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 ÚDAJE O ŠKOLE 

Střední škola umění a designu, p. o. – pracoviště Husova 10 a Francouzská 101 a 99

Vyšší odborná škola – pracoviště Francouzská 101

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, do 31. 7. 2021

ředitelka: Mgr. Petra Černínová, od 1. 8. 2021

e-mail: skola@ssudbrno.cz (Husova 10), info@ssudbrno.cz (Francouzská 101)

www stránky: www.ssudbrno.cz

tel.: 543 421 361, ředitelka: 543 421 362 (pracoviště Husova 10)

tel.: 545 125 611, ředitelka: 545 125 650 (pracoviště Francouzská 101)
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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

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 2020/2021 bylo na střední škole celkem 11 uměleckých oborů vzdělá-

vání. Na vyšší odborné škole se vyučovaly dva restaurátorské obory a jeden obor oděv-

ního designu. Šest oborů střední školy na Husově ulici se rozděluje do tří dvouoborových 

tříd, na Francouzské bylo pět oborů uměleckých ve dvou nebo ve třech třídách v ročníku.



4 Tvorba v plenéru



Vernisář výstavy 

v Technologickém parku
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 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 

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

Školní rok 2020/2021

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 257 žáků, v části Francouzská 225 žáků, dohromady bylo na

střední škole 482 žáků. Na vyšší odborné škole studovalo celkem 85 studentů, z toho

55 restaurování a 30 oděv. Škola měla na všech svých pracovištích celkem 567

studentů. Údaje se vztahují k datu 30. 9. 2020.

Školská rada pracovala ve složení: Ing. Pavel Kříž, Ph.D., Ing. Helena Pluháčková,

Ph.D., Bc. Michal Doležel (zástupci za JMK), Mgr. Ján Lastomírský (předseda),

Mgr. Petr Polášek, DiS., Mgr. Jiřina Rešková (zástupci pedagogů), Lenka Fišerová,

Mgr. Jan Špilar (zástupci rodičů žáků), Barbora Šimčíková (zástupce studentů VOŠ).

Rozhodnutím vlády ze dne 12. 10. 2020 došlo od 14. 10. 2020 k uzavření škol v souvis-

losti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2. 

Od října 2020 až do května 2021 byla výuka žáků a studentů realizována převážně dis-

tančně. Opatření se dotkla také organizace přijímacích zkoušek v  lednu 2021, jež byly 

kvůli hygienickým opatřením rozprostřeny do čtrnácti dnů, a  také organizace maturitní 

zkoušky.

Kvůli výše zmíněným opatřením nemohla být naplněna spolupráce s tradičními partne-

ry (např. Moravskou galerií Brno, Muzeem města Brna, Domem umění Brno a dalšími). 

Nebyly také uskutečněny odborné exkurze do zahraničí, které doplňují výuku předmětu 

dějiny výtvarné kultury.

Většina učitelů realizovala výuku prostřednictvím Google Classroom, žákům i učitelům 

byla poskytnuta technická podpora ze strany školy. Do distanční výuky se podařilo zapo-

jit většinu žáků.
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Střední škola umění a designu – obory vzdělání 
ukončené maturitní zkouškou (stav k 30. 9. 2020)

Tab. 1

ROČNÍK TŘÍD ŽÁKŮ TŘÍD ŽÁKŮ TŘÍD ŽÁKŮ

HUSOVA 10 FRANCOUZSKÁ 101 CELKEM

1. 3 68 3 60 6 128

2. 3 62 3 55 6 117

3. 3 61 3 55 6 116

4. 3 66 3 55 6 121

CELKEM 12 257 12 225 24 482

Tab. 2

ROČNÍK SKUPIN STUDENTŮ SKUPIN STUDENTŮ SKUPIN STUDENTŮ

OBOR ODĚVNÍ  

A TEXTILNÍ DESIGN OBORY RESTAUROVÁNÍ CELKEM

1. 1 15 2 21 3 36

2. 1 9 2 18 3 27

3. 1 6 2 16 3 22

CELKEM 3 30 6 55 9 85

Celkový přehled personální situace  
(stav k 30. 9. 2020)

Tab. 3

POČTY PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ZE VŠECH ČÁSTÍ (PŘEPOČTENÝ STAV)

ÚTVAR FUNKCE CELKEM

Pedagog. pracovnici ředitel 1

učitel (bez zást. ředitele) 77,64

zástupce ředitele 3

CELKEM 81,64

Nepedagog. pracovníci 24,23

UČITELÉ SŠ A VOŠ

Odborná kvalifikace (v %) 98,23

Aprobovanost (v %) 100
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Tab. 4

VĚKOVÁ STRUKTURA

HUSOVA FRANC. VOŠ CELKEM

0-29 2 2 0 4

30-39 8 10 2 20

40-49 10 12 6 28

50+ 15 9 3 27

důchodový věk 6 3 5 14

CELKEM 41 36 16 93

Další vzdělávání pedagogických 
a nepedagogických pracovníků (celkem)

Pedagogické vzdělávání ve školním roce 2020/2021 ukončili: MgA. Zuzana Běhalová 

Sedmidubská, zástupce ředitele Mgr. Petr Polášek dokončil pedagogické studium slo-

žením závěrečné zkoušky na podzim 2020. Kolegyně Mgr. Helena Táborská, která pracu-

je na Francouzské jako výchovná poradkyně, absolvovala kurz formativního hodnocení 

a efektivní komunikace u pedagogů. Jazykového vzdělání pořádaného Cambridge Uni-

versity Press se účastnila vyučující anglického jazyka Mgr. Marie Sabolová, která získala 

Certificate of attendance. Mgr. Ivan Matoušek absolvoval vzdělávací program WordPre-

ss a Adobe After Effect v rozsahu 32 vyučovacích hodin. Akreditovaného webináře Čte-

nářská a informační gramotnost se zúčastnila Mgr. Martina Sendlerová. Mgr. Jiřina Reš-

ková absolvovala skupinovou online konzultaci KOSS Managment. Mgr. Olga Piperová 

Taušová a Mgr. Jan Hrdina se zúčastnili kurzu AJ s rod. mluvčím pro středně pokročilé, 

MgA. Petr Kalouda kurzu AJ pro mírně pokročilé. Školení vedoucích zaměstnanců z obo-

ru BOZP absolvoval Mgr. Radovan Zach.

Ze zaměstnanců se účastnily školení: Kamila Richterjörková - Záludnosti spisové služby 

ve školách, Erika Dohnalová – Školení vedoucích zaměstnanců v BOZP a Ivana Vévodo-

vá – Novela vyhlášky o FKSP. Mgr. Martina Hanáková, PhD. absolvovala školení Cestovní 

náhrady pro začínající.

Tab. 5

TYP KURZU/ŠKOLENÍ POČET ZÚČASTNĚNÝCH

Speciální odborné semináře 8

Seminář pro učitele cizího jazyka 1

Pedagogické školení DPS 1

Provozní zaměstnanci 4

CELKEM 14



z plenéru oboru Produktový design
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Údaje o pedagogických pracovnících 
na pracovišti Husova 10 (stav k 30. 9. 2020)

Tab. 6

ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

– HUSOVA

PRAC. ZAŘAZENÍ ÚVAZEK KVALIFIKACE APROBACE PRAXE

1. ředitel 1 VŠ OP 40

2. zástupce ř. 1 VŠ TV,Z 41

3. učitel 1 VŠ OP 29

4. vedoucí oboru 1 VŠ OP 35

5. třídní učitel 1 VŠ ČJ 16

6. učitel 1 VŠ OP 17

7. učitel 1 SŠ OP 33

8. učitel 1 SŠ OP 35

9. vedoucí oboru 1 VŠ OP 17

10. učitel 1 SŠ OP 33

11. třídní učitel 1 VŠ AJ,NJ 25

12. třídní učitel 1 VŠ OP 32

13. učitel 0,71 VŠ OP 38

14. vedoucí oboru 1 VŠ OP 24

15. učitel 0,76 SŠ OP 19

16. třídní učitel 1 VŠ TV, BI 33

17. třídní učitel 0,19 VŠ M, TEK 46

18. třídní učitel 1 VŠ ČJ, OBN 12

19. učitel 0,9 VŠ OP 8

20. vedoucí oboru 1 VŠ OP 23

21. třídní učitel 1 VŠ TV, OBN 22

22. učitel 0,71 VŠ OP 12

23. třídní učitel 1 VŠ M,TEK, INF 12

24. učitel 1 VŠ OP 16

25. třídní učitel 1 VŠ OP 38

26. učitel 0,62 VŠ OP 4

27. učitel 1 VŠ OP 11

28. vedoucí oboru 0,95 VŠ OP 10

29. učitel 1 SŠ OP 38

30. učitel 0,76 VŠ OP 33



z plenéru oboru Produktový design
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31. třídní učitel 1 VŠ AJ, OBN 19

32. třídní učitel 1 VŠ OP 6

33. učitel 0,76 VŠ OP 40

34. učitel 0,95 VŠ OP 34

35. učitel 0,48 VŠ OP 10

36. vedoucí oboru 1 VŠ OP 35

37. učitel 0,9 VŠ OP 12

38. učitel 0,67 VŠ OP 36

39. učitel 1 SŠ OP 38

40. třídní učitel 1 VŠ ČJ, AJ 35

41. učitel 1 VŠ OP 19

37,36

Během školního roku odešla do důchodu historička dějin umění PhDr. Jana Pavlíčková, 

která po celou dobu porevoluční historie školy v budově Husova vyučovala předmět dě-

jiny výtvarné kultury. V průběhu školního roku ji od druhého pololetí nahradila BcA. Adé-

la Malendová. Dále na konci roku odešla po 45 letech učitelské praxe do důchodu 

Mgr. Olga Kanýzová. Grafik MgA. Jakub Konvica ukončil pracovní poměr.

K 31. 7. skončil ve funkci a do důchodu odešel ředitel školy ak. mal. Pavel Luffer.

K 1. 8. byla novou ředitelkou školy jmenována Mgr. Petra Černínová.
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Údaje o pedagogických pracovnících 
na pracovišti Francouzsská 101
(učitelé zařazení pod střední školu, stav k 30. 9. 2020)

Tab. 7

ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

– FRANCOUZSKÁ

PRAC. ZAŘAZENÍ ÚVAZEK KVALIFIKACE APROBACE PRAXE

1. zástupkyně ř. 1 VŠ ČJ, OBN, RJ 27

2. učitel 0,9 VŠ OP 8

3. učitel 0,67 VŠ OP 10

4. třídní učitel 1 VŠ OP 8

5. vedoucí oboru 1 VŠ OP 33

6. vedoucí oboru 1 VŠ OP 20

7. učitel 0,33 VŠ OP 4

8. třídní učitel 1 VŠ OP 14

9. učitel 0,62 VŠ OP 15

10. třídní učitel 1 VŠ OP 4

11. učitel 1 VŠ OP 27

12. vedoucí oboru 0,76 VŠ OP 14

13. učitel 0,86 VOŠ OP 14

14. učitel 1 VŠ OP 23

15. třídní učitel 1 VŠ OP 10

16. učitel 0,71 VŠ CHE, FYZ, OP 38

17. třídní učitel 1 VŠ aj,nj 34

18. učitel 0,24 VŠ OP 37

19. třídní učitel 1 VŠ ČJ, DEJ 27

20. třídní učitel 1 VŠ OP 19

21. třídní učitel 1 VŠ AJ, RJ 31

22. třídní učitel 0,76 VŠ AJ, ČJ 16

23. učitel 0,76 SŠ OP 10

24. třídní učitel 0,95 VŠ AJ, RJ 21

25. třídní učitel 1 VŠ TV, OBN 28

26. třídní učitel 1 VŠ TV, BV 33

27. vedoucí oboru 0,86 VŠ OP 8

28. učitel 0,76 VŠ OP 18

29. učitel 1 VŠ OP 18

30. učitel 0,67 VŠ OP 8
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31. učitel 0,57 VŠ OP 17

