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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. 2020 projednala a schválila výroční zprávu o činnosti 

školy za školní rok 2019/2020.  

Školská rada je nyní ve složení:  

Andrea Kopcová, Olga Doláková a Petr Gerych a byla zvolena 16. 10. 2019. 
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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 2019 nastoupilo ke vzdělávání ve všech čtyřletých oborech a ve dvouletém zkráceném 

pomaturitním studiu celkem 115 žáků, z toho 31 chlapců a 84 dívek. Školu navštěvovalo 12 

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 3/2 5 0 0 0 2,23 

Výtvarné 2.A 4/1 5 0 0 0 2,21 

zpracování kovů 3.A 5/0 3 1 1 0 2,24 

a drahých kamenů 4.A 4/0 1 0 3 0 2,70 

 1.Z 7/1 1 0 0 7 1,42 

        

82-41-M/16 1.D 2/0 1 0 1 1 3,25 

Kamenosochařství 1.S 7/0 6 0 1 1     2,41 

 2.D 3/1 3 0 1 0 2,63 

 2.S 3/1 3 0 1 0 2,32 

 3.S 4/1 2 0 2 1 3,03 

 4.S 0/1 1 0 0 0 2,86 

 1.SZ 8/3 0 5 0 6 1,52 

 2.SZ 4/0 0 0 0 4 0 

        

82-41-M/17 1.M 8/3 9 1 1 0 2,00 

Multimediální 1.MZ 0/1 0 1 0 0 1,25 

tvorba 2.M 7/4 10 1 0 0 1,84 

 3.M 5/1 3 1 1 2 2,44 

 4.M 9/7 11 0 4 1 2,57 

        

Celkem 110 83/27 64 10 16 23 2,29 

 

 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí bylo velmi ovlivněno mimořádnými opatřeními 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s pandemií nemoci covid-19.  

Od 11. března 2020 probíhalo vzdělávání distančním způsobem prostřednictvím ICT 

technologií. 

Závěrečné pololetní hodnocení se řídilo doporučeními Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy. 
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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 3/2 5 0 0 0 1,90 

Výtvarné 2.A 4/1 5 0 0 0 1,99 

zpracování kovů 3.A 5/0 4 1 0 0     1,77 

a drahých kamenů 4.A 4/0 3 1 0 0 2,38 

 1.Z 7/1 1 0 0 7 1,46 

        

82-41-M/16 1.D 2/0 1 0 0 1 1,21 

Kamenosochařství 1.S 7/0 6 0 0 1     1,71 

 2.D 3/1 4 0 0 0 2,29 

 2.S 3/1 3 0 0 1 2,09 

 3.S 4/1 4 0 0 1 2,34 

 4.S 0/1 1 0 0 0 2,43 

 1.SZ 7/3 0 0 0 10 0 

 2.SZ 4/0 0 0 0 2 0 

        

82-41-M/17 1.M 8/3 8 2 0 1 1,55 

Multimediální 1.MZ 0/1 0 0 0 1 0 

tvorba 2.M 7/4 10 1 0 0 1,58 

 3.M 4/1 3 1 0 1 1,67 

 4.M          9/6 15 0 0 0 2,51 

        

Celkem: 107 81/26 73 6 0 26 1,93 

 

 

 

 

AKTUALIZOVAT: 

V prvním pololetí školního roku byla udělena pochvala třídního učitele pěti žákům a 

pochvala ředitelky školy jedné žákyni. Napomenutí třídního učitele bylo uděleno čtyřem žákům 

a důtka třídního učitele dvěma. V druhém pololetí vzhledem k uzavření škol nebyla udělena 

žádná důtka ani pochvala.   
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Výsledky maturitních zkoušek  

K maturitní zkoušce v jarním termínu se přihlásilo 25 žáků. Společnou část státní maturitní 

zkoušky, tedy didaktický test z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka, absolvovalo 

20 žáků. Jeden žák neuspěl a konal opravnou maturitní zkoušku v podzimním termínu.  Ústní 

část společné státní maturitní zkoušky a profilové zkoušky konalo 20 žáků. Všichni uspěli. 

