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Zápis ze školské rady ze dne 28. 6. 2022 

Školskou radu svolal předseda Školské rady pro Střední školu umění a design a Vyšší odbornou školu 
Brno, příspěvkovou organizaci MgA. Matěj Říčný 

Přítomní členové: 
MgA. Jennifer Helia DeFelice, Ph.D. (zástupce rodičů, pracoviště Husova) 
Mgr. Petr Polášek (zástupce pedagogů VOŠ) 
Mgr. Jiřina Rešková (zástupce pedagogů SŠ, pracoviště Francouzská 101) 
MgA. Matěj Říčný (zástupce pedagogů SŠ, pracoviště Husova 10) 
doc. ak. soch. Jiří Sobotka (zástupce JMK) 

Omluveni členové: 
doc. MgA. Daniel Pirč (zástupce rodičů SŠ, pracoviště Francouzská) 
Mgr. Jan Špilar (zástupce JMK) 

Hosté: 
Mgr. Ivan Hostaša  
Mgr. Alena Jedličková 

 
Program: 

1) Změna ŠVP  
 

- záměr oborů GDE a ILU představila Mgr. Jedličková; hlavním cílem změn je aktualizace portfolia 
předmětů, které vnáší širší kontext do programu vzdělávání. 
- obor GDE: bude zřízen nový předmět „animace“ ve druhém ročníku s časovou dotací 2 hod. týdně 
přičemž počet hodin za období bude nezměněn (časová dotace předmětu animace bude čerpána 
z navrhování (4. ročník – 1 hodina) a z výtvarné přípravy (2. ročník – 1 hodina); pro daný předmět je 
pro příští školní rok personální a prostorové zabezpečení; 
- obor ILU: zřízení také předmětu „animace“ – jedná se o dlouhodobější záměr;  
- obor UMA: přesun předmětu „písmo“ do 1. ročníku, obsah dle původního rozsahu  
- obor: PDE: „figurální kresba“ změna hodinové dotace ze 2 na 3 hodiny týdně ve 2. ročníku; 
- obor SVT: změny avizoval Mgr. Hostaša 

změna názvu ŠVP z „Nových médií“ na „Prostor a média“ (náplň a rozsah učiva bude zachován); 
navýšení časové dotace u předmětu „figura“ v 1. ročníku o 1 hodinu navíc 

Kde je personální a prostorové zabezpečení, je možné změny realizovat od následujícího škol. roku. 
Změny byly jednohlasně schváleny. 
 
- předmět DVK: transformaci předmětu představil Mgr. Hostaša; ve všech ŠVP všech oborů byl předmět 
po konsensuální diskusi vyučujících upraven následovně: 
 předmět DMU bude zrušen, o jeho časovou dotaci bude navýšen předmět DVK 
 časová dotace bude 1. ročník 3 hod., 2. ročník 3 hod., 3. ročník 4 hod., 4. ročník 3 hod. 
 obsah učiva redukuje „staré“ umění ve prospěch moderních dějin 
 volitelný předmět „Seminář dějin umění“ - SDU ve čtvrtém ročníku bude zachován beze změn 
 personálně je předmět zajištěn 
Po diskusi představitelů členské rady byl návrh jednomyslně přijat. 
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2) Obecné informace týkající se jednání s DU, MG a doc. Mgr.  Ladou Hubatovou Vackovou, Ph.D.  
ve věci 100 let školy SŠUD 
 
Informace reflektovaly jednání z 16. 6. 2022, kterého se účastnila ředitelka školy Mgr. Černínová, 
zástupci pedagogického sboru a paní doc. Hubatová Vacková, Mgr. Terezie Petišková (DU)  
a MgA. Kateřina Šedá. 

O grantu NAKI ministerstva kultury bude rozhodnuto v polovině prosince 2022 – čerpán by byl 
na monografickou publikaci o škole a případnou výstavu v DU (zapůjčení výstavní plochy by však bylo 
až k 101. výročí, tj. v roce 2025, při příležitosti chystaného výročí školy byla oslovena MgA. Kateřina 
Šedá – není zatím potvrzeno). 
 V knize i ve výstavě by bylo srozumitelnou formou představeno archivní bádání, jeho kritické 
zhodnocení a interpretace staleté historie včetně transformace školy v (post)industriální době 21. 
století; tento projekt by probíhal ve dvou paralelních liniích (první – bádající historicko-akademická 
rovina bude vycházet z archiválií, sbírek a literatury; druhou část bude zaujímat sociálně průzkumný 
dialog soustředěný na přítomnost i budoucnost v bližším lidském kontaktu s absolventy a studenty). 
 Není známo v jaké výši, či vůbec bude grant získán, pak by bylo nutné financování realizace 
projektu knihy a výstavy hledat z jiných zdrojů. 
V bohaté diskusi bylo zmíněno, že zatím není vybrána (zda vůbec bude) kompetentní osoba za 
uměleckou radu, poslední použitelný materiál pochází z oslav 80. výročí školy, ale dochází k digitalizaci 
staršího obrazového fondu. Dotaz – rada členky š. r. paní Jennifer Helia De Felice směřovala k tomu, 
jak by bylo vhodné projekt více možné zaměřit na školu a jak se v tomto angažuje umělecká rada školy. 
Závěrem bylo shrnuto, že vše bude odvislé až od schválení grantu (prosinec 2022), není zatím vytyčena 
cesta, co se stane, pokud grant nebude schválen. 
Školská rada informace vzala na vědomí. 
 
