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Integrovaná střední škola polygraﬁcká,
Brno, Šmahova 110

A. Základní informace
o právnické osobě

vykonávající činnost škol,
školských zařízeních
Název
Sídlo
Právní forma
IČO
Zřizovatel
Adresa
pro dálkový přístup
Vedení školy
Ředitelka
Zástupkyně ředitelky,
teoretická výuka
Zástupce ředitelky,
praktická výuka
Vedoucí učitel
odborného výcviku
Vedoucí
ekonomického úseku
Správce budov
Školská rada
Předseda
Místopředseda
Zástupce zřizovatele
Zástupce zřizovatele
Zástupce zřizovatele
Člen
Člen
Člen
Člen

Integrovaná střední škola polygraﬁcká, Brno, Šmahova 110
Šmahova 110, 627 00 Brno
příspěvková organizace
00 226 467
Krajský úřad Jihomoravského kraje
www.isspolygr.cz
Ing. Jarmila Šustrová
Mgr. Dagmar Fránková
Zdeněk Černohlávek, Tomáš Pernes (od 1. 6. 2012)
Tomáš Pernes (od 25. 1. 2012), Bc. Eva Veselá (od 1. 7. 2012)
Hana Smutná, Soňa Kalová, DiS (od 1. 4. 2012)
Ing. Petr Zeman
Bc. Milan Heroudek
Lukáš Kubíček
Miluše Doová
PhDr. Tomáš Jilčík
Mgr. Bc. Filip Chvátal
Ing. Silva Foltýnová
Michal Kuttelwascher
Ing. Martin Novotný
Ondřej Ryčl

Školy a školská zařízení, jejichž činnost organizace vykonává
Název
Střední škola
Školní jídelna – výdejna
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kapacita*
732
300

2

B. Přehled oborů vzdělávání
Kód

Obor vzdělávání

Kapacita

34-41-M/001
34-41-M/01
34-42-M/001
34-42-M/01
34-52-L/001
34-52-L/01
34-53-L/002
34-53-L/01
34-57-L/001
34-57-L/01
34-53-H/01
34-52-H/01
34-57-H/01

Polygraﬁe – dobíhající obor
Polygraﬁe
Obalová technika – dobíhající obor
Obalová technika
Tiskař na polygraﬁckých strojích – dobíhající obor
Tiskař na polygraﬁckých strojích
Reprodukční graﬁk pro média – dobíhající obor
Reprodukční graﬁk pro média
Technik dokončovacího zpracování tiskovin – dobíhající obor
Technik dokončovacího zpracování tiskovin
Reprodukční graﬁk (zkrácené studium)
Tiskař na polygraﬁckých strojích (zkrácené studium)
Knihař (zkrácené studium)

136
136
128
128
120
120
170
170
56
56
42
42
36

kapacita* – nejvyšší povolený počet žáků, studentů, lůžek a stravovaných podle rozhodnutí o zápisu do
rejstříku škol a školských zařízení

C. Přehled pracovníků školy
C1. Počty pracovníků školy
Útvar

Funkce

Pedagogičtí pracovníci

ředitel
učitel
v tom zástupce ředitele
asistent pedagoga
trenér
vychovatel

1
36,9
2

celkem

37,9
13,238

Nepedagogičtí pracovníci
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Počet na SŠ

3

C2. Věkové složení pedagogických pracovníků
Učitelé na SŠ
muži ženy

Věk
do 35 let
35–50 let
nad 50 let
Důchodci
celkem

Učitelé na VOŠ
muži
ženy

Ostatní
muži ženy

4
4,1
4
0

5,2
14,8
5,8
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

12,1

25,8

0

0

0

0

C3. Poradenské služby na školách
Fyzický
počet
výchovný poradce
školní metodik prevence

Kvaliﬁkace,
specializace

Dosažené
vzdělání

1
1

do 35 let

Věková struktura
35–50 let
nad 50 let

VŠ
VŠ

důchodci

1
1

D. Údaje o přijímacím řízení
Obor
kód

1. kolo – počet

název (forma)

Další kola – počet

Celkem (k 31. 8. 2011)

přihlášených

přijatých

přihlášených

přijatých

přijatých

záp. lístky

2

2

30

28

34-53-L/01

Reprodukční graﬁk pro média

76

28

34-57-L/01

Technik dokonč. zprac. tiskovin

6

5

9

9

14

9

34-52-L/01

Tiskař na polygr. strojích

8

7

12

12

19

13

34-41-M/01

Polygraﬁe

18

13

22

16

29

15

34-42-M/01

Obalová technika

34

18

1

1

19

15

34-53-H/01

Reprodukční graﬁk

30

21

20

12

33

21

34-52-H/01

Tiskař na polygr. strojích

56

12

4

4

16

12

34-57-H/01

Knihař

51

24

15

13

37

24

279

128

85

69

197

137

celkem
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E1. Výsledky
maturitních zkoušek

Obory vzdělávání

Počet žáků

Prospěli

konajících zkoušku

s vyznamenáním

81

5

65

11

3

81

5

65

11

3

denní forma

celkem

Prospěli

Neprospěli

Nepřipuštění
ke zkoušce

E2. Výsledky
závěrečných zkoušek
Počet žáků

Prospěli

konajících zkoušku

s vyznamenáním

0

0

0

0

0

– 1leté zkrácené studium

39

15

24

0

2

celkem

39

15

24

0

2

2leté obory

Prospěli

Neprospěli

Nepřipuštění
ke zkoušce

3leté obory
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F. Údaje o dalším vzdělávání
pedagogických
a nepedagogických
pracovníků
Typ kurzu/školení

Počet zúčastněných

Pedagogové
Změny ve školské legislativě
Celoživotní vzdělávání v rámci OPVK
Rozvoj klíčových kompetencí v praxi
Počítač ve výuce
Komunikace v hodinách ČJ
Výběrová řízení
Vnitřní kontrolní systém
Multimediální prvky ve výuce
Zadavatel maturitní zkoušky
PC jako lego
Školení systém XMF
Osvědčení předsedy maturitní komise
Školní klima
Celoživotní vzdělávání UNIV 2 KRAJE
Právo ve škole
Lektor vzdělávání dospělých UNIV 2 KRAJE
Multimediální výchova pro učitele ZŠ a SŠ
Adobe ﬂash
Stížnosti a jejich řešení
Podpora respektování životního prostředí
Čtením a psaním ke kritickému myšlení
EU – peníze středním školám
Comenius
Hodnotitel písemných prací a ústní zkoušky
Konverzace AJ
Marketing projekt UNIV 2 KRAJE
Bezpečně v kyberprostoru