Praktickou část maturitní zkoušky zpracovávali žáci od 13. 5. 2020 do 27. 5. 2020. Termín 

maturitních zkoušek a zadání praktických maturitních prací byly upraveny tak, aby byly 

v souladu s mimořádnými opatřeními MŠMT vydaných v souvislosti s pandemií koronaviru. 

Zabývali se následujícími tématy: 

Obor: Téma, zadání: 

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

 
 
Osobní šperk jako talisman 
Výběr formy dle vlastního návrhu (brož, náramek atd.) 

 
82-41-M/16 
Kamenosochařství 
 

 
Počátky křesťanství - čas zjevení 
Objekt na zadané téma 

 
82-41-M/17 
Multimediální tvorba 
 

 
Příručka přežití v přírodě pro generaci Z 
Vícestránková příručka s propagačním videem 

 

 

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 
 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
82-41-M/16 
Kamenosochařství 
 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
82-41-M/17 
Multimediální 
tvorba 
 

 
11 

 
3 

 
1 

 
0 

 
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 

 
4 

 
4 

 
0 

 
 4 

 
0 

82-41-M/16 
Kamenosochařství 
 

 
5 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

82-41-M/17 
Multimediální tvorba 
 

 
16 

 
15 

 
4 

 
10 

  
1 

Celkem 25 20 4 15 1 

 

Poznámka:  

K podzimnímu opravnému termínu maturitní zkoušky se přihlásil 1 žák, který uspěl. 
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Prevence sociálně patologických jevů 

 

Vzdělávání na střední škole má významnou funkci v oblasti formování osobnosti 

mladých lidí. Základními cíli primární prevence rizikových 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 účastnila kurzu „Sociálně psychologické vzdělávání“, který zajišťuje 

organizace AZ-Help, z.s. Seminář byl zakončen v říjnu loňského roku. Taktéž se preventistka 

účastnila tradiční 12. krajské konference k prevenci rizikového chování dětí a mládeže 

v Malenovicích, která se konala 7. a 8. 10. 2019. Na konferenci jsou metodici seznamováni 

zejména s aktualitami a novými trendy v oblasti rizikového chování. 

Další vzdělávací akce proběhly formou on-line webinářů: 

Kurz základů rizikového chování na internetu (Národní úřad pro kybernetickou a informační 

bezpečnost) 

Začínáme učit s filmem (Jeden svět na školách, Člověk v tísni, o.p.s.) 

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.  

Tento školní rok byl i v oblasti prevence ovlivněn mimořádnými opatřeními v souvislosti 

s nákazou Covid-19. Některé plánované akce pro žáky byly odloženy   na podzim 2020, 

metodička se účastnila online vzdělávání a žákům touto formou poskytovala i materiály. 

 

Akce zaměřené na specifickou primární prevenci byly následující: 

září 2019 – Kybernetická bezpečnost, 2. ročníky (hodiny IVT) 

10. – 13. 9. 2019 – Adaptační kurz 1. ročníků  

10. 12. 2019 – Návykové látky a jejich účinky, 1. ročník (hodina ZPV) 

21. 1. 2020 – Akce MP Ostrava „Nebudu překvapen“ (právní vědomí, sebeobrana),  

2. a 3. ročník 
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Pravidelné besedy zaměřené na šikanu, kyberšikanu a bezpečné sexuální chování  

byly přesunuty na 1. pololetí následujícího školního roku. 

Žáci byli online seznámeni s materiály na prevenci zneužívání návykových látek  

(organizace Drop-in).  

