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Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) § 10, odst. 3 a Vyhlášky č. 15/2005 Sb., 
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního 
hodnocení školy § 7 odst. 1 a 2 v platném znění.
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V uplynulém školním roce vrcholil program Erasmus+, proběhlo několik zahra‑
ničních návštěv studentů i pedagogů, další zahraniční výjezdy proběhly v rámci 
ostatních výzev a projektů. Podařilo se nám tak přiblížit studentům a pedago‑
gům způsoby výuky na školách v zahraničí, dalším přínosem bylo poznávání 
cizojazyčného prostředí a kulturně historických souvislostí ve vybraných zemích. 
Vyvrcholením dvouletého projektu bylo pracovní setkání partnerů na naší 
škole, které proběhlo v březnu. Setkání se zúčastnilo 24 studentů a pedagogů, 
bohatý program byl doprovázen rozsáhlou fotografickou výstavou z Portugal‑
ska a Řecka, tak jak je zaznamenali naši studenti a pedagogové. Jsem velmi 
rád, že se nám daří udržovat trend častých zahraničních pobytů a výjezdů, ať 
již to jsou malířské plenéry, fotografické akce v Linci, návštěvy partnerských 
škol, odborných výstav a dalších akcí. Také se dále rozvíjí spolupráce s novými 
zahraničními partnery a v následujícím roce se budeme rozhodovat, kam a do 
jakých zemí budeme směřovat naše další zahraniční aktivity. Škola v tomto 
roce úspěšně zakončila také další projekty v rámci výzvy OP VVV, tzv. Šablony, 
v následujícím roce budou končit udržitelnost dva velké projekty. Uzavře se tak
jedna etapa aktivit, které významně ovlivnily školu a její prostředí a během 
které vznikla velká řada kvalitních výstupů. V rámci těchto aktivit byla vý‑
znamně rozšířena spolupráce s kláštery, ale i dalšími partnery. V době prázdnin 
se např. realizovalo letní kino v klášterních zahradách, které se těšilo velkému 
zájmu veřejnosti.
Pro udržení a posílení počtu žáků, došlo k zásadním změnám v koncepci výuky 
oboru Grafický design, který byl rozdělen na dva ŠVP. Talentové zkoušky na 
Grafický design již tedy v tomto roce proběhly pro zaměření Užitá grafika 
a Design knihy a papíru. V této souvislosti byly také připraveny, zrekonstruo‑
vány a vybaveny nové ateliéry pro Design knihy a papíru.
Dále byla vyměněna podlahová krytina v ateliérech a počítačové učebně, 
která následně prošla kompletní rekonstrukcí. V tomto školním roce byla také 
dokončena rozsáhlá rekonstrukce rozvodů vysokorychlostního internetu, včetně 
nové místnosti pro server, došlo k propojení všech budov a dalším souvisejícím 
úpravám. Pro vyhovění požadavků GDPR byly nově zřízeny wifi pointy v bu‑
dovách, které jsou přístupné žákům adresně, pouze na základě individuálního 
hesla. Všechny tyto úpravy zlepšují zásadním způsobem kvalitu výuky i školního 
prostředí. Věřím, že všechny tyto aktivity a změny se pozitivně projeví na dob‑
rém klimatu školy a že všichni žáci a jejich pedagogové využijí kvalitní zázemí 
školy pro svoji další práci, která školu prezentuje na veřejnosti a která se pořád 
setkává se značným ohlasem. Přehled všech těchto aktivit v uplynulém školním 
roce je součástí této výroční zprávy, ze které je patrné, kolik akcí a výstupů 
jsme stihli za jeden školní rok. Myslím, že je to zajímavé čtení a děkuji všem 
kolegům, žákům a partnerům, kteří se na těchto akcích podíleli.

Ing. Martin Busta ředitel
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Název:
Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České v Českém Krumlově, 
Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov

Identifikátor zařízení: 600 008 240
IČ: 60084286

Adresa: Tavírna 109, Český Krumlov 381 01
Odloučené pracoviště: Latrán 50 (areál klášterů)

Telefon: 380 711 417, 380 717 671
E ‑mail: sups@supsck.cz

Webové stránky: www.supsck.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích
Právní forma: příspěvková organizace
Ředitel školy: Ing. Martin Busta
Statutární zástupce ředitele školy: MgA. František Postl
Zástupce ředitele školy: Mgr. Jan Kubeš
Školská rada: MgA. Jan Mahr, Ing. Miroslav Reitinger, PhDr. Pavel Slavko
Škola byla zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou
dne 1. ledna 1992.

 
 
 
 
1. Základní údaje o škole
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Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České byla založena v roce 
1990 v Českém Krumlově, městě se staletou uměleckou a kulturní tradicí.
Patronkou školy se stala symbolicky sv. Anežka z rodu Přemyslovců, žena se 
všestranným rozhledem, která podporovala umění a vzdělanost.
Bezprostředním podnětem pro založení školy byl tehdejší stav památek v uni‑
kátním středověkém jádru města (památka 1. kategorie zařazená na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví Unesco), který se nacházel ve 
vysokém stupni zchátralosti a jeho zanedbaný stav potřeboval kvalifikované 
odborníky. Hlavní ideou studia se stala integrita historie, filozofické a vý‑
tvarné vzdělanosti s řemeslně ‑technologickou dovedností, pojímaná prostřed‑
nictvím komunikace s památkou v kontextu současnosti.
Střední uměleckoprůmyslová škola poskytuje svým žákům odborné vzdělání 
spojené se všeobecným vzděláním, upevňuje, formuje a rozvíjí jejich hodnoto‑
vou orientaci.

Základním cílem školy je rozvoj vědomosti, dovednosti, schopnosti, postojů 
a hodnot, které žáci získali v základním vzdělání. Poskytnout jim kvalitní od‑
borné vzdělání, vytvořit předpoklady pro pokračování v navazujícím vzdělá‑
vání a přípravu pro výkon povolání.

Rozvíjet osobnost každého studenta, aby byl schopen samostatně myslet, 
svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše 
v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Kromě 
realizace klíčových dovedností vyučující vedou své žáky k trpělivé, soustavné 
a hodnotné práci a usilují o to, aby žáci byli schopni nést odpovědnost za 
přijatá rozhodnutí a kvalitu vykonané práce.

Na všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností 
a praktických dovedností žáků, s důrazem na osvojení tradičních i moderních 
technologických postupů. Vzhledem k důrazu, který je kladen na zvládnutí 
klasických technologických postupů a značný počet prací z oblasti kopií 
a replik uměleckořemeslných předmětů v některých oborech, jsou jejich ab‑
solventi připraveni také na práci v oblasti restaurování památek. Ve vyšších 
ročnících jsou žáci vedeni k samostatné výtvarné činnosti a zároveň je v nich 
pěstován individuální tvůrčí přístup. Výuka je doplňována širokým výtvarným 
základem včetně grafické práce s počítačem.

Škola sídlí ve dvou budovách vlastněných zřizovatelem a jednu budovu má 
v nájmu, jejím vlastníkem je Město Český Krumlov. Všechny školní budovy jsou 
v Českém Krumlově.

V současné době má škola k dispozici 40 učeben, z toho 30 odborných 
učeben (kreslírny, počítačové učebny, modelovny, chemická laboratoř, učebny 
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DVK, truhlářské dílny, ateliéry jednotlivých oborů, venkovní ateliéry, učebny 
počítačové grafiky, tiskové a reprografické pracoviště, grafická pracoviště na 
oborech, multimediální učebny, pracoviště 3D tisku, apod.). Škola je technicky 
nadstandardně vybavena.

Pro výuku a potřeby žáků i pedagogů má škola k dispozici 102 PC, 30 MAC, 
12 notebooků, 14 tabletů a 3 servery. Programové vybavení odpovídá poža‑
davkům jednotlivých oborů. 132 počítačů je připojeno na internet.

