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školní rok 2018/2019

Základní informace o právnické osobě
vykonávající činnost škol, školských zařízení
Název
Sídlo
Právní forma
IČO
Zřizovatel
Adresa pro dálkový přístup
Vedení školy
Ředitelka
Zástupkyně ředitelky, teoretická výuka
Zástupce ředitelky, praktická výuka
Vedoucí učitelka odborného výcviku
Vedoucí ekonomického úseku
Správce budov
Školská rada
Předsedkyně
Místopředseda
Zástupce zřizovatele
Člen
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Střední škola grafická Brno,
příspěvková organizace
Šmahova 364/110, 627 00 Brno
příspěvková organizace
00 226 467
Krajský úřad Jihomoravského kraje
www.ssgbrno.cz
Ing. Jarmila Šustrová
Mgr. Barbora Slováčková
Mgr. Milan Heroudek, do 11/2018
Mgr. Eva Veselá
Oldřiška Bendová
Michal Kyselka
Bc. Jana Hladká
PhDr. Tomáš Jilčík
Bc. Kateřina Jarošová, MBA
Jiří Ides
Mgr. Pavol Seman
Mgr. David Sedláček
Ondřej Sikora, Nela Vyhlídalová
Lukáš Závorka

Školy a školská zařízení, jejichž činnost organizace vykonává
Název

kapacita*

Střední škola
Školní jídelna – výdejna

732
300

Přehled oborů vzdělávání
Kód

Obor vzdělávání

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)

Kapacita*
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

4

Přehled pracovníků školy
Počty pracovníků školy
Útvar

Funkce

Počet na SŠ

Pedagogičtí pracovníci

ředitel
učitel
v tom zástupce ředitele
asistent pedagoga

1
37,138
1,25
0,75

celkem

40,138
13,98

Nepedagogičtí pracovníci

Kvalifikace a aprobovanost
Odborná kvalifikace

v%

Učitelé

79

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

Počet zúčastněných

Vzdělávání nepedagogů:
Vnitřní kontrolní systém
Časté chyby při vedení účetnictví
Aktuality v účetnictví a hospodaření PO ve školství
Uveřejňování smluv podle registru smluv
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2
2
1
1

Mzdy pod lupou
Daně ze závislé činnosti
Inventarizace majetku
Bezpečně na školách s integrovaným systémem
HACCP – systém kritických bodů ve školním roce
Peněžní fondy školské p. o.
Vznik, změna a a ukončení PPV, dohody
Zásady sestavení a čerpání rozpočtu FKSP
Bakaláři
Celkem

1
1
2
1
1
1
1
1
1
16

Vzdělávání pedagogů:
Jak vést třídnické hodiny efektivně
15
Kalkulační program Cicero
9
Společné vzdělávání pro SŠ
3
Kongresové dny výchovného poradenství 2018
1
Začínáme učit s filmem – akreditovaný seminář
1
ČŠI – Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy 1
Workshop pro středoškolské učitele cizích jazyků
2
Badatelsky orientovaná výuka v chemii
1
Management školy
1
Školení kvalifikace ve zvláštních případech
2
Psychomotorika I.
1
Základní školení snowboardingu
1
Bezpečně ve školách s Integrovaným záchranným systémem
1
The P.A.R.K. Conference: International Conference for Teachers 1
Seminář pro výchovné poradce v PPP Brno
1
Matematika na SŠ a specifické poruchy učení
1
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů SŠ, SOU, VOŠ
– Komunikační dovednosti
2
Seminář „Brainstorming a lean canvas“
v rámci projektu KaPoDaV
1
Metodický kurz vyučování gramatiky, slovní zásoby
a výslovnosti při výuce AJ na středních školách
1
Výchova aneb kdo za to může, konference pro ŠMP
1
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Odborná přednáška/exkurze – výroba ručního papíru
Odborná přednáška/exkurze – Historie tisku
Školení Jak na Erasmus +, Mahenova knihovna
Projekty mobility osob, DZS Praha, seminář
Vzdělávací program Mentoring a jeho využití ve škole
Právní a ekonomické aspekty v praxi ředitele školy
Chodidlo – workshop
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
Workshop odborných garantů KA03 v rámci projektu PolyGram
Doplněk k osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce:
Zadavatel pro žáky s PUP MZ, kategorie TP, ZP, SP, SPUO, SP-3**
Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích
Odborná přednáška FUJIFILM Europe GmbH
Jednodenní školení v Pardubicích na téma „Předávání matrik“
Školení HACCP kritické body ve školních jídelnách
– certifikát, SPŠ Břeclav
Základní školení „Mezinárodní cena vévody z Edinburgu“
Jednodenní školení v Praze na téma
„Aplikace správního řádu ve školství“
Hodnotitel ústní zkoušky – Německý jazyk
Hodnotitel ústní zkoušky ČJ a literatura
Hodnotitel ústní zkoušky AJ
Workshop – Smysluplný a funkční UI a Web design pro grafiky
Základní kurz – řešení školní šikany a kyberšikany II.
Oxford Exam Trainer – train or practise?,
Oxford Professional Development
Workshop „Metody k podpoře čtenářské gramotnosti na SŠ“
Inspirace pro zkvalitňování přírodověd. předmětů a matematiky
Vzdělávací program „Hry pro každou příležitost“
Využívání ICT ve vzdělávání
Grafika, práce s fotografií
Aplikace školního řádu ve školství
Kvalifikace ve zvláštních případech
Adobe XD
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3
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
8
2
3
6
1
1
1
1
1
2
1

Věkové složení pedagogických pracovníků

Věk

Učitelé na SŠ
muži
ženy

do 35 let
35–50 let
nad 50 let
Důchodci

3,94
4,00
1,00
0

8,57
9,58
8,38
2,68

1
0
0
0

0
0
0
0,75

18,94

29,21

1

0,75

celkem

Ostatní
muži
ženy

Poradenské služby ve škole
Fyzický
počet

Kvalifikace,
specializace

Dosažené
vzdělání

do 35 let

1
1

1
1

VŠ
VŠ

0
0

výchovný poradce
školní metodik prevence
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Věková struktura
35–50 let nad 50 let
0
1

1
0

důchodci
0
0

Školní jídelna
Celkový počet odebraných obědů
Školní jídelna

Výdejna

Náhradní stravování

Žáci školy
Žáci jiných škol
Pracovníci školy
Cizí strávníci

0
0
0
0

19 567
0
6 963
47

0
0
0
0

Celkem

0

26 577

0

1. kolo – počet
přihlášených přijatých

Další kola – počet
přihlášených přijatých

Údaje o přijímacím řízení
kód
34-53-L/01
34-57-L/01
34-52-L/01
34-41-M/01
34-42-M/01
34-53-H/01
34-52-H/01
34-57-H/01

Obor
název (forma)
Reprodukční grafik pro média
Technik dokonč. zprac. tiskovin
Tiskař na polygr. strojích
Polygrafie
Obalová technika
Reprodukční grafik
Tiskař na polygr. strojích
Knihař

celkem
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Celkem (k 30. 9. 2018)
přijatých záp. lístky

80
5
8
34
24
41
14
13

54
5
8
33
24
28
14
13

0
12
16
0
18
14
11
12

0
10
12
0
16
6
11
12

54
15
20
33
40
34
25
25

35
3
11
24
12
23
11
17

219

179

83

67

246

136

Výsledky maturitních zkoušek
Obory
vzdělávání

Počet žáků
konajících zkoušku

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Nepřipuštění
ke zkoušce

denní forma

57

14

30

13

4

celkem

57

14

30

13

4

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Nepřipuštění
ke zkoušce

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

0

0

0

0

0

36

7

27

2

4

celkem

36

7

27

2

4
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Mimoškolní aktivity
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptační pobyt žáků 1. ročníku – září 2018
Exkurze do Prahy – září 2018
Gaudeamus 2018 – listopad 2018
Filmová představení – prosinec 2018, květen 2019
Návštěva divadelních představení v angličtině – září 2018, leden 2019
Otevřené dílny – celý školní rok
Nedej pokušení šanci – únor 2019
Vzdělávací program v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce – únor 2019
Festival Jeden svět na školách – březen 2019
Soutěž tiskařů v míchání barev – 2019
Soutěž zručnosti mladých knihařů – školní kolo – březen 2019
Projektový den – prosinec 2018
Soutěž dovednosti mladých grafiků – duben 2019
Divadelní představení Kámen a bolest – červen 2019
Divadelní představení Saturnin – listopad 2018
Divadelní představení Mariina volba – duben 2019
Divadelní představení Jánošík revisited – leden 2019
Exkurze do tiskáren Mafraprint Praha – květen 2019
Výstava Josef Šíma – únor 2019
Cykloběh za ČR bez drog – červen 2019
Preventivní program – Nedej pokušení šanci – únor 2019
Sexuální výchova pro pokročilé – únor 2019
Nezapomeneme – březen 2019
Preventivní program s protidrogovou tématikou – prosinec 2018
„Zdrávé stárnutí“ – listopad 2018
Takoví jsme my – říjen 2018
Kudy? Tudy! – září 2018
Cvičení jako prevence zdravotních problémů na pracovišti – říjen 2018
Exkurze do spalovny Brno – březen 2019, květen 2019
Exkurze do ČNB v Brně – květen 2019
Amnesty International – Úvod do lidských práv – listopad 2018
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•
•
•
•
•
•
•

