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 Název Střední škola grafická 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. Eva Veselá v. z.

 Vedoucí učitelka odborného výcviku Mgr. Eva Veselá

 Vedoucí ekonomického úseku Oldřiška Bendová

 Správce budov Michal Kyselka

 Školská rada 
 Předseda Mgr. Jana Hladká
 Místopředseda PhDr. Tomáš Jilčík
 Zástupce zřizovatele Bc. Kateřina Jarošová, MBA
  Jiří Ides
 Členové Mgr. et Mgr. David Sedláček
  Mgr. Pavol Seman
  Michaela Synková
  Tomáš Vrbovský
  Lukáš Závorka

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 Polygrafie 136
34-42-M/01 Obalová technika 128
34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích 120
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 170
34-57-L/01 Technik dokončovacího zpracování tiskovin 56
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích (zkrácené studium) 42
34-53-H/01 Reprodukční grafik (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 37,2818
 v tom zástupce ředitele 1,4167

 celkem 39,6985
Nepedagogičtí pracovníci    13,1331

Kvalifikace a aprobovanost

Odborná kvalifikace  v %

Učitelé 80,5
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Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků
(včetně řídících pracovníků školy)

Typ kurzu/školení Počet zúčastněných

Vzdělávání nepedagogů:
Vema – přechod z V4 na V5 1
Exekuce na mzdu zaměstnance 1
Vše o skončení pracovního poměru a dalších ppv vztahů 1
Vema – PAM 34.03 1
Reforma financování regionálního školství, financování 
regionálního školství 4
Daň z příjmů – praktické příklady 1
Finanční řízení školy aktuálně 1
Alternativní zdroje financování 1
FKSP podle novely 1
Právní poradna – zákoník práce 1

Vzdělávání pedagogů:
Cicero – PolyGram 1
Zdraví nás baví – jak vychovává etická výchova 1
Bezpečné používání chemických látek a směsí v chem. výuce 1
Metody k podpoře čtenářeské gramotnosti na SŠ – PolyGram 1
Workshop odborných garantů KA03 Podpora polytechnického 
vzdělávání 3
Sociálně-prácní ochrana dětí v kontextu školního prostředí 1
Organizace MZ a PŘ žáků se SVP 1
Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na SŠ 1
Fascie – jejich uvolnění, Fitness Blue Gym 1
Management školy 1
Školský zákon, vyhl. 27/2019 SB 1
Šikana – prevence 2
Základní školní lyžování 1
Školní maturitní komisař 1
Nové metody výuky o holocaustu 1
Šablony II 1
Žákovská portfólia 2
Základy rizikového chovánína imternetu 1
Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku 1
Aktuální právní úprava společného vzdělávání 1
Správní řízení v praxi ředitelů SŠ 1
Kreativní metody v projektovém vyučování 2
Hry pro každou příležitost 2
Ebru – turecká technika malby na vodní hladině 2
Historie ražby 2

Celkem 45
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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 6 10 0 0
35–50 let 5 7 0 0
nad 50 let 3 10 0 0
Důchodci 0 5 0 0

celkem 14 32 0 0

 Fyzický Kvalifikace, Dosažené Věková struktura
 počet  specializace vzdělání do 35 let 35–50 let nad 50 let důchodci

výchovný poradce 1 1 VŠ 0 0 1 0
školní metodik prevence 1 1 VŠ 0 1 0 0

Celkový počet odebraných obědů

 Školní jídelna Výdejna Náhradní stravování

Žáků školy 0 20 428 0
Žáků jiných škol 0 0 0
Pracovníků školy 0 6 751 0
Cizích strávníků 0 0 0

Celkem 0 27 179 0
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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. 2019)
kód název (forma) přihlášených přijatých přihlášených přijatých přijatých záp. lístky

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 81 35 0 0 35 35
34-57-L/01 Technik dokonč. zprac. tiskovin 7 5 27 11 16 12
34-52-L/01 Tiskař na polygr. strojích 13 10 43 17 27 12
34-41-M/01 Polygrafie 45 30 0 0 30 22
34-42-M/01 Obalová technika 26 25 0 0 25 11
34-53-H/01 Reprodukční grafik 50 28 0 0 28 24
34-52-H/01 Tiskař na polygr. strojích 11 11 18 18 29 17
34-57-H/01 Knihař 14 14 25 25 39 24

celkem  247 158 113 71 229 157

Obory  Počet žáků Prospěli Prospěli Neprospěli Nepřipuštění
vzdělávání konajících zkoušku s vyznamenáním   ke zkoušce
     
denní forma 77 14 54 9 0

celkem 77 14 54 9 0

  Počet žáků Prospěli Prospěli Neprospěli Nepřipuštění
  konajících zkoušku  s vyznamenáním    ke zkoušce
     
2leté obory 0 0 0 0 0
3leté obory  
+ 1leté zkr. studium 35 8 23 4 0
     
celkem 35 8 23 4 0
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy 
na veřejnosti

Mimoškolní aktivity

• Adaptační pobyt žáků 1. ročníku – září 2019
• Jazykový zájezd do Anglie – září 2019
• Exkurze do Prahy – září 2019
• Gaudeamus 2019 – říjen 2019
• Divadelní představení NdB (večerní) – říjen 2019 až únor 2020
• Středoškolské hry ve florbale– listopad 2019
• Mezipatra Queer Film Festival 2019 – listopad 2019
• Festival vzdělávání – listopad 2019
• Exkurze do Vídně – prosinec 2019
• Exkurze do tiskárny Top Tisk – listopad 2019, únor 2020
• Tichý svět neslyšících – listopad 2019
• Divadelní představení Saturnin – listopad 2019
• Volb povolání – Kreativní dílny – celý školní rok
• Exkurze do firmy Sako, a. s. – prosinec 2019
• Muzeum papíru a Ruční papírna ve Velkých Losinách – prosinec 2019
• Projektový den – prosinec 2019
• Slatinské Vánoce – prosinec 2019
• Sportovní den – prosinec 2019
• Filmová představení v AJ (Yesterday, První muž) – prosinec
• Divadelní představení v AJ (Romeo a Julie) – prosinec
• Lyžařský kurz Herlíkovice – leden 2020
• Vzdělávací program v Informačním a poradenském stř. Úřadu práce – únor 2020
• Přednáška Lidé a peníze v České národní bance – leden 2020
• Maturitní ples – leden 2020
• Nezapomeneme – leden 2020
• Sbírání vědomostí na jiné škole – projekt Polygram – leden, únor 2020
• Návštěva z JM kraje (přednáška o EU) – únor 2020
• Nedej pokušení šanci – únor 2020
• Prevence rakoviny prsu – březen 2020
• Sexuální výchova – březen 2020
• Školení EBRU – březen 2020
• Školení ve firmě Xerox s. r. o., Rozdrojovice – červen 2020
• Soutěž Mitsubishi – květen, červen 2020
• Redesign časopisu Lískáček – červen 2020
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Sportovní aktivity

• Adaptační pobyt žáků 1. ročníků
• Středoškolské hry ve florbale
• Sportovní den
• Lyžařský kurz Herlíkovice

Odborné exkurze ve firmách

• Top Tisk obaly, s. r. o., Brno
• Reda, a. s.
• Sako, a. s.
• Muzeum papíru a Ruční papírna ve Velkých Losinách

