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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

 Ředitel Ing.  Petr Veselý

 Zástupkyně ředitele, teoretická výuka Mgr. Barbora Slováčková

 Zástupkyně ředitele, praktická výuka Mgr. Eva Veselá

 Vedoucí provozně ekonomického úseku Ing. Irena Langerová

 ŠKOLSKÁ RADA 

 Předseda Mgr. Jana Hladká

 Místopředseda PhDr. BcA. Martin Krytinář

 Zástupce zřizovatele Mgr. Lenka Řeháková, PhD.

  PhDr. Tomáš Jilčík    

 Členové Bc. Eva Krhovská

  Mgr. Michal Robotka

  Klára Šiková

  Tomáš Mrázek

  Aneta Vočadlová 

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 roz-

hodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení 

 

Počty pracovníků školy

Útvar Funkce             Počet na SŠ

Pedagogičtí pracovníci ředitel 1

 učitel 58

 v tom zástupce ředitele 2

 celkem 58 

Nepedagogičtí pracovníci   18

Kvalifikace a aprobovanost

Odborná kvalifikace  v %

Učitelé 87,3
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Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků

(včetně řídících pracovníků školy)

Typ kurzu/školení Počet zúčastněných

Vzdělávání nepedagogů:

Obsluha nízkotlakých teplovodních kotlů 2

BOZP a Požární preventista 2

Požární preventivní hlídka 9

Školení první pomoci 1

BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance 1

Školení řidičů referentských vozidel 21

Výkaz P1c-01 1

Majetek příspěvkových organizací 1

Účetnictví příspěvkových organizací 1

Vnitřní kontrolní systém 2

Ozbrojený útočník ve škole 1

Vzdělávání pedagogů:

Hodnotitel ústní zkoušky ČJL 2

Hodnotitel ústní zkoušky NJ 2

Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ 2

Němčina v pohybu 2

Bílá Hora a Temno 2

Český pravopis – jistoty a novinky 2

Stylistika současné češtiny 2

Intenzivní pravopisný prohlubovací kurz 2

Čtenářská gramotnost napříč předměty  1

Čtením a psaním ke kritickému myšlení 1

Didaktický test z českého jazyka 1

Doporučení ŠPZ a odevzdávání matrik, webinář 1

Seminář k ústní maturitní zkoušce z cizího jazyka 1

Aktivizující výuka aneb didaktická strategie „líného učitele“,  

webinář 1

Školská legislativa aktuálně  1

KOSS k organizaci MZ a PŘ žáků s SVP 1

Jak (si) šetřit čas?, webinář 1

Školení obsluhy a odborné způsobilosti v elektrotechnIce  1

Učíme (se) se slovníkem Oxford studijní slovník, webinář 1

Read your way to Xmas, webinář 1

Jak na komunikaci (nejen) s rodiči, webinář 1

Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve školách, workshop 1

Autentické materiály při výuce cizích jazyků, webinář 1

Konzultační seminář k PP z AJ v rámci profilové MZ, online 1

Practical tips and online tools for modern foreign language

teaching, webinář 1

Jak kreativně a hravě na gramatiku, webinář  1

Práce s očekávanými výstupy, webinář 1
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Typ kurzu/školení Počet zúčastněných

Metody aktivního učení, webinář 1

Didaktika AJ – Zábavná slovní zásoba  1

Práce se třídou aneb proč a jak vytvořit ze třídy fungující tým 1

FUCKUP = základ učitelské profese?, webinář 2

Podpora duševního zdraví žáků a pedagogů, webinář 3

Třídnické hodiny 1

Oxford Professional Development Webinar, webinář 1

AVIP A: Komunikace rodina a škola 1

Konzultační semináře pro školní maturitní komise, online 1

Konverzační hry ve výuce cizích jazyků, webinář 1

Role učitele ve vzdělávacím procesu, webinář 2

Adobe Creative Cloud online seminář 1

Efektivní plánování komunikativní výuky němčiny 1

How to teach vocabulary creatively, webinář 1

Digitální technologie a jejich využití v rámci výuky 1

Jak zvládnout stres a předcházet vyhoření pomocí mindfullness,  

webinář 1

Vzdělávací program DVPP Karcinogeny a teratogeny v našem 

současném životním prostředí 1

Descartes, Competition and Games in English Lessons 1

Metody aktivního učení na SŠ 1

Aktuální problémy výchovného poradenství, webinář 1

Čeština jako druhý jazyk: úvod pro pedagogy na školách 1

Proč zavádět žákovská portfolia a jak s nimi pracovat? 1

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti 

a efektivnímu učení, webinář 1

Nanovlákna snadno a rychle, online 1

Jak zvládat neúspěchy a selhání pomocí sebelaskavosti, webinář 1

Školní řád a jeho tvorba 1

Americká historie a kultura: Stručný pohled na historii Spojených 

států amerických a jejich dopad na světovou politiku a kulturu 1

Ozbrojený útočník ve škole 2

Celkem 109
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Poradenské služby ve škole  

Věkové složení pedagogických pracovníků

      Učitelé na SŠ Ostatní

Věk muži ženy muži ženy

do 35 let 10 7 1 2

35–50 let 6 11 0 8

nad 50 let 5 17 0 5

důchodci 0 2 0 2

celkem 21 37 1 17

 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
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Výsledky závěrečných zkoušek  

Výsledky maturitních zkoušek  

Údaje o přijímacím řízení  

Obory Počet žáků Prospěli Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni

vzdělávání konajících zkoušku s vyznamenáním   ke zkoušce

     

denní forma 83 20 52 6 5

celkem 83 20 52 6 5

  Počet žáků Prospěli Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni

  konajících zkoušku  s vyznamenáním    ke zkoušce

     

2leté obory 0 0 0 0 0

3leté obory  

+ 1leté zkr. studium 54 18 35 2 0

     

celkem 54 18 35 2 1

 Název oboru
 Povolené Počet přihlášených Celkem Celkem

 výkony 1. kolo      další kola přihlášek přijatých

Reprodukční grafik pro média 56 120 3 123 56

Tiskař na polygrafických strojích 14 17 14 31 14

Technik dokončovacího zpracování tiskovin 14 11 30 41 14

Polygrafie 30 55 0 55 30

Obalová technika 30 28 51 79 26

Reprodukční grafik 28 74 7 81 28

Tiskař na polygrafických strojích 28 25 20 45 28

Knihař 28 28 23 51 28

celkem 228 358 148 506 224
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy 
na veřejnosti

Mimoškolní aktivity
 y Adaptační pobyt žáků 1. ročníku – září 2021
 y Festival vědy s JMK – září 2021
 y Hudební festival ŠMAHOVKA OPEN – září 2021
 y Exkurze do Prahy – září 2021
 y Exkurze Point Medlov – září 2021
 y Workshop „Kdo to chce aneb prevence sexuálního násilí pro školy“ – září 
2021

 y Exkurze do tiskárny DG Pack – říjen 2021
 y Takoví jsme my – říjen 2021
 y Uprchlictví a lidská práva – listopad 2021
 y Exkurze Ruční papírny Velké Losiny – listopad, prosinec 2021
 y Projektový den – prosinec 2021, duben 2022
 y Soutěž o nejlepší vánoční cukroví – prosinec 2021
 y Divadelní představení Lucerna – prosinec 2021
 y Projekt Průša do školy – prosinec 2021 
 y Květiny ve škole – leden 2022
 y Exkurze Univerzita Pardubice – leden 2022
 y Nezapomeneme 2022 – leden 2022 
 y Tvoje cesta načisto – leden 2022
 y Tříkrálová sbírka oblečení – leden 2022
 y Suchej únor 2022 – únor 2022 
 y Kam po maturitě? – únor 2022
 y Kalendář roku 2022 (vyhlášení výsledků soutěže) – březen 2022
 y Novinky Adobe CC – březen 2022
 y Burza pracovních příležitostí – březen 2022
 y Základy sebeprezentace – březen 2022
 y SŠG Brno pomáhá Ukrajině a Uzel pomoci – březen, duben 2022
 y Jeden svět na školách – duben 2022
 y Výstava – Uměleckoprůmyslové muzeum Brno – duben 2022
 y Nedej pokušení šanci – duben 2022
 y Sdílení dobré praxe mezi SŠG Brno a SŠEE Sokolnice – květen 2022
 y Workshop Poruchy příjmu potravy – červen 2022
 y Návštěva Schönbrunnu – červen 2022
 y Světový den dárců krve – červen 2022
 y Svátky řemesel a ušlechtilých koní – červen 2022
 y Letní přehlídka polytechnických činností – červenec, srpen 2022

Účast v soutěžích
 y Soutěž s FabLabem 2021
 y Návrh plakátu EU4U
 y COMFOR – vánoční tématika
 y Nová vizuální identita Ústí nad Labem
 y Návrh loga Miss-Fit
 y Návrh loga pro společnost GHT Trading
 y Soutěž zručnosti mladých knihařů – školní kolo
 y Soutěž s FabLabem 2022
 y Plakát na téma „Radost a smích 2,0”
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 y Firemní dny Jihomoravského kraje
 y Moje veličenstvo kniha 2022
 y Prevencí proti nemocem
 y Obraz pro Fenix
 y PRINT STAR Bratislava 2022
 y Redesign loga Českého svazu včelařů

Sportovní aktivity
 y Dvoudenní turistická akce – říjen 2021
 y Jednodenní turistické akce
 y Sportovní den – prosinec 2021, červen 2022
 y Lyžařský výcvikový pobyt – leden 2022
 y Jednodenní lyžařské zájezdy – leden, únor 2022
 y Pobytová sportovní akce – Letohrad – červen 2022
 y Vodácká akce Vltava – červen 2022
 y Cyklovýlet – červen 2022

Odborné exkurze ve firmách
 y Point Medlov
 y DG Pack
 y Ruční papírna Velké Losiny

Využití výuky cizích jazyků metodou CLIL
 y Realizovaná v rámci projektu Rozvoj kompetencí pedagogů a žáků SŠG 
Brno

 y Zapojeni jsou 2 pedagogové odborných předmětů a 4 pedagogové teo-
retických předmětů

Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými  
subjekty

Dlouhodobá spolupráce (nad 3 roky)
 y CICERO Stapro Group, s. r. o. – konzultační činnost, odborné a výukové 
materiály pro žáky a učitele

 y ČESKÁ OBALOVÁ ASOCIACE SYBA – konzultační činnost a výukové 
materiály pro žáky a učitele

 y KBA CEE (dříve KBA Grafitec, s. r. o.) – konzultační činnost týkající se 
technického stavu ofsetových tiskových strojů

 y Komerční banka a. s.
 y Polygra, a. s. – povinná praxe žáků, konzultační činnost, odborník z praxe 
u závěrečných zkoušek

 y REDA, a. s. – povinná praxe žáků, účast odborného pracovníka při ZZ
 y S&K Label, spol. s r. o. Kuřim – povinná praxe žáků, přednášky, exkurze
 y Společenstvo českých knihařů – konzultační činnost, odborné semináře 
a workshopy

 y T-SHOCK, s. r. o., Brno – praxe a OV žáků, pomoc při náboru školy, účast 
odborného pracovníka při ZZ

 y Papírny Brno, a. s. – účast odborného pracovníka při ZZ, povinná praxe 
žáků

 y TOP PRINT Packaging s. r. o., – povinná praxe žáků
 y CPI Moravia Book, s. r. o. – povinná praxe žáků
 y POINT CZ, s. r. o. – smlouva o reklamě, produktivní činnost žáků, exkurze
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Odborný výcvik žáků 
(pouze firmy, u kterých absolvují více jak 30 % odborného výcviku)

 y FINIDR, s. r. o. – 1 žák
 y REPRESS, spol. s r. o. – 1 žák
 y Walstead Moraviapress s. r. o. – 1 žák
 y WEBNIA s. r. o. – 2 žáci
 y REDA, a. s. – 4 žáci
 y Studio PORT – 1 žák
 y T-SHOCK, s. r. o. – 4 žáci
 y FEOPATITO s. r. o. – 1 žák
 y EASIT, s. r. o. – 1 žák
 y MORÁVIATISK Vyškov spol. s r. o. – 1 žák
 y TOP PRINT Packaging  s. r. o. – 1 žák
 y REAKCE s. r. o. – 1 žák
 y AMOS repro, spol. s r. o. – 1 žák
 y Jana Morysová – 1 žák
 y AMAPRINT – Kerndl, s. r. o. – 1 žák
 y MSR Engines  s. r. o – 1 žák
 y SYNAPSE5 grafické studio – 1 žák
 y KOLPRINT, spol. s. r. o. – 1 žák
 y Artax a. s. – 2 žáci
 y V. E. Tercie s. r. o. – 1 žák
 y BRKO, s. r. o. – 1 žák
 y Grafidesign – Jan Moliš – 1 žák
 y S&K LABEL spol. s r. o. – 2 žáci
 y Polygra a. s. – 1 žák
 y Koutecký Martin – Tiskárna Kuchařovice – 1 žák
 y NSD Internacional. CZ – 1 žák
 y COPYCENTRUM. cz – 1 žák
 y GRD servis, s. r. o. – 1 žák
 y PROTISK Prchal s. r. o. – 1 žák

Škola spolupracovala s 31 firmami, žáci v nich strávili 13 260 hodin. 
38 žáků absolvovalo více jak 30 % odborného výcviku ve firmách.

Spolupráce školy s ostatními vzdělávacími institucemi

Střední školy:
 y Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, p. o.
 y Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, p. o.
 y Střední škola polytechnická Brno, Jílová, p. o.
 y Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, p. o.

Základní školy:
 y Základní škola, Brno, Krásného, p. o.
 y Základní škola, Brno, Hudcova, p. o.
 y Základní škola, Brno, J. A. Komenského a MŠ Brno nám. Republiky, p. o.

Vysoká škola:
 y Univerzita Pardubice, Katedra polygrafie a fotofyziky
 y Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
 y Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
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Akce SŠ pro žáky partnerské (či jiné) ZŠ
• Otevřené dílny  grafiky, zpracování obalů, potisk textilu (270 zúčastněných 

žáků)

Podpora podnikavosti

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

 y Rozvoj měkkých dovedností je součástí výuky jazyků (komuni-
kace), ICT (elektronická forma komunikace), SVZ (timemanagement, 
sebepoznání)

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

Škola pracuje na rozvoji měkkých dovedností žáků prakticky 
 y Podpora týmové spolupráce – projektové dny
 y Využití měkkých dovedností žáky v rámci náborových akcí, odborné 
praxe žáků, dnů otevřených dveří, spolupráce se sociálními partnery

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 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkou-
mání 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 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbyt-
nosti poskytnutí výhradní licence 

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

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0

0

0

0

0

0
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Ve školním roce 2021/2022 proběhla inspekční činnost podle § 174 odst. 2 
písm. b), c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Dále pak zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 
vzdělávání podle školních vzdělávacích programů a zjišťování a hodno-
cení naplnění školních vzdělávacích programů.

Škola dle závěrečné inspekční zprávy dosahuje dobré úrovně zejména 
v oblasti úspěšnosti žáků při ukončování jejich vzdělání. Výborné byly 
výsledky maturitní zkoušky žáků oborů vzdělání kategorie L0, které 
významně převyšují celorepublikovou průměrnou úroveň výsledků žáků 
ostatních škol ve stejné skupině oborů, a to v dlouhodobém horizontu.

Kladně byla hodnocena i skutečnost, že škola věnuje pozornost moti-
vaci žáků k jejich profesnímu rozvoji a získání odborných kompetencí 
s cílem zlepšit jejich uplatnění na trhu práce. O pochopení důležitosti dal-
šího rozvoje svědčí dle inspekční zprávy i fakt, že část žáků využívá mož-
nost rozšířit své profesní portfolio a absolvují ve zkráceném studiu další 
příbuzný vzdělávací obor.

Česká školní inspekce ve své zprávě ocenila činnost studentského 
parlamentu, který přispívá k otevřené komunikaci žáků s vedením školy 
i  pedagogy a vytváří dobré podmínky pro aktivní spolupráci žáků při 
předkládání námětů, řešení případných problémů i organizování různých 
školních aktivit. Fungující žákovský parlament tak účinně přispívá ke sta-
bilizaci klimatu ve škole.

Vyzdvihla i patřičnou pozornost, kterou škola věnuje prevenci riziko-
vého chování, neboť v preventivním programu školy jsou nastavené akti-
vity, které odpovídají potřebám školy. Zároveň ocenila pozornost, kterou 
škola věnuje žákům s rizikem školní neúspěšnosti.

Doporučením pro zlepšení teoretické výuky je častější využívání inova-
tivních metod výuky, neboť v hospitovaných hodinách byla (krom výuky 
cizích jazyků a ICT) žákům ve většině případů předkládána hotová fakta 
bez možnosti informace aktivně získávat a třídit. Naopak výuka v odbor-
ném výcviku vykazuje dle hodnocení ČŠI nadprůměrnou úroveň s pozi-
tivním dopadem do rozvoje odborných kompetencí žáků. Inspektory 
bylo oceněno využívání širokého rozsahu činností, které na sebe vhodně 
navazovaly. Pedagogové dle zprávy poskytovali optimální zpětnou vazbu 
žákům prostřednictvím průběžného hodnocení. Organizace výuky byla 
promyšlená, žáci pracovali samostatně nebo v menších skupinách, čímž 
docházelo k rozvíjení zejména komunikačních a odborných kompetencí. 
Učitelé v potřebné míře uplatňovali individuální přístup.

Kompletní zprávu lze dohledat na stránkách ČŠI pod číslem 
ČŠIB-1479/21-B.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
provedené Českou školní inspekcí
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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 Jihomorav-
ského kraje vydané v souladu s ustanovením § 14, §35, odst. 2, písmeno j) 
zákona č. 129/2000 Sb. O krajích, ve znění pozdějších předpisů a ustano-
vení § 27 zákona č. 250/2000  Sb., o  rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tato Zřizovací listina byla schvá-
lena 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-vý-
dejně 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 zřizo-
vatele povoleny tyto okruhy doplňkové činnosti:
 y velkoobchod a maloobchod 
 y nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí 
 y reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
 y mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lek-
torské činnosti.

Příspěvková organizace se řídí při svém finančním hospodaření ustano-
vením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, 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 oddě-
leně. Pro lepší rozdělení jednotlivých finančních toků jsou použity účelové 
znaky. Účetnictví, majetková evidence a personální a mzdová agenda je 
vedena v účetním systému KELOC. Účetním obdobím je kalendářní rok. 
Škola hospodaří se dvěma finančními okruhy, s investičními a neinvestič-
ními prostředky. Prioritou organizace je snaha o maximální hospodárnost 
a efektivní vynakládání finančních 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 probíhají v prostorách spřízněných škol 
na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor.
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Odborná stránka výuky je doplňována a rozšiřována odběrem odbor-
ných časopisů a doplňováním školní knihovny o nové tituly v budově teo-
rie 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 spotřebu i pro externí zákazníky, předtiskovou přípravu, tisk a kni-
hařské zpracování tiskovin. Škola realizuje tisk navštívenek, pozvánek, 
prospektů, brožur atd. Mezi stálé odběratele patří školy, zdravotnická zaří-
zení, městské úřady, státní organizace, podnikatelé i soukromé osoby. 

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
Ukončení projektu: 6/2022 (prodloužení do 06/2022)
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 byl zaměřen na kombinaci následujících témat: 
 y personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné 
vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojo-
vých aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, 
spolupráce s veřejností.

Škola v rámci celého projektového období realizovala tyto aktivity: 
 y tandemová výuka, výuka metodou CLIL, nové metody ve výuce, stáže 
pedagogů u zaměstnavatelů, vyžití ICT ve vzdělávání v SŠ, Klub pro žáky 
SŠ – Klub zábavné logiky a deskových her a Klub občanského vzdělávání 
a demokratického myšlení, doučování žáků ohrožených školním ne- 
úspěchem, 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 2021/22 škola realizovala především šablony zamě-
řené na doučování žáků a pracovala s žáky v rámci klubů, pedagogové 
školy absolvovali školení a stáže u zaměstnavatelů. Naplňovaly se šablony 
zaměřené na rozvíjení ICT kompetencí žáků i pedagogů. Uskutečnily se 
projektové dny ve škole i mimo školu.

Předložené a školou realizované 
projekty financované z cizích zdrojů
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V rámci personálních šablon pracovali ve škole na úvazek 0,1 kariérová 
poradkyně a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelů. Dva učitelé 
odborných předmětů se vzdělávali v anglickém jazyce a zaváděli do výuky 
prvky výuky metodou CLIL.

Implementace KAP JMK II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177
Zkrácený název: iKAP JMK II
Zahájení projektu: 9/2020
Předpokládané ukončení projektu: 8/2023
Rozpočet projektu: 13 505 026,– Kč
Odborný garant aktivit partnera: Mgr. Barbora Slováčková

Partnerství v projektu umožňuje škole modernizovat vybavení odbor-
ných učeben a dílen. Škola buduje centrum obalové techniky pro výuku 
oboru Obalová technika. Toto centrum bude vybaveno moderními 
stroji a ICT technikou pro navrhování, výrobu, zpracování a potisk obalů. 
Centrum přiblíží žákům školy práci v reálném prostředí. V rámci pro-
jektu vybavíme novým moderním zařízením učebny počítačové grafiky 
a typografie, jak to vyžaduje trend doby. Modernizace se týká i tiskových 
strojů, kde je pozornost věnována transferovému potisku textilu a síto-
tisku (obě tyto techniky se vyučují v rámci odborného výcviku a jsou 
součástí ŠVP). Bude pořízeno i nové vybavení do dílen dokončovacího 
zpracování tiskovin, aby se žáci kromě ručních technik seznamovali i se 
strojovou výrobou a prací ( jak je tomu potom ve skutečné firmě). Vše 
přispěje k lepší uplatnitelnosti žáků školy na trhu práce a jejich zaměst-
nanosti v polygrafických firmách. 

V rámci zapojení školy do projektu dochází k rozvoji odborných kompe-
tencí pedagogů školy a k rozvoji znalostí a dovedností žáků SŠ. Pedago-
gové i žáci školy rozvíjejí své odborné kompetence a znalosti při využívání 
nových technologických postupů, při obsluze nových strojů a  zařízení. 
V návaznosti na pořízení těchto strojů a zařízení budou všichni proškoleni 
a budou jim nabízena adekvátně nová odborná školení. Pro pedagogy 
a  žáky ZŠ (i partnerských škol) připravíme aktivity v našich odborných 
učebnách a laboratoři, kde se seznámí s ruční tvorbou – vazba a vznik knih, 
ruční vázání knih, práce s papírem, potisk textilu. Naučí se využít svých 
ICT znalostí pro běžnou grafickou tvorbu, v běžném osobním i profes-
ním životě. Seznámí se s novými jevy a poznatky z oblasti chemie a fyziky 
a  jiných technických předmětů. Předpokládáme, že dojde i k vzájemné 
výměně zkušeností a rozvoji sociálních dovedností všech zúčastněných.

