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Školy a školská zařízení, jejichž činnost organizace vykonává
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Název

kapacita*

Střední škola
Školní jídelna – výdejna

732
300
2

Přehled oborů vzdělání

Kód

Obor vzdělávání

Kapacita

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

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

136
128
120
170
56
42
42
36

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

Přehled pracovníků školy
Počty pracovníků školy
Útvar

Funkce

Počet na SŠ

Pedagogičtí pracovníci

ředitel
učitel
v tom zástupce ředitele
asistent pedagoga

1
38,051
2
1

celkem

40,051
13,3755

Nepedagogičtí pracovníci

Kvalifikace a aprobovanost
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Odborná kvalifikace

v%

Učitelé

100

3

Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků
(vč. řídících pracovníků školy)
Typ kurzu/školení
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Počet zúčastněných

BOZP
Emoční inteligence
Základy pohybové fotografie
Výroba obal
Adobe premiere
Odborná terminologie v polygrafii – angličtina
Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých
Jak na firemní Facebook
Psaní pro web a on-line copywriting
Kurz google Analytics
Kurz mediálního plánování
Školní klima a třídní klima
My a média
Oxford professional development training
Digitální produkční tisk
Hodnotitel ústní zkoušky
Metoda CLIL
Trénování paměti
Studium pro ředitele škol…
Hodina Aj bez učebnic
Zadavatel
Obaly III
Třídnická hodina
Psaní všemi deseti
Právní a ekonomické aspekty v praxi ředitele školy
Finanční kontrola
Práce s třídním kolektivem
Učení cizích jazyků s podporou počítače
Konzultační seminář ke zkoušce z Aj
Řešení konfliktů s rodiči
Správní řízení
Obalový design
Utváření vztahů v třídních kolektivech
Školení v rámci projektu NIQES
Dynamika chování dětí a mladistvých
Ozbrojený útočník ve školním prostředí
Monitorovací seminář Comenius
Žák s problémovým chováním
Třídnická hodina

1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
4
1
1
2
7
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1

celkem

61
4

Věkové složení pedagogických pracovníků
Učitelé na SŠ
muži
ženy

Věk

Učitelé na VOŠ
muži
ženy

Ostatní
muži
ženy

do 35 let
35–50 let
nad 50 let
Důchodci

5
6
1
0

9,859
7,000
0,686
1,076

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

celkem

12

27,051

0

0

0

0

Poradenské služby na školách
Fyzický
počet
výchovný poradce
školní metodik prevence

Kvalifikace,
specializace

Dosažené
vzdělání

do 35 let

0
0

VŠ
VŠ

0
0

1
1

Věková struktura
35–50 let nad 50 let
1
1

důchodci

0
0

0
0

Školní jídelna
Celkový počet odebraných obědů
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Školní jídelna

Výdejna

Náhradní stravování

Žáků školy
Žáků jiných škol
Pracovníků školy
Cizích strávníků

0
0
0
0

2158
0
661
0

0
0
0
0

Celkem

0

2819

0
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Údaje o přijímacím řízení

Obor
kód

1. kolo – počet

název (forma)

Další kola – počet

přihlášených

přijatých

přihlášených

přijatých

Celkem (k 30. 9. 2014)
přijatých

záp. lístky

34-53-L/01

Reprodukční grafik pro média

98

45

0

0

45

30

34-57-L/01

Technik dokonč. zprac. tiskovin

5

2

10

10

12

7

34-52-L/01

Tiskař na polygr. strojích

34-41-M/01 Polygrafie

4

4

6

6

10

5

26

16

39

24

50

9

34-42-M/01 Obalová technika

18

13

18

18

31

12

34-53-H/01

42

28

11

10

52

28

Reprodukční grafik

34-52-H/01

Tiskař na polygr. strojích

26

23

5

3

28

21

34-57-H/01

Knihař

26

23

26

26

52

23

245

154

115

97

280

135

celkem

Výsledky maturitních zkoušek
Obory
vzdělávání

Počet žáků
konajících zkoušku

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Nepřipuštění
ke zkoušce

denní forma

68

7

49

12

3

celkem

68

7

49

12

3

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Nepřipuštění
ke zkoušce

Výsledky závěrečných zkoušek
Počet žáků
konajících zkoušku
2leté obory
3leté obory
+ 1leté zkrácené studium