2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
3
2
4
3
3
3
1
2
1
5
12
1
1
13
1
2
1

Nepedagogové
Personalistika a odměňování
Hospodaření s majetkem příspěvkových organizací
Zařazování zaměstnanců do platových tříd
Daňové povinnosti příspěvkové organizace
Vedení personální agendy
Zákoník práce a zákon o speciﬁckých zdravotních službách
Změny v platových předpisech
Roční vyúčtování daně
Výroční zpráva 2011/2012
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G. Údaje o aktivitách
a prezentaci školy
na veřejnosti
G1. Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
Projekt Partnerství škol Comenius – Chorvatsko, Slovensko, Španělsko, Polsko
Projekt „Do světa“ – týdenní jazykově-poznávací pobyt žáků v Dolním Rakousku
Soutěž dovednosti mladých graﬁků 2012
soutěž proběhla ve dnech 15.–17. května 2012
Umístění zúčastněných škol:
1. Integrovaná střední škola polygraﬁcká, Brno
2. Střední škola propagační tvorby a polygraﬁe, Velké Poříčí
3. Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy, Zlín
4. Střední odborná škola mediální graﬁky a polygraﬁe, Rumburk
5. Střední škola polygraﬁcká, Olomouc
6. Stredná odborná škola, Kalná nad Hronom, SR
7. Střední škola polygraﬁcká, Praha 7
8. Stredná odborná škola, Košice, SR
9. Gymnázium a Střední odborná škola, Přelouč
10. Stredná odborná škola polygraﬁcká, Bratislava, SR
Soutěž zručnosti mladých knihařů 2012
soutěž proběhla ve dnech 21.–23. března 2012
Umístění zúčastněných škol:
Kategorie A
1. Integrovaná střední škola polygraﬁcká, Brno
2. Integrovaná střední škola polygraﬁcká, Brno
3. Střední škola polytechnická – Centrum odborné přípravy, Zlín
4. Střední odborná škola a odborné učiliště, Lanškroun
Umístění zúčastněných škol:
Kategorie B
1. Střední škola Mesit, Uherské Hradiště
2. Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Bratislava, SR
3. Odborné učiliště a praktická škola, Brno
4. Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Bratislava, SR
5. Odborné učiliště, Hostinné
6. Spojená škola internátna, Levoča, SR

Výroční zpráva 2011/2012

7

G2. Mimoškolní aktivity
Žák 2. ročníku oboru Reprodukční graﬁk pro média Marek Novoměstský zorganizoval první ročník
fotosoutěže 2012
Návštěva Národního technického muzea v Praze 2012
Návštěva veletrhu DRUPA 2012
Prezentace školy ve Vaňkovce
Exkurze do papíren Větřní
Poznávací zájezd do Osvětimi
Zapojení do projektu Škola podporující zdraví
Cvičení Pilates pro zaměstnance ISŠP
Projekt UNIV 2 KRAJE
Projekt UVIV 3
Dny otevřených dveří v ISŠP
Náborové akce pro zájemce o studium na naší škole
Muzejní noc Brno, stánek školy (Michaela Hanáková a žáci školy)
Reda Brno – exkurze
Seminář SČK – Kyjov
Tiskárna Matula – exkurze
Moravská typograﬁe – exkurze
THB Havlíčkův Brod – stáž žáků (Technik dokončovacího zpracování tiskovin)
Státní okresní archiv Rajhrad – exkurze
Moravský zemský archiv města Brna – výstava Jan Perůtka, Krásná knižní vazba
Odborná přednáška vedená pracovníky společnosti KOMORI
Školení společnosti Kurz pro žáky 2., 3. a 4. ročníků a pedagogy
Cesta Jihomoravského kraje – Kurz emoční inteligence
Výstava prací Soutěže dovednosti mladých graﬁků v Galerii na Radlase, kterou provozuje RWE
Výstava práce žáků ze soutěží v muzeu města Kyjov
CPI Moravia Book, Pohořelice – exkurze
Muzeum knihy Žďár nad Sázavou – exkurze
Exkurze do brněnského studia České televize
Stáž projektu Rozvoj partnerství technicky zaměřených středních škol v Mladé Boleslavi

