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 Název Střední škola grafi cká Brno,

  příspěvková organizace

 Sídlo Šmahova 364/110, 627 00 Brno   

 Právní forma příspěvková organizace   

 IČO 00 226 467    

 Zřizovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje

 Adresa pro dálkový přístup www.ssgbrno.cz

 Vedení školy

 Ředitelka Ing.  Jarmila Šustrová

 Zástupkyně ředitelky, teoretická výuka Mgr. Barbora Slováčková

 Zástupce ředitelky, praktická výuka Mgr. Milan Heroudek

 Vedoucí učitelka odborného výcviku Mgr. Eva Veselá

 Vedoucí ekonomického úseku Oldřiška Bendová

 Správce budov Michal Kyselka

 Školská rada 

 Předseda Mgr. Milan Heroudek, do 11/2017

  Bc. Jana Luklová, od 11/2017

 Místopředseda Jiří Ides

 Zástupce zřizovatele PhDr. Tomáš Jilčík, Bc. Kateřina Jarošová

 Člen Mgr. Pavol Seman,

  Ivana Michálková, do 11/2017

  Mgr. David Sedláček, od 11/2017

  Filip Horník, do 11/2017

  Hana Stoklasová, do 11/2017

  Jan Vávra, od 11/2017, Jiří Králík, od 11/2017

  Petra Váňová, od 11/2017

Školy a školská zařízení, jejichž činnost organizace vykonává

Název kapacita*

Střední škola 732

Školní jídelna – výdejna 300

Základní informace

o právnické osobě vykonávající 

činnost škol, školských zařízení
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Přehled pracovníků školy

Přehled oborů vzdělávání

Kód Obor vzdělávání Kapacita*

34-41-M/01 Polygrafi e 136

34-42-M/01 Obalová technika 128

34-52-L/01 Tiskař na polygrafi ckých strojích 120

34-53-L/01 Reprodukční grafi k pro média 170

34-57-L/01 Technik dokončovacího zpracování tiskovin 56

34-52-H/01 Tiskař na polygrafi ckých strojích (zkrácené studium) 42

34-53-H/01 Reprodukční grafi k (zkrácené studium) 42

34-57-H/01 Knihař (zkrácené studium) 36

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

rejstříku škol a školských zařízení  

Počty pracovníků školy

Útvar Funkce Počet na SŠ

Pedagogičtí pracovníci ředitel 1

 učitel 37,7208

     v tom zástupce ředitele 2

 asistent pedagoga 0

 celkem 38,7208

Nepedagogičtí pracovníci    12,5219

Kvalifi kace a aprobovanost

Odborná kvalifi kace  v %

Učitelé 82
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Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků

(vč. řídících pracovníků školy)

Typ kurzu/školení Počet zúčastněných

Vzdělávání nepedagogů:

Datové schránky 1

Personalista 2

Obnova svařovacího průkazu 1

Školení pro vysokozdvižný vozík 3

Školení Ace-Účto 1

Legislativa PaM 1

PO a BOZP 2

Elektro – vyhláška 50/1978 Sb. 3

Účetnictví PO, závěrka 2017 2

Mzdy 2018 1

Školení docházkový program a stravovací systém 4

Seminář k GDPR 1

Vzdělávání pedagogů:

Oxford Professional Development, Teaching English:

Secondary Schools – II 1

Aktivitäten für Anfänger 1

ELT Signposts 1

Právo a rizikové chování 1

MS Excel – základní použití 2

Primární prevence rizikového chování ve školách

a školských zařízeních 2

Zdraví nás baví III – Rodina a škola 1

Workshop pro středoškolské učitele cizích jazyků 1

Bakalářská konference 2017 2

Konzultační seminář pro management škol 1

Jakub - workshop na téma domácí násilí 1

Oxford Professional Development, Teaching English:

Secondary Schools – III. 1

Nebojte se GDPR 2

Zadavatel Cermat 2

Právní a ekonomické aspekty v praxi ředitele školy 1

Workshop 3D tisk do škol 1

Kalkulační program Cicero 5

Seminář ke zvládnutí GDPR 1

Konzultační seminář pro ŠMK 1

Žákovské projekty s podporou ICT 1

Bezpečná škola pro všechny 1

Kurz: Hry pro každou příležitost 1

Společně pro budoucnost 1

Moderní technologie ve výuce (nejen) matematiky pro SŠ 1

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ

zaměřené na polytechnické vzdělávání 1
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Školní jídelna

Poradenské služby ve škole

Věkové složení pedagogických pracovníků

 Učitelé na SŠ Ostatní

Věk muži ženy muži ženy

do 35 let 5,08 7,44 0 0

35–50 let 4,88 9,44 0 0

nad 50 let 1,00 9,94 0 0

Důchodci 0 0,94 0 0

celkem 10,96 27,76 0 0

 Fyzický Kvalifi kace, Dosažené Věková struktura

 počet  specializace vzdělání do 35 let 35–50 let nad 50 let důchodci

výchovný poradce 1 1 VŠ 0 1 0 0

školní metodik prevence 1 1 VŠ 0 1 0 0

Celkový počet odebraných obědů

 Školní jídelna Výdejna Náhradní stravování

Žáků školy 0 15 231 0

Žáků jiných škol 0 171 0

Pracovníků školy 0 6 327 0

Cizích strávníků 0 12 0

Celkem 0 21 741 0

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ

zaměřené na projektovou výuku 1

Teaching English 1

Holidays and festivals 1

Oxford Professional Development, Teaching English:

Secondary Schools – I 1

Celkem 60
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Výsledky závěrečných zkoušek

Výsledky maturitních zkoušek

Údaje o přijímacím řízení

 Obor 1. kolo – počet Další kola – počet Celkem (k 30. 9. 2018)

kód název (forma) přihlášených přijatých přihlášených přijatých přijatých záp. lístky

34-53-L/01 Reprodukční grafi k pro média 98 28 0 0 28 28

34-57-L/01 Technik dokonč. zprac. tiskovin 4 3 13 12 15 9

34-52-L/01 Tiskař na polygr. strojích 10 10 12 7 17 9

34-41-M/01 Polygrafi e 45 30 21 21 51 24

34-42-M/01 Obalová technika 31 30 21 8 38 23

34-53-H/01 Reprodukční grafi k 48 28 7 7 35 29

34-52-H/01 Tiskař na polygr. strojích 10 10 25 25 35 21

34-57-H/01 Knihař 9 9 13 13 22 11

celkem  255 148 112 93 241 154

Obory  Počet žáků Prospěli Prospěli Neprospěli Nepřipuštění

vzdělávání konajících zkoušku s vyznamenáním   ke zkoušce

     

denní forma 82 10 60 12 1

celkem 82 10 60 12 1

  Počet žáků Prospěli Prospěli Neprospěli Nepřipuštění

  konajících zkoušku  s vyznamenáním    ke zkoušce

     

2leté obory 0 0 0 0 0

3leté obory  

+ 1leté zkr. studium 26 7 19 0 3

     

celkem 26 7 19 0 3
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy

na veřejnosti

Mimoškolní aktivity

• Adaptační pobyt žáků 1. ročníku – září 2017

• Exkurze do Prahy – září 2017

• The Action New Generation – říjen 2017

• Tradice a zvyky Židů – říjen 2017

• Gaudeamus 2017 – listopad 2017

• Jak vyhrát boj s prokrastinací – listopad 2017

• Setkání s výchovnými poradci ZŠ Brno-město – listopad 2017

• Parlamentní volby 2017 – projektové vyučování – listopad 2017

• Božena Němcová – velká česká spisovatelka – listopad 2017

• Pětilístek anglicky mluvících zemí – projekt žáků 4B – prosinec 2017

• Filmová představení – prosinec 2017

• Návštěva divadelního představení v angličtině – prosinec 2017

• Bezpečnost na internetu – prosinec 2017

• Otevřené dílny – celý školní rok

• Nedej pokušení šanci – leden 2018

• Vzdělávací program v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce – leden 2018

• Nebezpečí pornografi e – březen 2018

• Sexuální výchova pro pokročilé – březen 2018

• Embax Print 2018 – březen 2018

• Festival Jeden svět na školách – březen 2018

• Soutěž tiskařů v míchání barev – březen 2018

• Soutěž zručnosti mladých knihařůw – školní kolo – březen 2018

• Projektový den – duben 2018

• Soutěž dovednosti mladých grafi ků – duben 2018

• Přednáška o Evropské unii – duben 2018

• Tichý svět neslyšících – duben 2018

• 1. ročník olympiády v AJ – prosinec 2017

• Soutěž v návrhu loga Lesnického parku Podkomorské lesy – duben 2018

• Divadelní představení Rozmarné léto – květen 2018

• Exkurze do tiskáren Mafraprint Praha – květen 2018

• Letní výcvikový kurz Prudká – květen 2018

• Exkurze do spalovny Brno – květen 2018

• Exkurze do ČNB v Brně – květen 2018

• Turistický pochod do Trenckovy rokle – květen 2018

• Prohlídka bývalé káznice na Cejlu – červen 2018

• Workshop o lidských právech – červen 2018

• Žákovská soutěž 2018 – červen 2018

• Bienále grafi ckého designu Brno – červen 2018

• Exkurze ve fi rmě REDA – červen 2018

• PRO ŽIVOT – školení první pomoci – červen 2018

• Festival RE:PUBLIKA – červen 2018

• Večerní divadelní představení – celý školní rok

• Návštěva Osvětimi – červen 2018

• Výstava v Dolních Kounicích – srpen 2018
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Sportovní aktivity

• Adaptační pobyt žáků 1. ročníků

• Středoškolské hry ve stolním tenise

• O putovní pohár Mirky Knapkové, přebory ve veslování

• Lyžařský pobyt Herlíkovice 2018

• Jednodenní výuka lyžování

• Mezinárodní futsalový turnaj polygrafi ckých škol

• Letní výcvikový pobyt Prudká

• Turistický pochod

• Jednodenní splutí Jihlavky

Odborné exkurze ve fi rmách

• Reda, a. s., Brno

• Top Tisk obaly, s. r. o., Brno

• Památník národního písemnictví Rajhrad

• Mafra, a. s., Praha

• METEOR PRESS, s. r. o., Brno

Celostátní soutěže

• Soutěž na návrh loga Lesnického parku Podkomorské lesy (1., 2. a 3. místo) 

• Žákovská soutěž SČK 2018 (čestné uznání)

Mezinárodní soutěže (účast postupem z republikového kola)

• Mezinárodní futsalový turnaj polygrafi ckých škol (Bratislava, 1. místo)

• Soutěž dovednosti mladých grafi ků (Zlín, 2. místo)

Projektová výuka – příklady dobré praxe

• Takoví jsme my – projekt primární prevence zaměřený na podporu skupinové identity 

• Parlamentní volby 2017

• Projektový den

• Stromy života

Využití výuky cizích jazyků metodou CLIL

Metodu CLIL vyžívá 5 učitelů odborných předmětů.

