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Nela Jedounková, maturitní práce, Design oděvu, foto Ota Nepilý

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

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 2018/2019
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)

Stanislav Průša, přístavba RD, maturitní práce, Design
interiéru

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
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

Viktor Krejčíř, Viry, klauzurní práce, Grafický design
Eliška Tichá, Kytice, absolventská práce, Design oděvu

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
Ve školním roce 2018/2019 bylo na střední škole celkem 12 oborů vzdělávání,
11 uměleckých a 1 neumělecký. Na vyšší odborné škole se vyučovaly 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
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.

1

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) nebo po skupinách (cizí jazyk, tělocvik). Na střední škole v části
Husova studovalo 252 žáků, v části Francouzská 218 žáků, dohromady bylo na střední
škole 470 žáků. Na vyšší odborné škole studovalo celkem 76 studentů, z toho 48
restaurování a 28 oděv. Škola měla na všech svých pracovištích celkem 546 studentů.
Všechny stavy se vztahují k datu 30. 9. 2018.
Obor Restaurování a konzervování keramiky nebyl opět otevřen, několika zájemcům
bylo doporučeno přihlásit se na jiný restaurátorský obor.
Školská rada 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 DiS., 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 od druhého pololetí školního roku
2018/2019 podařilo sjednotit dovážení stravy z jedné kuchyně, a to z gymnázia
Brno-Bystrc.
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 vyučující na většinu pořádaných akcí v těchto
institucích volný vstup. V budovách školy jsou zřízeny knihovny, jež jsou průběžně
doplňovány beletrií a také 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 na internetu.
Škola pro své žáky a studenty (nyní již v obou budovách) pořádá řadu akcí, vedle
oborových, které jsou vyjmenovány dále, to jsou akce ročníkové: pro 1. ročník lyžařský
kurz, pro 2. ročník vodácký kurz. K doplnění výuky předmětu dějiny výtvarné kultury
se ve školním roce 2018/2019 konaly odborné exkurze do zahraničí, jejich cílem bylo
umožnit studentům jedinečný kontakt s originálními uměleckými díly. Právě výuka
„před originály“ je nenahraditelnou součástí studia. Pro studenty prvních
a druhých ročníků jsme připravili návštěvu vídeňských muzeí. Čtyřdenní exkurze pro
žáky druhých ročníků nabídla německá muzea – drážďanský Zwinger, berlínské
muzeum Pergamon nebo Židovské muzeum. Součástí exkurze byly také návštěvy
významných architektonických památek – Einsteinova věž v Postupimi, zámek
Sanssouci nebo budova Reichstagu. Studenti třetích ročníků vyjeli na týdenní exkurzi
do Itálie, která začínala návštěvou kaple Scrovegniů v Padově s unikátními freskami
od Giotta, pokračovala přes Veronu do Vicenzy, dále vedla do Sieny s jedinečnou
cihlovou architekturou. Florencie nabídla nejen renesanční umění, ale i výstavu
Antony Gormley v galerii Uffizi. Dva dny věnované návštěvě Říma a Vatikánu pomohly
studentům utřídit znalosti antického, renesančního i barokního umění. Čtvrtý ročník
odjel na podzim 2018 na exkurzi do Paříže, v prosinci se realizoval zájezd do
Budapešti. Výuku pravidelně doplňujeme také návštěvami aktuálních výstav
v brněnských muzeích a galeriích. Oblíbenou součástí studia se staly architektonické
procházky po významných stavbách města Brna. Se studenty druhých ročníků
objevujeme „Brno gotické“, se studenty třetích ročníků „Brno barokní.” Architekturu
brněnské okružní třídy poznali studenti čtvrtých ročníků.
Studenti 3. ročníku navštívili brněnskou synagogu (výjimečnou i tím, že je postavena
ve funkcionalistickém stylu), kde proběhla krátká přednáška o historii Židů v Brně.
Poté se akce přesunula do prostor Židovského muzea v Brně, kde se studenti zapojili
do workshopu zaměřeného na dějiny antisemitismu. Čtvrtý ročník se zúčastnil akce
„Živá knihovna” pořádané organizací Amnesty International. Studenti měli možnost
v malých skupinkách „listovat živými knihami” – debatovat s pěti zajímavými hosty,
lidmi s neobvyklými životními osudy.

Vodácký kurz na řece Otavě

Ze zájezdu oboru Restaurování nábytku vyšší odborné
školy do Pergamon muzea v Berlíně

Pohled do výstavy Šílený hedvábník v Praze

Studenti školy před Muzeem umění v Budapešti
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Střední škola umění a designu – obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou (stav k 30. 9. 2018):
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

65
65
60
62
252

3
3
2
2
10

58
58
54
48
218

Počet žáků

celkem

6
6
5
5
22

123
123
114
110
470

Vyšší odborná škola – obory vzdělání vyšší odborné školy (stav k 30. 9. 2018):

Ročník

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

1.
2.
3.
Celkem

1
1
1
3

14
6
8
28

obory Restaurování

2
2
2
6

20
16
12
48

celkem

3
3
3
9

V září 2018 proběhl Kurz tvůrčího psaní v Mikulově, kterého se účastnili studenti
4. ročníku. Akce je tradičně zaměřená na rozvoj stylistických dovedností, sebereflexi
a kritický přístup k tvorbě autorského textu. Z vybraných prací následně vznikl
almanach „Bílé zlato”, který studenti sami graficky upravili a vysázeli. Dne 23. 4. 2019
navštívili studenti 4. ročníku divadelní představení Amerika v Divadle Husa na
provázku. Po představení proběhla pro zájemce diskuse o tvorbě Franze Kafky
a konkrétním dramatickým zpracováním jeho díla. V červnu navštívili studenti prvních
a druhých ročníků tři představení Dvorního divadla. Všechna představení byla
opatřena lektorským úvodem, studenti byli seznámeni nejen s dramatikou divadla,
autory, ale také s pojetím komorních divadelních scén.
Dne 27. 6. 2019 se uskutečnila akce „Šuřka Afterlife”, setkání studentů s několika
výraznými absolventy školy (Jakubem Ra Svobodou – fotografem, Dao Linh –
ilustrátorkou, Veronikou Rút Novákovou – grafickou designérkou, Šimonem Křížem –
výtvarným umělcem a pedagogem, Mikulášem Křížem – producentem a grafikem,
Danem Krajčovičem – grafickým designérem a podnikatelem), kteří formou krátkých
komentovaných prezentací představili svůj pracovně umělecký vývoj od maturity
k současnosti. Poté následovala volná diskuse, během které mohli studenti se svými
staršími kolegy pohovořit, navázat spolupráci apod.
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,
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.
Stejně jako v předchozích letech se i letos v lednu škola zapojila do projektu EDISON
AIESEC, což je vzdělávací projekt pro základní a střední školy, který funguje pod
záštitou MŠMT a jeho cílem je především podpora mezikulturního vzdělávání dětí
a mládeže. Celý týden mají žáci a studenti možnost strávit neobvyklé vyučovací hodiny
s cizinci, dozvědět se zábavnou formou mnohé informace o vzdálených zemích,
navázat kontakty se zajímavými lidmi. Poznají jiné, často exotické kultury, učí se
aktivně používat anglický jazyk a získají motivaci ke studiu jazyků i v jejich budoucím
životě.
Mnoho dalších akcí bylo připraveno na jednotlivých oborech střední nebo vyšší
odborné školy, informace jsou popsány pod aktivitami příslušných oborů.

34
22
20
76

Obálka almanachu z kurzu tvůrčího psaní, grafická
úprava Klára Bárová, 4. ročník, Grafický design
Záběr z akce Šuřka Afterlife, plakát na akci
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Celkový přehled personální situace (stav k 30. 9. 2018)
Počty pracovníků školy ze všech částí (přepočtený stav)
Útvar
Pedagog. pracovníci

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

Nepedagog. pracovníci

Celkem
1
85,1
3
86,1
26,28

Na místo asistentky pedagoga pro žákyni na oboru malířství byla přijata absolventka
naší školy MgA. et Mgr. Drahomíra Maloušková, není uvedena v součtu pedagogů.
Kvalifikace a aprobovanost
Odborná kvalifikace (v %)
Aprobovanost (viz pokyn – v %)

Učitelé SŠ a VOŠ
99,1
100

Věkové složení pedagogických pracovníků
Věk
Učitelé SŠUD Hus.
do 29 let
3
30–39 let
6
40–49 let
7
50–do vzniku nároku na SD
17
Důchodový věk
8*
Celkem
41
* včetně ředitele

Učitelé VOŠR
0
3
6
3
4
16

Učit. SŠ a VOŠ Fr.
4
11
17
13
2
47

Dorota Lexová, Krvavé jeviště aneb vraždy podle
Shakespeara, absolventská práce, Design oděvu,
foto nahoře i dole

Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků (celkem)
Bc. Filip Dufka dokončil v červnu 2019 vysokoškolské studium a obdržel titul Ing.
Bc. Silvie Malendová studovala ve školním roce 2018/2019 na Pedagogické fakultě
v kombinované formě studia navazujícího magisterského studijního programu
Učitelství pro střední školy. Školení k DPS začal tento rok studovat Mgr. Ondřej Klus.
Osvědčení k způsobilosti Zadavatel získal Ing. arch. Jan Šárka. Rozšíření způsobilosti
k výkonu funkce pro zadavatele PUP absolvovalo pět pedagogů: Mgr. Linda
Butschková, MgA. Kateřina Spáčilová Blažková, MgA. Jan Fišer, Mgr.A. Iveta Konečná
a Mgr. Lucie Pernesová. Konzultačního semináře pro management škol,
organizovaného Cermatem v rozsahu 4 hodin, se zúčastnila Mgr. Jiřina Rešková, která
obdržela certifikát o absolvovaném vzdělávacím programu Inspirace pro zvyšování
kvality vzdělávání na úrovni školy (3,5 hodiny), osvědčení General Data Protection
Regulation (4 hodiny), osvědčení Právní a ekonomické aspekty v praxi ředitele školy
v systému DVPP (16 hodin), Právní poradna (5 hodin) a absolvovala celodenní
vzdělávací kurz Radikální změny ve financování škol od 1. 9. 2019 v praxi.
Mgr. Karolína Kohoutková absolvovala seminář Módní a reklamní fotografie:
Intenzivní výcvik. Konference Podpora digitálního vzdělávání v rámci projektu KAP
(6 hodin) se zúčastnil Ing. Karel Fišer. Taktéž úspěšně absolvoval seminář Pracovní
doba – její rozvrhování a důsledky novely ZP. Všechny vyučující anglického jazyka (7)
se zúčastnily srpnové konference pořádané OUP Leading the Way a červnového
semináře Oxford Exam Trainer. Mgr. Sabolová, Mgr. Švaňhalová, Mgr. Zelinková,
Mgr. Študentová a Mgr. Střelcová se účastnily konference ELT P.A.R.K. International
Conference for Teachers of English – teaching methods, Mgr. Zelinková v březnu 2019
absolvovala jednodenní konferenci Polygloti se nebiflují. Vyučující se průběžně
vzdělávají i formou e-learningových kurzů. Do března 2019 probíhaly kurzy anglické
konverzace pro všechny vyučující anglického jazyka v rámci projektu Šablony do škol.

Eliška Tichá, Kytice, absolventská práce, Design oděvu
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V rámci stejného projektu probíhala příprava pedagogů a následná výuka CLIL
v hodinách ekologie, počítačové grafiky a animace i výtvarné přípravy. Akreditovaného semináře o potírání xenofobie, rasismu a antisemitismu pomocí svědectví
pamětníků, e-learningové aktivity v platformě IWitness v rozsahu 8 hodin využila ve
výuce občanského základu Mgr. Helena Táborská. Pro práci výchovného poradce,
kterou bude v příštím roce na pracovišti Francouzská zastávat, se vzdělávala v rámci
systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (8 hodin) s názvem Agresivita
ve škole. Jak zvládat agresi u žáků a rodičů. Tentýž seminář absolvovala
i Mgr. Jiřina Kalová. Mgr. Ivan Matoušek v akreditovaném programu MŠMT v rozsahu
16 hodin úspěšně zakončil závěrečnou zkouškou vzdělávací program Adobe InDesign
pro pokročilé. Mgr. Matoušek absolvoval i další rozsáhlý vzdělávací program MS Excel
– základy práce (délka 10 hodin). Osvědčení o způsobilosti pracovníka pro práci na
elektrických zařízeních v rozsahu své činnosti dle §4 Vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné
způsobilosti pracovníků v elektrotechnice získal Jiří Vágner, technik IT. Osvědčení
a zkoušku dle Vyhl. č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice
s činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací obdrželi Ing. Karel Fišer a Rostislav
Horáček.
Díky programu Šablony I. rozšířila školní poradenské pracoviště od září 2018 školní
psycholožka Mgr. Jiřina Kalová. Účastnila se semináře, který se konal v rámci projektu
KAP v Pedagogicko-psychologické poradně Brno: Práce se třídou – diagnostika
třídních kolektivů. Certifikát účasti získala Mgr. Jiřina Kalová za absolvování kurzu
Úvod do přístupu zaměřeného na člověka v rozsahu 52 výukových hodin. Vzdělávala
se i v semináři Práce se třídou – intervence. Mgr. Ivana Kupková a Mgr. Marcela
Zelinková absolvovaly kurz tvůrčího psaní a také seminář Pomoc učitelům.
Mgr. Michal Trávníček a MgA. Michaela Roudnická se účastnili kurzů španělštiny
v rámci Šablon I. Světlana Kulíšková byla zaškolena ve vyšívacím softwaru Enbird.
V rámci sjednocení programů vedení školní administrativy se školení na program
Bakalář zúčastnili 2 provozní zaměstnanci (Tomáš Chalupa a Kateřina Krejčí)
a 2 učitelé (Ing. Bedřich Hlavoň a Mgr. Radovan Zach), ostatní učitelé pak byli jimi
v tomto programu také proškoleni. Z provozních zaměstnanců se Ivana Vévodová
účastnila školení o cestovních náhradách, Erika Dohnalová školení o personalistice,
paní Marta Drápalová, která nastoupila v závěru školního roku na místo mzdové
účetní a personalistky, pak prošla školením účetního programu Vema.
Mgr. et MgA. Anna Boček Ronovská v únoru 2019 úspěšně ukončila studium
v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice ve studijním oboru
Výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a získala
tak akademický titul doktor, ve zkratce Ph.D.

