde se poučili o důležitosti tvorby portfolia a viděli také na
vlastní oči ruční vázání autorských knih. V říjnu byla naplánována návštěva
Designbloku v Praze, nicméně díky povětrnostním vlivům bylo nutno změnit program.
Žáci tak mohli zhlédnout výstavu Emil Filla a surrealismus v Muzeu Kampa, poté
v Mánesu Finský design. V listopadu se na obor přišla podívat ředitelka mezinárodní
iniciativy Fashion Revolution paní Zuzana Ryšavá. Hlavním cílem Fashion Revolution
je zvýšit ve společnosti povědomí o tom, jak funguje módní průmysl a jaké negativní
dopady jeho fungování přináší. Předvánoční atmosféru mohli žáci zažít ve Vídni, kde
zhlédli výstavy Raffaela v Albertině, Rubense a egyptské umění v Kunsthistorisches
Museum.
Po novém roce byl zorganizován workshop ve spolupráci s dílnou Brno šije na téma
recyklace plastů a žáci odcházeli se svými výrobky i módními doplňky domů spokojeni
a zároveň poučeni o nových výtvarných i praktických možnostech zpracování
každodenního odpadu. Během dubnového „Týdnu Fashion Revolution“ pro
připomenutí tragického výročí zřícení továrny Rana Plaza probíhá mnoho akcí, byl
oborem uspořádán workshop pro veřejnost na téma Zero waste, nulový odpad
v domácnosti, opět v dílně Brno šije. Tentokrát byla přizvána veřejnost a o tuto akci
byl skutečný zájem. Žákyně oboru veřejnost aktivně učily (přišli i někteří žáci
budoucího prvního ročníku!), samozřejmě za dohledu vedoucí oboru, jak recyklovat
staré záclony do sáčků sloužících pro nákup ovoce a zeleniny. Byl to důležitý krok
k uvědomění si vlastní síly a možnosti jak jednoduchým výrobkem něco ovlivnit
a zároveň poučit veřejnost o důležitosti a důsledcích vlastního jednání. Workshop měl
velký ohlas a dobrovolné vstupné bylo darováno ve prospěch organizace FashRev.
V březnu byla také uspořádána přednáška s brněnskou módní návrhářkou Andreou
Lojkáskovou, která vede úspěšnou oděvní značku Theo & Co. Paní Lojkásková
osvětlila studentům svůj proces tvorby od inspirace až po finální výrobek. Ve své teorii
se zaměřila především na recyklaci a navázala tak na příležitost, kdy byl obor osloven
ekologickou Nadací Veronica ohledně upcyklace oděvů jejich dobročinných obchodů.
Poté, co v květnu studenti dokončili své první modely inspirované vlastní osobností,
proběhla benefiční módní přehlídka s názvem Vision 2018 v rámci projektu Upcycling
Challenge v Impact Hubu Brno, jež vyvrcholila dražbou modelů ve prospěch Nadace
Veronica. Tato účast a první veřejný úspěch studenty velmi povzbudil a probudil v nich
další nadšení a motivaci ke studiu. Koncem května proběhla exkurze do podniku Nová
Mosilana v Brně, studenti se poučili, jak funguje výroba luxusních vlněných látek
určených především na export pro světové značky, jako jsou Hugo Boss, Calvin Klein
a Armani, součástí návštěvy byla také přednáška o technologických postupech celé
výroby a o historii textilního Brna.
Vedoucí oboru Mgr. Světlana Kulíšková Ruggierová představila obor veřejnosti na
Sustainable Fashion Talk v Moravské galerii během týdne Fashion Revolution, a taktéž
na Fashion Talk N.30 v Black Box Café organizovaném Czech Fashion Councilem
a věnovaném historii Moravského Manchesteru a nově nastupující textilní generaci
a řemeslu. V červnu vyšel první oborový digitální editorial s názvem Ekotextil design
Manifest, studenti se sami sebe ptali, v co věří, co jim vadí na současném systému
módy, a co by chtěli změnit. Jako jedna z reakcí odborného publika pak proběhl mezi
vedoucí oboru a Veronikou Ruppert rozhovor pro Radio Wave a pořad Modeschau.
Rok byl zakončen návštěvou výstavy RE: PUBLIKA na brněnském výstavišti.
Obchodní podnikání a propagace
Ve školním roce 2017/2018 studovalo ve dvou ročnících oboru již pouze 14 studentů.
Ve druhém ročníku 9, ve čtvrtém ročníku 5 studentů. Studenti se aktivně zapojili do
činností organizovaných školou. V rámci učebních osnov vykonávali žáci druhého
ročníku dvoutýdenní odbornou praxi ve firmách. Vzhledem k tomu, že se nejedná
o textilní podniky, ale o firmy s různorodým zaměřením, prováděli studenti většinou
