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Základní údaje o škole 

 

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

Hulvácká 384/1 

700 30, Ostrava – Zábřeh 

 

Hlavním cílem školy je vytvářet pozitivní, přátelské a kreativní školní klima, od kterého 

se odvíjí oboustranně veškeré aktivity školy.  

 

Hlavní vizi vystihuje školní slogan: Ojedinělá škola s tradicí, která rozvíjí a podporuje 

individualitu. V tomto směru chce škola vychovat žáky, kteří si jsou vědomi své individuality, 

ale dokáží myslet i na ostatní. 

 

IČO: 25 37 86 60 

Tel: 596 786 690 

Email: skola@umelecka.cz 

WEB: www.umelecka.cz 

Zřizovatel a jednatel: Mgr. Libor Bednář 

Ředitelka: Mgr. Hana Dvořáková 

 

Školská rada na svém zasedání dne 9. 10. 2019 projednala a schválila výroční zprávu 

o činnosti školy za školní rok 2018/2019.  

Školská rada je nyní ve složení:  

Karel Ohera, Olga Doláková a Petr Gerych a byla zvolena 9. 1. 2018. 
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Přehled oborů vzdělávání 

 

 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 

ŠVP – DESIGN UMĚNÍ KOV 

 

 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 

ŠVP – SOCHA DESIGN PROSTOR 

ŠVP – 3D MODEL DESIGN 

 

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

Obor: 82-41-M/17 

Multimediální tvorba 

ŠVP - MULTIMEDIA GRAFIKA DESIGN 
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Personální složení pedagogického sboru je vyvážené jak díky vyrovnanému počtu žen 

a mužů mezi vyučujícími tak díky zastoupení všech věkových skupin. Všichni vyučující 

jsou plně kvalifikováni s vesměs dlouholetou pedagogickou praxí a mohou tak dostatečně 

fundovaně vést výuku. Výtvarné předměty vyučují pedagogové s akademickým uměleckým 

vzděláním, praktické předměty pak dílenští učitelé se zkušeností z výrobní praxe nebo 

absolventi školy. Pedagogický sbor má kolem 25 vyučujících (včetně externistů odborníků), 

kteří jsou kvalifikovaní. Vyučující se dále vzdělávají samostudiem a v rámci DVPP. Ve škole 

také velmi dobře funguje systém podpory začínajících pedagogů v případě přijetí nového člena 

pedagogického sboru.  

Na škole působí výchovný poradce, školní metodik prevence a koordinátor ICT. 
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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 7 zájemců. Podmínky přijímacího řízení splnilo a bylo přijato 

5 žáků. 

 

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 – MULTIMEDIA 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 
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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 26 uchazečů. Přijato bylo 18 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 se přihlásilo 8 uchazečů. Přijato bylo 6 žáků.  
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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.  
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Výsledky vzdělávání žáků a výsledky maturitních zkoušek 

 

V září 2018 nastoupilo ke vzdělávání ve všech čtyřletých oborech a ve dvouletém 

zkráceném studiu celkem 119 žáků, z toho 28 chlapců a 91 dívek. Školu navštěvovalo 10 žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

Podrobnější studijní výsledky za 1. pololetí shrnuje následující tabulka:  

Studijní obor Třída Počet 
dívek/chlapců 

Prospěli S vyznamenáním Neprospěli Nehodnoceni Studijní 
průměr 

8206-41-M/06 1. A 5/1 5 0 1 0 2,48 

Výtvarné 2. A 5/0 3 1 1 0 2,08 

zpracování kovů 3. A 3/0 2 0 1 0 2,33 

a drahých kamenů 4. A 6/0 3 0 3 0 3,05 

 1. Z 3/1 3 1 0 0 1,62 

 2. Z 1/0 0 1 0 0 1,17 

        

82-41-M/16 1. D 5/2 6 0 0 1 2,03 

Kamenosochařství 1. S 4/1 3 1 0 1 1,94 

 2. S 2/2 2 0 2 0 3,24 

 3. S 2/0 0 0 2 0 3,56 

 4. S 3/1 2 1 1 0 2,31 

 1. SZ 9/3 3 5 0 4 1,45 

 2. SZ 2/0 0 0 0 2 1,90 

        

82-41-M/17 1. M 6/5 7 2 2 0 1,99 

Multimediální 2. M 4/0 3 1 0 0 2,09 

tvorba 3. M 9/6 11 1 3 0 2,37 

 4. M 11/4 8 0 7 0 2,93 

        

79-41-K/41        

Gymnázium 4. G 11/2 5 5 2 1 1,84 

        

Celkem  91/28 66 19 25 9  
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Studijní výsledky za 2. pololetí: 