Typ kurzu/školení
Nová maturita (hodnotitel, komisař...)
Speciální odborné semináře
Seminář pro učitele cizího jazyka
Pedagogické školení DPS
Ukončení vysokoškolského studia
Provozní zaměstnanci
Celkem

Kateřina Burdíková, absolventská práce, Design oděvu
Monika Hvězdová, interiér firmy, Design interiéru
a textilu

Anna Bezoušková, Pohádky pro nehodné děti,
ilustrace a typografie, maturitní práce, Grafický design

Počet zúčastněných
10
19
21
2
2
13
67
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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
0,7
vedoucí oboru
1
učitel
1
učitel
0,6
učitel
1
třídní učitel
1
třídní učitel
1
učitel
0,6
vedoucí oboru
1
učitel
0,8
třídní učitel
1
třídní učitel
0,3
třídní učitel
1
učitel
1
učitel
1
třídní učitel
1
učitel
0,6
třídní učitel
1
učitel
1
třídní učitel
1
učitel
0,7
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
asistent pedagoga
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
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
OP

Praxe
38
39
27
33
14
44
44
31
33
31
23
30
38
22
17
31
44
10
6
21
20
10
10
14
36
2
8
37
40
36
31
17
4
38
32
8
33
34
36
23
17

Lucie Hájková, klauzurní práce, Fotografie

Hodnocení klauzurních prací na oboru Design interiéru,
vedoucí oboru Ing. arch. Petr Coufal

Kryštof Vaculík, BIOilustrace, Grafický design

Z funkce vedoucího oboru Ilustrace odstoupil ak. mal. Pavel Dvorský, na jeho místo
byl jmenován Mgr. Ján Lastomírský. Pan Dvorský ale ještě zůstal na oboru jako
vyučující, aby mohl postupně předávat své zkušenosti. Na místo Mgr. art. Jolany
Vodička na oboru Produktový design, která odešla v průběhu školního roku na
mateřskou, byl přijat MgA. Tomáš Rybníček. Na pozici asistenta pedagoga na oboru
Malířství byla přijata MgA. et Mgr. Drahomíra Maloušková. Od června 2019 přibyla
výrazná posila pro personální a mzdový referát paní Marta Drápalová, zatím
v souběhu s původní mzdovou účetní paní Alenou Kulíkovou, která na podzim odchází
do důchodu.
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Údaje o pedagogických pracovnících na pracovišti Francouzská 101
(úvazky jsou sečteny ze SŠ a VOŠ oděvní, stav k 30. 9. 2018)

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.

Prac. zařazení Velikost úvazku
zástupkyně ředitele
1
učitel VOŠ
0,43
učitel
0,57
třídní učitel
0,95
vedoucí oboru SŠ
1,05
vedoucí oboru SŠ
1
vedoucí oboru SŠ
1
třídní učitel
1,05
učitel
1,1
vedoucí oboru SŠ
1,14
vedoucí oboru VOŠ
0,86
učitel
0,9
učitel
0,62
ved. stud. skupiny
1
ved. oboru SŠ
0,71
učitel
1
třídní učitel
0,95
učitel
0,86
třídní učitel
0,67
učitel
1,05
třídní učitel
1,05
třídní učitel
1,1
učitel
1,14
třídní učitel
1,05
učitel
0,86
učitel
0,57
učitel
0,76
učitel
0,29
učitel
0,95
ved. stud. skupiny
1
třídní učitel
1,05
učitel
0,76
učitel
0,9
učitel
0,86
třídní učitel
1,05
ved. stud. skupiny
1,05
ved. oboru SŠ
0,86
externí učitel
0,57
externí učitel
0,1
externí učitel
0,33
externí učitel
0,09
externí učitel
0,19
externí učitel
0,38
externí učitel
0,47
externí učitel
0,1
externí učitel
0,33
externí učitel
0,19

Kvalifikace
Aprobace
VŠ
ČJ, OBN, RJ
VŠ
OP
VŠ
OP
VŠ
OP
VŠ
OP
VŠ
OP
VŠ
OP
VŠ
OP
VŠ
OP
VŠ
OP
VŠ
OP
VŠ
OP
VŠ
OP
VŠ
OP
VŠ
OP
VŠ
OP
VŠ
OP
VŠ
CHE, FYZ, OPP
VŠ
MAT
VŠ
AJ, NJ
VŠ
ČJ, DEJ
VŠ
OP
SŠ
OP
VŠ
AJ, RJ
VŠ
OP
VŠ
AJ,ČJ
VŠ
OP
VŠ
OP
SŠ
OP
VŠ
AJ, RJ
VŠ
TV, OBN
VŠ
OP
SŠ
OP
VŠ
OP
VŠ
TV, BV
VŠ
NJ, OBN, RJ
VŠ
OP
VŠ
OP
SŠ
OP
SŠ
OP
SŠ
OP
SŠ
OP
VŠ
OP
VOŠ
OP
VŠ
OP
VŠ
OP
VŠ
OP

Praxe
24
24
18
8
31
17
15
11
16
35
18
2
22
23
12
19
7
35
2
31
24
17
37
29
7
15
2
34
36
18
25
20
38
8
30
27
6

Hana Kejzlarová, Množírna, Nová média
Eliška Sapáková, maturitní model, Design oděvu

Festival Prototyp, Ekotextil design

Na oboru Nová média došlo ke změně vedoucího oboru: MgA. Katarína Hládeková
rozvázala k 30. 6. 2018 pracovní poměr dohodou, novým vedoucím oboru byl od
1. 6. 2018 jmenován MgA. Jan Fišer. Od září byl na obor přijat nový externí vyučující
Mgr. Lukáš Pevný. Na konci školního roku odešel do důchodu Jan Tichák.
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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.
16.

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
učitel
0,33
učitel
0,38
externí učitel
0,33
externí učitel
0,1

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

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

Praxe
16
9
37
22
15
38
32
15
16
40
13
16

Během zimního období odešla na mateřskou dovolenou Mgr. R. Kopecká, Ph.D., která
byla osm let vyučující přírodovědných předmětů na VOŠ restaurátorské. Výuku po ní
převzali profesoři z Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc., a RNDr. Božena Kábelová. Škola v současnosti
spolupracuje s celou řadou domácích i zahraničních institucí, především formou
společných projektů a měsíčních odborných praxí. Mezi nejznámější partnerskou
organizaci patří světová špička Victoria and Albert Museum Londýn. Po odchodu
Bc. Petra Ondráčka nastoupila v září nová koordinátorka zahraničních praxí
Mgr. Martina Hanáková, PhD. Její zásluhou byl úspěšně dokončen projekt
ERASMUS+, získán a realizován projekt DO SVĚTA! a byla navázána spolupráce
s novými partnery v Německu, Anglii, Turecku, Holandsku, Litvě a Lichtenštejnsku.
Další změny v pedagogickém sboru střední a vyšší odborné školy na pracovišti
Francouzská: na oboru Motion design pokračovala v práci Mgr. Radka Veverková,
která se stala interní zaměstnankyní. Jako noví externí zaměstnanci nastoupili na
tomto oboru Doc. MgA. Pavel Ryška (7 hodin), Bc. Ivan Floreš (2 hodiny), Bc. Denis
Liudkevich (4 hodiny). Ve druhém pololetí školního roku byla dlouhodobě nemocná
Mgr. et Bc. Adéla Wiederlechnerová, od 18. 2. 2019 byl proto vedoucím oboru po
dobu nemoci jmenován Mgr. Ondřej Klus. Mgr.A. Kateřina Kerndlová na Designu
oděvu nastoupila ze zdravotních důvodů na neplacené volno a k 30. 6. 2019 z týchž
důvodů rozvázala pracovní smlouvu dohodou. Od 1. 9. 2018 nastoupila na místo
učitele odborných předmětů Bc. Silvie Malendová. Od 1. 2. 2019 odešla na mateřskou
dovolenou Mgr. Lucie Havlínová, do pracovního poměru byla přijata od
18. 2. 2019 Mgr. Zuzana Běhalová Sedmidubská (11 hodin). V oboru Design interiéru
došlo ke snížení úvazku MgA. Karolíně Kohoutkové, 8 hodin převzala externí vyučující
Mgr. Dagmar Hejduková (pracovní poměr od 1. 2. 2019). Ekotextil design: novou
posilou se stala Mgr. et MgA. Anna Boček Ronovská (12 hodin) a v druhém pololetí
externí vyučující Andrea Lojkásková (2 hodiny). Na 12 hodin výuky českého jazyka
a literatury a anglického jazyka byla přijata Mgr. Jitka Střelcová. Mgr. Petr Sedmík byl
po celý rok v pracovní neschopnosti. Z pracoviště Husova vyučovali na Francouzské:
Mgr. Petra Lužová (2 hodiny), ak. soch. J. Sobotka (4 hodiny), Ing. arch. J. Šinkyříková
(4 hodiny), Mgr. Trávníček (6 hodin) a Mgr. J. Víšek (6 hodin).

Zcela nahoře: výuka modelování, ak. soch. Petr Jedlička
Níže: Jürgen Huber z Wallace Collection v Londýně při
výkladu našim studentům

Student vyšší odborné školy při instalaci fresky
vytvořené na pevném podkladě
Lucie Hubková, maturitní práce, Design oděvu
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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
Kryštof Vaculík, Grafický design

Údaje o nepedagogických pracovnících, pracoviště Francouzská 101

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

Prac. zařazení
asistentka, sekretářka
odborný referent VOŠ
ved. technický prac.
tech. pracovník, vrátný
knihovník, archivář
správce počítač. sítě
ved. výdejny stravy
pomoc. výdejny stravy
domovník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
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
1
1

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

Kryštof Vaculík, Grafický design

V tabulce Husova jsou pozice 7+14 kumulované, v tabulce Francouzská jsou
kumulované pozice 3+9, 7+11, 8+15. Do vrátnice a na správu nového hřiště, zahrady
a dalších venkovních prostor byl od 3. září přijat nový zaměstnanec pan Miroslav
Mašíček.

Muroj Negha, maturitní práce, Design oděvu
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Údaje o přijímacím řízení na střední škole

Kód
82-41-M/01
82-41-M/02
82-41-M/03
82-41-M/04
82-41-M/05
82-41-M/05
82-41-M/05
82-41-M/07
82-41-M/07
82-41-M/11
82-41-M/14
Celkem

Obor
1. kolo – počet
Název
přihláš. přijat.
Užitá malba – Malířství
32
10
Užitá fotografie a média – Fotografie
49
12
Scénická a výstavní tvorba – Nová média
15
7
Průmyslový design – Produktový design
29
10
Grafický design
74
12
Grafický design – Ilustrace
87
11
Grafický design – Motion design
45
13
Modelář. a návrhářství oděvů – Design oděvu
37
13
Modelář. a návrhářství oděvů – Ekotextil design
19
7
Design interiéru
66
12
Textilní výtvarnictví – Design interiéru a textilu
19
12
472
119

Další kola – počet
přihláš. přijat.
0
0
0
0
20
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
6
0
0
8
3
35
16

Počet celkem
přijat. zápis. list
10
10
12
12
14
10
10
10
12
12
11
11
13
13
13
13
13
13
12
12
15
13
135
129

Další kola – počet
přihláš. přijat.
9
9
3
3
4
4
16
16

Počet celkem
přijat. nastoupilo
15
10
13
10
18
15
46
35

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 se uvolní místa,
která se ovšem nepodaří vždy doplnit autoremedurou, a je nutné pro tento obor
vyhlásit další kolo přijímacích zkoušek.

Údaje o přijímacím řízení na vyšší odborné škole
Obor
1. kolo – počet
Kód
Název
přihláš. přijat.
82-42-N/08 Konzervování a restaurování nábytku
9
6
82-42-N/07 Konzervování a restaurování malířských technik 12
10
82-41-N/03 Oděvní a textilní design
17
14
Celkem
38
30

Obor Konzervování a restaurování keramiky nebyl potřetí otevřen a zájemci byli
přesměrováni na jiné restaurátorské obory, obor bude vyškrtnut ze seznamu
nabízených oborů.
VOŠ je však atraktivní pro studenty a absolventy gymnázií, uměnovědných,
designerských a jiných vysokoškolských oborů díky svým reálným výstupům,
absolventy učilišť a uměleckých škol pro pevné spojení s kvalitním uměleckým
řemeslem. Tito studenti vytváří pestrou škálu osobností, které se učí samostatně
i v týmech vnímat autentické objekty, pochopit je, aby byli schopni vyrobit chybějící
prvek unikátního díla. Rozvíjí tak své dosavadní zkušenosti a dovednosti v oblasti
umělecko-řemeslné, uměnovědné, výtvarné a přírodovědné.
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. Pro lepší připravenost zájemců o studium byly během těchto
dnů na všech výtvarných oborech střední školy zdarma organizovány přípravné kurzy
k přijímacímu řízení. Škola se každoročně účastní Veletrhu středních škol v Brně
na BVV, stánek v tomto roce připravil obor Produktový design a jeho vedoucí MgA.
Matěj Říčný ve spolupráci s dalšími obory.