Workshop „Smysluplný a funkční UI & design pro grafiky“ – duben 2019
Exkurze Vídeň – prosinec 2018
Exkurze Schönbrunn – červen 2019
Ruční papírna a Muzeum papíru Velké Losiny + vánoční Olomouc – listopad 2018
Národní technické muzeum Praha + vánoční Praha – prosinec 2018
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice – červen 2019
Katedra fotofyziky a polygrafie UP Pardubice – červen 2019

Sportovní aktivity
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptační pobyt žáků 1. ročníků – září 2018
Lyžařský pobyt Herlíkovice – leden 2019
Letní výcvikový pobyt Prudká – květen 2019
Bruslení – prosinec 2018
Plavání – školní rok
Legie 2019, branný závod
Turistický pochod – prosinec 2018
Vodácký pobyt Vltava – červen 2019

Odborné exkurze ve firmách
•
•
•
•
•

S & K Label, s. r. o., 3. ročníky – únor 2019
Tiskárna Helbich, a. s., 2. ročníky – březen, duben 2019
Top tisk obaly, s. r. o., OT1 – červen 2019
Reda, a. s., 1. ročníky – květen 2019
Mafra, a. s., Olomouc, GZ – květen 2019

Projektová výuka – příklady dobré praxe
• Projektový den, do kterého se zapojila celá škola

Využití výuky cizích jazyků metodou CLIL
Metodu CLIL využívají učitelé odborných předmětů
• Odborný výcvik – AJ, 39 žáků
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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
• 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
• S & K Label Kuřim – povinná praxe žáků, přednášky, exkurze
• Společenstvo českých knihařů – konzultační činnost, odborné semináře a workshopy
• 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
• 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 firmy, u kterých absolvují více jak 30 % odborného výcviku)
• Tiskárna Helbich, a. s., Brno – 2 žačky
Škola spolupracovala s 65 firmami, žáci v nich strávili 13 720 hodin. Dva žáci absolvovali více jak 30 %
odborného výcviku ve firmách.
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Spolupráce školy s ostatními vzdělávacími institucemi
Nově navázaná spolupráce (školní rok 2018/2019)
• Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
Partnerské smlouvy (písemné) se ZŠ a VŠ – (Smlouva o spolupráci v rámci projektu PolyGram)
• Mateřská škola, Brno, Jihomoravské nám. 5, příspěvková organizace
• Mateřská škola, Brno, Kneslova 7, příspěvková organizace
• Mateřská škola Brno, Slavíčkova 1, příspěvková organizace
• Základní škola Modřice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
• Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
• Základní škola a Mateřská škola Otnice, příspěvková organizace
Akce SŠ pro žáky partnerské (či jiné) ZŠ
• Workshop grafiky, zpracování obalů a práce v laboratoři – výroba ručního papíru (187 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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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena kontrola 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 grafická 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, písmeno 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 pozdějších
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 finančním 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 jednotlivých
finančních 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 finančními okruhy, s investičními a neinvestičními
prostředky. Prioritou organizace je snaha o maximální hospodárnost a efektivní vynakládání finančních prostředků.
Střední škole grafické Brno, 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 teoretické
vyučování žáků.
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– 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 probíhají 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 polygrafických firem.
Produktivní činnost žáků:
V rámci odborného výcviku zajišťuje škola produktivní činnost žáků pro vlastní potřebu i pro externí zákazníky,
a to 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 organizace,
podnikatelé i soukromé osoby. Zakázky se zpracovávají na základě objednávky nebo smlouvy o díle.

Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů
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 zapojila do Dotačního programu „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními
v roce 2018“ vyhlášeného Jihomoravským krajem se sídlem na Žerotínově náměstí 3, 601 82 Brno. Cílem Dotačního programu je podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících
k podpoře programů specifické 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 pedagogických pracovníků, posílení jejich výchovného stylu, a tím i zlepšení sociálního klimatu na škole a podpora
sociálních dovedností souvisejících se zdravým 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.
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– 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 sociálních dovedností souvisejících se zdravým životním stylem.