Studijní obor Třída Počet 
dívek/chlapců 

Prospěli S vyznamenáním Neprospěli Nehodnoceni Studijní 
průměr 

82-41-M/06 1. A 5/1 5 0 1 0 3,00 

Výtvarné 2. A 5/0 4 1 0 0 2,00 

zpracování kovů 3. A 3/0 3 0 0 0 2,17 

a drahých kamenů 4. A 6/0 5 0 1 0 2,78 

 1. Z 3/1 0 0 0 4 0 

 2. Z 1/0 0 1 0 0 1,33 

        

82-41-M/16 1. D 6/2 6 0 0 2 2,05 

Kamenosochařství 1. S 4/1 4 0 0 1 2,17 

 2. S 2/2 3 0 0 1 3,00 

 3. S 2/0 0 0 2 0 3,89 

 4. S 3/1 2 1 1 0 2,46 

 1. SZ 9/3 3 0 0 9 1,57 

 2. SZ 2/0 0 0 0 2 0 

        

82-41-M/17 1. M 5/6 7 1 1 2 2,06 

Multimediální 2. M 4/1 4 1 0 0 2,08 

tvorba 3. M 9/6 14 1 0 0 2,32 

 4. M 11/4 13 0 1 1 2,59 

        

79-41-K/41        

Gymnázium 4. G 9/2 10 1 0 0 1,89 

        

Celkem  89/30 83 7 7 22  

        

        

 

V prvním pololetí školního roku byla udělena pochvala třídního učitele čtyřem žákům 

a důtka třídního učitele dvěma.  

Ve druhém pololetí školního roku byla udělena pochvala ředitelky školy jedné žákyni 

za mimořádně svědomitý přístup k plnění školních povinností a vynikající klauzurní práci. 

Pochvala třídního učitele byla udělena šesti žákům, třídní důtka jednomu žákovi a napomenutí 

třídního učitele dvěma žákům. 

 Napomenutí třídního učitele a třídní důtky byly uděleny za pozdě omluvenou 

či neomluvenou absenci a špatný přístup k plnění studijních povinností. Pochvaly byly 

uděleny žákům za práci pro třídu, vynikající přístup ke studiu, výjimečnou klauzurní práci 

nebo prezentaci školy. 
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Výsledky maturitních zkoušek  

K maturitní zkoušce v jarním termínu se přihlásilo 41 žáků. Společnou část státní maturitní 

zkoušky, tedy písemnou práci a didaktický test z českého jazyka a literatury a z anglického 

jazyka, absolvovalo 34 žáků. Všichni upěli.  Ústní část společné státní maturitní zkoušky 

a profilové zkoušky konalo 33 žáků, 3 neuspěli a konali opravnou maturitní zkoušku 

v podzimním termínu. 

Praktickou část maturitní zkoušky zpracovávali žáci od 3. 5. 2019 do 24. 5. 2019. 

Zabývali se následujícími tématy: 

Obor: Téma, zadání: 

 
82-41-M/06 
Výtvarné zpracování 
kovu a drahých kamenů 
 

 
Dekáda dvacátého století 
Kolekce šperků na dané téma 

 
82-41-M/16 
Kamenosochařství 
 

 
Volná prostorová kompozice 
Objekt na zvolené téma 

 
82-41-M/17 
Multimediální tvorba 
 

 
Zážitek z rozbalování 
Vizuální identita a design obalu 

 

 

Při obhajobě své maturitní práce všichni žáci uspěli s tímto prospěchem: 

Obor/prospěch Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný 

 
82-41-M/06 
Výtvarné zpracování 
kovu a drahých 
kamenů 
 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0 

 
82-41-M/16 
Kamenosochařství 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
82-41-M/17 
Multimediální 
tvorba 
 

 
3 

 
2 

 
5 

 
3 

 
0 
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/Přehled celkového prospěchu u maturitní zkoušky: 

Obor studia Přihlášeni Konali Prospěli 
s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

82-41-M/06 
Výtvarné zpracování 
kovu a drahých kamenů 

 
7 

 
6 

 
0 

 
 6 

 
0 

82-41-M/16 
Kamenosochařství 
 

 
6 

 
3 

 
1 

 
2 

 
0 

82-41-M/17 
Multimediální tvorba 
 

 
15 

 
13 

 
0 

 
10 

  
3 

79-41-K/41 
Gymnázium 

  
13 

 
11 

 
2 

 
9 

 
0 

Celkem 41 33 3 27 3 

 

Poznámka:  

K podzimnímu opravnému termínu maturitní zkoušky se přihlásili 4 žáci, 3 uspěli, 1 žákyně 

neuspěla. 
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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, která má k výkonu této činnosti potřebné 

vzdělání. 