Studenti restaurování malířských technik při práci
Školní stánek s nafukovacím poutačem na veletrhu škol
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Výsledky maturitních zkoušek 2019

Počet žáků kon. zkoušku Prospěl s vyzn.
Husova
60
11
Francouzská
44
3
celkem
104
14

Prospěl
44
36
80

Neprospěl
5
5
10

Nepřipuštěn
1
1
2

Odborné maturitní práce uměleckých oborů na střední škole byly zadány 8. 4. 2019,
termín odevzdání maturitních prací byl 13. 5. 2019. Písemné zkoušky společné části
MZ jaro 2019 probíhaly 10. 4. 2019 (český jazyka a literatura – písemná práce),
11. 4. 2019 (anglický jazyk – písemná práce), 2. 5. 2019 (matematika – didaktický
test, anglický jazyk – didaktický test) a 3. 5. 2019 (český jazyk a literatura – didaktický
test). Ústní maturitní zkoušky se konaly na pracovišti Francouzská 20. 5. – 24. 5. 2019
ve třídách 4.D (obory Design oděvu a Design interiéru a textilu) a 4.E (obory Motion
design, Nová média), na pracovišti Husova ve dnech 27. 5.–30. 5. 2019.
Krajským úřadem byli do funkce předsedy maturitní komise pro rok 2019 jmenováni
pro pracoviště Husova 10: MgA. Petr Bulava (třída 4. A) ze Střední školy průmyslové
a umělecké v Hodoníně, MgA. Lukáš Henzl (třída 4. B) ze Střední umělecké školy
v Ostravě a Ing. Marek Wenglorz (třída 4. C) z téže školy, komisařkou byla Mgr. Jana
Gajdušková z Gymnázia T. G. Masaryka v Zastávce u Brna. Pro pracoviště Francouzská
101 byli do funce maturitních předsedů jmenováni: Mgr. Jitka Langerová (třída 4. D)
a MgA. Rostislav Štefánek (třída 4. E) ze Střední uměleckoprůmyslové školy
v Uherském Hradišti, funkci školního maturitního komisaře na pracovišti Francouzská
101 vykonávala Mgr. Kateřina Kozlová.
Mgr. Ivan Matoušek a Mgr. art. Blanka Tesařová byli předsedy zkušební komise pro
maturitní zkoušky na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Funkci
školního maturitního komisaře vykonával na jiné škole také Mgr. Ivan Matoušek. Do
Hodonína odcestoval ak. mal. Pavel Buchta a do Ostravy Mgr. Jiří Víšek.

Adéla Blažková, interiér maringotky, maturitní práce,
Design interiéru a textilu

Eva Kopečná, Hausbot, maturitní práce, Design interiéru

Obhajoba absolventské práce na oboru Restaurování
malířských technik

Výsledky absolutorií 2019 na vyšší odborné škole

Počet stud. kon. zkoušku Prospěl s vyzn.
VOŠR
14
4
VOŠODaM
14
5
celkem
28
9

Prospěl
10
9
19

Neprospěl
0
0
0

Nepřipuštěn
0
0
0

Matěj Hlaváč, absolventská práce, Design oděvu

Absolutorium na vyšší odborné škole oděvního designu se uskutečnilo 19.–21. 6. 2019,
na vyšší odborné škole restaurátorské 17.–18. 6. 2019. Předsedkyní na oděvním
designu byla ak. arch. Alena Kobylková z VOŠ textilních řemesel a SUŠŘ v Praze.
Předsedkyní absolutoria restaurátorských oborů byla MgA. 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.
31
23
22
15
91

Prospěli
31
42
37
45
155

Počet
Neprosp.
0
0
0
1
1

Neklas.
1
0
0
0
1

Neoml. hod.
0
17
50
17
84

Předčasné ukončení
Přeruš. Vyloučení Z prospěch. Z jiných
1
0
0
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
5

Zameškané hodiny, výchovná opatření na střední škole, Francouzská 101

Roč.
1.
2.
3.
4.
celkem

Vyznamen.
8
9
8
7
32

Prospěli
44
42
29
37
152

Počet
Neprosp.
0
1
1
0
2

Neklas.
3
4
16
1
24

Přeruš.
1
2
1
1
5

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

Neoml. hod. Přeruš.
0
2
21
2
55
2
161
1
237
7

Předčasné ukončení
Vyloučení Z prospěch. Z jiných
0
0
8
0
0
1
0
2
1
1
0
2
1
2
12

Neoml. hod.
0
4
5
144
153

Zameškané hodiny, výchovná opatření na střední škole (celkem)
Počet
Roč.
Vyznamen.
Prospěli
Neprosp.
Neklas.
1.
39
75
0
4
2.
32
84
1
4
3.
30
66
1
16
4.
22
82
1
1
celkem
123
307
3
25
Prospěch je za 2. pololetí, neomluvené hodiny za celý školní rok.

Poradenské služby, pracoviště Husova 10
Instalace maturit. prací oboru Designu interiéru a textilu

Výchovný poradce
Metodik prevence

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 Otavě. 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: JÁ, pro 1.–3. ročník
v řádném termínu téma INTERAKCE. Ve 2. pololetí pro 1.–3. ročník to bylo téma
BIOINSPIRACE. Škola se také prezentovala v soutěži Studentský design 2018, který
v tomto roce měla na starost pražská Hellichovka, získala v ní opět druhé místo
a místo laureáta v kategorii Grafický design.
Ve školním roce 2018/2019 pokračovala škola s realizací dvouletého projektu
Šablony SŠ a VOŠ v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Díky
projektu získala škola na období školního roku 2018/2019 personální podporu
v podobě školní psycholožky, její zpráva je součástí hodnocení Centra výchovného
poradenství. Další akce jsou uvedeny v rámci aktivit oboru, případně aktivit vedoucího
oboru nebo oborových učitelů nebo v úvodu vyšší odborné školy.
Obor Malířství
Ve školním roce 2018/2019 byla přijata Drahomíra Maloušková, a to na pozici
asistentky pedagoga, konkrétně pro žákyni se zrakovým handicapem Michaelu
Mráčkovou, která úspěšně složila přijímací zkoušky. V rámci studia malířství se jedná
o zcela ojedinělou skutečnost. Studium teorií i praktických předmětů této žákyně
upravuje individuální plán, ve němž je popsán rozsah úlev, podpůrné prostředky
(pomůcky, PC, lupa, spolupráce s asistentkou pedagoga) a zajištění vhodných
podmínek pro práci (mobilní osvětlení, pracovní stůl se sklopnou deskou). Dále byl na
obor pořízen notebook pro asistentku pedagoga a dataprojektor, obojí je ve výuce
využíváno také dalšími pedagogy oboru. Vedle zmíněného vybavení byla na obor
zakoupena satinýrka a příslušné vybavení pro výuku grafických technik.
V rámci programu školy vyjeli žáci 2. ročníku na plenér na periferii Brna, v průběhu
roku navštívili spolu s vyučujícími řadu aktuálních výstav, např.: Feministická
avantgarda 70. let v Domě umění v Brně, Okouzlení Afrikou v Pavilonu Anthropos,
výstavu Vladimíra Kokolii ve Fait Gallery, výstavu diplomantů FaVU VUT a další.
Žáci oboru se i tento rok zúčastnili mezinárodní soutěžní přehlídky současné malby
na středních uměleckých školách Oskar 2019, kterou formou bienále pořádá Střední
umělecká škola v Ostravě. Výsledky budou známy na podzim.
Učitelé oboru v rámci své odbornosti prezentují svoji práci na výstavách,
prostřednictvím restaurování, v publikační činnosti, v rámci spolupráce s Českým
rozhlasem, přednáškami apod. MgA. Drahomíra Maloušková se prezentovala výstavou
svých obrazů ve sborovně. Vedoucí oboru ak. mal. Petr Veselý připravil několik
samostatných výstav: 1. PATRO, 2018, Praha, Galerie 1. patro, Škvíra, Levoča (SR),
2018, Galéria města Levoča, Formáty, Galerie současného umění a architektury, Dům
umění, České Budějovice, 2019 a výstavu Petr Veselý a hosté: Ložnice, Památník Leoše
Janáčka, Brno, 2019 (Kapounová, Otisk, Vybíral). Účastnil se řady kolektivních výstav:
Difficult Ceremony, Praha, Galerie U Betlémské kaple, 2018, Jan Smetana a jeho škola,
Kutná Hora, GASK, Na počátku bylo…, Brno, Galerie Artikle, 2019, ZA OBZOR –
Čtvrtstoletí Mikulovského výtvarného sympozia, Mikulov, 2019, Říká se, že nová vlna
je mrtvá; Umění přelomové doby 1980–1990, České Budějovice, Alšova jihočeská
galerie, 2019, Spiš je iba závit mäkkého šera v jase, Galéria mesta Levoča, 2019.
Z maturantů byli přijati Pavel Geryk – AVU Praha, restaurátorství, Libuše Kopůncová
– FaVU VUT, malířství, Leona Schilerová – Fakulta umění Plzeň, animace, Monika
Skořinská – Vyšší odborná škola publicistiky Praha, Markéta Svobodová – Fakulta
restaurování Univerzita Pardubice, Litomyšl, Zuzana Šrubařová – FaVU VUT,
sochařství, Kryštof Talanda – AVU Praha, multimédia.

Sabina Konšelová, Šaty, maturitní práce, Malířství

Libuše Kopuncová, České dráhy, obhajoba maturit. práce
Hana Glozová, Květiny, Malířství
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Obor Fotografie
Učitel oboru Jiří Víšek spolu s žáky Šimonem Burgetem a Jakubem Rafajem připravili
výstavu fotografií v kavárně TROJKA v Brně (3. 9. 2018–30. 10. 2018). Šimon Burget
vystavoval i samostatně v únoru 2019 ve Styl-café ve Vyškově a v Café práh v Brně
(4. 4. 2019–30. 5. 2019). Plenér prvního a druhého ročníku proběhl tradičně ve
Vranově nad Dyjí (Jiří Víšek), třetí ročník s Martinem Vybíralem vyjel na plenér do
Slavonic, kde vznikla řada zajímavých prací, kterými se obor pochlubil na výstavě
Slavonický plenér 2019, studenti oddělení Fotografie a Martin Vybíral, Dům
u Giordanů, Slavonice 20. 5. – dosud. Žáci oboru se svými učiteli zajeli v listopadu
2018 do Bratislavy na fotografické výstavy v rámci akce Mesiac fotografie,
spolupracovali s Magistrátem města Brna, kde žáci 4. ročníku spolu s vedoucím oboru
fotodokumentovali některé z akcí magistrátu – první pomoc u dětí a prevence úrazů
seniorů. Spolupracovali také se ZOO Brno – fotografovali ve vnitřních prostorách
zahrady. Velmi podnětná byla přednáška Jaroslava Prokopa, vedoucího ateliéru
Reklamní fotografie UTB Zlín.
Výstavy Martina Vybírala: Klášter, Muzeum Vyškovska, Galerie Orion, 25. 6. – dosud,
Společná výstava Sdružení Q, výstava QUOD TEMPUS QUI LOCUS v Kroměříži, červen
a červenec 2019.
Výstavy Jiřího Víška: Spolužáci FAMU, Dačice zámek, leden–únor 2019, Portréty Jiří
Víšek, Galerie 13 a půl, Francouzská 101, září 2018 až duben 2019, Spolužáci SUPŠ
Brno, Kamenná kolonie – pivnice, únor až květen 2019.
Z maturantů oboru byli přijati: Šimon Burget: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie, Barbora Kopečková: Vysoká
uměleckoprůmyslová škola Praha, Michaela Řitičková: Západočeská univerzita v Plzni,
Fakulta designu a umění, Josefína Strublová: Ostravská univerzita, Video-multimédiaperformance, Natálie Bajerová a Vendula Chrápavá složily zkoušky na Vyšší odbornou
školu grafickou v Brně.
Obor Nová média
Na začátku školního roku se společně s oborem Motion design úspěšně uskutečnil
plenér ve Slavonicích pro studenty 2. a 3. ročníku, který byl zaměřen na filmový obraz
a příběh. Dva studenti třetího ročníku se během druhého pololetí v rámci programu
Do světa! zúčastnili zahraničního výjezdu do Litvy, kde působili na univerzitě
v Kaunasu. Pracovali tam spolu se studenty Designu oděvu a Motion designu na
projektu mapování místní živé kultury. Studenti třetího ročníku se zúčastnili projektu
Máš umělecké střevo?, kdy se opět dostali do finále této soutěže.
Na podzim 2018 byla založena oborová galerie Luft, nacházející se na chodbě
u vchodu na obor. Vznik této galerie patří mezi důležité počiny spadající do vize
oboru, neboť galerie poskytla studentům 4. ročníku platformu pro praktické
obeznámení se s prací kurátora od počáteční vize přes výběr autorů a děl až po
instalaci a vernisáž výstavy. Do této doby se v galerii uskutečnily tři výstavy, z nichž ta
poslední byla realizována ve spolupráci s Artotékou Moravské galerie, se kterou chce
obor v budoucnu navázat užší spolupráci. Spolu s novou oborovou galerií byl ve
spolupráci s oborem Motion design založen i Filmový klub pro studenty, který se konal
jednou týdně včetně úvodních odborných přednášek a následných diskuzí. Součástí
výuky byly i exkurze na výstavy včetně oborových výjezdů do Prahy, a to na podzim
i na jaře. Na obor byl zakoupen tiskový stroj RISOGRAF, pro nějž byla uvolněna
místnost, kde také vznikne redakce nového školního časopisu. V prvním pololetí přibyl
k pedagogům s částečnými úvazky MgA. David Baránek a externě také Mgr. Zuzana
Janečková, Ph.D. Novým pedagogem se specializací na písmo a grafický design se stal
Mgr. Lukáš Pevný. V závěru roku odešel do důchodu po 17 letech úspěšného působení
pan Jan Tichák. Absolventky Nových médií v roce 2019 pokračují ve studiu na VŠ: Eva
Antošová – MUNI Brno, Pedagog. fakulta, Tereza Dostálová – DAMU Praha,
Scénografie alternativního a loutkového divadla, Hlouchová Tereza – VOŠ SŠUD Brno
a také VOŠUP Praha, Václavíková Dora – AVU Praha, ateliér Intermédií II, Sedláčková
Šarlota – FF MUNI Brno, obor filozofie + český jazyk, Kučerová Kristýna – JAMU Brno,
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla.