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 zjednodušeného 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 studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Škola zvolila v rámci realizace projektu následující šablony:
– Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
– Školní kariérový poradce
– 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
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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 zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol.
Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků.
SŠG Brno, příspěvková organizace plánuje v rámci tohoto projektu realizovat následující aktivity:
– 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 zaměřené na grafiku, 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 pedagogové 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 předmětově stejně zaměřených učitelů ZŠ
a SŠ popř. VŠ (nebo i učitelů MŠ) v odborných učebnách SŠG Brno. Cílem těchto setkání bude výměna zkušeností, sdílení dobré praxe, praktické ukázky aktivit se zaměřením na polytechnické vzdělávání. Pro podpoření
zapojení žáků školy do SOČ nebo odborných 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 prostorách SŠG Brno.
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Činnost výchovné a kariérové poradkyně ve školním roce 2018/2019
V průběhu školního roku 2018/2019 se uskutečnily všechny aktivity, které byly v plánu. Intenzívně probíhala
zejména komunikace a spolupráce se Školskými poradenskými zařízeními.
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.
Přehled žáků s potřebou podpůrných opatření k 28. 6. 2019:
PO 1. stupně – 8
PO 2. stupně – 26
PO 3. stupně – 4
PO 4. stupně –1 (žák s NFN, asistent pedagoga, notebook).
Celkový počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k 28. 6. 2019 – 39.
Ve škole v tomto školním roce studovali 2 žáci se sluchovým znevýhodněním. Jejich vzdělávání probíhalo na
základě IVP. Z tohoto důvodu navštívila ve 2. pololetí SŠG pracovnice SPC pro sluchově postižené. Ve vzdělávání
žáků neshledala žádné nedostatky. Pravidla nastavená v IVP byla vyučujícími respektována. Žákyně 4. ročníku
úspěšně odmaturovala v jarním termínu.
Žák s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem ve 2. ročníku také úspěšně ukončil. V září nastoupil do
1. ročníku žák s Aspergerovým syndromem. Z tohoto důvodu v prvním a druhém pololetí navštívila SŠG pracovnice SPC Štolcova (nastavení a poté vyhodnocení podpůrných opatření). Od ledna se stala součástí školního
poradenského pracoviště asistentka pedagoga přidělená žákovi 1. ročníku na základě Doporučení ŠPZ. Spolupráce s asistentkou pedagoga probíhala bezproblémově. I přes její maximální pomoc a vstřícný přístup se
nepodařilo žákovi úspěšně ukončit 1. ročník a rozhodl se na konci školního roku přestoupit na jinou školu – na
učební obor.
V tomto školním roce ve škole nestudoval žák, který by byl PPP diagnostikován 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, Grafických novinách a v Almanachu školy.
Probíhala také spolupráce se Střediskem výchovné péče. Tam bylo doporučeno na základě jednání výchovných komisí objednat žáky s problémovým chováním. Jeden žák se zúčastnil dvouměsíčního dobrovolného
pobytu, kde se vzdělával na základě IVP vypracovaného pedagogy naší školy. Po návratu z pobytu se jeho chování i prospěch výrazně zlepšily a do konce školního roku neměl žádný problém.
Během školního roku jsme také v několika případech komunikovali s odděleními sociálně právní ochrany
dítěte. V jednom případě pracovnice osobně navštívila ŠPP.
Průběžně se konala jednání s rodiči zletilých žáků a zákonnými zástupci nezletilých žáků.
Celkem proběhlo 37 výchovných komisí. Převážná část se týkala prospěchových problémů a absence.
Výrazně se zvýšil oproti minulým letům počet jednání týkajících se žáků s psychickými a psychiatrickými problémy. V těchto případech bylo doporučeno kontaktovat odborná zařízení. V případě problémů v oblasti chování a docházky byl výsledkem jednání výchovné komise návrh na udělení výchovného opatření.
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Pokračovala jsem také v práci 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, nebo také při změně oboru vzdělávání v případě špatné volby studia u žáků 1. ročníku.
Nově jsem využila metody koučování, které jsou v takových situacích vhodnými nástroji. Ve výuce Společenskovědního základu byly také zařazeny skupinové aktivity z oblasti kariérového poradenství. Pro žáky všech
3. ročníků jsme zorganizovali prakticky zaměřené workshopy týkající se vstupu na trh práce. Uskutečnily se ve
spolupráci s vedením firmy a personalistou.
Žáci všech 4. ročníků se zúčastnili vzdělávacího programu v Informačním a poradenském středisku Úřadu
práce. Všichni žáci 3. ročníků si v rámci přípravy na vstup na trh práce vytvořili aktuální strukturovaný životopis a motivační dopis, každému jsem poskytla zpětnou vazbu k uvedeným dokumentům. V této oblasti jsem
poskytovala podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Také jsem umisťovala na nástěnku informace o volných 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 naše školní poradenské pracoviště dobře fungovalo, včetně
spolupráce s asistentkou pedagoga.
V rámci DVPP jsem se zúčastnila těchto vzdělávacích programů:
Seminář pro výchovné poradce v PPP.
Kariérové poradenství a koučování – DVPP 80 hod., ukončeno v říjnu 2018.
Spolupráce pro budoucnost – hledání a rozvoj silných stránek. Konference kariérového poradenství.
Řešení školní šikany a kyberšikany II.
Nadále jsem členkou Asociace výchovných poradců ČR.
Zpracovala: Mgr. Dagmar Gallistlová
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Zhodnocení prevence za školní rok 2018/2019
Během školního roku 2018/2019 jsme se zaměřili na všeobecnou primární prevenci návykových látek, prevenci
rizikového sexuálního chování, zařadili jsme aktivity podporující zdravý životní styl a v neposlední řadě podporu stmelování nově vzniklých kolektivů a podporu spolupráce v již existujících třídních kolektivech.
Během 1. pololetí 2018/2019 jsme dokončili realizaci projektu „Zlepšujeme sociální klima na SŠG Brno“ na
jehož uskutečnění se nám podařilo získat finanční dotace z projektu „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018“ vyhlášeného Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3,
Brno. Projekt byl zaměřený především na realizaci činností přispívajících k optimalizaci sociálního klimatu školy,
prevenci sociálně patologických jevů, získání dovedností z oblasti sociálních kompetencí, etické výchovy a aktivit využitelných při práci třídního učitele, posílení obsahu třídnických hodin a v neposlední řadě na materiální
vybavení školy.
V rámci balíčku KOMPLEX pro ŠMP jsme realizovali online dotazníková šetření „Identifikace rizikových oblastí
u dospívajících“ a „Klima třídy“, která nám ukázala podrobnou analýzu sociálního klimatu a výskytu rizikového
chování ve všech zapojených třídách a následně identifikovala rizikové oblasti vyskytující se u žáků naší školy.
Školní metodička prevence se během školního roku zúčastnila několika odborných školení, např. konference Bezpečně na školách a Integrovaným záchranným systémem, konference Výchova aneb kdo za to může,
32 hodinového akreditovaného školení Základní kurz – řešení školní šikany a kyberšikany II, praktického
workshopu na téma zdravé chodidlo a tradičních setkání metodiků prevence svolávaných okresní metodičkou
prevence PhDr. Lenkou Skácelovou.
Třídní učitelé se zúčastnili akreditovaného školení s názvem „Jak vést třídnické hodiny efektivně“.
Průběžně je vyplňován výkaz preventivních aktivit 2018/19 v on-line systému výkaznictví, který slouží k vykazování preventivních aktivit realizovaných na školách v průběhu celého školního roku.
Mgr. Kateřina Dvořáková
školní metodička prevence
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Adaptační pobyt žáků 1. ročníků
Ve dnech 4.–6. září 2018 se uskutečnil adaptační pobyt žáků 1. ročníků v rekreačním středisku Pod Templštýnem.
Pobyt byl zaměřen hlavně na seznámení mezi spolužáky a prohlubování jejich společné spolupráce a komunikace. Samozřejmě nechyběly zábavné a sportovní hry a pro odvážné byla připravena noční hra a stezka odvahy.
Proběhl program v pohodové a přátelské atmosféře.
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Podzimní exkurze maturitních tříd do Prahy
V pondělí 10. září 2018 se 44 žáků tříd 4A, 4B a P4 shromáždilo na autobusovém nádraží u hotelu Grand a společně s vyučujícími E. Burianovou a M. Minaříkovou vyrazili na třídenní poznávací exkurzi do našeho hlavního
města, Prahy.
Na Florenc autobus přijel v 11.35 hodin a po přesunu do hostelu Charles Square a ubytování jsme odpoledne
zahájili společnou procházkou po památkách Nového a Starého Města. Na Karlově náměstí, na němž jsme bydleli, jsme zhlédli Faustův dům opředený strašidelnou pověstí a Novoměstskou radnici. Prošli jsme Václavským
náměstím a na hodinu jsme se zastavili v Havelské koruně, abychom zaplnili žaludky. Naše další kroky směřovaly kolem Stavovského divadla a Karolina až k Prašné bráně a Obecnímu domu. Odtud jsme prošli Celetnou
ulicí na Staroměstské náměstí. Zájemci pak ještě pokračovali ke Karlovu mostu a podél Vltavy kolem Národního
divadla, Mánesa a Tančícího domu zpět na Karlovo náměstí.
Večer jsme se oblékli do slavnostního a vyrazili jsme poznávat Prahu divadelní. Don Juan v Divadle Pod Palmovkou nás rozesmál a zároveň donutil k zamyšlení.
Druhý den jsme vyjeli lanovkou na Petřín, vystoupali na rozhlednu, odkud byl díky skvělému počasí nádherný
výhled na Prahu a její okolí. Někteří ještě zavítali do zrcadlového bludiště. Potom jsme se odebrali pěšky přes
Strahovský klášter a Loretánské náměstí k Pražskému hradu. Přišli jsme právě včas, abychom spatřili výměnu
hradních stráží. Na Hradčanském náměstí na nás čekala profesionální průvodkyně, která nás provedla interiéry
Pražského hradu a poskytla nám spoustu nových a zajímavých informací. V pozdní odpoledne mohli žáci ještě
navštívit Národní technické muzeum.
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Příjemným završením naší exkurze byla v den třetí a poslední návštěva Muzea Karlova mostu. Tam jsme se
dozvěděli mnoho detailů a podrobností o stavbě této bezesporu světově proslulé památky i o životě našeho
nejvýznamnějšího panovníka Karla IV. Při závěrečné komentované plavbě lodí po Vltavě jsme viděli Kampu,
navštívili jsme Čertovku a z jiné perspektivy jsme měli možnost spatřit významné stavby, které Vltavu lemují.
Bohužel jsme nestihli navštívit Lennonovu zeď na Kampě, neboť byl čas na rychlý oběd a odjezd na autobusové
nádraží Florenc. Do Brna jsme dorazili plni zážitků a dojmů kolem 17.00 hodin a spokojeně jsme se rozjeli do
svých domovů.
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Cvičení jako prevence zdravotních problémů na pracovišti
Dne 2. října 2018 se žáci 1A a 3A zúčastnili výukového programu paní RNDr. Jitky Macháčkové na téma Cvičení
jako prevence zdravotních problémů na pracovišti. Cílem programu je upozornit na rizika spojená s vadným
držením těla a zanedbáním fyzické kondice. Lektorka během programu ukazuje, jak je možné omezit bolesti
zad vhodným sezením na židli, jak uvolnit krční páteř automasáží a předcházet problémům při syndromu tzv.
karpálního tunelu.
Žáci si společně s paní lektorkou připomněli anatomii lidského těla, zejména pohybového aparátu. Natrénovali základy zdravého sezení a vyzkoušeli uvolňovací cviky na židli. Auto masážní technikou uvolnili napětí na
krční páteři a rozhýbali zatuhlé svaly šíje a dlaní.
Na tento program se mohou těšit v průběhu měsíce listopadu 2018 ještě třídy 2A a 4A. Akce byla podpořena
finančními prostředky JM kraje z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými
zařízeními v roce 2018.
Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

