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Studium oboru Nová média klade důraz na propojování
tradice s experimentem. Na reflexi aktuálního
uměleckého i společenského dění i na kultivaci vlastní
schopnosti vidět, myslet a vyjádřit se. Základní průprava
kresby a modelování je rozvíjena dalšími technikami
a médii (fotografie, objekt, instalace, environment,
scénografie, grafický design, filmová animace,
audiovize…), které poskytují studentovi prostor pro
nalezení vlastního autorského výrazu. Absolvent je
tak připravený pokračovat ve studiu na vysoké škole
zejména s uměleckým zaměřením, anebo se realizovat
v některém z odvětví kreativního průmyslu.

Motion design je dynamicky se rozvíjející obor zaměřený
na vytváření animací, pohyblivé grafiky, filmových
titulkových sekvencí, televizní identity, znělek a reklam.
Pracuje s typografií, ilustrací, videem, fotografií a grafikou.
Ve výuce studenti používají nejnovější animační, grafický
a herní software. Dlouhodobě spolupracujeme s herními
vývojáři, animátory, motion designéry a filmaři. Absolventi pak
svoje znalosti mohou uplatit v reklamní tvorbě, v grafických
a motion design studiích, v oblastech filmového, herního
a animačního průmyslu.

Antonín Závodný, Když dva dělají totéž, není to totéž.

Filip Valachovič, klauzurní práce

Grafický design

Náš obor je zde pro ty, kteří chtějí hry nejen hrát, ale
především je chápat a vytvářet. Obor Game art bude
žáky vzdělávat v herním designu, 2D & 3D grafice, stylu
vyprávění a také v technických aspektech herního vývoje
jako je práce v herních enginech, sound designu a v dalších
oblastech. Učení probíhá především samotným tvořením
her, individuálně nebo v týmech. Studenti si kromě znalostí
odnesou kvalitní portfolio pro vysoké školy či budoucí
zaměstnavatele. Ve výuce nás budou navštěvovat odborníci
s přednáškami a workshopy, právě z řad budoucích
zaměstnavatelů.

Modelářství a návrhářství oděvů

Design oděvů – obor s dlouholetou tradicí – se soustředí
na design originálního oděvu, oděvních doplňků, módní
ilustraci a vizuální styl. Během studia se žáci naučí kresbě,
malbě a modelování oděvů, navrhování a realizaci vlastních
návrhů. Svou práci během výuky prezentují na četných
módních přehlídkách a soutěžích, kde získávají pravidelně
přední ocenění. Absolventi tohoto vzdělávacího programu
se mohou uplatnit jako oděvní designéři, stylisti a modeláři
oděvů, ale též díky vynikající přípravě ve výtvarných
technikách studují na uměleckých vysokých školách.

Modelářství a návrhářství oděvů

Ekotextil design je progresivní obor zabývající se udržitelnou
módou. Prohlubuje vědomosti žáka ve výtvarných,
ekologických i sociálně-společenských hodnotách. Výuka
směruje k navrhování oděvu tak, aby byl stále reflektován
pozorný přístup k životnímu prostředí. Zaměření oboru
jde proti konzumu a současně motivuje, jak založit vlastní
udržitelnou značku. Během studia jsou také žáci aktivně
zapojeni do organizace workshopů a produkce módních
přehlídek. Absolvent je svým bohatým portfoliem a znalostmi
hlubších souvislostí připraven ke studiu na vysokých školách.
Obor usiluje o celkovou pozitivní společenskou změnu, v roce
2020 byl nominován Ministerstvem kultury za Jihomoravský
kraj jako příklad dobré praxe v oblasti vzdělávání.

Textilní výtvarnictví

Žáci tohoto oboru získávají znalosti nejen o oblasti interiéru
a bydlení, ale i v textilním výtvarnictví a grafickém designu.
Výuka míří k osvojení si kresby, kompozičních zákonitostí,
stylizaci, citu pro detail, ke znalosti široké škály materiálů
a technologií. Vědomosti student uplatňuje ve vlastních
návrzích a realizacích ve školních dílnách. Součástí výuky
je počítačová grafika zaměřená zejména na 3D modelování.
Absolvent se může uplatnit jako samostatný či týmový
interiérový designér. Široké spektrum znalostí a dovedností
je dobrým základem pro pokračování ve studiu na
vysokých školách.