Jakub Rafaj, 3 fotografie z maturitního cyklu

Obor fotografie na plenéru ve Slavonicích

Výstava v Galerii LUFT

Simona Eliášová, Kontaminace, Nová média
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Obor Produktový design
Tradičním místem plenéru pro obor jsou Rudice v okrese Blansko, kam zajeli učitelé
s žáky 2. a 3. ročníku. Pro 1. ročník připravili na školním dvoře kovářský workshop. Žáci
se zúčastnili soutěže Studentský design 2019, kategorie Produktový design, laureáti:
Sára Kučerová – Hračka pro děti, Ondřej Homolka – Dětská autosedačka. Obor
spolupracoval s firmou Českomoravský beton, pro jejíhož ředitele vznikl dárkový
předmět. Učitel oboru Jaromír Šimkůj představil svoji tvorbu na výstavě Na počátku
bylo... v Galerii Artikle Brno, březen 2019, Mgr. Art. Jolana Vodička prezentovala svoji
tvorbu na akcích Design zone – Colours of Ostrava, Designbok 2018, expozice
autorských svítidel, a Designmarket Praha, Ostrava. V pololetí školního roku 2018/2019
nastoupila Mgr. Art. Jolana Vodička na mateřskou dovolenou, zastupuje ji MgA. Tomáš
Rybníček, absolvent ateliéru Papír a kniha na FaVU VUT v Brně. Ten se během roku
účastnil skupinových výstav: Fenomén Ateliér papír a kniha, Galerie Středočeského kraje,
Kutná Hora, 2018, Galerie umění Karlovy Vary, 2018, a výstavy s názvem A co dál,
Galerie 2+1, Bechyně, 2018. Vedoucí oboru MgA. Matěj Říčný spolupracoval s firmami
Numazon, s. r. o. a OK Trust, s. r. o. na návrzích produktového designu.
Ke studiu na vysokých školách byli přijati tito absolventi: Dita Buchtová – UMPRUM
Praha, Šimon Talanda – UMPRUM Praha, Nina Hynštová – UTB Zlín, Petr Starý – UTB
Zlín, Vladimír Vykoukal – UTB Zlín, Jakub Knápek – UJEP Ústí nad Labem, Aneta
Šotolová – UJEP Ústí nad Labem, Elena Dosoudilová – Univerzita Pardubice, Fakulta
restaurování.
Obor Grafický design
Zahájení školního roku proběhlo na Grafickém designu v duchu příprav studentů
čtvrtého ročníku na přijímací zkoušky na vysoké školy. Vlastní aktivity oboru se
soustředily až na jaro. V březnu se studenti prvního ročníku seznámili se základními
technikami animování pod vedením lektorky ze studia Scala. Koncem března proběhly
na oboru dvě zajímavé externí přednášky. Grafická designérka Pavlína Doležalová
prezentovala studentům výběr z realizací studia Pixl-e a designérka Lucie Horáková
přednášela studentům na téma Reklama a marketing v době sociálních sítí. Studenti
čtvrtého ročníku navštívili před maturitou tiskárnu Quatroprint. Vyslechli skvělý výklad
a viděli technologii v praxi. V dubnu proběhlo vyhodnocení středoškolské soutěže
Studentský design. V kategorii grafického designu získala Karolína Pravdová 9. místo
za knihu „Město bez mraků“ a Kateřina Procházková 13.–14. místo za plakáty
„18 dní bez sociálních sítí“. Karolína Pravdová navíc získala cenu Asociace
uměleckých škol – 3. místo. V květnu navázal obor spolupráci s občanským sdružením
Modrá linka zaměřujícím se na krizovou pomoc dětem i dospělým. Proběhla pilotní
přednáška zástupců Modré linky a studenti pracovali na navrzích plakátů. Před
maturitami strávili studenti prvního a druhého ročníku týden plenéru na Jalovém
dvoře u Slavkova.
Téměř všichni maturanti se dostali na vysoké školy: Klára Bárová – UTB Zlín a také
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Anna
Bezoušková – UTB Zlín, Tereza Brlicová – UTB Zlín, Jan Šimon – Fakulta výtvarných
umění VUT v Brně, Kateřina Kobylinská – Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni, Natálie Nešporová – Fakulta designu a umění
Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Magdalena Páčová Vyšší odborná
škola SŠUD a VOŠ Brno, Markéta Volková – Fakulta výtvarných umění VUT v Brně,
Barbora Burešová – Ostravská univerzita (architektura).

Vladimír Vykoukal, Studie aeromobilu, Produktový design
Veronika Kratochvílová, Pákový kávovar, Produkt. design

Jiří Kolář, J. Salinger – Kdo chytá v žitě, kniha v kufříku
a jedna z kapitol, Grafický design
Adéla Kadlčáková, Pomíjivé knihy, Grafický design

Obor Ilustrace
V září se stal vedoucím oddělení Ilustrace MgA. Ján Lastomírsky. V rámci projektu
Kreativní partnerství, který se zaměřuje na segregované a vyloučené lokality
(https://www.crea-edu.cz/), se v prosinci uskutečnil workshop pro romské žáky 5. třídy
ze ZŠ Křenová, kteří připravují svoji autorskou komiksovou knížku. Jiří Závodník jim
předvedl ukázky různých typů vazeb a naučil malé žáky, jak zhotovit jednoduchou
sešitovou vazbu šitou motouzy. Ján Lastomírský přinesl žákům ukázky svých komiksů
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včetně skic a vysvětlil účastníkům workshopu, jak se postupuje při tvorbě komiksu, od
tvorby scénáře a úvodních náčrtů přes návrh storyboardu až po finální kresbu. Dne
26. dubna natáčela Česká televize Brno v litografické dílně hraný dokument
o Joachymu Barrandovi. Tvůrci hledali pokud možno autentickou dílnu z 19. století
a vyjádřili nadšení z našeho pracoviště. Natáčení se v roli učitele a tiskaře účastnil Jiří
Závodník. V dokumentu rovněž účinkoval žák 2. ročníku Lubomír Kos, a to v roli
litografa kreslícího trilobita na litografický kámen. Záběry se odehrávaly v dobových
kostýmech. Žáci druhého ročníku absolvovali plenér v Dolních Věstonicích. Během
plenéru se uskutečnila exkurze a komentovaná prohlídka Archeoparku v Pavlově.
Pavel Dvorský ilustroval encyklopedii Atlas vyhubených živočichů, která vyšla v květnu
v nakladatelství Albatros. Ján Lastomírský začal pravidelně kreslit stripy a komiksy pro
univerzitní časopis Události na VUT v Brně (nakladatelství VUTIUM).
U přijímacích zkoušek na uměleckých vysokých školách byli úspěšní: Vojtěch Daniš –
FaVU VUT V Brně, Ateliér kresba a grafika, Vendula Petrová – FaVU VUT V Brně, Ateliér
sochařství 1, Barbora Rybníčková – FaVU VUT V Brně, Ateliér malířství 3, Jan Schulz –
FaVU VUT V Brně, Ateliér malířství 3, Filip Šenkeřík – Fakulta designu a umění
Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, obor Ilustrace a grafika – didaktická
ilustrace, Jana Kamlerová – PdF MUNI (VV – vizuální tvorba), Eliška Valíčková – FF
MUNI (Dějiny umění).
Obor Design interiéru
Ve dnech 6. 9. 2018 a 5. 2. 2019 se v rámci rozšířené výuky Technologie a Navrhování
studenti 4. a 3. ročníku oboru zúčastnili exkurze ve studiu stínící techniky Diamond
Design Brno. Dne 20. 9. 2018 obor navštívil boskovickou firmu LD seating, která se
zabývá výrobou a prodejem sedacího nábytku.
25. 10. 2018 navštívil celý obor Designblok v Praze, 26. 10. 2018 se studenti oboru
zúčastnili v kině Scala konference o restaurování historického nábytku, kterou
pořádali kolegové a studenti z vyšší odborné školy za účasti zahraničních odborníků.
5. 11. 2018 vedoucí oboru Ing. arch. Petr Coufal zajistil pro studenty vyšších ročníků
exkurzi se školením ve firmách Koupelny pro Brno a INKU. 3. 12. 2018 se Ing. Nantl,
vyučující předmětu Konstrukce a Technologie, zúčastnil školení ACAD. Na přelomu
měsíců ledna a února 2019 navštívili všichni studenti oboru Moravskou galerii v Brně,
kde zhlédli výstavu Inez Tuschnerové, textilní výtvarnice, která stála u zrodu unikátní
techniky art-protis. V průběhu února se studenti 4. ročníku zabývali typologií kuchyní,
proto navštívili firmu Kuchyně Schmidt, kde se seznámili s realitou. 28. 2. 2019 se celý
obor zúčastnil přednáškového matiné s prezentacemi vlastních prací na MOBITEXu
Brno. V soutěži studentských prací Grand Prix MOBITEX uspěla studentka 3. ročníku
Žaneta Filová s klauzurní prací – za stojací lampu LEILA obdržela 2. místo. Jistě není
bez zajímavosti, že suverénním vítězem – držitelem hlavního ocenění – se stal bývalý
student našeho oboru Marek Hrabec (nyní MENDELU, Ústav nábytku, designu
a bydlení). V týdnu 20.–25. 5. 2019 byli žáci 2. ročníku tradičně na plenéru
ve Vranově nad Dyjí. Zároveň se v tomto termínu opět tradičně propojily první ročníky
oborů DIN a PD, aby si vyzkoušely řemeslné techniky (práce s kovem, sádrou,
lukoprenem, papírem…) potřebné k získání dovedností při práci s materiály
v odborné výuce. Kromě externistů zajišťovali dílenský týden Ing. Václav Dostál
a Jaromír Šimkůj. Ve stejném týdnu se studenti 3. ročníku účastnili rozšířené výuky
Technologie a Navrhování – exkurzí do následujících výrobních či obchodních firem
spojených se studijním oborem: Princ Parket (výrobce dřevěných podlah), Démos Trade
(prodejce komponentů pro výrobu nábytku), Tondach (výrobce keramických zdících
dílců a střešní krytiny), Centrum Kaštanová (koupelny, podlahy, dveře, tapety, textil,
kuchyně…), Supelex (dodavatel různých druhů podlah). 25. 6. 2019 navštívili
studenti 3. ročníku dodavatele koupelen a kuchyní Koupelny Ptáček a Kuchyně
Sýkora. V rámci dlouholeté spolupráce s IKEA i letos zde v průběhu 2. pololetí
praktikovali studenti 1. ročníku. Studenti 2.–3. ročníku vykonávali praxe v odborných
firmách zabývajících se navrhováním či výrobou nábytku a zařizováním interiérů, kde
získávají povědomí o fungování odborné sféry v reálném prostředí.