Zapojení školy do projektu umožní i nadále šířit povědomí o polygrafic-
kém průmyslu mezi širokou veřejností.

Aktivity ve školním roce 2021/22 byly realizovány především online. Jed-
nalo se o kroužky pro žáky, odborné přednášky pro pedagogy a žáky školy. 
Sdílení s Univerzitou Pardubice, Katedrou polygrafie a fotofyziky se poda-
řila realizovat i prezenčně.
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Program doučovaní na SŠG Brno

Doučování žáků škol Realizace investice 3.2.3. národního plánu obnovy

Naše škola se v období od 1. 1. 2022 do 30. 8. 2022 zapojila do programu 
doučování realizovaného z Národního plánu obnovy.

Byly realizovány celkem tři bloky doučování pro žáky školy, kteří jsou 
ohroženi školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizace pre-
zenční výuky ve školách.

Pro žáky bylo připraveno doučování z anglického jazyka, které je zamě-
řeno na opakování probírané látky, komunikační situace, zvládnutí pře-
chodu ze ZŠ na SŠ a úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky.

Další doučování bylo zaměřeno prakticky a týkalo se dokončovacího 
zpracování tiskovin. Žáci se věnovali činnostem, o kterých slyšeli v době 
online výuky slyšeli jen teoreticky. Nyní si je mohli vyzkoušet pod vedením 
pedagoga v dílnách SŠ.

Jelikož horších studijních výsledků dosahují žáci i v matematice a hrozí 
zde neúspěch u maturitní zkoušky, zaměřilo se doučování i na tuto oblast.

Doučování probíhalo v menších skupinkách (max. 5 žáků), bylo tak 
možné se věnovat žákům individuálně a zaměřit se na konkrétní rezervy 
a obtíže.

Dotační program Preventivní programy škol v roce 2022

Wellbeing žáků a pedagogů SŠ grafické Brno
Zahájení projektu: 1/2022
Ukončení projektu: 12/2022
Rozpočet projektu: 76 000,– Kč
Odborný garant: Mgr. Kateřina Dvořáková

Cílem projektu je podpora duševní gramotnosti žáků a holistický přístup 
ke zdravému životnímu stylu, prevence školní neúspěšnosti, prevence 
syndromu vyhoření a zvyšování profesionality a odbornosti pedagogic-
kého sboru.
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Zhodnocení prevence za školní rok 2021/22

Během školního roku 2021/22 jsme se zaměřili na všeobecnou primární 
prevenci návykových látek (Tvoje cesta načisto, beseda s Petrem Hara-
zinem v rámci kampaně Suchej únor, Nedej pokušení šanci), prevenci 
poruch příjmu potravy s Centrem Anabel a prevenci sexuálního násilí 
Když to chce… realizovaný společností Konsent. Zařadili jsme aktivity pod-
porující zdravý životní styl (projekt Pěšky do školy, SSG Brno společně 
aneb Kapka krve pro zdraví). Realizovali jsme stmelování nově vzniklých 
kolektivů prostřednictvím adaptačních programů. V již existujících tříd-
ních kolektivech jsme podpořili spolupráci a skupinovou identitu díky 
realizaci programu Takoví jsme my, použitím stmelovacích aktivit v rámci 
třídnických hodin a v neposlední řadě také realizací projektových a spor-
tovních aktivit v průběhu celého školního roku.

Nedílnou součástí podpory pozitivního klima na naší škole jsou akti-
vity vyhlašované žákovským parlamentem SŠG Brno např. tematické dny 
z programu Hrdá škola (týden netradičních barev, retro den, den blázni-
vých ponožek), puntíkový den, projekt Buddy – kamarád do nepohody 
(systém vzájemné podpory žáků určený nově příchozím žákům, kteří mají 
potíže s orientací a adaptací na nové škole).

V rámci prevence školní neúspěšnosti jsme realizovali četná jednání 
a výchovné komise se zákonnými zástupci a navýšili počet rodičovských 
schůzek a hovorových hodin v průběhu školního roku.

Ve vztahu k ruské agresi vůči Ukrajině vycházíme z metodického dopo-
ručení pro práci se školními kolektivy. Jasně informujeme o postoji České 
republiky k této problematice. Věnujeme zvýšenou pozornost žákům 
ukrajinské národnosti na naší škole. 

Využíváme materiály a infografiku Nevypusť duši, Locika, Linka Bez-
pečí, META o. p. s. a Action for Happiness (akční kalendář).

V únoru 2022 jsme podali žádost o poskytnutí finanční podpory z dotač-
ního programu JMK Preventivní programy škol v roce 2022. Naše žádost 
o realizaci projektu s názvem Wellbeing žáků a pedagogů na SŠ grafické 
Brno splnila formální náležitosti dotačního programu a byla Zastupitel-
stvem Jihomoravského kraje schválena k podpoře. 

Školní metodička prevence se během školního roku 2022/22 zúčast-
nila několika odborných školení a webinářů, např. Jak na komunikaci 
(nejen) s rodiči, Podpora duševního zdraví žáků a pedagogů, Jak zvládat 
stres a předcházet vyhoření pomocí mindfullness, Jak zvládat neúspěch 
a selhání pomocí sebelaskavosti, Školní řád a jeho tvorba. Nabídka školení 
a webinářů je pravidelně zasílána celému pedagogickém sboru. 

Výkaz preventivních aktivit 2021/22 v on-line systému výkaznictví na 
www.preventivni-aktivity.cz, který slouží k vykazování preventivních akti-
vit realizovaných na školách v průběhu celého školního roku je uzavřen, 
vytištěn a uložen v archivu dokumentů školní metodičky prevence na 
školním poradenském pracovišti.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Prevence sociálně patologických jevů
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Činnost výchovné a kariérové  
poradkyně ve školním roce 2021/2022

V průběhu školního roku 2021/22 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 infor-
mováni o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami a seznámeni 
s metodami, jak s nimi pracovat a hodnotit je. Tyto informace byly průběžně 
aktualizovány tak, jak do školy přicházela nová Doporučení ŠPZ pro vzdělá-
vání žáka se SVP.

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k 30. 6. 2022:
PO 1. stupně –  4
PO 2. stupně –  33
PO 3. stupně –  1
Celkový počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k 30. 6. – 38. 

Ve škole studovali 2 žáci s poruchou autistického spektra.
V tomto školním roce ve škole nestudoval žák, který by byl PPP diagnosti-

kován jako žák nadaný. Přesto se snažíme žáky, kteří vykazují nadprůměrné 
studijní výsledky a zájem o obor, podporovat. Žáci se pravidelně zapojují do 
odborných soutěží. Výsledky jejich činnosti jsou zveřejňovány na webových 
stránkách školy, ve školním časopise Granat a v Almanachu školy.

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

Celkem proběhlo 23 výchovných komisí. Převážná část se týkala prospě-
chových problémů, absence a nevhodného chování. V případě problémů 
v  oblasti chování a docházky byl výsledkem jednání výchovné komise 
návrh na udělení výchovného opatření. V uvedeném období se zvýšil počet 
žáků s psychickými problémy. V těchto případech bylo doporučeno kon-
taktovat další specializovaná pracoviště. Uvedená situace nás vede k tomu, 
aby se v dalším školním roce rozšířilo školní poradenské pracoviště o dal-
šího člena, a to školního psychologa.

V uvedeném období jsem také vykonávala funkci 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 vzdě-
lávání v případě špatné volby studia u žáků I. ročníku. Využila jsem metody 
koučování, které jsou v takových situacích vhodnými nástroji. Kariérové 
poradenství jsem měla také jako téma svého Projektového dne. 

Pokračovala spolupráce s Úřadem práce. Žáci 4. ročníků se zúčastnili 
on-line vzdělávacího programu organizovaného Informačním a poraden-
ským střediskem Úřadu práce. Všichni žáci 4. 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. 
Pravidelně jsem na web a sociální sítě umisťovala informace o volných pra-
covních 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 problé-
mové situace, pokud takové nastaly. Také vzájemné předávání informací 
probíhalo bezproblémově a díky otevřené komunikaci naše školní pora-
denské pracoviště dobře fungovalo.

Mgr. Dagmar Gallistlová, výchovná a kariérová poradkyně
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Festival vědy

Hned zkraje školního roku jsme dne 3. září využili příležitost a vypra-
vili se na Festival vědy s JMK, který se konal v Brně na Riviéře. Všechny 
čtyři první ročníky měly možnost navštívit stánky jednotlivých vědeckých 
a technických institucí, které se svými expozicemi, interaktivními pokusy 
a ukázkami snažily přiblížit svou práci a třeba i nalákat případné budoucí 
studenty. Na místě bylo více než třicet těchto institucí – namátkou Aka-
demie věd České republiky, FabLab Brno, Czechitas, CEITEC, fakulty 
a výzkumná pracoviště brněnských vysokých škol (MU, VUT, MENDELU), 
Bioskop, VIDA! science centrum, Hvězdárna a planetárium Brno. Láka-
dlem byla i možnost prohlédnout si výjimečné desetimetrové nafukovací 
modely Měsíce a nově i Marsu.

Ing. Věra Filipská
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Hudební festival ŠMAHOVKA OPEN 

Dne 3. září na naší škole proběhl zbrusu nový hudební festival pod názvem 
ŠMAHOVKA OPEN.

Celou akci organizovala parta Podnikavosti, která zajistila na páteční 
odpoledne nejen živou hudbu v podobě čtyř kapel, ale také ve spolu-
práci s učiteli odborného výcviku i doprovodný program, jehož hlavním 
bodem byl potisk triček pomocí tiskové techniky sítotisku a tvorba placek. 
Zajištěno bylo také občerstvení či relaxační koutek. Páteční odpoledne se 
neslo v klidném duchu s příjemnou atmosférou.

Návštěvou nás poctili i oba místostarostové městské části Brno-Slatina, 
za což i jim patří velký dík.

Věříme, že akce bude ve větší účasti probíhat i v dalších letech a že zde 
opět potkáme nejen spoustu spokojených absolventů, ale i stávajících 
žáků.
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Adaptační pobyt 1. ročníků

Nastupující žáci 1. ročníků měli v září možnost lépe poznat své nové 
spolužáky během adaptačního pobytu v rekreačním středisku Prudká.  
Akce byla rozdělena na dva turnusy, kdy se jí celkem zúčastnilo 118 žáků 
a 11 pedagogů. 

Pobyt byl zaměřen na seznamovací a kooperativní aktivity, sportovní 
hry a icebreakery. Počasí nám vyšlo a dle zpětné vazby žáků se akce vyda-
řila a splnila svůj účel.

Mgr. Pavol Seman
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Exkurze do Prahy

Od 15. do 17. září 2021 se 15 studentů tříd P4 a OT4 zúčastnilo za doprovodu 
svých třídních učitelek Jany Melichárkové a Kateřiny Holíkové třídenního 
školního výletu do Prahy. 