Projektová výuka – příklady dobré praxe

• Projektový den, do kterého se zapojila celá škola

Využití výuky cizích jazyků metodou CLIL

• Realizovaná v rámci projektu Rozvoj kompetencí pedagogů a žáků SŠG Brno.  
Zapojeni jsou dva pedagogové odborných předmětů

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 tisk. 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
• T-SHOCK, s. r. o., Brno – praxe a OV žáků, pomoc při náboru školy, účast odborného pracovníka při ZZ
• Papírny Brno, a. s. – účast odborného pracovníka při ZZ, povinná praxe žáků
• TOP TISK obaly s. r. o. – povinná praxe žáků
• CPI Moravia Book s. r. o. – povinná praxe žáků
• SYNAPSE 5 – povinná praxe žáků
• Tiskárna Havlíčkův Brod a. s. – povinná praxe žáků
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Odborný výcvik žáků (pouze firmy, u kterých absolvují více jak 30 % odborného výcviku)
• Papírny Brno, a. s., Brno – 1 žákyně 
• CPI Moravia Books s. r. o. – 1 žákyně
• Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. – 1 žákyně
• Reda a. s. – 2 žákyně
• SOVA NET, s. r. o – 1 žákyně
• Tiskárna Letovice – 1 žák

Škola spolupracovala se 17 firmami, žáci v nich strávili 5124 hodin. 7 žáků absolvovalo více jak 30 % 
odborného výcviku ve firmách.

Spolupráce školy s ostatními vzdělávacími institucemi

Nově navázaná spolupráce (školní rok 2019/2020)
• 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, 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
• Workshop grafiky, zpracování obalů a práce v laboratoři – výroba ručního papíru (190 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 2019/2020 nebyla provedena kontrola Českou školní inspekcí.

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 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 roz-
počtových 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., kte-
rou 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. Majet-
ková 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 neinves-
tičními prostředky. Prioritou organizace je snaha o maximální hospodárnost a efektivní vynakládání finanč-
ních prostředků.
Střední škole grafické, 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.
–  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 for-
mou exkurzí do polygrafických firem.

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 financované z cizích zdrojů

Projekt PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické 
a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Realizace projektu: od 1. 12. 2015–30. 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

Projekt byl vyhlášený v rámci výzvy Implementace krajských akčních plánů I 
(Výzva č. 02_16_034). Na projektu se podílel realizační tým Krajského akčního 
plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji. Cílem výzvy bylo podpo-
řit intervence naplánované v KAP vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení 
kvality vzdělávání na území krajů, prostřednictvím realizace zastřešujících akti-
vit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Důraz byl kladen na podporu 
pedagogických pracovníků.
SŠG Brno, p.o. realizovala v rámci tohoto projektu následující aktivity:
• Sdílení odborných učeben a laboratoří, sdílení dobré praxe
• Organizace přednášek odborníků z praxe
• Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben

Byl vytvořený organizovaný systém vzájemných návštěv pedagogů, žáků ZŠ 
a SŠ se zapojením profesorů VŠ a odborníků z praxe. Pro žáky ZŠ byly realizovány 
v rámci povinné výuky workshopy v učebnách SŠG Brno. Workshopy byly zamě-
řené na grafiku, tisk, dokončovací zpracování, práci v laboratoři nebo ve foto/
video ateliéru. Zaměření workshopů se střídalo. Pro žáky MŠ byly realizovány 
workshopy v kmenové MŠ. Žáci partnerské SŠ vzájemně sdíleli odborné učebny 
a realizovali tak část povinné výuky na partnerské SŠ. Byla plánovaná i setkání 
í oborově či předmětově stejně zaměřených učitelů ZŠ a SŠ popř. VŠ v odbor-
ných učebnách SŠG, která se však z důvodu uzavření škol realizovala jen jednou. 
Brno. Pro podpoření výuky žáků a plnění ŠVP se uskutečnily odborné přednášky 
a setkání žáků školy, pedagogů a zástupců VŠ nebo odborníků z praxe.
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Rozvoj kompetencí pedagogů a žáků SŠG Brno (nové šablony na SŠG Brno)

Číslo operačního programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_065
Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní 
ose 3 OP
Zahájení projektu: 3/2020
Předpokládané ukončení projektu: 2/2022
Rozpočet projektu celkem: 1 457 434,– Kč
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_65/0016728
Garant: Mgr. Barbora Slováčková

Projekt, jehož realizace byla započata těsně před uzavřením škol, je zaměřen 
na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní 
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extraku-
rikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků 
a studentů, spolupráce s veřejností.

Škola bude v rámci celého projektového období realizovat tyto aktivity: tan-
demová výuka, výuka metodou CLIL, nové metody ve výuce, stáže pedagogů 
u  zaměstnavatelů, vyžití ICT ve vzdělávání v SŠ, klub pro žáky SŠ – Čtenářský 
klub, klub pro žáky SŠ – Klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků 
ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve škole, projektový den 
mimo školu, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, kariérový poradce, 
školení pro pedagogy, vzájemná spolupráce pedagogů SŠ.

Ve školním roce 20219/20 škola nakoupila 40 mobilních ICT zařízení, na kte-
rých bude realizována dlouhodobě a pravidelně výuku (i mimo předměty ICT). 
V rámci personálních šablon pracuje ve škole na úvazek 0,1 Kariérová porad-
kyně a Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelů. Dva učitelé odborných 
předmětů se začali vzdělávat v anglickém jazyce a zavádějí do výuky prvky 
výuky metodou CLIL.
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Zhodnocení prevence za školní rok 2019/2020

Během školního roku 2019/20 jsme se zaměřili na všeobecnou primární pre-
venci 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 kolekti-
vech. Díky mimořádnému opatření uzavření škol z důvodu epidemie koronaviru 
v březnu 2020 nebylo však možné realizovat všechny naplánované aktivity dle 
Preventivního programu školy 2019/20.

24. 2. 2020 jsme podali žádost o poskytnutí finanční podpory z dotačního 
programu JMK Preventivní programy škol v roce 2020. Naše žádost splnila for-
mální náležitosti dotačního programu, nebyla však Zastupitelstvem Jihomorav-
ského kraje usnesením č. 2784/20/Z31 ze dne 18. 6. 2020 schválena z důvodu 
nedostatku finančních prostředků vyčleněných pro dotační titul.

Školní metodička prevence se během školního roku 2019/20 zúčastnila něko-
lika odborných školení např. diskuzního setkání na podporu pedagogů v oblasti 
primární prevence rizikového chování a prevence šikany, on-line kurzu základů 
rizikového chování na internetu (NUKIB), on-line kurzu komunikace s  lidmi 
v souladu s fungováním mozku (Seduo) a webináře o komunikaci s žáky a rodiči 
v dobách karantény, aneb jak si nepoškodit vzájemné vztahy (NPI ČR).