26

Sázení 100lipové aleje – Lesy České republiky, s. p.
Dne 18. října 2018 jsme se šesti žáky třídy 3A, kteří se loňský školní rok zúčastnili soutěže o logo Lesy ČR, přijali
pozvání na sázení lípy od Podkomorských lesů.
Padesát malolistých a stejný počet velkolistých lip vysadil státní podnik Lesy České republiky ve čtvrtek
18. října podél lesní cesty Křivá borovice na území Lesnického parku Podkomorské lesy u Brněnské přehrady.
Alej stovky českých národních stromů bude připomínat výročí založení Československa.
Osmdesát lip už předem vysadili dělníci z Lesů ČR spolu s několika vězni z Rapotic. „Dvacet stromů symbolizujících léta první republiky čekalo na slavnost,“ vysvětlil Dalibor Šafařík, ředitel krajského ředitelství Lesů ČR
v Brně. Předsadební přípravu a vyhloubení děr pro tyto poměrně mohutné dřeviny provedly stroje. Alej lemuje
hlavní výletní trasu od Bystrce k Ríšově studánce – každý druh lípy jednu stranu cesty. Lípy zpevní dřevěný oplůtek. Lesníci ho instalují také kvůli ochraně stromů před zvěří, která by mohla okusovat nebo loupat kůru.
Slavnostního založení výroční aleje se zúčastnili představitelé Magistrátu města Brna, Povodí Moravy, Lesů
města Brna, městských částí Brna-Žebětín a Brna-Bystrc, Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity,
Nadace Partnerství a další včetně veřejnosti.
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Takoví jsme my
V průběhu měsíce října 2018 jsme se s druhými ročníky v hodinách SVZ zaměřili na podporu skupinové identity
formou realizace třídního skupinového projektu s názvem „Takoví jsme my“.
Cílem projektu je podpořit vzájemnou spolupráci a komunikaci, schopnost dělat kompromisy a v neposlední
řadě prohloubit znalosti o svých spolužácích.
Na základě zpětných vazeb od žáků lze soudit, že tato skupinová aktivita je zábavná, přínosná a napomáhá
optimalizovat vztahy v třídním kolektivu. Většina žáků se shoduje, že díky projektu měli možnost se lépe poznat,
pokusit se spolupracovat i se spolužáky, se kterými běžně nespolupracují a v neposlední řadě se pokusili vzájemně tolerovat svoje názory, aby byli schopní dokončit realizaci projektu ve stanoveném termínu.
Výsledky tvořivé činnosti žáků můžete nyní zhlédnout na zdech některých tříd a chodbách naší školy budovy
Kudelova 6, Brno.
Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence
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KUDY? TUDY?
Ve spolupráci s Centrem prevence – Společnost Podané ruce o. p. s. v Brně jsme našim žákům prvních ročníků
na začátku školního roku zajistili program zaměřený na prohloubení vztahů ve třídě.
Cílem programu je zjištění vztahů v kolektivu a následné nastartování aktivit, jež jsou zaměřeny k posílení
vztahů, důvěry, společné komunikace a vzájemné tolerance a zájmu jeden o druhého.
Program byl realizován v zážitkové zóně Centra prevence na Hapalově ulici v Brně. Na programu si žáci společně s třídní učitelkou vyzkoušeli zážitkové a týmové hry, schopnost komunikovat mezi sebou, domlouvat se
na strategii a provedení úkolu.
Většina zúčastněných žáků hodnotí program jako přínosný.
Akce byla podpořena finančními prostředky JM kraje z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018.
Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence
Zhodnocení programu třídní učitelkou
V pátek 5. října 2018 jsem se se svou třídou zúčastnila preventivního programu týkajícího se utužování třídního
kolektivu. Program trval tři hodiny a lektor tohoto kurzu měl připravených spoustu skvělých aktivit. Na úvod
se mě ptal na třídu, jak vnímám kolektiv, jaký byl adaptační kurz, a vybrali jsme hry, které se mi líbily a přišly
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mi vhodné. Velmi pozitivně hodnotím, že jsme nejprve rozebrali třídu z mého pohledu a až poté jsme přešli na
aktivity. Nejvíce se mi líbila aktivita hádat nepravdivou věc u každého z nás a pak také jak otočit vor, aby žáky
nesmetla tsunami. Žáci se aktivně zapojovali do všech činností. Já jsem získala inspiraci do třídnických hodin,
na adaptační kurzy apod.
Mgr. Stela Paterová

Plavání v rámci hodin Tělesné výchovy
V průběhu měsíců října až prosince všichni žáci naší
školy absolvovali návštěvu krytého plaveckého bazénu na Ponávce v Brně. V rámci hodin si mohli žáci zdokonalovat techniku plaveckých stylů nebo hrát různé
vodní hry.

31

GAUDEAMUS 2018
Dne 23. října 2018 navštívili žáci 4. ročníků veletrh vzdělávání Gaudeamus. Veletrh je jedním z nejvýznamnějších
zdrojů informací o možnostech pomaturitního vzdělávání. Žáci navštívili stánky vystavujících škol, našli si informace o dnech otevřených dveří, vyslechli si přednášky zástupců jednotlivých vzdělávacích institucí a dozvěděli
se vše potřebné o budoucím studiu. Součástí letošního veletrhu byly také prezentace zaměstnavatelů. Žáci se
dozvěděli informace o situaci na trhu práce a možnostech budoucího uplatnění v praxi.
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Amnesty International – Úvod do lidských práv
V průběhu měsíců října a listopadu 2018 jsme pro žáky třetích ročníků v rámci výuky SVZ připravili ve spolupráci
s organizací Amnesty International workshop zaměřený na základní znalosti z oblasti lidských práv.
Formou střídání diskuzních aktivit a aktivit zážitkové pedagogiky si žáci ujasnili základní pojmy, seznámili se
s Všeobecnou deklarací lidských práv, vyzkoušeli si vcítit se do role lidí, kterým jsou lidská práva odpírána a měli
možnost diskutovat o lidských právech u nás i ve světě.
Mgr. Kateřina Dvořáková
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„Zdravé stárnutí – Jak se žije babičce a dědečkovi“
Dne 16. listopadu 2018 jsme pro žáky naší školy ve spolupráci s Klinikou interní, geriatrie a praktického lékařství
LF MU v Brně zajistili projektovou aktivitu s názvem „Zdravé stárnutí – Jak se žije babičce a dědečkovi“.
Hlavním cílem této aktivity je zvýšení informovanosti laické veřejnosti adolescentního věku o vlivu životního
stylu na zdraví jedince, o procesu zdravého stárnutí s maximálním zachováním kondice a soběstačnosti.
Žáci si vyslechli interaktivní PWP přednášku z oblasti zdravého životního stylu a úspěšného stárnutí, při níž
komunikovali s přednášejícím panem Mgr. Pavlem Kellnerem prostřednictvím hlasovacího zařízení. Zhlédli animaci mozkové mrtvice a srdečního infarktu, byli poučeni o příčinách osteoporózy a funkci vápníku v našem
těle. Poté žáci podstoupili formou prožitkové výuky praktika za pomocí simulačních modelů syndromů stáří
imitující poruchy zraku, sluchu, ztuhnutí kloubů, sehnutí zad, svalové ochablosti, snížené citlivosti a obratnosti
rukou. Na závěr programu si žáci mohli nechat změřit tkáňovou skladbu (svaly, kosti, tuk) metodou bioimpedanční analýzy spolu s předáním protokolu zjištěných hodnot.
Akce byla podpořena finančními prostředky JM kraje z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018.
Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence
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Festival vzdělávání a XXIV. veletrh středních škol 2018
Zjistit vše potřebné o dalším studiu a zároveň si rovnou prohlédnout nejžádanější profese se podařilo všem,
kteří ve dnech 22.–24. listopadu 2018 navštívili pavilony G1 a G2 v areálu brněnského výstaviště. Veletrh byl
určen především žákům posledních ročníků základních škol, ale nenudili se ani žáci mladší. Akce letos nově
probíhala ve dvou pavilonech. V pavilonu G1 našli návštěvníci již tradičně stánky desítek škol Jihomoravského
kraje. Ukázky řemesel, které předváděli především žáci středních škol, byly k vidění v pavilonu G2. Vše koloroval
bohatý doprovodný program.
Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace měla příležitost se aktivněji zapojit do prvního ročníku
příprav Festivalu vzdělávání. Byli jsme osloveni s nabídkou přípravy tiskovin na tuto akci a následně i tisku nejen
propagačních materiálů, ale i potisku triček, která na sobě měli oblečeni žáci jednotlivých sekcí pavilonu G2, jež
prezentovaly různá odborná odvětví.
Z veletrhu si budoucí uchazeči odnesli informace o konkrétních školách, o jejich dnech otevřených dveří,
o průběhu přijímacího řízení, zkrátka o všem, co je zajímalo. Protože byli na stáncích škol přítomni většinou
i žáci dané školy, mohli se potencionální uchazeči dovědět mnohé i o atmosféře, která na školách vládne.
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Projektový den
I v letošním školním roce se v listopadu konal projektový den. Žáci se mohli zapojit do různých aktivit, které si
sami vybírali. Na výběr byla celá řada možnosí – sportovní, ruční tvorba, kreslení, jazykové atd.

36

37

Exkurze do Ruční papírny a muzea papíru Velké Losiny
V pátek 30. listopadu 2018 jsme navštívili Ruční papírnu a muzeum papíru ve Velkých Losinách. Cesty se účastnily třídy KZ, 4A, 4B a 3C.
Do Velkých Losin jsme dorazili v pořádku a včas. Ještě před vstupem na prohlídku byl dostatek času na to,
abychom navštívili kamenný obchod se suvenýry. Každý si tam našel něco pro své vlastní potěšení. Obchod byl
plný nejrůznějšího sortimentu od kalendářů přes pohlednice a přáníčka až k mapám a dalším zajímavým produktům vyrobeným ve zdejší papírně.
Po nákupech následovala prohlídka muzea a papírny. V první části jsme se dozvěděli něco o vzniku papíru
a jeho průniku do světa. Viděli jsme různé exponáty. Hlavně nás zaujal první losinský lis, který přežil několik století a stále je plně funkční. Dále jsme si mohli prohlédnout různá síta s filigrány v podobě nejen losinského erbu.
Když jsme prošli touto expozicí, shlédli jsme krátké video o papírnách a následně jsme se přesunuli do samotné
ruční výroby, kde vlastně papír vzniká. Měli jsme možnost seznámit se s celým procesem výroby, od čerpání
papíru, snímání až po samotné hlazení. Mohli jsme se podívat i na klížící káď, do které si nejeden žák hodil minci
pro štěstí.
Po návštěvě muzea jsme se vydali do Olomouce, kde jsme měli možnost prohlédnout si vánoční trhy a nasát
vánoční atmosféru. Mnozí z nás tuto příležitost využili k nákupu dárků pro své blízké. Mimo jiné jsme si obhlédli
i pár památek, které se nacházejí na náměstí. I přes nízké teploty a nepříjemný vítr jsme se ve zdraví dostali zpět
do Brna s pěknými zážitky a novými vědomostmi.
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Divadelní představení Saturnin
V pondělí 5. listopadu se třída 4A společně se třídou 4B zúčastnily divadelního představení Saturnin. Představení se hrálo v Mahenově divadle v deset hodin dopoledne, a přestože to byla akce nepovinná, účast studentů
byla hojná. Přeci jen málokdo chtěl zůstat sedět ve škole, když tu byla možnost zhlédnout tak oblíbenou a kvalitně zinscenovanou divadelní hru.
Divadelní hra Saturnin je zpracována na základě stejnojmenného románu od českého spisovatele Zdeňka
Jirotky, který vtipným způsobem popisuje moderní českou společnost 1. poloviny 20. století.
Ačkoliv představení trvalo téměř tři hodiny, nikomu to nevadilo, protože hra byla skvěle zpracovaná a herecké
i pěvecké výkony byly naprosto úchvatné. Pravděpodobně vůbec největší potlesk od diváků sklidil herec samotného Saturnina pan Martin Siničák, který svým úžasným hereckým výkonem bavil celé publikum.
Sečteno a podtrženo, divadelní představení sklidilo veliký úspěch.