Workshop pro romské žáky 5. třídy ZŠ Křenová
Natáčení hraného dokumentu o Joachymu Barrandovi

Žaneta Filová, Stojací lampa Leila, Mobitex Brno 2019
Filip Bednář, Jurta, maturitní práce, Design interiéru

Stanislav Průša, Přístavba RD, Design interiéru
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Na vysoké školy byli přijati: Marie Olšáková – FAVU, Ateliér sochařství, Stanislav Průša
– VUT, Fakulta architektury, Denisa Svejkovská – VOŠ (SŠUD Brno), Restaurování
malířských technik, Nina Peschlová – Masarykova univerzita, Dějiny a teorie filmu,
Markéta Masnicová – UJEP Ústí nad Labem, Design interiéru, Nikola Matzová –
Masarykova univerzita, Dějiny umění, Angelika Poulová – Masarykova univerzita,
Psychologie a žurnalistika, Dominika Krajíčková – VUT, Fakulta stavební, Pozemní
stavby a také Mendelova univerzita, Lesnictví.
Obor Design oděvu
Školní rok začal zdařilým předváděním studentských prací ve spolupráci
s firmou FolklorStyl v kavárně Era. Všichni studenti oboru se zúčastnili akce
Designblok v Praze. Součástí byla i výstava laureátů akce Studentský design, kde byla
prezentována kolekce žáka Jana Smejkala. Letošní spolupráci s Moravskou galerií
zahájila akce Den otevřených ateliérů, kde studenti v prostorách MG předváděli
techniky modrotisku a artprotisu. Zájem veřejnosti byl nad očekávání velký, následně
proběhl pod vedením ak. mal. Marcely Čapkovičové a Bc. Petra Kaloudy workshop pro
veřejnost v Pražákově paláci a ve škole. V hotelu Avion se obor zúčastnil Brno Design
Days 2018, kde vystavoval a předváděl kolekce studentů. V rámci akce byla 1. místem
oceněna práce Jana Smejkala. Tradičně v únoru a srpnu obor ve spolupráci s BVV
vystavoval práce studentů v Design Fóru na veletrhu STYL-KABO. V březnu, na
slavnostním večeru Mendelovy univerzity, proběhla módní přehlídka žákovských prací.
Ve spolupráci se Střední zahradnickou školou v Rajhradě byly předváděny práce žáků
na dvoudenní akci Oděv a floristika. V květnu navštívili studenti 1. ročníku
komentovanou výstavu Textile Art of Today v Uherském Hradišti. V květnu 2019 se
konaly praxe 3. ročníků. Probíhaly v salónech, ateliérech návrhářů v Praze i Brně (ve
firmách Iveta Řádková, FolklorStyl, Dotchi…). Byla navázána úzká spolupráce
s firmou FolklorStyl, vedenou Ing. Ladislavem Matuškou, u nějž absolvovaly praxi dvě
studentky jako přípravu na maturitní práci. Dlouhodobě obor spolupracuje s oborem
Fotografie, v rámci projektu Do světa! byla navázána i bližší spolupráce s oborem
Motion design. Odborné stáže v Kaunasu v Litvě se zúčastnili dva naši žáci: Anna
Zvědělíková a Adam Zapletal. V Kaunasu se účastnili výuky a prezentovali své práce
na Fashion Week Kaunas. Velkým úspěchem našeho oboru bylo umístění studenta
Jana Smejkala s maturitní prací na celostátní soutěži Studentský design 2019 v Praze.
Ve své kategorii získal vynikající druhé místo. Vzdělání v tomto školním roce přerušily
ze studijních a zdravotních důvodů dvě žákyně, maturitní ročník nedokončili dva
studenti. Na vysoké umělecké školy byly přijaty dvě žákyně, na studium vysoké školy
ve Velké Británii byly přijaty tři studentky oboru Design oděvu.
Došlo ke změnám v pedagogickém složení oboru: na mateřskou dovolenou v únoru
nastoupila Mgr. Lucie Havlínová, zastupovala ji MgA. Zuzana Běhalová Sedmidubská.
Jako učitel odborných předmětů (technologie, oděvní konstrukce a praktická cvičení)
začala vyučovat Bc. Silvie Malendová.

Muroj Negha, obhajoba maturitní práce, Design oděvu

Jan Smejkal, kolekce STRONG, 2. místo v celostátní
soutěži Studentský design 2019, Design oděvu
Kateřina Tulisová, obhajoba maturit. práce, Design oděvu

Obor Design interiéru a textilu
Na oboru Design interiéru a textilu došlo během školního roku 2018/2019
k drobným personálním změnám. Výuku předmětu praktická cvičení (2. ročník), který
je zaměřen na techniku sítotisku a potisku textilu, převzala po MgA. Karolíně
Kohoutkové vyučující Mgr. Dagmar Hejduková. Dále pak výuku předmětu technologie
(2. ročník) převzala Mgr. Radka Veverková.
V září navštívili žáci 1. ročníku vilu Löw-Beer, kde absolvovali edukační program Velké
a malé dějiny. Co se stalo s Löw-Beery? Začátkem října obor vystavoval vybrané
maturitní práce v rámci akce Brno Design Days 2018 v hotelu Avion v Brně. Dne
25. října 2018 se studenti všech ročníků i pedagogové oboru zúčastnili mezinárodní
přehlídky designu Designblok v Praze. V listopadu studenti 3. a 4. ročníku navštívili
veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus na brněnském výstavišti. Studenti
2. ročníku v rámci rozšíření výuky ergonomie absolvovali exkurzi v obchodním domě
IKEA zaměřenou především na vybavení kuchyní. Dne 16. listopadu proběhla
v prostorách školy prezentace Baťovy univerzity ve Zlíně, a to především oborů
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Prostorová tvorba a Produktový design. Zmíněné ateliéry přišly představit absolventky
Designu interiéru a textilu, nyní studentky Baťovy univerzity, Aneta Nejedlíková
a Lucie Kántorová. Prezentace se zúčastnili zejména studenti 3. a 4. ročníku, kteří tak
měli možnost seznámit se s osobními zkušenostmi svých bývalých spolužaček.
Studenti 1. ročníku navštívili předvánoční Vídeň, kde zhlédli výstavu Claude Monet
v Albertině a dále pak expozici egyptského umění v Kunsthistorisches Museum
s odborným výkladem Mgr. Markéty Skotákové. Ve dnech 27. 2.–2. 3. 2019 vybraní
studenti 2. a 3. ročníku reprezentovali obor v rámci expozice GRAND PRIX MOBITEX
na Mezinárodním veletrhu nábytku a interiérového designu Mobitex v Brně.
Vystavovali zde své návrhy povlečení. Nejvýznamnější akcí v tomto školním roce byla
výstava s názvem Design a textil očima studentů, kde obor Design interiéru a textilu
prezentoval nejlepší studentské práce za posledních pět let. Výstava se konala v galerii
Celnice v areálu vily Löw-Beer v termínu 21. 2.–7. 4. 2019. V rámci této výstavy se
také konal Odpolední workshop se Šuřkou. Program byl určen především dětem od
12 let. Během odpoledne proběhla komentovaná prohlídka výstavy s vedoucí oboru
MgA. Martinou Deissovou Víchovou. Dále si pak návštěvníci vyzkoušeli techniku
sítotisku. Workshop se setkal s velkým ohlasem, zúčastnily se jej především děti
navštěvující brněnské základní umělecké školy. V dubnu měli studenti 4. ročníku
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. Studenti 1. a 2. ročníku navštívili pro obor velmi
zajímavou výstavu Šílený hedvábník, Zika & Lída Ascher: textil a móda
v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a také výstavu Jan Santini Aichel: Geometrie
posvátného prostoru v Domě u Černé Matky Boží. Během školního roku se
uskutečnilo několik tradičních akcí: křest 1. ročníku (uvedení nových žáků do kolektivu
oboru, které zajišťují studenti 3. ročníku), plenér se studenty 2. ročníku, vánoční
„minibesídka“ apod.
V tomto školním roce byli někteří studenti přijati na vysoké školy, a to jak umělecké,
tak i neumělecké, např. na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně – Fakultu multimediálních
komunikací, Ostravskou univerzitu, Masarykovu univerzitu v Brně, Univerzitu
Palackého v Olomouci, Mendelovu univerzitu v Brně či na Vysoké učení technické
v Brně – Fakultu architektury.
Obor Motion design
I přes dočasnou změnu vedoucího oboru v průběhu roku (druhé pololetí zastával
funkci vedoucího Mgr. Ondřej Klus) a poměrně vysokou míru nemocnosti vyučujících
se podařilo pokračovat v nastolených standardech výuky a školních akcí z minulých
let: na začátku roku byl studenty čtvrtých ročníků ve spolupráci s ateliérem Nových
médií uspořádán křest prváků, na který budou začínající žáci jistě rádi vzpomínat.
Studenti si prošli intenzivním iniciačním rituálem a jejich zapojení do života oboru tak
bylo stvrzeno společným zážitkem. V tomto školním roce jsme pro zájemce našeho
oboru pod vedením Mgr. Lindy Butschkové, Mgr. Adély Wiederlechnerové a Mgr.
Ondřeje Kluse uspořádali již tři tradiční přípravné kurzy: komiksový, video a jeden
kresebný workshop. Nastoupili opět noví učitelé. Podařilo se také získat dalšího
animátora ze studia Motion House (https://www.motionhouse.cz/) Ivana Floreše
a dále pokračovala spolupráce s Michalem Černým. Na výuku zvuku nově nastoupil
Denis Liudkevich, jenž rozšířil řadu profesionálů, kteří jsou schopni našim žákům
předávat zkušenosti přímo z praxe. Obor navštívil tento rok jeden z nejznámějších
a nejlepších českých motion designérů Lukáš Veverka (http://parasite.cz). Všechny
ročníky oboru se společně vydaly do Prahy na výstavu o historii společnosti Pixar,
jednoho z největších producentů animovaných filmů světa. Čtyři studentky oboru
využily příležitosti, kterou poskytl projekt Do Světa!, a vyjely na zahraniční projekty do
Litvy a Lichtenštejnska. V Litvě naše žákyně ve spolupráci se studenty Nových médií
a Oděvního designu vytvořily umělecký projekt, jenž interpretoval jejich dojmy
z veřejného prostoru města Kaunas, který dva týdny mapovaly. Pod vedením Ondřeje
Kluse a Jana Fišera se studenti společně s žáky Nových médií pravidelně každé
pondělí účastnili filmového klubu, kde společně diskutovali nad starou klasickou

Odpolední workshop se Šuřkou
Klára Němečková, klauzur. práce, Design interiéru a textilu

Natálie Láníková, Textilní sedák, maturitní práce,
Design interiéru a textilu
Z instalace oboru na Mobitexu Brno 2019

Filip Valachovič, z klauzurní práce YEEY (video, animace)
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a moderní alternativní filmovou tvorbou. Několik studentů se zúčastnilo
mezinárodního dokumentárního festivalu Jihlava, kde působili jako dobrovolníci na
různých pozicích a získávali tak zkušenosti v přípravě filmové kulturní akce. Studenti
se také tento rok podívali do světově známé herní vývojářské firmy Bohemia
Interactiv, kde jim byly předvedeny moderní technologie potřebné pro tvorbu
počítačových her. Dále je zaměstnanci studia seznámili s náplní a náročností jejich
práce. Praxe třetích ročníků proběhla bez problémů v reklamních i filmových studiích
po celé ČR. Studenti získali zkušenosti i z velkých produkcí, jako je Česká televize,
nebo malých kreativních studií k nimž patří Epicture (http://epicture.cz). Zásluhou
výborného výkonu naší studentky nám Epicture přislíbil další spolupráci a možnost
podílet se na jejich další tvorbě. Studentky čtvrtého ročníku Ivana Nováková, Vendula
Tenorová a Tereza Koudelková se (společně s Bc. Filipem Dufkou) na půdě FaVU
zúčastnily několikadenní celosvětové vývojářské herní soutěže Game Jam a vytvořily
funkční deskovou hru. V rámci projektu neziskové organizace Nesehnutí byla na naší
škole uspořádána soutěž animovaných propagačních videí na téma migrace, kterou
vyhrála Adéla Sodomová. Kryštof Doležal v rámci interní soutěže o zakázku pro
projekt Erasmus+, který se věnoval tvorbě manuálu pro integraci migrantů, vytvořil
animaci pro video propagující výstupy tohoto projektu. Ateliér se také vydal na
mezinárodní konferenci a setkání tvůrců motion designu MUOVO v Praze. Akci pořádá
oceňované grafické studio Oficina (nyní již Muovo) a studenti se zde seznámili se
studii jako je např. Kurzgesagt (https://kurzgesagt.org), Memo Atken nebo The
Designers Republic. Žáci našeho oboru se zúčastnili speciálních promítání
mezinárodního dokumentárního festivalu o lidských právech Jeden svět, který byl
určen pro střední školy. Studenti tak měli možnost diskutovat o aktuálních
problémech s odborníky. Druhý maturitní ročník, s výjimkou jedné studentky, úspěšně
splnil praktickou část maturit. Studenti pracovali hlavně v programech Cinema D
a Adobe After Effects. Vznikly kreslené videoklipy, TV upoutávky, reklamy a animované
filmy, které měly velmi slušnou úroveň. Žáci odešli na vysoké umělecké i neumělecké
školy nebo rovnou nastoupili do reklamních studií na pozice grafiků a motion
designérů.
Ondřej Klus se v polovině roku zúčastnil exkurze na finských školách, kde zkoumal
fungování tamního vzdělávacího systému, a ze získaných poznatků stvořil reportáž
(https://www.youtube.com/watch?v=D89xHaQI7Mc&t=2s ). I v dalším školním roce
bude naší hlavní snahou komplexní příprava studentů nejen z hlediska řemeslného,
ale i uměleckého, aby byli jak přínosnými zaměstnanci profesionálních studií, tak
i samostatnými tvůrci.
Ekotextil design
Školní rok 2018/2019 byl na oboru Ekotextil design naplněn řadou akcí, přehlídek
a dalších zajímavých výzev týkajících se udržitelné módy. Na oboru přibyla nová
vyučující Mgr. et MgA. Anna Boček Ronovská, která začala učit Výtvarnou přípravu
a Figurální kreslení. Ihned po začátku školního roku se druhý ročník účastnil
příměstského plenéru. Díky vydařenému počasí se žáci měli možnost zdokonalovat
v kresebných a malířských technikách v brněnských parcích, zahradách a ulicích.
U příležitosti již tradičních Brno Design Days, které se konaly 5.–6. 10. 2018 v hotelu
Avion, se druhý ročník účastnil módní přehlídky Upcycling Challenge, kde byly
předvedeny studentské modely. Zároveň se někteří studenti aktivně zúčastnili
prestižního workshopu Upcykling pánské košile vedeného designérkou Margheritou
Carrara přímo z pařížského Dioru. Během stejného víkendu se také konala Laboratoř
řemesel v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie Brno, jež byla uspořádána ve
spolupráci s MAK Museum Wien. Této výstavy se s dalšími českými a rakouskými
designéry zúčastnila Mgr. Světlana Kulíšková Ruggierová se svými závěsnými
tapisériemi a módními doplňky, během jejího trvání vedla též workshop na téma Art
Protis. Hned následující týden se konala výstava Designblok 2018 na Výstavišti
v Holešovích, 18. 10. 2018 se tedy oba ročníky oboru Ekotextil vydaly na výlet do
Prahy. Začátkem listopadu přišla žáky podpořit koordinátorka pro Českou
a Slovenskou republiku mezinárodní iniciativy Fashion Revolution Zuzana Ryšavá.