• Technologie – AJ, 32 žáků 

• Typografi e – AJ, 38 žáků

• Dokončovací zpracování – AJ, 10 žáků

• Všeobecná polygrafi e – AJ, 27 žáků

• Předtisková příprava – AJ, 30 žáků

Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty

Dlouhodobá spolupráce (nad 3 roky)
• 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

• GRAFIE CZ, s. r. o. – konzultační činnost, participace na publikační činnosti žáků školy, výukové materiály 

pro žáky a učitele školy
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• KBA CEE (dříve KBA Grafi tec 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

• S + K Label Kuřim – povinná praxe žáků, přednášky, exkurze

• Společenstvo českých knihařů – konzultační činnost, odborné semináře a workshopy

Nově navázaná spolupráce (školní rok 2017/2018)
• SRP, s. r. o., Brno, praxe a OV žáků, pomoc při náboru školy

• T-SHOCK, s. r. o., Brno, praxe a OV žáků, pomoc při náboru školy

• Brnometal, s. r. o., Brno, praxe a OV žáků, pomoc při náboru školy

• Podnikatelský inkubátor, Brno, praxe a OV žáků

• ELSAS SPORTS, s. r. o., Rousínov, praxe a OV žáků, pomoc při náboru a prezentaci školy

• Meteorpress, Brno, pomoc při náboru a prezentaci školy, exkurze žáků

• Tiskárna Litera, Brno, praxe a OV žáků

• Tisk Krásná Lípa, s. r. o., Krásná Lípa, praxe a OV žáků

• Sportivo print, s. r. o., Lipovec, praxe a OV žáků

• Security Paper Mill, a. s., Štětí, stáž pedagogů ve fi rmě

• Artron, s. r. o, odborná praxe žáků

• ART reklama, s. r. o., odborná praxe žáků

• Papírny Brno, a. s., účast odborného pracovníka při ZZ

• European Data Project, s. r. o., Komořany, pomoc při náboru a prezentaci školy

• Quatroprint, a. s., Brno, praxe a OV žáků

• Cromtryck, s. r. o., Hrušovany u Brna, pomoc při náboru a prezentaci školy

Odborný výcvik žáků (pouze fi rmy, u kterých absolvují více jak 30 % odborného výcviku)
• Tiskárna Didot, s. r. o., Brno

• Papírny Brno, a. s., Brno 

• REDA, a .s., Brno

• Z Studio, s. r. o., Zlín 

• Tiskárna Helbich, a. s., Brno 

• Polygra, a. s., Brno

Škola spolupracovala s 68 fi rmami, žáci v nich strávili 14 589 hodin. Osm žáků absolvovalo více jak 30 % 
odborného výcviku ve fi rmách.

Spolupráce školy s ostatními vzdělávacími institucemi

Nově navázaná spolupráce (školní rok 2017/2018)
• Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra polygrafi e a fotofyziky 

• Mateřská škola, Brno, Kneslova 7, příspěvková organizace

• Mateřská škola Brno, Slavíčkova 1, příspěvková organizace 

• Základní škola Modřice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

• Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 

• Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace 

• Základní škola, Brno, Kneslova 28, příspěvková organizace 

• Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

• Základní škola a Mateřská škola, Otnice, příspěvková organizace

• Základní škola, Brno, Gajdošova 3
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• Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace

• ZŠ Brno, Jana Babáka 1

Partnerské smlouvy (písemné) se ZŠ a VŠ – (Smlouva o spolupráci v rámci projektu PolyGram)
• Mateřská škola, Jihomoravské nám. 5, příspěvková organizace

• Mateřská škola, Brno, Kneslova 7, příspěvková organizace

• Mateřská škola Brno, Slavíčkova 1, příspěvková organizace 

• Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

• Základní škola Modřice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

• Základní škola a Mateřská škola, Otnice, příspěvková organizace 

Akce SŠ pro žáky partnerské (či jiné) ZŠ
• Otevřené dílny pro žáky spolupracujících ZŠ (421 zúčastněných žáků)

Podpora podnikavosti

Škola pracuje na rozvoji měkkých dovedností žáků systémově
• Uvědomění si potřeby celoživotního učení – prolíná se celým vzděláváním

• Rozvoj měkkých dovedností je součástí výuky jazyků (komunikace), ICT (elektronická forma komunikace), 

SVZ (timemanagement, sebepoznání)

• Průřezově v rámci celého ŠVP – přijímání zpětné vazby, tvůrčí, týmové řešení problémů, strategické myšlení

Škola pracuje na rozvoji měkkých dovedností žáků prakticky 
• Podpora týmové spolupráce – projektové dny

• Využití měkkých dovedností žáky v rámci náborových akcí, odborné praxe žáků, dnů otevřených dveří, 

spolupráce se sociálními partnery
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Ve školním roce 2017/2018 nebyla provedena kontrola Českou školní in-

spekcí.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

provedené Českou školní inspekcí

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

Střední škola grafi cká Brno, příspěvková organizace se sídlem Šmahova 364/110, 627 00 Brno, byla zřízena 

na základě Zřizovací listiny Jihomoravského kraje vydané v souladu s ustanovením §14, § 35, odst. 2, pís-

meno j) zákona č. 129/2000 Sb. O krajích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  Tato Zřizovací listina byla 

schválena Zastupitelstvem jihomoravského kraje usnesením č. 1800/15/218 dne 30. 4. 2015, pod č. j. 20/19.

Hlavní účel příspěvkové organizace

Příspěvková organizace poskytuje střední vzdělání. Ve školní jídelně-výdejně poskytuje školní stravování 

pro žáky školy a závodní stravování pro zaměstnance organizace. Činnost školy se řídí zákonem č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění poz-

dějších předpisů a prováděcími předpisy k zákonu.

Doplňková činnost

Doplňková činnost navazující na hlavní činnost příspěvkové organizace nesmí narušit plnění hlavního účelu 

organizace. Organizace má od zřizovatele povoleny tyto okruhy doplňkové činnosti:

• Realitní činnost, správa a údržba nemovitosti (např. nájem nebytových prostor)

• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů a školení, lektorská činnost

• Hostinská činnost

• Velkoobchod a maloobchod

• Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Příspěvková organizace se řídí při svém fi nančním hospodaření ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Účetnictví organizace je 

vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, a dále Vyhláškou č. 410/2009 

Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky. 

Náklady a výnosy za hlavní a doplňkovou činnost jsou sledovány odděleně. Pro lepší rozdělení jednot-

livých fi nančních toků jsou použity účelové znaky. Účetnictví je vedeno v účetním programu ACE-ÚČTO. 

Majetková evidence je vedena pomocí software ACE-EMA. Personální a mzdová oblast je vedena v systému 

VEMA. Účetním obdobím je kalendářní rok. Škola hospodaří se dvěma fi nančními okruhy, s investičními 

a neinvestičními prostředky. Prioritou organizace je snaha o maximální hospodárnost a efektivní vynaklá-

dání fi nančních prostředků.

Střední škole grafi cké, příspěvkové organizaci byl předán do správy k vlastnímu  hospodářskému využití 

následující nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele:

 – Budova na ulici Šmahova 364/110, kde je sídlo organizace, ředitelství a probíhá zde praktické a teore-

tické vyučování žáků.

 – Budova na ulici Kudelova 6, kde probíhá pouze teoretické vyučování žáků.

Ve školních budovách není vlastní tělocvična, proto výuka tělesné výchovy a další sportovní aktivity pro-

bíhají v prostorách spřízněných škol na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor.

Odborná stránka výuky je doplňována a rozšiřována odběrem odborných časopisů a doplňováním 

školní knihovny o nové tituly v budově teorie a praktického vyučování, využíváním audiovizuální techniky 

a formou exkurzí do polygrafi ckých fi rem.

Produktivní činnost žáků: 

V rámci odborného výcviku zajišťuje škola produktivní činnost žáků pro vlastní spotřebu i pro externí zákaz-

níky předtiskovou přípravu, tisk a knihařské zpracování tiskovin. Škola realizuje tisk navštívenek, pozvánek, 

prospektů, brožur atd. Mezi stálé odběratele patří školy, zdravotnická zařízení, městské úřady, státní organi-

zace, podnikatelé i soukromé osoby. Zakázky se zpracovávají na základě objednávky nebo smlouvou o díle.
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Předložené a školou realizované

projekty fi nancované z cizích zdrojů

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Název programu:  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy:  1 – Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory:  1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Období udržitelnosti

Naše škola v rámci udržitelnosti uskutečněného projektu realizovala ve škol-

ním roce 2017/2018 další řadu vzdělávacích aktivit pod názvem Otevřené 

dílny grafi ky, tisku a dokončovacího zpracování pro žáky základních škol.

Aktivity byly i tentokrát koncipovány tak, aby svým obsahem a zaměře-

ním 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.

Cílem opět bylo zprostředkování osobní zkušenosti žákům základních 

škol s řadou tiskárenských profesí řemeslného charakteru, které jsou nyní 

navzdory jejich perspektivnosti a společenské potřebnosti přehlíženy a opo-

míjeny.

Žáci se prakticky seznámili se základy počítačové grafi ky, byly jim demon-

strovány technologické možnosti tří tiskových technik, a na aplikaci tech-

nik průtisku a tisku z výšky se fyzicky podíleli. Taktéž se zúčastnili ručního 

zušlechťování papíru a řady dalších, neméně poutavých knihařských výrob-

ních postupů. To vše za podpory a spolupráce nejen pedagogů naší školy, 

ale i našich žáků. 

Spolupracující základní školy:

• Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2, příspěv-

ková organizace

• Základní škola Modřice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

• Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace

• Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, příspěvková organizace

• Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

• Základní škola, Brno, Košinova 22, příspěvková organizace

• Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace

• Masarykova základní škola a Mateřská škola, Brno, Zemědělská 29

• Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace
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Dotační program Preventivní programy realizované školami

a školskými zařízeními v roce 2018

Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem

Realizace projektu:  od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Udržitelnost projektu:  není

Rozpočet projektu (SŠG Brno, p. o.):  51 000 Kč

Škola se opět zapojila do Dotačního programu „Preventivní programy reali-

zované školami a školskými zařízeními v roce 2018“ vyhlášeného Jihomorav-

ským krajem se sídlem na Žerotínově náměstí 3, 601 82 Brno. Cílem Dotač-

ního programu je podpora minimálních preventivních programů ve školách 

a školských zařízeních směřujících k podpoře programů specifi cké primární 

prevence rizikového chování.