32. učitel 0,8 SŠ OP 35

33. učitel 1 VŠ OP 13

34. učitel 0,62 VŠ OP 18

35. učitel 0,48 VŠ OP 7

36. třídní učitel 0,9 VŠ MAT 0

37. externí uč. 0,48 VŠ OP

38. externí uč. 0,38 VŠ OP

39. externí uč. 0,48 VŠ OP

40. externí uč. 0,1 SŠ OP

41. externí uč. 0,1 VŠ OP

42. externí uč. 0,19 VŠ OP

43. externí uč. 0,19 VŠ OP

44. externí uč. 0,24 VŠ OP

32,38

Skoupá – v 9/2020 odchod do důchodu
Liudewich – konec k 31.1.
Urbánek a Dvořák – se od 1.1.2021 stali interními zaměstnanci

MgA. František Dvořák byl přijat do interního pracovního poměru. Po mateřské dovolené 

se vrátila Mgr. Jana Holá (MAT, CHE, EKL), Mgr. Lucie Havlínová (PCV a DPR) a Mgr. Ro-

mana Šimurdová (DVK a DMU). Od nového školního roku byl přijat do pracovního pomě-

ru Bc. Miroslav Janda (TEV). BcA. Judita Košťáková byla přijata na obor Motion design, 

vyučuje počítačovou grafiku, figurální kreslení a písmo. Do důchodu odešla Mgr. Jana 

Oujeská.



výuka v dílnách na oboru 

Restaurování nábytku
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Údaje o pedagogických pracovnících na vyšší 
odborné škole na pracovišti Francouzská 101

Tab. 8

ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 – VOŠ

PRAC. ZAŘAZENÍ ÚVAZEK KVALIFIKACE APROBACE PRAXE

1. zástupce ř. 1 VŠ OP 17

2. vedoucí oboru 0,71 VŠ OP 15

3. vedoucí oboru 1 VŠ OP 39

4. učitel 0,57 VŠ AJ 22

5. učitel 0,86 VŠ NJ 30

6. učitel 0,52 VŠ OP 40

7. učitel 0,62 VŠ OP 23

8. učitel 0,86 VŠ OP 13

9. třídní učitel 1 VŠ OP 42

10. učitel 0,52 VOŠ OP 12

11. učitel 1 VŠ OP 17

12. učitel 0,33 VŠ CH 47

13. učitel 0,38 VŠ CH 42

14. učitel 0,62 VŠ OP 26

15. učitel 1 VŠ OP 20

16. učitel 0,81 VŠ OP 24

17. externí učitel 0,1 VŠ OP

11,9

Vzhledem k odchodu do důchodu předal v závěru školního roku svoji výuku výtvarné pří-

pravy studentů Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik ak. mal. 

Pavel Luffer svému kolegovi ak. soch. Petru Jedličkovi. 

Na konci školního roku neprodloužila spolupráci externí vyučující RNDr. Božena Kábe-

lová, která zastupovala ve výuce laboratorního cvičení Mgr. Radku Kopeckou, jež čerpá 

rodičovskou dovolenou. Novým vyučujícím se od 1. 9. stala Mgr. Elena Vaníčková. 

Z  důvodu zrušení výuky druhého cizího jazyka byla koncem školního roku ukončena 

smlouva s vyučující německého jazyka Mgr. Kateřinou Výravskou.

V závěru školního roku byly nově akreditované všechny vzdělávací programy VOŠ s účin-

ností od 1. 9. 2021.



kovářský workshop
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Údaje o nepedagogických pracovnících 
pracoviště Husova 10

Tab. 9

ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH – HUSOVA

PRAC. ZAŘAZENÍ VELIKOST ÚVAZKU STUPEŇ VZDĚLÁNÍ

1. ekonomka, učetní 1 ÚSO

2. mzdová účetní, personalistka 1 ÚSO

3. sekretářka, asistentka 1 ÚSO

4. účetní, pokladní 1 ÚSO

5. technický pracovník, topič 1,05 ÚSO

6. správce počítačové sítě 0,5 ÚSO

7. ved. Výdej stravy 0,75 SOU

8. pomoc. Výdejny stravy 0,63 SOU

9. uklízečka 0,63 ÚSO

10. uklízečka 0,88 SOU

11. uklízečka 0,63 SOU

12. uklízečka 0,63 ÚSO

13. uklízečka 0,63 ÚSO

14. uklízečka 0,25 SOU

15. vrátný 0,55 SOU

16. vrátný 0,8 ÚSO
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Údaje o nepedagogických pracovnících 
pracoviště Francouzská 101

Tab. 10

ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH – FRANCOUZSKÁ

PRAC. ZAŘAZENÍ VELIKOST ÚVAZKU STUPEŇ VZDĚLÁNÍ

1. asistentka, sekretářka 1 ÚSO

2. vedoucí technický pracovník 1 SOU

3. knihovník, archivář 1 ZŠ

4. správce počítačové sítě 1 ÚSO

5. ved. Výdej stravy 0,75 SOU

6. pomoc. Výdejny stravy 0,5 SOU

7. domovník 0,5 SOU

8. uklízečka 1 SOU

9. uklízečka 0,25 SOU

10. uklízečka 0,8 ÚSO

11. uklízečka 1 SOU

12. uklízečka 1 SOU

13. uklízečka 0,5 SOU

14. vrátná 1 SOU

15. zahraniční referent, pokladní 1 VŠ

V tabulce Husova jsou pozice 7+14 kumulované, v tabulce Francouzská jsou kumulova-

né pozice 2+7, 5+9, 6+13. Vzhledem k delší pracovní neschopnosti vrátné na Francouz-

ské Jarmily Rakušanové byl na zástup přijat Jiří Daněk. 
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Údaje o přijímacím řízení na střední škole 

Tab. 11

1. KOLO DALŠÍ KOLA POČET CELKEM

KÓD OBOR-NÁZEV PŘIHLÁŠ. PŘIJAT. PŘIHLÁŠ. PŘIJAT. PŘIJAT. ZÁPIS.LÍS.

82-41-M/01
Užitá malba –  

Malířství

51 10 0 0 51 10

82-41-M/02
Užitá fotografie a média 

– Fotografie

35 11 0 0 35 11

82-41-M/03
Scéniská a výstavní tvorba 

– Nová média

29 11 0 0 11 11

82-41-M/04
Průmyslový design – 

Produktový design

26 10 0 0 26 10

82-41-M/05 Grafický design 79 12 0 0 79 12

82-41-M/05
Grafický design –  

Ilustrace

114 11 0 0 114 11

82-41-M/05
Grafický design –  

Motion design

50 13 0 0 13 13

82-41-M/05
Grafický design–  

Game art

60 13 0 0 13 13

82-41-M/07
Modelářství a návrhář. 

oděvů – Design oděvu

43 13 0 0 13 13

82-41-M/07
Modelářství a návrhář. 

oděvů – Ekotextil design
16 8 14 5 13 13

82-41-M/11 Design Interiéru 82 10 0 0 82 10

82-41-M/14
Textilní výtvarnictví –  

Design interiéru a textilu
28 7 31 6 13 13

Mnoho uchazečů využívá možnosti dělat zkoušky ve dvou termínech na dva různé obory a v případě úspěchu na obou 

si vybírají ten, jenž preferují. Uvolněná místa se obsazují autoremedrou, popř. je nutné vyhlásit další kolo přijímacích 

zkoušek. 



16

Údaje o přijímacím řízení na vyšší 
odborné škole

Tab. 12

KÓD OBOR-NÁZEV

1. KOLO 

PŘIHL

POČET 

PŘIJ.

DALŠÍ 

KOLA

POČET. 

PŘIJ.

CELKEM 

NASTOUPILO

82-42-N/08 Konzervování a restaurování nábytku 15 10 3 3 13

82-42-N/07
Konzervování a restaurování malířských 

a dekorativních technik
14 6 4 3 8

82-41-N/03 Oděvní a textilní design 21 15 1 1 15

Vyšší odborná škola přitahuje nejen studenty a absolventy učilišť, středních odborných

škol (i té naší) a gymnázií, ale také studenty uměnovědných, designérských a jiných

vysokoškolských oborů pro své reálné praktické výstupy a pro pevné spojení

s kvalitním uměleckým řemeslem. Tito studenti tvoří pestrou škálu osobností, které

se učí samostatně i v týmech vnímat autentické objekty a pochopit je tak, aby byli

schopni doplnit chybějící část unikátního uměleckého díla. Rozvíjí tak své dosavadní

zkušenosti a dovednosti v oblasti uměleckořemeslné, uměnovědné, výtvarné

a přírodovědné. Na oděvním oboru pak mají absolventi střední školy možnost

pokračovat ve studiu již jako svébytní tvůrci. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Výsledky maturitních zkoušek 2021

Tab. 13

POČET ŽÁKŮ KON. ZKOUŠKU PROSPĚL S VYZN. PROSPĚL NEPROSPĚL NEPŘIPUŠTĚN

Husova 66 25 37 4 0

Francouzská 55 26 28 1 0

CELKEM 121 51 65 5 0

Druhé pololetí školního roku 2020/2021 bylo citelně poznamenáno uzavřením škol a di-

stanční výukou, proto došlo ke změně původních termínů: zadání odborné maturity bylo

zveřejněno 19. 4. 2021. Od 20. 4. do 20. 5. 2021 se žáci samostatně připravovali

k maturitě na Husově, od 27. 4. do 11. 5. 2021 na Francouzské. 

Termín instalace maturitních prací na pracovišti Husova byl určen do 21. 5. 2021, na 

Francouzské do 18. 6. 2021. Písemné maturitní zkoušky společné části MZ jaro 2021 

probíhaly 24. 5. 2021 (anglický jazyk – didaktický test) a 25. 5. 2021

(český jazyk a literatura – didaktický test). Písemná práce z českého jazyka a literatury
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ani z  anglického jazyka se z  rozhodnutí MŠMT nekonaly. Ústní maturitní zkoušky 

se za přísných a přesně stanovených hygienických podmínek konaly od 1. do 3. 6. 2021 

na Husově a v termínu od 21.do 23. 6. 2021 na Francouzské.

Krajským úřadem byli do funkce předsedů maturitních komisí pro rok 2020/2021

jmenováni: pro pracoviště Husova Mgr. Martin Dvořák (třída 4.A, obory Malířství a Ilus-

trace) ze Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště, MgA. Petr Bulava (třída 

4.B, obory Grafický design a Fotografie) ze Střední školy průmyslové a umělecké v Ho-

doníně a MgA. Jakub Hájek (třída 4.C, obory Design interiéru a Produktový design) ze 

Střední umělecké školy v Ostravě. Pro pracoviště Francouzská Mgr.A. Miloslava Svobo-

dová (třída 4.D, obory Design oděvu a Ekotextil design) ze Střední uměleckoprůmyslové 

školy Jihlava-Helenín. MgA. Jaroslav Habrman ze Střední uměleckoprůmyslové školy 

Ústí nad Orlicí (4.F, Design interiéru a textilu) a MgA. Niké Silná ze Střední uměleckoprů-

myslové školy Uherské Hradiště (třída 4.E, Nová média a Motion design).

Funkci školního maturitního komisaře na pracovišti Francouzská 101 vykonáva-

la Mgr. Miloslava Floriánová, na Husově Mgr. Vendula Provazníková z  Gymnázia 

v Židlochovicích.

Naopak MgA. Martina Deissová Víchová a MgA. Jan Fišer byli předsedy zkušební komi-

se pro maturitní zkoušky na Střední uměleckoprůmyslové škole V Uherském Hradišti, ak. 

mal. Martin Zálešák byl předsedou zkušební komise pro maturitní zkoušky na Střední 

uměleckoprůmyslové škole Jihlava-Helenín, ak. mal. Pavel Buchta byl předsedou zku-

šební komise pro maturitní zkoušky na Střední škole průmyslové a umělecké v Hodoníně 

a  MgA. Matěj Říčný byl předsedou zkušební komise pro maturitní zkoušky na Střední 

umělecké škole v Ostravě.