Adéla Sodomová, Lucie Myslíková, To-be fossil, MD

Vendula Puchká, Ident, Motion design

Jeroným Spáčil, Lidské oko, Motion design

Módní show Upcykling Art protis v prostorách JMK
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Hlavním cílem Fashion Revolution je zvýšit ve společnosti povědomí o tom, jak
funguje módní průmysl a jaké negativní dopady jeho fungování přináší. Studenti s ní
tedy měli možnost prodiskutovat tuto zásadní otázku a následně proběhlo společné
focení s oblečením a jeho cedulkami naruby. Jejich zveřejněním tak studenti měli
možnost zeptat se svých oblíbených značek, kdo vyrobil jejich oblíbené oblečení
(https://www.fashionrevolution.org/europe/czech-republic/). Podzim byl velmi bohatý
na různé akce: dne 16. 11. 2018 se konaly ve stejný večer přímo dvě současně, a to
módní show Paper and upcycled fashion, kde byly představeny práce studentů
1. ročníku během festivalu Prototyp na Výstavišti Brno, a módní show v Tržnici Brno
Konec doby plastové? během akce Evropského parlamentu. Zde byly předvedeny
práce studentů 2. ročníku reagující na přemíru plastů v našich životech. Na to, že Brno
bylo velmi významné textilní město, navazovala výstava Inez Tuschnerová.
Dne 14. 11. 2018 se oba ročníky přišly poučit a během velmi podrobné komentované
prohlídky se dozvědět více o technice netkaných textilií Art Protis. Na téma přírodního
barvení, které je dominantním tématem prvního pololetí 2. ročníku, navázala 27. 11.
2018 přednáška malé francouzské značky Sioux Studio: Barvení textilu přírodními
materiály. Těsně před Vánocemi (13. 12. 2018) byl uspořádán zájezd do Prahy na
výstavu František Kupka 1871–1957, která se konala ve Valdštejnské jízdárně. Žáci se
zúčastnili 6. 2. 2019 výstavy v Místodržitelském paláci Moravské galerie Brno Josef
Šíma: Cesta k Vysoké hře. V únoru dostal obor příležitost prezentace během unikátní
akce s názvem Closing Festival Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie, jež
se konala 22. 2. až 24. 2. 2019. Jednalo se o velkou oslavu před dvouročním
uzavřením Moravské galerie Brno, v celém prvním patře se obor prezentoval výstavou
klauzurních prací na téma Art Protis a Paper Art. Tato výstava byla velmi úspěšná. Dále
se obor společně vydal 19. 3. 2019 na výstavu do Uměleckoprůmyslového muzea
Praha Šílený hedvábník, kde proběhla opět prohlídka výstavy s odborným
komentářem, a také na výstavu Transformace geometrie v Městské knihovně. 27. 3.
2019 se během Italian Design Days konal workshop Práce s kůží pořádaný italskou
ambasádou. Žáci 1. ročníku byli přizváni, aby si vyzkoušeli práci s tímto náročným
a kontroverzním materiálem, aby během jednoho odpoledne vytvořili celou sérii
módních doplňků, ze kterých byla uspořádána malá výstava přímo v prodejně
prestižní italské nábytkářské firmy Natuzzi. Začátkem dubna dostal obor příležitost
opět k další prezentaci, a to přímo ve školní Galerii 13 a ½. Zde byly prezentovány
práce 1. ročníku na dokumentárních fotografiích z festivalu Prototyp a 2. ročníku ve
velkoformátových fotografiích Jiřího Víška v ucelené kolekci s názvem Biodiversity Lab
and Research, ve které bylo zpracováváno téma eko tisk rostlinami. Mgr. et MgA. Anna
Boček Ronovská, Ph.D., na jaře úspěšně obhájila svoji dizertační práci Možnosti
integrace uměleckých postupů do edukace na technických vysokých školách na
olomoucké Pedagogické fakultě UP.
V loňském školním roce se osvědčil model výuky studenti – veřejnost. Vedení oboru
tedy využilo nabízející se nové příležitosti a domluvilo účast na workshopu
26. 4. 2018, jenž byl zaměřený na trvalou udržitelnost. Workshop pro IKEA Brno
během Festivalu pro lepší domov trval celkově 4 hodiny a žáci dostali za úkol pomoci
návštěvníkům obchodního domu realizovat sáčky na potraviny nebo malé vaky na
záda ze zbytkových látek IKEA. O tento workshop měla obrovský zájem veřejnost. Na
jaře v týdnu 13.–17. 5. 2019 přijelo na obor Ekotextil osm vybraných studentů ze
Střední umělecké školy ze Sarajeva – Srednja škola primjenjenih umjetnosti, aby se
účastnili projektu Upcykling Challenge Sarajevo. Vedoucí oboru Světlana Kulíšková
Ruggierová a externí vyučující Andrea Lojkásková pro tuto skupinu vedly přednášky
a workshop na téma Fast fashion, Zero waste v módním průmyslu. Jednalo se
o projekt ve spolupráci s Nadací Veronica a v rámci Programu udržitelného rozvoje
OSN. Pětidenní program vyvrcholil módní přehlídkou studentů našeho oboru v rámci
Muzejní noci na Krajském úřadu JMK. Módní show Upcycling/ArtProtis se pro úspěch
a za velké podpory veřejnosti musela konat hned dvakrát, celé akce se celkově
účastnilo kolem 2 000 osob. Zde se na žádost krajského úřadu konal celou noc také
zároveň workshop Cut–out Art, stříhaná trička, který vedli studenti pod dohledem
Anny Boček Ronovské. Vše proběhlo ve spolupráci s Nadací Veronica, která dodala

Biodiversity Lab and Research

Plenér oboru Ekotextil design, barvení pomocí rostlin

Na výstavě Šílený hedvábník v Praze
Ředitelka Elma Alic-Šobot ze sarajevské školy
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k dalšímu zpracování obnošené oblečení ze svých charitativních obchodů. Ještě
v květnu na obor stihla zavítat zástupkyně Woolmark Company. Tříhodinová
přednáška obsahovala mimo jiné prohlídku vzorníků na téma Vlna a inovace. Žáci tak
měli možnost zhlédnout a doslova si „osahat“ vzorníky prezentované většinou pouze
na prestižních textilních veletrzích. Vedoucí oboru Mgr. Světlana Kulíšková Ruggierová
se dne 11. 6. 2019 účastnila kulatého stolu odborníků na téma Módní průmysl, který
se konal ve Škodově paláci v Praze. Proběhla dlouhá diskuze o tom, jak oživit módní
průmysl, jenž v současné době v České republice prakticky neexistuje, jak pomoci
návrhářům ve spolupráci s firmami a jak zkulturnit povědomí široké veřejnosti
ohledně módy. Na závěr školního roku byla naplánována poslední akce, 26. 6. 2019
proběhl workshop Upcyklace košile pro Fait Gallery Brno jako doprovodný program
k výstavě Pavly Scerankové a Dušana Zahoranského – Práce na budoucnosti. Žáci
si mohli klást následující otázku: Jakým způsobem spoluutváříme svět? Nejen jak
ho známe, ale i takový svět, který bychom chtěli sdílet, pro který má smysl pracovat.
Je to zajisté zásadní téma pro Ekotextil design, žáci tím dostali zároveň motivaci
a námět k přemýšlení na prázdniny.
Tento školní rok dal žákům mnoho možností ke hře, ale samozřejmě také pobavení
i poučení, a naplnila se tak vize oboru, který aspiruje na výchovu takové generace
módních návrhářů, kteří si uvědomují vlastní moc ovlivnit svět a jeho současný módní
systém k lepšímu díky svému holistickému výtvarnému vzdělání podpořenému
ekologickými, etickými a ekonomickými aspekty.

V ateliéru Ekotextil designu, klauzurní práce
Použití techniky Art-protis v oděvu, klauzurní práce

Obchodní podnikání a propagace
Ve školním roce 2018/2019 studovali žáci pouze ve třetím ročníku. První a druhý
ročník nebyl otevřen, protože studium v tomto oboru nebylo z důvodu malého zájmu
nabízeno. Počet studentů byl osm, všechny byly dívky. Třetí ročník řádně, tj. v červnu,
dokončily čtyři studentky. Zbývající čtyři žákyně musely v srpnu vykonávat zkoušky
v náhradním termínu nebo opravné zkoušky, úspěšné byly pouze dvě. V dalším
školním roce pokračuje proto ve studiu šest studentek, které čeká ukončení studia
maturitní zkouškou. Těsně před zahájením školního roku onemocněl Mgr. Petr Sedmík,
který už v průběhu školního roku nenastoupil a byl na nemocenské. Vzhledem ke
klesajícímu počtu vyučovacích hodin na oboru nebyl důvod tuto dlouhodobou absenci
řešit personálním doplněním. Obor Obchodní podnikání a propagace je ve třídě
s uměleckými obory Motion design a Nová média. Dívky tak měly možnost podílet se
na aktivitách ostatních oborů i účastnit se celotřídních akcí.

Vyšší odborná škola
Vyšší odborná škola ve školním roce 2018/19 ukázala, že je moderní vzdělávací
zařízení s vynikajícími výsledky a mimořádnými zahraničními kontakty. To dokázala mj.
mezinárodní konferencí na téma Průzkum a restaurování povrchových úprav na dřevě,
kterou uspořádala ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Nejvýznamnějším
zahraničním přednášejícím byla paní Dana Melchar, restaurátorka z Victoria and
Albert musea Londýn. Financování bylo zajištěno za podpory Českého výboru ICOM
a darů odborných firem. Konference se účastnilo 263 lidí z celé ČR z řad žáků
odborných středních škol, studentů vyšších odborných škol, studentů vysokých škol,
pracovníků muzeí a galerií, soukromých restaurátorů, pracovníků Národního
památkového ústavu ČR, pedagogů SŠ, VOŠ a VŠ, řemeslníků a správců soukromých
sbírek. Záštitu nad celou akcí převzala generální ředitelka Národního památkového
ústavu ČR.
Studenti, poslední absolventi a pedagogové se díky ERASMU+ a jiným dotačním
titulům zúčastnili zahraničních stáží v privátních a institucionálních ateliérech v Itálii,
Anglii, Německu, Francii, Rakousku, Polsku, Bulharsku, Polsku a Slovensku. Ve školním
roce 2018/2019 byl úspěšně ukončen projekt ERASMUS 2017-1-CZ01-KA102035198 Rozvíjení dialogu lokálních a evropských přístupů v oborech zaměřených na
restaurování a design oděvu pro zkvalitnění vzdělávání, jenž umožnil odbornou praxi

Mezinárodní konference Průzkum a restaurování
povrchových úprav na dřevě, kino Scala v Brně

Ze zahraničních praxí oboru Restaurování maleb
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v zahraničí 15 studentům/absolventům a 6 pedagogům oborů restaurování a design
oděvu. V tomto období vycestovalo 9 studentů/absolventů a 2 pedagogové.
Přijímajícími organizacemi byly Victoria and Albert Museum v Londýně (Anglie),
University of Lincoln (Anglie), TH Köln (Německo), Goering Institut v Mnichově
(Německo) a ateliéry Cavallo Spose a LabOratorio degli Angeli v Bologni (Itálie).
Společnou akcí všech oborů VOŠ byla tradičně Brněnská muzejní noc. Restaurátorské
obory a obor Oděvní a textilní design se prezentovaly v Muzeu města Brna na hradě
Špilberk. V obou částech VOŠ byl úspěšně ukončen závěrečný rok projektu Šablony
pro SŠ a VOŠ I, v rámci kterého absolvovali pedagogové další vzdělávání v anglickém
a německém cizím jazyce, realizovali odbornou výuku v angličtině (CLIL), v tandemu,
ve spolupráci s odborníkem z praxe nebo absolvovali praxi ve firmě. Mimořádnou
kapitolou je intenzivní spolupráce s mnichovským Goering institutem. Po úspěšném
restaurování barokního mobiliáře sakristie kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně se
připravoval nový projekt na záchranu chórových lavic ve stejném kostele. První
workshop měl být financován z nově podané dotace programu OP VVV s názvem
DIGIART_APP – výuka digitalizace, kreativní práce a kritického myšlení. Finanční
prostředky však z tohoto zdroje nebyly uvolněny, takže byl požádán o pomoc
zřizovatel a potencionální sponzoři.