G3. Účast žáků a studentů školy v soutěžích
Soutěž Svět papíru
Soutěž o návrhy stíracích losů Sazka, a. s.
Mladý obal
Středoškolská odborná činnost
Soutěž zručnosti mladých knihařů – 1. a 2. místo
4. ročník archivní knihvazačské soutěžní přehlídky v Českých Budějovicích – 1. místo
Ospap a Sevt – soutěž – 2. místo
Soutěž dovednosti mladých graﬁků – 1. místo v celkovém hodnocení
(1. místo za zpravodaj a 1. místo za plakát)
Soutěž zručnosti mladých tiskařů v míchání barev – školní kolo
Soutěž tiskařů v kreativitě – školní kolo
1. ročník fotograﬁcké soutěže
Soutěž o graﬁcký návrh loga Pedf MU – 1. místo
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G4. Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty
Amos CZ, a. s., Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha
Amylon a. s., Švermova 117, Havlíčkův Brod
Anamax, s. r. o., Trtílkova 22, 612 00 Brno
ARTRON s. r. o., Růžové náměstí, Boskovice
Brněnská drutěva, v. d., Bohunická 81, Brno
CatCut, s. r. o., velkoplošná tiskárna
Centa spol. s r. o., Vídeňská 102/113, Brno
CONY CZ, s. r. o., Cejl 20, Brno
CPI Moravia books, s. r. o., Brněnská 1024, Pohořelice
Ctrl P s. r. o., Bezručova 17a, 602 00 Brno
F.I.Z. spol. s r. o., Vojanova 2b, 615 00 Brno
Fastforward, s. r. o., Šlapanická 14, 627 00 Brno
GRAFEX, spol. s r. o., Kolonka 304, Adamov
Graﬁcké studio černá a ﬁalová, Příkop 18/20, Brno
GRAFIE CZ, s. r. o., Křišťanova 1789/17, 130 00 Praha
H.R.G., spol. s r. o., J. E. Purkyně 916, Litomyšl
HART tašky, s. r. o., Prokopových 1, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Hula s. r. o., Palouky 616, Hostivice
Josef Strnad, V Řekách 222, Solnice
Karel Matula, Olomoucká 27, Brno
KOMORI Czech Branch, Poříčí 2465/28, 678 01 Blansko
KURZ Czech & Slovak, Za Humny 749/16, Střelice u Brna
Ligum spol. s r. o., M. Švabinského 4697/30a, Jablonec nad Nisou
Mafra Olomouc, vydavatelství novin
Marbach – Česká republika, spol. s r. o.
Model obaly Opava – exkurze, získání papíru pro výuku
Moraviapress a. s., U Póny 3061, Břeclav
Moravská typograﬁe
OSPAP a. s., K Hrušovu 4/292, Praha
POINT CZ, Údolní 6, Brno
POLYGRA a. s., Palackého 150, Brno
PREMIAin, s. r. o., Mírová 1231/13, Brno
Print Media Academy
Proex2000, s. r. o. – zakoupení stojanů na výstavy
REDA a. s., Hviezdoslavova 55, Brno
ReproMat, a. s., U Stavoservisu 659/3, 108 00, Praha 10
S+K Label, s. r. o., Kuřim
SINKA reklama, spol. s r. o., Havlíčkův Brod
Společenstvo českých knihařů
Spolupráce s polygraﬁckými ﬁrmami na náborových akcích
Studio Vémola, Fryčajova 149, 614 00 Brno
Svaz polygraﬁckých podnikatelů
Technické muzeum Brno
TFP universal a. s., Na Spojce 116, Částice
Tiskárna Hana Nosová, Koperníkova 21, Brno
Tiskárna Helbich a. s., Valchařská 36, Brno
Tiskárny Havlíčkův Brod a. s., Husova 1881, Havlíčkův Brod
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UNIWARE Service, Hořovice
V.E. Tercie, s. r. o., Veveří 41, 602 00 Brno
Veletrhy Brno
Vladimír Dilhof – T.D.V. tiskárna, Vídeňská 282/80, Brno
VOSS Žádovice s. r. o., Žádovice 89
VOŠTĚP spol. s r. o., Horova 48, Brno
Westvaco
Sponzoři:
Brněnská Drutěva, v. d., Bohunická 81, 619 00 Brno
Finidr s. r. o., Lípová 1965, 737 01 Český Těšín
Karekpol s. r. o., Husovická 1, 614 00 Brno
Miluše Doová, Úvoz 435/90, 602 00 Brno
Miroslav Mikulík, Lipová 692, 691 25 Vranovice
Mlénský s. r. o., Rumiště 8, 602 00 Brno
Občanské sdružení Orry Areo Fun, Přačská 111, 106 00 Praha 10
Společenstvo českých knihařů, Martinovská 1679, 250 01 Brandýs nad Labem
Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina, Budínská 2, 627 00 Brno
Testing Lab s. r. o., Šmahova 111c, 627 00 Brno
Typograﬁcké studio LUK, Lubomír Koláček, Koperníkova 21, 615 00 Brno

G5. Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje

Typ vzdělávání (příp. název kurzu)

Moraviapress a. s., U Póny 3061, Břeclav – školení knihařů
Moraviapress a. s., U Póny 3061, Břeclav – školení pracovníků DTP
UNIV 2 KRAJE – Operátor DTP/Reprodukční graﬁk
UNIV 2 KRAJE – Designér/Reprodukční graﬁk
UNIV 2 KRAJE – Knihař na knihařských strojích
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délka
(dní)

počet
vyškolených
osob

1
15
12,5
12,5
12,5

14
4
10
7
11
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H. Údaje o výsledcích
inspekční činnosti
provedenou
Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2011/2012 byla provedena ve dnech 24. až 26. dubna 2012 inspekce Českou školní
inspekcí.
Předmět inspekční činnosti: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného
střední školou podle § 174 ods. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy
a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 ods. 2 písm. c) školského zákona.

CH. Poskytování informací
podle zákona
č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu
k informacím
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech údajů,
které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech
podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0
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Základní údaje
o hospodaření školy
Integrovaná střední škola polygraﬁcká, Brno, je příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou
ze dne 13. června 1994. V souladu s ustanovením § 14, § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byla vydána Nová zřizovací listina příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, schválená Zastupitelstvem Jihomoravského kraje usnesením
č. 261/05/Z 4 ze dne 16. června 2005 pod čj.: 98/55.
Hlavní účel a tomu odpovídající předmět činnosti:
Příspěvková organizace vykonává činnost střední školy, poskytuje střední vzdělávání, její činnost se
řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy k zákonu.
Dále vykonává činnost školní jídelny-výdejny.
Na hlavní účel příspěvkové organizace navazují doplňkové činnosti:
– pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
– realitní činnost (nájem nebytových prostor a nájem bytu)
– reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Účetnictví je vedeno v souladu se Zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb. ze dne 12. prosince 1991
ve znění všech pozdějších novel a dodatků. Je vedeno samostatně za hlavní, za doplňkovou činnost
a byl vytvořen i samostatný okruh účtování v souvislosti s realizovaným projektem „Laboratoř analýzy
materiálu a kontroly kvality tisku pro zvýšení konkurenceschopnosti žáků ISŠP“, který je realizován od
23. dubna 2012 do 31. března 2015. Účetní zápisy jmenovaného projektu jsou doloženy účetními
doklady, které obsahují veškeré náležitosti účetního dokladu dle výše uvedeného zákona o účetnictví.
Účetnictví je vedeno samostatně pomocí prostředků výpočetní techniky a technických nosičů dat, je
vedeno v souladu s projekčně programovou dokumentací, která odpovídá všem příslušným ustanovením zákona č. 563/91 Sb., zákon o účetnictví v platném znění.
Integrované střední škole polygraﬁcké byl k vlastnímu hospodářskému využití předán do správy následující nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele:
– budova na ulici Šmahova 110, kde je sídlo organizace, ředitelství, praktické a teoretické vyučování
žáků
– budova na ulici Kudelova 6, kde probíhá teoretická výuka žáků
V budovách školy není tělocvična, výuka tělesné výchovy probíhá na blízkých základních a středních
školách. Žáci využívají školní knihovnu v budově Kudelova 6.
Odborná stránka výuky je doplňována a rozšiřována odběrem odborných časopisů a vybaveností
odborných knihoven v budově teorie a praktického vyučování, formou exkurzí do polygraﬁckých ﬁrem,
využíváním audiovizuální techniky a spoluprací s odborníky v oblasti polygraﬁe.
Plnění věcných úkolů pro jiné odběratele:
V rámci odborného výcviku zajišťuje škola produktivní činností žáků předtiskovou přípravu, tisk a knihařské zpracování veškerých tiskovin pro vlastní potřebu školy i pro externí zákazníky.
Struktura odběratelů:
Škola zajišťuje pro široký okruh odběratelů tisk navštívenek, pozvánek, prospektů, brožur a konečné
zpracování veškerých tiskovin. Mezi odběratele patří zejména školy, zdravotnická zařízení, městské
úřady, státní organizace, podnikatelé i soukromé osoby. Zakázky si odběratelé zadávají na základě
objednávky, případně smlouvy o dílo.
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5. ročník Slatinského krosu
a MČR v přespolním běhu
postižených
VSK Univerzita Brno a Speciální olympiáda Česká republika pořádali dne 10. záři 2011 5. Ročník Slatinského krosu a MČR v přespolním
běhu mentálně postižených.
Diplom závodu