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) – letos inovována na další období (2020 – 2025) 

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 2019/2020 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, 

formativní hodnocení a úpravy ŠVP. Od 11. března pak zejména na semináře k formám 

a metodám distanční výuky určené jak pro učitele jednotlivých předmětů, tak třídní učitele 

a vedení školy. 
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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 – N. Machiavelli: Mandragora 

Divadelní spolek Kašpar – W. Shakespeare: Macbeth (v rámci exkurze do Prahy) 

Národní divadlo – Stavovské divadlo – S. Zweig: Netrpělivost srdce (v rámci exkurze do Prahy) 

 

Výstavy a expozice: 

VŠB-TUO – Geologická sbírka  

VŠB-TUO – Exkurze do laboratoří univerzity 

Dolní oblast Vítkovic – Velký svět techniky 

 

Přednášky s besedou: 

Preventivní program Městské Policie Ostrava „Nebudu překvapen“  

(právní vědomí žáků, sebeobrana v nečekaných situacích) 

 

Žáci školy dále absolvovali odborné exkurze a kurzy v Ostravě, Štramberku a Praze.  

 

ART & SCIENCE  

5. 9. 2019 VŠB – TU Ostrava, 1. 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. 

· Představení oborů na VŠB-TU 

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

s průběhem a pravidly soutěže 

· 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.) 
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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. 

 

Uměno-historická exkurze 

20. – 22. 10. 2019 Praha, část žáků 2. - 3. ročníku 

Exkurze byla zaměřena na návštěvu Designbloku. Kromě centrálního prostoru s 200 

vystavovatelů na pražském Výstavišti se během Designbloku otevírá celá řada galerií, 

showroomů a pop-up shopů po celé Praze, které připravují speciální program pro návštěvníky. 

Součástí exkurze byla také návštěva dalších výstav, procházka městem, návštěva AVU 

a divadelního představení v divadle Kašpar v Celetné. 

Veletržní palác: Alberto Giacometti – retrospektivní výstava sochaře. 

Architektura: chrám Panny Marie před Týnem na Staroměstském náměstí, Staroměstská 

radnice, Prašná brána, kostel svatého Antonína z Padovy v Praze – Holešovicích 

Akademie výtvarných umění: Komentovaná prohlídka celé budovy včetně  návštěvy 

jednotlivých ateliérů. 

Divadlo v Celetné – W. Shakespeare: Macbeth 

 

Uměno-historická exkurze 

16. – 21. 12. 2019 Praha, 4. ročník 

Exkurze byla zaměřena na prohlídku památek v historickém jádru Prahy, konkrétně 

na prohlídku Pražského hradu včetně historické expozice Příběh Pražského hradu a návštěvu 

Obrazárny. Součástí exkurze byla také návštěva dalších aktuálních výstav, procházka Starým 

Městem a návštěva divadelního představení ve Stavovském divadle. 

Veletržní palác: výstava Skupina Ra - Vzkazy k přítomné hodině a stálé expozice věnovaná 

umění 20. a 21. století 

Anežský klášter: stálá expozice věnovaná gotickému umění 

Rudolfinum: Daniel Pitín – Papírová věž 

Národní divadlo – Stavovské divadlo: S. Zweig - Netrpělivost srdce 
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Lyžařský kurz 

25. – 31. 1. 2020 Staré Město pod Sněžníkem, 1. a 2. ročník 

Lyžařský a snowboardový kurz se uskutečnil ve skiareálu Kunčice, ubytování bylo v kempu 

Mamutov ležící v obci Chrastice. Kurz byl zaměřen na osvojení a zdokonalení lyžařských 

a snowboardových dovedností. Čtyřdenní výcvik byl vždy rozdělen do dvou bloků, mezi 

dopoledním a odpoledním blokem byla pauza na svačinu. V den příjezdu se nelyžovalo, žáci se 

ubytovali, seznámili se s provozním řádem ubytování a absolvovali první přednášku. 

 Žáci byli rozděleni do dvou skupin, lyžařské a snowboardové. Převládali žáci, kteří mají 

s tímto druhem aktivity zkušenosti, začátečníků bylo méně. Výuka se přizpůsobila po rozdělení 

do skupin dovednostem žáků.  