Odborná praxe studentky oboru Restaurování malby
Exkurze studentů restaurátorskými ateliéry Victoria
and Albert muzea v Londýně

Konzervování a restaurování keramiky
Obor nebyl ani přes novou akreditaci s rozšířením o 3D digitální technologie,
kamnářství a štukatérství v tomto školním roce z důvodu opakovaného nenaplnění
ročníku aktivní. Bylo tedy zažádáno o výmaz oboru z Rejstříku škol.
Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby
Ve školním roce 2018/2019 bylo vedle teoretické výuky konzervováno a restaurováno
25 kusů dřevěných předmětů a nábytku. Mezi nejzajímavější patřil soubor
funkcionalistického nábytku dýhovaný makasarem, který byl ve své době mimořádně
luxusně provedený, skříně a komoda z období historismu s propracovanou intarzií
a s technikou Koptoxyl, na kterou byla provedena samostatná technologická studie,
nebo mahagonový psací stůl ze zámku Kunštát. Studenti se zapojili do chystané
obnovy zámku Telč vypracováním souboru restaurátorských návrhů pro expozici
zámku i studijní depozitář. Dále absolvovali samostatné kurzy řezbářství, vyplétání
sedacího nábytku a workshop zaměřený na japonskou lakovou techniku Uruši nebo
konzervování železných kovů. Obory restaurování malby a nábytku intenzivně
spolupracovaly při výuce společné problematiky polychromování a štafířství.
V ateliérech proběhlo dovybavení ručním nářadím a výstavby odpočinkového prostoru
pro studenty s rozšířením skladového prostoru. V rámci pravidelných studentských
praxí proběhl sedmý a byl zahájen osmý ročník Slavkovského restaurování. Tradiční
spolupráce školy a zámku Slavkov, při které je v prohlídkovém okruhu zámku
konzervován mobiliář, se těšila pozornosti České televize, Českého rozhlasu
i regionálních deníků. Studentské stáže probíhaly na univerzitních konzervátorských
pracovištích v britském Lincolnu díky programu Erasmus+ nebo v muzejních
i soukromých ateliérech v České republice. Restaurátorské obory školy byly
propagovány formou praktických ukázek během Muzejní noci na Špilberku, Noci
kostelů v Jezuitské sakristii nebo pořádáním mezinárodní restaurátorské konference
ve spolupráci s Masarykovou univerzitou.
Protože nejlepší školou je studium autentických prostor a mimořádných sbírek,
proběhly komentované exkurze v muzeích, jako je Victoria and Albert, National
Gallery, British Museum nebo Wallace Collection v Londýně. Následovala berlínská
muzea Bode, Pergamon, Kunstgewerbe či Alte Nationalgalerie. Dále na zámcích
Postupim, Sanssouci, Charlottenburg, Rájec nad Svitavou, Telč, Slavkov nebo
v depozitáři nábytku Moravské galerie a dalších.

Výuka japonské lakové techniky Uruši v rámci projektu
ŠABLONY I

Zahraniční praxe studentů obou restaurátorských oborů

Setkání absolventů VOŠ restaurátorské na Konferenci
konzervátorů restaurátorů v Mikulově
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Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik
Nastupující studenti zahájili tradičně školní rok plenérem v Mikulově. Vedle
architektury památkové rezervace města, kde mají jedinečnou možnost studovat
uměleckohistorické objekty v původním urbanistickém prostředí, navštívili Lednickovaltický areál, zámky a parky světového kulturního dědictví. Součástí programu byly
vycházky se skicáky i večerní přednášky k tématům jejich budoucího studia. Druhý
ročník se věnoval ve školních ateliérech nástěnným technikám, přičemž první téma
bylo sgrafito. Studenti třetího ročníku nastoupili dvouměsíční odbornou praxi pod
vedením zkušených restaurátorů v soukromých restaurátorských agenturách nebo
u zahraničních odborných institucí. Stejný blok dvou měsíčních odborných praxí
absolvují studenti na konci druhého ročníku. V rámci koncepce vzdělávacího
programu považujeme ucelený čtyřměsíční praktický blok za důležitou a jedinečnou
zkušenost i možnost navázání kontaktů nezbytných pro pozdější uplatnění v oboru.
V závěru školního roku proběhl po ukončení praxí oborový seminář.
Vedle teoretické přípravy byla důležitá praktická průprava studentů během provádění
technologických kopií, prostřednictvím tradičních technik nástěnných, deskových
a závěsných obrazů. Exkluzivní bylo setkání nad technologií vymírajícího malířského
řemesla fládrování dřeva. Studenti pod vedením mistra oboru vytvořili na závěr kurzu
vzorky fládrů původní technikou a původními materiály.
V oblasti restaurování se studenti podíleli na restaurování předmětů, jež jsou
především sbírkovými kusy krajských muzeí a galerií, ve vlastnictví římskokatolických
farností nebo z majetku soukromých sběratelů. Podíl jejich spolupráce musí odpovídat
získaným znalostem a dovednostem. V tomto školním roce byly zajímavými
restaurátorskými akcemi např. restaurování obrazů malíře Pirchana ze sbírek Muzea
města Brna na Špilberku nebo konzervace cyklu sedmnácti Raabových obrazů ze
života Krista z baziliky v Předklášteří u Tišnova. Vybraní studenti, absolventi
a pedagogové absolvovali zahraniční stáže v rámci programu Erasmus+.
Oděvní a textilní design
Studenti třetího ročníku poprvé realizovali praktickou část absolventské práce ve
školních ateliérech pod dozorem vyučujících dílenské praxe a ateliérů oděvu
a scénického kostýmu. Absolventské práce měly vysokou výtvarnou i řemeslnou
úroveň a jednotlivé práce byly různorodé.
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 Místodržitelském paláci, budově Moravské galerie Brno. Představil se kolekcí
artprotisových a modrotiskových modelů našich studentů a názornou ukázkou tvorby
modelů studentů. V Dietrichsteinském paláci v Brně (Moravské zemské muzeum) jsou
v rámci výstavy Tradiční lidová kultura – výkladní skříň státu vystaveny šaty na světové
finále Miss World vytvořené našimi studenty pro Nikol Švantnerovou. Práce našich
studentů byly zastoupeny i na vernisáži výstavy Inez Tuschnerové v Pražákově paláci
formou malé módní přehlídky artprotisových modelů. Dále byl v říjnu v naší škole
uspořádán workshop na téma Artprotis ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně.
Modely studentů Oděvního designu byly odprezentovány formou statické instalace
a velkoformátových fotografií na mezinárodním veletrhu STYL a KABO Brno. Modely
našich studentů byly k vidění na přehlídce Móda a flóra v Rajhradě a na Mendelově
univerzitě v Brně, absolventi se zúčastnili také akce Malá noc módy. Studenti
absolvovali exkurze v modrotiskové dílně Danzinger v Olešnici, ve fundusu a dílnách
filmových ateliérů Barrandov v Praze a 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
a veletrhu STYL-KABO Brno. Vybraní studenti a absolventi absolvovali zahraniční
stáže v rámci programu Erasmus+.

Studentky oboru Restaurování malířských technik při
práci v ateliéru a na zahraniční praxi

Expozice oboru Design oděvu na veletrhu Styl-Kabo

Barbora Uhlířová, absolventská práce, Design oděvu
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Důležité investiční akce
Koncem června byla Státním fondem životního prostředí v Operačním programu
Životní prostředí poskytnuta dotace v celkové výši 9 354 374,48 Kč na zateplení
objektu C s výměnou oken a dveří (budova školy Francouzská 101) s termínem
realizace do 31. 3. 2021. Celková investice, včetně účasti zřizovatele, má předpokládanou hodnotu 23 259 243,20 Kč.
Další akcí, která se během tohoto školního roku připravovala, byla stavba výtahu
ve výši 3 353 000,- vč. DPH v objektu Francouzská 101, která se koncem školního
roku a během prázdnin začala realizovat. Výtah bude sloužit k bezbariérovému
přístupu a k přesunu těžších břemen do vyšších pater.
Třetí akcí, která byla připravována, je úprava barevny a nákup technologie na vyvíjení
páry. Brněnské teplárny odpojily v roce 2016 školu od parovodu a zaměnili jej za
horkovod. Výuka zušlechťování textilu ve školní barevně se tak ocitla bez potřebné
technologické páry. Škola proto vypracovala projekt na pořízení vyvíječe páry a zřízení
nového požárního úseku. Zřizovatel v roce 2018 tuto akci přislíbil podpořit
a v následujícím roce upravil rozpočet na celkovou částku 3 335 000,- vč. DPH. Nyní
se čeká na souhlas zřizovatele se zadávacími podmínkami pro výběr dodavatele akce.
Realizace proběhne v první polovině roku 2020.
Jako dokončení předchozí akce Havarijní stav oplocení a školního hřiště se realizovala
druhá část revitalizace zeleně svépomocí a ze školního rozpočtu. Po výsadbě
vzrostlých stromů a keřů v rámci 1. etapy byl svažitý terén posázen půdopokryvnými
rostlinami.
V objektu Francouzská 101 byla zrenovována učebna č. 93, kde byly strhány
dřevotřískové obklady, vytrhána zaolejovaná a zalepená podlaha, provedeny
zednické, elektrikářské, malířské a instalatérské práce, nainstalován dataprojektor,
podobně tomu bylo v učebně č. 73 a v kabinetu oboru Motion design. Vodovodní
stoupačky ve všech třech patrech musely být nahrazeny novými. S tím souviselo
bourání zdiva a jeho zpětné zapravení za provozu školy. Po havárii vody, kterou
zapříčinila tzv. pancéřová hadička, byly tyto v obou objektech školy nahrazeny
kovovými s „neomezenou životností”. Ve skladu na oboru Restaurování nábytku bylo
vyrobeno dřevěné patro se schodištěm, další řada prostor byla vymalována (vrátnice,
IT kabinet, kantýna, chodba v přízemí, chodba ve 3. patře (Design interiéru a textilu),
laboratoře (46a, 46b, 48), ateliéry č. 103 a 105). Do jedné učebny byl nakoupen nový
nábytek. Pro potřeby oboru Ekotextil design byl zakoupen programovatelný vyšívací
stroj, na oboru Nová média přibyl reprodukční stroj RISOGRAF. Škola plánuje další
investice, proto vypracovala záměry/studie a podala žádosti na pořízení pletařského
stroje, rekonstrukci domku venkovního hřiště, zabezpečení budovy, opravu střechy
a pořízení technologie sublimačního potisku textilu.
V budově Husova 10 byla ve sklepních prostorách v rámci reklamace odstraněna
a znovu položena nová litá epoxidová podlaha a tamtéž zcela renovován hlavní
vodovodní řád, který již hrozil havárií. Na sekretariátu školy byla položena nová
parketová podlaha, v dalších letech by mělo přibýt předsálí mezi sborovnou
a ředitelnou. Během roku byla opravena střecha a atiková římsa a také elektroinstalace, instalována byla nová rozvodná skříň, vyfrézováno odpadní potrubí zarostlé
od vodního a močového kamene. V ateliéru figurálního kreslení bylo nainstalováno
nové osvětlení pro nasvícení modelů. Zatím nevyřešený je problém zásobníku na
piliny, který by se měl nahradit briketovacím lisem s příslušenstvím, odložen byl také
nákup laserového vyřezávacího stroje.

Renovace učebny č. 93

Realizace výtahu ve dvoře objektu Francouzská 101
Barbora Kopečková, fotografie z maturitního cyklu

Údaje o výsledcích inspekční a jiné kontrolní činnosti
Od 24. 4. 2019 do 29. 4. 2019 byla ve škole realizována inspekce Českou školní
inspekcí. V dvaceti kontrolovaných oblastech nebyla nalezena žádná chyba. Výsledek
kontroly je součástí výroční zprávy. Pravidelné revize i kontroly BOZP probíhají podle
stanovených harmonogramů.
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Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola není zapojena do programu v rámci celoživotního vzdělávání.

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
Poskytování poradenských služeb je ve škole zabezpečeno dvěma školními pracovišti
(Husova 10 a Francouzská 101) se školním výchovným poradcem a metodikem
prevence a pracovištěm školního psychologa, který střídá obě pracoviště.
Hodnocení práce výchovného poradenství
Během celého školního roku 2018/2019 probíhala úzká spolupráce obou výchovných
poradkyň v rámci výchovně poradenského centra školy 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 celou dobu školního roku se také rozvíjela intenzivní spolupráce častými
konzultacemi s metodičkami prevence a třídními učiteli. Pracovnice PPP Kohoutova
Brno navštívily školu, konzultoval se obsah individuálních vzdělávacích plánů a tvorba
vyhodnocení podpůrných opatření 2.–5. stupně. Obě výchovné poradkyně se
zúčastnily pracovního semináře PPP Brno, věnovaného metodickému vedení
výchovných poradců. Hlavním úkolem výchovných poradkyň je péče o žáky a pomoc
při řešení jejich výukových obtíží, popř. vysoké absence, dále pak také informační
činnost a samozřejmě zajištění dobré komunikace mezi učitelským sborem, rodiči
a žáky školy.
Náplň práce výchovného poradenství se odvíjí na základě plánu práce, měsíčního
harmonogramu, který je vypracován vždy na začátku nového školního roku dle
aktuálních potřeb. Tato činnost je konzultována s metodičkami prevence, třídními
učiteli i ostatními pedagogy školy a dle potřeby pracovníky odborných poradenských
center. V září je věnována pozornost nastupujícím žákům prvních ročníků, doplňuje se
evidence žáků s podpůrnými opatřeními. Všichni vyučující jsou informováni v rámci
pedagogické porady a projednávají se vhodné metody, postupy a organizace ve výuce.
Probíhají osvědčené seznamovací programy pro první ročníky nazvané Na jedné lodi.
Také další projekt týkající se primární prevence Osobní bezpečnost měl velký ohlas.
Pozornost byla věnována zvláště žákům čtvrtých ročníků, maturantům, postupně byly
vyplňovány dotazníky k žádosti o vypracování posudku pro PPP. Uzpůsobené
podmínky k maturitě uplatnilo v letošním roce 12 žáků v kategorii SPUO 1 a 3 žáci
SPUO 2. Všem žákům se specifickými poruchami učení byla ze strany pedagogů
věnována maximální metodická podpora a péče v průběhu celého školního roku.
Zájemcům ze čtvrtých ročníků byly podávány informace o možnostech dalšího
pomaturitního studia v rámci průběžných konzultací. Vzhledem k velkému počtu
našich studentů, kteří chtějí pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých
školách, upozorňujeme na termíny podání přihlášek na VŠO a VŠ dle požadavků
jednotlivých fakult a vysokých škol.
V průběhu roku jsou nejčastěji řešeny prospěchové problémy, neklasifikace, menší
kázeňské přestupky a zvýšená absence. Celkem se konalo 9 výchovných komisí na
pracovišti Husova a 12 výchovných komisí na pracovišti Francouzská, z toho 2 se
dvěma kontrolními sezeními. Na Francouzské byl vypracován Plán pedagogické
podpory, který pomohl žákyni ke zdárnému zvládnutí ročníku. Na Husově byly třem
žákům vypracovány IVP, které byly na konci školního roku vyhodnoceny jako
vyhovující a podpůrná opatření dobře nastavená. Všichni pedagogové se snažili