Na základě požadavků tohoto dotačního programu jsme sestavili projekt 

s názvem „Zlepšujeme sociální klima na SŠG Brno“, který vychází z potřeby 

zvyšování metodických, vzdělávacích i osobnostních kompetencí pedago-

gických pracovníků, posílení jejich výchovného stylu a tím i zlepšení sociál-

ního klimatu na škole a podpora sociálních dovedností souvisejících se zdra-

vým životním stylem.

Cíle našeho projektu jsou:

 – Zlepšit sociální klima na naší škole s důrazem na problematiku vzájemné 

tolerance, respektu, důstojného jednání, úctu k sobě i ostatním a empatii.

 – Rozvíjet a podpořit prosociální kompetence žáků.

 – DVPP většiny pedagogického sboru a tím získat další dovednosti zejména 

z oblasti sociálních kompetencí, etické výchovy a aktivit využitelných při 

práci třídního učitele.

 – Posílení obsahu třídnických hodin.

 – Změna postojů a chování pedagogů a žáků ve prospěch nácviků sociál-

ních dovedností souvisejících se zdravým životním stylem.

Většinu aktivit bude škola realizovat ve školním roce 2018/2019.

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů na SŠG Brno – Šablony 2

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006995

Zkrácený název projektu:  Šablony 2 na SŠG Brno

Číslo programu:  02

Název programu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:  02_16_035

Rozpočet projektu:  929 984

Název výzvy:  Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjed-

nodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region 

v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Zahájení projektu:  1. 9. 2017

Ukončení projektu:  31. 8. 2019

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, 

osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studen-

tů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Škola zvolila 

v rámci realizace projektu následující šablony:

 – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

 – Školní kariérový poradce
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 – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ v rozsahu 8, 16, 24, 80 hodin

 – Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na inkluzi v rozsahu 24 

a 80 hodin

 – Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

 – Tandemová výuka na SŠ

 – Clil ve výuce na SŠ

 – Nové metody ve výuce na SŠ

 – Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Projekt PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické 

a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Operační programu:  Výzkum, vývoj a vzdělávání

Realizace projektu:  od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2021

Udržitelnost projektu:  není

Rozpočet projektu (SŠG Brno, p. o.):  4 618 967,29 Kč

Z toho přímé náklady:  4 403 210 Kč

Garant projektu:  Mgr. Barbora Slováčková

Jedná se o projekt vyhlášený v rámci výzvy Implementace krajských akčních 

plánů I (Výzva č. 02_16_034). Na projektu se podílí realizační tým Krajského 

akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji. Cílem výzvy je 

podpořit intervence naplánované v KAP vedoucí ke zkvalitnění řízení škol 

a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů, prostřednictvím realizace zastře-

šujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Důraz je kladen 

na podporu pedagogických pracovníků.

SŠG Brno, p. o. plánuje v rámci tohoto projektu realizovat následující akti-

vity:

 – Sdílení odborných učeben a laboratoří, sdílení dobré praxe

 – Organizace přednášek odborníků z praxe

 – Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben.

Bude vytvořený organizovaný systém vzájemných návštěv pedagogů, 

žáků ZŠ a SŠ se zapojením profesorů VŠ a odborníků z praxe. Pro žáky ZŠ 

budou realizovány v rámci povinné výuky workshopy v učebnách SŠG Brno 

– pro každou ZŠ celkem 4 workshopy za školní rok. Workshopy budou zamě-

řené na grafi ku, tisk, dokončovací zpracování, práci v laboratoři nebo ve 

foto/video ateliéru. Zaměření workshopů se bude střídat. Pro žáky MŠ budou 

realizovány workshopy v kmenové MŠ. Pro každou MŠ připraví žáci a peda-

gogové SŠ 2 workshopy za školní rok – práce s papírem. Žáci partnerské SŠ 

budou vzájemně sdílet odborné učebny a realizovat tak část povinné výuky 

na partnerské SŠ. Každá SŠ navštíví partnerskou školu čtyřikrát za školní rok.  

Čtyřikrát za školní rok se uskuteční vzájemné setkání oborově či předmě-

tově stejně zaměřených učitelů ZŠ a SŠ popř. VŠ (nebo i učitelů MŠ) v odbor-

ných učebnách SŠG Brno. Cílem těchto setkání bude výměna zkušeností, 

sdílení dobré praxe, praktické ukázky aktivit se zaměřením na polytech-

nické vzdělávání.  Pro podpoření zapojení žáků školy do SOČ nebo odbor-

ných soutěží, popř. jako podpora zpracování maturitní práce s obhajobou se 

uskuteční setkání žáků školy, pedagogů a zástupců VŠ, odborníků z praxe. Za 

dobu realizace projektu se uskuteční nejméně 6 setkání – většinou v prosto-

rách SŠG Brno.



17

Zhodnocení prevence za školní rok 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 došlo v oblasti primární prevence na naší škole 

ke kompletní aktualizaci dokumentů souvisejících s prevencí. Byl přepraco-

ván Preventivní program školy a Program proti šikaně. Nově byl vytvořen 

samostatný dokument Krizový plán školy při výskytu rizikových forem cho-

vání, který byl následně aktualizován z důvodu změn příloh Metodického 

doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních, č. j. 21291/2010, konkrétně příloha týkající 

se vandalismu, kyberšikany a záškoláctví. Nově byl dále zpracován Plán pora-

denských služeb 2017/2018 a Strategie předcházení školní neúspěšnosti.

Během školního roku jsme se zaměřili na všeobecnou primární prevenci 

v dopravě, prevenci návykových látek, prevenci rizikového sexuálního cho-

vání, zařadili jsme aktivity podporující zdravý životní styl a v neposlední řadě 

podporu stmelování nově vzniklých kolektivů a podporu spolupráce v již 

existujících třídních kolektivech. Ve spolupráci s PPP Sládkova jsme zařadili 

i program selektivní primární prevence Změna, určený pro kolektivy, které 

mají problémy v oblasti narušených vztahů mezi žáky ve třídě.

Podařilo se nám získat fi nanční dotace z projektu „Preventivní programy 

realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018“ vyhlášeného Jiho-

moravským krajem se sídlem Žerotínovo nám. 3, Brno. Náš projekt s názvem 

„Zlepšujeme sociální klima na SŠG Brno“ budeme realizovat do konce kalen-

dářního roku 2018.

Školní metodička prevence se během školního roku zúčastnila několika 

odborných školení např. Právo a rizikové chování, akreditované konference 

Primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních, 

workshopu na téma domácí násilí a tradičních setkání metodiků prevence 

svolávaných okresní metodičkou prevence PhDr. Lenkou Skácelovou.

Průběžně je vyplňován výkaz preventivních aktivit 2017/2018 v on-line 

systému výkaznictví, který slouží k vykazování preventivních aktivit realizo-

vaných na školách v průběhu celého školního roku.

Mgr. Kateřina Dvořáková

školní metodička prevence

Prevence sociálně patologických jevů
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Výchovné a kariérové poradenství

ve školním roce 2017/2018

V průběhu školního roku 2017/18 se uskutečnily všechny aktivity, které byly 

v plánu výchovné poradkyně. Zintenzivnila se spolupráce s pedagogicko-

psychologickými poradnami, nejen s brněnskou, ale také např. s PPP Vyškov, 

Ústí nad Orlicí, Jihlava. Vzhledem k tomu, že ve škole v tomto školním roce 

studovali 3 žáci se sluchovým znevýhodněním, navštívila výuku pracovnice 

SPC pro sluchově postižené. Ve vzdělávání žáků neshledala žádné nedo-

statky. Školu také navštívila pracovnice SPC Štolcova, která uskutečnila hos-

pitaci ve výuce žáka 1. ročníku z důvodu stanovení míry podpůrných opat-

ření. V tomto školním roce nepůsobil ve škole asistent pedagoga. Na začátku 

školního roku byli všichni pedagogičtí pracovníci školy informováni o žácích 

se speciálními vzdělávacími potřebami a s metodami, jak s nimi pracovat 

a hodnotit je. U žáků převažuje 2. stupeň PO, u jednoho žáka je stanoven 

3. stupeň PO, vše bez nároku na fi nanční navýšení. Na konci školního roku 

jsem ve spolupráci s PPP a SPC vyhodnotila nastavená podpůrná opatření.  

Celkový počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byl k 30. června 

2018 34 žáků. Aktuálně probíhají rediagnostiky u žáků, jimž končí platnost 

doporučení vydaných dle staré legislativy.

V tomto školním roce se ve škole vzdělávali 3 žáci se sluchovým znevýhod-

něním. Ve dvou případech probíhalo jejich vzdělávání na základě IVP dopo-

ručeného SPC pro sluchově postižené. Výuka žáků probíhala bez problémů. 

Pravidla nastavená v IVP byla vyučujícími respektována a žáci úspěšně ukon-

čili ročník. Vyhodnocené IVP jsem zaslala v červnu do SPC. Také vzdělávání 

žáka s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem probíhalo bezproblé-

mově. Úspěšně ukončil 1. ročník.

V tomto školním roce ve škole nestudoval žák, který by byl PPP diagnosti-

kován jako žák nadaný. Přesto se snažíme žáky, kteří vykazují nadprůměrné 

studijní výsledky a zájem o obor, podporovat. Žáci se pravidelně zapojují do 

odborných soutěží. Výsledky jejich činnosti jsou zveřejňovány na webových 

stránkách školy, ve školním časopise Granat, Školních novinách a v Almana-

chu školy.

Probíhala také spolupráce se Střediskem výchovné péče na Veslařské ulici, 

kam jsem nasměrovala zákonnou zástupkyni žákyně 1. ročníku, u které se 

v průběhu 1. pololetí začala projevovat porucha chování.

Žákyně docházela do Střediska výchovné péče ambulantně do konce 

školního roku. V jejím případě jsme také byly v kontaktu s OSPOD Ivančice.

Průběžně se konala jednání s rodiči zletilých žáků a zákonnými zástupci 

nezletilých žáků. 

Celkem jsem se účastnila 26 jednání. Převážná část se týkala prospěcho-

vých problémů a absence. Vyskytly se také případy, kdy mě žáci vyhledali 

sami a požádali o radu, např. v souvislosti s osobními, příp. zdravotními 

problémy. V jednom případě jsme řešily problém týkající se poruchy příjmu 

potravy. V těchto případech jsem předala kontakt na odborná pracoviště 

(psycholog, psychiatr, Anabell, Psychiatrická klinika FN Brno-Bohunice).

Zúčastnila jsem se akce organizované školou, a to semináře pro výchovné 

poradce základních škol v Brně-městě za účasti ředitele PPP Brno, zaměst-

nankyň IPS pro volbu a změnu povolání ÚP Brno-město a pracovníky spolu-

pracujících fi rem. 
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V tomto školním roce byla nově zavedena funkce kariérové poradkyně. 