Výuku v jednotlivých předmětech zefektivňují i další učební pomůcky jako 
dataprojektory, videorekordéry, vizualizéry apod., 3 učebny jsou vybaveny 
interaktivními tabulemi. Vyučující mají k dispozici přenosné videokamery, tab‑
lety, fotoaparáty, přehrávače, počítače, tiskárny, kopírky, a další vybavení.
Žáci hojně využívají školní knihovnu s více než 6806 knižními jednotkami, 
z toho je 187 audiovizuálních nosičů. Škola využívá tělocvičnu a jídelnu Inte‑
grované střední školy v bezprostředním sousedství.

V roce 2000 byla SUPŠ sv. Anežky České vybrána a zařazena do asociace 
škol přidružených k UNESCO.
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82‑41‑M/01 Užitá malba
ŠVP Klasická malba a nové technologie

82‑41‑M/002 Užitá fotografie a média
ŠVP Užitá klasická a digitální fotografie

82‑41‑M/03 Scénická a výstavní tvorba
ŠVP Scénická, interiérová a výstavní tvorba

82‑41‑M/05 Grafický design
ŠVP Grafický design

82‑41‑M/16 Kamenosochařství – kamenosochařská tvorba
ŠVP Kamenosochařská tvorba

pro 1. – 4. ročník:
ŠVP příslušných oborů

Kamenosochařství  20
Grafický design   59
Scénická a výstavní tvorba 29
Užitá fotografie a média 42
Užitá malba   38
Celkový počet   188

 
 
 
 
2. Přehled oborů

a) aktivní obory ve školním roce 
2018/2019

b) učební plány

c) počty studentů k 30. 9. 2018
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ředitel školy Ing. Martin Busta
zástupce ředitele školy, statutární zástupce MgA. František Postl
zástupce ředitele školy Mgr. Jan Kubeš
vedoucí odloučeného pracoviště MgA. Jan Mahr

Mgr. Hana Cardová
Mgr. Ludmila Hošnerová
Mgr. Milan Konrád
Mgr. Jan Kubeš
Mgr. Jan Rotrekl
PhDr. Jana Dvořáková
Mgr. Alena Vachušková

Mgr. Josef Neubauer
MgA. Jan Chovanec
Josef Musil
Mgr. Ivan Maurer

Vyučující specializovaných odborných předmětů:

MgA. Radek Doško – vedoucí oboru
MgA. Iveta Bradáčová
Marek Borsányi
Ing. Martin Busta
MgA. Karel Dvořák
MgA. Barbora Heřmanová
MgA. Věra Chovancová
MgA. Kateřina Zemanová

MgA. František Postl – vedoucí oboru
Barbora Bohuslavová
Ing. Jan Kříž

MgA. Jan Bobáň – vedoucí oboru
Ing. Vratislav Jerhot
Jan Kreml
MgA. Tereza Bečvářová
Pavel Krejčí

MgA. Jan Mahr – vedoucí oboru
MgA. Rozálie Kirschová
Otakar Šolc
MgA. Zdeněk Stolbenko

 
 
 
 
3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Vedení školy

Vyučující všeobecně vzdělávacích 
předmětů

Vyučující odborných předmětů

Grafický design

Kamenosochařství,
kamenosochařská tvorba

Scénická, interiérová
a výstavní tvorba

Užitá klasická 
a digitální fotografie
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Mgr. Eva Výborná akad. mal. – vedoucí oboru
MgA. Věra Chovancová
Mgr. Michal Rádl akad. mal.
Bc. Michal Vavrečka

Romana Kanzlerová – vedoucí ekonomického úseku, sekretariát
Jitka Smutková – ekonom

Jaroslava Maláková – školnice
Jaroslav Patkány – údržba
Mgr. Josef Neubauer – správce počítačové sítě
Pavel Božoň – správce areálu klášter
Ludmila Sikorová – uklízečka
Petra Kahovcová – uklízečka
Marie Velíšková – uklízečka 
Marta Wernerová – uklízečka
Ludmila Vondrovská – uklízečka

Užitá malba – klasická malba 
a nové technologie

Technicko ‑hospodářští pracovníci školy

Provozní zaměstnanci školy
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Protokol o průběhu talentových zkoušek a přijímacího řízení 
pro školní rok 2019/2020

82‑41‑M/05 Grafický design – Užitá grafika
82‑41‑M/05 Grafický design – Design knihy a papíru
82‑41‑M/16 Kamenosochařství – kamenosochařská tvorba
82‑41‑M/03 Scénická a výstavní tvorba – scénická, interiérová a výstavní 
tvorba
82‑41‑M/02 Užitá fotografie a média – užitá klasická a digitální fotografie
82‑41‑M/01 Užitá malba – klasická malba a nové technologie

3. ledna 2019 a 4. ledna 2019

Grafický design – Užitá grafika   30
Grafický design – Design knihy a papíru  11
Kamenosochařství    9
Scénická a výstavní tvorba   16
Užitá fotografie a média   33
Užitá malba     32
Celkem      131

Grafický design ‑ Design knihy a papíru  4 z toho omluveno 2
Užitá fotografie a média   4 z toho omluveno 3
Užitá malba     3
Celkem      11 5

Grafický design – Užitá grafika   18
Grafický design – Design knihy a papíru  10
Kamenosochařství    9
Scénická a výstavní tvorba   16
Užitá fotografie a média   17
Užitá malba     17
Celkem      87

náhradní termín pro omluvené

21. ledna 2019

Grafický design – Design knihy a papíru  2
Užitá fotografie a média   3

 
 
 
 
4. Údaje o přijímacím řízení

Talentové zkoušky pro obory

Termín konání

Počet přihlášených

Nedostavilo se

Přijatí uchazeči

Termín konání

Počet uchazečů
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Grafický design – Design knihy a papíru  1
Užitá fotografie a média   1

Grafický design     1
Užitá fotografie a média   2

Grafický design – Užitá grafika   18
Grafický design – Design knihy a papíru  10
Kamenosochařství    9
Scénická a výstavní tvorba   16
Užitá fotografie a média   19
Užitá malba     17
Celkem      89

Grafický design – Užitá grafika   14
Grafický design – Design knihy a papíru  7
Kamenosochařství    5
Scénická a výstavní tvorba   10
Užitá fotografie a média   11
Užitá malba     12
Celkem      59

Podáno odvolání – Grafický design – Užitá grafika 1
Přijat na odvolání – Grafický design – Užitá grafika 1
Podáno odvolání – Užitá fotografie a média 5
Přijat na odvolání – Užitá fotografie a média 5

Grafický design – Užitá grafika   1
Užitá fotografie a média   4

Grafický design – Užitá grafika   5
Užitá fotografie a média   2
Užitá malba     1
Celkem      8

Grafický design – Užitá grafika   10
Grafický design – Design knihy a papíru  7
Kamenosochařství    5
Scénická a výstavní tvorba   10
Užitá fotografie a média   13
Užitá malba     11
Celkem      56

 
 
 
 

Nedostavilo se

Přijatí uchazeči

Počet přijatých uchazečů celkem

Zápisový lístek odevzdalo

Odvolání proti rozhodnutí 
o nepřijetí ke studiu

Zápisový lístek odevzdalo

Zápisový lístek vyžádalo zpět

Zápisový lístek celkem odevzdalo
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 1.A  26    3      19        3          1

 1.B  27    2      20        5          1

 2.A  24    1      20        3          3

 2.B  20    3      15        2          0

 3.A  21    4      15        2          1

 3.B  21    1      20        0          0

 4.A  20    0      17        3          1

 4.B  17    2      4        1          1

snížená známka CHO 15

pochvala ředitele 8

pochvala TU  33

pochvala VO  4

důtka ředitele  11

důtka TU  38

napomenutí TU  0

podmín. vyloučení 7

 
 
 
 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání

2. pololetí 2018/2019
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oprávněných  8 5 0 2 9 7

písemky   8 5 0 2 9 7

praktická  8 5 0 2 9 7

ústní   8 5 0 2 9 7

vyznamenaní  0 0 0 0 0 0

prospěli   3 2 0 1 5 5

neprospěli  5 3 0 1 4 2

oprava povol.  5 3 0 1 4 2

září   5 3 1 1 4 2

prospěli září  0 1 1 1 3 0

oprávněných  4 3 1 1 5 3

celá zkoušká  1 0 0 0 0 1

vyznamenání  0 0 0 0 0 0

prospěli   0 1 1 1 3 0

neprospěli  4 2 0 0 2 3

oprava povol.  4 2 0 0 2 3

náhradní termín    jaro 20

 
 
 
 
6. Údaje o výsledcích maturitních zkoušek

Květen 2019

Září 2019
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Prevence rizikového chování

Ve školním roce 2018/19 probíhal v naší škole celoroční komplexní program 
prevence rizikového chování. Tímto programem se škola snaží seznámit žáky 
s důsledky rizikového chování a nabídnout alternativní možnosti bez negativ‑
ních dopadů.