Klauzurní práce na téma Modrotisk, Design oděvu

Karolína Světlíková, Sezení u mobilního baru, Design
interiéru a textilu

Denisa Svejkovská, interiér OP, Design interiéru

Nina Hynštová, téma JÁ, Produktový design
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problémy žáků řešit citlivě, individuálně a hlavně okamžitě, přijímaná opatření byla
účinná, proto v tomto školním roce se neřešil žádný závažný negativní jev.
Návštěva ČSI, která proběhla v dubnu, shledala práci výchovně poradenského centra
školy v souladu s předpisy, ocenila pečlivou spolupráci obou poradkyň a svědomité
vedení všech požadovaných dokumentů. Spolupráce s vedením školy, třídními učiteli
i ostatními pedagogy školy za tento školní rok je hodnocena jako přínosná a účinná.
Mgr. Romana Haluzová, Mgr. Jiřina Rešková, výchovné poradkyně
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 sexuální 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 2018/2019 proběhl program pro žáky prvního ročníku Základy
sebeobrany pod vedením lektorky Ivany Kafkové, Dr.h.c., a adaptační program vedený
psycholožkou školy Mgr. Jiřinou Kalovou. Pod vedením školní psycholožky absolvovali
žáci 1. A i besedu na téma Poruchy příjmu potravy. Ve spolupráci s kosmetickou firmou
DOVE byl zorganizován „Projekt sebedůvěry“, dále beseda na téma Finanční
gramotnost, realizovaná Gymnáziem Brno, tř. Kpt. Jaroše, a „Týden mediálního
vzdělávání“ JSNŠ – Fake scape (studenti MUNI). Žáci druhých a některých čtvrtých
ročníků absolvovali program pod vedením studentů Lékařské fakulty MU Pro život –
Základy první pomoci (IFMSA) a besedu se školní psycholožkou Učební styly. Pro
žákyně druhých ročníků byla uspořádána beseda s odborníky na poruchy příjmu
potravy z organizace ANABELL. U stejné organizace byla školní metodička
proškolena. Žáci třetích ročníků se zúčastnili besedy na téma Trestní odpovědnost
realizované preventisty Policie ČR a navštívili Romské muzeum v Brně. Ve čtvrtých
ročnících byl realizován projekt Amnesty International Živá knihovna. Žáci druhých,
třetích a čtvrtých ročníků absolvovali program „Zvol si info“ – mediální gramotnost,
vedený studenty MUNI. Nadále jsme zapojeni do projektu Jeden svět na školách a do
projektu Nenech to být k prevenci šikany a kyberšikany, žáci se zapojili i do projektu
Krokus (Židovské muzeum v Praze) a Maratonu psaní dopisů (Amnesty International).
Během školního roku se neobjevily závažné problémy týkající se sociálně nežádoucích
jevů. Obě metodičky prevence spolu úzce spolupracují, spolupracují i s výchovnými
poradkyněmi, školní psycholožkou, třídními učiteli i ostatními vyučujícími. Ke zlepšení
práce metodiků prevence přispívá i odborné metodické vedení Pedagogicko-psychologické poradny Brno, která pravidelně pořádá schůzky metodiků prevence
a odborné semináře, jichž se obě metodičky účastní.
Mgr. Petra Lužová, Mgr. Jaroslava Študentová, metodičky prevence
Zpráva o činnosti školní psycholožky ve školním roce 2018/2019
Ve školní roce 2018/2019 zahájila svou činnost na SŠUD a VOŠ Brno školní
psycholožka. Toto místo je financováno z projektu Šablony SŠ a VOŠ v rámci
operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Uplynulý rok ukázal, že dvě třetiny
činnosti školní psycholožky byly věnovány přímé individuální práci se žákem či
studentem a jedna třetina zbyla na práci s třídními kolektivy, učiteli a rodiči. V průběhu
celého školního roku bylo celkem 35 žáků či studentů ve střednědobé či dlouhodobé
péči školní psycholožky. Na budově Husova si psychologické poradenství vyžádalo
15 žáků, na budově Francouzská 20 žáků. Práce školní psycholožky s třídními
kolektivy byla zaměřena na podporu dobrých vztahů mezi žáky. Školní psycholožka v
začátku školního roku vstoupila do všech tříd prvního ročníku na budově Francouzská.
V průběhu školního roku se seznamovala s chodem školy a pozvolna se zde
etablovala. V rámci preventivní činnosti realizovala tematické vstupy ve vybraných
třídách na obou budovách školy: prevence poruch příjmu potravy, efektivní učení,
psychologické aspekty komunikace na internetu. Školní psycholožka věnovala
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pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracovala s pedagogy,
asistentkou pedagoga a členy poradenského pracoviště. Při své práci poskytovala
jednorázovou poradenskou konzultaci, krizovou intervenci či dlouhodobou podporu
žákovi či studentovi. Při zajišťování péče o žáka komunikovala se zákonnými zástupci
a pedagogy. Každý měsíc se účastnila intervizního a supervizního setkání školních
psychologů na pracovišti Pedagogicko-psychologické poradny Brno. V rámci podpory
vzdělávání školních psychologů zde absolvovala i semináře týkající se diagnostiky
a práce s třídními kolektivy. Školní psycholožka vstoupila v průběhu školního roku do
dlouhodobého psychoterapeutického výcviku Poradenství a psychoterapie zaměřená
na klienta. První rok působení školního psychologa na SŠUD a VOŠ je příslibem do
dalších let. Provázení mladého člověka jeho životní etapou se ukazuje jako příznivé,
podporující jeho osobní rozvoj, tvůrčí možnosti a seberealizační tendenci.
Mgr. Jiřina Kalová, školní psycholožka
Šarlota Sedláčková, Textový objekt, Nová média

Zpráva o BOZP a PO za školní rok 2018/2019
Proškolení všech zaměstnanců v oblasti BOZP a PO je prováděno pravidelně jedenkrát
za dva roky. V oblasti BOZP bylo provedeno dne 9. 4. 2019 a v oblasti požární ochrany
dne 27. 8. 2019. Prověrka BOZP byla provedena dne 9. 4. 2019. Zjištěné závady
budou průběžně odstraňovány. Požárně-preventivní prohlídka a kontrola
dokumentace PO byla provedena dne 27. 8. 2019. Nebyly zjištěny zjevné závady.
Zápisy do požární knihy jsou prováděny pravidelně při kontrolách stavu objektu a při
revizi hasicích přístrojů a hydrantů. Cvičný požární poplach byl proveden v obou
budovách dne 6. 9. 2019 za účasti všech osob přítomných v objektu školy. Požární
poplach proběhl bez problémů, hodnocení je zapsáno v požární knize. Ostatní revize
se provádějí podle harmonogramu odborně způsobilými firmami (revize plynového
a tlakového zařízení, komínových průduchů, hromosvodů, elektrického zařízení,
požárně-bezpečnostního zařízení a revize tělovýchovného nářadí a zařízení).
Mgr. Renata Vlčková, RNDr. Miroslav Moser, preventisté BOZP a PO
Rozbor školní úrazovosti za školní rok 2018/2019 – pracoviště Husova 10
Ve školním roce 2018/2019 bylo v knize školních úrazů zaevidováno celkem
osm záznamů úrazů žáků. Záznamů o úrazech žáků bylo vyplněno a řádně odesláno
sedm, v jednom ze zapsaných případů se nejednalo o úraz. Tři úrazy se staly při výuce
tělesné výchovy (naražený a zlomený prst při míčových hrách, spálené prsty při šplhu),
jeden na chodbě školy (vymknutý kotník) a tři při výuce odborných předmětů
(pořezání a náraz o malířský stojan). 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 vzniku
úrazu došlo k opětovnému poučení žáků. Po úrazech v TV jim byla opětovně
připomenuta pravidla sportovních her a tělovýchovných činností. Po úraze při výuce
odborných předmětů byly žákům opětovně 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 30. 8. 2019.
RNDr. Miroslav Moser, preventista BOZP a PO
Rozbor školní úrazovosti – pracoviště Francouzská 101
Ve školním roce 2018/2019 byly ve škole zaznamenány a v knize školních úrazů
zaevidovány 4 lehké úrazy žáků. Tři záznamy o úrazu žáka byly vyplněny a řádně
odeslány. Žáci byli odškodněni po ukončení léčby. Na školních schodech se stal
1 úraz, v učebně č. 70 – 1 úraz, na lyžařském kurzu 2 lehké úrazy. 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 vzniku úrazu došlo
k opětovnému poučení žáků. Záznamy „poučení žáků o bezpečnosti“ s podpisy žáků
jsou uloženy u třídních učitelů a u zástupce ředitele. S rozborem školní úrazovosti byli
zaměstnanci seznámeni na poradě dne 30. 8. 2019. Na vyšší odborné škole byly
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zaznamenány a v knize školních úrazů zaevidovány 2 drobné úrazy studentů
v nábytkářské dílně a v modelárně. Nebyly nikým 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 dne 30. 8. 2019 formou podpisové listiny.
Mgr. Renata Vlčková, preventista BOZP a PO

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,
údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Ve školním roce 2018/2019 byl úspěšně ukončen projekt Erasmus+ 2017-1-CZ01KA102-035198 Rozvíjení dialogu lokálních a evropských přístupů v oborech
zaměřených na restaurování a design oděvu pro zkvalitnění vzdělávání (zahájení
projektu 7/2017), jenž umožnil odbornou praxi v zahraničí 15 studentům/
/absolventům a 6 pedagogům oborů Restaurování a Design oděvu. Ve sledovaném
období 2018/2019 vycestovalo 9 studentů/absolventů a 2 pedagogové. Grant byl
úspěšně v plné výši vyčerpán. Přijímajícími organizacemi byly Victoria and Albert
Museum v Londýně (Anglie), University of Lincoln (Anglie), TH Köln (Německo),
Goering Institut v Mnichově (Německo) a ateliéry Cavallo Spose a LabOratorio degli
Angeli v Bologni (Itálie). Tento projekt byl ukončen v květnu 2019. Celková částka,
kterou škola získala, byla 59 056,- eur. Zároveň se na jaře 2018 uskutečnily dvě
mobility pro studenty střední školy v rámci projektu Do světa! Šest studentů z oboru
Motion Design, Nová média a Design oděvu se zapojilo do aktivit univerzity
v Kaunasu (Litva) a dvě studentky z oboru Motion design absolvovaly kurz videa na
Kunstschule v Nendelnu (Lichtenštejnsko). Na podzim 2019 se uskuteční mobilita
v italském Bergamu pro studenty z oboru Design interiéru a textilu. Celková výše
přidělené dotace činila 230 000,- Kč.
V rámci výzvy pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování
(Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) byl na naší škole v termínu od
1. 10. 2017 do 30. 9. 2019 realizován projekt Šablony pro SŠ a VOŠ. Projekt byl
podpořen částkou 1 485 830,- Kč a byl zaměřen na následující témata: personální
podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů,
podpora extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.
Ze strany pedagogů byl velký zájem o vzdělávání v cizích jazycích (angličtina,
němčina, francouzština a španělština) a dále v oblasti čtenářské gramotnosti (kurz
kritického myšlení). Do dalšího vzdělávání se zapojilo čtrnáct pedagogů školy.
Dlouhodobě oblíbený a do budoucna pedagogy opět žádaný je CLIL – vyučovací
metoda založená na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže žák
si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.
Pedagogové VOŠ realizovali tandemovou výuku a stáže u zaměstnavatelů (např.
restaurátorská dílna, výrobna pletených oděvů). Největší zájem však byl o aktivitu
zapojení odborníka z praxe – restaurátora do výuky. Tato aktivita byla využita
sedmkrát a jejím cílem bylo prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků vyšších
odborných škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů
odborné praxe. Pedagog VOŠ a odborník z praxe společně naplánovali a zrealizovali
dvanáct vyučovacích hodin v průběhu deseti po sobě jdoucích měsíců. Přínosem pro
školu bylo také vytvoření pozice školního psychologa.

Z exkurze studentů restaurátorských oborů do Českého
Krumlova
Výstava Mgr. Jiřího Víška ve školní Galerii 13 a ½

Prezentace ze zahraničních stáží
Kurz fládrování pro studenty Restaurování malíř. technik
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Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018 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
45 988
8 140
0
595
5
268
3 891
58 887

VOŠ
9 406
1 857
395
1 157
185
0
98
13 098

Celkem
55 394
9 997
395
1 752
190
268
3 989
71 985

SŠ
32 690
1 040
11 865
92
53
13 673
0
111
59 524

VOŠ
6 713
208
2 408
169
0
2 881
0
0
12 379

Celkem
39 403
1 248
14 273
261
53
16 554
0
111
71 903

Nové školní hřiště s umělým povrchem
Barbora Kopečková, Z maturitního cyklu, Fotografie

Náklady (v tisících Kč)

Výdaje na prostředky na platy
Výdaje na ost. platby za proved. 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 2018 celkem
Zdroje – státní rozpočet
– vlastní (FRIM)

4 536
3 990
546

Ateliér figurální kresby doplněný o nové osvětlení
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