Výsledky absolutorií 2021 na vyšší odborné 
škole

Tab. 14

POČET STUD. KON. ZKOUŠKU PROSPĚL S VYZN. PROSPĚL NEPROSPĚL NEPŘIPUŠTĚN

VOŠR 16 9 7 0 0

VOŠOD 6 1 5 0 0

CELKEM 22 10 12 0 0

Absolutorium na vyšší odborné škole oděvního designu se uskutečnilo 17. a 18. června

2021, na vyšší odborné škole restaurátorské bylo 21. a 22. června 2021. Předsedkyní na

oděvním designu byla Mgr. Petra Czumalová z VOŠ textilních řemesel a SUŠTŘ 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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Poradenské služby pracovišť

Tab. 15-16

PORADENSKÉ SLUŽBY, PRACOVIŠTĚ FRANCOUZKÁ

FYZICKÝ 

POČET KVALIFIKACE

DOSAŽENÉ 

VZDĚLÁNÍ DO 35

VĚK

35–50 50–D

Výchovný poradce 1 4 semestry VŠ rozšíř. školení VŠ 0 0 1

Metodik prevence 1 special. studium pro ŠMP VŠ 0 1 0

PORADENSKÉ SLUŽBY, PRACOVIŠTĚ FRANCOUZKÁ

FYZICKÝ 

POČET KVALIFIKACE

DOSAŽENÉ 

VZDĚLÁNÍ DO 35

VĚK

35–50 50–D

Výchovný poradce 1 4 semestry VŠ VŠ 0 0 1

Metodik prevence 1 special. studium pro ŠMP VŠ 0 1 0



z plenéru oboru Design interiéru

19

 ÚDAJE O AKTIVITÁCH  
 A PREZENTACI ŠKOLY  
 NA VEŘEJNOSTI 

 STŘEDNÍ ŠKOLA 

1. až 5. 9. 2020 se v Mikulově uskutečnil již 10. ročník kurzu tvůrčího psaní pro studen-

ty 4. ročníku pod vedením Marcely Zelinkové a Ivany Kupkové. Práce byla zaměřena na 

rozvoj stylistických dovedností, sebereflexi a kritický přístup k tvorbě autorského textu. 

Z  vybraných prací následně vznikl almanach „Modrej frajer ze šuplíku“, který studenti 

sami graficky upravili a vysázeli.

Vodácký výcvikový kurz pro druhý ročník se realizoval během září 2020 na řece Vltavě. 

Lyžařský kurz pořádaný každoročně pro žáky prvních ročníků byl vzhledem k epidemio-

logické situaci zrušen.
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 OBOR MALÍŘSTVÍ 

Pandemií poznamenaný školní rok 2020/2021 byl pro obor Malířství velkou zkouškou, 

vlastně až jakýmsi metodickým experimentem. Výuka rukodělného, na řemesle a kon-

taktu s materiálem závislého média jakým je malba, se z počátku jevila jako zcela vy-

loučená. Všichni pedagogové se však nakonec dokázali úspěšně adaptovat na distanční 

online výuku a udržet se studenty ve všech ročnících pracovní kontakt. Do prvního roč-

níku v září nastoupilo 11 žáků, v červnu úspěšně zakončilo studium 9 žáků maturitního 

ročníku. Pro zrakově znevýhodněnou žákyni 3. ročníku byl školou zakoupen profesio-

nální kreslicí tablet Wacom, což umožňuje další dosud nedostupné možnosti rozvoje. 

V  omezené míře, ale úspěšně, proběhly pololetní klauzurní práce, v  zimě v  on-line re-

žimu, v  létě prezenčně. Bohužel nebylo možné v  tomto roce uskutečnit několik důleži-

tých oborových akcí, zejména každoroční plenér druhého ročníku nebo studijní výjezdy 

na výstavy. Přesto bylo realizováno alespoň několik přínosných exkurzí, komentovaných 

prohlídek výstav i příměstskou formu malby v plenéru. Bude naší snahou v dalším roce 

tyto deficity kompenzovat, ať už výjezdem alespoň části třetího ročníku na studijní pobyt 

na Ukrajinu v rámci programu JMK „Do světa”, nebo zvýšenou aktivitou v plánovaných 

ateliérových cestách za obrazy (Drážďany, Vídeň, Praha).

Ve studiu na vysokých školách přímo pokračují čtyři žáci (AVU Praha, FaVU Brno, 

PeF MU).
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 OBOR FOTOGRAFIE 

I přes protiepidemiologická opatření se v dubnu uskutečnil pro zájemce z prvního a dru-

hého ročníku cyklistický výlet Brno – Rajhrad – Brno, (prohlídka kostela – J. B. Santini). 

Vyučující oboru nadále realizovali aktivity projektu Šablony II. – odborník z praxe: v mě-

síci květnu proběhly online přednášky s lektorkou Gabrielou Sauerovou na téma historic-

ké fotografické techniky se zaměřením na kyanotypii. Následovala technická příprava na 

praktickou prezentaci a realizaci speciální fotografické techniky. V červnu proběhla dílna 

ve škole na Husově, jejíž realizace se ujal Martin Vybíral. Žáci se zúčastnili celoškolní 

fotografické soutěže Ulice Now, street photography, kterou iniciovali žáci z Francouzské. 

Úkolem bylo vystihnout a zaznamenat aktuální “kovidovou” situaci s důrazem na promě-

nu běžného života v ulicích:

1. místo: Vojtěch Cigl, (3. ročník fotografie).

2. místo: Denisa Sommerová, (1. ročník fotografie).

3. místo: Anna Walsbergerová, (1. ročník fotografie).

Organizační a  hodnotící komise: Lukáš Pevný, Michal Reichstäter, Martin Vybíral, Jiří 

Víšek.

Žáci prvního ročníku navázali na dlouholetou spolupráci se Zoo Brno. V  rámci školní 

klauzury vytvořili sérii fotografií zvířat. Snímky budou využity pro propagační účely orga-

nizace. Akce proběhla v květnu a červnu pod pedagogickým vedením Jiřího Víška a Mar-

tina Vybírala.

Přijetí absolventů na VŠ:

Barbora Hostašová, Zdislava Nováková – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Štěpánka Zbytovská – Mendelova univerzita v Brně

Eliška Vykydalová – Palackého univerzita v Olomouci

Sofie Mjartanová – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Václav Pokorný – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Barbora Lachmanová – Mendelova univerzita v Brně
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 OBOR PRODUKTOVÝ DESIGN 

Obor zaznamenal úspěch v soutěži Koruna krále cyklistiky – studentská soutěž zakon-

čená realizací vítězného návrhu Julie Koh, žákyně 3. ročníku. Podle jejího návrhu vyro-

bil korunu Milan Plavecký z Prahy. Pro žáky 1. ročníku byl realizován tradiční kovářský 

workshop, avšak ateliérový plenér a  další aktivity byly s  ohledem na situaci zrušeny. 

Omezeny byly také aktivity pedagogů oboru, realizovány byly tyto:

Jaromír Šimkůj: 

„Leda/že lapidárium“ – výstava, Zámecká ledovna, Třebíč, červen – září 2021

„V prostoru“ – výstava, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk, prosinec 2020 – leden 2021

Jolana Vodička: 

prezentace vlastní tvorby pod značkou Jsem studio, společně s manželem Jindřichem 

Vodičkou:

Mezinárodní festival designu v Praze – PRAGUE DESIGN WEEK – září 2020

Prodejní přehlídka designu, Dyzajn market Praha / Výstaviště, prosinec 2020

Prodejní přehlídka designu, Mint market / Brno, květen 2021

Tomáš Rybníček:

„Paperback III“ – výstava, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, květen – červenec 

2021

„V Prostoru“ – výstava, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk, prosinec 2020 – leden 2021

Matěj Říčný: 

pokračování spolupráce Numazon s. r. o. a OK Trust s. r. o.

Přijetí absolventů na VŠ:

Jan Adam Hlušička – UMPRUM Praha, Keramika a porcelán

Zuzana Kocourková – ZČU v Plzni, Šperk 

Adam Horký – ZČU v Plzni, Průmyslový design

Agáta Samková – MZLU Zahradnická fakulta (Lednice)
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 OBOR GRAFICKÝ DESIGN 

V září se absolventka Bára Kukrechtová zúčastnila výstavy Brno Design Days 2020 a zís-

kala speciální cenu poroty za svou maturitní práci – publikaci Karanténa knižního bloku. 

V podzimním období se studentky grafického designu s Alenou Jedličkovou podílely na 

natáčení pořadu ČT2 Artzóna v Moravské galerii. Jednalo se o část Fenomén věnova-

nou Janu Rajlichovi staršímu. Podařilo se tak propojit Moravskou galerii, kde se Rajlich 

podílel na vzniku Bienále, se Střední školou umění a designu, kde v minulosti několik let 

vyučoval.

Distanční výuku v lednu obohatila na přání studentů dobrovolná online klauzura s obha-

jobou a na závěr v červnu příměstský plenér a dílenský hlubotiskový týden. Studenti gra-

fického designu 2. až 4. ročníku se na jaře zúčastnili soutěže o návrh jednotného vizu-

álního stylu Technologického parku v Brně. Deset návrhů bylo vybráno odbornou komisí 

a vystaveno v červenci 2021 ve dvoraně budovy TPB, Purkyňova 646/107, Brno.

Na jaře obor již tradičně realizoval školní literární almanach z literárního plenéru 4. roč-

níku v Mikulově. Tentokrát se práce ujala studentka 4. ročníku Anna Ježová. Almanach 

typograficky upravila, ilustrovala a vysázela. Na oboru pak almanachy v nákladu 21 kusů 

vytiskli a svázali.

Přijetí absolventů na VŠ:

Natalie Hejčlová – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Uměnovědy

Sára Hlásenská – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ateliér grafického designu

Barbora Horáková – UMPRUM, Módní tvorba 

Anna Hýlová – Ostravská univerzita, Ateliér grafického designu a vizuální komunikace 

a Teorie dějin umění

Adéla Kadlčáková – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Design skla 

Markéta Martina Kopečná – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historie

Eliška Machulová – Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Výtvarná výchova

Barbora Staňková – Ostravská univerzita, Ateliér animace
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 OBOR ILUSTRACE 

Vzhledem ke karanténním opatřením se neuskutečnil plánovaný plenér druhého roční-

ku, ani plánované exkurze. Pedagožka Pavla Dvorská obdržela v červnu 2021 ocenění 

Národního pedagogického muzea a  knihovny J. A. Komenského v  kategorii učitelů za 

ilustrace do knihy Atlas ohrožených živočichů autora Radka Malého. Pedagog Zdeněk 

Halla se zúčastnil výstavy „Monochrom“ pořádané Galerií Václava Chada ve Zlíně. Ve-

doucí oddělení Ján Lastomírský prezentoval své práce na mezinárodním komiksovém 

festivalu KOMA, jenž se konal v Brně v  říjnu 2020 a přednesl zde přednášku o komik-

sové knize Článek II. spolu s autorem scénáře Jiřím Šimáčkem. V červnu a červenci se 

účastnil festivalu ilustrací „Lustr on tour – plzeňská zastávka“, který organizovala galerie 

Moving station Plzeň. Pravidelně kreslí stripy a komiksy pro univerzitní časopis Události 

na VUT v Brně, který vydává nakladatelství VUTIUM.

