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Základní údaje o škole 
  
 
Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. 
Hulvácká 384/1 
700 30, Ostrava – Zábřeh 
IČO: 25 37 86 60 

 

 Zařazení do sítě škol MŠMT ze dne 9. 4. 2009 č. j. 7635/2009-21  

Obor:  82-41-M/06 

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů 

 Zařazení do sítě škol MŠMT ze dne 9. 4. 2009 č. j. 7635/2009-21  

Obor: 79-41-K/41 

Gymnázium 

 Zařazení do sítě škol MŠMT ze dne 26. 1. 2010 č. j. 27 440/2009-21   

Obor: 82-41-M/16 

Kamenosochařství 

 Zařazení do sítě škol MŠMT ze dne 26. 1. 2010 č. j. 27 440/2009-21   

Obor: 82-41-M/17 

Multimediální tvorba 
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Zřizovatel a jednatel: Mgr. Libor Bednář 

Ředitelka: Mgr. Hana Dvořáková 
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Školská rada 
 
 
Školská rada na svém zasedání dne 10. 10.  2018 projednala a schválila výroční zprávu 

o činnosti školy za školní rok 2017/2018.  

Školská rada je nyní ve složení: Karel Ohera, Olga Doláková a Petr Gerych a byla 

zvolena 9. 1. 2018. 

 

 



Historie školy 
 
Naše škola vznikla v roce 1993 původně jako Střední soukromá umělecká škola 

zlatnická. O čtyři roky později se přejmenovala na Střední soukromou uměleckou školu 
Ostrava, s.r.o. a od roku 2006 nese název Střední odborná škola umělecká 
a gymnázium, s.r.o. 

Původně sídlila v pronájmu budovy SPŠ stavební v Ostravě-Zábřehu, avšak vedení 
školy usilovalo o samostatnou existenci ve vlastní budově. To se povedlo na podzim roku 
1997, kdy škola získala do pronájmu školní budovu na Čihalíkově ulici v 
Ostravě - Michálkovicích. Během prvního pololetí školního roku 1997/98 se podařilo školní 
budovu zrekonstruovat, doplnit o nezbytnou inženýrskou síť včetně rozvodu plynu 
pro provoz zlatnických dílen. Současně byly vybaveny také výtvarné ateliéry. Následně se 
škola za plného provozu počátkem roku 1998 přestěhovala, takže druhé pololetí se již 
odehrálo v novém prostředí. V dalších letech pokračovala rekonstrukce budovy, hlavního 
vchodu, byly vybudovány nové ateliéry, učebny výpočetní techniky, multimediální učebny 
a rekultivovány přilehlé pozemky.  

Přesto budova školy v Michálkovicích postupně přestala vyhovovat po technické 
i prostorové stránce. Vzhledem k rozšiřování studijní nabídky, nepříliš dobré dostupnosti 
a zhoršujícímu se stavu stoleté budovy se vedení školy rozhodlo získat nový - větší 
a hlavně perspektivnější prostor. V roce 2006 byla podána žádost o dlouhodobý pronájem 
nedávno uvolněné školní budovy v Ostravě-Zábřehu. Ve stejné době vzniká po dlouhých 
přípravách a konzultacích nový studijní obor - gymnázium s esteticko-výchovným 
zaměřením.  

Koncem června 2006 Rada městského obvodu Ostrava-Jih vydala souhlas 
s dlouhodobým pronájmem. První školní den studijního roku 2006/2007 již proběhl v nové 
budově na Hulvácké ulici 384/1 v Ostravě-Zábřehu, kde sídlí škola dosud. Výhodná poloha 
v poměrně klidné lokalitě „Pískové doly“ umožňuje dobrou dopravní dostupnost tramvajemi 
i autobusy. Součástí školního areálu je malá tělocvična a 2 moderní venkovní hřiště 
s umělým povrchem. V přímém sousedství školy (cca 20 metrů) je umístěn komplex školní 
jídelny a internátu jiného školního subjektu, který je k dispozici studentům umělecké školy 
a gymnázia. 

Od založení školy v roce 1993 je možné studovat studijní obor „Výtvarné zpracování 
kovů a drahých kamenů“ se studijním zaměřením „Zlatnictví – stříbrnictví“ (Návrh 
a realizace moderního šperku). V roce 2007 byl otevřen druhý studijní obor „Gymnázium 
se zaměřením na esteticko-výchovné předměty“ a v roce 2010 pak studijní obor 



„Multimediální tvorba“. V roce 2012 se možnosti studia rozšířily o čtvrtý studijní obor 
„Kamenosochařství“. Zmíněné obory je možné na škole studovat také ve dvouletém 
zkráceném studijním programu, který je určen studentům, kteří již mají složenou maturitní 
zkoušku. Od školního roku 2014/2015 nesou obory názvy, které lépe vystihují jejich obsah: 
Design umění kov, Gymnázium s rozšířením humanitních předmětů, Multimédia grafika 
design a Socha design prostor. 

Současným studijním zaměřením je škola ojedinělá na celé Moravě 
a ve Slezsku. Kvalita všech oborů školy se ukazuje nejen na půdě školy, ale také 
ve spolupráci s komerční sférou (příprava loga firmy, moderní plastiky pro účely 
prezentace). Díky úspěchům studentů u maturit (v roce 2012 byla dle výsledků u maturit 
hodnocena škola jako druhá nejlepší v Moravskoslezském kraji)1 a následnému přijetí 
většiny studentů na prestižní vysoké školy, zaznamenala škola v posledních letech 
zvýšený zájem studentů do všech čtyřech oborů studia. 

 

                                                 
1 Štalmach, Darek: Žebřícek škol. Kde a jak umí připravit na maturitu. MF Dnes 12. 4. 2013. 



       Charakteristika školy 
 

        Střední odborná škola umělecká a gymnázium si dala za cíl vychovávat a vzdělávat 
žáky, kteří by byli všestranně připraveni nejen po odborné a profesní stránce, ale také pro 
praktický život. Z toho vychází poměrně značná náročnost ve výuce i časová vytíženost 
žáků. Po žácích se vyžaduje aktivní přístup a výrazný zájem o zvolený obor promítající se 
také v domácí tvorbě. Na druhé straně se nechává poměrně široký prostor pro rozvoj 
individuality a právo na vyjádření vlastního postoje a názorů.  
        Svým studijním zaměřením je SOŠ umělecká a gymnázium ojedinělá na celé Moravě 
a ve Slezsku.  V jednotlivých třídách je 7 -16 žáků (v posledních letech se počet žáků 
zvýšil přibližně na 120). 

Od založení školy v roce 1993 je možné studovat studijní obor „Výtvarné zpracování 
kovů a drahých kamenů“ se studijním zaměřením „Zlatnictví – stříbrnictví“ (Návrh 
a realizace moderního šperku). V roce 2007 byl otevřen druhý studijní obor „Gymnázium 
se zaměřením na esteticko-výchovné předměty“ a v roce 2010 pak studijní obor 
„Multimediální tvorba“. V roce 2012 se možnosti studia rozšířily o čtvrtý studijní obor 
„Kamenosochařství“. Zmíněné obory je možné na škole studovat také ve dvouletém 
zkráceném studijním programu, který je určen studentům, kteří již mají složenou maturitní 
zkoušku. 

Kromě stěžejních předmětů (výtvarná příprava, návrhová kresba, písmo, praktická 
cvičení, dějiny výtvarné kultury) se vyučují obory, které doplňují a rozvíjejí výtvarné 
vzdělání, jako je třeba „práce s informačními a komunikačními technologiemi“. 

Všechny odborné předměty včetně praktických cvičení se vyučují 
ve specializovaných učebnách, ateliérech a dílnách v prostorách SOŠ umělecké 
a gymnázia. Se školou také spolupracují renomovaní umělci ostravského regionu.  

Škola dbá na sepětí teoretické výuky s praxí a na praktické využití znalostí 
teoretických a praktických předmětů. Součástí povinné výuky jsou tudíž odborné exkurze, 
letní výtvarné a sportovní kursy a zahraniční tematické zájezdy v rámci předmětu „dějiny 
výtvarné kultury“. Nedílnou součástí výchovy a vzdělání jsou návštěvy uměleckých galerií 
a výstav. 

Teoretickou výuku „dějiny výtvarné kultury“ například doplňují exkurze na místa 
našich i zahraničních nejvýznamnějších historických kulturních památek (Itálie – Ravenna, 
Benátky, Florencie, Řím, Francie – Paříž, Remeš, Chartres, Praha). Škola žákům dává 
možnost sportovního i kulturního vyžití. Existuje zde stálá, podle potřeb žáků se měnící, 
nabídka sportovních i kulturních činností. Na všechny akce zajišťuje škola žákům 



doprovod odborníka v daném oboru.  
Žáci mají možnost rozvíjet se také mimo povinné vyučovací předměty díky nabídce 

volitelných předmětů (další cizí jazyk – španělština, francouzština, ruština, kurz kresby, 
dramatická výchova) 

Výrazně talentovaní jedinci mají možnost získat prospěchové stipendium. Škola 
vypisuje jedno studijní místo s možností bezplatného studia pro výrazně talentovaného 
žáka (předpoklad výborný prospěch). 



Profil absolventa 
 
 Design umění kov 

 
 „Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů“ je obor ukončený státní maturitní 

zkouškou a závěrečnou absolventskou prací. Umělecké obory jsou jediné, které budou do 
budoucna vyňaty z povinné maturitní zkoušky z matematiky, proto pro ně bude nadále 
povinná státní zkouška pouze z cizího a českého jazyka. 

Absolvent ovládá různé výtvarné techniky a postupy. Má teoretické znalosti o barvě 
a dovede jich prakticky využít. Ovládá studijní kresbu tužkou, perem, tuší, úhlem 
a pastelem, několik typů konstruovaného a psaného písma. V návrhu a realizaci šperku je 
schopen výtvarného projevu vlastní samostatnou tvorbou a dále ji aktivně rozvíjí. 

Orientuje se v hlavních výtvarných směrech, zná nejvýznamnější představitele 
a díla našeho i světového umění. Má přehled o špercích a architektuře v různých 
vývojových etapách, rozezná jednotlivé slohy a jejich hlavní znaky a zná nejvýznačnější 
domácí i zahraniční stavební památky. 

Ovládá přípravu materiálu: tavení, odlévání, válcování, protahování. Umí 
opracovávat připravený materiál: stříhání, řezání, vrtání, pilování, broušení, smirkování, 
ohýbání, vyrovnávání, tahání, stáčení, vytloukání profilů, žíhání plamenem i elektřinou, 
letování. Používá zlatnických nástrojů jako je lupenková pilka, pilníky, svidřík, zlatnické 
nůžky, zlatnická plynová pistole. Umí leštit hotové výrobky a zná základy fasování 
kamenů. Dovede rozlišovat drahé kameny a polodrahokamy.  

Má přehled o používaných materiálech, zná jejich fyzikální a chemické vlastnosti 
a dokáže jich využít v praxi. Dokáže se orientovat v puncovnictví, zkouškách zlata, 
výpočtech jeho ryzosti a legování.  

Ovládá zlatnickou, klenotnickou a částečně granátovou techniku. Je schopen 
navrhnout šperk, graficky jej ztvárnit, vypracovat technologický postup výroby, vznést 
požadavek na materiál a nástroje a šperk vyrobit. 

Absolvent je schopen nastoupit po studiu do praxe nebo pokračovat dále ve studiu 
na vysoké škole. Naši absolventi si zpravidla vybírají obory s uměleckým zaměřením, 
často studují také dějiny umění, popř. výtvarné kultury. Tento obor má na škole nejdelší 
tradici a jeho absolventi jsou známí vedle vysoké umělecké kvality také svou manuální 
zručností, po které je v současné době zvýšená poptávka. 



 Gymnázium s rozšířením humanitních předmětů 
 

Absolventi gymnázia s rozšířením humanitních předmětů mají plnohodnotný 
vyvážený vzdělávací program jako každé jiné zařízení gymnaziálního typu. Studium je 
ukončeno státní maturitní zkouškou. Studenti gymnázia se během svého vzdělávání navíc 
pohybují v kreativním uměleckém prostředí a mají možnost rozvíjet svou tvořivost 
prostřednictvím většího počtu hodin výtvarné výchovy (v rámci povinných a volitelných 
předmětů dle vlastního zájmu). Celé čtyři roky mají ve studijním plánu hodiny dějin 
výtvarné kultury, které se výborně doplňují s dalšími humanitními předměty (historie, český 
jazyk, základy společenských věd). Díky kvalitnímu pedagogickému sboru se setkávají 
také se zajímavými volitelnými předměty: dramatická výchova, tvůrčí psaní, religionistika… 
Samozřejmostí je také široká nabídka výuky jazyků. V současné době se na gymnáziu 
vyučují povinně anglický a španělský jazyk a volitelně francouzský a ruský jazyk. Pokud se 
objeví poptávka od studentů, mohou být zařazeny i další jazyky, zejména dnes neprávem 
opomíjený německý jazyk. 