Na této pozici jsem žákům poskytovala individuální kariérové poradenství 

– v souvislosti s přijímacím řízením na vysoké školy, volbou pomaturitního 

studia, zkráceným studiem na naší škole. 

Žáci všech 4. ročníků se zúčastnili vzdělávacího programu v Informačním 

a poradenském středisku Úřadu práce. Všichni žáci 4. ročníků si v rámci pří-

pravy na vstup na trh práce vytvořili aktuální strukturovaný životopis a moti-

vační dopis, každému jsem poskytla zpětnou vazbu k uvedeným doku-

mentům. V této oblasti jsem poskytovala podporu žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Také jsem umisťovala na nástěnku informace o vol-

ných pracovních místech v oborech, které se na naší škole studují. 

Po celý školní rok jsem spolupracovala se školní metodičkou prevence 

Mgr. Kateřinou Dvořákovou. Společně jsme konzultovaly a řešily problémové 

situace, pokud takové nastaly. Také vzájemné předávání informací probíhalo 

bezproblémově a díky otevřené komunikaci se nám podařilo vytvořit dobře 

fungující školní poradenské pracoviště. 

V rámci DVPP v oblasti výchovného poradenství jsem se zúčastnila těchto 

vzdělávacích programů: 

 – Seminář pro výchovné poradce v PPP

 – Kariérové poradenství a koučování – DVPP 80 hod. začátek v dubnu 2018, 

ukončení v říjnu 2018

 – Společně pro budoucnost – konference.

Nadále jsem členkou Asociace výchovných poradců ČR.

Mgr. Dagmar Gallistlová

výchovná poradkyně
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Adaptační pobyt žáků 1. ročníku

Ve dnech 19. až 21. září 2017 se uskutečnil adaptační pobyt žáků 1. ročníků v re-

kreačním středisku Prudká. V tomto středisku jsme pořádali program pro naše žáky 

poprvé. Pobytu se zúčastnilo 77 žáků a 7 učitelů. Pobyt byl zaměřen hlavně na vzá-

jemné poznávání a  prohlubování spolupráce a komunikace. Samozřejmě nechy-

běly zábavné a sportovní hry a pro odvážné byla připravena noční hra a stezka 

odvahy. I přes nepřízeň počasí proběhl program v pohodové a přátelské atmosféře. 
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Exkurze Praha

O tom, že Praha je Matka měst, se ve dnech 20.–22. září 2017 mohlo přesvědčit 

25 žáků 4A a P4, které jsem doprovázela já, Jana Macenauerová a moje mladá kole-

gyně Zuzana Freislebenová.

Z Brna jsme vyjeli poměrně brzy ráno a po necelých třech hodinách jsme už stáli 

na Hlavním nádraží v Praze. Po ubytování v hostelu na Karlově náměstí a rychlém 

obědě jsme se místo odpočinku vypravili na Vyšehrad se Slavínem. Po železnič-

ním mostě jsme přešli na druhou stranu Vltavy,  pokračovali jsme tramvají k nákup-

nímu centru Anděl. A pak zase pěšky na Úvoz, lanovkou na Petřín a přes petřínské 

sady na Strahov, Pohořelec, kolem Lorety na Nový svět a z kopce dolů na Kampu 

kolem zdi Johna Lennona. Tam jsme zavelely rozchod, ale někteří toho ještě zjevně 

neměli dost a šli s námi pěšky dál po nábřeží kolem Tančícího domu a pravoslav-

ného kostela zpět na Karlovo náměstí.

Druhý den jsme pokračovali v  prohlídce města, opět jsme měli možnost vy-

zkoušet metro, ale pak už to bylo zase jen pěšky, bez ohledu na nářky některých 

zúčastněných.  Začali jsme u Obecního domu, prošli jsme kolem Týnského chrámu 

na Staroměstské náměstí, prohlédli jsme si Josefov se synagogami a židovským 

hřbitovem. 

Odpoledne nás čekala tzv. Královská cesta, ze Staroměstského náměstí jsme šli 

ulicí Karlovou na Karlův most a přes Malostranské náměstí Nerudovkou nahoru 

na Pražský hrad. Následovala dvouhodinová prohlídka Pražského hradu s nadše-

nou průvodkyní (po dopoledním chození ne všichni její nadšení sdíleli…). Během 

jejího podrobného výkladu jsme si prohlédli katedrálu sv. Víta, Vladislavský sál, 

baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, viděli jsme i střídání stráží u Matyášovy brány. 

Třetí den nás čekala ještě návštěva Technického muzea na Letné. Myslím, že 

si každý ve stálých i dočasných expozicích (např. Tiskařství, Astronomie, Člověk 

a jeho náhrady…) našel něco zajímavého.  Pak už jen oběd, buď v muzeu, nebo 

opět v centru města, a cesta domů.

 Měla jsem z pobytu v Praze dobrý pocit, protože až tam jsem s jistým úžasem 

zjistila, jak zanedbatelné procento žáků naše hlavní město zná.
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The Action New Generation

Dne 9. října 2017 se žáci 2. ročníků zúčastnili preventivního programu s názvem 

The Action New Generation, jehož cílem je předcházení rizikovému chování mla-

dých lidí v  silniční dopravě, prevence užívání alkoholu a jiných omamných látek 

před řízením motorových vozidel a během něj, zejména ve vazbě na předchozí 

návštěvu diskoték a nočních klubů. Dále je v programu kladen důraz na používání 

bezpečnostních pásů a boj proti rychlé nebo nezodpovědné jízdě.

Multimedíální program je plný emocí, které se odehrávají nejen v  průběhu 

dopravní nehody, ale i po ní. Divák je seznámen s možnými dopady v podobě trva-

lého zdravotního postižení, které mohou provázet účastníky dopravní nehody po 

zbytek jejich života.

Program The Actin New Generation je pod záštitou Milana Chovance, ministra 

vnitra, Dana Ťoka, ministra dopravy, Martina Stropnického, ministra obrany a ředi-

telky Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice Aleny Štefl ové.

Středoškolské hry ve stolním tenise

Jedním z  pravidelných turnajů, kterého se naše škola účastní, je městské kolo 

Středoškolských her ve stolním tenise. Letos naši školu reprezentovalo chlapecké 

družstvo čtvrťáků ve složení Daniel Malůšek, Dominik Sedláček a Vojtěch Žáček. 

I když se neprobojovali do fi nálových bojů, podali sympatický výkon a doufáme, že 

příští rok najdeme alespoň stejně kvalitní reprezentanty.



23

Tradice a zvyky Židů

Žáci třídy 1C se dne 31. října 2017 zúčastnili workshopu s názvem Tradice a zvyky 

Židů. Program se uskutečnil v  Křížové chodbě na Nové radnici pod odborným 

vedením lektorky z brněnské Židovské obce.

V interaktivním programu se žáci rozdělení do pěti badatelských skupin věnovali 

následujícím tématům: Běh života, Židovská domácnost, Šabat, Židovská svatba 

a Pesach. Následně prezentovali výsledky svého bádání spolužákům. Seznámili se 

se základními pojmy judaismu, přiblížili významné události života Židů a svátky 

židovského roku. Součástí prezentací byly ukázky judaik, předmětů náležejících 

k  židovské tradici. 

Po ukončení workshopu jsme zhlédli komentovanou výstavu fotografi í zachy-

cující osudy členů židovské komunity, a to i brněnské. 

Program se uskutečnil v rámci výuky předmětu Společenskovědní základ.
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GAUDEAMUS  2017

Ve dnech 1. a 2. listopadu 2017 navštívili žáci 4. ročníků veletrh vzdělávání Gaudea-

mus. Veletrh je jedním z nejvýznamnějších zdrojů informací o možnostech poma-

turitního vzdělávání. Žáci navštívili stánky vystavujících škol, našli si informace 

o dnech otevřených dveří, vyslechli si přednášky zástupců škol a dozvěděli se 

vše potřebné o  budoucím studiu. Naši žáci také využili příležitosti komunikovat 

se zástupci vystavujících škol a možnosti dozvědět se vše potřebné o  studijních

oborech. 

„Jak vyhrát boj s prokrastinací“

Dne 2. listopadu 2017 se žáci 2A zúčastnili přednášky Mgr. Věry Kapsové, zástup-

kyně organizace GrowJOB institute Brno, na téma prokrastinace neboli chorobné 

odkládání důležitých úkolů a povinností.

Smyslem přednášky je pomoci studentům zlepšit organizaci času a zvýšit efek-

tivitu při studiu a další práci. Žáci se během přednášky dozvěděli jak zvýšit svou 

vnitřní motivaci ke studiu, jak rozdělit studijní povinnosti na menší části, jak pri-

oritizovat a zvýšit svou soustředěnost, jak se dlouhodobě naučit pozitivní návyky 

a odnaučit ty negativní a jak snížit vliv negativních emocí a naučit se zvládat 

emočně náročné situace.
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Setkání s výchovnými poradci

ZŠ Brno-město

Dne 9. listopadu 2017 se na naší škole konalo pravidelné setkání výchovných 

poradců základních škol okresu Brno-město.

Kromě standardního programu, pravidelné schůzky, měla naše škola možnost 

prezentovat jednotlivé obory a celý grafi cký a tiskový průmysl.

Výchovné poradkyně a poradci obdrželi drobné dárky od fi rem, které nám s pro-

pagací pomohli: Reda, a. s. Brno a Top tisk obaly, s. r. o. Brno.

Účastníky také zaujala prohlídka učeben odborného výcviku. 
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9. listopadu Parlamentní volby 2017

– projektové vyučování

Při příležitosti konání Parlamentních voleb do Poslanecké sněmovny ČR 2017 se 

žáci převážně druhých ročníků zúčastnili v rámci předmětu SVZ projektového vyu-

čování zaměřeného na seznámení s politickými stranami a hnutími kandidujícími 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Žáci měli za úkol připravit prezentaci zvolené kandidující politické strany či hnutí 

a ostatní spolužáky informovat o jejím volebním programu, představili volebního 

lídra, ideologii, na které je politická strana postavena, a jiné zajímavosti. Dalším 

výstupem bylo grafi cké zpracování zvolené politické strany ve formátu A3, které 

bude ke zhlédnutí na nástěnkách budovy školy Kudelova 6.

Žáci si mohli vyzkoušet své volební preference na www.volebnikalkulacka.cz,

což je jakýsi internetový test porovnávající žákovy názory a politické postoje 

s postoji politických stran, které kandidovaly v roce 2017 do Poslanecké sněmovny. 

Českou volební kalkulačku vyvíjí a provozuje občanské sdružení KohoVolit.eu již 

od roku 2006.