Filmová představení
Žáci v prosinci 2018 navštívili filmovou komedii „Dokud nás smrt nerozdělí.”
V květnu následujícího roku žáci viděli anglické historické drama z doby vlády královny Anny z rodu Stuartovců „Favoritka“ a vítězný oscarový film „Zelená kniha“ inspirovaný příběhem skutečného přátelství na americkém Jihu 60. let.
Všechny filmy se konaly v kině Lucerna v Brně a byly v původním znění s titulky.
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Poznávací zájezd do adventní Vídně
Dne 11. prosince 2018 jsme se sešli před sedmou ráno u autobusů (pro velký zájem jsme museli objednat dva)
a vyrazili jsme. Počasí nevypadalo moc slibně a během dne se ještě zhoršilo. Byli jsme ale teple oblečeni, tak
jsme nepřízeň počasí přežili (většinou) ve zdraví.
Cesta uběhla dobře, jen ve Vídni jsme museli zpomalit kvůli hustému provozu. Naše první zastávka byla u Hundertwasserova domu (Hundertwasserhaus), což je obytný dům s unikátní architekturou postavený v sedmdesátých letech 20. století. Pak nás autobusy vyložily v centru a dál jsme pokračovali pěšky. S našimi průvodci jsme
prošli historické centrum Vídně a zastavili se také na vídeňské univerzitě, kde jsme viděli bustu T. G. Masaryka,
který zde působil. Protože je nádvoří univerzity momentálně v rekonstrukci, busty profesorů byly ukryty za plachtou, takže my jsme tu bustu téměř doslova odhalili.
Po prohlídce těchto vídeňských historických budov a kostelů a dalších zajímavých míst jsme se přesunuli do
Umělecko-historického muzea, kde jsme měli možnost strávit v podstatě neomezenou dobu návštěvou místních výstav. Někteří si ovšem chtěli užít proslavené vídeňské vánoční trhy, tak zkrátili pobyt v muzeu a vydali
se do ulic, kde se v zimní plískanici a nepříjemném větru kochali adventní výzdobou a nakoupili dárky pro své
blízké.
Odjezd byl s řidiči domluven na pátou. Všichni se dostavili ještě před termínem, takže jsme Vídeň opustili
podle plánu. Do Brna jsme dorazili asi o půl osmé a všichni jsme se těšili do tepla našich domovů. Byl to náročný
a dlouhý den, plný zážitků a nových poznatků.
Mgr. Pavla Axmanová
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Exkurze do Národního technického muzea v Praze
a prohlídka historického centra hlavního města
Dne 13. prosince 2018 jsme se zúčastnili exkurze do Národního technického muzea v Praze, která byla spojená
s vánoční prohlídkou našeho hlavního města.
Autobus ČSAD Tišnov spol. s r. o. byl již v 6.30 hodin ráno přistaven na místě srazu v Brně na ulici Rooseveltova.
V 7 hodin po evidenci všech účastníků exkurze z řad žáků tříd TZ, 3B, 4A a 4B již bylo vše připraveno k odjezdu.
Každý žák obdržel od milých učitelek v rámci projektu Polygram občerstvení na cestu ve formě bagety.
Cesta po dálnici D1 do Prahy proběhla i přes mrazivé počasí bez problémů. V 10.30 hodin jsme dorazili před
Národní technické muzeum, kde jsme se všichni vyfotografovali a následně jsme absolvovali prohlídku všech
14 velmi zajímavých expozic.
Pro žáky naší školy byla nejvíce přínosná expozice Tiskařství. Tato expozice je situována v prostoru evokujícím
starou tiskárnu. Dokládá vývoj výroby tiskového písma, hlavních tiskařských technik a knihařství a připomíná
české osobnosti, které významně přispěly k rozvoji tiskařství. Připomněli jsme si zde cestu polygrafie od dob
Gutenberga až po digitální tisk.
Po dvouhodinové prohlídce muzea a obědě jsme se přesunuli pěšky do historického centra hlavního města,
kde jsme absolvovali prohlídku pamětihodností a vánočních trhů jak na Staroměstském, tak na Václavském
náměstí. Celkové atmosféře přidalo také počasí, které nám přálo a velmi pozitivně nás naladilo.
V odpoledních hodinách jsme odjížděli z centra Prahy. Cesta zpět se vzhledem ke komplikovanější dopravní
situaci protáhla. V podvečerních hodinách jsme však zdárně dorazili do cíle. Unavení, avšak plni nových zážitků.
Mgr. Barbora Látalová
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Bruslení
V posledních dnech před vánočními prázdninami proběhlo na naší škole bruslení. Žáci měli možnost hodinu
a půl zdokonalovat svou techniku jízdy na bruslích.