Absolvent má vedle běžného gymnaziálního penza vědomostí také teoretické 
znalosti o výtvarné, hudební, literární i dramatické tvorbě a dovede jich prakticky využít. 
Orientuje se v hlavních směrech, zná nejvýznamnější představitele a díla našeho i 
světového umění. Má přehled o architektuře v různých vývojových etapách, rozezná 
jednotlivé slohy a jejich hlavní znaky a zná nejvýznačnější domácí i zahraniční stavební 
památky. Má přehled a ovládá základní výtvarné techniky a postupy. Má teoretické 
znalosti o barvě a dovede jich prakticky využít. Ovládá základní kresbu tužkou, perem, 
úhlem a pastelem. Je seznámen se zákonitostmi perspektivy a výtvarné prostorové tvorby. 
Orientuje se v hlavních výtvarných a hudebních směrech, zná nejvýznamnější 
představitele a díla našeho i světového umění. 

 
 Multimédia grafika design 

 
Absolvent studijního oboru „Multimediální tvorba“ má znalosti odpovídající střednímu 

vzdělání zakončenému maturitní zkouškou. Umělecké obory jsou jediné, které budou do 
budoucna vyňaty z povinné maturitní zkoušky z matematiky, proto pro ně bude nadále 
povinná státní zkouška pouze z cizího a českého jazyka. 

Multimédia jsou dnes velice populárním a žádaným oborem, na který se každý rok 
hlásí velké množství uchazečů. Žáci tohoto oboru se věnují velice široké škále 
multimediální tvorby od videí (komiksů), přes fotografii, vytváření webových stránek až po 
sestavení kompletního logomanuálu korporátní identity, tedy vytvoření kompletního 



vizuálního stylu (logo, reklamní předměty, billboardy, firemní oblečení a další zboží) 
zákazníka. Na rozdíl od celé řady laiků, kteří se ve sféře mediální tvorby pohybují, mají 
znalosti estetické a profesionální tvorby. Výuku vedou profesionální umělci a lidé se 
zkušenostmi z praxe.  

Absolvent ovládá mimo práci na počítači také další výtvarné techniky a postupy. Má 
teoretické znalosti o barvě  a dovede jich prakticky využít. Ovládá studijní kresbu tužkou, 
perem, tuší, úhlem a pastelem. 

Orientuje se v hlavních výtvarných směrech, zná nejvýznamnější představitele a díla 
našeho i světového umění.  

Má schopnost vlastního výtvarného projevu za použití moderních multimediálních 
technologií na základě výtvarných i odborných znalostí. Zná a umí používat nejmodernější 
dostupnou techniku v tvůrčím procesu.  

Zvládá digitální fotografii, animaci, počítačovou grafiku, reklamu a interaktivní 
multimediální tvorbu. Orientuje se ve webdesignu, zákonitostech práce s videozáznamem 
a jeho následným zpracováním, tvoří a zpracovává audiovizuální záznam (umí 
zpracovávat statický i časově proměnný obraz a zvuk). Zabývá se interaktivní strukturou 
komunikace za použití všech dostupných prostředků. Pro samotnou tvorbu využívá 
instalací, objektů, textu videa, fotografie, projekce, počítače a performance. Uplatňuje při 
tvorbě výtvarného návrhu technologická, výrobní a ekonomická hlediska jeho realizace. 

Je připraven uplatnit se v oblastech, počítačové animace, reklamy, digitální 
fotografie, grafického designu, audio i video zpracování a tvorby, multimediálních 
prezentací, webdesignu, tvorby počítačových her, filmových klipů, tiskových materiálů, 
tvorby vizualizace výrobních postupů apod.  

Absolventi mohou také pokračovat ve studiu na vysokých školách zpravidla 
uměleckého zaměření, nejčastěji v oborech multimédia a intermedia. 
 
 Socha design prostor 

 
Studijní obor „Kamenosochařství“ je ukončen státní maturitní zkouškou a 

závěrečnou absolventskou prací. Umělecké obory jsou jediné, které budou do budoucna 
vyňaty z povinné maturitní zkoušky z matematiky, proto pro ně bude nadále povinná státní 
zkouška pouze z cizího a českého jazyka. 

Tento obor se jeví jako velice progresivní. Žáci se během studia věnují plastické 
tvorbě z různých materiálů (sádra, polystyren, vosk, silikon…). Jejich díla jsou pojata 
zpravidla konceptuálně a kombinují různé výtvarné techniky malby a prostorové tvorby dle 
současných moderních trendů. Žáci pracují také v programech pro 3D modelování. 



Rovněž tento obor je postaven na zvládnutí různých výtvarných technik a postupů. 
Má teoretické znalosti o barvě a dovede jich prakticky využít. Ovládá studijní kresbu 
tužkou, perem, tuší, úhlem a pastelem, několik typů konstruovaného a psaného písma.  

Absolvent se orientuje v hlavních výtvarných směrech, zná nejvýznamnější 
představitele a díla našeho i světového umění. Má přehled o architektuře v různých 
vývojových etapách, rozezná jednotlivé slohy a jejich hlavní znaky a zná nejvýznačnější 
domácí i zahraniční stavební památky. 

Dovede si připravit prostor i materiál pro samostatnou práci. Umí se kresebně 
vyjádřit a zobrazit svůj záměr. Umí pracovat s různými měřítky a má odhad pro výběr 
potřebných materiálů a vybavení. Používá sochařských nástrojů jako dláta do dřeva 
a kamene, nástroje pro modelování, štukatérské nástroje na opracování sádry, kamenické 
nástroje, přístroje a pomocná zařízení pro opracování kamene a dřeva. Dovede rozlišovat 
druhy kamene, dřeva a jeho vlastnosti. 
     Má přehled o nových materiálech a technologiích, umí je uplatnit v praxi. Dokáže 
určit správný materiál a technologický postup pro daný objekt. 

Ovládá tradiční sochařské postupy i moderní sochařské nástroje a pomůcky. 
Je schopen navrhnout sochu, graficky ji ztvárnit, vypracovat technologický postup, vznést 
požadavek na materiál a nástroje a sochu samostatně vytvořit.  

 



Učební plán 2017/2018   

1., 2., 3. a 4. ročník – 82-41-M/06 - Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů 

Vzdělávací 
oblast Předměty I. II. III. IV. 

Jazykové 
vzdělávání 

Český jazyk a literatura 3 3 3 4 
Anglický jazyk 3 3 4 4 

Matematické 
vzdělávání 

Matematika 2 2 - - 
Technické kreslení 1 1 - - 

Společenskovědní 
vzdělávání Základy společenských věd1) 2 2 - 1 

Přírodovědné 
vzdělávání Základy přírodních věd2) 2 2 - - 

Vzdělávání v 
informačních a 
komunikačních 
technologiích4) 

Informační a výpočetní technika 2 2 - - 

Počítačová grafika - - 2 - 

Ekonomické 
vzdělávání Ekonomika a účetnictví - - 3 - 

Vzdělávání pro 
zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 

Umělecko-
historická a 
výtvarná příprava 

Dějiny výtvarné kultury 3 3 3 3 

Výtvarná příprava 6 7 - - 
Estetické 
vzdělávání3) Písmo 2 - - - 

Základní 
technologická 
příprava 

Technologie a materiály 2 2 3 3 

Profilující 
obsahový okruh 

Praktická cvičení 8 8 10 12 

Navrhování - - 8 8 

Celkem Celkový počet hodin 38 37 38 37 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. a 4. ročník 79-41-K/41 – Gymnázium 
 
 

 
Vzdělávací 

oblast Předměty III. IV. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a literatura 4 4 
Anglický jazyk 4 4 
2. cizí jazyk – španělský (německý, 
francouzský) 3 4 

Matematika a její 
aplikace Matematika 2 2 

Člověk a 
společnost 

Základy společenských věd 2 2 
Dějepis 2 - 

Člověk a příroda 

Zeměpis - - 
Fyzika 2 - 
Chemie 2 - 
Biologie/geologie 2 - 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika a výpočetní technika 1 - 

Umění a kultura Estetická výchova – výtvarná 
výchova 3 3 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 

Volitelné 
vzdělávací 
Aktivity 

Volitelný předmět 1 3 3 
Volitelný předmět 2 2 2 
Volitelný předmět 3 1 - 
Volitelný předmět 4 - 1 
Volitelný předmět 5 - 2 
Volitelný předmět 6 - 1 
Volitelný předmět 7 - 1 

Celkem Celkový počet hodin 35 31 
 
 
Volitelný předmět 1 – Dějiny výtvarné kultury 
Volitelný předmět 2 – Esteticko - výchovný seminář 
Volitelný předmět 3 – Společenskovědní seminář 
Volitelný předmět 4 – Společenskovědní seminář 
Volitelný předmět 5 – Historicko – společenský seminář 
Volitelný předmět 6 – Seminář biologie/ Seminář zeměpis/ Seminář matematika 
Volitelný předmět 7 - Technické kreslení/ Ruský jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1., 2., 3. a 4. ročník -  82-41-M/17 - Multimediální tvorba 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdělávací oblast Předmět 1. 2. 3. 4. 
Jazykové 
vzdělávání 

Český jazyk a 
literatura 

3 3 3 4 

Anglický jazyk 3 3 4 4 
Společensko-
vědní vzdělávání 

Základy 
společenských 
věd1) 

2 2 0 1 

Matematické 
vzdělávání 

Matematika 2 2 2 2 

Přírodovědné 
vzdělávání 

Základy 
přírodních věd2) 

2 2 - - 

Vzdělávání pro 
zdraví 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 

Ekonomické 
vzdělávání 

Ekonomika - - 3 - 

Vzdělávání v inf. 
a kom. tech 

Informační a 
výpočetní 
technika3) 

2 2 - - 

Umělecko-
historická a 
výtvarná příprava 

Výtvarná 
příprava 

6 7 - - 

Dějiny výtvarné 
kultury 

2 2 2 2 

Estetické 
vzdělávání4) 

Písmo 2 - - - 
Dějiny výtvarné 
kultury 

1 1 1 1 

Základní 
technologická 
příprava 

Technologie  3 3 3 3 
Technické 
kreslení 

1 1 - - 

Výtvarná tvorba 
a realizace v 
materiálu 

Praktická 
cvičení 
v multimediální 
tvorbě 

6 6 8 8 

Navrhování - - 8 8 
Celkem  37 36 36 35 



1., 2., 3. a 4. ročník – 82-41-M/16 - Kamenosochařství 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdělávací 
okruhy 

Předměty 1. 2. 3. 4. 

Jazykové 
vzdělávání 

Český jazyk a 
literatura 

3 3 3 4 

Anglický jazyk 3 3 4 4 
Společensko-
vědní vzdělávání 

Základy 
společenských 
věd1) 

2 2 - 1 

Matematické 
vzdělávání 

Matematika 2 2 - - 
Technické 
kreslení 

1 1 - - 

Přírodovědné 
vzdělávání 

Základy 
přírodních věd2) 

2 2 - - 

Vzdělávání pro 
zdraví 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 

Ekonomické 
vzdělávání 

Ekonomika - - 3 - 

Vzdělávání v inf. 
a kom. Tech4) 

Informační  a 
výpočetní 
technika 

2 2 - - 

Počítačová 
grafika 

- - 2 - 

Umělecko-
historická a 
výtvarná příprava 

Výtvarná 
příprava 

6 7 - - 

Dějiny výtvarné 
kultury 

2 2 2 2 

Estetické 
vzdělávání3) 

Písmo 2 - - - 
Dějiny výtvarné 
kultury 

1 1 1 1 

Základní 
technologická 
příprava 

Technologie  2 2 3 3 

Výtvarná tvorba 
a realizace v 
materiálu 

Praktická 
cvičení  

7 8 10 12 

Navrhování - - 8 8 
Celkem  37 37 38 37 



  
82-41-M/06 – Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – zkrácené studium 

 
 

Vzdělávací 
oblast Předměty I. II. 

Jazykové 
vzdělávání 

Český jazyk a literatura - - 
Anglický jazyk - - 

Matematické 
vzdělávání 

Matematika - - 
Technické kreslení 1 - 

Společenskovědní 
vzdělávání Základy společenských věd - - 

Přírodovědné 
vzdělávání Základy přírodních věd - - 

Vzdělávání v 
informačních a 
komunikačních 
technologiích 

Výpočetní technika 2 - 

Počítačová grafika - 2 

Ekonomické 
vzdělávání Ekonomika a účetnictví - - 

Vzdělávání pro 
zdraví Tělesná výchova 2 2 

Umělecko-
historická a 
výtvarná příprava 

Dějiny výtvarné kultury 4 4 

Výtvarná příprava 14 - 
Estetické 
vzdělávání Písmo - - 

Základní 
technologická 
příprava 

Technologie a materiály 2 2 

Profilující 
obsahový okruh 

Praktická cvičení 10 10 

Navrhování - 16 

Celkem Celkový počet hodin 35 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82-41-M/16 Kamenosochařství – zkrácené studium 
 
 

 
Vzdělávací 

oblast Předměty I. II. 

Jazykové 
vzdělávání 

Český jazyk a literatura - - 
Anglický jazyk - - 

Matematické 
vzdělávání 

Matematika - - 
Technické kreslení 1 - 

Společenskovědní 
vzdělávání Základy společenských věd - - 

Přírodovědné 
vzdělávání Základy přírodních věd - - 

Vzdělávání v 
informačních a 
komunikačních 
technologiích 

Výpočetní technika 2 - 

Počítačová grafika - 2 

Ekonomické 
vzdělávání Ekonomika a účetnictví - - 

Vzdělávání pro 
zdraví Tělesná výchova 2 2 

Umělecko-
historická a 
výtvarná příprava 

Dějiny výtvarné kultury 4 4 

Výtvarná příprava 10 - 
Estetické 
vzdělávání Písmo - - 

Základní 
technologická 
příprava 

Technologie a materiály 2 2 

Profilující 
obsahový okruh 

Praktická cvičení 14 16 

Navrhování - 10 

Celkem Celkový počet hodin 35 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
82-41-M/17 Multimediální tvorba – zkrácené studium 

 
 
 

Vzdělávací 
oblast Předměty I. II. 