Cílem projektu bylo přispět k  aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému 

občanství budoucích prvovoličů. Žáci se dále mj. seznámili s principy zastupitel-

ské demokracie a volebním systémem České republiky. V  rámci projektu mohli 

žáci zhlédnout audiovizuální vzdělávací lekce týkající se tématu voleb, které jsou 

dostupné na vzdělávacím portálu www.jsns.cz, provozovaným společností Člověk 

v tísni, o. p. s.
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Božena Němcová

– velká česká spisovatelka

14. listopadu 2017 se třída 2A zúčastnila výukového programu o Boženě Němcové, 

který nabízí pobočka střediska volného času Lužánky, pracoviště Legato – Kohou-

tovice, sídlící na ulici Stamicova 7.

Žáci měli možnost zkoumat klíčové momenty spisovatelčina života. Její dětsví,

rodinné poměry u Panklů, sňatek a život s Josefem Němcem, její vztah k dětem 

a okolnosti její smrti. Vybrané životní situace si přiblížili čtením úryvků ze spiso-

vatelčiny korespondence a dalších literárních pramenů. Získané poznatky dále 

dotvářeli a rozehrávali pomocí akčních dramatických technik.

Žáci ve skupinách vytvořili několik živých obrazů ztvárňujících Barunku, která 

leze po stromech. Mladou Barboru, kterou si odvádí k oltáři o mnoho let starší Josef 

Němec. Nadšenou mladou spisovatelku, která se snaží vzdělávat prostý lid, ale je 

odmítána. Zralou ženu, která ve svém nuzně zařízeném bytě přijímá mladého Jana 

Nerudu, aby mu předala svůj příspěvěk do almanachu Máj.

Znovu jsme si při vyprávění lektorky připomněli, v jaké bídě tato žena žila. Žasli 

jsme nad její odvahou žít svobodně navzdory předsudkům a nesvobodě. Pozor-

ně jsme naslouchali dopisům manželů Němcových, abychom následně uvažovali 

o odstínech emocí, o úctě, lásce i odpuštění.

V závěrečném sdílení pocitů jsem ocenila odvahu mládí vyjádřit radikální názor 

na spisovatečinu tvorbu a život, ale i citlivost, vnímavost a snahu porozumět moti-

vaci lidského jednání.

Souhlasím s názorem lektorky. Není možné během několika hodin plně poznat 

celý život a dílo této ženy spisovatelky, ale je možné v sobě objevit zájem o její 

knihy. Přečíst je a vytvořit si na ně vlastní názor.
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Pětilístek anglicky mluvících zemí

projekt žáků 4B

Dne 18. prosince 2017 v  několika posledních hodinách anglického jazyka před 

vánočními prázdninami realizovali žáci maturitního ročníku projekt s  názvem 

„Pětilístek anglicky mluvících zemí“.

Podstatou projektu bylo upevnění již probraného učiva zaměřeného na matu-

ritní okruhy týkající se reálií anglicky mluvících zemí, tj. Spojeného království Velké 

Británie a Severního Irska, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Nového 

Zélandu.

Žáci pracovali s faktickými informacemi, které grafi cky zapracovali do pětilístků. 

Každý lístek = jedna anglicky mluvící země.

Bílé Spojené království, modré Spojené státy, červená Kanada, oranžová Austrá-

lie a zelený Nový Zéland.

Výsledky jejich práce můžete vidět na nástěnce ve 2. patře v budově Kudelova 6.

Pětilístky je možno použít jako doplňkový studijní materiál.
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Bezpečnost na internetu

Dne 19. prosince 2017 se žáci prvních ročníků zúčastnili preventivního programu 

s  názvem „Bezpečně na internetu“ realizovaného Městskou policií Brno v areálu 

dopravní výchovy MP Brno na ulici Bauerova.

Projekt MP Brno je zaměřen na posílení vědomí žáků o riziku a nebezpečí na 

internetu, rozšiřuje znalosti o kyberšikaně, stalkingu, sextingu, groomingu a dal-

ších negativních jevech na internetu. Projekt důrazně upozorňuje na případy poru-

šování lidských práv prostřednictvím ICT.

Žáci se v programu seznámili nejen s  výše zmiňovanými pojmy, ale i s  mož-

nými postupy, jak se bránit proti nevhodnému chování na internetu a s právními 

dopady takového jednání.

Žáci mohli prostřednictvím powerpointové a audiovizuální prezentace zhléd-

nout ukázky konkrétních případů kyberšikany a rizikového chování na internetu 

a uvědomit si význam a závažnost dopadů tohoto jednání na lidskou psychiku.

Filmová představení

Žáci v prosinci 2017 navštívili fi lmové představení Naprostí cizinci (v původním 

znění) v kině Lucerna. Film vypráví o tom, co se může stát, pokud se skupina přá-

tel rozhodne, že při večeři položí na stůl mobilní telefony a budou společně sdílet 

všechny SMS a příchozí hovory.

V květnu 2018 žáci viděli fi lm S láskou Vincent a Nejtemnější hodina.

Celovečerní snímek o malíři Vincentu van Goghovi S láskou Vincent (Loving Vin-

cent) navazuje na slova samotného génia, který jednou pronesl, že „může komu-

nikovat pouze skrze své malby”. Byl natočen kombinací hraného fi lmu a animace 

originálních olejomaleb. 

Historický a životopisný fi lm Nejtemnější hodina popisuje zásadní rozhodnutí 

Winstona Churchilla na počátku 2. světové války.

Oba dva fi lmy byly v anglickém znění s titulky.

Návštěva divadelního představení

v angličtině

Dne 13. prosince 2017 navštívily vybrané třídy představení na motivy knihy Roalda 

Dahla Čarodějnice (The Witches).

R. Dahl byl britský autor, který ve svých dílech, které psal pro děti i dospělé, 

používal ve velké míře typicky „anglický“ humor.

Hra byla po jazykové stránce jako obvykle přizpůsobena mladým divákům, 

takže žáci neměli problém porozumět textu.

V  každém případě je pro studenty jazyka velmi užitečné sledovat větší kom-

paktní celek v originále.

Představení se odehrálo v divadle Buranteatr na Kounicově ulici.
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Otevřené dílny

V  letošním školním roce škola úspěšně završila projekt Podpora přírodovědného 

a technického vzdělání na středních školách v Jihomoravském kraji.

Všechny aktivity byly vybrány tak, aby svým obsahem a zaměřením oslovily 

a zaujaly žáky 6., 7., 8. a 9. tříd základních škol. Žáci se v posledním školním roce

seznámili se základy počítačové grafi ky, s technologií sítotisku a s ručním zušlech-

ťováním papíru. Pro mnohé žáky základní školy byla návštěva odborné školy 

a možnost manuálně si zpracovat samostatně výrobek první kontakt s praxí. 

Ukázali a předveli jsme žákům zajímavost a potřebnost polygrafi ckých oborů 

a některé z nich jsme motivovali natolik, že se s nimi budeme setkávat v následují-

cích letech v prostorách grafi cké školy.
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O putovní pohár Mirky Knapkové,

přebory ve veslování

Stejně jako minulý školní rok se naše škola zúčastnila soutěže ve veslování druž-

stev v rámci veletrhu Sport Life.

Čtyřčlenný tým ve složení Dominik Holešovský, Adam Vošmera, Adéla Hracho-

vinová a Petra Zezulová společnými silami zdolal na veslařském trenažéru 2 km 

(4 × 500 m). Dominik zajel druhý nejlepší čas závodu, a to 1 : 30. Naše družstvo se 

sice neumístilo, ale předvedli krásný výkon, za který děkujeme.

Vánoční sportovní den



32

Lyžařský pobyt Herlíkovice 2018

Každoroční lyžařský pobyt v Herlíkovicích se uskutečnil 2.–7. ledna 2018. Sportovní 

akce se zúčastnilo 24 žáků a 4 učitelé. I když počasí nebylo ideální, sněhu jsme měli 

dost a bylo plno příležitostí k zdokonalení techniky jízdy, případně k samotnému 

učení jízdy na lyžích nebo snowboardu. Výuka na svazích byla doplněna o dva 

výlety. Pobyt se vydařil a my se těšíme na další ročník.

Jednodenní výuka lyžování

První den 2. pololetí jsme 

si zpříjemnili jednodenní 

výukou lyžování ve  Ski are-

álu Červená voda. Akce se 

zúčastnilo 13 žáků a dva 

pedagogové.

Jezdilo se jak na lyžích, tak 

i snowboardech.

Zdokonalování techniky 

jízdy probíhalo na svahu 

během celého dne. Počasí 

bylo přívětivé, a tak jsme si 

užili výuku.
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Nedej pokušení šanci

Dne 19. ledna 2018 se žáci prvních ročníků zúčastnili preventivní akce, kterou již 

podeváté organizuje Policie České republiky. Program byl určen žákům prvních 

ročníků a tematicky byl zaměřen na drogovou problematiku (fenomén návyko-

vých látek a dopad jejich užívání).

V programu vystoupili odborníci jako např. Ing. Radovan Voříšek, vedoucí oddě-

lení sociálního poradenství v organizaci Podané ruce o. p. s., který žákům přiblížil 

nežádoucí účinky drog a vznik závislostí. Kriminalista kpt. Ing. Bc. Michal Hanuška, 

z Krajského ředitelství policie Jmk žákům představil práci policie a prezentoval 

audiovizuální záběry z některých  policejních zásahů. Téma drog a alkoholu za 

volantem pro žáky zpracovala kpt. Mgr. Zdeňka Procházková, koordinátorka pre-

vence na Krajském ředitelství policie Jmk.

Jednotlivé vstupy odborníků byly prokládány interaktivními částmi, ve kterých 

si posluchači mohli vyzkoušet brýle, které realisticky simulují stav po požití alko-

holu, návykových látek nebo velkou únavu. Žáci naší školy se těchto částí velmi 

aktivně a se zájmem zúčastnili.

Celý program byl završen vystoupením bývalého uživatele drog, jehož příběh 

žáci poslouchali s velkým zaujetím.

Dopoledne v Informačním

a poradenském středisku Úřadu práce

V  průběhu měsíce února se žáci všech 4. ročníků Střední školy grafi cké Brno, 

p. o. zúčastnili vzdělávacího programu v  Informačním a poradenském středisku 

Úřadu práce. V rámci kariérového poradenství jsem se všemi zúčastněnými usku-

tečnila zpětnou vazbu k  jeho obsahu a průběhu. Všichni žáci hodnotili program 

jako velice užitečný. Dozvěděli se spoustu informací o dalších krocích do života. 