3) Centrální registr výpočetní techniky, investice 
 
- byl umožněn náhled do centrální databáze investičních akcí - předložený materiál (tabulka) 
reflektovala stav k 31. 12. 2022  
- aktualizace proběhne k 30. 6. 2022 
- všeobecné informace: priorita pořízení laseru (učitelé Hus), pořízení pletacího stroje (Mgr. Polášek) 
- informace Mgr. Hostaši: pro školu bude (zatím pouze v jednání) pořízeno 50 ks vyřazených PC 
z bankovního sektoru EU, součástí nejsou licence na software. Tyto méně výkonné počítače budou k 
potřebám IKT nebo pro zápůjčky studentům v případné distanční výuce. Neřeší ale problém deficitu 
výkonných PC pro potřeby výuky – dříve mapováno v dokumentu „Centrální registr výpočetní 
techniky“, který byl školské radě sdílen. 
Školská rada informace vzala na vědomí. 
 
4) Školní řád – změny od 1. 9. 2022 představil Mgr. Hostaša 
 
1. školní řád pro SŠ, část II. Organizace vzdělávání, 5. Účast ve výuce, omluvy (6), současné znění: 
Podmínkou pro řádnou klasifikace je účast ve vyučování v každém předmětu při omluvené absenci 
žáka. Je-li absence v rozmezí 21–40 %, stanoví vyučující žáku tematické náhradní úkoly tak, aby je bylo 
splnit a hodnotit, popř. rozhodně o konání doplňkové zkoušky. Je-li absence 41 % a vyšší, žák není 
z předmětu klasifikován a vykoná doplňkovou zkoušku. 
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Nové znění: 
Podmínkou pro řádnou klasifikace je nejméně 80% účast na vyučování v každém předmětu při 
omluvené absenci žáka. Je-li absence žáka 20 % a vyšší, žák není z předmětu klasifikován a vykoná 
doplňkovou zkoušku. 
Hlasování bylo 4 pro, 1 se zdržela hlasování. Školská rada požádala, aby byl řádně doplněn klasifikační 
řád školy o pojem doplňková zkoušky, který zatím není nikde přesně definován. 
 
2. Školní řád pro SŠ, část III. Ostatní ustanovení, 21. Provoz a vnitřní režim školy, (8) současné znění: 
Ve vnějších i vnitřních prostorách školy a na akcích pořádaných školou je zakázáno kouřit. 
 Navrhované znění: 
Ve vnějších i vnitřních prostorách školy a v dosahu 100 m od hranice pozemku školy je zakázáno kouřit. 
Zákaz kouření se vztahuje také na akce pořádané školou. 
 Po rozsáhlé diskusi přítomných bylo schváleno toto znění: 
Ve vnějších i vnitřních prostorách školy je zakázáno kouřit. V dosahu 100 metrů od pozemku školy žáci 
budou tento zákaz respektovat. Zákaz kouření se vztahuje také na akce pořádané školou. 
Hlasování bylo 4 pro, 1 se zdržela hlasování. Školská rada požádala, aby byl o tuto změnu také doplněn 
školní řád VOŠ. 
 
3. Školní řád pro SŠ, Část II. Organizace vzdělávání, 5. Účast ve výuce, omluvy, (5) současné znění: 
Neúčast ve vyučování je žák povinen omluvit nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho 
nepřítomnosti třídnímu učiteli. Nepřítomnost ve výuce je žák povinen doložit lékařským potvrzením, 
úředním potvrzením nebo písemnou omluvou (zletilí žáci) nebo písemnou omluvou zákonného 
zástupce (nezletilí žáci). Veškeré omluvy absence se provádějí do omluvného listu. Lékařské potvrzení 
nebo písemnou omluvu zákonného zástupce předloží žák třídnímu učiteli bezprostředně po návratu do 
výuky (nejpozději však do 5 pracovních dnů). 
 Nové znění: 
Neúčast ve vyučování je žák povinen omluvit nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho 
nepřítomnosti třídnímu učiteli. Nepřítomnost ve výuce je žák povinen doložit lékařským potvrzením, 
úředním potvrzením nebo písemnou omluvou (zletilí žáci) nebo písemnou omluvou zákonného 
zástupce (nezletilí žáci). Veškeré omluvy absence se provádějí do omluvného listu nebo elektronicky. 
Lékařské potvrzení nebo písemnou omluvu zákonného zástupce předloží žák třídnímu učiteli 
bezprostředně po návratu do výuky (nejpozději však do 5 pracovních dnů). 
Změna byla jednohlasně schváleny. 
 
4. Školní řád pro SŠ Část II. Organizace vzdělávání. 5 Účast ve výuce, omluvy, přidán bod (9). 
Pozdní příchody do výuky jsou možné pouze tehdy, pokud jsou odůvodněny objektivní příčinou 
(zpoždění dopravního spoje doložené dokladem o zpoždění apod.). Za každý pozdní příchod předkládá 
zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka omluvenku. Pozdní příchod o více než 20 minut je 
posuzován jako zameškaná hodina. 
Změna byla jednohlasně schváleny. 
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5) Přechod na „Edupage“ – školní informační cloudový systém představil Mgr. Hostaša 
- nový systém nahradí stávají systém „Bakaláři“, školení proběhne na začátku nového školního roku  
Školská rada informace vzala na vědomí. 
 
6) Rezignace člena školské rady Mgr. Reškové 
 K 28. 6. 2022 podala Mgr. Rešková k rukám předsedy MgA. Matěje Říčného rezignaci na člena školské 
rady - důvodem je pracovní zařazení pouze na pracovišti Husova. 
 
Zapsala dne 28. 6. 2022: Mgr. Jiřina Rešková 
Verifikoval dne 28. 6. 2022: MgA. Matěj Říčný 
 
Příloha: Prezenční listina 
 
 