Jazykové 
vzdělávání 

Český jazyk a literatura - - 
Anglický jazyk - - 

Matematické 
vzdělávání 

Matematika 1 1 
Technické kreslení 1 - 

Společenskovědní 
vzdělávání Základy společenských věd - - 

Přírodovědné 
vzdělávání Základy přírodních věd - - 

Vzdělávání v 
informačních a 
komunikačních 
technologiích 

Výpočetní technika 2 - 

Ekonomické 
vzdělávání Ekonomika a účetnictví - - 

Vzdělávání pro 
zdraví Tělesná výchova 2 2 

Umělecko-
historická a 
výtvarná příprava 

Dějiny výtvarné kultury 4 4 

Výtvarná příprava 14 - 
Estetické 
vzdělávání Písmo - - 

Základní 
technologická 
příprava 

Technologie a materiály 4 4 

Profilující 
obsahový okruh 

Praktická cvičení 10 12 

Navrhování - 16 

Celkem Celkový počet hodin 38 39 
 



Údaje o přijímacím řízení 
 

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů  
ŠVP – DESIGN UMĚNÍ KOV 

 
Škola si vybírá žáky podle výsledků talentového přijímacího řízení. K výsledkům 

na základní škole se přihlíží pouze částečně (15 %). 
Talentové a přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí. První, talentová část, se 

skládá z kresby a testu manuální zručnosti (40 %) Součástí talentových zkoušek je 
prezentace domácích výtvarných prací (10 %). V další části absolvují uchazeči o studium 
krátký vstupní pohovor (15 %), test z všeobecně-společenského a kulturního přehledu  
(20 %) a mohou prezentovat své výsledky z výtvarných kurzů a soutěží. 

 Zájemce o studium, který dosáhne minimálně 65% úspěšnosti, je přijat. 
 
Studium je vhodné pro chlapce i dívky. Žáci jsou vybíráni anonymně podle bodového 

systému. Do třídy se přijímá maximálně 14 uchazečů. 
 K přijímacím a talentovým zkouškám do prvního ročníku se přihlásilo 8 zájemců.  
Podmínky přijímacího řízení splnilo a bylo přijato 6 žáků. 
 

Zdravotní požadavky 

Do studijního oboru mohou být přijati chlapci a dívky s vysokou manuální zručností, 
schopností jemné koordinace, kreativity a trpělivosti. Praktická cvičení, pozdější uplatnění 
v oboru a eventuální další studium na vysoké škole je poměrně zrakově náročné a je tedy 
žádoucí, aby uchazeč neměl výraznou zrakovou vadu (brýle nevadí), která by ho zásadně 
omezovala ve studiu a následném povolání. Není překážkou snížená nebo změněná 
pracovní schopnost, pokud není v rozporu s výše uvedeným. 

Do studijního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž způsobilost posoudil 
a písemně potvrdil lékař. 

Uplatnění absolventa 

 
Žák je připravován pro další studium a samozřejmě i pro okamžité uplatnění v praxi. 

Je schopen samostatné práce ve svém oboru jak při zhotovení nového výrobku, tak při 
různých opravách. Je připraven pracovat v oborech uměleckého či estetického zaměření. 

Nadaní žáci mohou dále pokračovat ve studiu na vyšších nebo vysokých školách 



humanitního zaměření, převážně výtvarných oborů. 
V současné době přibližně polovina všech absolventů dále studuje. Jedná se 

většinou o pomaturitní studium, vyšší odborné a vysoké školy.  

 

Multimediální tvorba 

ŠVP – MULTIMÉDIA GRAFIKA DESIGN 

 
Škola si vybírá žáky podle výsledků talentového přijímacího řízení. K výsledkům 

na základní škole se přihlíží pouze z části (15 %). 
Talentové a přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí. První, talentová část, se 

skládá z kresby a praktické zkoušky (40 %). Součástí talentových zkoušek je prezentace 
domácích výtvarných prací (10 %). V další části absolvují uchazeči o studium krátký 
vstupní pohovor (15 %), test z všeobecně-společenského a kulturního přehledu (20 %) 
a mohou prezentovat své výsledky z výtvarných kurzů a soutěží. 

 Zájemce o studium, který dosáhne minimálně 65% úspěšnosti, je přijat. 
 
Studium je vhodné pro chlapce i dívky. Žáci jsou vybíráni anonymně podle bodového 

systému. Do jednotlivých tříd se přijímá maximálně 16 uchazečů. 

K přijímacím a talentovým zkouškám do prvního ročníku se přihlásilo 22 uchazečů. 
Přijato bylo 11 žáků.  

Uplatnění absolventa 

Žák má schopnost vlastního výtvarného, grafického projevu za použití současných 
multimédií, IT technologií v návaznosti na teoretické a praktické základy kresby 
a modelování. Student je připravován pro další studium a samozřejmě i pro okamžitou 
práci v praxi. Je připraven samostatně pracovat v oborech kreativního, uměleckého 
či estetického zaměření. Najde uplatnění např. v reklamních agenturách a studiích, PR 
agenturách, reklamních odděleních firem, mediálních a IT firmách. Nadaní studenti 
mohou dále pokračovat ve studiu na vyšších nebo vysokých školách humanitního 
zaměření, převážně výtvarných oborů.  

 

Kamenosochařství  



ŠVP – SOCHA DESIGN PROSTOR 

 
Škola si vybírá žáky podle výsledků talentového přijímacího řízení. K výsledkům 

na základní škole se přihlíží pouze z části (15 %). 
Talentové a přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí. První, talentová část, se 

skládá z kresby, základů modelování v hlíně a testu manuální zručnosti (40 %).  Součástí 
talentových zkoušek je prezentace domácích výtvarných prací (10 %). V další části 
absolvují uchazeči o studium krátký vstupní pohovor (15 %), test z všeobecně-
společenského a kulturního přehledu (20 %) a mohou prezentovat své výsledky 
z výtvarných kurzů a soutěží. 

 Zájemce o studium, který dosáhne minimálně 65% úspěšnosti, je přijat. 

 
Studium je vhodné pro chlapce i dívky. Žáci jsou vybíráni anonymně podle bodového 

systému. Do jednotlivých tříd se přijímá maximálně 5 uchazečů. 
K přijímacím a talentovým zkouškám do prvního ročníku čtyřletého studia se 

přihlásilo 5 zájemců, kteří vyhověli podmínkám a byli přijati. 

 

 

Uplatnění absolventa 

 
Žák je připravován pro další studium a samozřejmě i pro okamžité uplatnění  

v praxi. Je schopen samostatné práce ve svém oboru jak při výběru vhodného materiálu 
a sochařských technik, tak při zhotovování skic a modelů až po samostatnou realizaci 
plastik a objektů ve finální formě. Je připraven pracovat v oborech uměleckého 
či estetického zaměření. 

Nadaní žáci mohou dále pokračovat ve studiu na vyšších nebo vysokých školách 
humanitního zaměření, převážně výtvarných oborů. 

 

 

 

 



Kamenosochařství  
ŠVP – 3D MODEL DESIGN 

 
Škola si vybírá žáky podle výsledků talentového přijímacího řízení. K výsledkům 

na základní škole se přihlíží pouze z části (15 %). 
Talentové a přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí. První, talentová část, se 

skládá z kresby, základů modelování v hlíně a testu manuální zručnosti (40 %).  Součástí 
talentových zkoušek je prezentace domácích výtvarných prací (10 %). V další části 
absolvují uchazeči o studium krátký vstupní pohovor (15 %), test z všeobecně-
společenského a kulturního přehledu (20 %) a mohou prezentovat své výsledky 
z výtvarných kurzů a soutěží. 

 Zájemce o studium, který dosáhne minimálně 65% úspěšnosti, je přijat. 

 
Studium je vhodné pro chlapce i dívky. Žáci jsou vybíráni anonymně podle bodového 

systému. Do jednotlivých tříd se přijímá maximálně 7 uchazečů. 
K přijímacím a talentovým zkouškám do prvního ročníku čtyřletého studia se 

přihlásilo 7 zájemců. 6 žáků podmínkám vyhovělo a bylo přijato. 

 

 

Uplatnění absolventa 

 
Žák je připravován pro další studium a samozřejmě i pro okamžité uplatnění  

v praxi. Je schopen samostatné práce ve svém oboru jak při výběru vhodného materiálu 
a sochařských technik, tak při zhotovování skic a modelů až po samostatnou realizaci 
plastik a objektů ve finální formě. Žák má také schopnost vlastního výtvarného, grafického 
projevu za použití současných multimédií, IT technologií v návaznosti na teoretické a 
praktické základy kresby a modelování. Je připraven pracovat v oborech uměleckého 
či estetického zaměření. 

Nadaní žáci mohou dále pokračovat ve studiu na vyšších nebo vysokých školách 
humanitního zaměření, převážně výtvarných oborů. 

 



Údaje o aktivitách  

a prezentaci školy na veřejnosti 

 
 Škola dává prostor činnostem, které doplňují odbornou výuku a všeobecný 

rozvoj osobnosti jedince. 

 V průběhu studia se žáci zúčastňují těchto aktivit: každoročních kurzů malby 

a kresby (plenér ve Štramberku), lyžařského kurzu (také výuka snowboardingu), 

zahraničních a tuzemských týdenních exkurzí do Itálie, Francie, Prahy a Brna. Kromě 

těchto pravidelných akcí se pořádají návštěvy aktuálních odborných a kulturních akcí 

v rámci České republiky.  

V letošním roce jsme z krátkodobých ostravských výstav navštívili prezentace 

současného umění, které se konaly v Galerii výtvarného umění v Ostravě, 

Ostravském muzeu, galerii Industrial, galerii Fiducia, ve Výstavní síni Sokolská 

a galerii Plato. Žáci prvního ročníku absolvovali exkurzi do Knihovny města Ostravy, 

kde se seznámili s knihovním fondem této knihovny, jejími odděleními, studovnou, 

čítárnou i skladem knih. 

Z programové nabídky knihovny města Ostravy jsme využili přednášku 

věnovanou základním podobám současného komiksu, kde byli žáci seznámeni 

s jednotlivými typy komiksů a jejich autory (superhrdinský komiks, grafický román, 

manga a manhwa, komiksové adaptace klasických děl, dětský komiks). Tato beseda 

byla spojena s četnými ukázkami jednotlivých komiksů a stala se tak inspirací pro 

samotnou tvorbu našich žáků. 

Mezi výrazné kulturní zážitky patřila představení v divadle Aréna, které 

získává řadu prestižních ocenění za své inscenace.  

Žáci rovněž absolvují exkurze a přednášky aktuálně zaměřené na prevenci 

sociálně patologických jevů, finanční gramotnost, právo, přednášky týkající se 

zdravého životního stylu, ekologie, vědy a techniky. Ve spolupráci s Poradnou pro 

preventivní péči Ostrava jsme věnovali seminář šikaně, kyberšikaně, bezpečnému 

pohybu na internetu a úskalím sociálních sítí.  



Pro veřejnost připravujeme dny otevřených dveří, výtvarné workshopy a také 

prezentujeme naši školu na základních školách, prezentacích škol pod záštitou úřadů 

práce apod.  

Žáci se také účastní jak výtvarných soutěží, seminářů a workshopů, tak 

i jazykových, literárních a recitačních soutěží a přehlídek. Ve škole probíhá 

každoročně odborná literárně-historická konference pro žáky gymnázia, kde si 

mohou zkusit průběh konference od její organizace přes samotnou prezentaci až po 

vydání sborníku s příspěvky přednášejících.  

V rámci podpory dalšího studia našich žáků pořádáme přednášky 

a prezentace věnované studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí, případně 

vybrané vysoké školy přímo navštěvujeme. V letošním roce jsme rozvinuli spolupráci 

s VŠB-TU v Ostravě, zejména pak s Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství. 

Dlouhodobě spolupracujeme s nadačním fondem Křídlení, který každoročně 

pořádá charitativní akce s podtitulem Advent plný křídlení. V letošním roce se naši 

žáci zapojili jako dobrovolníci do adventní benefice a mohli tak poznat principy 

dobrovolnictví a jeho dopad v konkrétních situacích. Následně vytvořili kalendář 

na podporu jednotlivých neziskových organizací a jejich aktivit. 