5. ročník krosového běhu
Pod záštitou MČ Brno-Slatina

DIPLOM
za 1. místo
v kategorii:
v kategorii:
mentálně
nejmladší
postižení
děti (06
– dívky
a mladší)
(96–97)
Pořadatel:

VSK Univerzita Brno – oddíl atletiky
Speciální olympiáda Česká republika

trať: 1500
100 mm

čas:

Brno-Slatina 10. 9. 2011

Ředitel závodu:

Sponzor akce:

Byl to běh na počest Shiver Kennedyové, zakladatelky Speciální olympiády a konal se v brněnské části Slatina, kde máme naši školu.
Závodit mohla široká veřejnost ve všech věkových kategoriích a různých délek tratí.
Naše škola se podílela na přípravě a vytištění diplomů pro úspěšné
závodníky.
Ředitelem závodu byl Mgr. Lukáš Plachý a Mgr. Petr Kotyza pro mentálně postižené.
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Knihvazačská soutěž
České Budějovice
Dne 23. záři 2011 bylo v Českých Budějovicích slavnostní vyhlášení
3. Archivní knihvazačské soutěže. Proběhla zde zároveň výstava všech
soutěžních prací. Soutěžilo se ve třech kategoriích – pracovníci v archivech, studenti a pracovníci mimo archivy (knihaři, kteří pracují i na „volné
noze“, vyučující).
Zahájení
slavnostního předávání cen
v Českých Budějovicích

Odborná porota hodnotila celkem 57 anonymně dodaných soutěžních prací a rozhodla o udělení prvních míst a čestných uznání.
Naše žákyně Nikol Klimešová získala 1. místo za výtvarné pojetí knihy
v konkurenci 12 středních a vysokých škol. Soutěže se zúčastnily i další
žákyně Jana Šenkýřová a Alice Horáková.
Vítězka Nikol Klimešová

Úspěchy oboru Technik dokončovacího zpracování nejsou v posledních letech ojedinělé, na soutěžích mívají často úspěchy.
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Prezentace naší školy
v Galerii Vaňkovka
Ve dnech 28. října až 3. listopadu 2011 se konala prezentace naší
školy v nákupním centru Galerie Vaňkovka.
Výstava obsahovala přehled oborů vzdělání a praktické výuky, ukázky odborných prací žáků, výstavy, soutěže a další akce, kterých se žáci
účastní.
Panely na prezentaci

Pozvaní byli nejen sponzoři – reklamní agentura Mr. Magic a stavební ﬁrma Proex, ale i primátor města Brna, Bc. Roman Onderka, MBA,
a náměstkyně Ing. Jana Bohuňovská.
Prezentace se uskutečnila proto, abychom naši školu představili široké veřejnosti a získali i touto cestou budoucí žáky.
Záběr na výstavu panelů
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Vzdělávání zaměstnanců
ﬁrmy Moraviapress a. s.
Dne 18. listopadu 2011 a dne 5. dubna 2012 v rámci projektu
Systém obecného vzdělávání zaměstnanců ﬁrmy Moraviapress a. s.
na naší škole proběhlo školení pod názvem Dokončovací zpracování tiskovin. Účastnilo se 17 a 10 pracovníků, pracujících na pozicích řezač,
obsluha linky na zpracování vazby V1 a V2 a skládacích strojů.
Exkurze ve ﬁrmě Helbich

Školení jsme začali netradičně exkurzí do Tiskárny Helbich, a. s. Následně v prostorách školy na Šmahově ulici pokračovalo seznámení
s výkladem základních pracovních operací, technologickými postupy,
stroji a zařízeními, materiály k výrobě, s výstupní kontrolou a kvalitou
knižní produkce. Byly promítnuty powerpointové prezentace knihařských
„Vyučování“ na Šmahově ul.

strojů – drátošička, lepící stroje, níťovky – níťošičky, skládací stroje a řezací stroje. Na závěr školení byla účastníkům předvedena názorná ukázka práce na jednonožové řezačce, drátošičce a zlatícím razícím lisu.
Výroční zpráva 2011/2012
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Odborné přednášky
od společnosti KURZ
Dne 1. prosince 2011 a dne 28. února 2012 se v prostorách školy na
Šmahově ulici uskutečnily odborné přednášky. Naši žáci byli seznámeni
s technologickými možnostmi produktů společnosti KURZ.
Přednášející Svetlana Semanská poutavě a názorně předvedla, čím se
její společnost zabývá.
Záběr z přednášky

Rozsáhlé portfolio aplikací metalických folií a dalších produktů KURZ
koresponduje se všemi obory vzdělávání ve škole.
Ukázky aplikací produktů
společnosti KURZ

Výroční zpráva 2011/2012
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DO SVĚTA
Poznávací zájezd do Rakouska
Ve dnech 10. až 16. prosince 2011 se 14 žáků a dva pedagogové naší
školy zúčastnilo poznávacího zájezdu do Dolního Rakouska. Cílem zájezdu bylo rozšíření odborné slovní zásoby v rámci anglického i německého
jazyka, celkové zlepšení jazykových znalostí, rozvoj řečových schopností,
nácvik čtení s porozuměním.
Účastníci zájezdu