0

0

0

0

0

53

29

24

0

0

celkem

53

29

24

0

0
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Údaje o aktivitách
a prezentaci školy na veřejnosti
Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy) – Comenius – Projekt partnerství škol – multilaterální projekt – HISTORY IN OUR KITCHEN – (ČR, Chorvatsko, Velká
Británie, Rumunsko, Bulharsko, Španělsko, Turecko, Maďarsko, Itálie, Řecko) – Mezinárodní evropský program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Cílem projektu
je rozvíjet porozumění a spolupráci mezi mladými lidmi z různých států Evropy. Hlavním
koordinátorem projektu je Chorvatsko. Všechny školy z uvedených zemí pracují na
společném tématu – Historie v naší kuchyni (History in our kitchen). Jednacím jazykem
je angličtina. V rámci projektu žáci vypracovali jednotlivé úkoly, které poté prezentovali
na společných setkáních v jednotlivých státech. Projekt podporoval nejen jazykovou
různorodost v Evropě, ale i zlepšování dovedností žáků v týmových, společenských
vztazích a v používání informačních a komunikačních technologií při komunikaci v rámci projektu. Výstupy projektu byly např. kuchařka, brožury, webové stránky.
Dotační program DO SVĚTA! 2014 – výjezd žáků do Dolního Rakouska – Krems, rozvoj odborné slovní zásoby, rozvoj komunikačních schopností, navázání spolupráce se
Střední grafickou školou ve Vídni, doplnění reálií dané oblasti.
Účast na II. mezinárodní konferenci na téma „Historie tisku od jeho vzniku až do současnosti“ pořádané státní školou Stavropihijské profesijne učiliště m. Lvova, Lvov.
Ukrajina. Cílem konference bylo prohloubení spolupráce ukrajinských, slovenských
a českých polygrafických škol.
Mimoškolní aktivity
Projektové dny v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
na středních školách v JmK – pro žáky základních škol, polygrafických středních škol,
vysokých škol a podnikatelské subjekty
Městské kolo soutěže středních škol Aerobic Master Class, 4. 12. 2014, SŠ Kotlářská
Lyžařský výcvikový kurz, 5.–10. 1. 2015 Herlíkovice
Městské kolo středoškolských her ve futsale, 3. 3. 2015
Adaptační kurz prvních ročníků, 1A, 1B, P1, 2.–4. 9. 2014
Okresní kolo v přespolním běhu, 1. 10. 2014, Lužánky Brno
Okresní kolo středoškolských her ve stolním tenise, 15. 10. 2014, SŠ Čichnova Brno
Plavání v rámci hodin TV, říjen, listopad 2014
Sportovní den – pochodové cvičení, 24. 10. 2014
Městské kolo ve volejbale, 13. 1. 2015
Sportovní den – pochodové cvičení, 29. 1. 2015
Letní výcvikový kurz, 19.–21. 5., 26.–28. 5. 2015, Templštýn, 1A, 1B, P1, 2A, 2B, 3A, 3B
Pravidelné návštěvy filmových a divadelních představení s různou tematikou (Klub poslední naděje, Ona, Tom Sawyer a Huckleberry Finn, Scapinova šibalství, Veselé paničky
windsorské …)
Návštěvy divadelních představení v anglickém jazyce – Henry VIII and Six Wives, my
Family and Other Animals (Buranteatr)
Návštěva Moravské zemské knihovny a Knihovny Jiřího Mahena
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Návštěva výstavy 1. světová válka (Špilberk) a Vita Christi
Návštěva stálých expozic Moravské galerie
Odborné exkurze do specializovaných pracovišť dle Ročního plánu
Krajské soutěže
Krajské kolo v alpském lyžování a snowboardingu, 4. 3. 2015, Fajtův kopec, Velké Meziříčí
Středoškolská florbalová liga, O pohár hejtmana Jihomoravského kraje, 6. 11. 2014
Krajské kolo v Juniorském maratonu, 13. 4. 2015, Lužánky Brno
Soutěž o nejlepší návrh designu helmy pro brankáře M. Čiliaka. Organizoval pivovar
Starobrno společně s HC Kometa
Celostátní soutěže
Střední průmyslová škola dopravní, a. s. – účast žáků v soutěži o nejlepší plakát na téma
„Den porozumění“
Velká grafická soutěž časopisu Font. Soutěž o nejlepší grafiku zušlechtěnou technologií
Scodix. Žáci školy obsadili krásné 3. místo za návrh jídelního lístku
Café Kristián – soutěž o nejlepší pozvánku a plakát
Muzeum romské kultury – jednotný vizuální styl
Soutěž o nejvydařenější úpravu loga společnosti S. O. K.
Mezinárodní soutěže
Účast v 9. ročníku Soutěže dovednosti mladých grafiků pořádaném ve Střední škole
polygrafické Olomouc. Žáci naší školy obsadili v celkovém hodnocení druhé místo.
Účast žáků školy v 6. ročníku Súťaže o najlepšie digitálne spracovaný plagát na tému
„Hudobný festival“. Soutěž každoročně organizuje Sväz sieťotlačirov a digitálnych tlačiarov. Žáci obsadili 3. místo a byla jim také udělena studentská cena.
Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty
Dlouhodobá spolupráce (nad 3 roky)
Centa spol. s r. o. – povinná praxe žáků, konzultační činnost
GRAFIE CZ, s. r. o. – konzultační činnost, participace na publikační činnosti žáků školy,
výukové materiály pro žáky a učitele školy
KBA CEE (dříve KBA Grafitec s. r. o.) – konzultační činnost týkající se technického stavu
ofsetových tiskových strojů
Komerční banka a. s.
Polygra a. s. – povinná praxe žáků, konzultační činnost, odborník z praxe u závěrečných
zkoušek
REDA a. s. – povinná praxe žáků
Tiskárny Havlíčkův Brod – povinná praxe žáků, zpřístupnění nových technologií
S + K Label Kuřim – povinná praxe žáků, přednášky, exkurze
Společenstvo českých knihařů – konzultační činnost, odborné semináře a workshopy
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Střednědobá spolupráce (nad 1 rok)
Brněnská Drutěva – konzultační činnost
CICERO Stapro Group s. r. o. – konzultační činnost, odborné a výukové materiály pro žáky
a učitele
ČESKÁ OBALOVÁ ASOCIACE SYBA – konzultační činnost a výukové materiály pro žáky
a učitele
Megapress spol. s r. o. – povinná praxe žáků
SC Repromat, a. s., Hořovice, školící centrum – umožnění odborné praxe v oblasti digitálního tisku a obalové techniky oborů vzdělání Reprodukční grafik, Tiskař na polygrafických strojích a Knihař
SPIN SERVIS – účast na odborných seminářích zaměřených na digitální tisk
Společnost tisku – účast na odborných seminářích a výukové materiály se zaměřením
na flexotisk
SOMA engineering, SOMA spol. s r. o. – konzultační činnost, zpřístupnění špičkové flexotiskové technologie žákům a učitelům školy
TOP TISK obaly s. r. o. – povinná praxe žáků
T-shock s. r. o. – povinná praxe žáků
Nově navázaná spolupráce (školní rok 2013/2014)
Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR – konzultace, odborné semináře, pořádání Serigrafického workshopu ve spolupráci se SŠG Brno ve dnech 25.–28. 9. 2014
Finish v. o. s. – konzultační činnost, odborné workshopy zaměřené na sítotiskovou techniku
FreeWater – povinná praxe žáků
SERVIS CENTRUM a. s. – povinná praxe žáků, konzultační činnost zaměřená na sítotiskovou a tamponovou tiskovou techniku
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Zapojení školy do dalšího vzdělávání
v rámci celoživotního učení
Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje
Typ vzdělávání (příp. název kurzu)

Aktuální trendy v ICT pro zvyšování kvality
ve vzdělávání dospělých JmK

celková
délka
(dní)