činnosti zaměřené na ekonomiku a účetnictví, příp. práce spojené s administrativou
nebo propagací (např. firma Moravia Propag). Studenti druhého ročníku se zúčastnili
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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. Žáci tak viděli ucelený výrobní proces výroby
tkaniny, který začíná zpracováním vlněného česance (přírodní vlny ovcí) na přízi
a končí tkaním a finální úpravou vlněných tkanin. Všichni žáci 4. ročníku vykonali
praktickou maturitní zkoušku skládající se z kompletního účetního příkladu,
vypracování odborné dokumentace z oblasti textilu a oděvu a zhotovení propagační
tiskoviny na zadané téma. Všech 5 studentek bylo připuštěno k maturitě. Školní část
maturitní zkoušky vykonali 4 studentky v řádném termínu na konci května. U státní
části maturitní zkoušky v jarním termínu neuspěla 1 studentka. Vzhledem k tomu, že
obor dobíhá, neproběhlo přijímací řízení do prvního ročníku.
Vyšší odborná škola
Ve školním roce 2017/2018 byla vyšší odborná škola opět velmi úspěšná
v mezinárodní spolupráci. Jedná se o úspěchy při získávání dotací na zahraniční
mobilitu studentů, absolventů a pedagogů, vyslání stážistů do významných
zahraničních organizací a na přípravu mezinárodní konference.
S vynikajícím hodnocením byl ukončen projekt 2016-1-CZ01-KA102-023794
„Dialog lokálních a evropských přístupů v oborech zaměřených na restaurování
a design oděvu pro zkvalitnění vzdělávání” (zahájení projektu 7/2016), jenž umožnil
odbornou praxi v zahraničí 16 studentům/absolventům a 6 pedagogům oborů
restaurování a design oděvu. Ve sledovaném období 2017/2018 vyjelo 6 studentů
/absolventů a 1 pedagog. Přijímajícími organizacemi byly National Academy of Art
v Sofii (Bulharsko), Goering Institut v Mnichově (Německo), Naturhistorisches
Museum ve Vídni (Rakousko) a ateliéry Alberto Barducci – Restauro Mobili Antichi,
Fiorenza Panchino – Ceramica d´Arte, Francesca Girotti – Restauro Dipinti, Cavalo
Spose, PerArtem, LabOratorio degli Angeli v Bologni a Faenze (Itálie). Na tento
úspěšně ukončený grant přímo navazuje v současný projekt 2017-1-CZ01-KA102035198 „Rozvíjení dialogu lokálních a evropských přístupů v oborech zaměřených na
restaurování a design oděvu pro zkvalitnění vzdělávání,“ který podpoří
studenty/absolventy a pedagogy v obdobném rozsahu. Ve školním roce 2017/2018
bylo realizováno 8 studentských/absolventských stáží a 3 pedagogické, které proběhly
v organizacích Goering Institut v Mnichově (Německo), Universität für Angewandte
Kunst ve Vídni (Rakousko), Muzeum Narodowe W Warszawie (Polsko), Victoria and
Albert Museum v Londýně (Spojené království), University of Lincoln (Spojené
království) a v ateliérech Ian Wall v Southamptonu (Spojené království), Cavallo Spose
a Alice Bloma Sartoria v Bologni a FOS Ceramiche ve Faenze (Itálie). Zároveň se na
podzim 2017 uskutečnily odborné praxe díky dotaci Jihomoravského kraje
Do světa! 2016. Cílovou destinací byl partner JMK, Dolní Rakousko. Všechny stáže
proběhly v restaurátorské dílně Marc Neuhauser – Restaurierung Antiker Möbel.
Podporu získali 4 studenti oboru restaurování nábytku. Na leden 2019 je plánováno
podání nového projektu v rámci výzvy Erasmus+ 2019 a dotace JMK
„Do světa! 2019.“
Škola uspěla se žádostí o dotaci na pořádání mezinárodní konference. Dotaci ve výši
max. 50 % uznatelných nákladů získala od Ministerstva kultury ČR prostřednictvím
Českého výboru ICOM, jehož je škola členem. Dne 26. října 2018 se tak může ve
spolupráci s MU uskutečnit velká mezinárodní konference v kině Scala.
Předpokládaná účast je 250 posluchačů z řad studentů, restaurátorů, konzervátorůrestaurátorů a odborných pracovníků z muzeí, galerií, vědeckých institucí a NPÚ.
Společnou akcí všech oborů VOŠ byla tradičně Brněnská muzejní noc. Tentokrát se
restaurátorské obory a obor Oděvní a textilní design prezentovaly v různých
institucích. Restaurátoři byli v Muzeu města Brna na hradě Špilberk a oděvní designéři
v Místodržitelském paláci Moravské galerie.