Exkurze do několika tiskáren, odborných škol, návštěva muzea písemností a dalších kulturních a historických památek obohatily zase odborné
znalosti žáků.
Jako výstup z projektu byla vytvořena elektronická prezentace, která
je doplněná fotkami a videoprojekcí. Prezentace je zhotovena v českém,
německém i anglickém jazyce.
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Soutěž – návrh logotypu
elektronického kurzu
Studentský projekt Masarykovy univerzity vyhlásil na podzim 2011
soutěž o logo, které je určeno pro elektronický kurz, který je volitelným
předmětem na této univerzitě.
Kurz se zabývá metodami kreativního psaní odborných textů a schopností orientovat se v akademických textech a má název Metody kritického myšlení.
Vítězné logo

Logo je používáno jak na webových stránkách, tak ve všech studijních
materiálech, propagačních letáčcích a drobných reklamních předmětech.
Soutěže se zúčastnili žáci školy, převážně ze třetích ročníků. Vítězem
se stal Daniel Pánovec, žák třetího ročníku, a tudíž získal i ﬁnanční odměnu, která vítězi náležela.
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Veřejná sbírka
Fondu Sidus, o. p. s.
Integrovaná střední škola polygraﬁcká, Brno, Šmahova 110 se
zúčastnila veřejné sbírky č. MHMP/829165/2009 Fondu Sidus, o. p. s.,
ve školním roce 2011/2012.
Pro tuto sbírku škola utržila 599 Kč. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji, které budou na Pediatrické klinice UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětské klinice
Fakultní nemocnice Olomouc.
Udělený certiﬁkát

Školní rok 2011/2012
Certifikát
udělený
Integrovaná střední škola polygrafická
Šmahova 110, 627 00 Brno

za pomoc při veřejné sbírce č. MHMP/829165/2009 Fondu Sidus, o.p.s.. Výnos ze
sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji - určeno
pro Pediatrickou kliniku UK 2.LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou kliniku
Fakultní nemocnice Olomouc
vydaný dne 21.3.2012
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Školní soutěž tiskařů
v míchání barev
Jak je již tradicí na naší škole, pořádá se každým rokem soutěž mezi
žáky oboru Tiskař na polygraﬁckých strojích v míchání barev.
Do soutěže se zapojili žáci druhého a třetího ročníku.
Každý ze soutěžících měl za úkol namíchat dva barevné odstíny podle
Pantone vzorníku a vytisknout na stroji Romayor. Následným měřením
Záběr z vyhodnocení soutěže

spektrálním fotometrem byla zjištěna barevná odchylka delta E, následně
aritmetickým průměrem stanovena konečná odchylka delta E. Podle velikosti odchylky vzniklo konečné pořadí soutěžících.
Pořadí soutěžících:
1. Jan Pražák, G3B
2. Libor Knotek, G3B
3. Kateřina Kuchyňová, G2A
3. Richard Kumr, G3B
Diplom soutěže

Integrovaná střední škola polygraﬁcká, Brno, Šmahova 110

DIPLOM

Soutěž mladých tiskařů v míchání barev 2012

místo

Jan Pražák G3B
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Výstavka prací žáků školy
V úterý dne 10. dubna 2012 mohli rodiče zhlédnout v prostorách jídelny na Kudelově ulici výstavku prací žáků naší školy. Prezentovaly se zde
všechny obory zastoupené různým počtem ukázek.
Rodiče tak mohli získat přehled o tom, co jsou jejich děti schopny vytvořit, co zvládnou a co umějí vytvořit v Odborném kreslení.
Vystavené práce

Záběr na výstavku
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Mezinárodní soutěž
zručnosti mladých knihařů
Soutěž byla vyhlášena ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky, č. 8/2011, a záštitu nad soutěží převzal
Jiří Ides, starosta městské části Brno-Slatina.
Organizátoři soutěže:
Společenstvo českých knihařů, Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.,
Integrovaná střední škola polygraﬁcká, Brno, Šmahova 110
Výrobky vytvořené před soutěží,
práce našich žáků

Soutěžilo se ve dvou kategoriích, kategorii A a kategorii B (žáci se
změněnou pracovní schopností) ve dnech 21. až 23. března 2012.
Přijely jak školy z České republiky, tak ze Slovenska.
Hodnotily se výrobky vytvořené před soutěží i v rámci soutěže. Součástí zápolení byl i vědomostní test.
Ředitelka ISŠP Ing. J. Šustrová
a pan Jiří Ides, starosta
městské části Brno-Slatina,
který převzal záštitu nad soutěží
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Výsledky soutěže
Kategorie „A“
1. Integrovaná střední škola polygraﬁcká, Brno, Šmahova 110
2. Integrovaná střední škola polygraﬁcká, Brno, Šmahova 110
3. Střední průmyslová škola polytechnická
– centrum odborné přípravy, Nad Ovčírnou 2528, Zlín
4. Střední odborná škola a střední odborné učiliště,
Kollárova 445, Lanškroun
Kategorie „B“
1. Střední škola Mesit, o. p. s., Družstevní 818, Uherské Hradiště
2. Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím,
Mokrohajská 1, Bratislava
3. Odborné učiliště a praktická škola, Lomená 44, Brno
4. Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím,
Koceľova 26, Bratislava
5. Odborné učiliště, Mládežnická 329, Hostinné
6. Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 1, Levoča

Diplom soutěže
Integrovaná střední škola polygracká Brno, Šmahova 110

DIPLOM
soutěž zručnosti mladých knihařů
11. ročník, 21. až 23. března 2012

1. místo v kategorii B
Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště
Veronika Opletalová
Petra Kašná
Sabina Zbořilová

Záštitu nad soutěží převzal starosta městské části Brno-Slatina
pan Jiří Ides

Mgr. Ivana Vyhnalová

Ing. Jarmila Šustrová

Ing. Ludmila Dočkalová



Ředitelka ISŠP Ing. J. Šustrová,
žáci P. Talafant, L. Jelínek,
H. Dreslerová,
1. místo, kategorie A
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Národní technické muzeum
v Praze
17. května 2012 měli žáci druhých a třetích ročníků (G2A, G2B, P2
a G3A) možnost navštívit nově zrekonstruované Národní technické muzeum v Praze.
Kromě hlavní haly jsou v muzeu speciální dílny: fotograﬁcká, tiskařská
a astronomická.
Sázecí stroj Linotype