počet
vyškolených
osob

12,5

26

Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce
Číslo prioritní osy: 1. Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název GG1: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji
Žadatel: Střední škola grafická Brno
Název projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0135
Projekt kladl důraz na využívání ICT ve výuce. Přispěl ke zlepšení podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele v teoretické části výuky odborných předmětů. Přispěl
k posílení kvality a k inovaci vybraných předmětů 1. a 2. ročníků.
Projekt podléhá udržitelnosti do roku 2016.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti
provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2014/2015 nebyla provedena kontrola Českou školní inspekcí.
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Základní údaje o hospodaření školy
Střední škola grafická 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 zněních 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. 1800/15/Z 18 ze dne 30. dubna 2015 pod č.j.: 20/19.
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)
– 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 a doplňkovou činnost a na všechny projekty byly vytvořeny samostatné okruhy. Účetní zápisy všech projektů jsou doloženy účetními doklady, které obsahují veškeré náležitosti účetních dokladů dle výše uvedeného zákona. 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 výše uvedeného zákona.
Střední škole grafické 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 není tělocvična, výuka tělesné výchovy probíhá na blízké základní škole a gymnáziu. 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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Zapojení školy do rozvojových
mezinárodních programů
Partnerství škol Comenius – History in our kitchen
Název oblasti podpory: Comenius – Projekt partnerství škol – multilaterální projekt
Předpokládané zahájení projektu: 1. 8. 2013
Předpokládané ukončení projektu: 31. 7. 2015
Koordinátor projektu: PhDr. Andrea Kousalová
Střední škola grafická Brno je pro léta 2013–2015 součástí multilaterálního projektu
Comenius, který sdružuje jedenáct škol z deseti států Evropy – Česká republika, Chorvatsko, Turecko, Bulharsko, Španělsko, Itálie (dvě školy), Maďarsko, Řecko, Rumunsko
a Anglie.
Mezinárodní evropský program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Cílem
programu je rozvíjet porozumění a spolupráci mezi mladými lidmi z různých států
Evropy. Hlavním koordinátorem projektu je Chorvatsko. Všechny školy z uvedených
zemí pracují na společném tématu – Historie v naší kuchyni (History in our kitchen).
Jednacím jazykem projektu je angličtina. V rámci projektu zpracovávají žáci jednotlivé
úkoly, které poté prezentují na společných setkáních v jednotlivých státech.
Projekt, z programu History in our kitchen, je pro žáky velmi přínosný jak z jazykového hlediska, kdy žáci zpracovávají veškeré materiály v anglickém jazyce, tak i z hlediska kulturního porozumění, neboť se při něm žáci seznamují s různými kulturami
a kulturními zvyky v rámci Evropy.
Ve školním 2014/2015 bylo v září 2014 realizováno setkání v České republice,
v listopadu 2014 v Bulharsku, v březnu 2015 v Řecku, v dubnu 2015 v Itálii
a v květnu 2015 v Chorvatsku.
Projekt Comenius byl ukončen v červenci 2015.
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Předložené a školou realizované projekty
financované z cizích zdrojů
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v JMK
Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy: 1 – Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Zahájení projektu: 1. 10. 2013
Ukončení projektu: 30. 6. 2015
Udržitelnost: do 2018
Rozpočet projektu celkem: 3 269 201 Kč
Naše škola připravila v rámci partnerství při Operačním programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.1
– zvyšování kvality ve vzdělávání soubor vzdělávacích aktivit pracovně nazvaný
Otevřené dílny grafiky, tisku a ušlechtilé knižní vazby pro žáky základních škol.
Aktivity byly koncipovány tak, aby svým obsahem a zaměřením vycházely vstříc
potřebám žáků 7., 8. a 9. tříd základních škol, především s přihlédnutím k obsahu
Rámcových vzdělávacích programů, vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a jejím
tematickým okruhům Práce s technickými materiály a Využití digitálních technologií.
Cíl, který Střední škola grafická Brno, Šmahova 110 participací na tomto projektu sleduje, je zprostředkování osobní zkušenosti žákům základních škol s řadou
tiskárenských profesí řemeslného charakteru, které jsou nyní navzdory jejich perspektivnosti a společenské potřebnosti přehlíženy a opomíjeny.
Žáci se prakticky seznámili se základy počítačové grafiky, byli jim demonstrovány
technologické možnosti tří tiskových technik a na aplikaci technik průtisku a tisku
z výšky se fyzicky podíleli. Taktéž se zúčastnili ručního zušlechťování papíru a řady
dalších, neméně poutavých knihařských výrobních postupů. To vše za podpory
a spolupráce nejen pedagogů naší školy, ale i našich žáků. Doufáme, že díky těmto
aktivitám si žáci základních škol nejen rozšířili svoje pracovní zkušenosti s technickými
materiály či využíváním digitálních technologií, ale že si také vytvořili objektivní
a vyvážený názor na klady i úskalí technických oborů řemeslného charakteru.
V rámci projektu vznikly interaktivní odborné slovníky – Česko-anglický/anglickočeský a Česko-německý/německo-český.
Žáci základních škol i SŠG Brno se v rámci projektu zúčastnili řady exkurzí do polygrafických firem, do vědeckého centra VIDA!, muzeí a odborných přednášek.
Spolupracující základní školy:
ZŠ Šlapanice, Masarykovo nám.; ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2, Brno; ZŠ Svážná 9, Brno;
ZŠ Vranovice; ZŠ nám. Míru 3, Brno; ZŠ a MŠ Pozořice.
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DO SVĚTA! 2014
Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem
Cílem programu byla podpora spolupráce SŠG Brno se zahraničními partnery, rozvoj
jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení výuky cizích jazyků, podpora zahraničních aktivit škol v partnerských regionech JmK.
Střední škola grafická Brno měla možnost z tohoto programu realizovat na podzim
roku 2004 výjezd do Dolního Rakouska, do města Krems. V rámci tohoto výjezdu
žáci navštívili Střední grafickou školu ve Vídni a zúčastnili se výuky na této škole. Měli
možnost obohatit si odborné znalosti, srovnat systém školství v ČR a Dolním Rakousku.
Rozšířili si cizojazyčnou slovní zásobu v každodenní komunikaci i v rámci odborné
slovní zásoby.
Výše dotace činila 82 000 Kč.

Dotační program školy zřizované JMK v programu „Škola podporující zdraví”
v roce 2014
Projekt vyhlášen: Jihomoravským krajem
Termín: 2014
Garant: Mgr. Barbora Slováčková
Projet podporoval úsilí školy a pomáhal navázat na činnost školy v minulých letech,
kdy škola získala osvědčení Zdravá škola a byla tak přijata do sítě programu „Škola
podporující zdraví“.
Zaměřili jsme se na vytvoření prostředí, které příznivě působí na tělesnou i duševní
pohodu všech zúčastněných. Pozornost jsme i nadále věnovali zdravé výživě, volnému
pohybu a tělesné výchově. I přes absenci tělocvičny jsme se snažili vytvářet podmínky
pro širokou škálu pohybových aktivit v různém prostředí. A to vše tak, abychom
poskytli rovnocenné příležitosti všem.
V rámci testů učebních stylů se žáci seznámili s učebními strategiemi. Pedagogičtí
pracovníci byli proškoleni, jak pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Posilovali jsme různé formy vzájemné komunikace.
S žáky jsme pravidelně hovořili o principech demokracie, ze kterých vychází i pravidla soužití na škole.
Škola se chce i dále maximálně otevírat veřejnosti např. v rámci prezentace školy na
veletrzích středních škol nebo dnech otevřených dveří, prezentací prací a výrobků žáků,
pořádáním soutěží, spoluprací s jinými školami v ČR i ve světě.
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Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce
Číslo prioritní osy: 1. Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název GG1: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji
Žadatel: Střední škola grafická Brno
Název projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0135
Projekt kladl důraz na využívání ICT ve výuce. Přispěl ke zlepšování podmínek pro
využívání ICT pro žáky i učitele v teoretické části výuky odborných předmětů. Přispěl
k posílení kvality a k inovaci vybraných předmětů 1. a 2. ročníků.
Projekt podléhá udržitelnosti do roku 2016.