Prevence v době nouzového stavu byla realizována formou předávání infor-
mací žákům, zákonným zástupcům/ rodičům a pracovníkům školy mailem 
(možnosti poradenství v době uzavření škol, situace ve školách po pandemic-
kém přerušení pravidelní školní docházky aneb důležitost PP po znovuotevření 
škol, info z PPP: Učitelé v době koronaviru, 10 doporučení, podněty pro TU na 
práci se třídou v době distanční výuky, kampaň Zůstaň nad vlivem – o závislos-
tech, Krizový plán pro školy aneb Až se sejdeme ve škole)

Výkaz preventivních aktivit 2019/20 v on-line systému výkaznictví na  
www.preventivni-aktivity.cz, který slouží k vykazování preventivních aktivit rea-
lizovaných na školách v průběhu celého školního roku je uzavřen, vytištěn a ulo-
žen v archivu dokumentů školní metodičky prevence na školním poradenském 
pracovišti.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Prevence sociálně patologických jevů
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Výchovné a kariérové poradenství 
ve školním roce 2019/2020

V průběhu školního roku 2019/20 se uskutečnily téměř všechny aktivity, které 
byly v plánu. Intenzívně probíhala zejména komunikace a spolupráce se Škol-
skými poradenskými zařízeními. Některé aktivity naplánované na druhé pololetí 
neproběhly z důvodu uzavření škol.

Na začátku školního roku byli všichni pedagogičtí pracovníci školy informo-
váni o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami a s metodami, jak s nimi 
pracovat a hodnotit je. 

Počet žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními k 30. 6. 2020:
PO 1. stupně – 7
PO 2. stupně – 30
Celkový počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k 30. 6. 2020 – 37. 
Ve škole v tomto školním roce studoval 1 žák se sluchovým znevýhodněním. 

Přiznaná podpůrná opatření byla vyhodnocena v průběhu 2. pololetí distanční 
formou a vyhodnocení zasláno do SPC.

Žák s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem ve 3. ročníku také roč-
ník úspěšně ukončil. Přiznaná podpůrná opatření byla vyhodnocena v průběhu 
druhého. pololetí distanční formou a vyhodnocení zasláno do SPC.

V tomto školním roce ve škole nestudoval žák, který by byl PPP diagnostiko-
ván jako žák nadaný. Přesto se snažíme žáky, kteří vykazují nadprůměrné stu-
dijní výsledky a zájem o obor, podporovat. Žáci se pravidelně zapojují do odbor-
ných soutěží. Výsledky jejich činnosti jsou zveřejňovány na webových stránkách 
školy, ve školním časopise Granat, Grafických novinách a v Almanachu školy.

Průběžně se konala jednání s rodiči zletilých žáků a zákonnými zástupci 
nezletilých žáků. 

Celkem proběhlo 27 výchovných komisí. Převážná část se týkala prospě-
chových 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. 

V období uzavření škol z důvodu koronavirové pandemie byly na webové 
stránky školy a facebook umísťovány newslettery s doporučeními, jak se chovat 
v aktuální situaci, příp. kde nalézt pomoc. Žáci zde také našli doporučení, jak 
studovat v distančním způsobem.

Pokračovala jsem také v práci kariérové poradkyně. Na této pozici jsem žákům 
poskytovala individuální kariérové poradenství – v souvislosti s přijímacím říze-
ním na vysoké školy, volbou pomaturitního studia, zkráceným studiem na naší 
škole, nebo také při změně oboru vzdělávání v případě špatné volby studia 
u žáků I. ročníku. Nově jsem využila metody koučování, které jsou v takových 
situacích vhodnými nástroji. Do Projektového dne jsem si jako téma zařadila 
aktivity z oblasti kariérového poradenství. Pro žáky všech 3. ročníků jsme měli 
naplánované prakticky zaměřené workshopy týkající se vstupu na trh práce. 
Uskutečnit se měly ve 2. pololetí ve spolupráci s vedením firmy a personalistou. 
Z důvodu uzavření škol tento projekt neproběhl.

Žáci všech 4. ročníků se zúčastnili vzdělávacího programu v Informačním 
a poradenském středisku Úřadu práce. Všichni si v rámci přípravy na vstup na 
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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. V době distančního vzdělávání byly nabídky umis-
ťovány na webu školy a na facebooku. 

Po celý školní rok jsem spolupracovala se školní metodičkou prevence Mgr. 
Kateřinou Dvořákovou. Společně jsme konzultovaly a řešily problémové situ-
ace, pokud takové nastaly. Také vzájemné předávání informací probíhalo bez-
problémově a díky otevřené komunikaci naše školní poradenské pracoviště 
dobře fungovalo.
 V rámci DVPP jsem se zúčastnila těchto vzdělávacích programů: 
• Konzultační seminář k organizaci MZ a přijímacího řízení na SŠ žáků se SVP.
• Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí.
• Školský zákon se zaměřením na vyhlášku 27/2016 Sb.
• Základní charakteristika změn v právní úpravě vzdělávání dětí se SVP od 1. 1. 2020.
• Proč zavádět žákovská portfolia a jak s nimi pracovat.
• Aktuální právní úprava společného vzdělávání (webinář).
• Pracovní seminář v rámci metodického vedení výchovných poradců v PPP.
Nadále jsem členkou Asociace výchovných poradců ČR.

Mgr. Dagmar Gallistlová, výchovná poradkyně

Distanční výuka

Jako všechny školy i my jsme byli nuceni ve 2. pololetí přistoupit k distanční 
výuce. Zpočátku se nám tento způsob výuky jevil jako velmi neosobní a zdlou-
havý, ale během krátkého času, kdy jsme začali využívat různé platformy, jsme 
našli určitá pozitiva. Žáci se naučili více pracovat samostatně, dle vlastního 
tempa, organizovat si čas – rozvrhnout si den a plnit si povinnosti, ve větší míře 
mohl být individuální přístup, zpřístupnili se další zdroje informací (divadelní 
představení on-line, galerie online, videa s výkladem, ČTEdu, YouTube, Oxford 
University Press, Hueber). Jako škola jsme se sjednotili ve využívání Google 
Učebna a Google Meet a žáci měli jasný přehled, co a v jakém termínu musí 
zvládnout. Google Meet jsme využívali pro vysvětlení témat, individuálních 
osobních konzultací a hraní her (online kvízy).  
Přínosem do dalšího roku bude využití Google Učebny (sdílení materiálů, 
procvičování, testy, využití pro IVP, dlouhodobě nemocné studenty, při delší 
absenci učitele).
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Adaptační pobyt žáků 1. ročníku

V úterý 3. září 2019 se na nádraží v Králově Poli sešlo šest učitelů a 81 žáků, aby 
se zúčastnili adaptačního pobytu v Prudké u Tišnova.

Od úterního odpoledne až do čtvrtečního oběda si všichni žáci užívali team-
buildingové, sportovní a jiné hry a aktivity, které pro ně připravili naši milí 
„sporťáci”. Večer se hrálo a zpívalo u táboráku a proběhla i jedna noční orien-
tační hra. To všechno pomohlo čerstvým prvákům k vzájemnému seznámení 
v rámci tříd i napříč ročníkem, i k tomu, aby poznali některé z vyučujících.

Ve čtvrtek před odjezdem Pavol Seman ještě všechny seznámil se sportov-
ními aktivitami, které naše škola pořádá, dále pak s projektem Duke of Edin- 
burgh’s International Award.

Skvělé počasí spolu s příjemným prostředím a tradičně dobrým jídlem pak 
jistě přispělo ke spokojenosti všech zúčastněných.