Dostalo se jim poučení o placení zdravotního pojištění, kdo ho platí, o co se musí 

v této oblasti postarat, aby vše bylo v souladu se zákonem. Také si vyzkoušeli fi k-

tivní pracovní pohovor. Prohloubili a doplnili si informace získané ve škole týkající 

se psaní CV a motivačního dopisu. Krátce řečeno dozvěděli se aktuální záležitosti 

o situaci na trhu práce.
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Nebezpečí pornografi e

V  průběhu měsíce března 2018 se žáci druhých ročníků zúčastnili přednášky na 

téma nebezpečí pornografi e. Cílem lektorky Johany Šujanové je žákům představit 

nebezpečí pornoprůmyslu a jeho zákulisí a vliv a následky sledování pornografi e 

pro člověka, jak ho ovlivňuje a jaké jsou důsledky. Ukazuje mladým lidem, co způ-

sobuje pornografi e a jak promiskuita a pornografi e ničí lidské životy.

Součástí programu byly příběhy lidí, kteří s pornoprůmyslem mají zkušenosti a 

o své zkušenosti se snaží podělit, a tím apelovat převážně na mladé dívky, které 

uvažují o nabídce „rychlého a snadného“ přivýdělku.

Sexuální výchova pro pokročilé

V rámci prevence rizikového sexuálního chování jsme žákům prvních ročníků zajis-

tili setkání s proškolenými studenty medicíny, kteří díky projektu Sexuální výchova 

pro pokročilé učí žáky „vyšší základy“ sexuální výchovy. Smyslem projektu je inter-

aktivní formou poučit cílovou věkovou skupinu o pohlavně přenosných infekcích 

a s tím související důležitostí používání kondomů.

V programu jsou s žáky probírána témata jako láska a sex, vztahy, možnosti anti-

koncepce s praktickými ukázkami použití ochrany formou hry a hlavně sexuálně 

přenosná onemocnění a to, jak se před nimi chránit. Součástí je otevřená diskuze 

včetně výměny názorů a zkušeností.
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Futsalový turnaj polygrafi ckých škol

Již druhým rokem jsme se zúčastnili Mezinárodního turnaje polygrafi ckých škol ve 

futsale. Pořádající školou byla Stredná odborná škola polygrafi cká v Bratislavě. Tur-

naj probíhal v zrekonstruované tělocvičně. Celkem se zúčastnilo 6 týmů ze 4 zemí, 

a to domácí Bratislava, Krakov, Budapešť, Brno a dva týmy z Prahy. Turnaj byl roz-

dělen na dvě skupiny. Během pátku se odehrály skupiny a vyřazovací boje. Letos 

nám zápas o fi nále vyšel a věděli jsme, že v sobotu budeme hrát o první místo. 

Soupeřem bylo mužstvo z Krakova, které do té doby nepoznalo přemožitele a jed-

noznačně všechny přehrávalo.

Sobota přinesla zápasy o umístění. Na 5. a 6. místě skončila družstva z Prahy,

4. Budapešť, 3. Bratislava. Finále nakonec vyznělo lépe pro náš tým a výsledek

7 : 2 určil jako letošní šampióny futsalisty z Brna. 

Velmi děkuji za skvělou reprezentaci našim žákům a ještě jednou gratuluji.
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EmbaxPrint 2018

Dne 2. března 2018 se třída GZ1B a GZ1C vydala v doprovodu učitelů odborných 

předmětů na veletrh EmbaxPrint, který se ve dnech 27. února až 2. března 2018 

konal na Výstavišti Brno. Jedná se o odborný mezinárodní veletrh obalů a tisku, 

který je místem pro představení nových technologií, strojů, zařízení, materiálů 

a služeb z oborů obalového a tiskařského průmyslu. EmbaxPrint je největším 

odborným veletrhem ve střední Evropě. Tento veletrh má dlouholetou tradicí v ČR 

i SR, nabízí setkání expertů a představitelů významných českých i zahraničních 

obalových a tiskových společností a oslovuje odborné návštěvníky. 

Festival Jeden svět na školách

Dne 13. března 2018 jsme se zúčastnili festivalu dokumentárních fi lmů Jeden svět 

na školách, na kterém nám byl promítnut fi lm s názvem Nic se neodpouští. Hlav-

ním tématem byly teroristické útoky v Paříži, které odstartovala situace okolo fran-

couzského časopisu Charlie Hebdo, jenž svými karikaturami zesměšňoval před-

stavitele Islámu Mohameda.

Film byl zajímavě zpracovaný. Dokumentoval život Zineb El Rhazoui, novinářky, 

která za svobodou vyjadřování odešla do Francie, kde se stala sloupkařkou sati-

rického časopisu Charlie Hebdo. Po teroristickém útoku v roce 2015 na redakci 

časopisu byla právě Zineb jedna z mála, která přežila a musí se tak vyrovnat se syn-

dromem „přeživší” a překonat šok ze zavraždění svých 

kolegů. Také se stala nejhlídanější ženou Paříže, jeli-

kož islamističtí radikálové si přáli její smrt. 

V druhé části programu jsme byli účastníky diskuse 

týkající se právě problematiky svobody slova v dnešní 

době. Moderátorka pozvala jako hosta novinářku 

internetového deníku Referendum Zuzanu Vlasatou. 

Diskuse směřovala nejen ke zhlédnutému fi lmu a té-

matu terorismu, ale také k aktuálnímu dění, vykoná-

vání práce novináře v  souvislosti s  vraždou investi-

gativního publicisty a jeho partnerky na Slovensku. 

Tohoto programu se zúčastnili žákyně a žáci třídy 

3B v rámci výuky SVZ.
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Soutěž tiskařů v míchání barev

V průběhu měsíce března se žáci druhých a třetích ročníků oboru Tiskař na po-

lygrafi ckých strojích zúčastnili každoroční soutěže v míchání barev. Cílem sou-

těže bylo se co nejvíce přiblížit svým vzorkem vylosovanému odstínu z barevné 

škály Pantone. Po namíchání příslušného barevného odstínu čekal na žáky další 

úkol v podobě tisku svého vzorku na čtyřbarvovém stroji Ryobi na nenatíraný 

papír. Vyhodnocení barevné shody bylo následně provedeno pomocí spektrálního 

měření přístrojem X-rite v barvovém prostoru CIE L*a*b*.

Vyhlášení vítězů proběhlo 3. května 2018.

Na třetím místě se umístil Dominik Bicek z třídy 2B (ΔE 6.07), druhé místo vybo-

jovala Michaela Mašková z 2B s velmi dobrým výsledkem (ΔE 3.74). Vojtěch Siar-

ský z třídy 2B však zašel ještě dál a okem nepostřehnutelná odchylka (ΔE 2.60) mu 

zajistila vítězství v soutěži.

Výherci byli odměněni diplomem a věcnými cenami od partnerů školy za účasti 

ředitelky Ing. Jarmily Šustrové.
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Soutěž zručnosti mladých knihařů

– školní kolo

V měsících leden až březen probíhalo školní kolo soutěže zručnosti mladých kni-

hařů. Zadáním soutěže bylo zpracovat třídeskovou vazbu s kombinovaným pota-

hem libovolného designu, přičemž podmínkou bylo zhotovit si zuštěchtěný pota-

hový papír.

Soutěžě se účastnili žáci 2., 3. a 4. ročníků oboru TDZT.

Na prvním místě se umístila Šarlota Dvořáčková  ze 4B, na druhém místě Bar-

bora Tušilová z 2C a na třetím Adéla Horká z 3B.

Každá vazba byla jedinečná s originálním designem. Vazby hodnotili pedago-

gičtí i nepedagogičtí pracovníci SŠG Brno.
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Projektový den

Středa 4. dubna 2018 se lišila od běžných vyučovacích dnů.  Na tento den si učitelé 

ve svých oborech pro žáky připravili různé projekty a každý žák si vybral podle své 

chuti a preferencí. Počet přihlášených do každého projektu nepřevyšoval dvanáct 

lidí a ti se většinou ještě rozdělili do menších skupinek. Některé 

akce se odehrávaly v terénu, jiné v obou školních budovách.

Žáci se do projektů aktivně zapojili a většinou si užívali práci 

tak odlišnou od každodenního vyučování. Vyhledávali údaje na

internetu i jinde a zpracovávali je do tematických celků, kterým 

také dávali grafi ckou podobu podle vlastních výtvarných pří-

spěvků. Také se hravou formou seznamovali s  matematikou, 

statistikou, historií, literaturou a dalšími obory, což jistě přispělo 

k  jejich celkovému rozhledu. V  praktických oborech tvořili pra-

covní listy, výtisky a další výrobky.

Celkově se všem – žákům i učitelům – průběh projektového dne

líbil. Dokladem jejich tvůrčí práce je spousta plakátů a výrobků 

a jejich tvoření je zdokumentováno mnoha fotografi emi.
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Soutěž dovednosti mladých grafi ků

Ve dnech 4.–6. dubna 2018 probíhal na půdě Střední průmyslové školy poly-

technické ve Zlíně 13. ročník Soutěže dovedností mladých grafi ků. V něm změ-

řily své síly naše žákyně Adéla Lounková a Dominika Kuchtíčková s žáky z devíti 

českých a slovenských škol. Našim žákyním se podařilo umístit na celkovém

2. místě, za což jim patří velká gratulace.

Tomuto výsledku však předcházelo množství práce, úsilí a přemýšlení nad sou-

těžními úkoly, které žákyně musely zpracovat nejen na půdě školy, ale také ve 

sklárnách Glass Atelier Morava ve Vizovicích. Vizovická sklárna byla hlavním part-

nerem letošní grafi cké soutěže.

Soutěžící vytvářeli grafi ckou podobu tiskového banneru a propagační sklá-

dačky. 

Letošní novinkou byl soutěžní úkol reportážní fotografi e realizovaný v prosto-

rách sklárny. 

Odborná porota složená ze zástupců fi rem, odborníků z praxe a vysokých škol 

rozhodla takto:

Střední průmyslová škola polytechnická Zlín

Střední škola grafi cká Brno, p. o.

Střední odborná škola mediální grafi ky a polygrafi e, p. o.
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Přednáška o Evropské unii

Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhly na naší škole přednášky na téma Evropská 

unie pořádané Kanceláří Jihomoravského kraje pro mezinárodní spolupráci.

Cílem přednášky bylo představení činnosti této organizace a její funkce v rámci 

kraje, dále představení evropských institucí, jejich poslání a zastupování za ČR, část 

přednášky byla zaměřena na fakta a mýty ohledně EU a jejich vysvětlení.

Celá přednáška probíhala interaktivní formou, žáci byli zapojeni do debaty na 

zmiňovaná témata, vyplnili závěrečný kvíz a soutěžili o drobné ceny.