Na zahraniční praxi v Cavalo Spose v Bologni

Obhajoba absolventské práce na oboru Restaurování
nábytku
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Konzervování a restaurování keramiky
Školní rok 2017/2018 byl pro obor Konzervování a restaurování keramiky zajímavý
z pohledu dvou zahraničních stáží absolventek oboru. Díky vytrvalé práci Petra
Ondráčka se podařilo umístit absolventky do odborných institucí v Itálii a Polsku.
Obor však nebyl v tomto školním roce z důvodu opakovaného nenaplnění ročníku
aktivní. Pro zvýšení atraktivity byl vzdělávací program rozšířen o 3D digitální
technologie, kamnářství a štukatérství pod vedením zkušeného keramika a pedagoga
MgA. Marka Diase. V této podobě byl akreditační komisí MŠMT vzdělávací program
nově akreditován pro období 2018–2024.
Absolventka na praxi ve FOS Ceramiche Faenza v Itálii

Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby
Ve školním roce 2017/2018 bylo vedle teoretické výuky zrestaurováno na 30 kusů
dřevěných předmětů a nábytku. Mezi nejzajímavější patří postel ze 17. století
s bohatou řezbou, rokoková vitrína s akantovými motivy, barokní cechovní truhlice
s inkrustacemi nebo kolébka z 19. století.
Studenti absolvovali kurzy řezbářství a vyplétání sedacího nábytku. Do praxe byla
uvedena historická technologie vlnité lišty, která našla uplatnění u závěrečných prací.
V rámci výuky došlo k hlubšímu propojení chemie a restaurátorské praxe při analýzách
materiálů. Obory restaurování malby a nábytku intenzivně spolupracovaly při výuce
společné problematiky fládrování nebo zlacení historických mobiliárních kusů.
V ateliérech proběhlo dovybavení ručním nářadím, byla zakoupena přesná pásová pila
a odsavač pilin k čelní brusce. Sklad materiálu byl doplněn úložným systémem pro dýhy.
V rámci pravidelných studentských praxí proběhlo ukončení šestého a zahájení
sedmého ročníku Slavkovského restaurování. Tradiční spolupráce školy a zámku
Slavkov, při které je v návštěvních prostorách konzervován mobiliář, se těšila široké
mediální pozornosti. Další stáže probíhaly na muzejních konzervátorských pracovištích
nebo v soukromých ateliérech. Konzervátorské obory byly propagovány formou
praktických ukázek během Muzejní noci na hradě Špilberk nebo prostřednictvím
rozhovorů pro média, jako je Česká televize, Český rozhlas a Rádio Petrov.
Výuku rozšířily komentované exkurze v muzeích jako je Hofmobiliendepot,
Lichtenštejnská sbírka, MAK nebo Schönbrunn ve Vídni. Dále na zámcích Bučovice,
Rájec Jestřebí, Kroměříž nebo v depozitáři nábytku Moravské galerie a také
v adamovském kostele, kde je vysoko ceněný vyřezávaný Světelský oltář. Vybraní
studenti, absolventi a pedagogové se zúčastnili zahraničních stáží v rámci programu
Erasmus+.
Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik
Nastupující studenti zahájili tradičně školní rok plenérem v Mikulově, kde mají
jedinečnou možnost studovat uměleckohistorické objekty v jejich přirozeném
prostředí. Druhý ročník se věnoval nástěnným technikám, přičemž první téma bylo
sgrafito. Dvouměsíční odborné praxe v závěru druhého a na začátku třetího ročníku
proběhly pod vedením restaurátorů soukromých restaurátorských firem nebo
u zahraničních odborných institucí. Po ukončení praxí se uskutečnil oborový seminář
a kurz tvorby umělého mramoru.
Vedle teoretické přípravy byla důležitá praktická průprava studentů během provádění
technologických kopií, prostřednictvím tradičních technik nástěnných, deskových
a závěsných obrazů. V oblasti restaurování se studenti podíleli na restaurování
předmětů, jež jsou především sbírkovými kusy muzeí a galerií, římskokatolických
farností nebo soukromých sběratelů. V tomto školním roce byly zajímavými
restaurátorskými artefakty např. obrazy z Muzea města Brna, oltářní obraz sv. Barbory
z kaple na Hradišti ve Znojmě, zlacená dřevořezba anděla z Uničova, polychromované
sochy z Kostelní Myslové a malovaná truhla z Vlastivědného muzea Olomouc.
Vybraní studenti a pedagogové absolvovali zahraniční stáže v programu Erasmus+.