 Na kurzu žáci absolvovali přednášku zaměřenou na bezpečný pohyb na sjezdových 

tratích a sledovali komentovanou prezentaci k výuce jízdy na lyžích i na snowboardu. Protože 

na týden konání kurzu vyšel lunární Nový rok, tak nás studentka Tran původem z Vietnamu 

seznámila se zvyky, které provázejí tento svátek. Večerní program dále zahrnoval hry 

na posílení vztahů v kolektivu, deskové hry a zpěv s kytarou.  

 

Inovace a startup podnikání 

27. 2. 2020 Centrum podpory inovací VŠB – TU Ostrava, 3. ročník 

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

inspiraci ze startupové 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.  

Žáci mohli dále navštívit soutěž Startupů, během které bylo představeno pět produktů, z nichž 

byl následně vybrán vítěz nejlepšího návrhu odbornou porotou a hlasováním přítomných 

diváků. 
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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.  

 

Prezentace studentských prací: 

Dokonalé propojení, tak lze nazvat společnou práci studentů a pedagogů dvou škol - 

Střední odborné školy umělecké a gymnázia, s.r.o. v Ostravě - Zábřehu a Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity Ostrava při návrhu a realizaci kolekce šperků jako 

dárkových předmětů pro významné osobnosti, které v budoucnu navštíví univerzitu.  

Studenti naší školy byli osloveni univerzitou s jednoduchým zadáním, které vyústilo 

v celkem 15 klauzurních prací. Z těchto návrhů vybrala univerzita celkem pět, které se 

rozhodla realizovat. Vernisáž šperků se konala 31. října 2019, na VŠB-TUO za účasti rektora 

univerzity, ředitelky naší školy, autorů a dalších osob, bez kterých by tato ucelená kolekce 

nevznikla.  

Šperky byly navrhnuty jako klauzurní práce studentů naší školy, realizace odlévání kovů 

probíhala na Fakultě materiálově-technologické (FMT), minerály, které jsou vsazeny 

do šperků, dodala Hornicko-geologická fakulta (HGF). 
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Každý ze studentů pojal zadání ze svého úhlu pohledu a dle svého cítění.  Autorka – 

studentka Petra Brodská se inspirovala proběhlou výstavu GVUO, obrazem B. Bartoše a 

vytvořila bronzový šperk s názvem „Černá země“, vycházejíce z geografického tvaru města 

Ostravy, jejíž součástí univerzita je. Variantou je rovněž odlitek Ostravy umístěný na speciálně 

připraveném černém uhlí, tak symbolickým artefaktem pro Ostravsko. Lucie Swiechová  se 

inspirovala krystalickým tvarem souvisejícím s železem, které je součástí jak ocelových 

materiálů, tak také součástí krevního hemoglobinu. Chemický vzorec hemoglobinu byl 

základem pro tento šperk s názvem Krystalický pentagon. Šperk Heartbeat autorky Lenky 

Hankové je vyjádřením neoddělitelného spojení šperku a člověka. Kov a kámen dělí linie ve 

tvaru křivky srdečního rytmu. Ukazuje na skutečnost, že kov v jakékoliv podobě se vyskytuje 

jak v přírodě, tak i v člověku v jeho krvi. Adéla Španihelová se ve svém návrhu zaměřila na 

znaky jednotlivých fakult a zvolila v konečné fázi dva charakteristické prvky, se kterými dále 

pracovala – ozubené kolo a kámen.  Název šperku Move charakterizuje pohyb ozubeného kola 

a minerálu ametystu. 

Inspirací pro poslední šperk čerpala Viktorie Šupolová v dávných dobách. Každý pás, 

každá vrstva pod zemským povrchem v sobě nese příběh, který vypovídá o své době. Všechny 

vrstvy tvoří jeden kompaktní celek, na kterém stojí náš svět, proto dala šperku název Vrstvy. 

Myšlenka vytvářet vlastní šperky jako dárkové předměty pro významné osobnosti, které 

navštíví VŠB-TUO vznikla na Hornicko-geologické fakultě, VŠB-TUO v průběhu roku 2018. 