Oprava havarijního stavu střechy Kudelova 6
Zahájení akce: 2. 6. 2015
Ukončení akce: 31. 7. 2015
Věcným obsahem byla oprava havarijního stavu střechy. Krytina a klempířské výrobky,
kterými byla opatřena střecha, byly již na hranici své životnosti. Střešní tašky vykazovaly
díky svému stáří a povětrnostním vlivům velkou míru degradace a poškození. V měsíci
únoru došlo k zatečení vody do prostor učebny 303, kdy voda kapala až na podlahu
učebny, ze stropu rovněž odpadla část omítky.
Byla provedena demontáž stávajícího hromosvodu, všech komínových těles, střešní
krytiny, latí a klempířských výrobků včetně odvozu, uložení a likvidace.
Nefunkční komínová tělesa byla zbourána pod střešní rovinu střechy a požárně zaslepena betonovou čepicí min. tl. 100 mm. Odvětrávací šachta byla nahrazena systémovými keramickými prostupovými taškami výrobce s odvětrávacím nástavcem.
Stávající konstrukce krovu byla lokálně opravena vyřezáním a doplněním poškozených prvků. Kompletně celá konstrukce krovu byla očištěna a následně ošetřena
hloubkovou impregnací fungicidním a insekticidním přípravkem. Tímto získal krov
dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, houbám, plísním a škůdcům.
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Snížení energetické náročnosti objektu školy
Střední škola grafická Brno, Kudelova 6
Název prioritní osy: 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)
Výzva: 60. Výzva OPŽP
Název oblasti podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
(u nepodnikatelské sféry)
Název podoblasti podpory: Realizace úspor tepla
Číslo projektu: CZ.102/3.2.00/14.25270
Přípravná fáze projektu: 2007
Podání žádosti: 05/2014
Realizace akce: 12/2014 až 05/2015
Budovu školy v ulici Kudelova 6 tvoří objekt v řadové uliční zástavbě postavený
v minulém století tradiční metodou z pálených cihel. Střecha je sedlová a strop pod
nevytápěnou půdou je trámový a tvoří jej pískový posyp a cihly na deskovém záklopu.
V zimních měsících tak dochází k situaci, kdy přes veškerou snahu nelze dostatečně
vytopit třídy ve 4. NP. Třídy a kabinety v ostatních patrech jsou vytopené na spodní
možné hranici. Okna jsou převážně dřevěná zdvojená. Jsou značně zkroucená, místy
prohnilá, takže některá již není možno otevírat. Jejich spodní výklopná část je často
nefunkční, čímž je zamezeno možnosti přirozeného větrání v letních měsících.
Řešení stávající situace
Řešením jsou stavební úpravy spočívající ve výměně výplní otvorů (stará okna) za nové
plastové výplně s doporučeným součinitelem prostupu tepla. V návaznosti na tyto
úpravy proběhne zateplení svislých neprůsvitných konstrukcí tak, aby byla docílena
požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla těmito svislými konstrukcemi. Pro
dosažení požadovaného efektu úspor bude rovněž provedeno zateplení stropu pod
nevytápěnou půdou a bude namontováno měřicí a regulační zařízení vytápění této
budovy.
Účinky dosažené realizací akce
Zlepšení studijního a pracovního prostředí pro žáky a zaměstnance školy jak z hlediska tepelné pohody, tak z hlediska lepší hlukové izolace od okolních dopravních
komunikací.
Zlepšení hygienických podmínek žáků a zaměstnanců.
Úspory energií potřebných pro vytápění budovy školy.
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Prevence sociálně patologických jevů
Hodnocení prevence za školní rok 2014/2015
Primární prevence rizikových forem chování na naší škole vychází ze školní preventivní
strategie, která je každoročně dána programem preventivních aktivit jak pro žáky,
rodiče, tak i pedagogický sbor.
Všechny preventivní aktivity jsou zahrnuty v Minimálním preventivním programu,
který je každoročně zpracováván školní metodičkou prevence ve spolupráci s třídními
učiteli.
V tomto školním roce jsme opět velmi úzce spolupracovali s Poradenským centrem
na Sládkově 45, které nabízí nejen programy všeobecné primární prevence, ale i programy selektivní primární prevence. Třídy měly možnost vybrat program společně
s třídním učitelem. Na základě zpětných vazeb, které Centrum po každém programu
zpracovává, jsme se dověděli, jak třída na programu spolupracovala i jak se projevovala.
Nechyběla ani doporučení pro další práci se třídou.
Další velmi úspěšnou preventivní aktivitou byly přednášky týkající se kyberšikany
a kyberprostoru pro žáky 1. a 2. ročníků pořádané Preventivně informačním oddělením
MP Brno a Preventivně informačním oddělením krajského ředitelství policie JmK kraje,
dále prevence požáru pořádaná Školním a výcvikovým zařízením HZS ČR, interaktivní přednášky v Muzeu romské kultury na Bratislavské ulici v Brně, program
dopravní výchovy zorganizovaný Městskou policií Brno a v neposlední řadě besedy
s personalistkou firmy S & K Label.
Na základě zpětných vazeb získaných od žáků i zúčastněných pedagogů, lze říct, že
nabízené programy v letošním školním roce byly pro žáky přínosné, zajímavé a vhodně
zvolené.
Vedení školy letos také umožnilo několika učitelům účast na semináři, jehož cílem
bylo předat účastníkům metodiku vedení programu všeobecné primární prevence „Na
jedné lodi“, který je zaměřený na podporu zdravých vztahů u nově vzniklých třídních
kolektivů. Dále pak školení Třídnická hodina – nástroj, jak ovlivnit klima třídy, na kterém
nám byly představeny různé techniky práce s třídním kolektivem. Školní metodička
prevence se také mohla zúčastnit několika velmi praktických a užitečných seminářů
např.: Řešení konfliktů s rodiči, Dynamika chování dětí a mladistvých, práce s třídním
kolektivem...
Podařilo se nám zajistit několik metodických materiálů určených nejen k dalšímu
studiu školního metodika převence, ale i třídních učitelů. Díky předplatnému časopisu
Prevence jsme mimo jiné získali velmi cenné materiály vhodné na nástěnky. Městská
policie Brno nám poskytla materiály taktéž vhodné k výzdobě školy týkající se velmi
úspěšné kampaně objevující se v prostředcích MHD na téma „Desatera“.
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Výchovné poradenství – hodnocení
Po celý rok bylo sledováno (sociální) školní klima i důvody školního neprospěchu.
Prováděla se také depistáž specifických poruch učení a chování. Pro první ročníky
byl zorganizován třídenní adaptační kurz, který se uskutečnil první týden v září na
Templštýně.
Na základě diagnostických zjištění z PPP a SPC jsme pro žáky vytvářeli individuálně
vzdělávací plány. Do naší školy chodilo 12 zdravotně postižených žáků a 24 zdravotně znevýhodněných žáků. Spolupracujeme s PPP v Brně, v Kohoutově ulici,
s Mgr. Alicí Trávníkovou. Pro diagnostikování našich žáků využíváme služeb SPC pro
postižení s PAS, SPC pro sluchové postižení a SPC psychopedického typu. Ve škole bylo
potřebné zřídit dvě pozice pro asistenty pedagoga.
Na základě výsledků diagnostiky poradenských pracovišť jsme zřídili pro žáky
třetích ročníků oddělenou skupinu se specifickými poruchami učení. Skupina byla
tvořena ze 7 lidí a dvou tříd.
Žáci využívali školního poradenského zařízení k řešení výukových obtíží, popř.
osobních obtíží, které souvisely se školním vzděláváním. Vedle toho poptávali i možnosti dalšího – terciárního vzdělávání. Každý žák čtvrtého ročníku dostával s určitou
pravidelností elektronicky zpracované nabídky oborů vybraných univerzit a fakult.
Blíže jsme spolupracovali s Univerzitou Pardubice, Fakultou restaurátorství v Litomyšli.
Představit se přijeli k nám do školy (určeno pro nižší ročníky), s vyššími ročníky jsme jeli
na exkurzi i do Litomyšle. Naši žáci se zúčastnili veletrhu vysokých škol, Gaudeamu.
Rodiče, žáci i pedagogové měli možnost využít konzultací výchovného poradce.
Připravili jsme uzpůsobené přijímací zkoušky pro zdravotně postižené či znevýhodněné
uchazeče.
Setkali jsme s pracovníky rektorátního pracoviště MU v Brně Teiresiás, kde jsme řešili
problematiku specifických poruch učení., včetně softwaru Easy Tutor s možností jeho
zapůjčení.
Zpracoval: Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D.
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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
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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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Příloha s fotografiemi