Lyžařský pobyt Herlíkovice 2019
Každoroční lyžařský pobyt v Herlíkovicích se uskutečnil 5.–12. ledna 2018. 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 výlet do Vrchlabí. Pobyt se vydařil a my se těšíme na další
ročník.
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Nezapomeneme...
K Mezinárodnímu dni památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 27. ledna 2019 připravilo brněnské Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze a Muzeum romské kultury interaktivní program pro žáky SŠ s názvem Nezapomeneme.
Žáci druhých ročníků si na programu prostřednictvím různých aktivit ujasnili, co obnáší pojem holocaust,
na vlastní kůži si vyzkoušeli pocity při balení kufrů před deportací, seznámili se s úryvky z dobových deníků
a zhlédli dokumentární film s pamětnicí holocaustu.
Žáci tříd 2A a 2B se mohou na program těšit na přelomu února a března 2019.
Mgr. Kateřina Dvořáková
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Exkurze do firmy S & K LABEL
Ve dnech 7., 8. a 21. února 2019 se žáci 3. ročníků postupně zúčastnili exkurze do firmy S&K LABEL spol. s r. o.,
která sídlí v Kuřimi a specializuje se na výrobu samolepících etiket. Cesta proběhla ve všech termínech vlakem
a následně autobusem až k blízkosti areálu firmy. Počátek exkurze byl domluven na desátou hodinu dopolední.
Ve firmě nás vřele přivítal personální manažer Mgr. Vít Heinz. Nejprve jsme byli proškoleni o BOZP a byla nám
představena firma. Poté jsme si odložili své věci a byli jsme z důvodu velkého počtu žáků rozděleni na dvě skupiny. První skupina započala exkurzi ve školicí místnosti s dataprojektorem. Zde nám pan Ruibar odprezentoval
něco o historii firmy, popsal proces průchodu zakázky firmou počínaje obchodním oddělením, přes DTP studio,
tisk a expedicí konče. Po prezentaci jsme se přesunuli do DTP studia a do oddělení výroby fotopolymerních
flexotiskových forem, kde jsme dostali přednášku i s praktickými ukázkami. Druhá skupina se mezitím přesunula s panem Holčapkem do výroby, kde nám byly představeny digitální a flexotiskové stroje a zařízení pro
dokončovací zpracování obalů a etiket přímo v chodu. Následně se obě skupiny prostřídaly. Prohlídku jsme
zakončili občerstevím, které nám bylo poskytnuto. Žáci se z exkurze vrátili spokojení zejména díky nově nabitým znalostem a získanou představou o chodu významné české polygrafické firmy.
Mgr. Barbora Látalová
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Preventivní program – Nedej pokušení šanci
Dne 27. února 2019 se žáci prvních ročníků zúčastnili preventivního programu s názvem „Nedej pokušení šanci“
zaměřeného na návykové látky a závislosti v kině Scala. V úvodu jsme se dozvěděli informace ohledně návykových látek a následně o závislostech.
Celá přednáška byla doplněna vždy různými příběhy ze života a také různými videi (např. jízda pod vlivem
alkoholu). Žáci si mohli pomocí speciálních brýlí dokonce vyzkoušet, jaké to je být „pod vlivem návykové látky“.
Na závěr jsme si vyslechli příběhy od dvou lidí, kteří bohužel propadli drogám, ale nakonec se z toho postupně
dostali a dostávají.
Já osobně tento program hodnotím velmi pozitivně, protože žákům ukazuje opravdovou realitu závislosti na
drogách, ale také alkoholu apod.
Mgr. Stela Paterová a Mgr. Kateřina Dvořáková
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Návštěva mateřinky
Po tři březnová dopoledne jsme měli možnost přivítat i naše nejmenší, a to žáčky z Mateřské školy Kneslova.
Pani ředitelka nám následně napsala:
„Děkujeme za možnost navštívit Vaši SŠG – projít celou školu a děti seznámit, s ohledem na jejich věk, se studijními
obory Vaší školy. Dětem se exkurze moc líbily, největší zážitek měly při sledování tiskařské techniky – tisk na trička,
která dostanou na akci Zahradní slavnost v MŠ – rozloučení s předškoláky.
Budeme se těšit na další případnou spolupráci. Samozřejmě i my jsme rádi, že se žáčci nenudili a odnesli si pěknou
vzpomínku v podobě trička. Letošní prvňáčci tak na svém hrudníčku budou nosit vytisknuté kočičky a pejsky.“
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Exkurze do tiskárny OTK Kolín
Na exkurzi do tiskárny jely třídy 3B Polygrafie a 3C Obalová technika. Tato tiskárna je zaměřená na grafické etikety (nápojové etikety), flexibilní obaly a samolepicí etikety. Žáci mají blízko k tomuto tématu, neboť jak obaláři,
tak i polygrafové mají možnost si ve škole vyzkoušet návrhy na etikety a obaly. Proto mohli uvítat možnost prohlédnout si největší tiskárnu v Česku, jejich tiskové stroje, zakázkovou náplň a provoz celé tiskárny.
Součástí exkurze byly hlubotiskové stroje, několik kašírovacích strojů a automat pro rytí hlubotiskových
válců, –UV flexotiskové stroje, ofsetové stroje, digitální tiskový stroj a další stroje dokončovacího zpracování.
Firma OTK Kolín pro naši školu sama zajistila jak dopravu, oběd, tak i odborníky z technologického oddělení,
kteří žáky provázeli a na jejich dotazy ochotně odpovídali.
Vše zajišťovala a starala se o nás manažerka paní Gabriela Kaufmanová.
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Sexuální výchova pro pokročilé
V průběhu měsíce března 2019 jsme pro žáky prvních ročníků zajistily program s názvem Sexuální výchova pro
pokročilé. Cílem programu je šíření povědomí o pozitivní sexualitě a zdravém a bezpečném sexu. Lektoři programu, proškolení studenti LF MU Brno, informují a otevřeně se baví s žáky o všech aspektech lidské sexuality
se zaměřením na sexuální život a jeho nástrahy v podobě pohlavně přenosných nemocí. Žáci se učí rozpoznat
jejich příznaky a jak se před nimi chránit. Na programu je probíráno téma důležitosti souhlasu, odlišnosti v sexuální a genderové orientaci, plánování rodičovství či menstruace a její cyklus.
Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Divadelní představení
Stejně jako v předchozích letech i ve školním roce 2018/2019 nabídla škola divadelním příznivcům z řad žáků
i zaměstnanců pestrou škálu dopoledních i večerních divadelních představení v Národním divadle Brno.
V době vyučování navštívili v listopadu žáci maturitních ročníků úspěšné představení Saturnin, v lednu potom
prváci zhlédli v Mahenově divadle hru Jánošík Revisited. Naše dopolední výlety za kulturou jsme zakončili
v červnu se žáky třetích ročníků v Redutě na derniéře divadelního přepracování románu Karla Schulze Kámen
a bolest.
Z večerních představení jsme v průběhu celého školního roku zhlédli hry Teror a Kmeny, operu Piková dáma,
taneční muzikál Edith, vrabčák z předměstí, balety Spící krasavice a Romeo a Julie, hry Milenci nebes a Něco za
něco a Mozartovu operu Cosi fantutte.
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Exkurze do tiskárny Helbich
Dne 20. března 2019 jsme navštívili tiskárnu Helbich, která sídlí v Brně na Valchařské ulici. Seznámili jsme se zde
především s archovou ofsetovou technikou a následným knižním zpracováním. Ve firmě ale také mají digitální
tisk, ofsetový UV tisk, UV lakové efekty a lakový efekt stíracího losu. Firma má dlouholetou tradici a zkušenosti.
Firmu vede pan Helbich, který navázal na rodinný odkaz svého dědečka Františka Kusáka. Ten vlastnil před válkou tiskařský podnik ve Vyškově. Jeho vnuk společně s Robertem Filkou vybudoval během 10 let úspěšnou
a respektovanou tiskárnu. Tato firma získává skoro každý rok ocenění Kalendář roku.
Exkurzi jsme zakončili povídáním o našem oboru a budoucím zaměstnání. Tato exkurze se nám všem moc
líbila a doufáme, že se s touto firmou ještě někdy setkáme.
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Jeden svět na školách
Dne 25. března 2019 jsme se s žáky druhých ročníků již tradičně zúčastnili Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Letošním heslem „Bezpečná blízkost“ byl festival zaměřen na téma
identity a hledání toho, co nás spojuje.
Žáci zhlédli nizozemský snímek s názvem #FollowMe, ve kterém se reportér Nicolaas rozhodne založit si svůj
první instagramový účet a nasbírat co nejvíce followerů. Postupem času se začíná více zajímat o pozadí sociální sítě Instagram a odhaluje dobře fungující systém založený na podvádění. Přijde na to, že Instagram je jako
výkladní skříň, kde lidé propagují sami sebe. Zatímco uživatelé nadšeně rozdávají lajky selfíčkům, na pozadí
probíhá čilý obchod s uživatelskými účty. Vzniká obrovské množství falešných profilů a internetoví roboti vyrábějí nové followery pro ty, kteří si chtějí připadat úspěšnější. Je vůbec možné něčemu na Instagramu věřit?
Nedílnou součástí naší projekce byla diskuze, při které se mladí diváci dozvěděli více o tématu filmu a měli
možnost vyjádřit svůj názor.
Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence
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Dílny
Letos již potřetí naši deváťáci ze ZŠ Košinova navštívili v rámci volby povolání Střední školu grafickou Brno na
Šmahové, kde má škola praktickou výuku.
V kreativních dílnách, které byly pro nás jako obvykle perfektně připraveny, se žáci seznámili s jednotlivými
obory školy jako je tiskař, polygraf, obalář a grafik. Např. tiskaři si potiskli vlastní tričko nebo plátěnou tašku
technikou sítotisku s motivem dle vlastního výběru.
V knihařské dílně si zase vyrobili dárkovou krabičku a u grafiků tvořili svůj vlastní rozvrh s pomocí studentů
druhého ročníku, kteří studují tento obor.
Bylo to jako vždy velmi příjemně strávené, pohodové dopoledne, při kterém nás doprovázela usměvavá paní
Mgr. Eva Veselá.
Mgr. Katarína Vlasáková
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Dopoledne v Informačním a poradenském středisku
Úřadu práce
Jak už se stalo tradicí, také v tomto školním roce se žáci všech 4. ročníků Střední školy grafické Brno, příspěvkové
organizace zúčastnili vzdělávacího programu v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce. Dozvěděli
se spoustu informací o možnostech, jak vykročit do života po maturitě. Interaktivní formou si zkusili zodpovědět otázky při fiktivním pracovním pohovoru. Doplnili si informace získané ve škole týkající se psaní CV a motivačního dopisu. Ve skupinkách plnili úkoly týkající se aktuální situace na trhu práce v oborech, které studují na
naší škole. Zmíněny byly také záležitosti v oblasti nezaměstnanosti a zaměstnávání osob znevýhodněných na
trhu práce. Případné zájemce o práci v armádě, či o studium vojenské vysoké školy jistě oslovila závěrečná prezentace pracovníka Rekrutačního střediska.
Návštěva tohoto programu jistě nebyla ztrátou času, ale příležitostí, jak získat praktické informace do života.
Mgr. Dagmar Gallistlová
výchovná a kariérová poradkyně
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Burza práce
Tradiční nabídka pracovních příležitostí s názvem Burza práce byla organizována ve čtvrtek 4. dubna 2019. Akce
je určena především budoucím absolventům maturitních oborů Střední školy grafické Brno, příspěvkové organizace, Šmahova 364/110. V letošním školním roce však měli možnost se Burzy účastnit všichni žáci školy. Byla
pojata jako možnost seznámení se s polygrafickým odvětvím s cílem motivovat především žáky nižších ročníků.
V upraveném prostředí knihárny začalo v 10 hodin představovat rozmanitou škálu svých výrobků 9 významných firem:
Reda, a. s., Hviezdoslavova 55d, Brno
CPI Moravia Books, s. r. o., Brněnská 1024, Pohořelice
POINT CZ, s. r. o., Milady Horákové 20, Brno
TOP TISK OBALY, s. r. o., Kaštanová 125b, Brno
PAPÍRNY BRNO, a. s., Křenová 186/60, Brno
OTK GROUP, a. s., Plynárenská 233, Kolín IV
T-SHOCK, s. r. o., Cejl 107, Brno
G3 plus, s. r. o., Věžky 32, Kroměříž
MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, Břeclav
Žáci projevili zájem i o užitečné rady ze strany pracovnic Úřadu práce, které se také na akci dostavily. Po ukončení se zástupci firem setkali na diskuzi u kulatého stolu společně s vedením školy. Jednotlivé podniky představily ostatním svou pracovní činnost a v krátkosti posoudily průběh akce. Akce byla všemi zúčastněnými hodnocena velmi pozitivně. Věříme, že zájem firem o naše žáky/absolventy bude i nadále přetrvávat a že budou mít
možnosti chuť prokázat a uplatnit získané vědomosti, dovednosti a znalosti v praxi.
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Divadelní představení Mariina volba
Dne 17. dubna 2019 jsme se třídou navštívili Divadlo Husa na provázku, kde jsme zhlédli divadelní představení Mariina volba dramatika Milana Uhdeho. Hudbu ke hře vytvořil brněnský skladatel Miloš Štědroň. Jedná se
o rýmovanou hru o Marii ve stylu starých barokních divadelních kusů. Marie se musí rozhodnout, zda do světa,
kterému vládne krutost a strach, chce přivést syna a nést následky svého rozhodnutí.
Představení, jež trvá přibližně dvě hodiny, je doprovázeno živou hudbou reagující na události na jevišti. Když
se děj vyhrotí, začne znít celým sálem elektrická kytara a bicí. Hra tím nabývá skvělé atmosféry. Jeviště je oživeno skvěle zpracovanou videoprojekcí a jednoduchými kulisami, jako jsou například obyčejné kovové zábrany.
Ty jsou ovšem úchvatně využity, a tak skvěle zapadají do celé atmosféry hry. V jeden moment, kdy Ježíš nese
kříž, je promítán na plátno do pozadí, což dodává jevišti nový rozměr. Občasné interakce s publikem oživují celé
představení a dodávají divákovi pocit, že je zapojen do děje.