›› Zdraví žáků (drogová tématika, závislosti, aktivní odpočinek, zdravý
životní styl…)
›› Studium (záškoláctví, motivace ke studiu, učení…)
›› Osobní rozvoj (poznávání sebe sama, posilování sebevědomí,
ujasňování si vlastních hodnot a cílů…)
›› Sociální dovednosti (komunikace, řešení konfliktů…)
›› Šikana, kyberšikana, rasismus, xenofobie atp.

Prvotní akcí pro studenty je vždy na začátku školního roku v prvním ročníku 
adaptační kurz. Opět za spolupráce s Centrem pro Pomoc Dětem a Mládeži 
(CPDM) v Českém Krumlově jsme se mohli rozdělit na dvě skupiny. Jedna 
skupina, jedna třída se přemístila se zaměstnancem CPDM do jejich sídla na 
Špičáku = BOUDA a druhá třída zůstala na budově A, pro případ špatného 
počasí, aby se mohli uchýlit do tělocvičny. Různými společenskými soutěžemi 
a hrami se seznamovali a zjišťovali různé informace a vlastnosti o budoucích 
kamarádech a spolužácích v nové třídě na nové škole.

Někteří naši studenti dojíždějí z daleka, jsou na internátu nebo na privátech 
a po škole často nevědí co s volným časem. Tak přesně pro tyto nám zaměst‑
nanci CPDM připravili přednášky, kde přestavili jejich organizaci, která nabízí 
studentů zdarma prostory pro realizace různých nápadů, projektů apod. Ať 
se již jedná o muziku, PC, různé hry, mezinárodní spolupráce apod.

Průběžně během školního roku se studenti v rámci předmětu Základy ekolo‑
gie komunikují o zdravém životním stylu, funkci a činnosti lidského organismu, 
škodlivém působení tabákového kouře a alkoholu na lidský organismus. Dů‑
raz je kladen zejména na věk, kdy lidé začínají experimentovat s konzumací 
alkoholu a kouřením v mladém věku, když je jejich tělo ještě ve vývinu.

Aby ti aktivnější studenti nemuseli stále sedět v lavicích, tak pro rozptýlení 
organizujeme pravidelné sportovní turnaje v rámci naší školy. Stalo se již 
tradicí, že před Vánoci hrajeme florbalový turnaj 3 × 3 na malé branky bez 
brankařů, turnaj v Ringo, badmintonu nebo fussvolejbale.

V duchu hesla „když máš co dělat, nemáš čas na neřesti“ se se studenty 
pravidelně na jaře zapojujeme do akce Ukliďme svět, kterou specifikujeme na 
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Komplexní preventivní program se 
zaměřuje hlavně na tyto oblasti
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Ukliďme Český Krumlov. Tentokrát jsme uklízeli svah nad Novým Spolím, na 
sídlišti Plešivec, za paneláky nad základní školou. Druhá skupina opět uklidila 
okolí naší školy, kolem budovy B a svah u hlavní silnice směrem k a autobu‑
sovému nádraží, kudy se studenti pravidelně pohybují.

Pro objevení, pro mnoho studentů neznámého vyrážíme pravidelně na letní 
výcvikový kurz. Opět jsme vyrazili na Šumavu a okolí Lipenské přehrady. 
Museli jsme změnit ubytování, ale i s tím jsme si nakonec poradili. Týden plný 
sportovních zážitků jako cykloturistika po lipenské magistrále, vodní turistika 
na horní části Vltavy, lanové centrum nebo Paintball, byly snad pro všechny 
zúčastněné dobrým zážitkem. A hotelový bazén, který po „náročných“ dnech 
byl zaslouženou odměnou.
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Pomocí environmentální výchovy vedeme studenty k pochopení komplexnosti 
a složitosti vztahu člověka k životnímu prostředí a jsou podporováni v aktivní 
účasti na ochraně a citlivém utváření životního prostředí kolem nás. Envi‑
ronmentální výchova se věnuje základním podmínkám života, ekosystémům 
a vztahu člověka k okolnímu prostředí a souvislostem lidských aktivit s pro‑
blémy životního prostředí.
V současné době je environmentální výchova nedílnou součástí vzdělávacího 
procesu a zasahuje do různých předmětů, jako například do základů ekolo‑
gie, tělesné výchovy, chemie, fyziky apod. Společným cílem je poznání přírody 
a jejich zákonitostí ve spojení s produkční činností člověka, výchova odpo‑
vědného a uvědomělého postoje k životnímu prostředí, což se stává před‑
pokladem šetrného ekologického chování vzhledem k životnímu prostředí. 
Zejména v moderní společnosti jsou velmi častá témata ať zdravý životní styl, 
civilizační choroby, globální oteplování planety moderně nazýváno změny 
klimatu, recyklování většiny odpadu, obnovitelné zdroje energie nebo v po‑
slední době sucha, nedostatek vody, velmi časté výkyvy počasí, extrémní 
mrazy, horka a výskyt přívalových dešťů, bouřek, hurikánů, tornád a s nimi 
souvisejících záplav a povodní.
Značná pozornost je pak věnována formě výchovné, kde se studenti aktivně 
účastní činností zaměřených na ochranu životního prostředí a to jak v rámci 
vyučování, tak i ve volném čase s cílem seznámit se s ekologickými problémy, 
vybudovat snahu podílet se na jejich řešení. Snahou je vychovat ekologicky 
šetrného spotřebitele a člověka zodpovědného a kultivovaného. Nedílnou 
součástí je pohyb v přírodě, budování vztahu k přírodě, vlastnímu zdraví 
a k pohybu.
Před školou a uvnitř budovy školy jsou rozmístěny kontejnery resp. nádoby 
na tříděný odpad a žáci jsou důsledně vedeni k jejich používání. K tématům 
ekologického žití a RECYKLACE žáci 1. ročníku vytváří plakátky, další prací 
se studenti vyjadřují na téma ZTLUM, VYPNI, RECYKLUJ, A CHOĎ. Na jaře 
pak vtipnou formou kreslí obrázek na téma ekologického chování a jednání. 
Vybrané práce jsou vystaveny v prostorách školy.

V rámci adaptačního dne se ve spojení předmětů základy ekologie a tě‑
lesná výchova studenti prvního ročníku společně s třídním vydali na vycházku 
na Křížovou horu, ze které je krásný pohled na historické centrum Českého 
Krumlova. Procházkou do kopce byli studenti značně unaveni, ale „táhla“ je 
povzbudivá slova pedagogického doprovodu ve smyslu, že pak už půjdou 
pouze z kopce. Na vrcholu byli velmi rádi za následný odpočinek a po něko‑
lika seznamovacích soutěžích jsme se vydali zpět do města.