Přijetí absolventů na VŠ:

Barbora Fialová – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 

Ateliér animované tvorby

Max Hrstka – Západočeská univerzita Plzeň, Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara, 

Mediální ilustrace

Simona Maňoušková – Západočeská univerzita Plzeň, Fakulta umění a designu Ladisla-

va Sutnara, Komiks a ilustrace pro děti

Veronika Rogulská – Západočeská univerzita Plzeň, Fakulta umění a designu Ladislava 

Sutnara, Didaktická ilustrace

Denisa Koukalová – Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér malba 3 

Jasmína Uhlířová – Mendelova univerzity v Brně, Design nábytku 

Adéla Žižková – University of Arts in London: Central Saint Martins do Foundation Diplo-

ma in Art and Design
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 OBOR DESIGN INTERIÉRU 

V průběhu prvního pololetí zpracovávali studenti 3. ročníku v předmětu navrhování pod 

vedením Ing. arch Petra Coufala prezentace o historii nábytku. Témata obsáhla období 

od antiky po současnost. V listopadu se studenti oboru DIN zúčastnili online konference 

„Interiéry“. Šlo o  celodenní přednáškové matiné na různá praktická i  teoretická téma-

ta z oblasti nábytkové a  interiérové tvorby. V rámci distanční výuky technologie zhlédli 

studenti 2. a 3. ročníku jako alternativu za zrušené výstavy dokumenty o českých archi-

tektech (Šrámková, Lábus, Pleskot, Fránek, Vávra). Mohla tak vzniknout bohatá odborná 

(a v běžné výuce netradiční) diskuse nad růzností přístupů, používání materiálů, osvětle-

ní a různých technologií v architektonické praxi předních českých osobností. Výstupem 

byla také samostatná práce s popisem realizací jednotlivých osobností doplněná foto-

grafiemi. V průběhu druhé poloviny přípravného maturitního týdne, tj. 26. – 28. 5. 2021 

absolvovali studenti 1. a 2. ročníků oborů DIN a PDE ukázky řemesel na dvoře školy, a to 

kovářství a  papírnictví. Kromě úvodní teoretické části si studenti vyzkoušeli konkrétní 

řemeslné postupy. Aktivitu zajišťovali vyučující z obou oborů – Ing. arch. Jana Šinkyří-

ková, MgA. Tomáš Rybníček, Jaromír Šimkůj, MgA. Matěj Říčný. Paralelně také na oboru 

probíhal plenér 2. ročníku DIN pod vedením Ing. arch. Petra Coufala. Pro 3. ročník DIN 

připravili vyučující předmětů konstrukce a praktická cvičení Ing. Drahomír Nantl a  Ing. 

Martin Zach exkurzi do expozic Muzea Vyškovska umístěných na zámcích v Bučovicích 

a ve Vyškově. Představeny byly především ukázky soudobého výstavnictví (interaktivní 

prvky) a  proces vzniku expozic přes návrh po realizaci doplněný o  materiálové a  kon-

strukční detaily výstavních prvků. Do exkurze byla zahrnuta též návštěva gotické kaple 

sv. Anny ve Vyškově. Na konci června navštívili studenti 1., 2. a  3. ročníku DIN s  Ing. 

arch. Janou Šinkyříkovou výstavy klauzurních prací studentů příbuzného oboru DIT na 

Francouzské ulici.

Přijetí absolventů na VŠ:

Veronika Fedorková – ČVUT, Architektura a urbanismus

Karolína Kocmanová – UTB Zlín, Tvorba prostoru

Jana Krajná – FAVU VUT, Ateliér sochařství 2

Dominika Matulová – MENDELU, Krajinářská tvorba

Lucie Suchánková – MENDELU, Design interiéru

Tomáš Válek – VUT Brno, Architektura

Helena Vodičková – MENDELU, Design interiéru

Kateřina Vojáčková – MUNI FF, Sdružená uměnovědná studia



31



32

 OBOR NOVÁ MÉDIA 

Na začátku školního roku proběhl workshop vazby knih a tvorba autorského skicáku pod 

vedením restaurátora papíru J. Klimeše. Společně s oborem Motion design se 2. ročník 

účastnil plenéru v Neratově v Orlických horách, kde absolvoval landartová a videoartová 

cvičení. Studenti třetího ročníku vytvořili na jaře roku 2021 již druhé číslo studentského 

časopisu. Časopisu dílem zajistili a dílem sami vytvořili textový i obrazový obsah a gra-

fickou úpravu. Časopis byl v nákladu 100 kusů vytištěn na školní tiskárně Risograf, svá-

zán a následně distribuován mezi studenty. V rámci tvorby časopisu studenti iniciovali 

a v dubnu realizovali celoškolní fotosoutěž Ulice NOW!, jejímž tématem byla současná 

ulice. Soutěžní fotografie měly vystihnout a zaznamenat aktuální situaci s důrazem na 

proměnu běžného života v ulicích v době omezeného shromažďování. Tři vítězné cykly 

pak vybírali učitelé fotografie. V galerii LUFT atelieru Nová média studenti čtvrtého roč-

níku v čele s Kamilou Kněbortovou uspořádali výstavu s názvem MIMEO, která předsta-

vuje tiskovou techniku risografie. Na výstavě bylo možné zhlédnout mimo jiné i práce 

studentek a studentů z pražské UMPRUM a brněnské FaVU.

Přijetí absolventů na VŠ:

Zuzana Trňáková a Lenka Trtilová – MUNI, Teorie interaktivních médií, Výtvarná výchova 

a Vizuální tvorba

Kristina Poulová – AVU, Nová Média

Kamila Kněbortová – VUT Brno, Architektura
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 OBOR DESIGN ODĚVU 

Školní rok zahájily přípravy přehlídky studentských prací na Šuřkafestu, konaném v areá-

lu školy. Zapojily se 1., 3. a 4. ročníky Designu oděvu za pomoci studentů oboru Restau-

rování nábytku. Ve druhém zářijovém týdnu odjeli studenti 2. a 3. ročníku na plenér na 

Luckém vrchu. Po návratu se celé oddělení Designu oděvu aktivně podílelo na programu 

Šuřkafestu. Koncem září proběhlo vyhodnocení soutěže “Nejzajímavější rouška“ a nej-

lepší práce byly vystaveny ve 3. patře na oděvním oddělení.

Dny otevřených dveří ani přípravné kurzy se vzhledem k situaci nekonaly, nahradilo je on-

line představení studijního oboru a online konzultace domácích prací uchazečů. V lednu 

2021 proběhly pozměněné talentové zkoušky – jeden úkol byl realizován jako domácí, 

další dva v  prostorách školy. V  prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku bylo 

přijato všech 13 uchazečů.

V květnu 2021 se nekonaly praxe 3. ročníků. Místo povinné praxe pracovali žáci 3. a 4. 

ročníků na realizaci své práce ve školních dílnách za přísných hygienických opatření. 

Praktickou maturitu velmi úspěšně obhájili všichni žáci oboru na výbornou a s pochva-

lou od předsedkyně maturitní komise. V červnu se kromě práce na klauzurách podílel 1. 

a 3. ročník na projektu známé výtvarnice a realizátorky sociálních projektů Kateřiny Šedé 

– BRNOX II. Žáci vypracovali stovky kreseb a návrhů.

Přijetí absolventů na VŠ:

Na vysoké umělecké školy v Čechách byly přijaty tři studentky, na studium vysoké školy 

ve Vídni a Berlíně byli přijati dva studenti našeho oboru.
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 OBOR DESIGN INTERIÉRU  
 A TEXTILU 

Nestandardní průběh školního „kovidového“ roku výrazně ovlivnil fungování oboru. Mnohé pláno-

vané mimoškolní aktivity nemohly proběhnout, některé se však podařilo uspořádat. V září studenti 

2. a 3. ročníku absolvovali plenér, tedy kurz kresby a malby v přírodě. Tentokrát se uskutečnil na 

Luckém vrchu nedaleko obce Telecí u Poličky. Vyučující Mgr. Dagmar Hejduková a MgA. Martina 

Deissová Víchová a studenti oboru připravili v září Víkend se Šuřkou v Technickém Muzeu v Brně. 

Jednalo se o dílnu pro veřejnost (návštěvníky TMB) zaměřenou na textilní tisk a šití na šicím stroji. 

Během dalších měsíců probíhala distanční výuka, mimoškolní akce byly v této době zakázány, nic-

méně někteří studenti se účastnili několika online akcí, např. videokonference INTERIÉRY, dnů ote-

vřených dveří na vysokých školách či prohlídek a přednášek v galeriích. V listopadu proběhl online 

Den otevřených dveří, na jehož přípravě pracovali všichni pedagogové oboru. Účastnili se živého 

vysílání (MgA. Martina Deissová Víchová, Ing. Arch. Jan Šárka, Mgr. Dagmar Hejduková), nebo se 

podíleli na přípravě a aktualizaci webových stránek oboru – textů, obrázkových příloh a především 

krátkých videí, která měla za cíl co nejvíce přiblížit náplň oboru a odpovědět na nejčastější otázky 

uchazečů o studium. V době distanční výuky byla dokončena rekonstrukce školní tiskařské dílny, 

která byla více než rok mimo provoz. Díky úsilí Mgr. Dagmar Hejdukové a Mgr. Petra Poláška byla 

opět uvedena do provozu v posledním měsíci školního roku. Během online výuky byla realizována 

tandemová výuka v rámci projektu Šablony II. Jednalo se o společný projekt pro 2. ročník v rámci 

předmětů výtvarná příprava (MgA. Martina Deissová Víchová) a 3D modelování (Mgr. Ivan Matou-

šek). V květnu a červnu byla umožněna osobní přítomnost žáků ve škole. Tento čas byl věnován 

nejen studijním záležitostem, ale také opětovnému navázání kontaktů v rámci jednotlivých tříd, ale 

i napříč ročníky. Většina studentů se na setkání se spolužáky i s vyučujícími těšila.

V odborných předmětech jsme se zaměřili především na hodnocení a reflexi distanční výuky a ná-

sledně pak individuální přístup k jednotlivým studentům. Mnohé poznatky byly využity k úpravám 

ŠVP podpořeným v projektu Šablony II. Na konci školního roku žáci 1. ročníku s  třídní učitelkou 

Mgr. Lindou Butschkovou navštívili Moravský kras (jeskyni Výpustek) a barokní chrám Panny Ma-

rie ve Křtinách. 2. a 3. ročník navštívily s Ing. arch Janou Šinkyříkovou výstavy maturitních a klau-

zurních prací studentů oboru Design interiéru na Husově ulici. Dále pak studenti těchto ročníků 

uspořádali společné setkání formou pikniku v Björnsenově sadě v Brně. Za úspěch lze jistě pova-

žovat obhajoby praktické maturitní zkoušky, jejichž vznik byl výrazně ovlivněn několikaměsíčním 

uzavřením škol. Maturitní komise je přijala velmi kladně a tomu také odpovídalo konečné hodno-

cení. I žáci ostatních ročníků úspěšně ukončili školní rok bez velkých problémů. Školní rok skončil 

v červnu, některé aktivity se však posunuly i do prázdninových měsíců. Zde stojí za zmínku přede-

vším dokončení úpravy ŠVP v rámci projektu Šablony II. Studenti ukončeného 3. ročníku, kteří na 

začátku 4. ročníku již nejedou na kurz kresby a malby v přírodě, si sami zorganizovali prázdninový 

plenér.

Přijetí absolventů na VŠ:

Většina absolventek oboru byla přijata na vysoké školy, a to jak umělecké, tak i neumělecké obory, 

např. na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultu výtvarných umění v Brně, Masarykovu univerzitu 

v Brně, Mendelovu univerzitu v Brně, či na univerzitu v Norsku.
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 OBOR MOTION DESIGN 

V  říjnu tohoto školního roku nemohly být v  důsledku covidových opatření uspořádány 

žádné workshopy ani přípravné kurzy. Jediná předem plánovaná akce která proběhla byl 

podzimní plenér v Neratovicích. Ten se uskutečnil ve spolupráci s ateliérem Nová mé-

dia a vedli jej učitelé Ondřej Klus, Tomáš Urbánek a David Baránek. Nová situace spoje-

ná s covidem nás přiměla vymyslet jiný formát prezentace naší školy novým zájemcům 

o studium, takže u nás vznikla Šuřka z obýváku. Akce se technicky i obsahově vydařila. 