Adaptační pobyt byl oficiálně ukončen ve čtvrtek 5. září ve 13 hodin opět na 
nádraží v Králově Poli.



19

Jazykový zájezd do Anglie

Ve dnech 21 až 27. září jsem doprovázela skupinu patnácti žáků naší školy, kteří 
se přihlásili na jazykový zájezd, do Anglie. Z Brna jsme vyjížděli v sobotu 21. září 
v odpoledních hodinách. Hranice jsme překročili ve večerních hodinách a v noci 
projeli Německem, Belgií a Francií. Na trajekt do Velké Británie jsme se nalodili 
brzy ráno, do Doveru jsme připluli v 9 hodin. 

Ve dnech 22. až 26. září jsme byli ubytovaní po dvojicích a trojicích v anglic-
kých rodinách ve městě Bournemouth, kde jsme všichni měli možnost pocvičit 
se v anglické konverzaci, poznat, jak se žije v Británii, ochutnat typickou anglic-
kou kuchyni. 

Od 22. do 25. září se žáci v dopoledních hodinách účastnili výuky anglič-
tiny ve skupinách, do kterých byli rozděleni na základě testu. Žáci naší školy se 
dostali do skupin B1 a B2, což považuji za úspěch. Na konci kurzu obdržel každý 
žák certifikát a slovní hodnocení. 

V odpoledních hodinách jsme jezdili na výlety do blízkého okolí. V pondělí 
jsme prozkoumali Jurské pobřeží: Corfe Castle, zátoku Lulworth Cove. Ke skalní 
bráně Durdle Door jsme nedošli, protože velmi silně pršelo. V úterý jsme navští-
vili Beaulieu Abbey – bývalý cisterciácký klášter, na jehož pozemcích se nachází 
muzeum motorismu. Ve středu jsme měli možnost projít si městečko Salisbury, 
kde se nachází jedna z nejvýznamnějších katedrál v Anglii. Tentýž den jsme měli 
možnost spatřit světoznámý Stonehenge. 

Ve čtvrtek v časných ranních hodinách jsme opustili Bournemouth a vyrazili 
do Londýna. Zde jsme si prohlédli základní pamětihodnosti. Greenwich village, 
Westminster, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Leicester Square, China Town, 
Covent Garden. Z Londýna jsme odjížděli ve večerních hodinách na trajekt do 
Francie a odtud přes Belgii a Německo do Česka. Do Brna jsme dorazili v pátek ve 
21.15 hodin. Všichni spokojení cestovatelé byli v pořádku předáni rodičům.
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Exkurze do Prahy

Žáci 4. ročníků vyrazili spolu se svým pedagogickým doprovodem (J. Macenau-
erová, P. Axmanová) do hlavního města naší republiky. 

Odjížděli jsme ve středu 2. října 2019 dopoledne z Dolního nádraží a počasí 
bylo ještě celkem příjemné. Zato po příjezdu do Prahy se podmínky značně zhor-
šily, ochladilo se a začalo pršet. Takto to prakticky pokračovalo až do pátečního 
rána, kdy déšť polevil. Kdo neměl deštník a teplé oblečení, měl velký problém.

Nenechali jsme se ovšem znechutit nepříznivými povětrnostními podmín-
kami a absolvovali jsme plánované kulturní akce (představení v Činoherním 
klubu s P. Nárožným, N. Boudovou a O. Vetchým, návštěva výstavy mezinárodně 
oceňovaného grafika a ilustrátora Petra Síse v galerii DOX, výstava vítězných 
prací obalového designu Model Young Package v Galerii Czechdesign na Voj-
těšské ulici.

V rámci prohlídky pamětihodností Prahy jsme si prošli klasickou Královskou 
cestu (za vytrvalého deště), pověděli jsme si základní informace o jednotlivých 
místech a poté, co jsme prošli Pražským hradem, jsme se zastavili v letohrádku 
Belveder. Tam jsme zhlédli velmi zajímavou expozici velkoformátových fotogra-
fií k 30. výročí pádu berlínské zdi a roku 1989 v bývalých zemích s komunistic-
kým režimem. Součástí výstavy bylo také video z demonstrace na Národní třídě 
17. listopadu 1989. 

Exkurze se (podle reakcí účastníků) líbila, ubytování (hostel na Karlově 
náměstí) bylo v pořádku a obě cesty vlakem proběhly bez problémů. 

Mgr. Pavla Axmanová
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Veletrh Gaudeamus

Podobně jako v minulých letech tak i letos v říjnu se vydali naši čtvrťáci na vele-
trh Gaudeamus. Žáci navštívili nejen stánky vystavujících škol, ale také dopro-
vodné programy, prezentace vysokých škol, Poradenské centrum. V Testovacím 
centru měli možnost vykonat elektronicky test studijních předpokladů. Naši 
žáci také ocenili, že jejich dotazy zodpověděli přímo stávající studenti jednotli-
vých škol. Věřím, že návštěva veletrhu pomůže čtvrťákům v rozhodování, jakou 
cestou se vydat po úspěšném složení maturitní zkoušky.

Mgr. Dagmar Gallistlová, kariérová poradkyně
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Středoškolské hry ve florbale

Dne 15. listopadu 2019 se naši žáci zúčastnili turnaje ve florbale. Akce se konala 
ve sportovní hale SportPoint v Brně. Turnaje se zúčastnilo 31 družstev.

I když jsme nestačili na soupeře ve skupině, chtěl bych poděkovat všem hrá-
čům za obětavý přístup a vzornou reprezentaci školy.

Bohumil Smrček, vedoucí akce

Mezipatra Queer Film Festival 2019

Dne 18. listopadu 2019 se žáci 2A a 2B zúčastnili filmové projekce spojené se 
vzdělávací besedou na téma prevence HIV/ AIDS, homosexualita a přijímání 
jinakosti, která se konala v rámci 20. ročníku queer filmového festivalu MEZIPA-
TRA 2019.

Queer filmový festival je organizovaný občanskými sdruženími Mezipatra 
a STUD Brno, který každoročně představuje kolem stovky českých a zahranič-
ních filmů s LGBTQ+ tématy. Cílem školních projekcí je především vzdělávání 
a osvěta v oblasti primární prevence HIV onemocnění, odstranění stigmatizace 
obětí šikany HIV pozitivních a nemocných AIDS, dále odstranění přetrvávajících 
společenských předsudků, netolerance, vzájemného nepochopení a akcepto-
vání odlišností.