Práce v ateliéru Restaurování nábytku

Před obhajobami absolventských prací VOŠ

Noc muzeí na hradě Špilberk
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Oděvní a textilní design
Studenti třetího ročníku byli posledním ročníkem, který měl tříměsíční odbornou praxi.
Druhý ročník již převzal systém z restaurátorských oborů, absolvoval měsíční praxi
v závěru druhého ročníku, druhý měsíc praxe budou mít na začátku třetího ročníku.
Třetí měsíc v závěru třetího ročníku bude využit pro tvorbu absolventské práce ve
školních ateliérech, nikoliv v různorodých podmínkách smluvních partnerů.
Studenti a pedagogové oboru byli opět velmi aktivní v prezentaci svých projektů
a semestrálních prací. V září se obor účastnil akce Dny otevřených ateliérů v Paláci
šlechtičen Etnografického ústavu Moravského zemského muzea. Představil se výstupy
projektu Folklorstyl II a kolekcí modrotiskových modelů našich studentů. Další
zajímavou akcí byla měsíční výstava prací studentů střední a vyšší odborné školy
v Galerii 1602 ve Slatině u Jevišovic. Výstavu zahájila módní přehlídka studentských
prací. Během výstavy pak probíhaly komentované prohlídky. Studenti
a čerství absolventi prezentovali své kolekce v rámci akce Malá noc módy. V listopadu
uspořádala škola odborný seminář Olo Křížové na téma Fashion video a marketing
v módě. Významnou školní akcí byla brněnská muzejní noc s instalací modelů našich
studentů přímo v prohlídkovém okruhu Místodržitelského paláce Moravské galerie.
Studenti vytvořili také kolekci recyklovaných oděvů pro Nadaci Veronica, která byla
představena na akci Vision 2018. Dále se studenti se svými modely prezentovali na
folklorním festivalu v Tvrdonicích, Mendelově univerzitě v Brně, přehlídce Móda
a flóra v Rajhradě a v Dolních Bojanovicích. V rámci akce RE:PUBLICA byla na BVV
vytvořena instalace Móda v divadle.
Studenti absolvovali exkurze v modrotiskové dílně Danzinger v Olešnici, ve fundusu
a dílnách filmových ateliérů Barrandov v Praze a také workshop ve firmě Moraviaflor
Olešnice. Během celého roku se studenti aktivně účastnili vedení kurzů šití
a modelování pro veřejnost v Rebelion. Jako každý rok proběhla návštěva výstavy
Designblok Praha, veletrhu STYL-KABO Brno a galerie Sovovy mlýny v Praze. Vybraní
studenti, absolventi a pedagogové absolvovali zahraniční stáže v rámci programu
Erasmus+.

Důležité investiční akce
Na podzim 2017 započala a na jaře 2018 byla dokončena velká investiční akce za
téměř 5 milionů Kč na vybudování školního hřiště v objektu Francouzská 101
a znovupostavení jeho zděného oplocení. Uskutečnila se tak akce, která byla již čtyřikrát
v žádostech o dotace a hrozila havarijním stavem – zřícením opěrné zdi dovnitř hřiště.
Tomu zabránilo vystavění nového oplocení a zabezpečení severního svahu pomocí
gabionů. Díky stavební akci se také vyřešil dlouhodobý problém s padající zdí do ulice
Přadlácká, byla postavena nová opěrná zeď z pohledových cihel. Antukové hřiště, jež
bylo velmi nákladné udržovat, nahradilo hřiště s umělým povrchem. Navazujícím
projektem je úprava zeleně v blízkosti hřiště, což škola řeší svépomocí. Dokončena
byla první etapa – výsadba vzrostlých stromů a keřů. Další etapy se budou zabývat
zajištěním svažitého terénu půdopokryvnými rostlinami.
Část areálu školy, tzv. budova C, se dlouhodobě potýká s problémy zkřivených nebo
jinak poškozených oken a vysokým prostupem tepla zejména u střech tvořených
betonovou mazaninou a přes světlíky s jednoduchým sklem. Problémem zateplení
budovy se zabýval inženýrský projekt, který byl zpracován a v závěru roku 2018 bude
použit jako součást žádosti o finanční dotaci z Operačního programu pro životní
prostředí.
Zřizovatel školy souhlasil s investičním záměrem vybudovat venkovní výtah. Byl tedy
vypracován projekt na výtah, který by školní dvůr propojil s jedním přízemním a čtyřmi
nadzemními podlažími. Výtah bude sloužit k bezbariérovému přístupu a k přesunu
těžších břemen. Výtah by měl být dokončen v roce 2019.
Koncem školního roku byla také odborně opravena střecha na hlavní budově
Francouzská 101, kde na mnoha místech zatékalo. Byl také odstraněn telefonní střešník,
který na střeše zůstal z minulých let. Po havárii v zázemí ředitelství (prasklá hadice)