Sára Kameníkova, maturitní práce, Shared

Lucie Paukovičová, 2. ročník, model vytvořen a prezentován na přehlídce New Humanity, Milano

Grafický design

Eliška Sapáková, maturitní práce, Struktura

Scénická a výstavní tvorba

Husova 10
602 00 Brno
543 421 361

Francouzská 101
602 00 Brno
545 125 611

www.ssudbrno.cz
skola@ssudbrno.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA
UMĚNÍ A DESIGNU
A VYŠŠÍ ODBORNÁ
ŠKOLA BRNO
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

FOTOGRAFIE

PRODUKTOVÝ DESIGN

82-41-M/02

82-41-M/04

Užitá malba

Obor, který se opírá o klasické malířské techniky, žáky
naučí základům výstavby obrazu a používání výtvarných
vyjadřovacích prostředků. Studenti jsou vedeni i k hledání
nových cest a využití aktuálních metod, včetně přesahů
do jiných zobrazovacích médií. Základem ale zůstává
kresba a pochopení významu barvy.

Užitá fotografie a média

Průmyslový design

Fotografie je dynamicky rozvíjející se médium.
Studium na tomto oboru je zaměřeno na staré fotografické
techniky, klasickou černobílou fotografii a digitální
fotografii. Ve třetím a čtvrtém ročníku se studenti věnují
také videu a animaci. Výukový plán obsahuje v odborné
části fotografickou technologii a dějiny fotografie.
Studenti projdou ve čtyřletém studiu širokým spektrem
fotografických úkolů, které zahrnují užitá reklamní témata,
portrét, krajinu, dokumentární fotografii i vlastní volnou
tvorbu, chápanou jako nástroj osobního sdělení.

Produktový design – především tradiční a zároveň aktuální,
inovativní a stále proměnlivé odvětví užitého umění.
Obor produktového designu (dříve tvarování průmyslových
výrobků) patří k naší škole od roku 1986. Typickým rysem
oddělení je rozmanitost zadání od drobných předmětů denní
potřeby, přes obaly, nářadí, stroje, až po dopravní prostředky.
Naši studenti si osvojují kresbu, manuální práci s materiálem
a ověřují ergonomii navrhovaných výrobků. Součástí výuky
je 3D modelování na počítači. Navazující technologické
postupy vrcholí výrobou trojrozměrných fyzických modelů.
Důraz klademe na tvůrčí invenci studentů, snažíme se spolu
nacházet nové přístupy při řešení zadání.

Bára Hostašová, 3 ročník

Pro školní rok 2021 / 2022 budeme na střední škole otevírat
celkem 12 oborů, 6 na Husově a 6 na Francouzské ulici
v Brně. Tím by – po sloučení v roce 2012 – měla být
ukončena optimalizace střední školy. Posledním z nových
oborů, které postupně na Francouzské vznikly, je obor,
který vychází z rámcového vzdělávacího programu Grafický
design a jehož školní vzdělávací program je Game art.
Vedle multimediálních oborů Nová média a Motion design
vznikne obor, který má velký potenciál rozvoje, především
v budoucím vzdělávání. Myšlenky Komenského o škole hrou
ze 17. století se tak digitálním obloukem vrací do školství
21. století. Žáci oboru tak nejenže učí sami sebe, ale také
vytváří platformu, v níž učí ostatní. Vznikem tohoto nového
oboru by mělo být završeno pokrytí aktuálních médií,
koexistujících vedle již zavedených oborů.

MALÍŘSTVÍ
82-41-M/01

David Hotárek, maturitní práce, Kompostovatelný nábytek

GRAFICKÝ DESIGN
82-41-M/05

Grafický design

Plakáty, loga, piktogramy, orientační systémy, tvorba
knih a časopisů, webdesign, animace – prostě vizuální
magie. Naši studenti projdou univerzální průpravou
od realistické kresby, grafických technik, typografie
a polygrafie až po výuku grafických počítačových programů.
Úspěšně se účastní soutěží a spolupracují na komerčních
zakázkách. Široký záběr oboru dává našim absolventům
možnost věnovat se jak grafickému designu, tak dalším
příbuzným oborům (např. animaci, ilustraci, multimédiím).
Běžně pokračují ve studiu na vysokých školách nebo se
uplatňují v reklamních agenturách, grafických studiích
a vydavatelstvích.