Soutěž – návrh logotypu pro firmu
Domečky na stromech
Pan Jan Šebek, šéf firmy Domečky na stromech, před nedávnem oslovil několik grafických škol s velmi zajímavou nabídkou pro žáky – navrhnout logotyp podle jasného
zadání. Vítězný návrh byl odměněn částkou 2000 Kč a autorům nejlepších prací byla
navrhnuta spolupráce na grafické podobě domečků, které firma staví.
Všech 31 přihlášených návrhů bylo zveřejněno na facebookových stránkách firmy,
takže se účastníci mohli podívat, jak si v porovnání s konkurencí vedou.
Soutěž byla vyhlášena začátkem září a vyhlášení výherců proběhlo 30. září 2014
pozdě v noci. Vítězem soutěže se stal Kevin Scherrer, 2A, který poslal nejen logo, ale pro
Domečky vytvořil i design manuál. Spolupráce byla nabídnuta žákům Sáře Seitlerové,
2A, Simoně Dočkalové, 4A a Kamilu Štrofovi, 4A.
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Zájezd do Dolního Rakouska
Na přelomu září a října mělo deset žáků z naší školy možnost zúčastnit se týdenního
zájezdu do Dolního Rakouska. Sešla se dobrá parta, a tak jsme si výlet parádně užili.
Naším cílem bylo krásné historické město Kremže. Odtud jsme si udělali několik výletů
do okolí.
První den jsme se hned po příjezdu ubytovali v mládežnické ubytovně a potom
jsme šli na prohlídku města.
Druhý den ráno jsme navštívili Střední školu gastronomie a módy v Kremži, kterou
nás provedly příjemné paní učitelky a kde pro nás žáci připravili malé občerstvení.
Odpoledne nás čekalo muzeum. Tam jsme se dozvěděli například zajímavosti o výrobě Kremžské hořčice. Po prohlídce muzea jsme měli čas na získávání informací k vypracovávání projektů, které se týkaly výletu do Rakouska. V šest hodin jsme se jako
každý další den sešli ve stylovém šenku na večeři.
Třetí den jsme se hned po snídani vydali na autobus, který nás zavezl do Melku.
Tam jsme navštívili krásný klášter a památník písemnictví. K obědu jsme si dali polévku
v místní restauraci a potom jsme měli volno. Prošli jsme se po Melku, ale protože bylo
deštivo, většina z nás se schovala v kavárně nebo v nákupním centru. Další den jsme se
vydali vlakem do Vídně, kde jsme navštívili Střední grafickou školu. Potom jsme měli
rozchod v centru. Po návratu do Kremže jsme si zašli na večeři – pizzu nebo špagety.
Pátý den jsme zavítali do městečka Spitz, tentokrát lodí. Po prohlídce městečka jsme
si dali polévku a zákusek v pěkné místní restauraci. Vrátili jsme se na ubytovnu, kde
jsme pracovali na projektech. Po večeři nás paní učitelky vzaly na prohlídku večerního
města. Předposlední den jsme strávili v Kremži. Dokončovali jsme práci na projektech,
pomalu jsme se chystali na cestu domů a užívali jsme si posledního dne. V neděli po
snídani jsme popadli svoje zavazadla a společně jsme se vydali na vlakové nádraží.
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Bienále 2014
Žáci vyšších ročníků oboru Reprodukční grafik pro média a zkráceného studia Reprodukční grafik v říjnu navštívili 26. mezinárodní bienále grafického designu 2014.
Tento ročník se konal od 19. června do 26. října 2014. Jeho podtitul byl Grafický
design, vzdělávání a školy.
Navštívili jsme se žáky všechny výstavy – v Pražákově paláci, Místodržitelském paláci
i v Uměleckoprůmyslovém muzeu.
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Projekt Comenius 2014/2015
Ve školním roce 2014/2015 se uskutečnili čtyři setkání v rámci tohoto projektu.
První setkání proběhlo v termínu 22.–26. října 2014 v bulharském městě Kaspichan.
Setkání se účastnili dva pedagogové a dva žáci školy, kteří prezentovali téma „Jídlo jako
značka, tradiční národní pokrmy“. V dalších dnech poznávali účastníci místní kuchyni
a krásná místa v okolí, například město Šumen se zachovalým opevněním či tradiční
bulharskou koňskou farmu.
Druhé setkání se uskutečnilo ve dnech 18.–22. března 2015 v Itálii. Projektu se v tálii
účastnily dvě školy, jedna v Correggiu a druhá Castelnuovu, setkání proto organizovaly
dvě školy, které prezentovaly své prostory, krásy okolí, tradiční výrobu sýra a pizzy.
Setkání se účastnili dva pedagogové a dva žáci školy, tématem byly ingredience
v jednotlivých kuchyních zúčastněných států v rámci projektu.
Třetí setkání se uskutečnilo v termínu 22.–26. dubna 2015 v řeckém městě Xanthi.
Setkání se účastnili dva pedagogové a dvě žákyně školy. Účastníci navštívili památky
v blízkosti města Xanthi a ochutnali místní speciality.
Poslední setkání v rámci projektu Comenius se uskutečnilo v chorvatském Zagrebu.
Setkání se účastnili dva pedagogové a tři žáci školy. V rámci setkání se účastníci podívali
do historických měst Nin a Zadar, navštívili proslulé pekařství perníčků a ochutnali
místní speciality.
Projekt byl přínosný pro zlepšení jazykových kompetencí a pro další profesní a společenský rozvoj žáků. Přispěl také k poznávání kultur a životních stylů jednotlivých
států a tím také ke kulturnímu porozumění. Došlo také k navázání nových přátelství
napříč Evropou.
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Projekt Comenius 2014/2015
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Projekt Comenius 2014/2015
Itálie – Correggio

Ve dnech 18. až 22. března 2015 proběhlo jedno z posledních setkání evropských škol
v rámci projektu Comenius v italském městečku Correggio. Tématem bylo opět „History
in our kitchen“. Setkání se zúčastnili žáci Martin Boček a Vojtěch Žáček, oba z 1A,
v doprovodu Mgr. Martiny Stěhulové a Bc. Blaženy Kondelíkové.
Kvůli složité dopravě se nám bohužel nepodařilo dorazit včas na zahajovací program, o to více jsme si ale mohli důkladně prohlédnout městečko Correggio.
Následující den našeho pobytu jsme byli pozváni na místní školu Convito Corso, kde
nás oficiálně přivítali zástupci vedení školy společně se studenty. Program pokračoval
návštěvou odloučeného pracoviště studentů gastronomie. Ti pro nás vlastnoručně
přichystali raut sestávající se z právě připravených a čerstvých specialit místní kuchyně.
V brzkých ranních hodinách dalšího dne jsme odcestovali do jednoho z větších měst
oblasti s názvem Reggio Emilia. Zde jsme si prohlédli muzeum Tricolora představující
vývoj a cestu k italské vlajce. Ve městě jsme strávili zbytek dopoledne. Po návratu
a krátkém odpočinku v našem hotelu jsme se opět vydali do víru města Correggia,
tentokrát však v doprovodu našich nových zahraničních přátel. Společně strávených
chvil jsme využili k procvičení našeho anglického jazyka. Pak už na nás čekalo jen
„dojemné“ loučení, vyměňování kontaktů a telefonních čísel.
Na zpáteční cestě jsme se shodli na tom, že výlet byl sice náročný, ale plný
zajímavých zážitků a příjemně strávených chvil.
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Plakát – Den porozumění
V roce 2014/2015 byla vyhlášena soutěž pro žáky/žákyně středních škol, kteří mají ve
svém studijním oboru povinný předmět počítačová grafika.
Vyhlašovatelem byla Střední průmyslová škola dopravní, a. s. Plzeňská 298/217a,
Praha 5, která má kromě technických studijních oborů i studijní obor Propagace, ve
kterém se vyučuje Grafický design. Byl to důvod k vyhlášení soutěže v plakátech.
Zároveň byla soutěž zaměřena na primární prevenci rizikového chování.
Témata a pravidla soutěže:
Radost a bolest života; Já a kniha; Mé zvířátko; Dětská práce – Fair Trade potraviny.
Každý účastník si vybral jedno z témat, které znázornil v plakátu. Formát A3 – na
výšku. Tvorba plakátu byla v jakémkoliv grafickém programu. Na plakátu byl slogan
vyjadřující jedno vybrané téma.
Naše žákyně třídy GZ1A Veronika Horáková, Hana Pizová obsadily 2. a 3. místo a žákyně třídy 2A Romana Břízová obsadila 2. místo.