Celá hra reaguje na aktuální události a vyobrazuje je na pozadí jednoho z nejznámějších příběhů, Ježíšova
života.
Provedení hry se velmi líbilo. Herci své role zahráli bravurně a ze sálu jsme odcházeli s pozitivními emocemi.
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Workshop
„Smysluplný a funkční UI & Web design pro grafiky“
Dne 18. dubna 2019 proběhl zajímavý workshop zaměřený na web design a nový výukový program na návrh
webů XD pod vedením pana Petukhov Sergey. Zúčastnily se: Eva Krhovská, Radka Veverková, Eva Jakubcová,
Ivana Šimková, Šárka Slavíčková, Tereza Pokorná, Blažena Kondelíková a Jana Zavadilová. Workshop byl rozdělen do 5 částí:
1. Adobe XD – seznámení se s prostředím a výhodami aplikace
2. Příprava – kroky před zahájením návrhu webu a uživatelského rozhraní
3. Design – postup návrhu webu a uživatelského rozhraní
4. Prezentace – efektivní způsoby prezentace grafického návrhu
5. Export – postup kvalitní přípravy návrhu a dat pro vývojáře
První část byla složená jak z teoretické části, tak i z praktické. Byli jsme seznámeni se zakládními funkcemi
programu XD a jeho nástroji. Prakticky jsme si vyzkoušeli všechny novinky a inovace, který tento program nabízí
k tvorbě webdesignu. Naučili jsme se nejen jak web vytvořit, ale jak jej i dále exportovat, aby byl funkční. Pověděli jsme si o vlastnostech GRID systémů.
Poté jsme se zaměřili na WEBDESIGN jako takový. Co technicky obnáší navrhování webů, jaké strategie zvolit,
jak technicky navrhnout web. Povrchově jsme se dozvěděli něco i o nových postupech a o kompletním přístupu k promyšlenému funkčnímu webu. Neminuly nás novinky a aktuální web trendy.
Celá přednáška probíhala za pomoci prezentace na projektoru a v přátelském duchu.
Celkově mohu zhodnotit, že tento workshop bych přínosný hlavně tím, že byl pro nás tvořen individuálně na
míru a pan školitel se nám i individuálně věnoval.
Eva Krhovská
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MAFRA OLOMOUC 2019
Dne 14. května 2019 se vybraní žáci naší školy spolu se dvěma vyučujícími odborných předmětů zúčastnili
exkurze v tiskárně Mafraprint v Olomouci. Účelem cesty bylo seznámit žáky s provozem v novinové tiskárně,
která používá rotační kotoučové ofsetové tiskové stroje.
Žáky nejvíce zaujalo samotné oddělení tisku, sklad materiálů, dokončovací 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 potiskovaném materiálu zasychají. V olomoucké Mafře jsou k dispozici celkem tři tyto
tiskové stroje. Bylo nám umožněno prohlédnout si důkladně jeden z těchto strojů, respektive všechna jeho čtyři
patra. Vše s podrobným výkladem od pana Staňka.
Žáky rovněž zaujaly expediční linky, které tvoří dopravní řetězy transportující produkty z tiskového stroje
k jejich dalšímu zpracování.
Na závěr prohlídky jsme se dostali až ke skladu
kotoučů papíru určeného k tisku. Mohli jsme se také
podívat na odvíječe papíru vybavené letmým přelepem, který umožňuje nepřetržitý tisk. Zaujala nás
i místnost se zásobníky s barvou, která do strojů přitéká pomocí potrubí.
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Letní výcvikový pobyt Prudká
Koncem května se konaly dva termíny již tradičního letního výcvikového pobytu na Prudké. Ani letos jsme se
nevyhnuli pár deštivým momentům a mírně chladnějšímu počasí, ale i přesto jsme si program užili naplno (i my
učitelé).
Pan učitel Mgr. Pavol Seman měl program perfektně vymyšlený, proto nás všechny čekaly dny plné skvělých her, které se nesly jednak ve sportovním duchu, ale také v různých logických úlohách a hlavolamech. Ve
večerních hrách jsme si pak zkusili hudební kvízy, různé soutěže na „hádání vlastností“, skládání básniček apod.
O zábavu bylo zkrátka postaráno až do konce pobytu a my jsme se spokojeně vraceli domů.
Mgr. Stela Paterová & Bc. Jana Hladká
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Moje Veličenstvo kniha
Dne 31. května 2019 jsme byly na zahájení výstavy soutěže Moje Veličenstvo kniha, na kterou jsme byly pozvány.
Letošního jubilejního 15. ročníku se zúčastnil rekordní počet soutěžících. Bylo zasláno přes 90 autentických děl
ucházejících se o titul „Moje Veličenstvo“.
Tento titul jsme sice nezískaly, ale přesto jsme odcházely spokojené s 1. místem ve své kategorii. Všichni
účastníci dostali privilegium podívat se jako první na výstavu všech děl a jako sladkou tečku dostali ochutnat
kus senzačního dortu.
Barbora Tušilová, Michaela Hrdinová, Markéta Troppová,
žákyně 3C
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Slavnosti řemesel a ušlechtilých koní Kunštát 2019
Přípravám na tento jarmark se praktické výučování věnovalo již od ledna, proto bylo návštěvníkům také co
nabídnout. Velká škála knihařských výrobků zaujala nejednoho kolemjdoucího. Velký ohlas sklidily bloky z ručního papíru a sety sešitů a bloků. Dále jsme k prodeji nabízely krabičky všech velikostí, ilustrované kalendáře,
cedulky na dárky, kroniky, alba, tubusy, trička, tašky, zápísniky, omalovánky, nákupníčky, točené bloky a v neposlední řadě placky.
Placky jsme však pojaly v kreativním duchu a nabízely dětem tvorbu jejich vlastnoručně nakreslených placek,
což se ukázalo jako velmi zajímavé a žádoucí. Také kromě věcí na prodej jsme desítkám zájemců rozdaly letáčky
o našich oborech, protože výrobky vzbudily zájem o naši školu.
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Soutěž grafiků Zlín
Ve dnech 9. až 12. dubna 2019 probíhal na půdě Střední průmyslové školy polytechnické ve Zlíně další ročník
Soutěže dovednosti mladých grafiků. Letos změřily své síly Denisa Lysáková spolu s Danielou Rydzi, obě ze 3A,
s žáky z ostatních českých a slovenských škol. Letošního ročníku se zúčastnilo 10 týmů.
Prvním úkolem bylo vytvořit graficku podobu placky ke 30. výročí sametové revoluce. Další tři dílčí úkoly byly:
roll up, skládaný leták a sada fotografií pro společnost Rudolf Jelínek, kterou žáci společně navštívili v rámci
organizované exkurze.
Naše žákyně se umístily v polovině výsledkové tabulky.
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Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Žáci letošních maturitních tříd P4, 4A, 4B si 6. června 2019 přišli pro svá maturitní vysvědčení do velkého sálu
Divadla Radost. Ti úspěšní stáli na jevišti, ti ostatní seděli v hledišti a sledovali slavnostní ceremoniál s hudbou a proslovy. Také někteří rodiče a další příbuzní se přišli podívat na své blízké a oslavit maturitu společně
s nimi. Absolventi, jejich učitelé a vedení školy si nakonec přiťukli šampaňským na zdárně zvládnutou zkoušku
dospělosti.
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Návštěva Fakulty restaurování
Univerzity Pardubice v Litomyšli
Dne 13. června 2019 jsme měli možnost v rámci projektu Polygram navštívit a důkladně si s odborným výkladem prohlédnout jednotlivé ateliéry Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, které se nacházejí v moderním
historickém městě Litomyšl. Dominantou tohoto města je renesanční zámek italského typu s více než osmi tisíci
sgrafity, který je od roku 1999 na Seznamu UNESCO.
Na cestu byla zajištěna autobusová doprava společností BDS-BUS, s. r. o. Ihned po příjezdu nás v budově
Fakulty restaurování přivítal vedoucí Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů MgA. Ivan Kopáčik. Poté byly účastníci rozděleni do dvou skupin, které paralelně procházely jednotlivé ateliéry, přičemž největší
pozornost byla zaměřena právě na Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů a Ateliér restaurování
uměleckých děl na papíře a souvisejících materiálů. Kromě MgA. Kopáčika se nám věnovala také asistentka Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíře a souvisejících materiálů MgA. Petra Jánská. Možnost podělit se se
svými zkušenostmi měli také samotní studenti, kteří se právě věnovali zhotovení svých bakalářských či magisterských prací.
Program na fakultě byl završen návštěvou oborové uměnovědné knihovny, která je svým fondem zaměřená
na studijní programy fakulty a obsahuje více než 10 tisíc svazků a 38 titulů odborných periodik.
Po návštěvě Fakulty restaurování následovala prohlídka historického centra města a individuální prohlídka
Portmonea – Muzea Josefa Váchala s nástěnnými malbami.
Ing. Lada Požárová, Mgr. Barbora Látalová
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Cykloběh za ČR bez drog 2019 na naší škole
V rámci 17. ročníku největší protidrogové kampaně v ČR spojené se sportem s názvem Cykloběh za Českou
republiku bez drog 2019, který je pod záštitou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
Senátu Parlamentu ČR, na naší škole dne 13. června 2019 proběhly protidrogové přednášky s názvem 10 věcí,
které by tvoji přátelé měli vědět o drogách.
Přednáška žákům přináší spoustu praktických informací týkajících se negativního účinku drog. Hlavními zmiňovanými tématy jsou informace o tom, proč je marihuana droga, jak drogy působí, jaké falešné informace
kolují o drogách mezi mládeží, proč jsou drogy pro dospívající lákavé a informace o tom, že drogy mohou zůstat
v těle i několik let.
Celá kampaň je organizovaná občanským hnutím ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU a koná se u příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog, který připadá na 26. červen.
Mgr. Kateřina Dvořáková,
školní metodička prevence
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Návštěva Katedry polygrafie a fotofyziky
na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice
Dne 18. června 2019 jsme s žáky v rámci projektu Polygram navštívili Katedru polygrafie a fotofyziky na Fakultě
chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Výjezdu se zúčastnili žáci tříd 2B, 2C, 3C a spolu s nimi i 6 odborných učitelů. Cesta z Brna do města perníku a koní proběhla vlakem. Následně jsme se pardubickou MHD přesunuli ke katedře, kde mají možnost pokračovat ve studiu i naši absolventi.
Program započal stručným úvodem Ing. Bohumila Jarůška, Ph.D. o katedře a možnostech studia. Poté následovala zajímavá přednáška Ing. Tomáše Syrového, Ph.D. na téma „tištěná elektronika“. Žáky zaujala například
možnost tisku senzoru na tzv. „chytré pleny“, který umožňuje hlídat stav jejího nasycení na dálku.
Dále nám byla umožněna komentovaná prohlídka laboratoří vývoje tištěné elektroniky, analýzy vlastností
polygrafických materiálů, vývoje a aplikace UV laků, kolorimetrických měření, polygrafických technik a technologií.
Po skončení programu na katedře jsme se MHD přesunuli do centra Pardubic, kde následoval oběd a prohlídka města. Po třetí hodině odpolední jsme již seděli ve vlaku směr brněnské hlavní nádraží.
Všichni zúčastnění jsme se shodli, že návštěva katedry byla velice zajímavá a poučná a jednalo se o příjemně
strávený den mimo školní lavice.
Ing. Lada Požárová, Mgr. Barbora Látalová
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Soutěž PRINT STAR 2019 v Bratislavě
Dne 20. až 22. června 2019 jsme se zúčastnili se dvěma žáky 3B oboru Tiskař na polygrafických strojích Vojtěchem Siarským a Dominikem Bickem Mezinárodní soutěže tiskařů v Bratislavě. Cílem této soutěže bylo podpořit
a ocenit žáky polygrafických škol, kteří se připravují na budoucí povolání v oboru Tiskař – Operátor tisku.
Šlo o ověření a vzájemné porovnání vědomostí získaných v odborném vzdělávání, o nové poznatky a prohloubení získaných vědomostí při řešení konkrétního zadání. Zvýšení hrdosti ke svému budoucímu povolání
a navázání neformálních styků s ostatními žáky i pedagogy působícími v polygrafii.
Organizátorem této soutěže byla Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, Bratislava a odbornými
garanty Svaz polygrafie na Slovensku, Svaz polygrafických podnikatelů, Společnost KBA CEE.
Soutěž se skládala ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahovala 25 otázek se třemi variantami odpovědí. Praktická část měla zadání tisk dvěma namíchanými pestrými barvami na ofsetovém stroji
s následným výsekem. Všichni soutěžící měli k dispozici vzorník barev Pantone.
Na 1. místě se po náročném posuzování velmi vyrovnaného soupeření umístila Stredná odborná škola polygrafická Bratislava. Soutěž byla postavena na systému jednoho vítěze a zbytku poražených.
Celá akce byla velmi pozitivní a prohloubila vzájemný respekt k tiskařskému řemeslu, našeho polygrafického
dorostu a pocitu zodpovědnosti ke svěřenému úkolu i zadání. Pracovní nasazení všech zúčastněných bylo maximální a všichni vydali ze svých znalostí ten největší možný výkon z dosud nabytých zkušeností.
Po závěrečném klání jsme byli pozváni na prohlídku staré části Bratislavy s prohlídkou nádvoří Bratislavského
hradu s výhledem na veletok Dunaj a městskou část Petržalku. Prošli jsme celým starým městem pod hradem až
k Dunaji. Celý výlet byl doprovázen poutavým výkladem průvodce a dozvěděli jsme se mnoho z historie Bratislavy, která se v minulosti jmenovala Prešpurk.
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Legie 2019
I v letošním roce reprezentoval jeden smíšený tým naši školu v branném závodě Legie 2019, který se uskutečnil
v Lanovém centru Proud.
Akce byla povedená. Žáci si všechny úkoly a překážky, které na ně byly nachystány, užili a po několikahodinovém boji obsadili krásné 7. místo.