Možnost darovat  významným osobnostem, které navštíví univerzitu, originální a na univerzitě 

vytvořené šperky, byla výzvou. Myšlenka tvorby vlastních dárkových předmětů jako šperků 

soutěžila ve tvrdé konkurenci s komerčně snadno dostupnými a zajisté krásnými předměty od 

renomovaných šperkařských a bižuterních společností. 

V rámci dlouhodobě úspěšného partnerství naší školy s Moravskoslezskou vědeckou 

knihovnou v Ostravě zpracovali naši žáci 1. a 2. ročníku oboru Multimedia Grafika Design 

návrhy loga pro sérii přednášek „Věda ve vědárně.“ Zaměstnanci MSVK vybírali ze 

třiceti návrhů log. Protože kvalita předčila očekávání a vybrat z těch velmi zdařilých a vizuálně 

zajímavých návrhů ty nejlepší bylo těžké, rozhodli se odměnit tři nejúspěšnější žáky a osobně 

poděkovat všem zúčastněným. Vítězný návrh vypracoval žák 2. ročníku Filip Klečka a jeho 

logo bude knihovna využívat k propagaci. Dalšími oceněnými byli Kristýna Tinková a Jan 

Fišer. 
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Žáci se také účastní jak výtvarných soutěží, seminářů a workshopů, tak i jazykových, 

literárních a recitačních soutěží a přehlídek.  

Na mnohých českých školách se žáci snaží vytvářet své vlastní tiskoviny. Jejich kvalita 

je různorodá, a proto není bez zajímavosti jejich vzájemné srovnání. Do 13. ročníku 

celorepublikové soutěže „Školní časopis roku“ bylo letos přihlášeno celkem 385 periodik 

a náš ODRAZ  po ocenění v krajském kole postoupil do republikového finále! Vyhlášení 

výsledků celostátního kola soutěže proběhlo v aule Fakulty sociálních studií Masarykovy 

univerzity v Brně. V kategorii středních škol byla konkurence velmi silná, přesto se ODRAZ 

umístil na pěkné sedmé příčce a v kategorii „titulka“ byl porotou vybrán dokonce jako nejlepší 

ze všech! 

 

 

  

http://askcr.cz/casopis/
http://odraz.umelecka.cz/
http://askcr.cz/wp-content/uploads/2019/11/Celostatn%C3%AD-po%C5%99ad%C3%AD_vysledkov%C3%A1-listina2019-s-logy.pdf
http://odraz.umelecka.cz/
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Údaje o inspekční činnosti provedené českou školní inspekcí 

 

 Ve školním roce 2019/2020 neproběhla na škole kontrola České školní inspekce. 
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Základní údaje o hospodaření školy 

 
Přehled výnosů a nákladů za rok 2019 

 

 

Položka 

 

Částka v tis. Kč 

 

Výnosy celkem 13 490 

 

V tom: Školné 805 

 

            Dotace 12 629 

 

            Pronájmy 0 

 

            Ostatní výnosy 56 

 

Náklady celkem 13 270 

 

V tom: Spotřební materiál 

 

1 233 

            Voda a energie 425 

 

            Opravy a údržba 11 

 

            Ostatní služby 

 

1 113 

           Osobní náklady 10 168 

 

          Finanční náklady 50 

 

         Ostatní náklady 270 

 

Hospodářský výsledek 220 

 

 

 

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 2019 skončilo ziskem po zdanění ve výši 220 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 – TUO 

Spolupráce s VŠB-TUO byla započata již ve školním roce 2017/2018, kdy mohli žáci naší 

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

V tomto školním roce žáci naší školy představili své návrhy na reprezentativní dárkové 

předměty příslušných kateder VŠB-TU.  

 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 

Spolupráce školy a knihovny byla po řadě výstav prohloubena o spolupráci na tvorbě loga 

pro sérii přednášek „Věda ve vědárně“. A připravujeme fotografickou dokumentaci prostor 

vědecké knihovny. 

 

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 

FILM 21 – filmové a postprodukční studio 

Leemon – reklamní agentura a grafické studio 

 