„Knihy jsou lidem tím, čím jsou perutě ptákům...“
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Návštěva Knihovny Jiřího Mahena
a procházka po stopách brněnských pověstí
První pracovní den nového roku 2015 se žáci tříd P2, 2A a 2B se svými vyučujícími
zúčastnili exkurze do Knihovny Jiřího Mahena, která se nachází v barokní budově
Schrattenbachova paláce na Kobližné 4.
Nejprve nás přivítala paní ředitelka a seznámila nás stručně s historií KJM a jejím
současným provozem. Potom jsme prošli jednotlivá oddělení a následně žáci samostatně zpracovávali úkoly z připraveného pracovního listu.
Po obědě jsme s žáky absolvovali prohlídku historického centra Brna zaměřenou na
jednotlivé známé i méně známé brněnské pověsti a budovy s nimi spojené. Doma se
potom žáci pokusili některé brněnské pověsti přepracovat do formy komiksu.
Obě akce byly pro všechny zúčastněné přínosem a velmi vydařené komiksové podoby pověstí města Brna zůstanou milou připomínkou naší procházky.
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Sportovní akce v roce 2014/2015
Florbalový turnaj O pohár hejtmana Jihomoravského kraje
Florbalový turnaj, který se konal 27. listopadu 2014, přinesl mnoho krásných sportovních okamžiků. Naši školu v základní skupině čekali silní soupeři. První zápas jsme
sehráli s týmem SOU tradiční řemesla, který dopadl příznivě pro náš tým v poměru 5 : 3.
Druhý zápas, se školou SPŠ chemická, už nebyl zcela dle našich představ a na konci
utkání se radoval soupeř, jenž vyhrál 7 : 5. Poslední zápas základní skupiny byl rozhodující pro další setrvání našeho týmu v turnaji. Soupeřem nám bylo Sportovní
gymnázium Ludvíka Daňka. Zápas rozehrálo lépe naše družstvo a ještě pár minut před
koncem drželo těsné vedení. Bohužel gymnázium předvedlo dokonalý obrat a třemi
rychlými góly otočilo stav zápasu na svou stranu. Po porážce 2 : 4 muselo naše družstvo
turnaj opustit.
Děkujeme všem reprezentantům za bojovný výkon a těšíme se na další spolupráci.

Aerobic Master Class
Dne 4. prosince 2014 se Naďa Oklešťková jako jediná reprezentantka naší školy zúčastnila soutěže Aerobic Master Class. Akce se honosila velkou účastí a tedy i konkurence
byla vysoká. Naďa podala velice sympatický výkon. Celou půl hodinu bojovala s dalšími
soutěžícími o pouhých 20 finálových míst. I když naše reprezentantka skončila těsně
pod touto hranicí, za její účast děkujeme a přejeme mnoho nejen sportovních úspěchů.
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Sportovní akce v roce 2014/2015
Kin-ball a Ultimate Frisbee
V pátek 16. ledna 2015 se studenti Střední školy grafické Brno zúčastnili projektu
ukázkových hodin kolektivních her Kin-ball a Ultimate Frisbee. Během 4 hodin si žáci
osvojili základní pravidla těchto her a zároveň si je prakticky vyzkoušeli. Zatímco frisbee
už je v povědomí většiny žáků nějakou dobu, Kin-ball byl pro ně úplnou novinkou. Obě
hry měly u studentů úspěch a budeme rádi, když se podobných projektů bude naše
škola účastnit dále.

Pololetní pochodové cvičení
Dne 29. ledna 2015 se uskutečnil před předáním vysvědčení pololetní turistický výšlap. Akce se konala v oboře Holedná a zúčastnilo se jí 10 tříd naší školy. Během trasy
plnili žáci rozličné úkoly, při kterých si užili legraci. Pobyt v přírodě nás nabil energií.
Děkujeme.
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Sportovní akce v roce 2014/2015
Alpské lyžování
Ve středu 4. března 2015 se naše škola zúčastnila krajského kola soutěže v alpském
lyžování a snowboardingu.
Závodů se zúčastnilo 6 žáků, z nich byli 2 lyžaři a 4 snowboardisté. Počasí nám
přálo a sněhové podmínky byly dobré, vzhledem k tomu, že zima v podstatě nebyla.
V konkurenci téměř 300 závodníků bylo těžké prosadit se. Po odjetí některých závodníků, kteří jsou reprezentanty republiky ve slalomu, jsme pochopili, že jsme si sem
přijeli užít krásné počasí, poslední letošní lyžování a pobavit se s přáteli.