Moderátorkou byla Martina Hanáková, technický tým vedl Ondřej Klus spolu se studen-

ty ateliéru Motion design. Grafiku videa také vytvořili naši studenti. Záznam má přes 4 

hodiny a   přes 2200 zhlédnutí. Akce se stihla odvysílat před uzávěrkou přihlášek dne 

21. 11. 2020. Šuřka z  obýváku byla dostupná na službě youtube stream live. Zájemci 

díky tomu mohli klást otázky přímo učitelům i studentům. Akce byla po technické strán-

ce na vysoké úrovni, byla výborně ozvučená i osvětlená. Studenti dokázali i střih v pří-

mém přenosu. Všechny naše klasické výjezdové akce byly bohužel zrušeny a nemohla 

se uskutečnit praxe třetích ročníků. Pro výuku v době pandemie byla našim studentům 

zapůjčena veškerá potřebná technika. Zapůjčili jsme celé sady našich školních počítačů, 

monitorů i programů (cinema a adobe), tablety, fotoaparáty, stativy atd. V předmětech 

jako je animace tak bylo možné udělat své interní klauzury a uskutečnit i online hodno-

cení pro všechny studenty s obhajobou před přísedícími. Studentům se práce velice po-

vedly. Mnohým se totiž lépe animuje ve volém čase doma než ve škole. Klauzury z kres-

by byly zrušeny. Nejvíce zasaženými předměty byly výtvarná příprava a figrální kresba. 

Pomocí tabletu vyučující dokreslovali přímo na zaslané fotografie studijních figur a záti-

ší (což se ukázalo jako nejlepší) a pomáhali s konzultacemi, avšak tyto předměty nelze 

vyučovat online plnohodnotně. Z tohoto důvodu padlo rozhodnutí uspořádat v květnu pro 

studenty ještě dvoudenní doplňující kurz kresby. Každý den byl zahájen ateliérovou sní-

daní. Pak do oběda probíhala figurální studijní kresba podle živého modelu. Po obědové 

pauze následovalo promítání animovaného filmu s předmluvou a diskuzí (Něco z Alenky 

1988 a Akira 1988). Kdo chtěl i nadále zůstat ve škole, mohl zhlédnout další projekce – 

Animák naslepo. Při této akci se nejen kreslilo a koukalo, ale také seznamovalo. Studenti 

prvního ročníku prakticky nikoho z ateliéru ještě neznali. Pro prváky byl uspořádán kla-

sický Křest. 
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 OBOR EKOTEXTIL DESIGN 

Náš mladý obor se na začátku školního rozrostl o další ročník v počtu 13 žáků a dosáhl 

tak plného stavu čtyř ročníků. Poslední týden prázdnin proběhla módní přehlídka v rámci 

akce Otevřená radnice, s  jejíž realizací pomáhala Nadace Veronica. Obor měl tak mož-

nost prezentovat pět minikolekcí různých klauzurních prací. Počasí bylo výborné a nála-

da také. Byla to přímo perfektní akce k ukončení prázdnin před početným publikem. Do 

produkce přehlídky se zapojili také někteří žáci, kteří pomáhali s oblékáním nebo přímo 

s modelingem. Na obor nastoupila nová vyučující Ing. Monika Woznicová, která se uja-

la výuky konstrukce oděvů, modelování oděvů a praktických cvičení, dále MgA. Barbora 

Šeligová, jež se ujala výuky výtvarné přípravy, praktických cvičení a  figurálního kresle-

ní. Druhý týden v  září proběhl příměstský plenér 2. ročníků, který vedla S. Ruggierová 

Kulíšková. Kromě kreslení v městských parcích a ulicích města Brna jsme navázali na 

loňský ročník projektu Folklor´s not Dead opět ve spolupráci s Nadací Veronica. Ředi-

telka nadace Helena Továrková se osobně rozjela do Lanžhota, odkud nám v  reálném 

čase zprostředkovala virtuální „telemost“ s naší přední malérečkou Marií Švirgovou, kte-

rá prostřednictvím kamery žákům ukázala jak postupuje při tvorbě lidových ornamentů, 

a  zprostředkovala také své zážitky z  USA, z  výstavy „Heritage Caretakers of Moravia“ 

– Strážkyně moravského dědictví v CedarRapids ve Smith Gallery (https://ncsml.

org/exhibit/heritage-caretakers-of-moravia). Na této výstavě byly též vystaveny 

některé modely studentů Ekotextilu z  projektu Folklor´s  not Dead, započatého minulý 

rok. Studenti se také mohli díky přednášce česko-americké umělkyně Sonyi Darrowové 

dozvědět více a uvědomit si, že se stali součástí důležitého projektu.

V rámci plenéru, který byl tedy i letos ve znamení folkloru, třída navštívila také Jurkovi-

čovu vilu, kde mohla zároveň obdivovat výstavu šperků Evy Eisler a Petra Demka.

Začátek školního roku se mezitím stále nesl ve znamení lokálních výstav: 15. 9. se 

1. ročník se svou vyučující B. Šeligovou vydal na návštěvu nové permanentní expozice 

v Místodržitelském paláci MG – Brno předměstí Vídně. S. Ruggierová Kulíšková navštívi-

la se 3. ročníkem v rámci navrhování výstavu v Moravském zemském muzeu „Jako růže. 

Móda zrcadlem doby“. Čtvrtý ročník měl 2. 10. možnost zhlédnout výstavu Rafani v Pra-

žákově paláci v doprovodu vyučující A. Lojkáskové.

V  polovině října přišel bohužel opět celkový lockdown a  s  tím nutnost změnit způsob 

výuky. I přes všechny těžkosti se naše vyučující pokusily zprostředkovat ze svých domo-

vů co nejpřijatelnější formou náročné praktické učivo. Usilovaly přitom o pestrou výuku, 

do které zapojily i  ty žáky, kteří měli s  online výukou problémy. Naše vyučující zapoji-

ly všechny možné dostupné pomůcky – od videa a fototutoriálů, až po názorné ukázky 

přímo přes kameru v hodině. Aby byla výuka zajímavější, vedoucí oboru několikrát po-

zvala do výuky hosty. V říjnu to byla v předmětu Udržitelná móda a textil koordinátorka 

české větve Fashion Revolution paní Zuzana Ryšavá. Ta s žákyněmi 1. ročníku probrala 

jejich obavy týkající se výroby oděvů v zemích třetího světa. V předmětu Fashion marke-

ting měla přednášku paní Zuzana Mandičová z Londýna, a to na téma obchodní plán pro 

vlastní značku a jak do brandingu značky zahrnout udržitelnost. 
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Vedoucí oboru S. Ruggierová Kulíšková se v listopadu zapojila do série edukačních před-

nášek pro platformu EFA. European Fashion Accelerator (EFA) je intenzivní program vy-

tvořený na podporu talentovaných studentů v kreativních odvětvích v regionu V4 a fun-

guje jako účinný most mezi kreativním a  podnikatelským světem. EFA byla založena 

v  roce 2012, aby úspěšně pomohla středoevropským návrhářům a  sdílela osvědčené 

postupy mezi univerzitami. Dále se S. Ruggierová Kulíšková a A. Lojkásková v  listopa-

du účastnily vysílání přímo ze školy během dne otevřených dveří na oboru Ekotextil. 

V zajímavém prostředí pletárny bylo vytvořeno improvizované videostudio ve spolupráci 

s oborem Motion design. Měli jsme tak možnost propagovat obor v reálném čase a také 

konzultovat domácí práce uchazečů. Z  našeho pohledu se jednalo o  povedenou akci, 

která měla velmi pozitivní náboj a přitáhla mnoho posluchačů a zájemců o studium na 

naší škole.

V prosinci se na tři týdny vrátil do školních lavic 4. ročník, a to přesně v okamžiku klau-

zur. I  když na tomto ročníku bylo znát, že se těžko dostává do požadovaného tempa, 

výsledek klauzur na téma Práce s chybou byl nakonec vynikající. Ostatní ročníky měly 

zadány klauzurní téma pouze online.

V  lednu proběhly talentové zkoušky, letos byl požadovaný počet 13 žáků naplněn ve 

dvou kolech. Druhé kolo se konalo v březnu.

V polovině dubna se žáci alespoň částečně mohli vrátit do školy. Kolegyně Ruggierová 

a Šeligová se ihned pustily do realizace tandemové výuky, 1. ročník tak dostal možnost 

realizovat modely v rámci Upcycling challenge pro Nadaci Veronica, navíc s perspekti-

vou prezentace svých výstupů na budoucích akcích. Žákyně byly nadšené z  možnosti 

pracovat pod dohledem na konkrétní praktické věci. V polovině května byly modely nafo-

ceny ve vizuálně atraktivním prostředí uměleckých ateliérů KUMST.

Také se podařilo zorganizovat návštěvu Moravské galerie pro studenty 1. a 3. ročníku. 

Historička umění Andrea Březinová provedla studenty kolekcemi přední české módní ná-

vrhářky Liběny Rochové, která darovala galerii několik obsáhlých kolekcí. Žáci tak měli 

možnost seznámit se velmi podrobně a zblízka s její tvorbou, z čehož byli velmi nadšeni.

V červnu zavítala na náš obor vzácná návštěva – pan Daniel Löw Beer – potomek slavné 

textilní rodiny, jež v  minulosti vlastnila jednu z  největších textilních továren v  Brněnci. 

Projevil zájem o návštěvu našeho oboru, tj. pletárny, ale také artprotisu a tkalcovny. Byl 

potěšen tím, že se na škole zachovala část historického vybavení a je také z velké části 

stále využívána, zároveň si uvědomil důležitost posunování tradic v rámci udržitelnosti 

a recyklace, takže ho náplň oboru velmi zaujala a potěšila a je otevřen možné spolupráci 

do budoucna. 

V  červnu pracovaly všechny ročníky současně na klauzurních pracích. I  když oficiální 

celoškolní hodnocení proběhlo pouze u 3. ročníku, ani 1. a 2. ročník nezůstaly pozadu 

a odevzdaly velmi kvalitní práce, jež pak žáci osobně odprezentovali našim pedagogům 

i sobě navzájem.

V červnu také proběhly historicky první maturity. Nebylo snadné dostát všem závazkům, 

které byly v rámci výchovy zodpovědného návrháře nastaveny. V rámci online výuky to 

bohužel především z  hlediska manuální náročnosti realizací nebylo možné. Nicméně 

v  rámci daných možností naše první absolventky ukázaly, že mají vizuálně silný názor 

a ve světě se neztratí. A rozhodně ukázaly, že mají dobrý základ i odvahu na něm dál sta-

vět. To dokazuje nicméně i to, že řada z nich se nenechala odradit a demotivovat a po-
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kusila se i v této komplikované době o zvládnutí přijímacích zkoušek na vysoké školy – 

a těm, které se o to pokusily, se to také podařilo. Tři žákyně budou pokračovat ve studiu 

na TUL v Liberci, jedna na brněnské JAMU, dvě na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě 

a  jedna se rozhodla pokračovat ve studiu cizích jazyků. Více než polovina absolventek 

se tedy rozhodla pokračovat ve studiu a těší nás jejich šíře záběru, ukazuje to na široké 

možnosti, které obor svým studentům nabízí. Opět se tak potvrzuje oblíbené motto ve-

doucí oboru: „Není až tak důležité, co děláte, ale jak to děláte.“ A určitě se vyplácí dělat 

to srdcem.
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 OBOR GAME ART 

Obor Game art prošel náročným přípravným obdobím, aby byl připraven pro příchod prv-

ních žáků v září 2021. Prvními předpoklady pro vznik tak technologicky náročného oboru 

jako je Game art bylo získání dotace na vybavení oboru a rekonstrukce přidělených pro-

stor. Dále bylo potřeba zajistit propagaci a mediální podporu. V neposlední řadě vznikla 

v průběhu roku konkrétní podoba školního vzdělávacího programu.