 



ŠTRAMBERK – ADAPTAČNÍ KURZ STUDENTŮ 1. ROČNÍKU 
  
Vedoucí akce MgA. Pavel Pernický, MgA. Petr Gerych 

Další 
odpovědné 
osoby 

Mgr. Hana Dvořáková, , Mgr. Martin Egert,  
Mgr. Kateřina Fuchsíková, Mgr. art. Jan Michalisko, Mgr. Jakub 
Novák 

Datum akce 5.– 8. 9. 2017 

Účastníci   studenti 1. ročníku všech oborů 

Cíl 

• seznámení kolektivů jednotlivých tříd (i celého ročníku), 

• seznámení studentů s učiteli a klimatem výuky na naší škole 

• vytvoření třídního klimatu 

• nácvik základních kresebných principů a výtvarných technik 

• seznámení s typologií MBTI jako základ pro dobré fungování 
kolektivu 

Místo 
Ubytování: kemp U Kateřiny, Štramberk, Libotín 979, 74266 
Aktivity: Štramberk 

Pomůcky, 
příprava 

psací pomůcky, papír, stojany, výtvarné prostředky (vodové barvy, štětce, 
přírodní úhel, plastická guma, tužky škály 4B – 8B) 

Průběh akce 

Adaptační kurz se konal první zářijový týden ve městě Štramberk a jeho okolí. Kurz 
byl určen primárně pro žáky prvních ročníků, kteří se kurzu dle předpokladu 
zúčastnili. Hlavním cílem bylo seznámení nových studentů s  novými hodnotícími 
kritérii a nastavení sociálně konstruktivního klimatu jednotlivých tříd a školy, 
seznámení s členy pedagogického sboru a uvedení žáků do základů tvůrčího procesu 
se všemi teoretickými i praktickými možnostmi, které budou dle předpokladu dále 
rozvíjet a osvojovat si své individuální tvůrčí kompetence. 
 
Součástí kurzu byly nejen seznamovací hry, zábavně vzdělávací volnočasové 
aktivity, ale i vzdělávací činnosti – seznámení s typologií MBTI. 
 
Koncepce kurzu byla stanovena na základě recipročních částí, které spolu souvisí a 
vytvářejí konstruktivní celek se všemi sociálními oblastmi života, které nabízí 
prostředí střední školy s jednoznačným přesahem do běžného života. Důraz je kladen 
především na rozvoj kognitivních a sociálních kompetencí, které jednoznačně 
vykreslují morální a etický vývoj všedního dne jednotlivců i celého kolektivu. 
 



Výstupy Kresby, fotografie 

Zpětná vazba 
Studenti byli upozorněni na nedostatky a přednosti vlastního 
výtvarného projevu. Výsledky hodnocení testů budou dále 
rozvíjeny v hodinách ZSV. 

Aplikace 
do výuky 

V rozvoji kresby budou studenti dále pokračovat v hodinách 
estetické a výtvarné výchovy. Vědomosti získané z pobytu budou 
využity v hodinách dějepisu, ZSV, ZPV popř. český jazyk. 

Hodnocení 
Byly naplněny všechny cíle akce. Studenti a učitelé se vzájemně 
seznámili. Dostatek času byl věnován kresbě i doprovodnému 
vzdělávacímu a zábavnému programu.  

 
 
 



ADAPTAČNÍ KURZ – ÚVOD K PRIMÁRNÍ PREVENCI 
  
Odpovědné 
osoby MgA. Pavel Pernický, MgA. Petr Gerych 

Realizátor Mgr. Kateřina Fuchsíková 

Datum akce 6. 9. 2017 

Účastníci   žáci prvních ročníků 

Cíl 

• seznámit žáky s rolí preventisty 

• navázat vzájemný vztah 

• uvědomit si, jaké krizové jevy se mohou vyskytovat ve 
školním prostředí 

Časový odhad 16,00 – 18,00, 18,30 – 19,15 

Místo Štramberk, rekreační středisko „U Kateřiny“ 

Pomůcky, 
příprava dokumenty preventisty 

Průběh akce 

• představení preventisty žákům 

• seznámení s okruhy práce 

• rozdělení žáků do skupin 

• nabídka preventivních aktivit formou dotazníku 

• mapování zkušeností s krizovými jevy ve škole 

• skupinová práce, diskuze 

Rizika  
a doporučení 

zajistit lepší prostory pro práci z hlediska akustiky 

Zpětná vazba v průběhu školního roku 

Aplikace 
do výuky napříč předměty 

Hodnocení 
Obě strany hodnotí setkání jako podnětné, žáci se nebáli 
diskutovat o často kontroverzních tématech. 

 
 
  



UMĚNO-HISTORICKÁ EXKURZE DO KROMĚŘÍŽE A HOLEŠOVA 
 
Odpovědné 
osoby Bc. Olga Doláková, Mgr. art. Jan Michalisko 

Realizátor Střední odborná škola umělecká a gymnázium s.r.o. 

Datum akce 19. - 20. 9. 2017 

Účastníci   žáci třetích a čtvrtých ročníků  

Cíl 

• Posilovat obecné estetické povědomí 

• Seznamovat s estetickou recepcí originálních uměleckých 
artefaktů 

• Propojovat znalosti z dějepisu a dějin výtvarné kultury 

• Naučit se studovat památky in situ („čtení“ historické 
i současné architekty) 

• Opakování morfologie architektury známé z hodin DVK 

Časový odhad 2 dny 

Místo Kroměříž, Holešov 

Pomůcky, 
příprava 

Literatura věnovaná kroměřížskému zámku, jeho obrazárně a zahradám, 
literatura věnovaná Holešovu a jeho památkám 

Průběh akce 

• zámek v Kroměříži: Arcibiskupský zámek a jeho reprezentační sály, Zámecká 
obrazárna, Sala terrena, Podzámecká zahrada 

• Květná zahrada: prohlídka květné zahrady (vznik, koncepce, aktuální stav 
zahrad a zámku jako památek UNESCO) 

• Prohlídka Kroměříže: sakrální památky města (kostel sv. Jana Křtitele, kostel 
sv. Mořice) 

• Holešov: prohlídka zámku, aktuální výstava Andy Warhol I´m OK 

Rizika  
a doporučení 

Žáci byli poučeni o bezpečnosti a seznámeni s riziky během 
konání exkurze včetně dopravy.  

Zpětná vazba 
Moderovaná diskuse v průběhu exkurze a v následujících 
hodinách DVK 

Aplikace 
do výuky Reflexivní dialog v hodinách DVK, ČJ, Nav, Prx 

Hodnocení Akce proběhla úspěšně, studenti se aktivně zapojovali 
do diskusí. Vnímavě a citlivě reagovali na estetické podněty 



a pokoušeli se propojit jednotlivé informace a zkušenosti. 
Součásti programu byl také animační program v sale terreně 
kroměřížského zámku, na který žáci reagovali pozitivně 
a neváhali se zapojit do nabízených aktivit. 

 



NÁVŠTĚVA GEOLOGICKÉ EXPOZICE 
HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VŠB 

  

Odpovědné 
osoby 

 
Mgr. Naděžda Hudeczková, Mgr. Kateřina Fuchsíková  
 

Poskytovatel 
 
Vysoká škola báňská (VŠB), Ostrava – Poruba 
 

Realizátor 
 
Geologický pavilon prof. F. Pošepného 
 

Datum akce 25. 9. 2017 

Účastníci   Žáci 1. a 2. ročníku a 4. ročníku gymnázia 

Cíl 

 
 Prohloubení znalostí z výuky 
 Prohlídka a základní seznámení s chodem instituce 
 Podpora přírodovědného vzdělávání 
 Příprava na studium VŠ 

 

Časový odhad 3 hodiny 

Místo VŠB 

Pomůcky, 
příprava Psací pomůcky a blok na zápisky 

Průběh akce 

 
 Sraz v 8:30 před VŠB  
 Uvítání a seznámení se s jednotlivými částmi pavilonu 
 Návštěva geologické expozice 
 Vyplnění pracovních listů 
 Procvičování formou kvízů, prohlídka geologických modelů 
 Rozchod v 11:30 u VŠB 
 

Rizika  
a doporučení 

Doprava 

Zpětná vazba Hodnocení pracovních listů 

Aplikace 
do výuky 

1. ročník v předmětu „Základy přírodních věd“, gymnázia 
v semináři zeměpisu a biologie, 1. ročník obor šperk – 
seznámení s minerály 

Hodnocení Průběžně ve výuce 

 



UMĚLECKO-HISTORICKÁ EXKURZE DO OLOMOUCE 
  
Odpovědné 
osoby Mgr. Jiří Pometlo, Mgr. Petr Hrabovský, Mgr. Kateřina Fuchsíková 

Realizátor 
 
Střední odborná škola umělecká a gymnázium s.r.o. 
 

Datum akce 
 
26. 9. 2017 
 

Účastníci   Studenti 3. a 4. ročníku gymnázia 

Cíl 

 
• Posilovat obecné estetické povědomí 

• Rozvíjet znalosti současných trendů ve výtvarném umění 

• Seznamovat s estetickou recepcí originálních uměleckých 
artefaktů 

• Propojovat znalosti z dějepisu a dějin výtvarné kultury 

• Naučit se studovat památky in situ („čtení“ historické 
i současné architekty) 

• Opakování morfologie architektury známé z hodin DVK 
 

Časový odhad  9 hodin 

Místo 
 
Olomouc 
 

Pomůcky, 
příprava Mapa Olomouce, umělecko-historické studie k dějinám Olomouce 

Průběh akce 

 

• Pomocí odborného výkladu a navazující diskuse se studenti seznámili 
s architekturou historického centra Olomouce 

• Návštěva aktuálních výstavních projektů s odborným výkladem a diskusí 

• Studenti navštívili následující výstavní instituce: 
- Muzeum umění v Olomouci 
- Arcidiecézní muzeum v Olomouci 

Rizika  
a doporučení 

Bezpečnost během společné přepravy, vhodné oblečení. 

Zpětná vazba Moderovaná diskuse v průběhu exkurze 



Aplikace 
do výuky Reflexivní dialog v hodinách DVK, ZE, ČJ, VV, DĚ 

Hodnocení Žáci hodnotili akci velmi kladně. A rádi by ji zopakovali. 

 
 



STUDENTSKÉ VOLBY 2017 

  
Odpovědné 
osoby 

Mgr. Petr Hrabovský (garant akce) 
 

Poskytovatel Jeden svět na školách; Člověk v tísni s.r.o. 

Realizátor Jeden svět na školách 

Datum akce 3. - 4. 10. 2017 

Účastníci   
 Andrea Opletalová (předsedkyně volební komise) 
Lenka Chodurová, Zuzana Greiplová (členky volební komise) 
 

Cíl 

Posílit aktivní politickou participaci ve vědomí studentů, zajímat se 
o politicko-společenské dění v zemi, posilovat demokratické 
myšlení a názor mladých lidí, vyzkoušet si volby na nečisto – 
příprava na skutečné volby 

Časový odhad 2 dny 

Místo SOŠ umělecká a gymnázium Ostrava-Zábřeh 

Pomůcky, 
příprava 

Čas a materiál na přípravu volební místnosti (plenta, stojany na plentu a 
prezentaci akce v areálu školy, státní vlajka, velký státní znak, lavice a stoly, 2 
urny, jmenný seznam studentů školy, psací potřeby, vlastní materiály zaslané 
z projektu Jeden svět) 

Průběh akce 

Ve dnech 3. a 4. října 2017 proběhly na naší škole tradiční Studentské volby 
pořádané v rámci projektu Jeden svět. Organizace akce se zhostili studenti 3G, kteří 
se pod vedením vyučujícího podíleli na propagaci voleb a přípravě volební místnosti. 
Studenti rovněž připravili základní přehled vybraných politických stran a hnutí 
s výčtem hlavních bodů jejich volebního programu. Veškeré informace si mohli 
všichni zájemci pročíst na stojanech, stejně jako na několika dalších místech ve 
škole. Kdo se u panelů zastavil, mohl se tak srozumitelnou formou seznámit 
s možnými kandidátskými stranami, nebo se jen o svém favoritu ujistit. Svůj hlasovací 
lístek mohli v určený čas do urny vhodit všichni studenti starší 15 let. Urny byly dvě – 
jedna určená pro studenty gymnázia a druhá náležela studentům oborů. Ve tříčlenné 
volební komisi zasedly proškolené studentky v roli předsedkyně (Andrea Opletalová) 
a dvou dalších členek (Zuzana Greiplová a Lenka Chodurová). Vedly si velice dobře, 
své role se všechny zhostily svědomitě a profesionálně. Na druhý den bylo po 
ukončení vlastních voleb v odpoledních hodinách provedeno vlastní sečtení všech 
hlasovacích lístků. Výsledky byly vyučujícím (garantem akce) odeslány 
prostřednictvím on-line formuláře k dalšímu zpracování. A jak tedy dopadly výsledky 
studentských voleb na naší škole? Z celkového počtu 101 studentů se vlastních voleb 
zúčastnilo 12 voličů za obry a 19 z řad gymnazistů. Z 31 volebních lístků bylo 
nakonec 6 neplatných hlasů. Poměrně suverénně zvítězila jak u gymnázia, tak u 



oborů Česká pirátská strana (Gym: 5 hlasů, Obory: 5 hlasů). Na druhém místě u 
gymnázia zvítězily 3 strany se stejným počtem 2 hlasů (SPD – Tomio Okamura, 
Strana zelených a ANO 2011). V případě oborů bylo druhým nejúspěšnějším 
kandidátem hnutí ANO 2011, taktéž se 2 hlasy. Po jednom hlase získaly další 
politické subjekty jako KSČM, TOP 09, Dělnická strana sociální spravedlnosti nebo 
Blok proti islamizaci. Nechť si každý výsledky Studentských voleb vyhodnotí sám pro 
sebe a ti, kteří se voleb z různých důvodů neúčastnili, přesto že se jednalo pouze o 
simulaci voleb skutečných, měli by mít obecně na paměti, že není řešením nevolit, ale 
využít právě tohoto demokratického kroku k tomu, aby se mohlo zlepšit to, co se nám 
ve společnosti nelíbí. 