Instalace Móda v divadle v rámci akce RE:PUBLICA
Módní přehlídka na Malé noci módy v Mosilana Hub

Nové hřiště a nové opěrné zdi v areálu Francouzská 101
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musela být vyměněna podlaha za novou, parketovou, současně s touto pojistnou
událostí byly položeny parkety i jinde (vstupní prostor na oboru Ekotextil) a vybroušeny
a povrchově upraveny také sborovna a nová knihovna. Sborovna získala nový nábytek
i s kuchyňkou jako zázemí pro pedagogy, také nový prostor knihovny byl vybaven regály
na knihy. Technickými regály s vysokou užitnou hodnotou a možností většího zatížení
byla vybavena modelovna v přízemí. Pro Ekotextil design se zakoupily nové šicí stroje,
speciální stojanový šicí stroj na kůži přibyl v dílně Designu interiéru a textilu, kde byla
také jednotka pro sítotisk doplněna o osvit. Celkem 5 výkonných PC bylo zakoupeno pro
speciální potřeby tří oborů. Pro běžné kancelářské potřeby i pro publikování od stolu
(DTP) se kupují repasovaná PC za čtvrtinu původní ceny.
V budově Husova 10 byla horolezecky opravena část římsy ve dvoře a část římsy na
severní straně budovy. Logisticky náročnější byla oprava zborceného betonového
kanalizačního potrubí ve dvoře. Po vykopání starého a nahrazení novým byla opravená
část vyasfaltována. Betonovou směsí byly také zarovnány z dřívějších oprav všechny
další nerovnosti ve dvoře. Sanována byla také zvlhlá část fasády ve dvoře.
V komunikačních prostorách sklepa byla položena nová litá podlaha, prostory byly
vymalovány a omítky opraveny. V aule ve čtvrtém patře vznikla dvě pracoviště
s regulovatelným osvětlením pro figurální kresbu.

Klubovna a předsálí staré a budoucí nové knihovny

Údaje o výsledcích inspekční a jiné kontrolní činnosti
Během října 2017 byla na škole provedena veřejnosprávní kontrola na využití
poskytnuté neinvestiční finanční podpory z rozpočtových prostředků JM kraje ve
formě dotace na realizaci projektu „Rozvíjení spolupráce s restaurátorskými ateliéry
v Dolním Rakousku formou odborných praxí“. Kontrolované období bylo od
1. 1. 2017 do 24. 10. 2017. Poskytnuté finanční prostředky byly čerpány v souladu
s předpisy, nápravná opatření nebyla uložena. Pravidelné revize i kontroly BOZP
probíhají podle stanovených harmonogramů.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola není zapojena do programu v rámci celoživotního vzdělávání.

Klauzurní fotografie Adély Mackové a Venduly
Chrápavé, téma BARVA, BARVA, BARVA! (Fotografie)

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na škole existuje odborová organizace. Škola spolupracuje s řadou vzdělávacích
institucí, odbornými podniky, soukromými firmami apod., především v rámci
odborných praxí, viz příloha.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Hodnocení práce metodiků prevence SŠUD
V Preventivním programu (PP) bylo definováno několik různých oblastí prevence.
Jedná se o primární prevenci zneužívání návykových látek, prevenci šikany,
kyberšikany, poruch příjmu potravy, rizikového sexuálního chování, chování v dopravě
a extrémismu. Prevence je realizována formou besed, přednášek a výukových
programů pořádaných spolupracujícími organizacemi i během běžné výuky (témata
prevence jsou zařazována do hodin občanské nauky, anglického jazyka, českého
jazyka, tělesné výchovy, chemie a IKT).
Během školního roku 2017/2018 absolvovali žáci prvního ročníku program Základy
sebeobrany pod vedením lektorky Ivany Kafkové, Dr.h.c., a adaptační program Na
jedné lodi, realizovaný PPP Sládkova. Žáci druhých ročníků absolvovali program pod
vedením studentů Lékařské fakulty MU Zdraví v hrsti – Nástrahy moderní doby. Žáci
druhých a třetích ročníků se zúčastnili besedy s paní Sosnarovou, pamětnicí internace
v sovětském gulagu, a workshopů Kritické čtení – Fake News (pod záštitou MU).