Lektorky programu zvýšily povědomí žáků o EU a hledaly důvody a přínosy člen-

ství ČR v EU, poskytly náhled na fungování EU, evropských institucí a evropských 

fondů, informovaly o současném evropském dění a objasnily mýty ohledně naří-

zení vydaných EU, které se objevily v médiích.
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Tichý svět neslyšících

Dne 24. dubna 2018 naši školu navštívily zástupkyně obecně prospěšné společ-

nosti Tichý svět se sídlem na ulici Josefské 612/15 v Brně, která pomáhá neslyšícím 

mít kvalitní život. Žákům třetího ročníku připravily přednášku na téma komunikace 

s osobami se sluchovým postižením. Přednáška byla koncipovaná jako workshop. 

Žáci byli seznámeni s  problematikou sluchového postižení a  především s ko-

munikačními systémy neslyšících osob vyplývajícími ze zákona č. 384/2008 Sb., 

o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Přednáška byla 

doplněná o praktické aktivity, ve kterých si žáci mohli na vlastní kůži vyzkoušet 

obtížnost odezírání, prstovou abecedu a znakový jazyk. Na závěr žákům jedna 

z lektorek pověděla svůj životní příběh a odpověděla na otázky v diskuzi.

Další workshop s touto tématikou proběhne v průběhu měsíce června 2018 na 

přání žáků třídy 1C.
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Soutěž v návrhu loga

Lesnického parku Podkomorské lesy

Začátkem měsíce dubna 2018 vyhlásil ředitel Krajského ředitelství Brno, Lesy České 

republiky, s. p. soutěž o návrh loga Lesnického parku Podkomorské lesy.

Pod Krajské ředitelství Brno územně spadá 6 lesních správ: Prostějov, Bučovice, 

Černá Hora, Náměšť nad Oslavou, Třebíč a Znojmo. Tyto se dále organizačně dělí 

na 75 revírů. Působnost krajského ředitelství spadá především do Jihomoravského 

kraje, ale také několika dalších krajů. Region jižní Moravy se nachází v  krajině 

kolem řek Moravy a  Dyje a  patří vůbec k  nejteplejším a  nejúrodnějším u  nás. Je 

tedy hospodářsky významný a z pohledu zájmů ochrany přírody velmi zajímavý.

Soutěže jsme se s našimi žáky třídy 2A zúčastnili jako jediní z oslovených škol. 

Pan ředitel nám jménem Krajského ředitelství Brno, Lesy České republiky, s. p., 

poděkoval za náš projevený zájem o grafi ckou soutěž v návrhu loga a za naše ori-

ginální návrhy.

Z hodnocení komise vzešli dva vítězové, a to žáci Ondřej Stejskal a Nikol Nechvá-

talová, na třetím místě se pak umístil Radim Horák.

Rádi jsme dne 15. června 2018 přijali pozvání na slavnostní vyhlášení do Centra 

lesní pedagogiky a environmentálního vzdělávání na Jezuitské 13, kde byl žákům 

předán certifi kát a hodnotné věcné dary.

Dohodli jsme se zde s panem ředitelem Ing. Daliborem Šafaříkem, Ph.D. na další 

spolupráci s naší školou.

Lesnický park

Podkomorské lesy



44

Rozmarné léto uprostřed Lužánek

Dne 9. května 2018 jsme v dopoledních hodinách navštívili divadelní představení 

Rozmarné léto. Žáci 3. ročníku si osvěžili své znalosti z hodin literatury a v cirku-

sovém šapitó, kde se inscenace odehrávala, se přenesli do prostředí lázní v Kroko-

vých Varech. Vančurovu literární předlohu divadelníci pojali jako cirkus se slovy 

a žonglování s větami, doprovázené akrobatickými kousky a kouzelnickými triky. 

Jejich výkony byly chvílemi až obdivuhodné! 

Zhlédnutí takto nevšedně pojatého divadelního představení přispělo nejen 

k obohacení výuky, ale stalo se také příjemným kulturním zážitkem pro všechny 

zúčastněné.
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Exkurze do tiskáren Mafraprint Praha

Dne 10. května 2018 byla opět po roce uskutečněna exkurze do tiskáren Mafrapint 

Praha, jež jsou součástí MAFRA a. s., vydavatele deníků MF Dnes, Lidové noviny 

a Metro. V brzkých ranních hodinách bylo 13 žáků školy se dvěma vyučujícími při-

praveno k odjezdu vlakem do Prahy z brněnského hlavního nádraží.

Prohlídka fi rmy byla naplánována na 11.45 hodin. U vrátnice fi rmy Mafraprint 

v  Praze-Hostivaři si nás vyzvedl pan Hynek Kružík, který nás následně provedl 

celým provozem. Nejprve jsme navštívili DTP pracoviště. Pan Kružík si vzal úvod-

ní slovo, kdy nám představil fi rmu – její historii, poskytované služby, vyráběný sor-

timent (noviny, magazíny, letáky) a výrobní technologie. V rámci fáze předtiskové 

přípravy je nutné vycházet z tiskové normy ČSN ISO 12647-3 Coldset – novinový 

tisk ofsetem. Bylo nám představeno zařízení CtP, které zpracovává ofsetové tiskové 

desky. Tiskárna disponuje celkem třemi osvitovými jednotkami. Nejčastější zpra-

covávané formáty jsou dva – berlínský formát (315 × 470 mm) a tabloidní formát 

(235 × 315 mm). Ještě před tím, než jsme si mohli prohlédnout oddělení tisku, 

jsme se podívali do místnosti přípravy tiskových dat. Tato příprava je plně automa-

tizovaná a  zahrnuje veškerou technickou dokumentaci. Výrobní sáček ve fyzické 

podobě fakticky neexistuje.

Žáky však nejvíce zaujalo samotné oddělení tisku, dokončovacího zpracování 

a  expedice. Firma se specializuje na coldsetový ofsetový tisk, což znamená, že 

barvy jsou přenášeny z tiskové formy na potiskovaný materiál nepřímo a na potis-

kovaném materiálu zasychají. V pražské Mafře jsou k dispozici celkem čtyři tyto tis-

kové stroje. Bylo nám umožněno prohlédnout si důkladně jeden z  těchto strojů, 

respektive všechna jeho čtyři patra. Vše s podrobným výkladem od pana Kružíka. 

Zaujal nás způsob vkládání tiskových forem do stroje, skládací trojhran a obracecí 

válce, bezkontaktní vlhčení, oboustranný tisk umožněný pomocí čtyřválcových 

systémů uspořádání tiskových jednotek, systém barevníku a bezpochyby také tis-

ková rychlost až 37  500 výtisků za hodinu o rozsahu až 96 tabloidních, respektive 

48 berlínských stran. 

Kromě vlastního tisku jsou tiskárny vybaveny i na stále častěji požadovanou 

fi nalizaci vytištěného produktu. Častý je požadavek na změnu výsledného for-

mátu tiskoviny. Pro tuto variantu jsou tiskárny vybaveny ořezovými bubny, jež jsou 

začleněny přímo do výrobních linek a jsou tak schopné produkt ořezávat konti-

nuálně až ze tří stran. Knihařská linka V1 navíc umožňuje snášení a sešití vnitřní 

složky se zušlechtěnou obálkou. V rámci dokončovacího zpracování je také umož-

něn vklad externí přílohy či lepení inzertních štítků. Žáky velice zaujaly expediční 

linky, které tvoří dopravní řetězy transportující 

produkty z tiskového stroje k jejich dalšímu zpra-

cování.

Na závěr prohlídky jsme se dostali až ke skladu 

kotoučů papíru určeného k  tisku. Mohli jsme se 

také podívat na odvíječe papíru vybavené let-

mým přelepem, který umožňuje nepřetržitý tisk.

Po skončení exkurze následoval přejezd met-

rem do centra, kde jsme absolvovali společnou 

prohlídku města.

Exkurzi jako učitelé hodnotíme jako velice pří-

nosnou a  dočkali jsme se také pozitivní odezvy 

od samotných žáků. Z  tohoto důvodu doporu-

čujeme návštěvu tiskáren Mafraprint i  v  příštích 

letech. Nabízí se možnost zorganizovat exkurzi 

do jejich pobočky v metropoli Hané – Olomouci.
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Letní výcvikový kurz Prudká

Ve dnech 22.–24. května 2018 se uskutečnil letní výcvikový pobyt ve středisku 

Prudká nedaleko města Doubravník.

Pobyt byl zaměřen na procvičování pohybových a paměťových aktivit, prohlu-

bování logického myšlení při různých soutěžích a hrách.

Nechyběly sportovní aktivity a běh pohádkovým lesem.

Žákům i vyučujícím se akce velmi líbila.

Exkurze do spalovny Brno

28. května 2018 se uskuečnila exkurze do spalovny v Brně. Žáci třídy 2A měli mož-

nost se podívat do provozu brněnské spalovny.

V úvodu exkurze se seznámili s tříděním odpadů a následným využitím a pro-

vozem spalovny. Pak následovala komentovaná prohlídka provozu spalovny. 

Exkurze byla zajímavá, protože ne všichni mají možnost se do takového provozu 

podívat.
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Exkurze do ČNB v Brně

25. května 2018 se žáci prvních ročníků účastnili exkurze do České národní banky

v Brně. Formou výkladu s prezentací a ukázkami se žáci seznámili s vývojem peněz, 

ochrannými prvky na bankovkách a zadrženými padělanými penězi.

Tato část byla nejzajímavější – žáci si prohlédli padělané bankovky, vyzkoušeli si 

kontrolu pravosti bankovek pod UV lampou.

V  poslední části exkurze si prošli výstavu zaměřenou na dílo Jiřího Harcuby, 

autora současné pětikoruny. 

Turistický pochod do Trenckovy rokle

Druhý ročník pochodu byl tentokrát směřován do údolí řeky Bobrůvky. Vla-

kem jsme se dostali do Nedvědice, odkud jsme se vydali na téměř 42 km dlou-

hou trasu. První zastávka byla na hradě Pernštejně. Odtud jsme se vydali dále 

po turistické trase směrem do Habří a údolí řeky Bobrůvky. Zde nás zastihla prů-

trž mračen doprovázená kroupami. Po skončení deště jsme došli do našeho tá-

bořiště, kde jsme u ohně sušili věci, rozložili stany a navečeřeli jsme se. Noc byla 

v poklidu, bez deště.

Druhý den jsme se vydali směr Skryje a Dolní Loučky. Vzhledem k nedoschlým 

věcem, hlavně botám, jsme druhý den došli až do Tišnova a předčasně ukon-

čili turistický pochod. O nic jsme se však neochudili, protože holky ušly ve dvou 

dnech určenou trasu na všechny tři dny. Tímto jim chci velice poděkovat a složit 

jim poklonu, protože ve dvou dnech ušly téměř 42 km, i za takto nepříznivých pod-

mínek. Z Tišnova jsme jeli vlakem do Brna, kde jsme se rozloučili.