Rizika  
a doporučení 

Důkladné proškolení volební komise (materiály byly zajištěny) 

Zpětná vazba Diskuze se studenty v rámci jednotlivých ročníků (výuka ZSV) 

Aplikace 
do výuky 

Reflexe současného politického dění, názory, zkušenosti se 
studentskými volbami, příprava na skutečné volby v praxi 

Hodnocení 
Velmi přínosné, důležité a aktuální téma, nutné posilovat vědomí 
politické participace studentů – mladých občanů 

 
 

 
DOČASNÝ DEPOZITÁŘ – KRESBA   
PROGRAM KRESLIT NOSEM, VIDĚT RUKOU 
  
Odpovědné 
osoby 

Mgr. Petr Hrabovský (vedoucí akce) 
Bc. Olga Doláková 

Poskytovatel Galerie Plato v Ostravě 

Realizátor Galerie Plato v Ostravě 

Datum akce 17. 10. 2017 

Účastníci   Studenti 2. A, S, M, 4. G 
 

Cíl 
Rozšíření povědomí o možnostech kreativních činností s výtvarným 
charakterem – alternativní možnosti kresby, prožitek, seznámení 
s aktuální tvorbou autorů v galerii. 

Časový odhad 2 – 2,5 hodiny 

Místo 
Galerie Plato v Ostravě, Kancelář pro umění 
Českobratrská 1888/14 
Ostrava – centrum 

Pomůcky, 
příprava 

papírové sáčky, papíry, propisky, barevné papíry, nůžky, lepící páska, papírové 
pásky, bublifuk, CD disky, lihové fixy s ploškou, tužky, dřevěné tyče (vše 



zajištěno na místě) 

Průběh akce 

Naše návštěva galerie Plato se tentokrát nesla v duchu prožitkové galerijní animace. 
Pod názvem Kreslit nosem, vidět pusou na nás čekal neotřelý zážitek. Studenti si užili 
hravý tvůrčí program, složený z několika rozličných úkolů. Při nich se mohli uvolnit a 
spontánně projevit, ale museli také přemýšlet a cíleně tvořit. Řekněte sami, kdy se 
vám podaří procházet po ulici za ruce v řadě za sebou a s papírovým sáčkem na 
hlavě? Zjistili jsme, že jde docela dobře kreslit po slepu nebo se stát kreslící „loutkou“ 
v rukou spolužáka. Novou zkušenost studenti získali i při kresbě vlastními ústy, 
pomocí CD disku nebo bublifuku. Své originálně vyrobené papírové pásky 
s fantazijním textem si navíc sami tvůrci instalovali do prostoru galerie. Jedno je jisté, 
dvě tvůrčí hodiny utekly jako voda a odcházeli jsme bohatší o nevšední kreativní 
zážitek.  

Rizika  
a doporučení 

Obecné proškolení bezpečnosti a chování studentů po dobu 
školní akce 

Zpětná vazba 

Diskuze se studenty bezprostředně po animaci, dále v rámci 
výtvarné výchovy 
Dotazníky reflektující program akce, zájem studentů, jejich 
prožitek a naplnění cílů 

Aplikace 
do výuky 

Artefiletický prožitek z jednotlivých etud animačního programu, 
rozšíření možností práce s kresbou – akční a konceptuální 
přesahy, důraz na prožitek a následné využití hravosti v rámci 
pestrých výtvarných činností 

Hodnocení 

Akce přínosná, dobře připravená, atraktivní, studenty zaujala, 
ukázala širší možnosti práce s kresbou, spontánní a prožitkové 
momenty byly účastníky animace velmi kladně hodnoceny, akční 
charakter etud a úkolů si vyzkoušeli na vlastní kůži 

 



 
LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ VÝCHOVNĚ VÝCVIKOVÝ ZÁJEZD      
(LSVVZ) 

 
 
 LSVVZ se uskutečnil na Červenohorském sedle v Jeseníkách, v termínu 22. 1. 

2018 – 27. 1. 2018, ubytování bylo v Chatě Červenohorské sedlo.  

Kurz byl zaměřen na osvojení a zdokonalení lyžařských a snowboardových 

dovedností. Čtyřdenní výcvik byl vždy rozdělen do dvou bloků, dopoledního 

a odpoledního. 

 LSVVZ se zúčastnilo 23 žáků 1. – 4. ročníku. Byli rozděleni do dvou 

výkonnostních skupin na lyžích, snowboardová skupina byla jedna. 

Na kurzu žáci absolvovali přednášku zaměřenou na bezpečný pohyb 

na sjezdových tratích. Večerní program zahrnoval také sportovní aktivity, stolní fotbal 

a stolní tenis. Další aktivity zahrnovaly hry na posílení vztahů v kolektivu, zde se 

velmi aktivně zapojily zejména žákyně 4. ročníku. Během výcviku nebyl řešen žádný 

vážný kázeňský ani zdravotní problém.  

 Vedoucím kurzu byla Mgr. Kateřina Fuchsíková, dalším pedagogem byl 

Mgr. Jiří Pometlo, externím instruktorem pak RNDr. Ondřej Záruba. 

 



NÁVŠTĚVA ZOO S ODBORNOU PŘEDNÁŠKOU  
  
Odpovědné 
osoby Mgr. Markéta Turková 

Poskytovatel ZOO Ostrava 

Realizátor Pracovníci ZOO Ostrava 

Datum akce 1. 11. 2017 

Účastníci   3. G, 1. A,S,M 

Cíl Získání nových informací o ochraně životního prostředí 

Časový odhad 4 – 5 hodin 

Místo ZOO Ostrava 

Pomůcky, 
příprava Psací potřeby  pracovní listy 

Průběh akce 

Sraz v 8:45 před ZOO Ostrava 
Náplň práce 10:45 přednáška na téma: „Je libo želví polévku?“ – ekologie a ochrana 
prostředí 
projít si všechny expozice 
Rozchod v 13:15 před ZOO Ostrava 

Rizika  
a doporučení 

doprava 

Zpětná vazba Ověření získaných poznatků 

Aplikace 
do výuky Zařazení do BI a FY a ZPV 

Hodnocení Do výuky FY a ZPV známkou 
 
 

 

ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 
  

Vedoucí akce 
Mgr. Hana Dvořáková, Bc. Olga Doláková,  
MgA. Pavel Pernický, MgA. Petr Gerych 

Datum akce 7. 12. 2017 (akci předcházela několikatýdenní příprava) 

Účastníci   různou měrou všichni studenti naší školy 



Cíl 

 dobrovolnictví jako součást vývoje osobnosti k aktivnímu 
zapojení do občanského života, 

 prezentace děl našich studentů v charitativním projektu 
nadačního fondu KŘÍDLENÍ, 

 získání pracovní zkušenosti pro žáky, kterou si budou moci 
napsat do životopisu, 

 prezentace školy. 

Místo multifunkční hala Gong, Ostrava-Vítkovice 

Pomůcky, 
příprava technické vybavení naší školy 

Průběh akce 

Naši žáci se na akci podíleli několika způsoby: 
 
 fotodokumentace akce, 
 pořadatelství dobročinných aukcí, 
 představení a uživatelská podpora elektronické charitativní aukce  
 žáci různých ročníků a oborů – spolupráce na pořadatelské činnosti (rozdávání 

letáků, vybírání příspěvků, pomoc s rozmístěním stánků …) a organizace 
tvůrčí dílny pro všechny návštěvníky akce Advent plný křídlení 
 

Výstupy 

nezapomenutelná životní zkušenost 
fotografie z akce 
posílení organizačních schopností a komunikačních dovedností 
seznámení se systémem elektronické aukce  

Rizika  
a doporučení 

Aktivity na projektu se daří nenásilně zařadit do standardu vzdělání 
našich žáků od prvního ročníku. 

Zpětná vazba 
Pochvala žáků, kteří se na akci podíleli po skončení akce i na konci 
školního roku, včetně předání dobrovolnických certifikátů. 

Aplikace 
do výuky 

Žáci měli možnost prakticky uplatnit, co se naučili ve výuce. Vhodné 
zakomponování účasti na akci do životopisu, na kterém žáci pracují 
v předmětu ekonomie. 

Hodnocení 

Účast na této akci považujeme za velký úspěch práce s našimi žáky. 
Domníváme se, že praktická zkušenost a seznámení se 
s dobrovolnickou činností v neziskových organizacích je velkým 
vkladem do života našich žáků. 
Smysl dobrovolnictví tkví dle Strategie EU pro mládež – Investování 
do mládeže a posílení jejího postavení ve vytváření více příležitostí 
pro vzdělávání a zaměstnání mladých lidi, zlepšení začlenění a 
dosažení plné účasti všech mladých lidí ve společnosti a podpory 
vzájemné solidarity mezi společností a mladými lidmi. 
 



Aktivita koresponduje také s koncepcí státní politiky pro oblast dětí a 
mládeže, se zvláštním zřetelem k naplňování cílů v oblasti 
osobnostního rozvoje mladých lidí a jejich uplatnění ve společnosti a 
v oblasti výchovy k aktivnímu občanství a participaci dětí a mládeže. 
 
„Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. 
Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň 
poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových 
zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.“ 
 
PhDr. Jiří Tošner, předseda občanského sdružení HESTIA (Národní 
dobrovolnické centrum) 

 
EXKURZE NA VŠB 
  
Odpovědné 
osoby 

MgA. Petr Gerych, Mgr. art. Jan Michalisko, MgA. Pavel Pernický, 
Jiří Broš 

Poskytovatel VŠB-TU 

Realizátor VŠB-TU 

Datum akce 27. 2. 2018 

Účastníci   3. A, 3. S, 2. A, 3. S 

Cíl 

• Seznámení s požadavky pro studium na VŠB-TU  

• Seznámení se současnými obráběcími technologiemi 

• Ukázka tisknutí kovem na 3D tiskárně  

Časový odhad 3 vyučovací hodiny 

Místo Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Pomůcky, 
příprava Notýsek a tužka, fotoaparát 

Průběh akce 

• Žáci byli uvedeni do učebny v budově VŠB, kde se seznámili s fungováním 
univerzity s jejími fakultami a návaznými vzdělávacími programy. Zjistili, jaké 
jsou požadavky pro studium na technické univerzitě. Jak se univerzita profiluje 
a jakých dosáhla úspěchů.  

• Následoval popis Fakulty strojní a Fakulty metalurgie a materiálového 
inženýrství. 

• Ukázka stolní frézy, která slouží pro nácvik práce s vytvářením programu pro 
obráběcí stroje.  



• Detailní ukázka 3D tiskárny na kov, s celým komplikovaným provozním 
postupem. Žáci viděli kovové 3d modely a byli seznámeni jak je důležitý  
design při vytváření funkčních automobilových dílů. Zjistili, jaké jsou kady a 
zápory 3D tisku a jaké má 3D tisk zajímavé jinou technologii nenapodobitelné  
možnosti práce s kovem.   

• Ukázka CNC obrábění, testování a prototipování automobilových součástek 
v provozech VŠB 

• Ukázka studentské formule 
 

Rizika  
a doporučení 

Nepřízeň počasí: Příště zorganizovat setkáni uvnitř budovy VŠB 

Zpětná vazba 
Žáci zjistili, jaké mají další studijní možnosti a jaké jsou na ně 
kladeny nároky při studiu na Technické univerzitě.  

Aplikace 
do výuky 

Žáci mohou své nově nabyté znalosti využít při návrhu své 
klauzurní práce v praktické výuce. Pedagogové zjistili, že i méně 
je více, když student VŠB postaví svou bakalářskou na napětí a 
namáhání jedné 5 cm součástky, kterou sám navrhl.   