Turnaj středních škol ve futsale
Dne 3. března 2015 jsme se zúčastnili turnaje středních škol ve futsale. Manažer a trenér
týmu Bohumil Smrček nominoval na soupisku 11 nejlepších hráčů naší školy. Opory
týmu, jako jsou Dvořák, Fraj, Huleja, Vajgl a Doležal, doplnily mladé naděje z prvního
ročníku Malůšek, Pesau, Hájek, Schneider a Žáček. Na soupisce nemohl chybět ani
druhý nejlepší hráč krajského přeboru mladšího dorostu, kanonýr a střelec hrající za
Slatinu, Pavel Novotný.
Náš tým sice nevyhrál, ale naše mužstvo předvedlo potenciál, charakter, soudržnost,
výborný herní projev, morální sílu a týmového ducha a celý turnaj jsme zakončili
skupinovou fotkou v kabině s naším trenérem a manažerem panem Smrčkem. Dá se
říci, že v jednom jsme byli o úroveň lepší než ostatní mužstva - měli jsme totiž ligového
trenéra!
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Primární prevence v Muzeu romské kultury
Koncem ledna 2015 se několik tříd naší školy účastnilo programů a workshopů pořádaných lektorským oddělením Muzea romské kultury.
Žáci prvních ročníků měli možnost se interaktivní formou zamyslet nad příčinami
problematického soužití Romů a neromů v naší společnosti. V programu nazvaném
„Můžeme se domluvit?“ zaměřeném na předcházení projevů rasismu a netolerance se
pokoušeli navrhnout řešení, která by mohla současnou situaci zlepšit.
Žáci prvního a druhého ročníku oboru polygrafie se účastnili programů zaměřených
na historii a tradice. V rámci programu „Příběh Romů“ získali podrobný vhled do historie romského etnika od nejstarších dob až po současnost, seznámili se s romštinou
a v poslední části programu s tradiční kulturou a zvyky.
V programu nazvaném „Holocaust Romů“ se žáci seznámili se situací Romů před
2. světovou válkou a během ní.
Vzhledem k tomu, že 27. leden je vyhlášen Dnem památky obětí holocaustu, získali
naši žáci příležitost zhlédnout dokumentární film rakouské výtvarnice, která přežila
koncentrační tábor v Osvětimi.
Dále se nám podařila propojit primární prevence s předmětem výtvarná kultura.
Žáci druhých ročníků se zúčastnili výstavy děl romského malíře Rudolfa Dzurka nazvané
Století pohrom – století zázraků. Obrazy tohoto malíře visí například i v Národní galerii.
Kromě toho, že se žáci seznámili s životem, dílem a tvorbou této významné osobnosti,
dostali možnost si v praxi vyzkoušet výtvarnou techniku, kterou Dzurko používal.
Na základě zpětných vazeb od žáků lze říci, že absolvované programy jsou přínosné, obsahují vhodnou náplň pro žáky střední školy, probíhají zajímavou formou
a doporučili by je dalším spolužákům. Proto je i v dalším školním roce zařadíme do
strategie primární prevence školy.
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Prezentace středních škol v OC Olympia
Ve dnech 4. až 7. února 2015 se v OC Olympia uskutečnila prezentace středních
odborných škol.
Akce se zúčastnili učitelé i žáci SŠG Brno. SŠG Brno se prezentovala ukázkami výroby
a činností jednotlivých oborů – zájemci měli možnost vidět práce v knihárně, základy
linorytu a zpracování a montáž fotografií.
Stánek navštívili žáci z osmých a devátých ročníků, často v doprovodu rodičů.
Akce byla hodnocena velmi dobře.
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Soutěž zručnosti mladých knihařů
Školní kolo soutěže zručnosti mladých knihařů se konalo v měsíci březnu 2015. Soutěže
se zúčastnili žáci z 2. a 3. ročníku oboru Technik dokončovacího zpracování tiskovin
a zkráceného studia oboru Knihař. V této soutěži žáci dostali za úkol zhotovit památník
s pouzdrem a dětskou skládanku paralelního typu. Žáci měli možnost libovolným
způsobem zpracovat knihařské výrobky, využili tak různého materiálu podle vlastní
fantazie.
Na závěr soutěže byly hodnoceny výrobky 17 žáků s následujícím umístěním:
1. místo – Tereza Hodoňová (GZ1C)
2. místo – Sára Kaslová (2B)
3. místo – Hana Marečková (GZ1C).
Je třeba pochválit všechny zúčastněné žáky, mnoho výrobků se opravdu podařilo.
Vyhlášení výsledků proběhlo 29. dubna 2015.
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Soutěž dovednosti mladých grafiků
30. března až 1. dubna 2015 se konala v Olomouci na Střední škole polygrafické Soutěž
dovednosti mladých grafiků, které se zúčastnili i žáci třetího ročníku naší školy –
Michaela Lounková a Lukáš Zeman.
Celkem soutěžilo 7 týmů a náš tým obsadil konečné 2. místo. V dílčích úkolech jsme
získali 2. a 3. místo.
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Model Obaly Opava, Velké Losiny
V úterý 12. května 2015 v rámci projektu OP VK Podpora technického vzdělávání v Jihomoravském kraji se konala exkurze do Modelů Obaly Opava a do Velkých Losin.
Zúčastnily se jí třídy 1A a P3. Pedagogický doprovod zajišťovali ředitelka školy
Ing. Jarmila Šustrová, učitelé školy Ing. Lada Požárová, Mgr. Lenka Tichá, Bc. Blažena
Kondelíková a Bc. Eva Veselá.
Plán exkurze:
v 6.30 hodin – sraz u Janáčkova divadla, Bohéma, v 6.45 hodin – přistavení autobusu
ČSAD Tišnov, v 6.45 hodin – dodání baget a pití od firmy Delikomat, v 10.30 hodin –
exkurze v Model Obaly Opava, rozdělení na dvě skupiny, prohlídka trvala asi 1,5 hodiny.
V 15.30 hodin prohlídka Velkých Losin a návrat do Brna kolem 19 hodiny.
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Kde se mi v Brně (ne)líbí
Výtvarná soutěž byla vyhlášena ve dvou oddělených kategoriích pro žáky základních
a středních škol. Celkem se do ní zapojilo na šedesát žáků.
Své nápady a postřehy zpracovali na formát A2, a mohli využít jakoukoliv výtvarnou
techniku zpracování. Oceněny byly vždy tři práce v každé kategorii.
Soutěže se zúčastnilo asi 15 škol základních a středních. Naše žákyně uspěly v této soutěži mimořádně dobř. Veronika Pobořilová získala 1. místo a Šárka Bartesová
obsadila 3. místo.
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Velká grafická soutěž časopisu Font
Organizátoři soutěže: časopis Font, DataLine Technology a. s., firma TISKAP s. r. o.
Předmětem soutěže byl návrh výtvarného díla (ilustrace, grafika, fotografie), které
využívá technologii Scodix (parciální reliéfní zušlechtění).
Do soutěže se zapojili žáci zkráceného studia Reprodukční grafik.
Umístění:
Alice Šindelková (jídelní lístek)
3. místo
Zuzana Zouharová (letáček na šachový turnaj)
5. místo
Kateřina Dufková (kresba)
13. místo
Vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen se uskutečnilo na stánku společnosti
DataLine Technology a. s. v rámci veletrhu Reklama Polygraf dne 13. května 2015.
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VIDA! science centrum Brno
Dne 28. května 2015 se žáci naší třídy P1 a žáci partnerské školy ZŠ Vranovice zúčastnili
exkurze do VIDA! science centra. Dopoledne si mohli vyzkoušet desítky interaktivních
expozic, které na bázi experimentů demonstrují základní jevy z oblasti biologie,
energetiky, fyziky, meteorologie a dalších. Perfektně připravené exponáty přitáhly
pozornost všech žáků, a tak se jen na poslední chvíli podařilo shromáždit se před dalším
programem, který proběhl v odpoledních hodinách. Workshop Camera Obscura, jak se
tento program jmenoval, umožnil žákům zhotovit si vlastnoručně dírkový fotoaparát,
se kterým pak pořídili několik snímků na polaroidový film. Tyto fotografie si žáci odnesli
jako suvenýr. Celá akce byla hodnocena velmi kladně, a to jak žáky, tak pedagogickým
doprovodem.
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Okresní archív Rajhrad – exkurze
Dne 2. června 2015 jsme s žáky GZ1C navštívili Okresní archiv v Rajhradě. Exkurze byla
rozdělena na dvě části. První částí nás provázela paní Helena Sedláčková, která v archivu
působí jako knihařka-restaurátorka. Zavedla nás do restaurátorské dílny, kde nás
seznámila s různými materiály potřebnými k restaurování a vybavením restaurátorské
dílny. Vysvětlila nám jednotlivé postupy při restaurování a také nám ukázala podobu
protokolu, který se využívá k uchování informací ohledně restaurátorských zásahů
provedených na archiváliích.
Druhá část byla zahájena v badatelně. Poté jsme se přesunuli do několika depositářů, kde bylo možné zhlédnout například záznamy o sčítání lidu, školní záznamy,
záznamy o pozemcích, svatební smlouvy atd. Žáci také mohli zhlédnout kroniky
okolních obcí a originály i faksimile pečetí. Na závěr si každý z žáků mohl odnést vlastní
pečeť vyrobenou ze včelího vosku.
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Smurfit Kappa Morava Paper, Žimrovice
Muzeum papíru Velké Losiny
Dne 3. června 2015 se v rámci projektu OP VK Podpora technického vzdělávání v Jihomoravském kraji konala exkurze do firmy Smurfit Kappa Morava Paper v Žimrovicích
a do Muzea papíru ve Velkých Losinách.
Exkurzí se zúčastnilo 38 žáků naší školy. Pedagogický doprovod naší školy zajišťovali
Mgr. Milan Heroudek, Šárka Slavíčková, Bc. David Sedláček, Bc. Barbora Látalová.
Program exkurze:
6.45 hodin – sraz u restaurace Bohéma.
Nastup do přistaveného autobusu a odjezd směr Žimrovice v 7 hodin.
Před odjezdem každý obdržel bagetu a lahev pití.
Příjezd do Žimrovic byl cca v 10 hodin.
Následovala prohlídka firmy Smurfit Kappa Morava Paper.
Od 11 hodin jsme se přesouvali do Velkých Losin. Tam jsme dorazili ve 14.10 hodin.
Od 14.30 hodin následovala komentovaná prohlídka Muzea papíru a ruční papírny.
V 15.30 hodin jsme odjeli zpět do Brna.
Do Brna jsme se vrátili v 17.35 hodin, opět k restauraci Bohéma.
Celá exkurze proběhla bez sebemenších problémů. Všichni byli velmi spokojeni
a načerpali množství nových poznatků a vědomostí.
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Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní
– prezentace školy
Ve dnech 13. až 14. června 2015 učitelé odborného výcviku představili školu na
Svátku řemesel a ušlechtilých koní v Kunštátě. Mezi účastníky byli například hrnčíři,
kováři, košíkáři aj. Akce byla obohacena o široký program, který zahrnoval divadelní
představení, hudební vystoupení a přehlídku koní a poníků.
U našeho stánku se návštěvníci mohli seznámit s technikou linorytu, embosování
a šitím koptské vazby. Prezentovali jsme obory, které lze studovat na naší škole,
zejména pak řemeslné obory – knihař, tiskař. Technika linorytu a embosu zaujala převážně děti ve věku od 3 do 13 let. Mladé maminky vyzkoušely zejména techniku
embosu, tatínkové naopak linoryt. Někteří z rodičů se aktivně zajímali o obory naší
školy, hledali již možnosti vzdělávání pro své děti.
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Fotosoutěž 2015
Již po čtvrté se na naší škole konala Fotosoutěž. Organizátory byli: Martin Slováček,
Nikola Žižlavská, Mikuláš Mašek a SŠG Brno. Letos také přibyla Filmová soutěž 2015, do
které se však nikdo nepřihlásil.
Témata letošního ročníku byla: symbol, barva a sklo. Do fotosoutěže bylo přihlášeno
36 fotografií od 15 žáků školy.
Vyhlášení se konalo opět v kavárně Skleněná louka dne 25. června 2015. Vítězem se
stal Marek Novoměstský.