Na začátku listopadu se vyučující předmětu základy Ekologie zúčastnil semi‑
náře pořádaného s pomocí Jihočeského kraje a firmou EKO–KOM odborného 
semináře, kde se probírala témata zejména v oblasti třídění odpadu, co třídit 
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a co ne, do jakých kontejnerů co patří a co už ne. Dále pak co se s jednotli‑
vými druhy odpadů dále děje, jak se s ním zachází, co všechno bohužel končí 
na skládkách, ačkoli by se to mohlo někomu ještě hodit, co se dále děje na 
dotřiďovacích linkách, kam se dostávají materiály z barevných kontejnerů, 
co vše se dá ještě použít jako druhotná surovina. Většina účastníků byla 
udivena, co všechno kolem nás je již z mnohdy i několikrát recyklovaného 
materiálu. Nedílnou součástí semináře byla exkurze do firmy Marius Pedersen, 
která se v našem okolí stará o tříděný odpad. Ta sídlí u Borovan a zde mají 
právě dotřiďovací linku, na které se dělí např. plast na dále zpracovatelné, 
dle teploty tání na tvrdé a měkké plasty nebo již nepoužitelné jako jsou 
např. různé folie, igelitové pytlíky nebo velmi znečištěné obaly.

Exkurze do jaderné elektrárny Temelín byla v plánu během druhého pololetí, 
kdy se v předmětu Základy ekologie studenti zabývají obnovitelnými a ne‑
obnovitelnými zdroji energie, ale při lednovém telefonátu bylo zjištěno, že 
termíny exkurze přímo do JET – ne pouze do informačního centra, kam jezdí 
na exkurze základní školy, jsou beznadějně obsazené až do konce června. 
Takovýto obrovský zájem nás velmi zaskočil. Nakonec paní z infolinky obje‑
vila termín, který byl ihned po jarních prázdninách 12. 2. 2019, který původně 
objednaná škola na poslední chvíli zrušila, tak jsme dostali příležitost k ná‑
vštěvě ještě v tomto školním roce. Z důvodů bezpečnosti je kapacita skupiny 
omezena na max. 30 studentů a 2 pedagogy, nemohli se tedy zúčastnit 
všichni studenti prvních ročníků, nakonec jeli jenom ti, kteří měli zájem. JET 
dokonce v rámci propagace jaderné energie přispívá na dopravu, čili my 
jsme zaplatili pouze jednu cestu, druhou a čekací dobu autobusu uhradili oni. 
Někteří studenti se neúčastnili údajně z důvodu, že už tam byli se základní 
školou, ale jak nám řekla paní průvodkyně, určitě nemohli být přímo v JET, 
kam pouští pouze studenty středních škol, jelikož na základních školách ne‑
mají o štěpení jádra uranu dostatečné znalosti a k samotnému reaktoru pak 
mají přístup pouze studenti fyzikálních oborů vysokých škol.

Studenti prvního ročníku se společně s vyučujícím základů ekologie a ve 
spolupráci s městským úřadem Český Krumlov opět zapojili do akce UKLIĎME 
SVĚT, která byla lokalizována na naše město. Jedna třída velmi pečlivě vy‑
klidila zaneřáděný svah nad Novým Spolím za panelovými domy na sídlišti 
Pešivec. Druhá třída se následně věnovala okolí školy a přilehlým ulicím, 
vyklidili křoví podél školní budovy „B“ a následně pokračovali a vyklidili svah 
podél objížďkové ulice. Při obou akcích jsme se studenty naplnili přes 10 pytlů 
různého odpadu. Všichni jsme byli mnohdy zaraženi, co jsou lidé schopni jen 
tak vyhodit do přírody. Bylo velmi přínosné, že si sami studenti tuto varující 
skutečnost uvědomili.
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Ve sledovaném období se v rámci DVPP účastnil ICT koordinátor školení na 
program Bakaláři software, v návaznosti na něj pak došlo k rozšíření využití 
programu pro zápis termínů doplňkových zkoušek, zápisu do ETK během klau‑
zur a další funkce, které zjednodušují povinou agendu školy.

Dále v zájmu zvyšování odbornosti jednotlivých učitelů odborných předmětů 
zajišťujeme na každý obor předplatné uměleckých časopisů, např. Ateliér, 
Designová tvorba, Loutkář, FONT…

Dále pokračuje spolupráce s ASDČR ve spolupráci se Slovenským zväzom 
sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov a mezinárodní organizací FESPA v jejíž 
gesci proběhlo další podzimního zasedání ASD ČR na naší škole.

Škola rozvíjí spolupráci s profesními organizace jako je např. Jihočeské 
divadlo, Nadace Barokního divadla, designéři, fotografové a další odborní 
pracovníci, kteří přednášeli na naší škole.

Za rok 2018 byly v rámci DVPP čerpány tyto prostředky:

M. Rádl – kurz lyžování 4380,– Kč
B. Heřmanová – workshop serigrafie 3 500,– Kč
J. Smutková – řádná inventarizace syntetickýh a analytických účtů p. Maš‑
ková (MFČR) 1790,– Kč
J. Smutková – řádná účetní závěrka příspěvkových organizací p. Plosová, do‑
poručeno Jihočeským krajem (vedoucí auditu KÚ) 1 590,– Kč
I. Maurer – polytechnické vzdělávání – použití 3D tisku ve výuce 1 050,– Kč

Za rok 2019 bylo zatím uskutečněno:

B. Heřmanová – kurz knižní vazby 3 500,– Kč
M. Konrád – carvingový lyžařský kurz 3 000,– Kč
J. Kříž – proškolení řidičů 500,– Kč
J. Neubauer – školení „Bakaláři software“ 1 600,– Kč

Celkem bylo v rámci DVPP v uvedeném školním roce čerpáno 20 910,– Kč.
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A. Výstavy – prezentace školy
B. Účast studentů v soutěžích
C. Zahraniční aktivity
D. Spolupráce školy s dalšími organizacemi
E. Další akce nad rámec výuky
F. Exkurze a vzdělávací aktivity
G. Aktivity jednotlivých oborů
H. Sportovní aktivity

V areálu školy v Č. Krumlově se uskutečnila tradiční výstava klauzurních prací.
12. 10. , 18. 10. , 24. 10. 2018
14. 10. 2018 od 9:00–16:00 hodin proběhl návštěvní den v rámci krajského pro‑
gramu Dnů otevřených ateliérů. Otevřeny byly tyto ateliéry:
Ateliér Užité malby – Tavírna 109, Ateliér Grafický design, Užitá fotografie 
a média, Scénická a výstavní tvorba – Latrán 50
Cílem projektu ’Filmmaking journey: From scratch to screen’ je vedle klasické 
spolupráce škol prohloubení mediálních dovedností, zejména filmařských, a to 
formou natočení několika krátkých videí, jak v rámci jednotlivých škol, tak 
i v mezinárodních týmech. Za nosné téma videí, tedy hlavního výstupu projektu, 
byla stanovena mediální gramotnost. Důležitými aspekty jsou také průběžná 
on‑line komunikace vybraných studentů a pedagogů všech škol v anglickém 
jazyce i jejich osobní setkávání při projektových výjezdech. Toto vše také 
přispěje k učení se spolupráci, odpovědnosti za dodržení termínů atp. Hlavním 
koordinátorem projektu je Stredná priemyselná škola ve Svidníku.
1. 11. 2018 Soutěžní Bienále Figura 18 bylo jako již tradičně završeno slavnost‑
ním vyhlášením výsledku v Klášteře. Zároveň tímto byla zahájena přehlídka 
vybraných a oceněných prací ze všech kategorií. Soutěž FIGURA je zaměřená 
na zobrazení lidské postavy prostřednictvím kresby a malby vycházející ze‑
jména ze studie živého modelu. SUPŠ sv. Anežky České ji každoročně vyhlašo‑
vala od roku 2006 do roku 2016, od školního roku 2018/19 je organizována 
jako bienále.
7. 11.– 9. 11. 2018 prezentovala škola své obory na výstavě Vzdělání a řemeslo 
na českobudějovickém Výstavišti. Pořádání fotografické soutěže na téma „Ate‑
liérový Portrét“ – 3. místo Alexandra Pekařová – SUPŠ sv. Anežky České
4. 4. 2019 ve spolupráci s Mgr. D. Johanusem a městským úřadem v Č. Krum‑
lově jsme zapůjčili kolekci obrazů pro výzdobu zasedací síně.
20. 5. 2019 byla zahájena výstava maturitních prací všech oborů školy sv. Anež‑
ky České v prostorách Kláštera, Latrán 50, Český Krumlov. Výstava trvala do 
31. 5. 2018. Otevřeno během výuky po–pá od 10:00 do 16:00 hodin.
7. 6. 2019 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se konalo v reprezentač‑
ním sále Klášterů. 