Žáci zhlédli snímek s názvem „Kdo mě teď bude mít rád?“ (2016) o HIV pozi-
tivním homosexuálním Saarovi, který se po 20 letech pobytu v Londýně snaží 
obnovit kontakt se svou konzervativní rodinou v Izraeli. Jeho návrat ale není 
jednoduchý. Část rodiny mu zazlívá, že odešel žít do jiné země, jiní nedokážou 
přijmout jeho sexuální orientaci nebo se přímo bojí, že Saar nakazí virem HIV 
jejich děti. Dokument zpracovává téma důvěry, potřeby přijetí a strachu.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence
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Festival vzdělávání 22. a 23. listopadu 2019

Na stánku naší školy podávali informace rodičům a žákům učitelé teoretic-
kého vyučování, žáci a také zaměstnanci spolupracujících firem. Užitečná byla 
jistě účast našeho absolventa, aktuálně zaměstnance polygrafické firmy, který 
poskytoval informace jak z pozice bývalého žáka, tak z pozice současného 
zaměstnance z praxe. V prostorném stánku byly k dispozici náborové materiály, 
propagační předměty a ukázky prací našich žáků. Na počítači byly také k vidění 
natočené spoty o oborech vzdělání, díky kterým si mohli návštěvníci stánku 
udělat lepší představu o jejich náplni. Nejvíce informací bylo poskytnuto o čtyř-
letých maturitních oborech Reprodukční grafik pro média, Polygrafie, Obalová 
technika, Tiskař a Technik dokončovacího zpracování tiskovin. Mezi návštěv-
níky se objevili i žáci končících ročníků středních škol, které oslovila možnost 
absolvování jednoletého zkráceného studia na naší škole. Všem zájemcům jsme 
předali potřebné informace týkající se školních vzdělávacích programů jednotli-
vých oborů, podmínek přijímacího řízení, uplatnění absolventů. Zájem byl také 
o návštěvu školy na dnech otevřených dveří.

Poděkování patří žákům naší školy, kteří se velmi aktivně zapojili do komuni-
kace jak s uchazeči o studium, tak s jejich rodiči.

Mgr. Dagmar Gallistlová
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Exkurze do Vídně

V pondělí 25. listopadu se více než osmdesát žáků naší školy spolu s pedagogic-
kým doprovodem vydalo na jednodenní exkurzi do Vídně. 

Vyrazili jsme v sedm hodin z Brna a poměrně hladce jsme přijeli do hlavního 
města Rakouska. Na místě jsme se rozdělili do dvou skupin. Větší část – zájemci 
o návštěvu mořského akvária Haus des Meeres s atrakcí krmení žraloků – vstou-
pila i s průvodcem do budovy, druhá část následovala průvodkyni do Přírodo-
vědného muzea kousek opodál. Samostatně jsme si prohlédli všechno, co nás 
zajímalo, a v poledne se obě naše skupiny sešly a společně se vydaly na pro-
hlídku města. Počasí nám celkem přálo, a tak jsme si užili procházku centrem 
s památkami, často spojenými s historií českého národa. 

Nakonec jsme měli ještě dostatek času navštívit adventní trhy a ochutnat 
místní speciality.

Po náročném dni jsme byli rádi, že se můžeme usadit do přistavených auto-
busů a vydat se směrem k domovu.

Mgr. Pavla Axmanová
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Exkurze do tiskárny Top tisk

V pondělí 25. listopadu navštívila třída P1 firmu zabývající se výrobou obalů – 
TopTisk. Třída byla rozdělena do dvou skupin. Zatímco jedna skupina prochá-
zela výrobou, druhá se v zasedací místnosti věnovala technické přípravě a prak-
tické činnosti, lepení a skládání výsledných produktů firmy TopTisk – krabiček. 
Firmou nás prováděl pan Němeček, ukázal nám kompletní výrobu – sklady,  
tiskové stroje, výsekové automaty, lepící stroje a expedici. 

Nella Sáňková, Emma Hayduk, P1
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Tichý svět neslyšících

Koncem listopadu 2019 jsme pro žáky druhých ročníků ve spolupráci  
se společností  Tichý svět, o. p. s. připravili workshop o komunikaci s osobami se 
sluchovým postižením.

Žáci se na workshopu dozvěděli, kdo jsou lidé se sluchovým postižením, 
v čem se menšina neslyšících odlišuje od většinové společnosti (jaké má tradice, 
zvyky a pravidla chování) a jak tito lidé komunikují. Během aktivit si vyzkoušeli 
odezírání, naučili se prstovou abecedu i pár znaků českého znakového jazyka. 
Na závěr workshopu vedeného slyšící a neslyšící lektorkou byl ponechán pro-
stor pro dotazy žáků.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Filmová představení

V prosinci jsme navštívili kino Lucerna, abychom viděli film “Yesterday”.
Středem příběhu je Jack, muzikant, kterému se i přes velkou snahu a podporu 

jeho kamarádky a manažerky Ellie nedaří prorazit v hudební branži. Poslouchá 
ho jen pár známých a přátel, ale to mu na obživu nestačí. V den, kdy se rozhodne, 
že svou hudební kariéru pověsí na hřebík, vypadne po celém světě proud a jeho 
srazí autobus. Když se probouzí v nemocnici, tak postupně zjišťuje, že je jediný 
člověk, který si pamatuje legendární skupinu Beatles, jejichž hudba i jakákoliv 
zmínka o jejich existenci naprosto zmizela ze světa. A když se jeho scénáře ujme 
zkušený režisér, jako je Danny Boyle, vznikne Yesterday, dokonalá komedie.

Druhým filmem byl film “První člověk”, životopisný film o Neilu Armstrongovi, 
prvním člověku, který vstoupil na povrch Měsíce.
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Divadelní představení Saturnin

Okouzlující příhody pána a jeho bezmála geniálního sluhy, situované do 
noblesní prvorepublikové atmosféry, zhlédlo 28 žáků ze tříd 4.B, 4.C a 1.B 
v  pátek 29. listopadu 2019 od deseti hodin dopoledne. Literární předlohu 
Zdeňka Jirotky pro Mahenovo divadlo zdramatizoval Martin Vačkář a Ondřej 
Havelka, režie se ujal Jakub Nvota.

Na jevišti tančil v rytmu swingu nejen Saturnin, ztvárněný Martinem Siničá-
kem, ale také teta Kateřina, Milouš, dědeček, slečna Terebová a ironický pozo-
rovatel doktor Vlach. Přestože představení trvalo tři hodiny, diváci se po celou 
dobu dobře bavili. Hra byla výborně zpracovaná, herecké a pěvecké výkony 
byly skvělé. 

Divadelní představení sklidilo u našich žáků velký úspěch. Budovu Mahenova 
divadla opouštěli nadšení a plní dojmů.

Mgr. Dagmar Gallistlová

Návštěva divadelního představení   
v angličtině

V předvánočním čase (18. prosince 2019) navštívilo několik tříd divadelní před-
stavení Romeo and Juliet v Buranteatru na Kounicově ulici.

Klasická Shakespearova tragédie byla ve zjednodušené podobě nastudována 
studenty gymnázia . Důvtipná scéna a kostýmy přispěly k lepšímu vnímání děje 
a oživily všeobecně známý příběh.

Představení v angličtině zcela jistě přispělo zábavným způsobem k výuce 
jazyka .
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Volba povolání – Kreativní dílny

I letos navštívili naši žáci ZŠ Košínova v rámci volby povolání kreativní dílny 
na Střední škole grafické v Brně-Slatině, kde má tato škola praktické vyučo-
vání. Letos prošli celou polygrafickou výrobou od grafiky až po tisk. Nejprve si 
žáci vytvořili grafický návrh, ze kterého následně vyrobili připínací placku. Pak 
pomocí ručního sítotisku natiskli trička. Kreativní dílny zakončili v knihárně, kde 
si zhotovili dárkové krabičky. Jako vždy to bylo velmi příjemné a kreativní dopo-
ledne plné nových zkušeností. Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní 
Mgr.  Veselé za uskutečnění a perfektní zorganizování kreativních dílen a  uči-
telům praktického vyučování za trpělivost a  vstřícný přístup k našim žákům. 
Těšíme se na další návštěvu.