Filip Kartouz, maturitní práce, model STRUHAROVA
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Pro žáky třetích ročníků byly přichystány přednášky Diecézního muzea – Lidé knihy,
dále přednáška Možnost studia a dobrovolnictví v EU (Jihomoravský kraj) a návštěva
kanceláře ombudsmana České republiky. Nadále jsme zapojeni do projektu Jeden
svět na školách a do projektu Nenech to být k prevenci šikany a kyberšikany. Byla
navázána úzká spolupráce s krizovým centrem Spondea při ČČK Brno, o. p. s.
v souvislosti s intervencí po tragické události ve 3. ročníku.
Během školního roku se neobjevily závažné problémy týkající se sociálně nežádoucích
jevů. Obě metodičky prevence spolupracují s výchovnými poradkyněmi, třídními učiteli
i ostatními vyučujícími, především s vyučujícími občanského základu. Ke zlepšení
práce metodiků prevence přispívá i odborné metodické vedení Pedagogickopsychologické poradny Brno, která pravidelně pořádá schůzky metodiků prevence
a odborné semináře, jichž se obě metodičky účastní.

Markéta Zrníková, maturitní práce (Fotografie)

Mgr. Petra Lužová, Mgr. Jaroslava Študentová, metodičky prevence

Hodnocení práce výchovného poradenství
Práce výchovných poradkyň probíhala v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb.
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a č. 27/2016 Sb.
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Po celý školní rok docházelo k součinnosti a konzultacím nejen mezi výchovnými
poradkyněmi na obou pracovištích školy, ale i s metodičkami prevence a třídními
učiteli. Zlepšila se spolupráce s PPP Kohoutova Brno, její pracovnice navštívily naši
školu a osobně se podílely na vyhodnocení podpůrných opatření 2.–5. stupně. Obě
výchovné poradkyně se zúčastnily pracovního semináře PPP Brno v rámci metodického
vedení výchovných poradců. Hlavní činností výchovných poradkyň je péče o žáky
a pomoc žákům s výukovými obtížemi, popř. s vysokou absencí, informační činnost
a zajištění dobré komunikace mezi učitelským sborem, rodiči a žáky školy.
Pracovní náplň výchovného poradenství vychází z plánu práce, který je dle potřeb
doplňován a aktualizován. V září je tradičně věnována pozornost nastupujícím žákům
prvních ročníků, doplňuje se evidence žáků s podpůrnými opatřeními. Konzultace jsou
vedeny s vyučujícími, kde jsou osvětlovány vhodné metody a organizace výuky.
Osvědčily se seznamovací programy Na jedné lodi, které absolvují všechny první
ročníky. Letos byl navíc velmi kladně přivítán projekt primární prevence Osobní
bezpečnost.
Po čtvrtletních a pololetních pedagogických konferencích jsou rozebírány výukové
obtíže, popř. vysoké absence s vybranými žáky, jejich zákonnými zástupci, třídními
a oborovými učiteli. Pro žáky se zdravotními potížemi byly letos pro část Francouzská
vypracovány ve spolupráci s třídními učiteli tři plány pedagogické podpory. Ve čtvrtých
ročnících směřuje vedení žáků k úspěšnému složení maturitních zkoušek
a k poradenství při volbě povolání. V letošním roce uplatňovali čtyři žáci SPUO 2,
14 žáků SPUO 1; byla proto nutná velmi intenzivní spolupráce s odbornými učiteli
i s příslušnými pedagogicko-psychologickými poradnami.
V průběhu roku jsou nejčastěji řešeny prospěchové problémy, drobné kázeňské
přestupky a zvýšená absence. Celkem se konalo 17 výchovných komisí, z toho některé
s kontrolními sezeními. Většinou vedly k zlepšení práce žáků, v některých případech
ale i k přerušení studia ze zdravotních důvodů.
Pedagogové, třídní učitelé, vedoucí oborů i vedení školy se snaží vytvořit inspirativní
a kultivované prostředí, ve kterém se naši žáci budou cítit dobře, a budou dosahovat
dobré studijní výsledky.

Markéta Zrníková, maturitní práce (Fotografie)

Josefína Strublová, klauzurní práce na téma BARVA,
BARVA, BARVA! (Fotografie)