Vodácký pobyt Vltava 2019
Poslední školní týden se uskutečnil první vodácký pobyt naší školy. Destinací akce byla řeka Vltava v úseku Vyšší
Brod – Zlatá Koruna. Pobytu se zúčastnilo 20 žáků a 3 učitelé naší školy. Po celé 4 dny nám počasí přálo. Žáci se
naučili základům vodní turistiky a dále své dovednosti zdokonalovali po celou dobu pobytu.
Akce se zdařila a těšíme se na další ročník.
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„Domácí“ soutěže tiskařů a knihařů 2019

DIPLOM

DIPLOM

SOUTĚŽ

SOUTĚŽ

V MÍCHÁNÍ BAREV

ZRUČNOSTI MLADÝCH
KNIHAŘŮ

1. MÍSTO

1. MÍSTO

KLÁRA VINTROVÁ

V Brně 5. června 2019
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Ing. Jarmila Šustrová

MICHAELA
HRDINOVÁ

V Brně 5. června 2019

Ing. Jarmila Šustrová

Schönbrunn
První letní den roku 2019 jsem vyrazila s kolegyní Janou Melichárkovou a téměř 50 zájemci do vídeňského
Schönbrunnu.
Na cestě nás doprovázel sympatický, pohledný průvodce cestovní kanceláře Slunce a sníh, který se do Vídně
vydal snad po padesáté. Na jeho nadšení pro rakouskou metropoli to ale vůbec nic nezměnilo a troufnu si tvrdit, že svým líčením rakouské historie zaujal nejednoho studenta a studentku.
Celý program krásně načasoval, a tak jsme stihli nejen prohlídku zámeckých komnat, ale i výstavu císařských
kočárů ve Wagenburgu, procházku k Belvederu, zbylo nám dostatek času i na nejstarší světovou ZOO nabízející
lachtaní show, krmení pand a snad nejlepší zmrzlinu tohoto léta.
Mgr. et Bc. Kateřina Holíková
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