Mgr. Katarína Vlasáková a Naďa Oklešťková, učitelky ZŠ Košínova
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Exkurze do firmy SAKO, a. s.

Začátkem měsíce prosince 2019 jsme pro žáky vybraných druhých ročníků 
v rámci tematického celku týkajícího se ochrany přírody a krajiny probíraného 
v předmětech základy společenských věd a ekonomika zajistili vzdělávací pro-
gram určený pro střední školy ve firmě SAKO, a. s. se sídlem na Jedovnické ulici 
v Brně.

V první části programu, která probíhala v učebně, byli žáci seznámeni s cen-
nými informacemi týkajícími se možností recyklace ve městě Brně, s tím, do 
jakých popelnic patří jaký typ odpadu, a dozvěděli se obecné informace o zpra-
cování odpadu v provozovně Sako. Ve druhé části programu, vybaveni ochran-
nou přilbou a  reflexní vestou, měli žáci možnost nahlédnout do zařízení na 
energetické využití odpadů na dotříďovací linku.

Mgr. Kateřina Dvořáková, učitelka humanitních předmětů
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Muzeum papíru  
Ruční papírna ve Velkých Losinách
Dne 4. prosince 2019 se uskutečnila odborná exkurze, jejímž hlavním cílem byla 
návštěva Muzea papíru a Ruční papírny ve Velkých Losinách. Tohoto zájezdu 
se zúčastnili žáci tříd P2 a 4. B, oboru Polygrafie. Pedagogický dozor zajišťovali 
Mgr.  et Mgr. Zuzana Freislebenová, Bc. Jana Hladká, Bc. Blažena Kondelíková, 
Mgr. Barbora Látalová, Ing. Lada Požárová a Bc. Michal Robotka.

Odjezd do Velkých Losin byl v 7.30 hodin autobusem dopravní společnosti 
ČSAD Tišnov, spol. s r. o. od budovy školy na ulici Šmahova. Sraz všech účastníků 
se uskutečnil v jídelně školy, kde žáci obdrželi občerstvení na daný den. Cesta 
proběhla bez problémů, a tak jsme již v 9.30 hodin dorazili před budovu Ruční 
papírny. Před prohlídkou začínající v 10.00 hodin si měli žáci možnost zakou-
pit dárkové předměty z originálního ručního papíru v tamní prodejně. Během 
komentované prohlídky jsme navštívili Muzeum ručního papíru, kde si žáci při-
pomněli znalosti týkající se historie výroby papíru a viděli dokument pojedná-
vající o současném stavu Ruční papírny. Pak se uskutečnila exkurze do výroby. 

V 11.20 hodin jsme se z Velkých Losin vydali na cestu do města Olomouc. 
Následovala společná procházka centrem města a poté krátký rozchod. Z Olo-
mouce jsme odjížděli v 14.35 hodin a do Brna jsme přijeli o půl čtvrté.

Ing. Lada Požárová, učitelka odborných předmětů
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Projektový den

Dne 11. prosince 2019 proběhl na naší škole projektový den. Žáci a žákyně měli 
možnost si vybrat ze třiceti čtyř aktivit souvisejících jak z teoretickou, tak i praktic-
kou výukou. 

Velkému zájmu se tak těšily semináře zaměřené na sport a zdravý životní styl, 
mezi oblíbené patřily semináře rukodělné a výtvarné (Kaligrafická dílna, Tvorba 
ručního papíru,ruční výroba brožurek a přání, Op art plakát, Animace a fotografie), 
které úzce souvisí se studijními obory, které škola nabízí.

Hodně žáků a žákyň projevilo zájem také o semináře zaměřené na rozvoj jazyko-
vých dovedností (Tvůrčí psaní, Workshop prezentování, Psaní básní v angličtině). 
Jiní uvítali možnost seznámit se blíže s historií a architekturou Brna nebo pozo-
rováním obrazů v galerii (Jak se stavělo a žilo…,Brno nedobytný hrad a pevnost, 
Příběhy skryté za obrazem).

V neposlední řadě měli možnost zamyslet se nad svým životním a profesním 
směřováním (Kariérní den) nebo se seznámit s příběhy cizinců, kteří žijí mezi námi 
(Živá knihovna).

Všichni zúčastnění, učitelé i žáci a žákyně, byli s průběhem projektového dne 
spokojení a těší se na další ročník.

Mgr. Dagmar Kolářová, učitelka humanitních předmětů
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Slatinské Vánoce 2019 

Na minitrhy na Přemyslově náměstí, které tradičně pořádá městská část Slatina, 
byla naše škola pozvána poprvé. Měla možnost představit školu a manuální zruč-
nost našich žáků, kteří v rámci výuku zpracovávají rozličné polygrafické výrobky.  
V sobotu 14. prosince od rána nepřálo počasí, pršelo a to pro papírové výrobky 
není to co, by si zasloužily. Přesto jsme se rozhodli společně s paní ředitelkou 
akci absolvovat a ukázat, co žáci naší školy umějí vytvořit. Účastníci trhů si mohli 
zakoupit z nabídky školy spoustu drobných dárků pro své nejbližší. Nabízena 
byla trička s rozličnými motivy především pro děti, vánoční sady krabiček, bloky, 
sešity, vazby a novoroční přání. Návštěvníci trhů se u stánku školy zastavovali 
a  někteří i zakoupili několik maličkostí. Akce a program „Slatinských Vánoc“, 
byla vydařená, spontánní a příjemná. Rádi se zapojíme i v budoucnu a budeme 
i nadále představovat naši Střední grafickou školu. 

Mgr. Eva Veselá, vedoucí učitelka OV
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Lyžařský kurz Herlíkovice

Každoroční lyžařský pobyt v Herlíkovicích se uskutečnil 5. až 11. ledna 2020. 
Slunečné počasí jsme měli pouze jeden den, ale ani to nás neodradilo od kaž-
dodenního pobytu na svahu. Zde jsme si dle aktuálních dovedností zlepšovali 
techniku jízdy na lyžích a snowboardu. Trénink na svazích byl doplněn o výlet 
do Vrchlabí. Pobyt se vydařil a my se těšíme na další ročník.

Sportovní den

Předvánoční čtvrtek byl na naší škole věnován pohybu. Žáci si předem mohli 
vybrat ze dvou aktivit. Část šla na hravou a poznávací vycházku v okolí Klaj- 
dovky a  vysílače Hády. Druhá část si šla zabruslit. Aktivity se těšily velkému 
zájmu a i díky příjemnému počasí se obě akce povedly.

Děkujeme všem zúčastněným a budeme se těšit na příště. 
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Úřad práce

Jak už se stalo tradicí, také v tomto školním roce se žáci všech 4. ročníků Střední 
školy grafické Brno, p. o. zúčastnili vzdělávacího programu v Informačním 
a poradenském středisku Úřadu práce. Dozvěděli se spoustu informací o mož-
nostech, jak vykročit do života po maturitě. Interaktivní formou si zkusili zodpo-
vědět 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  stu-
dium vojenské vysoké školy jistě oslovila závěrečná prezentace pracovníka 
Rekrutačního střediska.