Mgr. Romana Haluzová, Mgr. Jiřina Rešková, výchovné poradkyně

Absolventská práce Gabriely Kostkové (VOŠ)
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Zpráva o BOZP a PO za školní rok 2017/2018
Proškolení všech zaměstnanců v oblasti BOZP a PO je prováděno pravidelně. V oblasti
BOZP bylo školení provedeno dne 9. 4. 2018 a v oblasti požární ochrany dne 6. 9.
2017. Prověrka BOZP byla realizována dne 6. 4. 2018 za účasti osoby odborně
způsobilé (Ing. Romaněnko), preventisty (Mgr. Vlčková), správce objektu (p. Horáček)
a zástupce odborové organizace (Mgr. Vlčková). Zjištěné závady jsou průběžně
odstraňovány. Požárně preventivní prohlídka a kontrola dokumentace PO byla
provedena dne 28. 8. 2018. Nebyly zjištěny zjevné závady.
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 tlakového zařízení, komínových
průduchů, elektrického zařízení, požárně bezpečnostního zařízení a revize
tělovýchovného nářadí a zařízení).
Cvičný požární poplach se uskutečnil 7. 9. 2018 za účasti všech přítomných osob
v objektu školy. Požární poplach proběhl bez problémů, hodnocení je zapsáno
v požární knize.
Mgr. Renata Vlčková, preventista BOZP a PO
Rozbor školní úrazovosti – pracoviště Husova 10
Ve školním roce 2017/2018 bylo v knize školních úrazů zaevidováno celkem
šest záznamů úrazů žáků, řádně vyplněno a odevzdáno bylo pět záznamů, všech pět
bylo pojišťovnou odškodněno. Dva úrazy se staly při lyžařském výcviku (úraz kolene
a pohmožděné zápěstí), dva na chodbě a ve vnějších prostorách školy (vymknuté
kotníky), jeden v hodině tělesné výchovy (natržený sval) a jeden při přípravě školní
výstavy (pořezání při manipulaci se sklem).
Ve všech případech nebyly nikým porušeny žádné předpisy a byla učiněna nápravná
opatření pro předcházení vzniku úrazů. Žáci byli vždy předem poučeni o bezpečnosti
a chování ve škole a při školních akcích. Po nehodě byli žáci opětovně poučeni. Po
úrazech v TV jim byla připomenuta pravidla sportovních her a tělovýchovných činností.
Po úraze při výuce odborných předmětů byly žákům připomenuty zásady práce
s pomůckami a bezpečnostní pravidla při jejich používání. Poučení žáků o bezpečnosti
jsou vedena v třídních knihách jednotlivých tříd a na podpisových listinách.
Zaměstnanci byli seznámeni s rozborem školní úrazovosti dne 28. 8. 2018.

Z maturitních prací Jana Smejkala (Design oděvu)

Maturitní práce Anny Hájkové (Design oděvu)

RNDr. Miroslav Moser, preventista BOZP a PO

Rozbor školní úrazovosti – pracoviště Francouzská 101
Ve školním roce 2017/2018 bylo na střední škole zaznamenáno a v knize školních
úrazů zaevidováno 5 lehkých úrazů žáků. Záznam o úrazu žáka byl vyplněn a řádně
odeslán. Jeden žák byl odškodněn hned po ukončení léčby. V šicí dílně se staly 2 úrazy,
ve výtvarné dílně 2 úrazy a na školních schodech 1 úraz.
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 ochraně zdraví ve škole, v tělocvičně, v dílnách i na mimoškolních akcích. Po úrazu
byli žáci opětovně poučeni. Záznamy Poučení žáků o bezpečnosti s podpisy žáků jsou
uloženy u třídních učitelů a vedeny ve třídních knihách jednotlivých tříd. S rozborem
školní úrazovosti byli zaměstnanci seznámeni 8. 10. 2018.
Na vyšší odborné škole byly zaznamenány a v knize školních úrazů zaevidovány
2 drobné úrazy studentů v nábytkářské dílně a v ateliéru malby. Nikým nebyly porušeny
žádné předpisy a byla učiněna nápravná opatření pro předcházení vzniku úrazů.
Studenti byli vždy předem poučeni o bezpečnosti a chování ve škole. Poučení studentů
o bezpečnosti jsou vedena v třídních knihách jednotlivých tříd.
S rozborem školní úrazovosti byli zaměstnanci seznámeni 8. 10. 2018.