 
 
 

 
10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
 A. Výstavy – prezentace školy

Klauzurní práce
Dny otevřených dveří

Dny otevřených ateliérů

Filmmaking Journey – From Scratch 
To Screen (projekt v rámci programu 

Erasmus+)

Bienále FIGURA 2018 výstava,
Klášter chodba

Vzdělání a řemeslo,
Výstaviště České Budějovice

Zasedací síň, Český Krumlov

Maturity 2018, Klášter chodba

Slavnostní předání 
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1. 11. 2018 Studenti SVT se zúčastnili soutěže na návrh obálky katalogu pro 
společnost PMH. Vybraný vítězný návrh vytvořila studentka prvního ročníku 
Karolina Tischlerová (SVT).
1. 11. 2018 Studenti oboru Užitá malba SUPŠ sv. Anežky České obsadili dvě 
druhá a jedno třetí místo: Kresba postavy – Anna Černíková 2. místo, Malba 
postavy – Bára Nováková 3. místo, Portrét – Jáchym Říčánek 2. místo.
8. 11. 2018 Pořádání fotografické soutěže na téma „Ateliérový Portrét“ v rámci 
akce Vzdělání a řemeslo na Výstavišti v Č. Budějovicích, hodnocení: 3. místo 
Alexandra Pekařová (FOT) – SUPŠ sv. Anežky České, Č. Krumlov.
12. 11. 2018 Vzdělávací program Varianty vyhlásil 8. ročník soutěže Bohouš 
a Dáša mění svět pro žáky a studenty základních a středních škol. V letošním 
roce si připomínáme 100 let od vzniku samostatné Československé republiky 
a letošním tématem bylo: Co pro mne znamená demokracie?
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 258 komiksů. Slavnostní vernisáž výstavy 
a vyhlášení výsledků nejlepších komiksů proběhla v pondělí 12. 11. 2018 v ga‑
lerii v Jindřišské věži na Praze 1. První místo v kategorii středních škol vyhrála 
naše Nora–My Linh Nguyen z druhého ročníku malby.
8. 1. 2019 Společnost Adra organizuje tuto soutěž na téma cíle udržitelného 
zdroje. Cíle udržitelného zdroje představují plán řešení globálních problémů na 
příštích 15 let. Jedná se o dokument schválený na sumitu OSN v New Yorku.
Jedním z témat bylo voda na zemi. Toto téma ztvárnila a s ním vyhrála naše 
studentka z druhého ročníku Užité malby Mi Linh Nguyen neboli naše Nora. 
26. – 27. 1. 2019 Účast studentů (GD) v soutěži v kategorii Plakát, 4. místo Lucie 
Votavová (GD) – v kategorii Kresba.
27. 2. 2019 Již po 19. se letos v únoru konala soutěž Talent Jihočeského kraje, 
kterou vyhlašuje DDM České Budějovice pod záštitou náměstka hejtmanky 
Jihočeského kraje – Mgr. Zdeňka Dvořáka a vedoucí odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Jihočeského kraje Ing. Hany Šímové. V českobudějovické Kon‑
certní síni Otakara Jeremiáše se konalo slavnostní vyhlášení výsledků letošního 
ročníku. V kategorii umělecké výtvarné studentů do 19 let získaly ocenění dvě 
studentky oboru Užitá malba SUPŠ sv. Anežky: studentka 2. ročníku oboru 
Užitá malba Nguyen My Linh získala vynikající 1. místo a Tereza Masojídková ze 
4. ročníku oboru Užitá malba obsadila následující 2. místo.
26. 3. 2019 Krajské kolo konverzační soutěže (anglický jazyk) vyhlašuje MŠMT 
a pořádá DDM České Budějovice. Student Kevin Mayer (3. ročník, obor Užitá 
fotografie a média) se umístil na 1. místě v kategorii III. C, určené pro střední 
odborné školy. Soutěž probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.
23. 5. 2019 Výherce krajského kola konverzační soutěže v kategorii středních 
odborných škol Kevin Mayer v ústředním kole na vítěznou příčku již nedosá‑
hl, přesto mu patří uznání za dosud vůbec nejlepší výkon studenta naší školy 
v soutěži tohoto typu, a také za reprezentaci SUPŠ sv. Anežky České.

 
 
 
 

Návrh obálky pro společnost PMH

Bienále FIGURA 2018,
Český Krumlov

Ateliérový portrét – Vzdělání  
a řemeslo, České Budějovice

Bohouš a Dáša mění svět,  
Praha

Komiksová soutěž ADRA 2018/19 
Promluv k světu bublinou,

Praha

Region 2018, Plzeň

Talent Jihočeského kraje 2018,
České Budějovice

Krajské kolo konverzační soutěže
 (anglický jazyk)

Ústřední kolo konverzační soutěže  
(anglický jazyk)

22

(10. / B)

—————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————

 
 
 
 
 10. B. Účast studentů v soutěžích



23

—————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————



7. 9. 2018 Exkurze Ars Electronica Linec 2018
Dne 7. září 2018 se sedm žáků 4. ročníku oboru GD zúčastnilo Festivalu Ars 
Electronica v Linci. Výchozím místem byla linecká pošta, kde se prodávají 
lístky a kde je první část expozice. AE 2018 byla uvedena mottem Chyba – 
umění nedokonalosti a představovala různé aplikace elektroniky v oblasti 
umění a designu. Festival probíhá na více místech, takže exkurze byla zároveň 
prohlídkou Lince. Zúčastnění žáci: Janotová Eliška, Michaela Vacková, Ivana 
Helclová, Jana Veselá, Barbora Goldfingerová, Jan Vodička, Jiří Majer,
Pedagogický doprovod: Marek Borsányi.
9. 9. 2018 Součástí výuky na oboru Užitá malba SUPŠ sv. Anežky České v Čes‑
kém Krumlově jsou každoroční plenéry. Jedná se o malování a kreslení krajiny 
přímo venku v přírodě. V tomto roce studenti 2., 3. a 4. ročníku strávili plené‑
rový pobyt opět v rakouských Alpách (pohoří Totes Gebirge) v Hinterstoderu.
Vybrané zdařilé práce byly následně vystaveny v galerii Klášter v Českém 
Krumlově společně s ukázkami ze starších plenérových pobytů.
5. – 9. 11. 2018 se pět studentek 3. a 4. ročníku a dva pedagogové zúčastnili 
studentského setkání pěti partnerských škol dvouletého projektu Filmmaking 
journey: From scratch to screen probíhajícího v rámci programu Evropské unie 
Erasmus+. Studentky nejprve absolvovaly workshop týkající se práce se svět‑
lem, zvukem a zvukovými efekty, na který navázala práce v mezinárodních 
skupinách. Každý tým po finišování scénáře natáčel záběry pro své vlastní 
video na téma mediální gramotnost. Součástí výjezdu byla také prohlídka 
Lisabonu a výlet do města Sintra, památky UNESCO. Na uvedený výjezd 
naváže v březnu 2019 další pracovní setkání studentů zapojených v projektu, 
hostitelem bude tentokrát naše škola. 
Studentky grafického designu Charlota Batistová a Hana Petrášková z 3. A se 
zúčastnily projektu Camera Zizanio, 18th European meeting of young peop‑
le's audiovisual creation. Projekt se uskutečnil 1. – 9. 12. 2018 v řeckém městě 
Pyrgos, ve kterém současně probíhal Olympia International film festival for 
children and young people. Zde byly k vidění animované, dokumentární a ce‑
lovečerní filmy pro mladé publikum. Během filmového festivalu se studentky 
také aktivně zapojily do mezinárodního projektu Mythos, kde ve spolupráci se 
zahraničními studenty natáčely krátké filmy. Závěrem studijního pobytu bylo 
navštívení starověkého města Olympie. Tento výjezd se uskutečnil jako sou‑
část projektu Filmmaking journey: From scratch to screen probíhajícího v rámci 
programu Evropské unie Erasmus+, v němž (projektu) je SUPŠ sv. Anežky České 
jednou z partnerských škol.
Ve dnech 4. – 8. 3. 2019 naše škola hostila studenty a pedagogy tří zahranič‑
ních partnerských škol zapojených v projektu Filmmaking Journey: From scratch 
to screen spadajícího do programu Erasmus+.
Úvodní částí agendy byly dvě přednášky zabývající se propagací filmu – plaká‑
tem, resp. trailerem. Hlavní náplní pracovního týdne bylo vytváření propagač‑
ního materiálu (filmových plakátů) ke krátkým videím, které vznikají v průběhu 