Oboru Game art byla přidělena budova Francouzská 99, což je pozdější přístavba budovy 

Francouzská 101. Budova dříve sloužila zrušenému oboru restaurování keramiky, který 

dříve fungoval pod Vyšší odbornou školou. Oboru se podařilo z rozpočtu kraje zajistit fi-

nancování rekonstrukce, také byla zajištěna oprava sociálních zařízení, obnoveno osvět-

lení budovy, upraveny rozvody elektrické energie a především vybourány dvě příčky, které 

rozdělovaly nabízené prostory na malé místnosti.

V místnostech bylo rozvedeno internetové připojení a byly připraveny možnosti připojení 

učitelského počítače k projektorům. V  rámci příprav oboru byla také upravena učebna 

č. 59 v  budově Francouzská 101, která bude sloužit jako nová počítačová učebna pro 

celou budovu. Byla upravena i bývalá “Točírna”, ve které byla zřízena dílna pro účely tvor-

by deskových her. V neposlední řadě byly prostory Francouzské 99 vybaveny kuchyňkou 

a relaxačním prostorem.

Součástí budovy Francouzská 99 je i  zahrada, která byla za roky nepoužívání a po re-

konstrukci fasády sousední budovy ve velmi zanedbaném stavu. Zahrada byla postup-

ně zbavena nánosů zahradního odpadu, byl vyrovnán terén a bylo zavedeno pravidelné 

sekání pro redukci plevele. Byly také zasazeny nové ovocné stromy a byly zredukovány 

přerostlé keře a křoviny.

Obor postoupil se svou žádostí do dalšího kola výběrového řízení na dotaci z evropského 

programu IROP, v rámci kterého má možnost získat přes 10 mil. Kč na opravu a vybavení 

půdních prostor v budově Francouzská 99.

Za účelem získání dotace z programu Krajského akčního plánu JMK bylo vytvořeno Cen-

trum herního vzdělávání jako instituce, která má sloužit k  vytvoření podhoubí pro her-

ní vzdělávání v  rámci Jihomoravského kraje. V  centru byly provozovány kroužky herní 

tvorby, započala komunikace mezi poskytovateli vzdělání v oblasti herní tvorby z Jiho-

moravského kraje, začala vznikat metodika herního vzdělávání a v neposlední řadě za-

čala příprava game jamů, které nemohly být uskutečněny kvůli covidové situaci. Kroužky 

herní tvorby fungovaly online i během lockdownu a umožnily tak aktivizaci dětí nad rá-

mec jejich běžného vzdělávání. Vznikl zde prostor pro nábor nových žáků oboru. Stu-

denti v herních klubech a poté ve svém volném čase vytvořili hru příběhovou plošinovku 

HATS! a zveřejnili ji na webu.

Na činnost centra byla poskytnuta dotace ve výši přes 6,5 mil. korun, včetně prostředků 

na zaměstnance centra, ale především na nákup vybavení. Z těchto peněz bylo poříze-

no špičkové vybavení dvou počítačových učeben, jedné modulární učebny s notebooky 

a  tablety pro výuku game designu a vybavení dílny na tvorbu deskových her. Vybavení 

odpovídá standardům herního průmyslu a umožňuje oboru učit nejnovější technologie 
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a trendy. Prostory i vybavení byly rozděleny podle účelu jednotlivých místností. Izolátor 

bude sloužit pro individuální výuku a dlouhodobou soustředěnou práci, stoly proto byly 

opatřeny akustickými stěnami. Kumulátor bude fungovat jako místnost pro skupinovou 

tvorbu, kde jsou počítače umístěny do “ostrůvků”. Modulární učebna s trojúhelníkovými 

stoly umožňuje rychlou přestavbu učebny podle aktuální potřeby výuky.

V rámci spolupráce s Herním klastrem, organizací herních společností na podporu vzdě-

lávání, se podařilo zajistit i několik sponzorských darů v podobě dalších počítačů a pře-

devším výkonného serveru, který bude sloužit Game artu jako online úložiště a prostor 

pro rychlé a efektivní sdílení v rámci oboru. Nové počítače pak umožní přístup dalších 

oborů k modernější výpočetní technice.

V přípravném roce vznikl nejen ŠVP, ale učitelé také připravili kritéria a zaměření půlroč-

ních prací a specifikovali jednotlivé fáze jejich průběžné tvorby:

1. ročník – desková hra a “point and click” digitální hra

2. ročník – 2D akční hra a 3D FPS hra

3. ročník – multiplayer hra a dokončování hry do projedného produktu

4. ročník – práce na závěrečném herním projektu

 

V  neposlední řadě byl vytvořen seznam výukových metod a  nástrojů, které budou na 

Game artu používány. Jedná se především o metody reflexe a hodnocení, formy komu-

nikace mezi učiteli a žáky a stanovení výsledných kompetencí absolventa. Vše je stále 

dotvářeno i v rámci tvorby metodiky herního vzdělávání. Pro účely propagace Filip Dufka 

vytvořil nový web: https://gameart.cz/

Na začátku školního roku jsme vytvořili tiskovou zprávu a  poslali ji do médií. V  rámci 

propagace oboru proběhla celá řada rozhovorů a zmínky o našem oboru se dostaly do 

celé řady médií, především do těch zaměřených na hry. Učitelé Game artu zorganizovali 

také online den otevřených dveří naší školy.

Na první kolo přijímacího řízení se přihlásilo na náš obor přes 60 dětí a do prvního roční-

ku nastoupí 13 z nich. V plánu je každý rok přijmout další 13 dětí, s konečným počtem 52 

žáků na oboru. 
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 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 

Začátek školního roku 2020/21 byl pro restaurátorské obory VOŠ ve znamení příprav 

mezinárodní konference, která kvůli epidemiologickým opatřením proběhla online dne 

12. 11. 2020. Konference se účastnili přední odborníci ze čtyř světových institucí – Zoe 

Allen z Victoria and Albert Museum (Anglie), Jürgen Hüber z Wallace Collection (Ang-

lie), Florian Bayer z  Esterházy Privatstiftung (Rakousko) a  Bertrand Rondot z  Chateau 

Versailles (Francie). Celou akci finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky 

prostřednictvím Českého výboru ICOM.

Mimořádnou kapitolou je intenzivní spolupráce s mnichovským Goering institutem. Po 

úspěšném restaurování barokního mobiliáře sakristie kostela Nanebevzetí Panny Ma-

rie v Brně se připravoval nový projekt na záchranu chórových lavic ve stejném kostele. 

Na první workshop financovaný z dotace JMK se z důvodů uzavření hranic nepodařilo 

navázat.

V  květnu 2020 škola obdržela zprávu, že žádost o  podporu projektu Erasmus+ 

č. 2020-1-CZ01-KA102-077549 s názvem Odborný dialog v oblasti restaurování a design 

oděvu pro rozvoj a  inovaci vzdělávání byla schválena. Projekt trvá od září 2020 až do 

února 2022. Ve školním roce 2020/2021 se podařilo vyslat 6 studentů/absolventů VOŠ 

do italské Bologni. Studenti absolvovali měsíční stáž Erasmus+ v  termínu od 11.10. – 

10. 11. 2020, konkrétně na těchto institucích:

Cavallo Spose Sartoria – Lorella Cavallo (2 studentky oboru OD)

Scissor Lab – Bianca Aloisi (1 studentka oboru OD)

Restauro Dipinti – Francesca Girotti (1 studentka a 1 absolventka oboru KRM)

Restauro Lucidatura Mobili – Barducci Alberto (1 student oboru KRN).
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 OBOR KONZERVOVÁNÍ  
 A RESTAUROVÁNÍ NÁBYTKU  
 A NEPOLYCHROMOVANÉ  
 DŘEVOŘEZBY 

I přes pokračující komplikace způsobené protiepidemickými opatřeními se povedlo sys-

tematizovat teoretickou výuku formou online přenosů a pořízením záznamů vybraných 

přednášek. Ve školním roce 2020/21 bylo vedle řádné teoretické výuky konzervováno 

a restaurováno 14 kusů nábytku nebo jiných uměleckořemeslných děl ze dřeva. Za zmín-

ku stojí luxusní křesla, stolek a skříňka z funkcionalistického nábytkového souboru. Bo-

hatě zdobené čelo postele ze 17. století s vlnitou lištou, stoly z 19. století s náročnou 

dřevořezbou podnože, nebo holičské křeslo z ohýbaného dřeva a kyvnou podnoží. Znač-

ně redukované možnosti praktické výuky byly doplňovány podporou studentů v realizaci 

individuálních stáží v restaurátorských dílnách v době uzavření škol.

V  rámci pravidelných praxí se studenti seznámili s  provozem konzervátorské dílny 

Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Moravské galerie v Brně či regionálních muzeí 

a soukromých restaurátorských ateliérů v České republice. Realizován byl další ročník 

Slavkovského restaurování. Tradiční spolupráce školy a zámku Slavkov, při které je re-

staurován nábytek ze zámeckých sbírek, umožňuje studentům získat reflexi z  práce 

mimo špičkově vybavené ateliéry. Nově byla navázána spolupráce se zámkem Valtice.

Dále studenti absolvovali samostatné kurzy řezbářství, tentokrát zaměřené na akantový 

motiv barokního obrazového rámu. Kurz základní konzervace kovu zaměřené na proble-

matiku železných, barevných a vzácných kovů. Realizován byl praktický workshop výple-

tů sedacího nábytku ratanem, představení progresivní technologie tlakové klihové injek-

táže Stenoinjection a také kurz soustružnictví, rozšiřující praktické dovednosti obrábění 

dřeva, kurz restaurování papíru a kurz konzervace kovu.

Důležitou součástí výuky byly exkurze do špičkových sbírek nábytku a užitého umění ve 

Vídni, jako jsou Kunsthistorisches Museum, uměleckoprůmyslové muzeum MAK, zámek 

Belveder, pavilon secese a unikátní Lichtensteinský palác s výkladem hlavní kurátorky.
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 OBOR KONZERVOVÁNÍ  
 A RESTAUROVÁNÍ MALÍŘSKÝCH  
 A DEKORATIVNÍCH TECHNIK 

Nastupující studenti zahájili tradičně školní rok plenérem ve Velkém Meziříčí, kde se se-

známili s restaurovanými památkami, které realizovali v předminulém roce naši studen-

ti v  rámci praxí. Jedná se o  renesanční nástěnné malby v  arkádě nádvoří meziříčské-

ho zámku. Vedle setkání se staršími kolegy byly oblíbené vycházky se skicáky i večerní 

přednášky k tématům jejich budoucího studia. Studenti druhého ročníku během uzavření 

škol využívali příležitosti asistence na restaurátorských projektech v  Jihomoravském 

kraji. Studenti třetího ročníku nastoupili dvouměsíční odbornou praxi v  tuzemských re-

staurátorských ateliérech. Restaurovali např. dekorativní nástěnné malby v kostele svaté 

Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Praxe považujeme za důležitou a jedinečnou zku-

šenost s možností navázání kontaktů nezbytných pro pozdější uplatnění v oboru.

Teoretická příprava v rámci oboru byla doplněna prováděním technologických kopií, pro-

střednictvím tradičních technik nástěnných, deskových a závěsných obrazů. Škola zajis-

tila pro studenty do ateliéru sbírkové umělecké předměty z institucí, např. z Regionálního 

muzea Mikulov a Muzea města Brna na Špilberku. Zajímavými restaurátorskými projekty 

byly např. restaurování obrazů malíře Emila Pirchana, nástěnné malby v presbytáři koste-

la sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou nebo restaurování polychromovaného mobi-

liáře z kostela svatého Hippolyta na Hradišti ve Znojmě.
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 OBOR ODĚVNÍ A TEXTILNÍ  
 DESIGN 

Studenti druhého a  třetího ročníku absolvovali měsíční stáž v  oděvních firmách nebo 

v divadelních ateliérech. Místní praxe se podařilo doplnit o zahraniční stáž v Bologni pro 

tři studentky financované z programu Erasmus+.