Hodnocení Výborné  

 



Abstraction – création, Art Non Figuratif  
  
Odpovědné 
osoby Mgr. Petr Hrabovský (vedoucí akce), MgA. Pavel Pernický 

Poskytovatel Dům umění v Ostravě, Galerie Fiducia, Galerie Sokolská 26 

Realizátor Dům umění v Ostravě, Galerie Fiducia, Galerie Sokolská 26 

Datum akce 1. 3. 2018 

Účastníci   Studenti 4. G, 4. A,S,M 
 

Cíl 
Cíle naplněny; seznámení s dobovým i aktuálním uměním a 
tvorbou slavných autorů i mladých představitelů současného 
uměleckého světa (tuzemsko i zahraničí) 

Časový odhad 4 hodiny 

Místo 

Dům umění v Ostravě, Jurečkova 1750/9, 702 00 Moravská 
Ostrava 

Galerie Fiducia, Nádražní 615/30, 702 00 Moravská Ostrava 

Galerie Sokolská 26, Sokolská třída 26, 702 00 Moravská Ostrava 
Pomůcky, 
příprava --- 

Průběh akce 

První březnový den se nesl zejména ve znamení abstraktního umění. Se čtvrtými 
ročníky našich oborů a gymnázia jsme vyrazili do centra Ostravy za vskutku bohatým 
výstavním programem. Plán byl jasný – návštěva Domu umění, Galerie Fiducia a 
Galerie na Sokolské 26. Nikdo tak nebyl na pochybách, že nás čeká kvalitní estetický 
zážitek. Že se máme nač těšit, o tom všechny záhy přesvědčila výživná porce umění 
ve třech samostatných prostorách Domu umění. Naším hlavním cílem byla aktuální 
výstava skupiny Abstraction – création, zastoupena mnoha ukázkami 
velkoformátových tisků zvučných jmen nefigurativního umění. Vystavené litografie a 
sériografie byly vymezeny lety 1932-1936 a tvoří tak reprezentativní výběr těch 
nejvýznamnějších prací skupiny. Nechyběly zde autorské stálice jako Kandinsky, 
Moholy-Nagy nebo dokonce český představitel František Kupka, který se na počátku 
30. let ve skupině rovněž angažoval. Dům umění však nabízel také možnost 
shlédnout expozici Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí. Tento společný 
projekt pedagogů, absolventů a studentů malířských ateliérů Ostravské univerzity a 
Bratislavské Fakulty umění představuje velmi zajímavé práce tvořené interakcí 
tradičních malířských prostředků a nových technologií. Žádoucím momentem je 
reprezentativní výstava uměleckých pokladů z období zrodu Domu umění, doplněná 
o rozmanité průvodní materiály a archivní dokumenty. Divák tak může obdivovat 
proslulou Klimtovu Juditu, stejně jako práce Slavíčka, Špály, Filly či Zrzavého. Ti, 
kteří abstrakci a moderně příliš neholdovali si mohli prohlédnout jedinečnou sérii 
barokních mistrů – malířů a rytců Norberta Grunda a Jana Balzera. Zejména 



mimořádná umělecká kvalita leptů musela učarovat snad každému z přítomných. 
Po strávení všech uměleckých vjemů v Domě umění naše cesta nabrala směr Galerie 
Fiducia, kde jsme načerpali energii z expozice fotografií Zoolandscape. Nečekaným 
oživením se nám však následně staly práce, vystavené v dolní galerii Fiducia. Čekala 
na nás „přímočará sdělení s často brutálně infantilním rukopisem obrazů“. Zábava i 
mrazení, expresivita bizarních námětů vyvolávala úsměv i lehké rozpaky – velmi 
zajímavá a zároveň poutavá zkušenost.  
Poslední zastávkou na naší cestě za uměním byla Galerie Sokolská. V několika 
místnostech nás provázely obrazy i neotřelé instalace, jakožto rozšířené pokračování 
expozice Hledání hranic malby. Všem, kdo mají v těchto dnech potřebu kulturního 
vyžití, lze výše zmíněné výstavy vřele doporučit – je na co se dívat a čím se obohatit. 

Rizika  
a doporučení 

Obecné proškolení bezpečnosti a chování studentů po dobu 
školní akce 

Zpětná vazba 
Diskuze se studenty v průběhu výstav i po shlédnutí expozic, 
dále v rámci výtvarné výchovy 

Aplikace 
do výuky 

Aplikace vizuální zkušenosti vystavených děl a jejich následná 
reflexe – současné regionální umění v Ostravě, tradiční zvučná 
jména napříč výtvarným uměním – rozbory v rámci DVK 

Hodnocení 
Akce přínosná, pestrá a zajímavá, didaktický i výchovný aspekt, 
obohacení výuky dějin výtvarné kultury 

 



SEMINÁŘ K PROBLEMATICE KYBERŠIKANY 
  
Odpovědné 
osoby Mgr. Kateřina Fuchsíková 

Poskytovatel 
 
Poradna pro primární prevenci 
 

Realizátor 
 
Bc. Tomáš Velička (ředitel Poradny pro primární prevenci) 
 

Datum akce 
 
26. 3. 2018 
 

Účastníci   
 
Studenti 1. ročníků (1. M, A, S) 
 

Cíl 
• Hlubší seznámení s problematikou kyberšikany  
• Rizika a právní povědomí 
• Podpora vzájemné spolupráce mezi žáky ve třídě 

Časový odhad  2 hodiny 

Místo budova školy (učebna č. 3) 

Pomůcky, 
příprava Psací potřeby, dotazy 

Průběh akce 

 
• Zahájení ve 13,00 
• Představení přednášejícího 
• Přednáška na úvod 
• Diskuze mezi žáky a přednášejícím 
• Skupinová hra 
• Dotazy žáků 
• Ukončení ve 14,30 
 

Rizika  
a doporučení 

 

Zpětná vazba Po ukončení akce formou diskuze. 

Aplikace 
do výuky V hodinách, kde se využívá IT technika. 

Hodnocení Žáci hodnotili akci kladně, zejména přístup lektora. 

 



SEMINÁŘ – BEZPEČNÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ 
  
Odpovědné 
osoby Mgr. Kateřina Fuchsíková 

Poskytovatel 
 
Poradna pro primární prevenci 
 

Realizátor 
 
Bc. Tomáš Velička (ředitel Poradny pro primární prevenci) 
 

Datum akce 
 
9. 4. 2018 
 

Účastníci   
 
žáci 2. ročníků  a 3. ročníků 
 

Cíl 
• Hlubší seznámení s pojmy na dané téma   
• Rizika související se sexuálním životem 
• Právní povědomí 

Časový odhad  2 hodiny 

Místo budova školy (učebna č. 3) 

Pomůcky, 
příprava Psací potřeby, dotazy 

Průběh akce 

 
• Představení přednášejícího 
• Přednáška na úvod 
• Skupinová hra 
• Diskuze mezi žáky a přednášejícím 
• Dotazy žáků 

 

Rizika  
a doporučení 

 

Zpětná vazba Po skončení akce formou diskuze. 

Aplikace 
do výuky Zejména v hodinách ZSV. 

Hodnocení Žáci hodnotili akci kladně, zejména přístup lektora. 

 



KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA V MUZEU MILANA DOBEŠE 
  
Odpovědné 
osoby Mgr. art. Jan Michalisko, MgA. Pavel Pernický,  

Poskytovatel Muzeum Milana Dobeše 

Realizátor Muzeum Milana Dobeše 

Datum akce 11. 4. 2018 

Účastníci   3. A,S,M 

Cíl • Seznámení se s českým a světovým Op-artem  

Časový odhad 3 vyučovací hodiny 

Místo Muzeum Milana Dobeše 

Pomůcky, 
příprava Notýsek a tužka, fotoaparát 

Průběh akce 

• Žáci navštívili výstavní prostory muzea Milana Dobeše 

• Výkladu se ujmula paní kustodka, která žáky seznámila s tématem tvorby op- 
-artového umění. 

• Seznámila žáky s životem a tvorbou Milana Dobeše. 

•  Odborně komentovala všechna vystavená díla.  

• Zodpovídala na dotazy a snažila se vzbudit zájem o dílo Milana Dobeše. 

Rizika  
a doporučení 

Vzbuzení zájmu o neprávem marginalizovaný umělecký směr a 
umělce 

Zpětná vazba 
Žáci zjistili, co je to op-art. Seznámili se s českým umělcem, 
který uspěl v zahraničí 

Aplikace 
do výuky 

Žáci mohou své nově nabyté znalosti využít při výuce dějin 
umění 20 století. Znalosti využijí také při vytváření rešerše a 
návrhu své klauzurní práce v praktické výuce.   

Hodnocení Výborné  

 
 
 



FESTIVAL JEDEN SVĚT – AKTIVISTA  
  

Odpovědné 
osoby 

Mgr. Petr Hrabovský (vedoucí akce), MgA. Pavel Pernický 
 

Poskytovatel CINEPORT (Dolní Vítkovice) 

Realizátor CINEPORT (Dolní Vítkovice) 

Datum akce 21. 4. 2018 

Účastníci   Žáci I. - III. ročníků 
 

Cíl 
Cíle naplněny; rozšíření povědomí o politické participaci v praxi, i 
mladí mohou ovlivnit dění ve společnosti (lokální region), 
environmentální výchova 

Časový odhad 2 hodiny 

Místo Kinosál CINEPORT v Ostravě, oblast Dolní Vítkovice 
Pomůcky, 
příprava --- 

Průběh akce 

     Jaké to je vystoupit z davu a začít laxní veřejnost upozorňovat na palčivé téma? 
Jaké může být v patnácti začít aktivně bojovat za záchranu nedotčené přírody, čelit 
loby největších těžařských společností, stejně jako obtížím jednat s místními 
představiteli, kteří na věc nahlížejí zcela opačně? O tom se mohli naši studenti 
přesvědčit na tradiční filmové projekci Festivalu Jeden svět. Snímek s výmluvným 
názvem Aktivistka dával už předem tušit zajímavý dokument s takřka nadčasovým 
přesahem. 
     Mladé dívce, žijící v chráněné přírodní lokalitě na severu Finska, nebyl osud její 
domoviny lhostejný a jako jediná se tak rozhodla jednat a aktivně se, coby nejmladší 
zastupitelka města, pustit do nelehkého úkolu zamezit devastaci přírody průmyslovou 
těžbou kovů v místě národním parku.  
     Entuziasmus odhodlané Rikky kontrastuje s krátkozrakostí a pragmatismem 
regionálních politiků. Marné úsilí dívky naráží, její argumentace proti ústupkům 
průmyslové těžby a s ní související migrace početné pracovní síly, představující 
v konečném důsledku pro region spíše hrozbu než přínos, prozatím nestačí. Přesto 
se dívka nevzdává a ve svém úsilí pokračuje. Je si totiž vědoma drsné skutečnosti, 
že by budoucím generacím nemuselo z volné přírody zůstat vůbec nic.  
     Dokument, který je vzkazem mladé generaci, výmluvně poukazuje na fakt, že 
nemusí jít vždy jen o boj s větrnými mlýny, ale stačí za svým cílem jít a vytrvat, a i 
přes nesnáze a prohry je opravdu možné něčeho velkého a prospěšného dosáhnout. 
 

Rizika  
a doporučení 

Obecné proškolení bezpečnosti a chování studentů po dobu 
školní akce 

Zpětná vazba Diskuze se studenty po ukončení dokumentárního filmu 



s organizátorem projekce, dále v rámci Společenských věd 

Aplikace 
do výuky 

Globální problematika, ekologické a všeobecně environmentální 
přístup většinové společnosti a nadnárodních korporací vs. 
iniciativa mladého bezvýznamného člověka – aktivita, politická 
participace 

Hodnocení 

Projekce rozhodně vhodná, aktuální a přínosná, snímek 
poukázal na současnou problematiku loby nadnárodních 
společností, jejich loby a prioritu zisku na úkor chráněné přírody 
s rizikem jejího reálného zničení. Vhodný příklad úsilí, vůle a 
odhodlání prosazovat ekologické hodnoty v podání mladého 
člověka, kterému není osud (chráněné) krajiny lhostejný 

 



NÁVŠTĚVA KREVNÍHO CENTRA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 
  
Odpovědné 
osoby Mgr. Pavlína Želazková 

Poskytovatel 
 
Krevní centrum při FNO 
 

Realizátor 
 
Bc. Naděžda Kalužová (vedoucí marketingu KC) 
 

Datum akce 
 
3. 5. 2018 
 

Účastníci   
 
Studenti 2. A,S,M, 3. G 
 

Cíl 

• Seznámení s problematikou bezplatného dárcovství krve a 
kostní dřeně 

• Podmínky dárcovství 
• Prohlídka pracoviště Krevního centra 

Časový odhad 90 minut 

Místo Krevní centrum FNO, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba 

Pomůcky, 
příprava --- 

Průběh akce 

• Zahájení v 9:00 
• Představení přednášejícího 
• Přednáška o dárcovství 
• Diskuze o případných rizicích a kontraindikacích dárcovství 
• Ilustrační příběhy skutečných dárců 
• Dotazy studentů 
• Prohlídka všech částí pracoviště 

Rizika  
a doporučení 

--- 

Zpětná vazba Po ukončení akce formou rozhovorů se studenty. 

Aplikace 
do výuky V ZSV a ZPV. 

Hodnocení 
Žáci hodnotili akci kladně, někteří do budoucna o dárcovství krve 
uvažují.   