Po ubytování v Charles Square Hostelu v centru Prahy absolvovali 
v  odpoledních hodinách projížďku parníkem po Vltavě, následující den 
prohlídku Národního divadla, Pražského hradu a večer divadelní předsta-
vení ve Stavovském divadle. Poslední den si ještě před odjezdem domů 
prohlédli prostory Senátu České republiky ve Valdštejnském paláci.

Všechny tyto pražské exkurze a návštěvy přispěly k lepšímu všeobec-
nému přehledu žáků.

Mgr. et Bc. Kateřina Holíková

Ve dnech 22. až 24. září 2021 absolvovalo 24 žáků ze tříd 4B a 4A pod 
pedagogickým dozorem Mgr. Macenauerové a Mgr. Burianové exkurzi do 
Prahy. V průběhu třídenního pobytu jsme navštívili nejdůležitější a nej-
známější historické a architektonické památky našeho hlavního města – 
Vyšehrad se Slavínem, Petřín a Strahov, prošli jsme tzv. Královskou cestu, 
Josefov, také exteriéry i interiéry Pražského hradu v rámci komentované 
prohlídky.

Měli jsme také možnost navštívit aktuální pražské akce a výstavy (S. Dalí, 
Banksy, J. Šalamoun, Czech Press Photo, Mezinárodní knižní veletrh…).

Mgr. Jana Macenauerová
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Exkurze Point Medlov

Dne 21. září jsme navštívili se skupinou žáků třídy TZ ofsetovou tiskárnu 
Point v Medlově. Byla zajištěna společná doprava od školy a taktéž návrat 
proběhl stejným způsobem. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny po dvaceti 
žácích a provedeni postupně celým provozem, prepress, press, postpress.
Tento polygrafický provoz patří mezi největší provozy tohoto typu na jižní 
Moravě. Tiskárna Point má 26 let dlouhou tradici a dnes patří k velkým 
zaměstnavatelům. Za poslední dekádu došlo ke značnému firemnímu 
rozmachu. Hlavní výrobní náplní je výroba obalů, návodů, knih, stolních 
kalendářů. Tato tiskárna je největším výrobcem zmíněných produktů 
v České republice.

Žáci se měli možnost seznámit i s digitální tiskovou technologií v návaz-
nosti s povrchovou úpravou a výsekem. V neposlední řadě byla prezento-
vána řada dokončujících zpracování s ukázkou konečného lepení vazby 
V1, V2 a kompletování krabiček.

Celá poznávací exkurze se nesla ve velmi přátelském duchu a byla 
doprovázena názornými ukázkami. Pro některé žáky byla tato akce prv-
ním setkáním s polygrafickou výrobou mimo odborný výcvik.

Ondřej Krejč, Bc. Jindřich Mádr
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Když to chce 
aneb prevence sexuálního násilí pro školy

Koncem měsíce září 2021 jsme pro žáky prvních ročníků zajistili workshopy 
prevence sexuálního násilí pro školy realizované společností Konsent.

Workshop se věnuje mýtům a stereotypům spojeným se sexem a se- 
xuálním násilím. Zaměřuje se na vědomí vlastní hodnoty a hodnoty dru-
hých, poukazuje na potřebu souhlasu při sexuálním jednání, upozorňuje 
na nebezpečí tlaku okolí a učí, že ne znamená ne. Žáci společně s lektor-
kami rozpoznávají formy sexuálního násilí a probírají, jak poskytnout pod-
poru kamarádovi/kamarádce, který/á se s násilím setkal/a. 

Workshop byl veden interaktivní a zážitkovou formou. Lektorky se 
snažily během workshopu vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém mohli 
všichni otevřeně sdílet své názory a pokládat otázky týkající se sexu 
a  sexuálního násilí. Pracovalo se s několika modelovými příběhy, které 
žákům pomohly představit si lépe citlivé situace a vžít se do nich.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence
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DG Pack 2021

Dne 12. října 2021 se vybraní žáci tříd P3, P4, 2A, 4A a TZ zúčastnili 
s  devíti pedagogy exkurze do tiskárny DG Pack v Kralicích na Hané. 
Účelem cesty bylo seznámit žáky s nově vzniklým provozem zaměře-
ným na obalový, respektive potravinářský průmysl. Po příjezdu násle-
dovalo krátké školení bezpečnosti, na které volně navázalo představení 
společnosti. Firma DG Pack má kořeny i vlastníka v Rusku a zaměřuje 
se zejména na obaly potravin jak pro lidi, tak například i pro domácí 
mazlíčky. Po krátké ukázce výroby flexotiskových štočků jsme ihned 
zamířili k největšímu „taháku“ exkurze – k hlubotiskovému stroji. Byl to 
nový moderní automatizovaný stroj od firmy Windmöller & Hölscher. 
Drobné zklamání přišlo v momentě, kdy jsme se dozvěděli, že si nechá-
vají hlubotiskové válce vyrábět externí firmou. Při pohledu na satelitní 
osmibarvový flexotiskový stroj od stejného výrobce z nás však chmury 
opadly. Kromě výše zmíněných tiskových strojů byl k vidění i řezací 
stroj, laminovací stroj a také linka na výrobu plastových sáčků, do kte-
rých se následně plní různé nápoje. Po skončení exkurze žáci dostali od 
zástupců firmy malou pozornost. 

Potom jsme se přesunuli do Olomouce, kde jsme si prohlédli histo-
rické centrum. 

Exkurzi hodnotíme jako přínosnou a těšíme se na další návštěvu, 
kdy bychom už mohli spatřit v současné době plánovaný digitální stroj 
a deseti barvový satelitní flexotiskový stroj.

Mgr. Michal Robotka
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Takoví jsme my 

V průběhu měsíce října jsme ve druhých ročnících realizovali projekt 
Takoví jsme my, jehož smyslem je podpora skupinové práce a skupinové 
identity. Žáci měli možnost pracovat v náhodně vytvořených skupinkách 
a lépe se tak navzájem poznat. Vyzkoušeli si, jaké to je dosáhnout kon-
senzu při tvůrčí práci, a výsledek své práce prezentovali před zbytkem 
třídy.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence
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„Pochoďák“ údolím řeky Oslavy

Dvoudenní říjnová turistická akce byla zaměřena na pobyt v přírodě, při 
kterém si žák nese veškeré potřebné vybavení a jídlo s sebou. Žáci byli 
seznámeni se základy chování v přírodě, rozděláváním ohně, spaním ve 
stanu, výběrem vhodného vybavení. Největší přidanou hodnotou bylo jistě 
zjištění, co je opravdu potřebné a co ne, když si to člověk musí sám nést na 
zádech.

Mgr. Pavol Seman

Jednodenní turistické akce

Letos si žáci oblíbili každoměsíční výlety do přírody v okolí Brna, při nichž 
absolvují trať delší než dvanáct  kilometrů. Po říjnovém dvoudenním 
výšlapu následoval listopadový výlet v okolí Adamova a prosincový výlet 
z Kuřimi do Brna. Žáci pobyt v přírodě hodnotí i přes našlapané kilometry 
kladně.

Mgr. Pavol Seman
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Uprchlictví a lidská práva 

V první polovině listopadu 2021 jsme pro žáky 2. ročníků zajistili workshop 
o  lidských právech nabízený nezávislým hnutím usilujícím o dodržování 
základní lidských práv Amnesty International. Program s názvem Uprch-
lictví a lidská práva tematicky navazuje na učivo ŠVP v předmětu Základy 
společenských věd.

Workshop je zaměřen na téma uprchlictví z pohledu lidských práv. Pra-
cuje s představami a zkušeností žáků o tom, kdo je uprchlík, odkud utíká 
a proč prchá, co se s uprchlíkem děje po jeho útěku. Dále se zaměřuje na 
podmínky a průběh řízení o udělení mezinárodní ochrany. Žáci si formou 
hry v různých rolích vyzkoušeli samotný azylový proces a v řízené diskuzi 
mohli otevřeně vyjádřit své názory na toto téma.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence
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Exkurze do Ruční papírny Velké Losiny

Ve dvou termínech, 30. listopadu 2021 a 2. prosince 2021, proběhly odbor- 
né exkurze do Ruční papírny Velké Losiny s následnou návštěvou historic-
kého centra města Olomouc. Těchto výjezdů ze zúčastnili žáci a pedago-
gové Střední školy grafické Brno, p. o. Doprava byla zajištěna smluveným 
autobusem s odjezdem od budovy školy na Šmahově.

Po příjezdu do Velkých Losin následovaly komentované prohlídky 
muzea papíru, kde si žáci připomenuli a rozšířili znalosti týkající se histo-
rie výroby papíru od jeho vzniku až po průmyslovou výrobu. Po zhlédnutí 
krátkého filmu dokládajícího ruční výrobu papíru ve Velkých Losinách se 
účastníci přesunuli do skutečného provozu a zažili proces čerpání, liso-
vání, hlazení i klížení ručního papíru.

Z Velkých Losin se pak všichni přesunuli do Olomouce, kde je čekala 
společná procházka centrem města a krátký rozchod.

Ing. Lada Požárová
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Projektový den – prosinec 2021

V rámci projektového dne, který se se konal 14. prosince 2021, nabídli 
učitelé naší školy 25 různých aktivit a workshopů, kterých se mohli žáci 
zúčastnit. Každý si vybral to, co jej zajímalo, nebo to, co se chtěl naučit. 
Nabídka byla velice pestrá a vybrané činnosti se líbily, jak bylo vidět z fotek 
a recenzí.
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O nejlepší vánoční cukroví

V prosinci se na naší škole uskutečnila soutěž v pečení cukroví. Každý 
účastník měl přinést minimálně tři druhy cukroví po pěti kouscích. Hod-
notil se vzhled, chuť a aranžmá. 

Do této výzvy se přihlásily studentky Lucie Šimková z 2B, Barbora Dvo-
řáková z P2, Kristýna Plchová z P3, Michaela Peclová a Lucie Čechová ze 4A 
a jeden odvážný muž – Adam Žec. V jídelně každý z účastníků dostal při-
dělený stůl s číslem, na kterém si pak libovolně naaranžoval své výrobky. 
Porota, složená ze zaměstnanců školy v čele s panem učitelem Smrčkem 
postupně ochutnávala a pečlivě vybírala svého favorita mezi cukrovím. 
Vánoční atmosféru podtrhovaly koledy hrající z reproduktoru. Rozhodo-
vání bylo napínavé, porota nakonec za vítězku zvolila Barboru Dvořáko-
vou ze třídy P2, která si dokonce přinesla vlastní dekoraci ve formě svíčky. 
Všichni dostali na památku diplom a věcnou odměnu. 

Bc. Eva Slováčková
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Sportovní den

Sportovní den se uskutečnil 21. prosince. Žáci si vybírali jednu ze čtyř při-
pravených sportovních aktivit. Největší zájem byl o bowling. Pro zájemce 
o venkovní aktivity bylo připraveno bruslení, krátká turistika (do 8 km) 
a dlouhá turistika (do 15 km). Žáci i vyučující si den pěkně užili.

Šárka Slavíčková
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Kouzelná hra 

Více než čtyři desítky žáků naší školy zhlédly 22. prosince 2021 od devíti 
hodin dopoledne divadelní představení Lucerna v Mahenově divadle. 
Režie se ujal nový kmenový režisér Štěpán Pácl, dramaturgie Milan Šotek. 
Děj příběhu provázela živá hudba v podání houslového sextetu přímo na 
jevišti.