 
 
 
 

Linz (A), Ars Electronica

Plenér Hinterstoder 2018 (A)

Erasmus+, Porto (P)

Projekt Camera Zizanio, Pyrgos, (GRE)

Erasmus+, Český Krumlov (CZ)
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trvání projektu. Nadstandardní technické vybavení naší školy umožnilo meziná‑
rodním pracovním skupinám studentů zajistit ideální podmínky k práci a také 
k závěrečnému bodu programu, jímž byla prezentace vytvořeného materiálu na 
velkém plátně.
Český partner při příležitosti setkání také v prostoru školy připravil výstavu vel‑
koformátových fotografií vzniklých na předcházejícím setkání v portugalském 
Barreiru na podzim loňského roku.
Hosté z partnerských škol ocenili jak samotné organizační zajištění setkání, tak 
i již zmíněné technické vybavení naší školy.
24 studentů a pedagogů ze slovenské, řecké a portugalské školy mimo sa‑
motný Český Krumlov navštívili také zámek Hluboká a oblast lipenské přehrady.
Navazující a současně poslední projektové setkání studentů se bude konat 
v květnu ve slovenské Trnavě, kde bude pro účastníky připraven workshop 
zaměřený na střih videa, a Svidníku, ve kterém proběhne výstava dokumentující 
průběh celého dvouletého projektu, a také jeho zakončení.
20. 3. 2019 podnikli studenti oboru užitá malba exkurzi do mnichovských 
Pinakoték. Ve Staré Pinakotéce jsme navštívili formou komentované prohlídky 
sbírku starého umění od gotiky po klasicismus. V Pinakotéce Moderny byly 
výstavy aktuálního designu, z nichž, dle mého názoru ta nejzajímavější, byla 
věnována současnému šperku. V muzeu Brandhorst byly úžasné výstavy sou‑
časných amerických malířů Twomblyho a Katze. 
4. 4. 2019 Pedagogové navštívili vernisáž maturitních prací v rakouské spřáte‑
lené škole HBLA für künstlerische Gestaltung v Linci v budově školy, kde si 
prohlédli výstavu absolventských prací a diskutovali o různých přístupech 
k uměleckořemeslnému vzdělávání na obou školách.
Ve dnech 1. – 12. 4. 2019 proběhla stáž deseti studentů a jednoho pedagoga 
ze Strednej priemyselnej školy Svidník. Realizace programu proběhla v rámci 
projektu Erasmus+/KA1. Cílem programu bylo seznámit studenty s technikou so‑
chařského reliéfu, osvojení technik reliéfního modelování a vytvoření reliéfu dle 
vlastní předlohy. Dále bylo cílem programu seznámit se s postupem 3D mode‑
lování v programu CINEMA 4D a tvorbě vizualizací. Všeobecné pochopení 3D 
programu a perspektivy s následnou prací s odborným vedením. Cílem výuky 
bylo naučit studenta ztvárnit svoji myšlenku ve virtuálním světě, vnímat per‑
spektivu a ovládat program, vytvořit model vybrané architektury s následným 
výstupem na 3D tiskárně.
Vybraná architektura (sakrální architektura Svidníku) byla i předlohou pro 
modelování reliéfů. Každý student si připravil velkoformátovou černobílou 
fotografii, kterou převáděl do reliéfu. Studenti si osvojili zákonitosti budování 
kompozice, vnímali světlo, stín a jednotlivé plány. Tradiční techniku kresebného 
projevu a převodu do nízkého reliéfu studenti invenčně nahradili moderním 
převodem ploch z vlastní fotografie. Výstupem byly odlité reliéfy do sádry od 
všech zúčastněných. Studenti byli profesionálně vedeni k samostatné realizaci 
od základních principů po složité technologické postupy.
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Dvoutýdenní stáž proběhla v souladu s plánem a harmonogramem. Účastníci 
stáže získali nové zkušenosti, které mohou v budoucnu uplatnit ve svém dalším 
studiu nebo v uměleckořemeslné praxi. Získaný přehled o dalších výtvarných 
technikách, které studenti získali na SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově 
v Artcentru, umožňuje rozšíření dovedností při vlastním navrhování. Nemalým 
přínosem pro obě školy byly vzájemné kontakty mezi studenty a pedagogy, 
přirozená komunikace ve slovenském i českém jazyce s poznáním české kulturní 
historie. Celkovou atmosféru stáže dokreslily mimoškolní kulturní aktivity ve 
městě Český Krumlov.
Ve dnech 6. – 10. 5. 2019 se konal poslední výjezd studentů do zahraničí 
v rámci projektu Filmmaking Journey: From scratch to screen spadajícího do 
programu Erasmus+, na kterém se naše škola podílí od září 2017. Společně 
se studenty ze španělské, portugalské, řecké a slovenské partnerské školy se 
setkání na Slovensku zúčastnilo 7 studentů z oborů Fotografie a média a Gra‑
fický design. Aktivity proběhly na dvou místech: první dva dny účastníci strávili 
v Trnavě v profesionálním filmovém studiu Trnavské univerzity. Místní pedago‑
gové poskytli studentům plnohodnotnou asistenci při zakončovacích pracích 
na krátkých videích, které jsou hlavním výstupem projektu. Další činností bylo 
natáčení video rozhovorů a talk show týkající se projektu, jeho cílů, aktivit a vý‑
stupů. Poté se účastnice a účastníci přesunuli do Svidníku (sídlí zde slovenská 
partnerská škola), kde v místním kulturním domě instalovali foto výstavu zajiš‑
těnou českou školou a dokumentující dosavadní průběh projektu. Na stejném 
místě také pro veřejnost proběhla projekce všech projektových výstupů – jak 
samotná krátká videa na téma mediální gramotnost, tak i ostatní videa a vi‑
deomateriál vytvořený v Trnavě.
Ve dnech 10. – 12. 6. 2019 proběhlo ve španělské Córdobě páté mezinárodní 
projektové setkání školních koordinátorů a dalších zástupců partnerských škol 
zapojených v projektu Filmmaking Journey: From Scratch to Screen v rámci 
programu Erasmus+. Jelikož se jednalo o poslední setkání uvedené spolupráce, 
hlavní náplní bylo zhodnocení dosavadního průběhu projektu – jeho výstupů 
a přínosů pro žáky i jednotlivé školy. Dále se účastníci zaměřili na nutnou ad‑
ministrativní práci související se zakončením dvouletého projektu. Důležitým bo‑
dem agendy také bylo projednání případné další spolupráce partnerských škol.
V místě setkání měli zástupci 'Anežky' (ředitel školy, školní projektový koordi‑
nátor a vedoucí oboru Užitá fotografie a média) možnost alespoň částečně 
poznat španělský středoškolský vzdělávací systém a samotné reálné prostředí 
zahraniční střední školy, což je vždy obohacující a inspirativní. Součástí výjezdu 
byla návštěva měst Sevilla a Granada s jejím jedinečným palácovým kom‑
plexem Alhambra.
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11. 10. 2018 Pedagogové oboru GD a Martin Busta se zúčastnili vernisáže 
a odborné komise výstavy Studentský design 2019 konané tentokrát v Praze 
pod záštitou školy Hellichova v galerii Novoměstské radnice. Na programu 
byla také návštěva vyjímečné grafické dílny sítotisku Esprint. V dílně jsme na‑
čerpali mnohé znalosti z oblasti tisku, které se snažíme aplikovat do podmí‑
nek našeho školního zařízení sítotiskové dílny. 
23. 11. 2018 Asociace sítotisku a digitálního tisku, VŘR ASD ČR, se konal jako 
již po několikáté na půdě naší školy na Klášteře Podzimní odborný seminář 
sítotisku a digitálních technologií 2018. Na závěr pátečního setkání se otevřela 
vernisáží výstava serigrafií vzniklých na X. workshopu v Dašicích.
HBLA Linz – realizace společných aktivit projektu přeshraniční spolupráce 
„Mizející řemesla a jejich aplikace v 21. století“.
Pokračuje spolupráce s Jihočeským krajem.
I v tomto šk. roce pokračuje spolupráce s Fotoateliérem Seidl v Č. Krumlově.
Dále pokračuje spolupráce s Českokrumlovským rozvojovým fondem. 
Dále pokračuje spolupráce scénického oboru s Barokním divadlem v Českém 
Krumlově účastí studentů v představeních, exkurzích a prokreslování mechaniky.
květen 2018 Tradiční účast studentů školy v průvodu masek a účinkování 
v programu Budějovického Majálesu.
14. 1. 2019 Výstava ve Schwan Cosmetics navázala již tradičně na spolupráci 
s tímto podnikem. Tříměsíční zápujčka děl našich studentů a z nich vytvořená 
výstava rozšiřuje povědomí o naší škole, pro studenty je možností poprvé 
prezentovat veřejně své práce, a zároveň esteticky obohacuje prostředí 
podniku. Jako téma jsme zvolili zobrazení lidské tváře převážně autoportréty 
studentů.
Pokračuje spolupráce s hokejovým klubem Motor České Budějovice. Byl vytvo‑
řen reklamní spot školy na multimediální kostku na zimním stadionu v Č. Bu‑
dějovicích, který běžel během zápasů ČEZ Motor. Studenti navrhli a vytvořili 
pamětní ceny pro sponzory klubu.
Škola navázala dlouhodobou spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmys‑
lovou v Praze, proběhly společné workshopy a přednášky.
11. 5. 2019 Vyhotovení cen pro akci Běh pro paměť národa.
Reportáž pro Jihočeské divadlo z akce Noc divadel a Rozsviťte demokracii.
Fotokoutek (fotografování návštěvníků v divadelních kostýmech) v rámci akce 
Noc Divadel v Jihočeském Divadle (vybraní studenti (FOT) 2. a 4. roč.).
V rámci projektu Revitalizace Klášterů Český Krumlov proběhl workshop na 
téma Ateliérový portrét.
5. 3. 2019 Studenti 2. ročníku oboru (SVT) připravili animovaný sketch/pro‑
jekci v rámci masopustního průvodu v Českém Krumlově. Vedení akce se ujal 
Marek Borsányi.
30. 4. 2019 Obor Scénická, interiérová a výstavní tvorba připravil v rámci 
Kouzelného Krumlova Tajuplnou stezku napříč klášterní zahradou. Součástí 
programu byla krátká loutková představení, projekce krátkého animovaného 
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Noc divadel, Rozsviťte demokracii