Mockrát děkujeme za účast a pozitivní přístup k akci.
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Prohlídka bývalé káznice na Cejlu

Dne 5. června 2018 v rámci výuky SVZ navštívili žáci třídy 1A objekt bývalé káznice 

na Cejlu. Bývalá krajská věznice je výjimečný objekt s historií sahající až do závěru 

18. století. Postupně se objekt původně situovaný za městskými hradbami ocitl 

uprostřed města a málokdo má dnes tušení, že ještě v průběhu 

20. století zde docházelo k popravám politických odpůrců na-

cismu a komunismu. 

Během komentované prohlídky prostor bývalé robotárny, 

cel smrti, kaple a průchozích dvorů jsme si vyslechli zasvěcený 

výklad našeho průvodce. Dozvěděli jsme se, které osobnosti 

našich dějin zde byly vězněny (např. básník Petr Bezruč, katoličtí 

básníci Jan Zahradníček, Zdeněk Rotrekl).

Žáci si vyslechli, jakými drastickými způsoby fyzického a psy-

chického týrání se tehdejší režim snažil přinutit vězně k doznání. 

Celý program shrnula žákyně této třídy, která ve svém zamyš-

lení nad exkurzí uvedla: „Konečně jsem lépe pochopila a poznala 

krutost tehdejšího režimu. Celé to místo na mě působilo krutostí 

a utrpením. Necítila jsem se zde příjemně. Jsem ale neskutečně 

ráda, že jsem mohla káznici navštívit.“

Workshop o lidských právech

Dne 5. června 2018 se na naší škole v rámci výuky SVZ ve třetím ročníku uskutečnil 

workshop o lidských právech pořádaný společností Amnesty International. 

Workshop byl zaměřený na základní znalosti z  oblasti lidských práv. Formou 

střídání diskuzních aktivit a aktivit zážitkové pedagogiky si žáci ujasnili základní 

pojmy, seznámili se se Všeobecnou deklarací lidských práv, vyzkoušeli si vcítit se 

do role lidí, kterým jsou lidská práva odpírána, a v neposlední řadě měli možnost 

vyslechnout skutečný příběh člověka, jehož práva byla v minulosti odpírána.
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Žákovská soutěž 2018

Aktuální ročník soutěže žáků v knižní vazbě 2018 byl určený pro středoškolské 

žáky/učně řemeslného knihařství, bez ohledu na věk.

Předmětem tohoto ročníku soutěže bylo zhotovit „Deník” – vazba prázdného 

knižního kompletu, s celopapírovým potahem a ochranným pouzdrem. Každý 

účastník soutěže si musel ručně naskládat 10–20 složek po 16 stranách z bílého 

ofsetového nebo krémového papíru. Povinný byl alespoň jednoslovný titul na 

hřbetu knihy. Technika zdobení knižních desek nebyla povinná, ale nesměla plas-

ticky vystupovat z plochy desek, tudíž si žáci mohli zvolit libovolný papírový potah, 

který si mohli jakýmkoliv způsobem zušlechtit a projevit tak svoji kreativitu a fan-

tazii.

Porota v počtu 4 členů hodnotila anonymně 27 prací podle 3 kritérií:

a) funkčnost knihy a přesnost provedení knižní vazby; b) technické řemeslné zvlád-

nutí výzdoby; c) design desek.

Čestné uznání za jednu z nejlepších knih dostala i naše žákyně Adéla Horká, 3B.

Žákovské soutěže se také zúčastnily:

Andrea Provazníková, 1C; Markéta Troppová, 2C; Michaela Hrdinová, 2C; Adéla 

Švédová, GZ1C.

Soutěžní knihy budou vystaveny během členské výstavy SČK v Hotelu Gustav 

Mahler v Jihlavě, vernisáž se koná v pátek 22. června 2018 a výstava potrvá asi 

jeden měsíc.
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Bienále grafi ckého designu Brno

Mezinárodní bienále grafi ckého designu v Brně bylo založeno roku 1963 a patří 

k nejstarším a nejvýznamnějším akcím v oboru vizuální komunikace na světě.

28. ročník Mezinárodního bienále grafi ckého designu Brno vznikl pod taktov-

kou kurátorů ze skupiny OKOLO. Společně vytvořili otevřenou a demokratickou 

platformu, která prezentovala grafi cký design v celé jeho šíři se všemi odlišnými 

kreativními přístupy a charaktery grafi ckých projektů. Všestranný pohled předsta-

vil současný obor v mnoha jeho podobách, vytvořil inspirační mozaiku odlišných 

názorů a přístupů a otevřel v celé své šíři diskuzi napříč odbornou i laickou veřej-

ností.

Důraz byl kladen také na edukaci.

Novinkou bylo i větší zapojení města Brna, které chce bienále propagovat jako 

prestižní akci s dlouhodobou tradicí.

Doprovodné výstavy – František Štorm – Typograf; Najbrt; Věk nezávislosti; Č as 

a pohyb; Porto; Mezi plochou a prostorem; Out of the Box.

Tuto významnou akci navštívili žáci druhých a třetích ročníků v  měsíci červnu 

v rámci hodin odborného výcviku.

Seznámili se tak s  grafi ckými projekty zahraničních i našich grafi ků, typografů 

a designérů. Mohli porovnat a hodnotit jejich tvorbu, a hlavně zde najít inspiraci 

pro své budoucí vlastní práce.
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Exkurze ve fi rmě REDA

V červnu se konala se třídou 1B tradiční exkurze ve fi rmě REDA – prohlídka výroby 

(potisk reklamních předmětů – tamponový tisk, sítotisk, hydroglazura keramiky, 

výpal na sklo a keramiku, transfer sítotiskem vytištěného motivu na textilní zboží, 

sublimační tisk) a skladů, seznámení se s logistikou.

PRO ŽIVOT – školení první pomoci

Na konci tohoto školního roku jsme žákům prvních ročníků zajistili školení první 

pomoci organizované mediky LF MU Brno v rámci projektu Pro život.

Projekt Pro život se snaží snadnou, svižnou a názornou formou předat základy 

laické první pomoci. Cílem projektu je, aby si účastníci kurzu osvojili jak teoretické, 

tak zejména praktické znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci. Workshop 

klade důraz na to, aby každý účastník po ukončení kurzu odcházel s pocitem, že ví, 

jak se má zachovat a co dělat v situaci, když se ocitne v roli zachránce.

Školitelé během kurzu využívají zvukové nahrávky volání na linku 155, resusci-

tační fi guríny a různé simulace, které účastníkům přiblíží reálné situace, se kterými 

se mohou setkat kdykoli a kdekoli – doma i na ulici.
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Festival RE:PUBLIKA

Dne 15. června 2018 navštívili žáci třídy 1B festival RE:PUBLIKA, který se konal na 

brněnském výstavišti ke stému výročí vzniku republiky.

V pavilonu Morava jsme si prohlédli výstavu 100 nejlepších a nejvýznamnějších 

knih vydaných na našem území za posledních 100 let. Žáky zde zaujal také inter-

aktivní stůl, na kterém se daly hrát hry a kvízy.

V pavilonu A jsme si prošli několik menších výstav, např. výstavu k výročí vzniku 

Sokola, další o cestovatelských výpravách Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. 

Také jsme zde viděli a vyzkoušeli si některé vynálezy.  

V pavilonu nazvaném Re:lax jsme si vyzkoušeli různé sporty počínaje lezením na 

horolezeckou stěnu a konče hokejem. 

Na závěr jsme se procházeli mezi panely umístěnými ve venkovním prostoru. 

Zde jsme se blíže seznámili s důležitými historickými milníky naší republiky. 

U každého roku byly důležité události okomentovány a doprovázeny dobovými 

fotografi emi.

Večerní divadelní představení

Také v  letošním školním roce jsme měli možnost navštívit v rámci volnočaso-

vých aktivit večerní divadelní představení. Na prknech Národního divadla v Brně, 

v Mahenově divadle a Redutě jsme v průběhu školního roku zhlédli tato divadelní 

představení: Něco za něco, Želary, Edith, vrabčák z předměstí, Piková dáma, Zázrak 

v černém domě.

Podle zvyšujícího se  zájmu o vstupenky nejen z  řad žáků, ale také z  řad za-

městnanců školy je patrno, že se počty divadelních fanoušků na naší škole zvyšují. 

Těšme se tedy na další divadelní sezónu a na viděnou v hledišti!
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Vyrazili jsme do Polska

Dne 22. června 2018 naše škola ve spolupráci s CK Zájezd Ing. Lenky Malíkové zor-

ganizovala jednodenní poznávací zájezd do Polska. Cílem naší cesty byla Osvětim 

a Krakov.

Dopolední, spíše smutnější část našeho putování, začala prohlídkou památníku 

Osvětim a Březinka. Doprovázeni česky mluvícími průvodci jsme uctili památku 

padlých za druhé světové války a viděli jsme místa, na kterých trpěly desetitisíce 

nevinných lidí.

Odpoledne jsme si zpestřili prohlídkou malebného města Krakov. Za poutavého 

výkladu paní průvodkyně Moniky Postbieglové jsme se seznámili s památkami 

ve starobylém jádru města, prošli jsme si krakovský hrad Wavel a pobavili jsme se 

čekáním na chrlení ohně krakovského draka.

Bezpečně dovezeni do cíle díky profesionální jízdě pana řidiče Šafaříka musíme 

konstatovat, že celý den, strávený v příjemném kolektivu našich žáků dodržujících 

veškerá pravidla slušného chování, byl pro nás velmi milým a zábavným zakon-

čením školního roku.
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Výstava v Dolních Kounicích

Koncem letošního června dostala naše škola nabídku zúčastnit se výstavy umě-

leckých děl, fotografi í a studentských prací nazvané Bienále Zpřítomnění X. Tato 

výstava se tradičně koná každý druhý rok v Dolních Kounicích. Uvítali jsme mož-

nost představit práci našich žáků i učitelů.

Slavnostní vernisáž proběhla 30. srpna 2018 a samotná výstava prací se usku-

tečnila v klášteře Rosa coeli, nejstarším a nejvyhledávanějším ženském klášteře na 

Moravě. 

Na slavnostním zahájení vernisáže v krátkosti promluvila ředitelka naší školy. 

Velmi stručně prezentovala samotnou školu, představila ukázky užitné grafi ky vy-

tvořené našimi žáky a upozornila na polokožené vazby, zpracované žáky oboru 

Technik dokončovacího zpracování tiskovin a knihař. 

Celý soubor výstavy školy, byl pojmenován „Nekonečno“, jakožto abstraktní 

název pro grafi cké umění a knižní vazby. Všechny práce našich žáků lze shlédnout 

až do konce výstavy.
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