 
 

 



Údaje o výsledcích vzdělávání 
 

Třída Počet žáků na  Dívek na Chlapců na Počet žáků, 
kteří 
postoupili 
do dalšího 
ročníku 

počátku 
roku 

konci 
roku 

počátku 
roku 

konci 
roku 

počátku 
roku 

konci 
roku 

4. A 3 3 2 2 1 1 0 
4. M 8 8 7 7 1 1 0 
4.S 2 2 1 1 1 1 0 
4.G 18 17 18 17 0 0 0 
3. A 6 6 6 6 0 0 6 
3. M 15 15 10 10 5 5 15 
3. S 4 4 3 3 1 1 4 
3. G 12 11 10 9 2 2 11 
2. A 3 3 3 3 0 0 3 
2. M 17 17 10 10 7 7 17 
2. S 3 3 2 2 1 1 2 
1. M 4 4 4 4 0 0 4 
1. A 4 4 4 4 0 0 4 
1. S 1 3 0 2 1 1 3 
1. Z 1 2 1 2 0 0 2 
1. SZ 5 5 5 5 0 0 5 
2.MZ 1 0 1 0 0 0 0 
2. Z 4 4 3 3 1 1 0 
2. SZ 1 1 0 0 1 1 0 
Celkem 112 112 90 90 22 22 76 
 
 
 

Studijní výsledky 1. pololetí 
 

Třída Studijní 
průměr 

Prospělo 
s vyzname
náním 

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 

4. A 2,56 0 0 3 0 
4. M 3,06 0 5 3 0 
4. S 2,25 0 1 0 1 
4.G 1,94 1 14 2 1 
3. A 2,57 0 4 2 0 
3. M 2,57 1 9 4 1 
3. S 2,21 1 2 1 0 
3. G 1,89 2 8 1 0 
2. A 2,17 0 3 0 0 
2. M 2,37 0 15 2 0 
2. S 3,46 0 0 1 2 
1. M 1,71 1 3 0 0 
1. A 1,83 1 3 0 0 
1.S  2,38 0 1 0 1 



1.Z 1,5 1 1 0 0 
1.SZ 2,27 0 5 0 0 
2.MZ 0 0 0 0 0 
2.Z 1,74 2 2 0 0 
2.SZ 1,25 1 0 0 0 
Celkem 2,09 11 76 19 6 
 
 
 

Studijní výsledky 2. pololetí 
 

 
Třída Studijní 

průměr 
Prospělo 
s vyzname
náním 

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 

4. A 2,78 0 3 0 0 
4. M 3,03 0 7 1 0 
4. S 2,38 0 1 0 1 
4.G 1,81 1 16 0 0 
3. A 2,46 0 4 0 2 
3. M 2,67 0 10 1 4 
3. S 2,03 1 2 0 1 
3. G 1,65 5 6 0 0 
2. A 2,18 1 2 0 0 
2. M 2,14 0 13 0 4 
2. S 3,17 0 1 0 2 
1. M 1,96 1 3 0 0 
1. A 1,71 2 2 0 0 
1.S  2,16 0 2 0 1 
1.Z 1,1 1 0 0 1 
1.SZ 2,4 0 2 0 3 
2.MZ 0 0 0 0 0 
2.Z 1,61 2 1 0 1 
2.SZ 0 0 0 0 1 
Celkem 2,19 14 75 2 21 
 

 
 

 



 
Hodnocení maturitních zkoušek 

 
Písemná část státní maturitní zkoušky 

 
Písemné maturitní zkoušky se konaly podle jednotného zkušebního schématu 

v termínu  11. dubna 2018 a dále od 2. května do 3. května 2018. 
 

 
Studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium 

 
Do maturitního čtvrtého ročníku nastoupilo ve školním roce 2017/2018 osmnáct 

žáků. Jedna ze studentek čtvrtý ročník neukončila, proto nebyla připuštěna k maturitní 
zkoušce. Maturitní zkouška proběhla formou státní a profilové části. 

Maturitní zkoušku nesložila jedna studentka. 
Ve dnech 28. a 29. 5. 2018 proběhly ústní maturitní zkoušky z předmětů český 

jazyk, anglický jazyk, dějiny výtvarné kultury, španělský jazyk, zeměpis, fyzika, 
matematika, estetická a výtvarná výchova, biologie, základy společenských věd. 

 
 
 

Studijní obor 82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů 
Třída 4. A, 2. Z 

 
Do maturitního čtvrtého ročníku nastoupili ve školním roce 2017/2018 tři žáci. 

Čtvrtý ročník řádně ukončili všichni žáci, kteří byli připuštěni k praktické a teoretické 
maturitní zkoušce. Maturitní zkouška proběhla formou státní a profilové části. 

Tito studenti všechny části maturitní zkoušky úspěšně složili.  
K pomaturitnímu studiu ve třídě 2. Z nastoupili čtyři studenti. Tři z nich maturitní 

studium řádně ukončili.  Jedna studentka neukončila ročník, a proto nebyla připuštěna 
k maturitní zkoušce.  

 
 

Praktická maturitní zkouška 
 

Praktická maturitní zkouška probíhala ve dnech 3.5. - 25. 5. 2018,   
vždy od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin v dílnách školy a byla 
realizována podle vlastního výtvarného návrhu studentů. Tématem byly Náušnice podle 
autorského návrhu nebo Historický šperk. 



 
Seznam žáků a maturitních témat 

 
Jméno a příjmení: Téma: 

Dominik Buzek ALFA ROMEO 
Kateřina Anna 

Mazurková OLIHEŇ 

Markéta Murinová VLČÍ MÁK 
Zuzana Blahová OBRAZ VESMÍRU V NÁS 
Josef Kukučka HISTORICKÝ ŠPERK 

Viktorie Šupolová HISTORICKÝ ŠPERK 
 
 

Obhajoba a hodnocení praktické maturitní zkoušky proběhly 
dne 4. 6. 2018. 

 
 
 

Hodnocení praktických maturitních prací 
 
 
Praktická maturitní práce byla hodnocena ze dvou různých hledisek. Dvě známky – 
jedna za invenci a výtvarný návrh, druhá za samotné řemeslné zpracování objektu – 
byly nakonec sloučeny a vytvořily výslednou známku. 
 

 
Známka Počet žáků 

Výborný 2 
Chvalitebný 1 
Dobrý  2 
Dostatečný 1 
Nedostatečný 0 

 
 
 

Studijní obor 82-41-M/16 Kamenosochařství 
Třída 4. S 

 
Do maturitního čtvrtého ročníku nastoupil ve školním roce 2017/2018 jeden 

student, čtvrtý ročník řádně ukončil a neuspěl u jedné části maturitní zkoušky. 
 

Praktická maturitní zkouška 
 



Praktická maturitní zkouška probíhala ve dnech 3.5. - 25. 5. 2018,  vždy od 8.00 
do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin v dílnách školy a byla realizována podle 
vlastního výtvarného návrhu studentů. Téma maturitní práce byla figurální kompozice 

Seznam žáků a maturitních témat 
 

Jméno a příjmení: Téma: 

Karel Ohera Citace 
 

 
Praktická maturitní práce byla hodnocena ze dvou různých hledisek. Dvě známky – 
jedna za invenci a výtvarný návrh, druhá za samotné řemeslné zpracování objektu – 
byly nakonec sloučeny a vytvořily výslednou známku.  

 
 

Známka Počet žáků 
Výborný 1 
Chvalitebný 0 
Dobrý  0 
Dostatečný 0 
Nedostatečný 0 

 
Obhajoba a hodnocení praktické maturitní zkoušky proběhly 

dne 5. 6. 2018. 
 

 
 

Studijní obor  82-41-M/17 Multimediální tvorba 
Třída 4. M, 2. MZ 

 
 
 

Do maturitního čtvrtého ročníku třídy 4. M nastoupilo ve školním roce 2017/2018 
osm studentů. Čtvrtý ročník řádně ukončilo sedm studentů, kteří byli připuštěni 
k praktické a teoretické maturitní zkoušce.  K pomaturitnímu studiu ve třídě 2. MZ 
nastoupil jeden student, který neukončil druhý ročník a neabsolvovala praktickou a 
profilovou část maturitní zkoušky. 

Jedna studentka oboru Multimediální tvorba nezvládla jednu část maturitní 
zkoušky. 

Jeden student zkráceného studia nastoupil do druhého ročníku, ale bohužel jej 
úspěšně neukončil, proto nebyl připuštěn k maturitní zkoušce. 

 



 
Praktická maturitní zkouška 

 
Praktická maturitní zkouška probíhala ve dnech 3.5. - 25. 5. 2018, vždy od 8.00 

do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 v multimediální učebně.   
Téma:  Animace básní Petra Bezruče 
 

Seznam žáků a maturitních témat 
 

 
Jméno a příjmení: Téma: 
Anežka Bartková Animace básní Petra Bezruče 
Tereza Dobrovolná Animace básní Petra Bezruče 
Kristýna Havlická Animace básní Petra Bezruče 
Daniel Neuwirth Animace básní Petra Bezruče 
Lenka Radičová Animace básní Petra Bezruče 
Michaela Rozumková Animace básní Petra Bezruče 
Daniela Ryšavá Animace básní Petra Bezruče 

 
 

 Dne 4. 6. 2018 proběhla po slavnostním zahájení maturit obhajoba praktické 
maturitní práce čtyřletého studia a obhajoba praktické maturitní práce zkráceného 
studia. 

 
 

 
Hodnocení praktických maturitních prací 

 
 

Známka Počet žáků 
Výborný 2 
Chvalitebný 2 
Dobrý  1 
Dostatečný 2 
Nedostatečný 0 

 
 
Dne 5. 6. 2018 proběhly ústní maturitní zkoušky z předmětů český jazyk, anglický 

jazyk, dějiny výtvarné kultury a technologie. 
 

Celkové hodnocení maturitní zkoušky 2018 
 

Prospěl(a) 24 
Prospěl(a) s vyznamenáním 4 

Neprospěl(a) 3 
 



 
 

MATURITNÍ KOMISE 2018 
4. - 5. 6. 2018 

4. M 
předseda maturitní komise:   Mgr. Aleš Hudeček 
místopředseda maturitní komise:  Mgr. Naděžda Hudeczková 
třídní profesor:     Mgr. Kateřina Fuchsíková 
Český jazyk 
zkoušející:      Mgr. Hana Dvořáková 
přísedící:      Mgr. Marie Sikorová 
 
Anglický jazyk 
zkoušející:      Mgr. Petra Nosková 
přísedící:      Mgr. Michal Opěla 
 
Dějiny výtvarné kultury 
zkoušející:       Bc.  Olga Doláková 
přísedící:      Mgr. Jiří Pometlo 
 
Technologie 
zkoušející:       MgA. Pavel Pernický 
přísedící:      Mgr. Jiří Pometlo 
 
Praktická zkouška 
zkoušející:       MgA. Pavel Pernický 
přísedící:      Mgr. Petr Hrabovský 
 
vedoucí práce:     MgA. Pavel Pernický 
oponent:      Mgr. Martin Egert 
 
 
 

MATURITNÍ KOMISE 2018 
4. - 5. 6. 2018 

4. S 
předseda maturitní komise:   Mgr. Aleš Hudeček 
místopředseda maturitní komise:   Mgr. Naděžda Hudeczková 
třídní profesor:     Mgr. Kateřina Fuchsíková 
Český jazyk 
zkoušející:      Mgr. Hana Dvořáková 
přísedící:      Mgr. Marie Sikorová 
 
Anglický jazyk 
zkoušející:      Mgr. Petra Nosková 
přísedící:      Mgr. Michal Opěla 



 
Dějiny výtvarné kultury 
zkoušející:       Bc.  Olga Doláková 
přísedící:      Mgr. Jiří Pometlo 
 
Technologie 
zkoušející:       MgA. Petr Gerych 
přísedící:      Mgr. Jiří Pometlo 
 
Praktická zkouška 
zkoušející:       MgA. Petr Gerych 
přísedící:      Mgr. art. Jan Michalisko 
 
 
vedoucí práce:     MgA. Petr Gerych  
oponent:      Mgr. Martin Egert 
 

MATURITNÍ KOMISE 2018 
4. - 5. 6. 2018 

4. A 
předseda maturitní komise:   Mgr. Aleš Hudeček 
místopředseda maturitní komise:   Mgr. Naděžda Hudeczková 
třídní profesor:     Mgr. Kateřina Fuchsíková 
Český jazyk 
zkoušející:      Mgr. Hana Dvořáková 
přísedící:      Mgr. Marie Sikorová 
 
Anglický jazyk 
zkoušející:      Mgr. Petra Nosková 
přísedící:      Mgr. Michal Opěla 
 
Dějiny výtvarné kultury 
zkoušející:       Bc.  Olga Doláková 
přísedící:      Mgr. Jiří Pometlo 
 
Technologie 
zkoušející:       Mgr. art. Jan Michalisko 
přísedící:      Mgr. Jiří Pometlo 
 
Praktická zkouška 
zkoušející:       Mgr. art. Jan Michalisko 
přísedící:      Jiří Broš 
 
 
vedoucí práce:     Mgr. art. Jan Michalisko 
oponent:      Mgr. Martin Egert 



 
 
 

MATURITNÍ KOMISE 2018 
28. – 29. 5. 2018 

4. G 
předseda maturitní komise:   Mgr. Miroslava Fialová 
místopředseda maturitní komise:   Mgr. Naděžda Hudeczková  
třídní profesor:     Mgr. Kateřina Fuchsíková 
Český jazyk 
zkoušející:      Mgr. Pavlína Želazková 
přísedící:      Mgr. Hana Dvořáková 
 
Anglický jazyk 
zkoušející:      Mgr. Petra Nosková 
přísedící:      Mgr. Michal Opěla 
 
Dějiny výtvarné kultury 
zkoušející:       Mgr. Jiří Pometlo 
přísedící:      Bc. Olga Doláková 
 
Výtvarná výchova 
zkoušející:      MgA. Pavel Pernický 
přísedící:      Mgr. Petr Hrabovský 
 
Základy společenských věd 
zkoušející      Mgr. Stanislav Knob, Ph.D. 
přísedící      Mgr. Petr Hrabovský 
 
Jazyk španělský 
zkoušející      Mgr. Rostislav Hlaváč 
přísedící      Mgr. Erika Kopečková 
 
 
Zeměpis 
zkoušející      Mgr. Kateřina Fuchsíková 
přísedící      Mgr. Jarmila Homolová 
 
Biologie 
zkoušející      Mgr. Štěpán Gruchala 
přísedící      Mgr. Věra Formánková 
 
Matematika 
zkoušející      Mgr. Naděžda Hudeczková 
přísedící      Mgr. Bohuslava Krupová 
 



Fyzika 
zkoušející      Mgr. Markéta Turková 
přísedící      Mgr. Petra Nosková 
 
 

MATURITNÍ KOMISE 2018 
4. - 5. 6. 2018 

2. Z 
předseda maturitní komise:   Mgr. Aleš Hudeček 
místopředseda maturitní komise:   Mgr. Naděžda Hudeczková 
třídní profesor:     Bc. Olga Doláková 
 
Dějiny výtvarné kultury 
zkoušející:       Bc.  Olga Doláková 
přísedící:      Mgr. Jiří Pometlo 
 
Technologie 
zkoušející:       Mgr. art. Jan Michalisko 
přísedící:      Mgr. Jiří Pometlo 
Praktická zkouška 
zkoušející:       Mgr. art. Jan Michalisko 
přísedící:      Jiří Broš 
 
 
vedoucí práce:     Mgr. art. Jan Michalisko 
oponent:      Mgr. Martin Egert 

 



Prevence sociálně patologických jevů 

Vzdělávání na střední škole má významnou funkci v oblasti formování osobnosti 
mladých lidí. Žáci s uměleckými vlohami mohou častěji inklinovat k nejrůznějším 
sociálně patologickým jevům či experimentům. 