Preventistka se účastní kurzu „Sociálně psychologické vzdělávání“, který zajišťuje 

organizace AZ-Help, z.s. Seminář bude ukončen v říjnu letošního roku. Taktéž se preventistka 

účastnila 11. krajské konference k prevenci rizikového chování dětí a mládeže 

v Malenovicích, která se konala 8. a 9. 10. 2018. 

Pravidelně absolvuje schůzky metodiků prevence pod vedením Mgr. Kateřiny 

Ciklové (metodik prevence v PPP Ostrava-Poruba) a informuje žáky, rodiče i kolegy 

o novinkách (zejména legislativa) či hrozbách (nové návykové látky a trendy) v této 

oblasti. 

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: 

září – Adaptační kurz 1. ročníků 

říjen – „Nebudu překvapen“: akce MP ČR Ostrava zaměřená na právní problematiku 

a praktickou část zahrnující sebeobranu (1. ročník) 

prosinec – Návykové látky (1. a 2. ročník) 

duben –  Šikana a kyberšikana (1. ročník) 

červen – Bezpečné sexuální chování v dospívání (2. a 3. ročník) 
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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 metodičky prevence 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.  

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. 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Ředitelka školy spolu s pedagogickou radou připravuje každoročně plán dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků školy a spolu se zřizovatelem školy plánuje také další 

vzdělávání ostatních zaměstnanců. Pracovníci školy využívají nabídek NIDV, KVIC, MŠMT 

a dalších subjektů nabízejících vhodná školení. Ve školním roce 2018/2019 se kromě 

opakujících se vzdělávacích programů k maturitě, legislativě, prevenci patologických jevů 

apod. vyučující školy zaměřili na semináře k rozšíření metodiky při práci s nadanými žáky 

a rozvoji čtenářské gramotnosti ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech.  
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Aktivity školy 

Součástí výuky je pravidelná návštěva kulturních akcí, přednášek a seminářů v Ostravě 

i mimo ni, případně pozvání zajímavých hostů přímo do školy. 

 

Divadelní představení:  

Divadlo Aréna – V. Havel: Vyrozumění 

Divadlo Aréna - T. Vůjtek: Smíření 

Stavovské divadlo – L. Fuks: Spalovač mrtvol (v rámci exkurze do Prahy) 

Divadlo Petra Bezruče – A. a V. Mrštíkovi: Maryša 

Divadelní spolek Kašpar – K. Erben: Kytice (v rámci exkurze do Prahy) 

 

Výstavy a expozice: 

Galerie výtvarného umění Ostrava – Černá země? Mýtus a realita 

Ostravské muzeum – stálá expozice 

Kroměříž – zámek včetně zahrad a zámecké obrazárny 

VŠB-TU – Geologická sbírka  

VŠB-TU – Exkurze do laboratoří univerzity 

Dolní oblast Vítkovic – Velký svět techniky 

 

Přednášky s besedou: 

Lenka Naldoniová, V. Šiler: Filosofie prostoru: z kuchyně do kosmu – a zpět.  

(Filozofická fakulta, Ostravská univerzita) 

Lenka Naldoniová: Masaryk ve vztahu k Dostojevskému (FF, OSU) 

Vladimír Šiler: Filosofie v obrazech (FF, OSU) 

Ján Ostrolucký: Připomínka výročí holocaustu (pamětník) 

Tomáš Velička: Bezpečně na síti – preventivní seminář k problematice kyberšikany  

(Poradna pro primární prevenci) 

Nebudu překvapen – Preventivní program Policie ČR 

Planetárium Ostrava - výukový program Vidíš, vidím, vidíme? zaměřený na světelné efekty 

na obloze 

ZOO Ostrava - výukový program Je libo želví polévku? zaměřený na ochranu zvířat a obchod 

se zvířaty a jejich výrobky 
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Žáci školy dále absolvovali odborné exkurze a kurzy v Ostravě, Štramberku, 

Olomouci a Praze.  

 

ART & SCIENCE  

6. 9. 2018 VŠB – TU Ostrava, 4. ročník 

Propagace myšlenky, že ve vědě je kus umění a umění je občas věda (prostřednictvím plnění 

úkolů ve hře). Popularizace technického vzdělání a ukázka, jak jej lze využít v umění. 

· Prezence, poučení o bezpečnosti a chování, sestavení dvou soutěžních družstev, seznámení 

s průběhem a pravidly Hry na záchranu světa 

· Plnění úkolů na deseti stanovištích (např. malba na keramiku, matematické výpočty, tisk 

na 3D tiskárně, měření síly zemětřesení, řízení trenažeru – formule, vytvoření skulptury 

z křupek, aj.) 