Únorový Den otevřených dveří proběhl z důvodu covidových opatření online a díky

spolupráci s obory ze střední školy vznikl jeho záznam, který je stále dostupný na youtu-

be. Online bylo organizováno i přijímací řízení do prvního ročníku.

Realizace absolventských prací probíhaly prezenční formou ve školních dílnách a obha-

joby praktické části i  teoretická část absolutorií tradiční formou. V polovině června se 

uskutečnil Den otevřených dveří. Z důvodů omezení prezenční výuky musely být módní 

přehlídky, některé exkurze a zahraniční výlety přesunuty na příští rok.
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Důležité investiční akce 

V závěru roku 2020 byla dokončena realizace velké investiční akce dotované z Operač-

ního programu pro životní prostředí ve výši 9 354 374,48 Kč s názvem Zateplení objektu 

C s výměnou oken a dveří, Francouzská 101. Celková investice, včetně spoluúčasti zři-

zovatele, měla hodnotu 24 milionů a podařilo se ji včetně kolaudace dokončit v termínu 

a bez připomínek ze strany poskytovatele dotace.

Další investiční akcí, která byla ukončena v závěru roku 2020, bylo vybudování zázemí 

a instalace vyvíječe par pro barvení textilu v učebně barevny na Francouzské 101. Brněn-

ské 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 o celkovou částku 3 335 000,- vč. DPH. V současné době probíhá již třetí závě-

rečný cyklus zkušebního provozu.

V objektu Francouzská 101 byla v místnosti 58 vybudována nová počítačová učebna pro 

vysoce výkonné počítače. Stoly, dataprojektor a PC stanice byly pořízeny z iKAP JMK II, 

stavební úpravy, LED osvětlení a nové sítě z rozpočtu školy.

V  závěru školního roku byla dokončena a  zkolaudována Stavební úprava prostor pro 

Centrum herního vzdělávání (iKAP JMK II) v hodnotě 1 milionu Kč. Do těchto prostor se 

během letních prázdnin nastěhoval mobiliář, IT aj. vybavení pro výuku žáků oboru Game 

art. Vznikly tak výukové prostory Izolátor a Game design, kabinet, respiria, výstavní a od-

počinkový prostor vč. kuchyňského koutu.

Přes letní prázdniny byl stavebně upraven kabinet pro výchovného poradce, upraven ka-

binet pro vyučující všeobecných předmětů, opravena podlaha v pletárně, vybavena učeb-

na pro výrobu deskových her, doplněno LED osvětlení v  barevně, vymalovány vybrané 

místnosti a část chodby.

Mezi plánované stavební akce patří zejména investiční akce Rekonstrukce podkroví bu-

dovy Francouzská 99 pro účely oboru Game art a Centra herního vzdělávání. Projektový 

záměr získal podporu zřizovatele a zpracovává se v projekt s předpokládanou hodnotou 

11,5 milionů Kč. Financování bude zajištěno prostřednictvím IROP za spolufinancování 

JMK.
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Údaje o výsledcích inspekční 
a jiné kontrolní činnosti

Ze strany zřizovatele neproběhla ve sledovaném období žádná kontrola. Česká školní 

inspekce uskutečnila v jarních měsících náhled do distanční výuky prostřednictvím Goo-

gle Meet a vyžádala si písemnou zprávu o průběhu a realizaci distanční výuky ve škole. 

Získané informace nesloužily ke zpracování inspekční zprávy.

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. Všechny tyto aktivity však byly poznamenány pandemickou sitací.

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 a na škole pů-

sobil do října 2020.

Hodnocení práce výchovného poradenství

V  rámci výchovně-poradenského centra školy probíhala spolupráce obou výchovných 

poradkyň během celého školního roku 2020/2021 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. 

Začátek školního roku započal intenzivní spoluprací a častými konzultacemi s metodič-

kami prevence a  třídními učiteli. Obsah individuálních vzdělávacích plánů a  tvorba vy-

hodnocení podpůrných opatření 2.–3. stupně byly předmětem konzultací s pracovnicemi 

PPP Kohoutova Brno. Termín každoročně pořádaného pracovního semináře PPP Brno 

věnovaného metodickému vedení výchovných poradců se kvůli kovidovým opatřením 

odsunul a veškeré konzultace probíhaly telefonicky nebo prostřednictvím emailové ko-
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respondence. Hlavním úkolem výchovných poradkyň byla péče o žáky a pomoc při ře-

šení jejich výukových i psychických obtíží, vzniklých zejména v důsledku distanční vý-

uky, popř. vysoké absence v prezenční a následně pak při online výuce, neodevzdávání 

úkolů, dále pak také informační činnost a samozřejmě zajištění dobré komunikace mezi 

učitelským sbo rem, rodiči a žáky školy. Nejčastěji se řešila podpora komunikace učitel-

-student, případně pomoc se sestavováním plánu vzdělávání a zajišťování pedagogické 

podpory a motivace slabších žáků.

Od října končí působení školního psychologa, na což je třeba reagovat: je nabízena po-

moc při zhoršení psychického stavu studentů, řeší se stavy úzkosti, osamělosti, deprese, 

obavy a frustrace vlivem snížené možnosti či nedostatku sociálních kontaktů a izolace 

během lockdownu.

Pozornost byla věnována studentům čtvrtých ročníků, maturantům, postupně byly vy-

plňovány dotazníky k  žádosti o  vypracování posudku pro PPP. Uzpůsobené podmínky 

k maturitě uplatnilo v letošním roce 14 studentů v kategorii SPUO 1 a 2 studenti SPUO 

2  na pracovišti Husova a  11 studentů v  kategorii SPUO 1 na pracovišti Francouzská. 

Všem žákům se specifickými poruchami učení byla ze strany pedagogů věnována maxi-

mální metodická podpora a péče. Zájemcům ze čtvrtých ročníků byly podávány informa-

ce o možnostech dalšího pomaturitního studia v rámci průběžných telefonických nebo 

online konzultací. Vzhledem k  velkému počtu našich studentů, kteří chtějí pokračovat 

ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách, bylo nutné upozorňovat na termíny 

podání přihlášek. V průběhu roku byly řešeny menší kázeňské přestupky, prospěchové 

problémy, neklasifikace a zvýšená absence. Celkem se konalo 5 výchovných komisí na 

pracovišti Husova a 1 výchovná komise na pracovišti Francouzská. Na pracovišti Huso-

va byly vypracovány dva IVP, na pracovišti Francouzská byly vypracovány tři IVP, všechny 

byly na konci školního roku vyhodnoceny jako vyhovující a podpůrná opatření dobře na-

stavená. Všichni pedagogové se snažili problémy žáků řešit citlivě, individuálně a hlavně 

okamžitě, přijímaná opatření byla účinná, proto se neřešil v  tomto školním roce žádný 

velmi závažný negativní jev.

Práce výchovně poradenského centra školy je vykonávána v souladu s předpisy, obě po-

radkyně se snaží o pečlivou spolupráci a svědomité vedení všech požadovaných doku-

mentů. Spolupráce s vedením školy, třídními učiteli i ostatními pedagogy školy za tento 

školní rok je hodnocena jako přínosná a účinná.

Mgr. Romana Haluzová, Mgr. Helena Táborská, výchovné poradkyně

Hodnocení práce metodiků prevence 

 V preventivním programu bylo definováno několik oblastí prevence. Jedná se o primární 

prevenci zneužívání návykových látek, prevenci šikany, kyberšikany, poruch příjmu po-

travy, rizikového sexuální chování, chování v dopravě a extrémismu. Prevence je reali-

zována formou besed, přednášek a  výukových programů pořádaných spolupracujícími 

organizacemi během běžné výuky (témata prevence jsou zařazována do hodin občanské 

nauky, anglického jazyka, českého jazyka, tělesné výchovy, chemie a IKT).
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Během školního roku 2020/2021 proběhl ve spolupráci s  kosmetickou firmou DOVE 

Projekt sebedůvěry v  prvním a  druhém ročníku. Škola je nadále zapojena do projektu 

Nenech to být k prevenci šikany a kyberšikany, žáci se zapojili i do projektu Krokus (Ži-

dovské muzeum v Praze). Protože byla téměř celý školní rok přerušena prezenční výuka, 

nepodařilo se realizovat všechny předem naplánované aktivity. Během distanční výuky 

se uskutečňovaly konzultace online pomocí e-mailu nebo digitální platformy Google 

Meet, kde byly nabízeny a realizovány různé druhy školní a psychologické podpory.

Během školního roku se objevily problémy týkající se sociálně nežádoucích jevů v sou-

vislosti s distanční výukou, které byly řešeny telefonicky, e-mailem nebo přes platformu 

Google Meet. Obě metodičky prevence spolu úzce spolupracují, spolupracují i s výchov-

nými poradkyněmi, 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 2020/2021

Školní psycholožka působila na škole pouze do října 2020, jak to bylo naplánováno 

v rámci projektu Učíme se celý život (Šablony II). V průběhu pandemické situace posky-

tovala Mgr. Jiřina Kalová pomoc a péči žákům, pedagogům i  rodičům prostřednictvím 

platformy Google Meet, která se velmi osvědčila i po návratu do škol, neboť odbourá-

vá ostych z osobního setkání, které je některým lidem nekomfortní. Díky této platformě 

školní psycholožka poskytovala svoji podporu také v pozdně odpoledních a ve večerních 

hodinách. Vzhledem k rozsahu její práce a také vzhledem k tomu, jak velkou zátěž doká-

zala sejmout zejména z třídních učitelů, konec této podpory velmi postrádáme.

Zpráva o BOZP a PO za školní rok 2020/2021

Proškolení všech zaměstnanců v oblasti BOZP a PO je prováděno pravidelně 1x za dva 

roky. V  oblasti BOZP bylo provedeno dne 6. 4. 2020 a  v  oblasti požární ochrany dne 

26. 8. 2021.

Prověrka BOZP byla provedena dne 7. 4. 2021 za účasti osoby odborně způsobilé

(Ing. Romaněnko), preventisty (Mgr. Vlčková), správce objektu (p. Horáček) a zástupce 

odborové organizace (Mgr. Lužová). Zjištěné závady budou průběžně odstraňovány.

Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP proběhlo 7. 4. 2021.

Požárně preventivní prohlídka a  kontrola dokumentace PO byla provedena dne 

26.  8.  2021. Nebylo zjištěno zjevných závad. Zápisy do požární knihy jsou prováděny 

pravidelně při kontrolách stavu objektu a při revizi hasicích přístrojů a hydrantů.
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Cvičný požární poplach byl proveden 16. 9. 2020 za účasti všech osob přítomných 

v obou objektech 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 zaříze-

ní, požárně bezpečnostního zařízení a revize tělovýchovného nářadí a zařízení).

Mgr. Renata Vlčková, preventista BOZP a PO

Rozbor školní úrazovosti – pracoviště Husova 10

Ve školním roce 2020/2021 byly v knize školních úrazů evidovány celkem dva záznamy 

úrazů žáků. Jeden úraz se stal při výuce tělesné výchovy (pád), druhý v dílnách (obrou-

šení palce pravé ruky). Úrazy byly na místě ošetřeny a nevyžádaly si lékařskou pomoc 

ani absenci ve škole. Tyto úrazy tedy nebyly pro jejich drobnou povahu dále ze strany 

žáků a  školy nijak řešeny. 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 úraze v tělesné výchově jim byla opětovně připomenu-

ta pravidla sportovních her a tělovýchovných činností, po úrazech 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. 2021.

RNDr. Miroslav Moser, preventista BOZP

Rozbor školní úrazovosti – pracoviště 
Francouzská 101

Ve školním roce 2020/2021 byl ve střední škole zaznamenán a v knize školních úrazů 

zaevidován jeden lehký úraz žáka. Záznam o úrazu žáka byl vyplněn a  řádně odeslán. 