V tiskařské části jsme se seznámili s polygraﬁckou historií až k moderním dějinám v podobě starších počítačů Macintosh. Jsou zde zastoupeny všechny fáze polygraﬁcké výroby a jejich vývoj. Konkrétní stroje a zařízení pomohly žákům lépe pochopit moderní vývoj v polygraﬁi.
Fotograﬁcká dílna obsahuje vzácné daguerrotypie, včetně národní kulturní památky – daguerrotypie vzniklé před jejím patentováním, kterou
zhotovil a signoval sám Louis Daguerre. Vývoj zde sleduje fotograﬁi od
camery obscury až po první digitální fotoaparáty.
Astronomická dílna je plná sextantů, měřidel, modelů globusů a hvězdných map. V hlavní hale najdete veškeré dopravní prostředky – lodě, letadla, kola, motocykly, vlaky, automobily, balóny…
Protože se za těch pár hodin nedalo v muzeu vidět úplně vše, můžeme
se za rok opět těšit na další návštěvu tohoto technického skvostu.
Společná fotograﬁe
před budovou muzea
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Soutěž dovednosti
mladých graﬁků
Soutěž byla vyhlášena ve Věstníku MŠMT ČR, sešit 8, srpen 2011 jako
soutěž typu B v souladu s vyhláškou č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a ﬁnancování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.
Organizátorem soutěže byla Integrovaná střední škola polygraﬁcká,
Brno, Šmahova 110 a záštitu nad soutěží převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.
Ukázka zpravodaje RWE
1. úkol soutěže
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Soutěžily týmy oborů Reprodukční graﬁk pro média, Reprodukční graﬁk a Polygraﬁe. Přijely jak školy z České republiky, tak ze Slovenska, a to
ve dnech 15. až 17. května 2012, kdy se soutěž konala.
Pro soutěžní úkoly byly využity náměty aktivit skupiny RWE.
Hodnotily se práce vytvořené před soutěží i v rámci soutěže. První úkol
byl graﬁcký návrh a zpracování zpravodaje RWE „Žijeme na plný plyn“,
Výstavka soutěžních prací
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druhý plakát „Žijeme Londýnem“ a třetí obal na DVD „Žijeme českým ﬁlmem“.
Odborná porota posoudila a porovnala dosažené výsledky a určila
následující pořadí týmů:
Vyhodnocení jednotlivých úkolů
1. místo za 1. úkol (zpravodaj)
Integrovaná střední škola polygraﬁcká, Brno, Šmahova 110
1. místo za 2. úkol (plakát)
Integrovaná střední škola polygraﬁcká, Brno, Šmahova 110
1. místo za 3. úkol (obal DVD)
Střední škola propagační tvorby a polygraﬁe, Velké Poříčí
Celkové hodnocení
1. Integrovaná střední škola polygraﬁcká, Brno, Šmahova 110
2. Střední škola propagační tvorby a polygraﬁe, Velké Poříčí
3. Střední průmyslová škola polytechnická-COP, Zlín
Diplom soutěže
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Celkové vítězky soutěže,
B. Kratochvílová a L. Chatrná,
žákyně naší školy
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Odborný zájezd
na DRUPU v Německu
Pokud se v polygraﬁckém průmyslu zmíní název DRUPA, ihned se
zasvěceným vybaví miliony lidí, kteří na vlastní oči touží zhlédnout nové
technologie všech polygraﬁckých odvětví a inovací, které budou v budoucnu určovat směr a trendy tohoto krásného oboru.
V letošním roce se pod vedením a dozorem učitelů Ing. Zuzany Dvořákové, Ing. Lady Požárové a Karla Štarhy splnila touha a jet do Düsseldorfu na tuto akci šesti žákům školy. Cestu spoluﬁnancovalo občanské
sdružení Orry Aero Fun z Prahy.
Odjíždělo se ve středu 9. května 2012 a návrat byl v neděli ráno.
Výstava byla orientována především na digitální technologie, gravírovací a galvanizační systémy pro hlubotisk a také na expozice polygraﬁckých muzeí.
V různých pavilonech byly k vidění např. snášecí stroje k vazbě V1, V2,
níťovky atd. Největší zastoupení ovšem měly ﬁrmy produkující tiskové
stroje. Nesměli chybět takoví giganti jako je KBA, Heidelberg, Komori,
ManRoland, Müller Martini a jiné.
Věže tiskového stroje ManRoland

Účastníci zájezdu
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Muzejní noc
v Technickém muzeu Brno
Dne 19. května 2012 se učitelka Michaela Hanáková účastnila se
žákem třetího ročníku Patrikem Talafantem Muzejní noci v Technickém
muzeu v Brně.
V Uličce řemesel měla naše škola již potřetí zázemí s vystavenými
exponáty a ukázkou ručního vázání knih, kde si mohli návštěvníci sami
vyzkoušet knihu ušít. Návštěvníci také měli k dispozici knihařské nářadí,
a pokud měli zájem mohli si poslechnout i krátký výklad o zpracování
v ruční výrobě.
Ulička řemesel
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Vzdělávání zaměstnanců
ﬁrmy Moraviapress a. s.
Školení pro společnost Moraviapress a. s. probíhalo od 2. května 2012
do 28. června 2012 v rozsahu 120 hodin. Kurzu se zúčastnili čtyři zaměstnanci ﬁrmy.
Obsah kurzu byl koncipován jako základní seznámení s prací v graﬁckých programech a základy v předtiskové přípravě. Cílem školení bylo
účastníky naučit graﬁcké a technické zpracování několikastránkového
zpravodaje Morávka. Cíle bylo dosaženo bez větších problémů.
Lektory kurzu byli Bc. Eva Bartesová a Tomáš Fabián.
Byly i veselé okamžiky