Také z následující zpětné vazby od žáků je zřejmé, že absolvování programu 
nebylo ztrátou času, ale příležitostí, jak získat praktické informace do života.

Mgr. Dagmar Gallistlová, výchovná a kariérová poradkyně

Návštěva České národní banky v Brně

V úterý 14. ledna 2020 navštívili žáci třídy P1 s vyučujícími Českou národní 
banku v Brně. Byla domluvená přednáška na téma Lidé a peníze. Žáci se sezná-
mili s  historií peněz. Mohli si prohlédnout padělky a ověřit si, jak vypadají 
ochranné prvky bankovek pod UV lampou. V závěru přednášky si prohlédli 
ukázky bankovek a mincí z minulých let a výstavu autora dřívějších i současné 
pětikoruny pana Jiřího Harcuby.
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Maturitní ples SŠG Brno 2020

Dne 17. ledna 2020 se uskutečnil již druhý maturitní ples Střední školy grafické 
Brno. Celý večer probíhal v Dělnickém domě v Židenicích. Plesu se zúčastnili 
všechny tři třídy maturitních ročníků. Na plese tedy byly zastoupeny všechny 
obory naší školy.
Jako doprovod a podpora budoucích maturantů přišli nejen rodinní příslušníci, 
ale také přátelé a absolventi SŠG Brno z předešlých let. Jeden z vyučujících, 
PaedDr. Bohumil Smrček, tak konstatoval, že by se tato událost, včetně návštěvy 
bývalých absolventů, měla stát tradicí. A já si s tím dovoluji souhlasit.

Celý večer byl pojat velmi formálně, což se zasloužilo o výjimečnou atmo-
sféru. Pánská saka a šaty jako z pohádky.

O výzdobu se postarali zástupci ze všech čtvrtých ročníků a podíleli se na ní 
společně. Tato výzdoba byla promyšlena od světýlek na sloupech až po drobné 
třpytivé hvězdičky na stolech, a výsledek byl vskutku chvályhodný. Večerem 
provázel moderátor Evropy 2 Bob Švarc a jako kapela účinkovalo Duo Arcona.

Po nejdůležitější části večera, jíž bylo slavnostní šerpování a stužkování matu-
rantů, proběhla také půlnoční překvapení všech tříd. Cesta kolem světa, Freddie 
Mercury nebo Pomáda? To všechno vykouzlilo hostům, i přes menší technické 
potíže, úsměvy na tváři. Po půlnočních překvapeních přišel čas na afterparty, na 
které se odvázali nejen maturanti, ale také učitelé.

Byl to večer, který nás jako maturanty sice občas stál i obavy a úsilí, ale ve finále 
byl tento velký večer jedním z těch nejkrásnějších a nejdůležitějších v životě.

Touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat vyučujícím za podporu, 
výpomoc a vědomosti, které nám poskytují po celou dobu studia. A opravdu 
doufáme, že na nás u maturity budou hodní.

Na závěr se na Vás všechny, včetně učitelů, rodiny a kamarádů, obracíme 
s prosbou: Buďte s námi trpěliví, čeká nás teď nelehké období. Tak nám hlavně 
držte palce, ať to všechno dobře dopadne.

Tereza Vafková, 4.C
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Nezapomeneme

Dne 27. ledna 2020 jsme se již tradičně s žáky druhých ročníků vydali do 
Muzea romské kultury, abychom si připomněli Mezinárodní den památky obětí 
holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. V rámci vzdělávacího bloku 
Genocida během druhé světové války probíraného v rámci předmětu základy 
společenských věd žáci získali další informace týkající se této problematiky.

Díky atraktivnímu interaktivnímu programu na téma holocaust připraveného 
brněnským Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze 
a Muzeem romské kultury s názvem Nezapomeneme byli žáci seznámeni s his-
torickým úvodem do problematiky na základě vzpomínek pamětníků. Pracovali 
s dobovými fotografiemi na časové ose, aktivně se podíleli na přípravách na 
deportaci a zhlédli dokumentární film s pamětníkem holocaustu.

Zbývající třídy druhých ročníků se na program mohou těšit v průběhu února.

Mgr. Kateřina Dvořáková, učitelka humanitních předmětů
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Sbírání vědomostí na jiné škole

Jedna z dílčích částí projektu PolyGram byla sdílení odborné praxe na Střední 
škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká.

Na této ativitě jsme se dozvěděli něco o 3D tisku. Například, že 3D tiskem se 
v dnešní době dá vytvořit téměř vše. Aktivita byla velmi naučná, obohacující 
a záživná. Mohli jsme si sami zkusit, jak se v takovém programu pro vytvoření 
různých modelů pracuje. Taktéž jsme si mohli vyzkoušet, jak se pracuje s 3D 
perem. Dopoledne strávené na jiné střední škole jsme si opravdu užili a hodno-
tíme jí kladně.

David Bold, KZ

Návštěva z JM kraje

Začátkem měsíce února 2020 naši školu navštívili představitelé Kanceláře Jiho-
moravského kraje pro mezinárodní spolupráci a Eurocentra Brno, kteří našim 
žákům druhých ročníků představili činnosti těchto institucí a jejich funkce 
v rámci kraje, dále představili fakta a mýty týkající se Evropské unie, evropských 
institucí a jejich poslání.

Celá přednáška byla vedena interaktivní formou a jejím cílem bylo zvý-
šit povědomí středoškoláků o EU. V rámci programu měli žáci možnost hle-
dat důvody a přínosy členství České republiky v EU, byl jim poskytnut náhled 
na fungování EU, evropských institucí a evropských fondů a získali informace 
o současném evropském dění.

Mgr. Kateřina Dvořáková, učitelka humanitních předmětů
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Nedej pokušení šanci

Dne 14. února 2020 jsme se s žáky prvních ročníků zúčastnili preventivní akce 
zaměřené na prevenci užívání návykových látek a závislosti. V rámci projektu 
s  názvem Nedej pokušení šanci vystoupilo několik odborníků zabývajících se 
uvedenou problematikou (terapeut a sociální pracovník organizace Podané 
ruce o. p. s., kriminalista, policejní preventista), kteří žákům představili téma ze 
svého úhlu pohledu. Celá preventivní akce byla zakončena vystoupením býva-
lých uživatelů drog, kteří se s diváky podělili o své životní příběhy. Programem 
žáky provedl zkušený moderátor, který vtáhl žáky do problematiky zajímavými 
dotazy i praktickými úkoly.

Projekt určený pro první ročníky středních škol je zaměřen na návykové látky 
a závislosti, neboť v tomto věku je to pro tuto cílovou skupinu mnohdy velice 
lákavá věc a velké pokušení vyzkoušet něco nového, třeba i z důvodu začlenění 
do nového kolektivu. Projekt se dále zaměřuje na mladé začínající řidiče, kteří 
jsou častými viníky dopravních nehod. Policisté se v této části zaměřují na nad-
měrnou rychlost, návykové látky za volantem, nevěnování se řízení a přeceňo-
vání sil u této věkové kategorie.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence
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Prevence rakoviny prsu

Dne 3. března 2020 jsme pro žákyně maturitních ročníku ve spolupráci s Klu-
bem Diana, sdružení onkologicky nemocných a přátel, z. s., připravili přednášku 
na téma prevence rakoviny prsu. Cílem přednášky je zejména osvěta veřejnosti 
o prevenci a rizikových faktorech podílejících se na vzniku rakoviny. 