· Závěrečné vyhlášení celé soutěže – družstvo 4. G obsadilo druhé místo spojené s finanční 

odměnou pro každou členku družstva 

Adaptační kurz a kurz kresby 

11. - 14. 9. 2019 Štramberk, 1. ročník 

Adaptační kurz spojený s kurzem kresby umožnil žákům prvního ročníku blíže se poznat 

a současně vstoupit do světa umění rozvíjením kresby v plenéru. Na kurzu žáci získali 

znalosti jak vnímat a pracovat s perspektivou, kompozicí a výrazem kresby. Tyto dovednosti 

a znalosti budou dále rozvíjet v hodinách Výtvarné přípravy. 

 

FOK 

2. 10. 2018 Festival Ostravských knihoven, 2. a 4. ročník 

Exkurze do proslulých i méně známých ostravských knihoven, kde se mohli žáci seznámit 

s knihovními fondy jednotlivých institucí, ale také s jejich zázemím včetně studoven, čítáren 

a knihařských dílen. Knihovny současně prezentovali některé unikátní publikace ze svých 

sbírek.  
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Uměno-historická exkurze 

11. – 13. 11. 2018 Praha, 4. ročník 

Exkurze byla zaměřena na moderní a současné umění prezentované jak ve stálých sbírkách 

Národní galerie a Uměleckoprůmyslového musea tak na aktuálních výstavách. Součástí 

exkurze byla také návštěva divadelního představení ve Stavovském divadle. 

Veletržní palác: Sbírkové expozice NG věnované českému modernímu umění 1850-1900, 

umění První republiky 1918-1938 a českému umění druhé poloviny 20. století, výstava - 

Koudelka: Invaze 68 & Archivní záběry Jana Němce 

Uměleckoprůmyslové museum - Dům U Černé Matky Boží: Expozice českého kubismu 

Valdštejnská jízdárna: František Kupka 1871 - 1957 

DOX: Viktor Frešo: Tak tomu říkám koncept; Elinor Milchan, Antuan Rodriguez, Viktor 

Frešo: Vítejte v těžkých časech 

Stavovské divadlo – L. Fuks: Spalovač mrtvol 

 

Inovace a startup podnikání 

9. 1. 2019 Centrum podpory inovací VŠB – TU Ostrava, 3. ročník 

Praktická ukázka toho, jak může centrum pomoci v počátcích podnikání. Studenti si odnesli 

inspiraci ze startup scény, měli možnost si ověřit, jestli jejich prvotní nápady jsou vhodné pro 

podnikání a také co všechno podnikání obnáší. Srovnávali jsme možnosti stát se 

zaměstnancem či samostatně podnikat. 

 

Uměno-historická exkurze a fotografický workshop  

28. 3. 2019 Olomouc, 2. ročník 

Odborná exkurze do Olomouce byla zaměřená na vnímání, rozlišování, porovnávání 

a zachycení vybraných objektů v Olomouci. Žáci měli identifikovat příklady jednotlivých 

slohových etap od románského období až po historismus konce19. století. Kromě prohlídky 

města navštívili chrám sv. Václava, objekt Arcidiecézního muzea včetně biskupského paláce, 

chrám sv. Mořice, kostel Panny Marie Sněžné a soubor kašen v centru města.  
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Uměno-historická exkurze a Pražské Quadriennale  

9. – 12. 6. 2019 Praha, 1. a 2. ročník 

Exkurze byla věnována prohlídce středověkého umění a současně návštěvě Pražského 

quadrinnela scénografie a divadelního prostoru a centra pro současné umění DOX. Součástí 

exkurze byla také návštěva divadelního představení Divadelní spolku Kašpar. 

Prohlídka Malé Strany, Starého Města a Pražského hradu včetně katedrály sv. Víta a baziliky 

sv. Jiří 

Anežský klášter: expozice středověkého umění, prohlídka budov kláštera a přilehlých zahrad 

Karlštejn: návštěva hradu, prohlídka kaple sv. Kříže a maleb Mr. Theodorika 

PQ 2019: návštěva výstav a programů mezinárodního festivalu (Pražské Quadriennale 

scénografie a divadelního prostoru) 

DOX: návštěva výstavy architektky Evy Jiřičné v Centru současného umění DOX a výstavy 

Kryštofa Kaplana: Tension 

Divadelní spolek Kašpar – K. Erben: Kytice 

 

Výstavy a prezentace školy 

Pro veřejnost připravujeme dny otevřených dveří, výtvarné workshopy a také 

prezentujeme naši školu na základních školách, základních uměleckých školách, prezentacích 

škol pod záštitou úřadů práce apod.  