Mgr. Renata Vlčková, preventista BOZP a PO

Absolventská práce Báry Minol, téma ENTITY (VOŠ)
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Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,
údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Ve školním roce 2017/2018 byl úspěšně ukončen projekt 2016-1-CZ01-KA102023794 Dialog lokálních a evropských přístupů v oborech zaměřených na
restaurování a design oděvu pro zkvalitnění vzdělávání (zahájení projektu 7/2016),
jenž umožnil odbornou praxi v zahraničí 16 studentům/absolventům a 6 pedagogům
oborů restaurování a design oděvu. Ve sledovaném období 2017/2018 vyjelo
6 studentů/absolventů a 1 pedagog. Díky ušetřeným finančním prostředkům a včasné
finanční rozvaze mohl být podpořen jeden absolvent navíc a jedna stáž byla
prodloužena o jeden měsíc (v celkovém počtu viz výše již zohledněno). Grant byl
úspěšně v plné výši vyčerpán. Přijímajícími organizacemi byly National Academy of Art
v Sofii (Bulharsko), Goering Institut v Mnichově (Německo), Naturhistorisches
Museum ve Vídni (Rakousko) a ateliéry Alberto Barducci – Restauro Mobili Antichi,
Fiorenza Panchino – Ceramica dęArte, Francesca Girotti – Restauro Dipinti, Cavalo
Spose, PerArtem, LabOratorio degli Angeli v Bologni a Faenze (Itálie). Tento projekt
byl ukončen v dubnu 2018. Celková částka, kterou škola získala, je 58 883,- eur.
Na něj přímo navazuje současný projekt 2017-1-CZ01-KA102-035198 Rozvíjení
dialogu lokálních a evropských přístupů v oborech zaměřených na restaurování
a design oděvu pro zkvalitnění vzdělávání, který podpoří studenty /absolventy
a pedagogy v obdobném rozsahu jako projekt předcházející. Ve školním roce
2017/2018 bylo realizováno 8 studentských/absolventských stáží a 3 pedagogické,
které proběhly v organizacích Goering Institut v Mnichově (Německo), Universität für
Angewandte Kunst ve Vídni (Rakousko), Muzeum Narodowe v Warszawie (Polsko),
Victoria and Albert Museum v Londýně (Spojené království), University of Lincoln
(Spojené království) a v ateliérech Ian Wall v Southamptonu (Spojené království),
Cavallo Spose a AliceBlomaSartoria v Bologni a FOS Ceramiche ve Faenze (Itálie).
Celková výše tohoto přiděleného grantu činí 59 559,- eur.
Zároveň se uskutečnily odborné praxe díky dotaci Jihomoravského kraje Do světa!
2016 na podzim 2017. Cílovou destinací byl partner JMK Dolní Rakousko. Všechny
stáže proběhly v restaurátorské dílně Marc Neuhauser – Restaurierung Antiker Möbel.
Podporu získali 4 studenti oboru restaurování nábytku v celkové výši 120 592,- Kč.
Ve školním roce 2017/2018 začala škola s realizací projektu Šablony SŠ a VOŠ v rámci
operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je dvouletý, realizovaný
v termínu od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2019. Škola byla podpořena částkou
1 485 830,- Kč. Projekt je zaměřen na kombinaci témat: personální podpora,
osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podpora extrakurikulárních aktivit, přičemž
skladba aktivit odráží výstup z analýzy potřeb SŠ a VOŠ v rámci projektu P-KAP
OPVVV a zájem pedagogických pracovníků. Díky projektu získá škola personální
podporu v podobě školního psychologa, a to na období školního roku 2018/2019,
osm pedagogických pracovníků SŠ se rozhodlo pro DVPP v oblasti cizích jazyků
v rozsahu 80 hodin, jeden pro DVPP v oblasti čtenářské gramotnosti. Celkem pět
pedagogů je zapojeno do aktivity CLIL ve výuce na SŠ. Do projektu je zapojena také
vyšší odborná škola s aktivitami stáží pedagogů u zaměstnavatelů, tandemovou
výukou, metodou CLIL ve výuce na VOŠ a vzděláváním pedagogických pracovníků VOŠ
v oblasti ICT a cizích jazyků.

Absolventské práce Terezy Sirůčkové Trojitá bohyně
a Báry Minol – ENTITY (zcela nahoře), (obě VOŠ)

Barbora Kopečková, klauzura na téma BARVA, BARVA,
BARVA! (Fotografie)
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Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017 v dělení na
střední školu a vyšší odbornou školu
Výnosy (v tisících Kč)

Státní dotace
Dotace od obce
Školné
Grant EU
Produktivní práce žáků
Příjmy z hospodářské činnosti
Ostatní příjmy
Výnosy celkem

SŠ
41 687
8 954
0
922
4
265
2 234
54 066

VOŠ
8 892
1 705
459
693
291
0
58
12 098

Celkem
50 579
10 659
459
1 615
295
265
2 292
66 164

SŠ
29 645
968
10 816
174
77
12 727
0
132
54 539

VOŠ
6 398
246
2 307
17
1
2 642
0
0
11 611

Celkem
36 043
1 214
13 123
191
78
15 369
0
132
66 150

Náklady (v tisících Kč)

Výdaje na prostředky na platy
Výdaje na ost. platby za prov. práci
Odvody zdrav., soc. pojištění, FKSP
Výdaje na učeb. pomůcky
Výdaje na další vzdělávání zaměst.
Ostatní provoz. náklady
z toho nájemné
Výdaje v rámci hospodářské činnosti
Náklady celkem

Investiční výdaje v roce 2017 celkem
Zdroje – státní rozpočet
– vlastní (FRIM)

Zaujetí na plenéru (Grafický design)
Kovářský workshop na školním dvoře

2 120
1 539
581
Absolventská práce Terezy Sirůčkové Trojitá bohyně
Bára Minol a její Entity (nahoře)

Studenti Grafického designu Kryštof Vaculík, Karolína
Pravdová a Ondřej Zábojník na Velvyslanectvi České
republiky ve Vídni (dole)
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