Hlavním posláním této organizace je pomáhat onkologicky nemocným paci-
entkám probudit v sobě sílu a odvahu znovu se zapojit do života ve společnosti. 
Usiluje o to, aby nikdo nezůstal osamocen se svou nemocí.

Děkujeme předsedkyni klubu Milušce Gruberové za její čas a ochotu před-
nášku na naší škole realizovat a jsme potěšeni, že nás oslovila s žádostí o spo-
lupráci při organizaci sbírky během Českého dne proti rakovině, která se letos 
koná dne 13. 5. 2020. Český den proti rakovině je nejstarší sbírka v ČR, která se 
pravidelně koná již od roku 1996.

 Hlavním tématem letošní sbírky jsou nádory ledvin a močového měchýře 
– možnosti prevence. Stužka na kytičce, která se každý rok v rámci této sbírky 
nabízí občanům České republiky v ulicích měst, bude mít barvu zelenou. Za 
nabízené kvítky měsíčku lékařského se organizátoři snaží získat prostředky na 
boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologic-
kých pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologic-
kých center.

V neposlední řadě také děkujeme zájemcům z řad našich zletilých žákyň 3.A, 
3.B, 3.C a KZ, které projevily zájem se charitativní sbírky zúčastnit.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Sexuální výchova 

Začátkem měsíce března 2020 na naší škole proběhl projekt sexuální výchovy 
s názvem Sexuální výchova pro pokročilé realizovaná díky IFMSA – Internatio-
nal Federation of Medical Students Associations (Mezinárodní federace asociací 
studentů medicíny).

Program vedený vyškolenými studenty medicíny má za úkol šířit povědomí 
o pozitivní sexualitě a zdravém a bezpečném sexu. Cílem není odstrašovat, ale 
informovat a otevřeně se bavit o všech aspektech lidské sexuality, se zaměře-
ním na sexuální život a jeho nástrahy v podobě pohlavně přenosných nemocí. 
Lektoři učí rozpoznat jejich příznaky a jak se před nimi chránit. Hovoří s žáky 
o důležitosti souhlasu, odlišnostech v sexuální a genderové orientaci, plánování 
rodičovství či menstruaci a jejím cyklu.

V první části přednášky jsou realizovány hry a aktivity, do kterých jsou všichni 
žáci zapojeni. Následná interaktivní přednáška je zaměřena na pohlavně pře-
nosné nemoci a možnosti prevence. Žáci mají během celého programu prostor 
na dotazy.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence



41

Redesign časopisu Lískáček

Městská část Brno-Lískovec oslovila naši školu s prosbou o redesign vizuálního 
stylu jejich pravidelně vydávaného časopisu s názvem Lískáček. Zadání práce 
obnášelo nejen redesign sazby časopisu, ale také loga Lískáčku. Ze zhruba dvou 
desítek odevzdaných prací si vedení časopisu Lískáček vybralo velice elegantní 
a uhlazené řešení naší žákyně Kateřiny Holasové, kterého se v budoucí práci na 
redesignu časopisu budou  držet a ze kterého budou vycházet. Žákyně za svoji 
práci obdržela i fi nanční odměnu ve formě „skicovného”. Kateřině gratulujeme 
a městské části Brno-Lískovec děkujeme za spolupráci a možnost zúčastnit se.

 Bc. Barbara Krásenská, učitelka odborných předmětů
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Tolerance není lhostejnost, ale moudrá 
víra, že i ten druhý může mít pravdu.

Jiří Menzel

VELKÉ FINÁLE JE 
TADY! I LETOS 
DÁME NA VÁS
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Školení Xerox s. r. o., Rozdrojovice 

Tohoto školení se 17. června 2020 účastnilo cca 25 pracovníků a podnikatelů 
z polygrafických oborů, většinou zástupci menších tiskáren.

V úvodu zazněly reakce na letošní nepříznivou situaci na celém trhu kvůli 
koronaviru a možnosti, které by mohly fungovat jako výchozí body pro nový 
start v podnikání. Hlavní součástí bylo představení metody potisku CMYK+ na 
zařízeních XEROX a jejich výhod na momentálně méně stabilním trhu, kdy je 
potřeba zaujmout novými postupy a nabídkami, jako je např. potisk neonovými 
barvami nebo bílou. Touto částí nás provedl pan Dušan Novotný.

V další části byla představena černobílá jednotka XEROX, inkoustová tiskárna 
s volitelným nastavením přídavných dokončovacích zařízení jako lamino, sklá-
dání, vkládání do obálky a finální ořez. Výstupem může být kompletní vazba V1 
s širším hřbetem. Kompletní stroj nám byl později prezentován přes videokon-
ferenci přímo z Londýna.

V další části jsme se zaobírali zadáváním zakázek pomocí online metod, kon-
krétně produktem FlowGate uvedeným panem Lukáčem Glimmerem. Tento 
systém může značně zjednodušit klientům i pracovníkům tiskárny komunikaci 
a přijímání zakázek v intuitivním online prostředí. S dalším online nástrojem pro 
řízení a zpracování již přijatých zakázek nás seznámil pan Martin Šaněk. Jedná 
se o nástroj Free Flow Core, který umožňuje vyšší míru automatizace v zakáz-
kách, jejich snadné nastavování, možnost aplikace často opakovaných nasta-
vení na více zakázek a urychlení průběhu zakázky.

Školení považuji za přínosné hlavně díky kombinaci různých informací jako 
jsou nové technologie představených strojů, ale také nové způsoby přijímání 
a řešení zakázek.

Tereza Pokorná, DiS., učitelka OV
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Soutěž Mitsubishi

Začátkem května přišla nabídka na možnou spolupráci se společností 
MITSUBISHI.

Šlo o vytvoření unikátní designové grafiky na karoserii vozu nového modelu 
Space Star, ze které nakonec vznikl skutečný celopolep jednoho modelu.

Po vzájemné komunikaci společnost MITSUBISHI poslala zadání a žáci 1., 2. 
a 3. ročníku RGM se v rámci odborného výcviku pustili rychle do práce, času 
nebylo mnoho. Nakonec bylo posláno 48 návrhů polepu vozu.

O vítězném návrhu a celkovém pořadí rozhodla komise složená ze zástupců 
učitelů odborného výcviku naší školy a zaměstnanců firmy Mitsubishi. Konečné 
pořadí vzešlo ze všech TOP 5 návrhů.

Pořadí TOP 3, kteří byli ohodnoceni nejen vysokou finanční odměnou, bylo 
následující:

1. místo návrh č. 1 – Veronika Holubová (3.A)
2. místo návrh č. 4 – Denisa Veselá (3.A)
3. místo návrh č. 3 – Kristýna Bednářová (1.B)
Oficiální vyhlášení vítězů a předání cen soutěže s Mitsubishi o nejlepší 

celopolep nového modelu Space Star proběhlo ve středu 1. července ve  
14 hodin v Brně v Auto Palace (Řípská 22, Brno-Slatina).

Předání probíhalo velice slavnostně za přítomnosti generálního ředitele Mit-
subishi Motors CZ pana Kamila Šilhavého.

Bc. Eva Jakubcová, učitelka OV
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