Lucerna Aloise Jiráska je jedním z nejhranějších českých dramatických 
textů. Jeho popularita spočívá v propojení pohádkového příběhu – plného 
víl a vodníků, se světem lidí, v němž sice panují ústrky panstva, ale žijí 
tam i lidé moudří, se srdcem na pravém místě. A nejen to. Zásadní dějové 
zvraty a kouzla se odehrávají v tajemném nočním lese, jehož klid naru-
šují také svérázné postavy hlučících hudebníků, zamilovaných, či žárlivých 
žen a intrikánských zámeckých úředníků. 

Naši žáci ocenili nejen skvělé herecké výkony, ale také svá místa v lóžích. 
Divadelní představení nás všechny přeneslo do atmosféry nadcházejících 
svátečních dnů a s přáním příjemně prožitých vánočních prázdnin a pev-
ného zdraví v novém roce jsme se rozešli do svých domovů.

Mgr. Dagmar Gallistlová
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Průša pro školy

Na konci roku 2021 byla škola zaregistrována do projektu s názvem Průša 
pro školy za účelem školního využití válcových soustav při modelování 
a tisku. Tento projekt je zaměřen na 3D tisk, což je v moderním školství 
jedna z nejpopulárnějších nových technologií rozvíjející kreativitu i tech-
nické myšlení. Po schválení projektu a dodání tiskárny stačilo tiskárnu 
složit a začít se učit modelovat. Po získání poznatků v programech urče-
ných k modelování byly žákům předány veškeré zkušenosti. Žáci tak spo-
lečně s vyučujícím vymodelovali šest základních tiskových soustav. Pro-
jekt byl schválen a tiskárna zůstane zdarma ve škole jako výborná učební 
pomůcka jak po technické, tak i didaktické stránce.

Bc. David Nemetz
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Květiny ve škole

Naši žáci přišli s nápadem zlepšit školní prostředí. Myšlenku květinové výz-
doby školy a prezentaci, jaká bude realizace a konečný výsledek, přihlásili 
do soutěže v rámci projektu Ekoškola. A byli úspěšní! Začátkem prosince 
se sešlo devět dívek s paní učitelkou Foltýnovou a sklepní prostory se pro-
měnily na přesazovací a sázecí dílnu. Květiny v barevných keramických 
květináčích se tak objevily v jídelně školy, na chodbách i v učebnách. Dále 
je v plánu nástěnka s informacemi o květinách, tak se budeme těšit.

Velké poděkování patří Vendule Málkové a Matyáši Mezovskému, kteří 
zajišťovali většinu činností.

Ing. Silva Foltýnová, Bc. Martin Slováček
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Lyžařský výcvikový pobyt Herlíkovice 

Pravidelná lyžařská akce se po kovidové pauze opět uskutečnila v lyžař-
ském areálu Herlíkovice od 2. do 8. ledna. I když nám ze začátku počasí 
nepřálo, nakonec se situace zlepšila a žáci mohli v průběhu pěti dní před-
vést své umění na svahu. Jsme rádi, že se po dvou letech většina lidí vrá-
tila na svahy, a doufáme, že i příští rok bude situace příznivá.

Mgr. Pavol Seman

Jednodenní lyžařské zájezdy

V lednu a únoru proběhly ve spolupráci s CK Cityski dva jednodenní lyžař-
ské zájezdy do lyžařských středisek Kouty a Červenohorské sedlo. V obou 
případech nám přálo počasí, sněhové podmínky byly ideální, a proto jsme 
si obě akce užili.

Mgr. Pavol Seman
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Exkurze Pardubice

Dne 12. ledna 2022 se žáci tříd 3A a 3B zúčastnili exkurze na katedru poly-
grafie a fotofyziky Chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardu-
bice. Tam si spolu s učiteli Martinem Slováčkem a Evou Burianovou pro-
hlédli školu, výzkumná pracoviště, seznámili se s 3D tiskárnami a dalšími 
novinkami v oboru polygrafie, vyslechli si přednášku Vnímání barev. Před 
odjezdem vlaku si ještě stačili prohlédnout centrum města.

Bc. Martin Slováček
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Nezapomeneme 2022

Při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu a předchá-
zení zločinům proti lidskosti, který se každoročně připomíná 27. ledna, 
se naši žáci druhých ročníků zúčastnili programu Nezapomeneme 2022. 
Program realizuje Muzeum romské kultury ve spolupráci s brněnskou 
pobočkou Židovského muzea v Praze.

Jedná se interaktivní vzdělávací dílnu, jejímž tématem jsou zásadní 
historická fakta židovského a romského holokaustu propojená s autentic-
kými vzpomínkami pamětníků. Interaktivní program vede žáky k zamyš-
lení nad příčinami a důsledky nejen samotného holokaustu, ale obecně 
totalitních ideologií.

Mgr. Kateřina Dvořáková
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Tvoje cesta načisto

Koncem měsíce ledna 2022 proběhl na naší škole program primární proti-
drogové prevence Tvoje cesta načisto realizovaný por. Bc. Alenou Peterko-
vou, preventistkou Krajského ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje.

Program byl veden formou interaktivní přednášky založené na promí-
tání skutečného příběhu, byl proložen soutěžní hrou a doplněn odbor-
ným výkladem policistky k vybraným pojmům trestního a přestupko-
vého práva vztahujícím se k problematice návykových látek, jejich užívání, 
podávání a prodeje.

Cílem programu bylo vysvětlit žákům trestněprávní odpovědnost 
v souvislosti s užíváním návykových látek a posílit tak u dospívající mlá-
deže právní vědomí, prohloubit diskuzi o rizicích závislostí a zvýšit u žáků 
motivaci ke zdravému životnímu stylu a společenské odpovědnosti.

Hlavním sdělením programu byl apel na zachování a udržení zdraví, 
význam osobní svobody, odpovědnost za vlastní bezpečí a to, že špatná 
rozhodnutí mohou mít fatální následky.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence
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Tříkrálová sbírka oblečení

Během ledna na naší škole probíhala tříkrálová sbírka oblečení. Účelem 
bylo pomoci charitnímu bazaru Baltazar. Sbíralo se převážně pánské 
oblečení a lůžkoviny, kterých bývá nedostatek. 

Přispívali jak žáci, tak i pracovníci, za což jim patří obrovský dík. Kabinet 
se postupně plnil pytli a taškami s oblečením. Darů bylo tolik, že jsme je 
následně museli přenést do větších prostor. Po skončení sbírky jsme oble-
čení převezli a předali Baltazaru, jehož pracovníci byli z našeho příspěvku 
nadšení. Následně vše protřídí a předají potřebným a lidem v nouzi.

Mnohokrát děkujeme všem, kdo se rozhodli pomoci a do sbírky přispěli!
Bc. Eva Slováčková
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Suchej únor 2022

V únoru 2022 se koná jubilejní desátý ročník tradiční zdravotně osvětové 
kampaně, která pomáhá široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu 
a změnit zaběhlé návyky. Důvodem je nadměrná spotřeba alkoholu v ČR. 
Rizikově u nás pije více než 1 000 000 lidí.

Při této příležitosti jsme pro žáky naší školy uspořádali besedu s Petrem 
Harazinem, českým zpěvákem, kytaristou a frontmanem skupiny Nebe. 
V roce 2019 se Harazin přiznal, že má problémy s alkoholem. Podstoupil 
tříměsíční pobyt v protialkoholní léčebně a po absolvování léčby se mu 
daří abstinovat. Pil jedenáct let. Často se napil víc, než bylo zdrávo. Svůj 
příběh sdílí veřejně dál prostřednictvím besed na téma závislostí po celé 
České republice.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence
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Kam po maturitě?

V průběhu měsíce února se všichni žáci 4. ročníků zúčastnili vzdělávacího 
programu organizovaného ve spolupráci s Informačním a poradenským 
střediskem Úřadu práce. V době předpandemické jsme navštěvovali pro-
story tohoto úřadu osobně, v letošním roce jsme rádi za to, že program 
mohl proběhnout ve formě on-line přednášky z prostor Úřadu práce. 
Alespoň touto formou se žáci naší školy dozvěděli informace o možnos-
tech, kudy se vydat ve svém životě po ukončení střední školy. Přednáše-
jící Mgr. Lenka Himerová informovala žáky o možnostech studia a práce 
v zahraničí, dobrovolnické činnosti, studiu na vyšších odborných školách, 
pomaturitním studiu cizího jazyka. Sdílela webové stránky s informacemi, 
které mohou být žákům přínosné i v budoucnu. Žáci se dozvěděli, jak je 
to se statusem studenta po ukončení 4. ročníku. Zmíněny byly také zále-
žitosti 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.

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

Mgr. Dagmar Gallistlová, kariérová poradkyně



46

Kalendář roku 2022 
(Soutěž na pomezí grafiky, polygrafie a volné tvorby)

Slavnostní vyhlášení výsledků 22. ročníku soutěže o nejkrásnější český 
kalendář se konalo v Café Práh ve středu 2. března 2022. Společně s žáky 
zkráceného studia oboru Reprodukční grafik a Knihař se akce zúčast-
nilo i sedm vyučujících. Úvodem jsme si prohlédli přihlášené kalendáře. 
Následovalo představení poroty a záměru soutěže: „Představit nejkrás-
nější české kalendáře, poukázat na kreativní zpracování a pojetí, tiskovou 
i grafickou úroveň, upozornit na novátorské počiny“. Umístění v kategori-
ích, vyhlášení a předávání ocenění probíhalo v příjemné atmosféře, o kte-
rou se zasloužil i houslový doprovod. V nadcházejícím ročníku se do sou-
těže přihlásí o jednoho účastníka více – žáci naší školy se rádi aktivně do 
soutěžení zapojí vložením energie, nápadů a kreativity.

Mgr. Eva Veselá
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Novinky Adobe CC

Ve středu 2. března v dopoledních hodinách se žáci společně s učiteli 
odborného výcviku zúčastnili on-line semináře, který pořádala společnost 
DTP obchod. Odborníci z oboru na něm představili novinky Adobe CC pro 
rok 2022. 

Tři skupiny GZ, dvě skupiny druhého a dvě skupiny prvního ročníku tak 
měly možnost seznámit se s novinkami ve třech hlavních programech.

V programu Adobe Photoshop šlo o neutrální filtry založené na umělé 
inteligenci. Z nich nás zaujal např. filtr, který dokáže měnit výraz tváře, filtr 
Vyhlazení pleti či Odstranění artefaktů JPEG nebo také filtr Přenos stylu, 
který dokáže přinést nové kreativní nápady. V Illustratoru nám byl před-
staven 3D filtr či možnost kompletního přebarvování ilustrací. A nakonec 
v programu Adobe InDesign jsme byli seznámeni s možností obtékání 
textu s inteligentní detekcí předmětů. Věříme, že seminář byl zajímavý 
a přínosný jak pro nás učitele, tak i pro žáky. 