Záběr z průběhu kurzu
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1. ročník
fotograﬁcké soutěže
Tento školní rok se uskutečnil 1. ročník fotograﬁcké soutěže. Organizátorem souteže byl žák školy Marek Novoměstský.
Soutěž byla vyhlášena v únoru 2012 a ukončena 30. dubna téhož roku.
Soutěže se zúčastnilo celkem 14 soutěžících s 51 hodnocenými fotograﬁemi na téma: Hudba, Noc, Sport.
Vítězná fotograﬁe
od Nikoly Žižlavské

Hodnotící komise rozhodla takto:
1. Nikol Žižlavská, 2. Marek Novoměstský, 3. Lenka Beránková.
Vernisáž s vyhlášením výsledků a předáním hodnotných cen proběhla
4. června v 18 hodin v brněnské kavárně Spolek, Orlí 22. Zde byly fotograﬁe vystaveny do konce června.
Sponzory soutěže byly obchod s fototechnikou Oehling, časopis Font,
časopis FotoVideo, Foto škola Brno, tiskárna Reda, společnost Redbull
a kavárna Spolek.
Vernisáž v kavárně Spolek
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Vzdělávací program
UNIV 2 KRAJE
V rámci projektu UNIV 2 KRAJE bylo ve školním roce 2011/2012 realizováno pilotní ověřování tří vzdělávacích programů – Operátor DTP/
Reprodukční graﬁk – 2. a 3. modul, Designér/Reprodukční graﬁk a Knihař na knihařských strojích. Cílem těchto ověřování, každé v rozsahu sto
vyučovacích hodin, bylo ověření možností školy i připravenosti lektorů na
proměnu ISŠ polygraﬁcké v Centrum celoživotního učení. Smyslem této
Fotograﬁe z probíhajícího kurzu

proměny je rozšíření vzdělávací nabídky školy také pro dospělé spoluobčany, mající zájem o rekvaliﬁkační programy polygraﬁckého zaměření.
Průběh pilotních ověřování byl více než uspokojivý, soudě z reakcí
absolventů pilotáží i samotných lektorů.

Záběr na účastníka kurzu
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Soutěž výtvarných prací
ﬁrem Ospap a SEVT
Soutěž žákovských a studentských výtvarných prací, kterou společně
pořádal Ospap a. s. a SEVT a. s., vyvrcholila dne 25. června 2012 v Litoměřicích, kde byly vyhlášeny výsledky, zahájena výstava a odměněni soutěžící.
Přihlášené práce byly rozděleny na práce základních a středních škol
a takto také hodnoceny.
Porota, kde byli mimo zástupců obou pořadatelů zastoupeni i odborníci – malíři a graﬁci, nakonec vybrala 3 nejlepší práce.
Získali jsme krásné 2. místo za knižní vazbu Snáře od žákyně
Jany Šenkýřové z G4B.
V kategorii škol jsme rovněž obsadili 2. místo.
Ozdobná kazeta a Velký snář

Cenu předal osobně pan Kříž
z Ospapu
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Exkurze
v České televizi Brno
Dne 21. června 2012 vyučující a žáci oboru Reprodukční graﬁk pro
média tříd G2A a G3A navštívili oddělení televizní techniky a graﬁcké pracoviště brněnského studia ČT.
Žáci a učitelé byli uvítáni vedoucím technického provozu Ing. Čermákem. V průběhu exkurze se žákům ochotně věnovali i další pracovníci
vysílací techniky. Nejvíce se žákům líbily mixážní pulty u zvukařů a mnoho
dotazů směřovali samozřejmě na televizního graﬁka.
Obě skupiny se v průběhu exkurze potkaly v televizním studiu, kde
právě končilo ranní vysílání, a mohly si prohlédnout aktuální nastavení
Televizní studio,
kde se vysílá Dobré ráno

dekorací, osvětlení a kamer. Funkce pojízdných vozů kamer si mohli žáci
dokonce vyzkoušet.
Exkurze byla kladně hodnocena jak samotnými žáky, tak i doprovodem
vyučujících.
U zvukařů
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Zájezd do Osvětimi
Dne 28. června 2012 se uskutečnil zájezd na místo bývalého koncentračního a vyhlazovacího tábora v jižním Polsku – do Osvětimi. Za druhé světové války bylo město Osvětim přičleněno k Německé říši a byl
zde postaven nejprve koncentrační tábor Auschwitz I v areálu bývalých
kasáren. Později, roku 1942, byl na druhé straně města vybudován rozsáhlý vyhlazovací tábor Auschwitz II – Birkenau (Březinka) a menší tábor
Auschwitz III – Monowitz u blízké vesnice Monowice. Žáci navštívili obě
místa, která jsou dnes přístupná pro turisty, a to Auschwitz II – Birkenau
a Auschwitz I, kde měli česky vedenou prohlídku.
Zájezd byl organizován s cestovní kanceláří Školní zájezdy, Brno.
Zúčastnilo se ho celkem 42 žáků a 2 učitelé – Ing. David Adamovský
a PhDr. Andrea Kousalová jako pedagogický dozor.
Vstupní brána

Záběr na tábor
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Projekt
Škola podporující zdraví
Škola se v roce 2011/2012 zapojila do programu Škola podporující
zdraví. Uvědomujeme si, že funkcí moderní školy není jen zprostředkovávání znalostí a dovedností, ale také výchova k odpovědnosti ke zdraví.
Chceme proto všestranně podporovat rozvoj zdravého mladého jedince.
Prvním cílem bude vytvoření pohody prostředí, což například umožní
žákům prvních ročníků bezstresový přechod na střední školu a adaptaci na nové prostředí i kolektiv. Pozornost chceme věnovat mezilidským
vztahům, rozvoji humanistických postojů, zdravé výživě, pohybové aktivitě, ale i vylepšení věcné stránky prostředí školy.
Druhý pilíř pak spatřujeme ve zdravém učení. Rádi bychom naučili žáky
smysluplnému učení, motivovali je k celoživotnímu učení, poskytovali jim
při hodnocení dostatek zpětné vazby a podporovali rovněž další vzdělávání zaměstnanců školy.
Přednáška pro zaměstnance