Noc Divadel, České Budějovice
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filmu a možnost vyrobit si vlastní originální loutku.
Dne 14. 5. 2019 se Martin Busta s kolegyní Kateřinou Zemanovou a Radkem 
Doškem vydali na návštěvu pražských spřátelených škol – Vyšší odbornou 
školu a Střední uměleckou školu Václava Hollara a Vyšší odbornou školu 
grafickou a Střední průmyslovou školu grafickou – Hellichovu, aby se setkali 
s odbornými pedagogy, kolegy typografy, sítotiskaři a litografy. Předávali si 
zkušenosti s výukou typografie a vybavením tiskařských provozů v partner‑
ských školách.
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 10. E. Další akce nad rámec výuky

Workshop s designérem  
Karlem Matějkou

Workshop Gabriely Kolčavové

Večerní kreslení

Workshopy výtvarných technik

Přednáška a beseda  
s umělkyní Lenkou Vítkovou,

Artcentrum

Betlém

Betlém pro Město Český Krumlov

Divadelní představení v AJ

Přednáška, Kristýna Malovaná,
Klášter

Workshop Terezy z Davle

Tablo ZŠ Brloh
Cyklus přednášek v refektáři,

Klášter

Během záříjové praxe se studenti 4. ročníku GD věnovali mimořádnému úkolu. 
Ve spolupráci s designérem Karlem Matějkou vypracovávali zadání tvorby 
pivní značky. Studenti hledali vizuální styl pivního brandu. Řešili grafiku logo‑
typu, tvar základních náležitostí – půllitru, plechovky, lahve… V prvních týd‑
nech školního roku si tak studenti mohli zažít zkušenost na práci podobného 
rozsahu jako je maturitní úkol, který za pár měsíců bude realitou. 
20. 9. 2018 proběhl v rámci projektu revitalizace Klášterů Český Krumlov 
workshop Gabriely Kolčavové zaměřený na fotografickou historickou techniku 
Kyanotypii.
Ve škole běžely kurzy večerního kreslení, jeden v budově na Tavírně pod ve‑
dením akad. mal. Michala Rádl a druhý v ateliérech v klášteře pod vedením 
Marka Borsányi. Všechny tyto aktivity byly přístupné i široké veřejnosti.
Na kamenosochařském oboru probíhaly kurzy modelování, se zaměřením na 
talentové zkoušky na výtvarných vysokých školách.
Škola pořádá workshopy výtvarných technik pro studenty i veřejnost.
21. 11. 2018 Ve spolupráci s Galerií Měsíc ve dne a konceptuální umělkyní Len‑
kou Vítkovou jsme uspořádali v Artcentru přednášku s besedou s touto uměl‑
kyní o její práci. Akce se zúčastnili všichni studenti malby a rovněž někteří 
zájemci z jiných oborů. Setkání s mladou českou umělkyní bylo pro studenty 
velice přínosné a inspirativní.
Studenti druhého ročníku vytvořili Betlém pro výzdobu vstupní haly v budově 
A. Betlém po vánočních svátcích putoval do českobudějovické mateřské 
školky, kde bude dále sloužit dětem jako vánoční výzdoba.
24. 12. 2018 Vytvoření betléma podle barevných starých dřevěných hraček. 
Provedl obor Kamenosochařská tvorba. Betlém bude každý rok na Vánoce 
nainstalován na náměstí v Českém Krumlově. 
10. 5. 2019 Třídy 2. A a 2. B navštívily divadelní představení v angličtině „The 
last wish“ – komedii podle Jana Wericha. Představení bylo vtipné, skvělé 
herecké výkony a velmi dobrá úroveň angličtiny. Součástí byly i pracovní listy, 
které byly následně použity ve výuce.
16. 5. 2019 V refektáři Kláštera se konala přednáška mladé výtvarné uměl‑
kyně.
15. 9. 2018 (realizace J. Mahr) a 8. 6. 2019 (realizace O. Šolc) – spolupráce 
oboru Užitá fotografie a média.
Realizace tabla pro 9. třídu základní školy Brloh.
Cyklus přednášek organizovaných Markem Borsányi (Bedřich Pingitzer, Jiří 
Bloch, Jiří Olšan, František Klišík, Helena Braunová).
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 10. F. Exkurze a vzdělávací aktivity