Lucie Vlasatíková
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Burza pracovních příležitostí

Tradiční Burza práce se konala ve středu 23. března 2022 v prostorách 
budovy školy na Šmahově. Všichni žáci školy postupně navštívili „stánky“, 
které si firmy připravily a na kterých prezentovaly základ (gro) své společ-
nosti. Žáci měli možnost zhlédnout celou škálu výrobků – etikety, obaly, 
tisky, vazby klasické i netradiční, zpracované různými technologiemi. Nižší 
ročníky získaly především povědomí, co vše odvětví polygrafie nabízí. Třetí 
ročníky poznaly zaměstnavatele, u kterých mohou vykonávat povinnou 
praxi nebo brigádu. Žáci, kteří v letošním roce úspěšně vykonají maturitní 
zkoušku, mají možnost uplatnění – zaměstnání. Žáci aktivně a se zájmem 
komunikovali se zástupci firem. Potěšující je, že v několika firmám se 
žákům představili a věnovali naši absolventi, kteří již nyní dokáží posou-
dit, na co je škola připravila/nepřipravila. Zdůraznili a předali zkušenosti co 
dělat a čeho se vyvarovat, aby žáci byli úspěšní, kreativní, zaměstnatelní, 
a spokojení v oboru, který si zvolili. Akce byla zakončena posezením, kde 
se hovořilo o možnostech, organizaci, vzájemné spolupráci mezi školou 
a spolupracujícími firmami.

Děkujeme za účast společnostem: S&K LABEL spol. s r. o., ETIX, s. r. o.,  
CPI Moravia Books, s. r. o., TOP Print Packaging s. r. o., Papírny Brno a. s., 
Tiskárna Helbich, a. s., T-shock, s. r. o., Knihařství Hác, s. r. o., DGPack s. r. o.

Skvělé zástupkyně Úřadu práce podávaly žákům informace jak postu-
povat, pokud nezískají ihned po dokončení studia zaměstnání.

Mgr. Eva Veselá
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Základy sebeprezentace

Koncem března 2022 jsme pro naše žáky, kteří budou brzy obhajovat svou 
maturitní práci, připravili workshop na téma základy sebeprezentace. 
Smyslem tohoto workshopu byla příprava žáků z pohledu trémy a sebe-
prezentování, umění mluveného projevu a nonverbálního vystupování. 

Program byl realizován ve spolupráci s odborníkem z praxe panem 
Zdeňkem Stejskalem, který pracuje v Horáckém divadle Jihlava a od roku 
2002 vede kurzy zaměřené na rétoriku a umění vystupování na veřejnosti.

Žáci vyslechli poutavou přednáškou zaměřenou na témata jako první 
dojem, tréma a jak s ní bojovat, paměť a jak ji nejlépe využít, řeč těla – 
nonverbální komunikace.

V průběhu přednášky měli žáci možnost si formou praktických cvičení 
vyzkoušet různé techniky jak mluveného projevu, tak i vystupování. Napří-
klad nacvičili vědomý „sebevědomý postoj“, uvědomění si preferovaného 
(vizuálního/auditivního/kinestetického) typu paměti, techniku využití tzv. 
mnemotechnické paměti atd.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence
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SŠG Brno pomáhá Ukrajině a Uzel pomoci

Válečný konflikt na Ukrajině ovlivňuje i naše životy a emoce, a proto jsme 
se rozhodli pomáhat potřebným také v rámci naší školy. 

Díky projektu Podnikavost byla na začátku měsíce března 2022 rea-
lizována materiální sbírka na pomoc lidem z Ukrajiny. Věci, které žáci 
a zaměstnanci nashromáždili, byly převezeny na sběrné místo Klubu ces-
tovatelů Brno a odtud následně převezeny vlakem přímo na Ukrajinu.

Dále v první polovině dubna 2022 realizovali žáci žákovského parla-
mentu finanční sbírku, kterou vyjádřili podporu, solidaritu a dali tak najevo, 
že jim utrpení obětí války není lhostejné. Jako poděkování pro dárce při-
spívající min. částku 50 Kč připravili „placku solidarity“ s ukrajinskou vlaj-
kou a logem školy. Celkem se jim podařilo vybrat částku 8501 Kč, která 
byla odeslána na konto Člověk v tísni SOS Ukrajina 0093209320/0300.

Všem zapojeným dárcům ve výše zmiňovaných aktivitách od srdce 
děkujeme. 

Nedílnou součástí konceptu pomoci Ukrajině je také zapojení do pro-
jektu Buddy – kamarád do nepohody, který jsme díky ochotě žáků Emmy 
Hayduk a Saši Zaskotského rozšířili o pomoc při adaptaci nově příchozích 
žáků z Ukrajiny.

Mgr. Kateřina Dvořáková, koordinátorka žákovského parlamentu
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Jeden svět na školách

Dne 1. dubna 2022 navštívili žáci třídy 1B festival dokumentárních filmů 
Jeden svět na školách. V jeho rámci zhlédli dokument Zatracená práce.

Film skrze příběh zakladatelky TV Dožď mapuje turbulentní vývoj této 
stanice a odkrývá, co obnáší poskytování nezávislého zpravodajství v Puti-
nově Rusku. Kvůli reportážím, v nichž dává prostor protivládním hlasům, 
stanice čím dál víc naráží na odpor režimu. Minulý měsíc bylo vysílání TV 
Dožď zcela zablokováno v souvislosti s informováním o válce na Ukrajině. 
V následné diskusi s proděkanem Filozofické fakulty Masarykovy univer-
zity, odborníkem na problematiku Ruska, si žáci uvědomili, jakou roli hrají 
nezávislá média jako zdroje informací.

Mgr. Dagmar Gallistlová
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Projektový den 2022

Dne 4. dubna 2022 se konal druhý projektový den školního roku 2021/2022. 
Tentokrát si žáci mohli vybrat z 35 zajímavých aktivit, které připravili jed-
notliví vyučující z úseku teorie i praxe. Ohlasy žáků byly opět pozitivní.

Šárka Slavíčková
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Uměleckoprůmyslové muzeum Brno

V rámci náhradního programu v období praktických maturit jsme ve 
středu 6. dubna se třídou GZ a skupinou žáků z 2A navštívili zrekon-
struované Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně. Nová stálá expozice 
s názvem ART DESIGN FASHION nás zaujala moderním pojetím. V atriu 
jsou nové lávky z dílny skupiny Olgoj Chorchoj doplněné výstavou Lucie 
Koldové LIGHTNESS. 

Výstava Jiří Pelcl Design mapuje čtyřicetiletou kariéru předního čes-
kého designéra Jiřího Pelcla. Byly k vidění exponáty z různých materiálů 
od skla po kov. Prohlídka expozic se všem líbila, viděli jsme spoustu krás-
ných designových objektů.

Šárka Slavíčková
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Nedej pokušení šanci

Dne 7. dubna 2022 jsme se s žáky 1. ročníků zúčastnili preventivní akce 
zaměřené na návykové látky a závislosti. Program Nedej pokušení šanci 
organizuje Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Jihomorav-
ského kraje. Letos byl organizován již po dvanácté.

Na programu vystoupili Ing. Radovan Voříšek – vedoucí sociálního 
oddělení Podané ruce, kpt. Ing. Bc. Michal Hanuška – kriminalista Poli-
cie České republiky a por. Mgr. Zdeňka Procházková – preventistka Policie 
České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence
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Sdílení dobré praxe mezi SŠG Brno  
a SŠEE Sokolnice 

Dne 11. května 2022 se pět žákyň z 1A vypravilo na návštěvu Střední školy 
elektrotechnické a energetické Sokolnice. Jednalo se o akci v rámci pro-
jektu IKAP – Sdílení dobré praxe mezi SŠG Brno SŠEE Sokolnice.

Žákyň se ujal pan učitel odborného výcviku, který jim ukázal dílny a veš-
keré zázemí odborného výcviku. Poté děvčata seznámil s nezbytnou troš-
kou teorie a především s bezpečnostními pravidly, kterými se každý elek-
trikář musí řídit. Nechyběly ani různé příběhy – zkušenosti z praxe – po 
jejichž vyslechnutí si člověk lépe zapamatuje, co je a není bezpečné. 

Po teoretickém úvodu se děvčata pustila do práce. Každá z nich si stoupla 
k jednomu panelu – připravenému obvodu vypínače, který předtím zapo-
jili místní žáci. Děvčata všechny dráty nejprve vypojila. Následně bylo jejich 
úkolem je opět zapojit a rozsvítit diodu. A to se nakonec všem podařilo.

Dopoledne strávené na jiné škole se našim žákyním líbilo – dostaly 
možnost podívat se „pod pokličku“ úplně jinému oboru a vyzkoušet si 
něco nového. Odnesly si pár znalostí, které se jim můžou v budoucnu 
v praktickém životě hodit. 

Lucie Vlasatíková
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Poruchy příjmu potravy – workshop

Dne 3. června 2022 proběhl na naší škole workshop na téma poruch pří-
jmu potravy realizovaný lektorkou Centra Anabell Lenkou Procházkovou. 
Program byl realizován na základě zájmu žáků o tuto problematiku. Sešla 
se na něm prima skupina žákyň i žáků napříč ročníky chtivá prohloubit 
své znalosti a diskutovat o všem, co poruchy přijmu potravy obnáší.

Program primární prevence byl veden interaktivní formou a kromě 
poruch přijmu potravy byl tematicky zaměřen na sebeúctu a duševní 
zdraví obecně.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence
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Návštěva Schönbrunnu

Dne 7. června 2022 jsem doprovodila spolu s kolegyní Melichárkovou 
autobus čtyřiceti pěti poznání chtivých studentů do rakouského Schön-
brunnu. I když nám cesta přes Vídeň zabrala více času, než jsme předpo-
kládali, a počasí se na nás pořád nesmálo, celý program exkurze jsme díky 
zkušené průvodkyni a deštníkům zvládli.

Prohlédli jsme si tropický skleník postavený na popud císaře Františka 
Josefa, nejstarší zoologickou zahradu na světě otevřenou díky manželovi 
Marie Terezie, Štěpánu Lotrinskému, barokní zámek sloužící jako letní 
sídlo Habsburků a nedaleké muzeum císařských kočárů.

Věřím, že i příští školní rok se nám podaří v německy mluvící zemi 
navštívit nějakou tu, jak říkají Němci, „Sehenswürdigkeit“, tedy památku 
hodnou našeho zraku. Zamířeno mám tentokrát na Salzburg se Solnými 
doly a Bavorsko s Orlím hnízdem a jezerem Königsee.

Mgr. et Bc. Kateřina Holíková
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Světový den dárců krve

Při příležitosti Světového dne dárců krve dne 14. června jsme se vydali na 
Transfúzní a tkáňové oddělení FN Brno-Bohunice, kde jsme již potřetí 
společně s našimi žáky darovali krev v rámci výzvy vyhlašované žákov-
ským parlamentem „SSG Brno společně aneb Kapka krve pro zdraví 3“.

Součástí programu byl Den otevřených dveří, kde jsme se dozvěděli, jak 
darování krve probíhá a co vše se s krví bezprostředně po odběru děje.

Cílem Světového dne dárců krve je poděkovat dárcům krve a uvědo-
mit si potřebu bezpečné krve a transfúzních přípravků i zásadní význam 
dobrovolného bezpříspěvkového dárcovství krve pro zdraví lidí na celém 
světě.

Letos motto Světového dne zní: „Darování krve je projevem solidarity. 
Připoj se a zachraňuj životy!“

Darovat krev? Stačí se rozhodnout a přijít!
Mgr. Kateřina Dvořáková, koordinátorka žákovského parlamentu
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Letohrad – pobytová sportovní akce

Během maturitních zkoušek naše škola uspořádala pro žáky spor-
tovně zaměřený „chatkový“ pobyt. Ve dvou termínech se akcí zúčastnilo 
160 žáků. Na programu byly hry, výlety, táboráky, ale i osobní volno. Krásná 
příroda a klid dodaly pobytu pohodovou atmosféru. 