ILUSTRACE

DESIGN INTERIÉRU

82-41-M/05

82-41-M/11

Grafický design

V oboru Ilustrace je dominantní schopností umění
kresby ve všech jejích podobách, kdy médiem je tužka,
pastel, akvarel, tempera… A také technická realizace
v grafických technikách, od klasických jako je sítotisk,
tisk z výšky (linoryt, dřevořez), z hloubky (lept, suchá
jehla, akvatinta) nebo z plochy (litografie), po současné
grafické počítačové programy. Samozřejmostí je práce
v programech DTP (Photoshop, Illustrator, Indesign),
ale také v animačních či vizualizačních programech.
Ilustrace tak mohou mít nejen klasickou podobu, ale
vznikají i ve formě komiksů nebo animovaného filmu.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Design interiéru

Design interiéru učí žáky poznávat interiér jako celek
i utvářet jeho součásti (nábytek, osvětlení, barvu…).
Kombinuje výtvarnou kreativitu v prostoru s technickými
znalostmi konstrukcí a materiálů. Využívá celou škálu
vyjadřovacích prostředků od ruční kresby, přes stavbu
modelů a prototypů až po virtuální modelování. Realizace
vlastních návrhů ve školních dílnách je důležitým prvkem
výukového programu. Naši absolventi najdou uplatnění
v oblasti architektury, designu, obchodu či nábytkářského
průmyslu. Většina z nich však pokračuje ve studiu
na vysokých školách.

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno
sídlí v budovách na Husově a Francouzské ulici.
V budově Husova 10 se budou otevírat obory
(názvy podle ŠVP) s touto kapacitou:
82-41-M/01
82-41-M/02
82-41-M/04
82-41-M/05
82-41-M/05
82-41-M/11

Malířství
Fotografie
Produktový design
Grafický design
Ilustrace
Design interiéru

11
12
11
12
12
12

V budově Francouzská 101 to budou obory:

Škola ve všech svých oborech trvá na znalosti odborného
řemesla, znalosti materiálů a způsobu jeho zpracování:
od klasických reálných hmot po virtuální realitu, kde
je především nutná znalost počítačových programů
a navazujících digitálních technologií. Vyučující i žáky
spojuje hluboký a životní zájem o vybraný obor, o ovládnutí
jeho technik a technologií, o sledování vývoje a hledání
nových cest, ale také zájem o spolúčast na komunitním
životě oborové skupiny na škole s příbuznými zájmy
a společnými myšlenkami. Pojmenování této komunity
názvem Šuřka, který je po celou dobu existence školy
přítomen, vyplývá z vědomí historických základů,
ustáleného pojmenování i hrdosti na příslušnost
k této výjimečné škole.

Barbora Kukrechtová, maturitní práce, Karanténa

Simona Vlnková, 4. ročník, klauzurní práce

82-41-M/03
82-41-M/05
82-41-M/05
82-41-M/07
82-41-M/07
82-41-M/14

Nová média
Motion design
Game art
Design oděvu
Ekotextil design
Design interiéru a textilu

Všechny obory jsou uměleckými obory s talentovou
zkouškou, která se bude konat ve dvou termínech
7. a 8. ledna 2021. Pokračování přijímací zkoušky
úspěšných uchazečů z talentové zkoušky bude
18. ledna 2021. Přihlášky je nutné odevzdat do
konce listopadu 2020. Do přihlášky uveďte název
oboru, včetně jeho kódu.
Bližší podrobnosti najdete na školních webových
stránkách www.ssudbrno.cz v části UCHAZEČ.

ak. mal. Pavel Luffer
ředitel školy

Valerie Kohoutková, 4. ročník, klauzurní práce

Veronika Fedorková, 3. ročník, Labyrint
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