Základními  cíli  primární  prevence  sociálně  patologických  jevů  jsou  výchova     ke 
zdravému životnímu stylu a rozvoj sociálních kompetencí žáků. 

Školním metodikem prevence je jmenována Mgr. Kateřina Fuchsíková. 

Preventistka zakončila „Studium k výkonu specializovaných činností – prevence 
sociálně patologických jevů“ v říjnu roku 2017. Jednalo se o akreditovaný kurz 
v celkovém rozsahu 250 vyučovacích hodin, který zajišťovala organizace AZ-Help,    
z.s. 

Taktéž se preventistka účastnila následujících školení a kurzů: 

2. 10.  a 3. 10.: 10. krajská konference k prevenci rizikového chování dětí a mládeže 
v Malenovicích (MS kraj) 

22.11. 2017: DVPP - Prevence užívání tabáku, marihuany a alkoholu (organizace 
Jules a Jim) 

8.12. 2017 – Žákovské sympozium „Nebezpečí virtuální sítě“ (koordinátor Mgr. Lukáš 
Látal) 

17.4. 2018 – Aktuální drogová scéna v kraji (Jan Horák) 

Pravidelně absolvuje schůzky metodiků prevence pod vedením Mgr. Kateřiny Ciklové 
(metodik prevence v PPP Ostrava-Poruba).  

Ve škole je organizována primární prevence, která zahrnuje veškeré aktivity s cílem 
předejít problémům a následkům, jež jsou spojeny se sociálně patologickými jevy. 
Důraz je kladen zejména na specifickou primární prevenci, tj. systém aktivit a služeb, 
které se zaměřují na práci s populací, u níž lze v případě jejich absence předpokládat 
další negativní vývoj. 

Akce zaměřené na specifickou primární prevenci byly následující: 

5. – 8.9. 2017 – Adaptační kurz 1. ročníků   

26.3. – Bezpečně na síti II. (Poradna pro primární prevenci, z.s.), 1. ročník 

9.4. – Bezpečné sexuální chování v dospívání (Poradna pro primární prevenci, z.s.), 
2. ročník  

15.5. – Bezpečné sexuální chování v dospívání (Poradna pro primární prevenci, z.s.), 
3. ročník 

Žáci 3. ročníků se zúčastnili výzkumu nazvaného „Validizace výsledků ESPAD“ 
(Evropská školní studie o alkoholu). Mezinárodní projekt ESPAD je největší 
celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání návykových látek            u 
studentů. Testování zaštiťuje Úřad vlády ČR – Národní monitorovací centrum      pro 



drogy a závislosti. S výsledky výzkumu bude naše škola seznámena na podzim tohoto 
roku. 

Dále pracujeme v oblasti nespecifické primární prevence. Tou se rozumí aktivity, 
jejichž obsahem jsou všechny metody a přístupy umožňující rozvoj harmonické 
osobnosti, včetně možnosti rozvíjet nadání a zájmy zvláště pak                    v esteticko-
výchovných oblastech. Tato část prevence není specificky zaměřena a zahrnuje tedy 
všechny žáky školy. Jedná se zejména o kulturní, charitativní i sportovní akce, které 
přispívají ke zlepšení vztahů mezi žáky v jednotlivých třídách i v rámci celé školy.  

Nespecifická primární prevence je realizována i v rámci jednotlivých vyučovacích 
předmětů. Největší zastoupení má v předmětech Základy společenských věd, Cizí 
jazyk, Informační a výpočetní technika a Tělesná výchova. 

Velmi dbáme na spolupráci preventisty s třídními učiteli, zákonnými zástupci žáků a 
výchovným poradcem školy při řešení případných problémů. 

Škola má vypracovány tyto dokumenty:  

Minimální preventivní program na daný školní rok 

Program proti šikaně 

Program proti kyberšikaně (Kyberšikana – bezpečně na síti) 

Preventivní strategie školy (na 5 let) 

Krizový plán školy při výskytu rizikového chování (zahrnuje konkrétní postup           při 
řešení nejčastějších sociálně patologických jevů ve škole). 

Dokumenty jsou pravidelně doplňovány a kontrolovány. Aktualizací prošlo „Metodické 
doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů               ve 
školách a školských zařízeních“, konkrétně tyto přílohy: Kyberšikana (příloha č. 7), 
Vandalismus (příloha č. 10) a Záškoláctví (příloha č. 11). 

Preventivní strategie školy v sobě zahrnuje zejména tři důležité aspekty prevence: 
vytváření pozitivního školního prostředí, školní a mimoškolní projekty (vysoce 
hodnotíme zejména dobrovolnictví) a spolupráci s bývalými absolventy. 

 



Hodnocení české školní inspekce 
 

Ve školním roce 2017/2018 inspekční kontrola naší školy neproběhla, proto 

přikládáme zprávu ze školního roku 2013/2014. 



 
 
 



 



 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Údaje o pracovnících školy 
 
 
SOŠ umělecká a gymnázium, s. r. o. zaměstnávala ve školním roce 2017/2018 

32 pracovníků:  

- ředitelku školy Mgr. Hanu Dvořákovou  

- zřizovatele školy Mgr. Libora Bednáře 

- metodičku prevence sociálně patologických jevů Mgr. Kateřinu Fuchsíkovou  

- 27 pracovníků pedagogických 

- 5 pracovníků provozních       
 

Personální zabezpečení výuky 
 

Jméno a příjmení Vyučovací předmět 

Jiří Broš Praktická cvičení, Technologie 

Bc. Olga Doláková Dějiny výtvarné kultury 

MgA. Roman Witasek Praktická cvičení, Technologie, 
Výtvarná příprava 

Mgr. Markéta Dudová Fyzika, Základy přírodních věd 

Mgr. Eva Dupáková,  
Mgr. Petr Hrabovský 

Ekonomika, Základy společenských 
věd 

Mgr. Hana Dvořáková Jazyk český a literatura 

Mgr. Martin Egert Navrhování, Výtvarná příprava 

Mgr. Kateřina Fuchsíková Zeměpis, Tělesná výchova 

MgA. Petr Gerych Praktická cvičení, Technologie, 
Výtvarná příprava, Výtvarná výchova 

Bc. Lukáš Gottfried Informační a výpočetní technologie, 
Technologie 



Mgr. Štěpán Gruchala Biologie, Základy přírodních věd 

Bc. Michal Opěla Jazyk anglický 

Mgr. Radka Semerová Základy společenských věd 

Mgr. Rostislav Hlaváč Jazyk španělský 

Mgr. Naděžda Hudeczková Matematika, Chemie, Základy 
přírodních věd, Technické kreslení, 

Mgr. Stanislav Knob Ph.D Dějepis 

MgA. Jan Michalisko Praktická cvičení, Technologie 

Mgr. Petra Nosková Jazyk anglický 

Mgr. Jakub Novák Písmo, Výtvarná příprava, Výtvarná 
výchova 

MgA. Pavel Pernický Počítačová grafika, Praktická cvičení, 
Technologie, Výtvarná výchova 

Mgr. Jiří Pometlo 
Dějepis, Dějiny výtvarné kultury, 

Technologie, Základy společenských 
věd 

Mgr. Simona Tesarčíková Jazyk český a literatura, Jazyk 
anglický 

Ing. Karin Kalousová Technické kreslení 

Mgr. Vlasta Spáčilová Ruský jazyk, Ekonomika 

Mgr. Marie Sikorová Jazyk český a literatura 

Mgr. Pavlína Želázková Jazyk český a literatura 

Mgr. Bohuslava Krupová Matematika, Základy přírodních věd, 
Chemie 

 



 
Vlastní hodnocení školy 

 
Výsledky Vlastního hodnocení školy za poslední hodnocené období jsou 

k dispozici na sekretariátě školy. Na další autoevaluační zprávě škola pracuje podle 
pravidel MŠMT-novela vyhlášky č. 225/2009 Sb. 

 
 

 
 



Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 

Datum Jméno a příjmení Název Organizace 
10/2017 Kateřina Fuchsíková 10. krajská konference prevence 

rizikového chování 
MSK 

9/2017 Bohuslava Krupová GDPR TSM – agentura 
10/2017 Bohuslava Krupová GDPR KVIC 
11/2017 Kateřina Fuchsíková DVPP – Návykové látky Jules a Jim 
11/2017 Bohuslava Krupová BOZP a PO Paris 
11/2017 Hana Dvořáková  BOZP a PO Paris 
12/2017 Bohuslava Krupová Konzultační seminář pro 

management škol k přijímacím a 
maturitním zkouškám 

CERMAT 

12/2017 Hana Dvořáková Konzultační seminář pro 
management škol k přijímacím a 
maturitním zkouškám 

CERMAT 

12/2017 Bohuslava Krupová Legislativní změny NIDV 
12/2017 Hana Dvořáková Legislativní změny NIDV 
1/2018 Naděžda Hudeczková Konzultační seminář školního 

maturitního komisaře 
NIDV 

1/2018 Bohuslava Krupová Prezenční školení školního 
maturitního komisaře 

NIDV 

2/2018 Naděžda Hudeczková Seminář ČŠI – zkvalitnění výuky 
přírodovědných předmětů 

ČŠI 

2/2018 Bohuslava Krupová Seminář ČŠI – zkvalitnění výuky 
přírodovědných předmětů 

ČŠI 

3/2018 Naděžda Hudeczková Jak vyučovat matematiku online KVIC 
4/2018 Hana Dvořáková GDPR NIDV 
4/2018 Hana Dvořáková Výuka a školská legislativa NIDV 
4/2018 Kateřina Fuchsíková Výuka a školská legislativa NIDV 
9/2017 -
6/2018  

Olga Doláková Studium oboru Management v 
kultuře 

MU Brno 

 
 

 



 
 

Školou realizovaný projekt financovaný z cizích 
zdrojů 

 

Škola v letošním školním roce zajišťuje udržitelnost projektu „Bezbariérová škola“  

v rámci Operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost  2007 – 2013 

2. kolo výzvy pro GP - oblast podpory 1.2 

„Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními  vzdělávacími 

potřebami“ 

Projekt byl financován z EFS 

 

Bezbariérová škola 

 

Projekt bezbariérové školy vznikl na základě potřeb cílové skupiny žáků SŠ 

se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), rodičů a pedagogů naší školy. 

Projektem vytváříme těmto žákům stejné podmínky ke vzdělávání jako mají žáci bez 

handicapu. 

 

 

Výzva č. 56 vyhlášená MŠMT ČR 
  
Naše škola se stala úspěšným žadatelem výzvy č. 56, vyhlášené MŠMT v rámci 

operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zvyšování kvality 

ve vzdělávání, pro období 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015. 

  



 
 

Cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti 

ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího 

http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1.html


vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení 

podmínek ve výzkumu a vývoji. Jsme zapojeni do čtyř klíčových aktivit: 

  

 1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské 

gramotnosti. 

 2. Zahraniční jazykově vzdělávací pobyty pro žáky. 

 3. Zahraniční jazykový kurzy pro učitele. 

 4. Zahraniční stáž pro učitele technických a přírodovědných předmětů 

  

V rámci první klíčové aktivity byly realizovány Čtenářské dílny ve dvou vybraných 

ročnících, které proběhly ve vyučovacích hodinách a měli podporovat a rozvíjet 

individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti. Finanční 

prostředky nám také umožnily nákup 100 kusů knih do školní knihovny.  

Druhá aktivita zaměřená na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky 

umožnila dvěma skupinám žáků navštívit Madrid nebo Londýn. Kromě výuky jazyka 

měli žáci možnost seznámit se s daným městem a navštívit jejich proslulé památky, 

muzea či galerie.  

Další dvě klíčové aktivita podporovaly zahraniční kurzy a stáže pro učitele. Jazykový 

kurz na zlepšení jazykových kompetencí ve Velké Británii, kde učitelé absolvovali 

celkem 40 vyučovacích hodin v jazykové škole a týdenní zahraniční stáž na jiné 

střední škole pro učitele technických předmětů do vybraných zemí EU. 

  

 
 

http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1.html
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