Mgr. Pavol Seman
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Vltava

Již podruhé se naše škola vypravila od 14. do 17. června zdolávat Vltavu 
v úseku Vyšší Brod–Zlatá Koruna. Letos se akce zúčastnilo 19 žáků, kteří 
se naučili ovládat loď, číst vodu a dobře mazat proti sluníčku. I přes mírný 
nadstav vodní hladiny a větší množství „cvaknutí“ se čtyřdenní akce 
povedla. 

Mgr Pavol Seman
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Jednodenní cyklovýlet

Máme v úmyslu pravidelně pořádat jednodenní cyklistické výlety, při 
kterých se ujede minimálně třicet kilometrů. Letos se akce uskutečnila 
poprvé. Žáci ujeli čtyřicet kilometrů (Brno – Židlochovice – Brno). Během 
výletu byli účastníci seznámení s bezpečnou jízdou na kole po pozemních 
komunikacích a správnou jízdou ve větší skupině cyklistů.

Mgr Pavol Seman
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Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní

Další ročník „Svátků řemesel a krásy ušlechtilých koní“ se uskutečnil ve 
slunečných víkendových dnech 11. a 12. června v Kunštátu. Naše škola se 
opět zúčastnila a stánek připravila tak, aby prezentovala školu, ale zároveň 
návštěvníkům předvedla, ukázala a prodala výrobky, které žáci v rámci 
odborného výcviku a produktivní práce vytvářejí a zpracovávají. Největší 
zájem byl o brožurky, vazby, potištěné jedinečné textilní tašky nebo trička.

Nejmenší účastníci měli možnost vyrobit svou vlastnoručně namalova-
nou placku a odcházeli vždy s úsměvem, že si odnášejí originál. Atmosféra 
v areálu Panské zahrady byla velmi příjemná, přátelská a uvolněná. Již 
nyní se těšíme na zapojení do 14. ročníku. 

Mgr. Eva Veselá
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Letní přehlídka polytechnických činností

V termínech 18.–22. července a 1.–5. srpna 2022 v čase od 8 do 16 hodin se 
v budově Šmahova 110, Brno-Slatina uskutečnily v rámci projektu IMPLE-
MENTACE KAP JMK II čtyři cykly přehlídek praktických dovedností a čin-
ností. V prvním termínu se zapojilo 40 šikovných dětí, v druhém 17 a 18 
dětí od 8 do 15 let. Účastnici byli rozděleni do pěti skupin a denně rotovali 
mezi nachystanými aktivitami, které připravili učitelé odborného výcviku. 
Ti také účastníky vedli a provázeli všemi rukodělnými pracemi. 

Děti si vytvořily video s vlastní animací, vlastnoručně namalovanou 
placku, odnesly si potištěný vak na záda, vlastnoručně ušitou a zpraco-
vanou polotuhou vazba i sestavené a potažené krabičky „matrjošky“. 
V mezičase vystřihovaly různé objekty, které slepovaly v celek, vybarvovaly 
mandaly na vějíři či zpracovávaly motiv linorytu. Zabavily se kreslením 
pexesa i fotbálkem. Ze zpětné vazby respondentů vyplývá, že aktivity byly 
voleny zajímavě a atraktivně. Děkuji účastníkům tábora, rodičům i všem 
kolegům, kteří se aktivně zapojili do organizace akce. Těším se a věřím 
v další setkání na Střední škole grafické.

Mgr. Eva Veselá
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Soutěž s FabLabem 2021 

Soutěž probíhala od 20. října do 16. prosince 2021. Žáci měli po tuto dobu 
k  dispozici celé prostory FabLabu včetně přístupu ke všem dostupným 
technologiím. Soutěžním úkolem bylo v týmu zpracovat vlastní projekt 
za využití technologií, které Fab Lab nabízí. Mezi tyto technologie patří 
3D tisk, plotr, dřevařská dílna, elektronická dílna, vyšívací stroj a  mnohé 
další. Žáci si zvolili práci na „skládačce“, či spíše modelu moderního domu, 
s  využitím solárních panelů a osvětlení. Jednotlivé díly skládačky pak 
buďto tiskli na 3D tiskárnách, nebo nechali vyřezat na plotru. Věřím, že pro 
ně práce na FabLabu byla obohacující a objevná. Práce v týmu byla i přes 
veškeré technické a zdravotní komplikace na dobré úrovni. Rozhodně to 
byl zážitek a zkušenost a to se cení klidně i víc než samotné vítězství. Toho 
jsme sice nedosáhli, ale 3. místo má také svoje kouzlo.

Bc. Barbara Krásenská

.
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Návrh plakátu EU4U

Soutěž „EU4U” vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, organizáto-
rem soutěže je Odbor publicity a evaluací fondů EU. Účelem soutěže je 
zvýšení informovanosti o fondech EU u mladé generace.

Do čtvrtého ročníku středoškolské soutěže EU4U (2021/2022) se přihlá-
silo rekordních 62 plakátů propagujících zrealizované projekty z fondů EU. 
O vítězích soutěže rozhodla odborná porota.

Na prvním místě skončila žákyně naší školy ze třídy GZ Ivana Polá-
ková, čímž ji s potěšením gratuluji a děkuji za reprezentování naší školy. 
Za umístění na prvním místě získala poukaz do internetového obchodu 
v hodnotě 3000 Kč.

Ondřej Čipera

Přírodovědné 
digitárium - 
návštěvnické 
centrum
Digitárium bude zařízení téměř jako  

z vědecko-fantastického filmu. Nebude  

se jednat o pouhé planetárium k ukazování 

hvězdné oblohy, nýbrž o mimořádnou 

audiovizuální pomůcku. Jedinečné zařízení 

umožní ‘létat’ vesmírem, zobrazit povrchy 

nejrůznějších kosmických těles, ale  

zprostředkuje i jiné vědecké vizualizace.  

Podobná atrakce má po celém světě velký 

úspěch jak u místních obyvatel,  

tak přijíždějících turistů.

POZNEJTE 
VESMÍR

Modernizace ÚAN 
Zvonařka Brno

Obsahem předkládaného projektu je modernizace významného 
brněnského terminálu - Ústředního autobusového nádraží 
Zvonařka - Brno (dále také jen ÚAN Zvonařka Brno).

2014-2020

100 LET ČESKOSLOVENSKA

2018201819181918

ODKAZ T. G. MASARYKA

MUZEUM T.G.M. RAKOVNÍK

Vítězný návrh Ivany Polákové
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COMFOR – vánoční tématika

Soutěž byla vyhlášena prodejcem výpočetní techniky firmou COMFOR 
a soutěžilo se o tři grafické tablety od Wacomu. Soutěž probíhala víceko-
lovým hodnocením. V první fázi zástupci firmy vybrali devět návrhů, které 
umístili na sociální síť facebook a veřejnost svými hlasy rozhodla o třech 
nejlepších. Z těchto finalistů poté vzešel vítěz a celkové pořadí opět roz-
hodnutím zástupců firmy.

Na pomyslné bedně vítězů a krásném druhém místě skončila žákyně 
naší školy ze třídy GZ Nikol Součková. Moc gratuluji a děkuji za utváření 
jména naší školy.

Ondřej Čipera
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Nová vizuální identita Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásilo otevřenou soutěž pro grafické 
designéry s cílem vytvořit novou vizuální identitu města včetně vzniku 
grafického manuálu.

Soutěž se vyhlásila jako dvoufázová, v první fázi anonymní, ve druhé fázi 
neanonymní. Soutěžní návrhy byly hodnoceny odbornou porotou. Sou-
těžní návrh v první fázi soutěže musel obsahovat grafický koncept a sys-
tém vizuální identity, logo/logotyp města a dva příklady podznačky, gra-
fické řešení řady tří plakátů, propagační předměty pro město, textovou 
explikaci. Soutěžní návrhy se odevzdávaly fyzicky vytištěné a současně 
v elektronické podobě na jednom nosiči USB flash disku.

Z naší školy bylo do soutěže odesláno celkem osm návrhů, bohužel 
žádný z nich nepostoupil do druhého kola.

Ondřej Čipera
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Návrh loga Miss-Fit

Jedná se o logo pro skupinové fitness lekce Jumpingu na malých tram-
polínách, které se bude používat převážně na sociálních sítích, na webo-
vých stránkách a také při tvorbě různých propagačních tiskovin. 

Logo nemělo poukazovat jen na jumping, protože by se mohlo 
v budoucnu rozšiřovat o nějaké jiné aktivity – body styling, trx apod. Lekce 
jsou zaměřené hlavně pro ženy. Zadáním bylo, aby se nejednalo o barev-
nou kombinaci růžovo-bílo-černé.

Zadavatel soutěže vybral návrh Alberta Edese ze třídy 4B.
Ondřej Čipera

MISS-FIT
STUDIO

MISS-FIT
STUDIO

MISS-FIT
STUDIO

MISS-FIT
STUDIO

MISS-FIT
STUDIO

MISS-FIT
STUDIO

Vybraný návrh Alberta Edese
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Návrh loga pro společnost GHV Trading

GHV Trading je obchodní firmou zabývající se měřicími přístroji a kompo-
nenty pro rozvaděče nízkého napětí a přenosnými měřícími a testovacími 
přístroji. Po třiceti letech existence by společnost ráda inovovala grafický 
vzhled loga společnosti.

Obchodní ředitel jmenované společnosti byl velice potěšen zaslanými 
pracemi. Někteří ho příjemně překvapili celkovým zpracováním návrhu 
a dokumentu jako celku. Povedených prací se sešlo opravdu hodně 
a nebylo vůbec jednoduché vybírat absolutního vítěze. 

Nicméně vítěz může být pouze jeden. Slíbenou odměnu 3000 Kč zís-
kala Adéla Papáčková ze třídy GZ, čímž jí velice gratuluji a děkuji všem, 
kteří se soutěže zúčastnili.

Ondřej Čipera

Měřící technika
pro rozváděče

Komponenty
pro rozvaděče

Měřící a testovací 
přístroje

Zařízení pro kontrolu 
elektrické bezpečnosti

Měřící technika
pro rozváděče

Komponenty
pro rozvaděče

Měřící a testovací 
přístroje

Zařízení pro kontrolu 
elektrické bezpečnosti

Vítězný návrh Adély Papáčkové
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Soutěž zručnosti mladých knihařů
(školní kolo)

Školní kolo soutěže zručnosti mladých knihařů probíhalo v měsících bře-
zen a duben. Zadáním soutěže bylo zpracovat tři miniatury vazeb, které 
mají spolu tvořit celek. Žáci měli možnost libovolným způsobem zpra-
covat knihařské vazby. Využili tak nejrůznějšího materiálu podle vlastní 
fantazie.

Soutěže se zúčastnili žáci z 1., 2. a 4. ročníku oboru TDZT a KZ. Vazby 
hodnotili žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci SŠG Brno.

Zvítězila Vendula Nguyenová ze třídy KZ, druhé místo obsadila Barbora 
Čepčárová ze stejné třídy. O třetí místo se dělila Nikola Zeinerová a Klára 
Šiková, obě ze třídy 2B.

Šárka Mrkvová
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Soutěž s FabLabem 2022

V průběhu měsíců dubna a května se skupina žáků naší školy zúčastnila 
soutěže v rámci podpory podnikavosti. Soutěž organizuje školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání Lipka ve spolupráci s firmou FabLab. 