Žák byl po ukončení léčby odškodněn. Úraz se stal v učebně figurální kresby (řezná rána 

při řezání papíru). Nebyly nikým porušeny žádné předpisy a byla učiněna nápravná opat-

ření pro předcházení vzniku úrazů. Žáci byli vždy předem poučeni o bezpečnosti a ochra-

ně 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 dne 30. 8. 2021 e-mailem. Ve vyšší odborné škole nebyl 

zaznamenán žádný úraz studentů.

Studenti byli vždy předem poučeni o bezpečnosti a chování ve škole. Poučení studentů 

o bezpečnosti jsou vedeny v třídních knihách jednotlivých tříd. S rozborem školní úrazo-

vosti byli zaměstnanci seznámeni dne 30. 8. 2021 e-mailem. 

Mgr. Renata Vlčková, preventista BOZP a PO
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Údaje o zapojení školy do rozvojových 
a mezinárodních programů, údaje 
o předložených a školou realizovaných 
projektech financovaných z cizích zdrojů

V rámci výzvy pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování

(Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) je na škole realizován projekt Učíme

se celý život (Šablony II). Projekt byl podpořen částkou 2 238 950 Kč a je zaměřen na

následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,

společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit a aktivity

rozvíjející ICT. Doba realizace projektu zahrnuje školní roky 2019/2020 a  2020/2021 

a s ohledem na nemožnost realizace některých aktivit byla podána a schválena žádost 

o prodloužení projektu do prosince 2021.

Ze strany pedagogů je tradičně největší zájem o vzdělávání v cizích jazycích

(angličtina, němčina, francouzština a italština) a o CLIL – vyučovací metodu založenou

na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže žák si osvojuje

znalosti a dovednosti ve dvou předmětech současně. Potěšitelný je rovněž zájem

pedagogů o tandemovou výuku, jejíž realizace je přínosná zejména v oblasti

prohloubení spolupráce mezi jednotlivými učiteli a rozvoje klíčových kompetencí. Díky

tomuto projektu bylo také možno zachovat pozici školního psychologa, a to na dobu

dalších dvanácti měsíců.

V průběhu školního roku byla podána a schválena zpráva o realizaci ke dni 31. 1. 2021, 

v  níž byly vykázány aktivity: školní psycholog, DVPP cizí jazyky, vzájemná spolupráce 

pedagogů VOŠ, tandemová výuka v SŠ, projektový den mimo školu, DVPP čtenářská gra-

motnost a tandemová výuka ve VOŠ. Další aktivity byla vzhledem k situaci v různé fázi 

realizace.

Centrum herního vzdělávání je součástí projektu iKAP JMK II, kde naše škola figuruje 

jako partner s finančním příspěvkem. Jedná se o tříletý projekt a na naši část je vyhra-

zeno 6 836 538,43 Kč přímých i nepřímých nákladů. Za uplynulý rok bylo realizováno 40 

žákovských klubů herní tvorby (pro žáky 7.–9. tříd ZŠ) a  40 studentských klubů herní 

tvorby (pro žáky SŠ). Kluby většinou probíhaly online na platformě discord a jejich náplní 

byl úvod do herní tvorby. Kromě toho byla v minulém školním roce vytvářena metodika 

herního vzdělávání. V  rámci veřejné zakázky byly vybudovány prostory Centra herního 

vzdělávání. Konkrétně se jedná o dvě počítačové učebny, dílnu na tvorbu deskových her 

a místnost na výuku herního designu. Vybavení těchto učeben bylo pořízeno nákladem 

4 369 842,40 Kč.

V  květnu 2020 škola obdržela zprávu, že žádost o  podporu projektu Erasmus+ 

č. 2020-1-CZ01-KA102-077549 s názvem Odborný dialog v oblasti restaurování a design 

oděvu pro rozvoj a inovaci vzdělávání byla schválena. Projekt má trvání od září 2020 až 

do února 2022. Ve školním roce 2020/2021 se podařilo vyslat 6 studentů/absolventů 

VOŠ do italské Bologni. Vyučující P. Jedlička byl vyslán v termínu 17. 5. – 5. 6. 2021 do 

University of Ljubljana. Studenti absolvovali měsíční stáž Erasmus+ v termínu od 11.10. 

– 10.11.2020, konkrétně na těchto institucích:

Cavallo Spose Sartoria – Lorella Cavallo (2 studentky oboru OD)
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Scissor Lab – Bianca Aloisi (1 studentka oboru OD)

Restauro Dipinti – Francesca Girotti (1 studentka a 1 absolventka oboru KRM)

Restauro Lucidatura Mobili – Barducci Alberto (1 student oboru KRN)

Díky dlouhodobé spolupráci s věhlasnými zahraničními institucemi se podařilo 12. 11. 

2020 realizovat on-line mezinárodní konferenci Etika a estetika restaurování za finanč-

ní podpory Ministerstva kultury České republiky prostřednictvím Českého výboru ICOM. 

Přednášejícími byli Zoe Allen – Victoria and Albert Museum, Jürgen Huber – Wallace 

Collection, Florian Bayer – Esterházy Privatstiftung, Bertrand Rondot – Chateau Versail-

les má finančně podpořit.

Základní údaje o hospodaření školy 
za kalendářní rok 2020  
v dělení na střední školu a vyšší odbornou školu

Tab. 17

VÝNOSY (V TISÍCÍCH) SŠ VOŠ CELKEM

1. Státní dotace 55934 11403 67337

2. Dotace od obce 8982 1477 10459

3.
Poplatky od zletilých žáků,rodičů, 

zák.zástupců, školné
0 285 285

4. Grant EU 1306 1306

5. Produktivní práce žáků 3 56 59

6. Příjmy z hospodářské činnosti 276 34 310

7.
Ostatní příjmy (sponzor.dary, úroky, 

apod.)
211 2 213

8. Výnosy celkem 66712 13257 79969

NÁKLADY (V TISÍCÍCH) SŠ VOŠ CELKEM

9. Výdaje na prostředky na platy 40572 8572 49144

10.
Výdaje na ostatní platby za 

provedenou práci
1200 117 1317

11. Odvody zdrav.,soc.pojištění a FKSP 14631 3021 17652

12.
Výdaje na učebnice a neinvest.

uč.pomůcky
235 25 260

13.
Výdaje na další vzdělávání 

zaměstnanců
76 76

14. Ostatní provozní náklady 9584 1591 11175

15. z toho nájemné 0 0 0

16. Výdaje v rámci hospodářské činnosti 67 10 77

17. NÁKLADY CELKEM 66365 13336 79701

18. Investiční výdaje 18285

19. Zdroje investičních výdajů:
St.rozpočet 17925

Vlastní (FRIM) 360
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ŠKOLA: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

        název dle zřizovací listiny

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech

1A Mezinárodní spoupráce

ANO X NE

1B partnerská škola/partnerský projekt stát/státy

1 Odborný dialog v oblasti restaurování a designu oděvu pro rozvoj a inovaci vzdělávání (Erasmus+); IFOM (zprostředkující organizace); Cavallo Spose, Scissor Lab, Restauro 
Dipinti Girotti Francesca, Barducci Alberto

Itálie

2 Odborný dialog v oblasti restaurování a designu oděvu pro rozvoj a inovaci vzdělávání (Erasmus+); University of Ljubljana - Academy of Fine Arts and Design
Slovinsko

3

4

5

6

7

8

9

10



Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty

Spolupráce s podniky a dalšími zaměstnavateli (nejen firmy a další podnikatelské subjekty, ale např. i zdravotnická a sociální zařízení, 

školy, veřejná správa – zaměstnavatelé dle charakteru vyučovaného oboru vzdělání) 

2A
Počet zaměstnavatelů, se 

kterými škola systematicky 
spolupracujícexx.

0

2B
Počet firem, se kterými škola 
realizuje dlouhodobou spolupráci. 
xxx

0

Název firmy sídlo

2C
Počet žáků, kteří absolvovali více 
jak 30 % odborné praxe nebo 
odborného výcviku ve firmách

8

xx systematická spolupráce se zaměstnavateli zahrnuje následující: smlouva 

o spolupráci, účast zaměstnavatelů u zkoušek, odborný výcvik v modelovém 

pracovním prostředí, škola vyjednává se zaměstnavateli obsah odborného 

výcviku a praxe, zaměstnavatelé se aktivně podílejí na náborových aktivitách 

školy a finančně školu/vybrané žáky podporují

xxx dlouhodobá spolupráce – škola spolupracuje se zaměstnavatelem 

během uplynulých tří po sobě jdoucích školních roků a spolupráce i nadále 

pokračuje

2D Uveďte počet středních škol, kde 

Vaši žáci strávili více jak 10 

vyučovacích hodin a využívali 

přitom materiální vybavení této 

navštívené školy 

0



Výuka cizích jazyků

3A Počet učitelů ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ, kteří využívají metodu CLIL
2

3B Počet učitelů TEORETICKÝCH  PŘEDMĚTŮ, kteří využívají metodu CLIL
4

3C Rodilí mluvčí: jazyk počet

AJ 0

NJ 0

FJ 0

RJ 0

ŠJ 0

jiný 0



Spolupráce školy s ostatními vzdělávacími institucemi

4A Počet základních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo) 0

4B Počet středních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo) 1

4C Počet vysokých škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo) 1

4C
Počet v ostatních vzdělávacích institucí, se kterými Vaše škola 

spolupracuje (stačí číslo)
0

4D Akce SŠ pro žáky partnerské (či jiné) ZŠ

počet 

zúčastněných 

žáků ZŠ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



5A Vzdělávání dospělých - profesní kvalifikace a kurzy k PK

Všechny školou nabízené profesní 

kvalifikace (u těch, které v daném období 

neproběhly nechte v dalších sloupcích 
prázdné pole)

kód profesní 
kvalifikace

počet 
realizovaných 

profesních 

zkoušek za rok 
2020/21

počet 
realizovaných 

kurzů k 
profesním 

zkouškám za 
rok 2020/2021

počet 

účastníků 

proběhlých 

přípravných 

kurzů za rok 
2020/2021

5B Ostatní nabízené kurzy pro dospělé MIMO profesní kvalifikace

Název kurzu (do závorky počet opakování, pokud kurz proběhl v daném období vícekrát)
Počet 

účastníků 

kurzů za rok 
2020/2021

5C Jaký je obrat školy v realizaci dalšího vzdělávání pro dospělé? v tis. Kč
Obrat představuje množství všech finančních prostředků přijatých ekonomickým subjektem za rok 

2020 od účastníků kurzů
0



Poradenské služby ve škole

6A Školní psycholog ANO NE

X

úvazek 0,5

zdroj financování Šablony II - měsíce září + říjen 2020

6B Školní speciální pedagog ANO NE

X

úvazek

zdroj financování

6C Realizovala Vaše organizace ve školním roce 2020/21 stavebně-technické úpravy školního poradenského pracoviště?

ANO NE

X

Investovaná částka v tis. Kč

6D Nové materiální vybavení školního poradenského pracoviště ve školním roce 2020/21.

(včetně pomůcek, nábytku, techniky, testových materiálů, příp. diagnostických nástrojů)

ANO NE

X

Investovaná částka v tis. Kč

Pokud ANO, čím: 

6E Žáci SŠ s odlišnými kulturními, životními podmínkami nebo s kombinací více sociálních faktorů.

počet individuálních intervencí 0

počet adaptačních dnů pro výše uvedené žáky 0

počet spoluprací ŠPP při SŠ s ŠPP na ZŠ při začleněnńování výše uvedených žáků do SŠ 0

počet konzultací vývhovného/kariérového poradce SŠ (před nástupem do SŠ) 0

6F Spolupráce školních poradenských pracovišť SŠ se školními poradenskými pracovišti ZŠ.

počet spoluprací ŠPP při SŠ s ŠPP při ZŠ 0