Není nad názornou ukázku
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Třetí oblastí, na kterou chceme zaměřit pozornost, je otevřené partnerství. Chceme být školou založenou na demokratických principech,
neustále rozvíjet spolupráci se sociálními partnery a rozšiřovat tak funkci
školy o další druhy činností i o další skupiny uživatelů.
V rámci tohoto projektu proběhly tyto akce:
Přednáška PILATES
V dubnu a srpnu se uskutečnila pro zamětnance školy přednáška o cvičení Pilates. Jedná se o cvičení proti bolestem zad, využívající cviků
Ludmily Mojžíšové a „Core“ cviků. Přednášku připravil a vedl člen našeho
pedagogického sboru PaedDr. Bohumil Smrček, který je v této oblasti kvaliﬁkován a certiﬁkován. V úvodní části přednášky byli posluchači
seznámeni s teorií svalové disbalance. V hlavní části byly předvedeny
názorné ukázky cvičení. V závěrečné části bylo zdůrazněno, že cvičení je
nedílnou součástí životního stylu.
Sportovní dny
Na jaře měli možnost změřit si svoje síly žáci 1.–3. ročníků v různých
aktivitách v rámci sportovních dnů. Aktivně se zapojili i někteří vyučující.
Místem konání bylo nádherné prostředí parku Lužánky, jenž patří k nejstarším parkům v republice. Žáci soutěžili v různých disciplínách: ve skoku do dálky z místa, vytrvalostním běhu, stolním tenisu, petanque, malé
kopané, přehazované. Výsledky byly vyhodnoceny a nejlepší žáci dostali diplomy a sladkou odměnu. Akce byla velmi úspěšná, o čemž svědčí
mimo jiné velmi hojná účast.
Význam pohybu pro zdraví zaujímá velmi významné místo v našem
projektu. K pestřejšímu a všestrannějšímu rozvoji v pohybových dovednostech jsme organizovali na naší škole v měsících březnu a dubnu plavání v krytém bazénu. Po počátečním seznámení s prostředím se žáci
zdokonalovali v jednotlivých stylech plavání, soutěžili ve skocích do vody
a soupeřili mezi sebou v různých soutěžích.
Urputné zápolení
na sportovním dnu
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Od soutěže k výstavě
Vyhlášením výsledků oceněním vítězů obvykle soutěže končí, ale ne
v tomto případě. ISŠP využila nabídku RWE na vystavení letošních soutěžních prací z mezinárodní Soutěže dovednosti mladých graﬁků v Galerii na Radlase, kterou provozuje RWE.
Nejen soutěžící a jejich spolužáci, ale také široká veřejnost si tak mohli
v termínu od 11. července do 31. srpna 2012 každý všední den prohlédnout všechny tyto práce.
Protože se škola může v letošním roce pochlubit i dalšími úspěchy
v dalším oboru, prezentovaly se zde i ukázky z mezinárodní Soutěže
zručnosti mladých knihařů.
A že všechny obory školy spolu úzce spolupracují, dokazuje například
na výstavě vystavená restaurovaná starožitná kronika, která byla opravována ve školních dílnách na Šmahově a pracovali na ní žáci oboru graﬁk,
tiskař a knihař.
Záběr z vernisáže výstavy

Prostory výstavy
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COMENIUS
partnerství škol v rámci
Programu celoživotního učení
Mezinárodní evropský program Comenius je zaměřen na školní
vzdělávání. Cílem programu je rozvíjet porozumění a spolupráci mezi mladými lidmi z různých států Evropy. Integrovaná střední škola polygraﬁcká
je pro léta 2011–2013 součástí multilaterálního projektu, který sdružuje
školy z devíti států Evropy – České republiky, Slovenska, Polska, Rumunska, Bulharska, Turecka, Chorvatska, Španělska a Litvy. Hlavním koordinátorem projektu je Chorvatsko. Všechny školy z uvedených zemí pracují
na společném tématu – Legendy mého města (Legends of my town).
Jednacím jazykem projektu je angličtina. V rámci projektu zpracovávají žáci jednotlivé úkoly, které poté prezentují na společných setkáních v jednotlivých státech. V měsíci září 2011 proběhlo první setkání
v Chorvatsku, kde bylo prezentováno město Brno a škola. Žáci navštívili
i památky města Zagreb a okolní místa spojená s legendami. V únoru
2012 se sjeli všichni účastníci ve slovenském Martině, kde naše škola reprezentovala krátký ﬁlm o baronu Trenckovi (tento ﬁlm umožnila
Setkání ve Španělsku

Společná fotograﬁe z Chorvatska
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spolupráce s Muzeem města Brna, kde nám velmi vyšel vstříc ředitel
Pavel Ciprián). Součástí setkání na Slovensku byla i prohlídka skanzenu
s tradičními slovenskými „fašangy“.
V dubnu 2012 hostilo setkání jednotlivých států španělské městečko
Ciano. Zde byly tématem lidové tradice, žáci měli za úkol zatančit národní tanec, konal se zde také středověký trh, jeho výtěžek byl věnován španělskému Červenému kříži. Poslední setkání v předešlém školním roce
se konalo v polském Gdaňsku. V rámci setkání se všichni účastníci utkali
ve znalostním kvízu o Polsku. Česká výprava získala skvělé druhé místo.
Žáci navštívili památky v městě Gdaňsk a největší hrad z cihel na světě,
Marlbork.
Z návštěvy v Polsku

Projekt Legends of my town z programu Comenius je pro žáky velmi
přínosný jak z jazykového hlediska, kdy žáci zpracovávají veškeré materiály v anglickém jazyce, tak i z hlediska kulturního porozumění, kdy se žáci
seznamují s různými kulturami a kulturními zvyky v rámci Evropy. V tomto školním roce nás čeká setkání v Rumunsku, Turecku a Litvě. Česká
republika bude hostit účastníky projektu v červnu 2013. Toto setkání
bude posledním setkáním v rámci projektu Legends of my town, nicméně již probíhají jednání o další spolupráci mezi jednotlivými školami.
Diplom ze soutěže
Plakát k soutěži
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Certiﬁkáty o shodě
Škola ve školním roce 2011/2012, pod patronátem společnosti
GRAFIE CZ, opětovně prokázala technologickou vyspělost zařízení pořízených v projektu Inovace předtiskové přípravy a oblasti tisku I v rámci
ROP NUTS II Jihovýchod.
Výsledky náročných testů jsou doloženy certiﬁkátem o shodě s tiskovou referencí FOGRA 39L podle normy ISO 12647-7:2007 a certiﬁkátem o shodě s tiskovou normou ISO 12647-2:2004/Amd1:2007.
Certiﬁkáty o shodě
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