Výstava soutěžních fotografií žáků SŠG Brno
Srdečně Vás zveme
na výstavu soutěžních fotografií,
která se uskuteční v brněnské místogalerii
Skleněná louka, Kounicova 23

25. června 2015 v 18 hodin
Výstavy se zúčastní speciální host

BARVY • SYMBOL • SKLO
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XIX. Mezinárodní seminář
Společenstva českých knihařů
Seminář SČK konaný ve dnech 18. až 21. června 2015 měl bohatý program přednášek
i se zahraničními přednášejícími.
Součástí semináře byla vernisáž, na které zástupce firmy OPUS vyhlásil výsledky
soutěže pořádané touto firmou a SČK. Zúčastnilo se jí 25 žáků ze 4 škol. Umístili se zde
i naši žáci. Jindřich Mikulík – cena SČK, cena OPUS; Hana Marečková – cena SČK; Lenka
Novotná – čestné uznání.

Obal roku 2015
Střední škola grafická Brno je již několik let aktivním členem Českého obalového
institutu SYBA.
V roce 2015 dostala škola možnost nominovat svého zástupce do hodnotící poroty
soutěže. Byl jím odborný učitel Mgr. Milan Heroudek. Zasedání poroty se konalo
16. června 2015 v prostorách Vyšší odborné školy obalové techniky a střední školy, Štětí.
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Projekt „Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání na středních školách
v Jihomoravském kraji“
Střední škola grafická Brno byla partnerem v projektu s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji.
Zapojením do projektu sledovala škola několik dílčích cílů. Především chtěla
seznámit naše sociální partnery – pedagogy a žáky základních škol, popřípadě jejich
zákonné zástupce s náplní odborného vzdělávání na škole. K dalším cílům patřilo
rozšiřování spolupráce s polygrafickými firmami jako budoucími zaměstnavateli
žáků školy, budování sítě spolupracujících středních i základních škol, podpora
odborné cizojazyčné slovní zásoby, modernizace vybavení odborných dílen pro tisk
a dokončovací zpracování tiskovin, pořízení nových strojů a zařízení.
Spolupracujícími základními školami byly:
Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov;
Základní škola Brno, Svážná 9;
Základní škola a mateřská škola Pozořice;
Základní škola a Mateřská škola Vranovice;
Základní škola Brno, nám. Míru 3;
Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2.
V rámci našeho projetu jsme jako partner JMK realizovali následující klíčové aktivity:
1. Vybavení otevřených dílen grafiky, tisku a knihařského zpracování tiskovin.
2. Otevřené dílny grafiky, tisku a knihařského zpracování tiskovin pro povinnou výuku žáků ZŠ a SŠ. Za stěžejní aktivitu celého projektu lze považovat
realizaci Otevřených dílen grafiky, tisku a knihařského zpracování. V rámci
těchto dílen si žáci spolupracujících základních škol vyzkoušeli několik činností
z oblasti polygrafické výroby. Seznámili se se základními principy tisku.
Vyzkoušeli si techniku linorytu. V rámci Otevřených dílen věnovaných sítotisku
si potiskli tričko svým vlastním motivem. V knihařské dílně se naučili vyrábět
škrobové papíry, vyzkoušeli si ruční šití a vázání knižních vazeb při výrobě
deníčků. Ti, co se rádi věnují počítačové grafice, se učili předtiskovou úpravu
fotografií a obrázků pro nástěnné kalendáře.
3. Interaktivní polygrafický slovník ČJ-A-NJ a jeho využití ve výuce metodou
CLIL.
4. Vytváření sítě spolupracujících škol s cílem vzájemné výměny zkušeností.
5. Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů. Žáci měli možnost mimo jiné navštívit Muzeum knihy ve Žďáru
nad Sázavou, Technické muzeum v Praze, tiskárnu REDA, S + K LABEL, HRG,
firmu Model Obaly, fakultu restaurování v Litomyšli, Muzeum Papíru ve Velkých
Losinách. Podařilo se tak propojit výuku s praxí a světem práce.
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Projekt „Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání na středních školách
v Jihomoravském kraji“
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Poděkování
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