 

Výstavy studentských prací: 

 Nafoceno 1. 11. – 30. 11. 2018 výstava fotografií žáků 3. ročníku v galerii VŠB-TU 

 16. 2. 2018 byla zahájena výstava prací našich žáků se studenty katedry výtvarné 

výchovy pedagogické fakulty OSU v galerii gymnázia PORG. 

 Umělecká ve vědecké 3. 6. – 12. 8. 2019 výstava žáků prezentující všechny obory naší 

školy v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě  

 

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.   
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Soutěž v poezii 

V pátek 21. června proběhlo na půdě Wichterlova gymnázia vyhlášení výsledků 10. ročníku 

soutěže ve tvorbě limericků. Na předních místech se umístili studenti gymnázií v Brně, Aši, Týně nad 

Vltavou, Wichterlova gymnázia či Matičního gymnázia v Ostravě. Žáci naší školy se však ukázali ze 

všech zúčastněných nejkreativnějšími! Nejenže dodali velké množství soutěžních textů, ale umístili se 

i na stupních vítězů. Ke třetímu místu blahopřejeme Silvě Hajdíkové, ke druhému Kristýně 

Dobiášovské a k vítězství v kategorii středních škol Radku Bartákovi! 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Limerik
https://wigym.cz/predmety/cesky-jazyk/p/versujeme-jako-o-zivot-podesate/
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Údaje o inspekční činnosti provedené českou školní inspekcí 

 

 Ve školním roce 2018/2019 proběhla na škole kontrola České školní inspekce 

ve dnech 4. až 6. března 2019. Zpráva České školní inspekce v plném znění je přílohou této 

výroční zprávy. 
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Základní údaje o hospodaření školy 

 
Přehled výnosů a nákladů za rok 2018 

 

Položka Částka v Kč 

Výnosy celkem  11 563 021 

V tom: Školné  845 666 

            Dotace  10 281 767 

            Pronájmy  28 099 

            Ostatní výnosy  407 489 

Náklady celkem  11 499 240 

V tom: Spotřební materiál  817 276 

           Voda a energie 515 188 

           Opravy a údržba  140 058 

           Ostatní služby  773 525 

           Osobní náklady  8 785 813 

           Finanční náklady  55 025 

           Ostatní náklady  412 355 

Hospodářský výsledek  63 781 

 

Vzhledem k výsledkům hospodaření minulých let škola přijala úsporná opatření,  která se 

podařilo dodržet. Také počet žáků dosáhl předpokládaného počtu, takže bylo dosaženo 

plánovaných výnosů. 

Hospodaření školy za rok 2018 skončilo ziskem ve výši 64 tis. Kč. 
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Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Ve sledovaném období se škola nezapojila do žádného z rozvojových a mezinárodních 

programů. 

 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Škola nabízí dvouleté pomaturitní studium, které mohou absolvovat zájemci napříč věkovým 

spektrem, kteří si chtějí doplnit své odborné vzdělání na některém z našich uměleckých oborů. 

 

Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 

Ve sledovaném období se škola nezapojila do žádného projektu financovaného z cizích 

zdrojů.  
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Spolupráce s partnery 

 

VŠB – TU 

Spolupráce s VŠB-TU byla započata již v minulém školním roce 2017/2018, kdy mohli žáci 

naší školy navštívit odborné ateliéry a laboratoře, včetně ukázek možností 3D tisku. 

V tomto školním roce byli žáci naší školy vyzváni k vytvoření návrhů na reprezentativní 

dárkové předměty příslušných kateder VŠB-TU.  

 

Městský obvod Ostrava JIH 

Naše škola se podílí na barevném a estetickém zkrášlování prostředí obvodu Ostrava JIH, 

a to realizací jednoho z vítězných projektů v rámci participativního rozpočtu široce oblíbené 

akce Společně tvoříme JIH! 

Jak nápad využijí obyvatelé? Prostě lavičky, které vybídnou k posezení, odpočinku, hovoru se 

sousedy… 

 

Škola spolupracuje s následujícími institucemi: 

Střední odborná škola uměleckořemeslná, s.r.o., Praha 

SŠ, ZŠ a MŠ Monty, Ostrava-Poruba 

VŠB – Technická univerzita Ostrava (Hornicko-geologická fakulta, Fakulta 

materiálově-technologická, Fakulta strojní) 

Ostravská univerzita  (Fakulta umění) 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 

KUNSTDESIGN s.r.o. – reklamní agentura a grafické studio 

 