Vzhledem k příznivé pandemické situaci mohla soutěž proběhnout od 
začátku do konce prezenčně v prostorách firmy v Brně-Medlánkách. Pro-
gram proběhl v úvodu jako školení na technologie, kdy čtyřčlenné týmy 
z  různých škol v doprovodu učitele poprvé přišly do dílny FabLab Brno. 
Dozvěděly se, jak pracovat s 3D tiskárnami a laserovou řezačkou, jak si 
vybrat ten správný projekt, jaká přesně bude mít soutěž pravidla a  co 
budou muset odevzdat. V příštích týdnech následovaly projektové hodiny, 
kdy týmy už měly prostor pracovat na svém projektu v dílně. V tento časový 
úsek jim byla k dispozici odborná asistence, která týmům byla nápomocná 
např. při ovládání stojů nebo při práci s designem projektů. V závěru sou-
těže se potkaly všechny týmy a prezentovaly své projekty. Porota poté 
vybrala ty nejzdařilejší. Jejich autoři byli ohodnoceni věcnými cenami. 
Celou soutěží provázel žáky zaměstnanec FabLabu a pověřený pracovník 
pan Dvořáček. Informoval žáky o možnostech projektů, objednával pro ně 
materiál, byl jim nablízku s radou ohledně zpracování a nápomocen v praxi 
při samotné výrobě. Žáci během šesti týdnů v rámci projektových hodin 
vytvořili působivou deskovou hru. Její zpracování bylo natolik zajímavé 
a propracované, že získali první místo, cenu publika. 

Tento projekt byl pro žáky velmi přínosný a zajímavý. Měli možnost si 
v praxi vyzkoušet moderní technologie a jejich rozmanité možnosti, udě-
lat si představu o finančním rozpočtu projektu. Ze zpětné vazby od žáků 
je zřejmé, že svou účast nevidí jako ztrátu času, ale spíš seznámení s mož-
nostmi, které by v budoucnu mohli využít.

Bc. Eva Horňáková
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Plakát na téma: „Radost a smích 2.0“ 

Je mi potěšením oznámit, že v soutěži společnosti Konica Minolta s návr-
hem digitálně zpracovaného plakátu na téma „RADOST A SMÍCH 2.0“ 
postoupila mezi TOP5 finalistů žákyně naší školy ze třídy 3A Vendula 
Šimíčková.

Práce pěti semifinalistů byly vytištěny na zařízení AccurioJet KM-1e 
a poté vystaveny na stánku Konica Minolta na veletrhu Reklama Polygraf 
Obaly, který se uskutečnil od 3. do 5. května 2022 v PVA Expo Praha.

Nejlepší práce tak viděly stovky návštěvníků výstaviště, kteří mohli hla-
sovat pro tři nejlepší návrhy plakátů!

Na stánku Konica Minolta (2C09 v Hale 2) probíhalo 5. května vyhlášení 
tří vítězů soutěže.

Tímto Vendy nesmírně gratuluji! Drželi jsme palce během finále, ve 
kterém skončila na 4.–5. místě.

Ondřej Čipera

Plakát Venduly Šimíčkové
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Firemní dny Jihomoravského kraje

Dne 10. května se konal druhý ročník soutěže s názvem „Firemní dny Jiho-
moravského kraje“. Do soutěže se zapojilo celkem 10 středních škol, z nichž 
za naši bojovali: E. Kreutzerová (1A), B. Langová, A. Černá, M. Gardavská (2A), 
K. Hlubinková, V. Úšelová (P3) a K. Halász (3A). Akce se konala pod taktovkou 
JA Czech a Environmentálního centra Lipka v zázemí Vida! Science centre.  

Žáci se ihned po příchodu rozřadili do skupin tak, aby se soutěžící vzá-
jemně neznali. V takto vytvořených týmech společně řešili zadaný úkol, 
přičemž museli zohlednit proveditelnost projektu, jeho finanční stránku, 
udržitelnost a celkový přínos pro Jihomoravský kraj. V letošním ročníku 
měli žáci za úkol vymyslet projekt, který by vylepšil podmínky pro život 
v  Jihomoravském kraji. Po bouřlivém brainstormingu měli soutěžící za 
úkol svůj nápad detailně rozepsat do formuláře, vytvořit co nejpoutavější 
prezentaci a tu následně přednést odborné porotě. Aby v tom žáci nebyli 
úplně sami, byl ke každému týmu přiřazen odborný mentor, který radil 
s postupem a tým usměrňoval. 

Vítězem kategorie „Nejlepší prezentace“ se stal tým „CYKOLOM“ s naší 
reprezentantkou M. Gardavskou, jenž se zaměřoval na možnosti mimobr-
něnského sdílení kol. Kategorii „Nejlepší podnikatelský nápad“ vyhrál tým 
s názvem „TOŽ OKOŠTUJ“ s B. Langovou, kde jádrem projektu byla apli-
kace na podporu turistiky se stejným názvem. Absolutním vítězem roč-
níku byl vyhlášen tým „WATER SPOT“ s A. Černou, který měl za cíl vytvo-
řit přírodní rezervaci pro děti s rodinami a tím i dostat vodu na potřebná 
místa v naší krajině. 

Všem zúčastněným patří velké uznání, protože se nebáli přihlásit do 
soutěže, se kterou neměli zkušenost a v neposlední řadě se v konkurenci 
ostatních škol, které mají řešení podobných úkolů přímo v  osnovách, 
nenechali zahanbit, naopak.

Mgr. Michal Robotka
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Moje veličenstvo kniha 2022

EkoCentrum Brno vyhlásilo již 18. ročník soutěže o nejoriginálnější vlast-
noručně vytvořenou knihu.

Kniha musela obsahovat pouze autorské, dosud nepublikované dílo. 
Zpracování knižní vazby nebylo nijak omezeno.

Soutěže se zúčastnila Kateřina Beňáková ze třídy 2B s vlastní pohád-
kou Čaroobchod. Hlavní postavou je chlapec jménem Evan, který vlastní 
obchůdek s kouzly a čeká na svého nástupce z lidského světa. Teprve 
desetiletého Toma okouzlila výloha Čaroobchodu, před očima se mu 
zhmotnil svět kouzel a divokých oživlých knih. Dostal šanci stát se čarodě-
jem. Již první kouzlo se zvrtlo a mladý učeň bez jakýchkoliv zkušeností byl 
tvrdě hozen do světa plného nebezpečných čar a kouzel. Žákyně zhoto-
vila jednoduchou lepenou vazbu s vlastními ilustracemi.

Slavností vyhlášení výsledků proběhlo 20. května 2022.
Šárka Mrkvová
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Prevencí proti nemocem

V rámci „Brněnských dnů prevence“ vyhlásilo město Brno výtvarnou sou-
těž určenou pro žáky základních a středních škol v Brně. Tematicky byla 
soutěž zaměřena na prevenci a péči o zdraví. Žáci si mohli vybrat z nejrůz-
nějších témat. Na vybrané téma pak vytvořili plakát, ve kterém znázornili 
jak příčinu onemocnění, tak také to, jak mu předcházet.

Celkem žáci naší školy vytvořili 49 plakátů. Z těch se poté pomocí hlasování 
žáků a učitelů vybralo deset nejlepších prací, které byly poslány do soutěže.

V kategorii středních škol se na krásném 2. místě umístil plakát Jůlie 
Andreášové z 2B.

Slavnostní vyhlášení vítězů se uskutečnilo v úterý 14. června v Masary-
kově onkologickém ústavu. Součástí vyhlášení vítězů a jejich ocenění bylo 
také zahájení výstavy vítězných výtvarných děl. 

Barbora Baňářová, Šárka Slavíčková

Oceněný plakát Jůlie Andreášové
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Obraz pro Fenix

Odborná komise ve složení Katherine Kastner, Lucia Lettenmayerová, 
Denisa Kujelová, František Kinský a Michal Horáček vybrala finální kolekci 
do soutěže o nejkrásnější „Obraz pro Fenix“ roku 2022. Letos se sešlo přes 
650 nádherných obrazů. I v letošním soutěžení se utkají naše žákyně. Mezi 
vybranými jsou i tři díla našich žákyň: Viktorie Škapíkové, Elišky Desákové 
a Kateřiny Janouškové, která postupují do dražby. Benefiční Dražba pro 
Fenix se uskuteční 24. listopadu 2022 v divadle Reduta v Brně. 

Mgr. Eva Veselá

Vybrané obrazy

Viktorie Škapíkové,

Elišky Desákové,

Kateřiny Janouškové
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Soutěž PRINT STAR Bratislava 2022

Ve čtvrtek 23. června jsme se dvěma žáky 2. a 3. ročníku Tomášem Vint-
rem a Alešem Moravcem vyrazili na soutěž Print Star, kterou pořádá SOU 
Polygrafické v Bratislavě. Organizace soutěže nás mile překvapila, vše 
bylo připraveno a časový harmonogram na minutu dodržován. Této sou-
těže se ještě zúčastnily dvojice ze škol v Olomouci, Praze, Bratislavě a srb-
ském Bělehradu.  

Druhý den po snídani hosty slavnostně přivítal místní pan ředitel Šípa.
Potom následovalo seznámení s pravidly soutěže a vylosování konkrét-
ních témat na přesně určených tiskových strojích. Žáky čekalo míchání 
barev a připravené kovolisty s vylosovaným návrhem. Naši žáci ukázali, že 
tento úkol nebyl nad jejich síly. Stejně tak zvládli i výsek vytištěné krabičky 
na stroji Grafopress. 

Po večeři jsme jeli autobusem cestou přes Slavín a rezidenční čtvrť až 
na Bratislavský hrad. Potom následovala asi hodinová procházka starým 
městem, kde nám průvodce řekl plno zajímavostí z historie města. 

V sobotu ráno po snídani následovalo slavnostní vyhlášení. Vítěze určila 
komise sestavená z řad odborníků v polygrafickém průmyslu. Vítěz může 
být jen jeden. Stal se jím šikovný žák z řad domácích, ale jsem přesvěd-
čen, že naši žáci tomuhle ocenění nebyli až tak daleko. Určitě se této sou-
těže lze účastnit i do budoucna, neboť má vysokou úroveň. 

 Ondřej Krejčí
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Redesign loga pro Český svaz včelařů 

Český svaz včelařů vyhlásil soutěž na redesign – zjednodušení loga. Sou-
časné logo je ze sedmdesátých let minulého století a svojí podrobností 
a  jemnými detaily technicky nevyhovuje možnostem tisku na malé 
předměty. Návrh redesignu stávajícího loga ČSV by měl vystihovat pod-
statu stávajícího loga v jednodušší a technicky uchopitelnější formě. Jde 
zejména o nápad, který, bude-li vybrán, bude dále rozpracován. Nové logo 
by mělo být jednoduché, srozumitelné a minimalistické. Do tvorby loga 
se zapojili žáci prvního, druhého a třetího ročníku oboru RGM. Z naší školy 
bylo odesláno 21 návrhů. 

Na ČSV bylo posláno celkem 62 návrhů. Žádný z návrhů však nezískal 
na řádném zasedání Republikového výboru ČSV většinu hlasů a výsled-
kem projednání svazu bylo zůstat u dosavadního loga a k němu vytvořit 
logomanuál.

Šárka SlavíčkováUkázka prací