Designblok, Praha

Egon Schiele, Český Krumlov

SPŠK Hořice, Kuks

PQ 2019, Praha

výstavy, Praha

výstavy, České Budějovice

výstavy, Praha

tiskárna Karmášek, České Budějovice
Fotograf festival, Praha

Malba na diplomových pracích, Praha

Dne 25. 10. 2018 se obor (GD) a část (SVT) vydali na Designblok 2018. Mnozí 
studenti viděli přehlídku designu poprvé, další již viděli některý z minulých 
ročníků, a tak měli srovnání. Na letošním 20. ročníku jsme mimo jiné navštívili 
expozici designéra Karla Matějky, s nímž naši studenti 4. ročníku GD měli 
možnost spolupracovat na školním úkolu.
18. 6. 2019 Návštěva galerie Egona Schiele. Práce autorky Marie Blabolilové, 
Evy Prokopcové, Kateřiny Šedé byly podnětnou inspirací pro studentky a stu‑
denty naší školy.
Studenti druhého a třetího ročníku oboru Kamenosochařská tvorba se v ter‑
mínu od 5. – 7. 6. 2019 zúčastnili studijní exkurze na SPŠ kamenické a sochař‑
ské v Hořicích. Vedoucí uměleckých oborů MgA. Ladislav Jezbera provedl 
studenty a pedagogy (B. Bohuslavová, F. Postl, J. Kříž) SUPŠ sv. Anežky České 
po areálu školy. Komentovaná prohlídka se zaměřovala na rozvoj kameno‑
sochařství v regionu, historii školy, na slavné absolventy, nové technologie 
a současné strojní opracování kamene. Další program byl koncipován na 
exkurze po pískovcových lomech v regionu, návštěvu Kuksu, Betléma M. B. 
Brauna.
10. 6. 2019 Studenti prvního, druhého a třetí ročníku oboru Scénická, interi‑
érová a výstavní tvorba se zúčastnili exkurze PQ 2019. Cílem exkurze bylo 
poznat nové trendy v české a hlavně světové scénografii. Skici, fotografie, 
propagační materiály, ale i dojmy poté posloužili jako vstupní data pro ná‑
slednou klauzurní práci.
Exkurze studentů 1., 2. a 3. ročníku (FOT).
Rudolfinum: Artur Jafa, Ming Smith, Frida Orupabo
Galerie Jaroslava Fragnera: Filip Šlapal ‑ Bauhaus 100 let
Dům U Kamenného zvonu: Sonda 1 – Příběh slovenského (post)konceptuál‑
ního umění
Exkurze studentů 1. a 3. ročníku na výstavy do Českých Budějovic.
Dům umění: Konstelace – Korelace/architekti Buchner + Bründler
Radniční výstavní síň: Miro Švolík – Hovory k sobě
Metropol: Silvia Girmalová – Ti druzí
Galerie Měsíc ve dne: Pavla Sceranková
Exkurze studentů oboru grafický design a fotografie a média do Prahy na 
retrospektivní výstavu malíře Josefa Šímy a Františka Kupky konané v pro‑
storách Valdštejnské jízdárny a pořádané pražskou Národní galerií. Dále 
studenti navštívili výstavu s názvem A Cool Breeze v galerii Rudolfinum před‑
stavující nové možnosti prostorového zobrazení postavy v současném umění 
a výstavu diplomových prací studentů Akademie výtvarných umění v Praze.
Prohlídka technologií grafického studia a ofsetové tiskárny – 4. ročník
Návštěva výstav v rámci festivalu Fotograf festival a návštěva výstavy: KOU‑
DELKA: INVAZE 68 & ARCHIVNÍ ZÁBĚRY JANA NĚMCE.
Studenti 3. a 4. ročníku (MAL) navštívili výstavu diplomových prací AVU (Nej‑
krásnější věk) a UMPRUM. Prohlídka prací byla velice inspirativní mimo jiné 
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výstavy, Praha

Mnichov (D)

i proto, že řada našich studentů má zájem po maturitě právě na těchto ško‑
lách studovat. Podobné exkurze jsou tedy dobrou motivací k jejich dalšímu 
studiu a výtvarné činnosti. Stejně tak inspirující byla návštěva výstavy čes‑
kého malíře světového významu J. Šímy. A to nejen z hlediska malířského, ale 
rovněž z pohledu dějin umění. Návštěva Rudolfina a výstavy A cool breeze 
rozšiřila jejich povědomí o tendencích současného sochařství. Výstava si totiž 
dala za úkol ukázat soudobé figurativní tendence v soudobém sochařství. 
Vystaveno bylo 17 světových předních umělců.
13. 11. 2018 Studenti 2., 3. a 4. ročníku (MAL) navštívili výstavu Františka Kupky 
ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Mohli tak poprvé na vlastní oči vidět díla 
českého umělce světového významu, který náleží k průkopníkům abstraktního 
umění. Na výstavě byl ukázán posun od figurativního k abstraktnímu vyjád‑
ření. Druhá výstava v Rudolfinu ukázala současného českého výtvarníka Petra 
Pisaříka a soudobý distanční až hravý přístup k abstrakci. Toto studentům 
přiblížílo jak zrod abstrakce ale i soudobé přístupy k ní. Získali tak jak teore‑
tické tak i praktické znalosti, schopnost zařazení díla do kontextu a možnost 
porovnání rozmanitých přístupů v tvorbě.
20. 3. 2019 podnikli studenti oboru užitá malba exkurzi do mnichovských 
Pinakoték. Ve Staré Pinakotéce jsme navštívili formou komentované prohlídky 
sbírku starého umění od gotiky po klasicismus. V Pinakotéce Moderny byly 
výstavy aktuálního designu, z nichž, dle mého názoru ta nejzajímavější, byla 
věnována současnému šperku. V muzeu Brandhorst byly úžasné výstavy sou‑
časných amerických malířů Twomblyho a Katze. 
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Užitá klasická a digitální fotografie

10. 9. 2018 Reklamní spot školy na multimediální kostce na zimním stadionu  
v Č. Budějovicích, který běžel během zápasů ČEZ Motor České Budějovice.
15. 9. 2018 Workshop Terezy z Davle – spolupráce oboru Užitá fotografie 
a média (realizace J. Mahr).
20. 9. 2018 V rámci projektu revitalizace Klášterů Český Krumlov proběhl 
workshop Gabriely Kolčavové zaměřený na fotografickou historickou techniku 
Kyanotypii.
19. 10. 2018 V rámci projektu Revitalizace Klášterů Český Krumlov proběhl 
workshop na téma Ateliérový portrét.
24. 10. 2018 Návštěva výstav v rámci festivalu Fotograf festival a návštěva 
výstavy: KOUDELKA: INVAZE 68 & ARCHIVNÍ ZÁBĚRY JANA NĚMCE.
30. 10. 2018 Návrhy titulní strany katalogu firmy PMH – Nevybráno.
4. 11. 2018 Prohlídka technologií grafického studia a ofsetové tiskárny 4. ročník
5. 11. 2018 Pořádání fotografické soutěže na téma „Ateliérový Portrét“ v rámci 
akce Vzdělání a řemeslo na Výstavišti v Č. Budějovicích.
Hodnocení: 3. místo Alexandra Pekařová – SUPŠ sv. Anežky České, Č. Krumlov.
Ve dnech 5. – 9. 11. 2018 se pět studentek 3. a 4. ročníku a dva pedagogové 
zúčastnilo studentského setkání pěti partnerských škol dvouletého projektu 
Filmmaking journey: From scratch to screen probíhajícího v rámci programu 
Evropské unie Erasmus+. Studentky nejprve absolvovaly workshop týkající se 
práce se světlem, zvukem a zvukovými efekty, na který navázala práce v mezi‑
národních skupinách. Každý tým po finišování scénáře natáčel záběry pro své 
vlastní video na téma mediální gramotnost. Součástí výjezdu byla také pro‑
hlídka Lisabonu a výlet do města Sintra, památky UNESCO. Na uvedený výjezd 
naváže v březnu 2019 další pracovní setkání studentů zapojených v projektu, 
hostitelem bude tentokrát naše škola.
17. 11. 2018 Fotokoutek (fotografování návštěvníků v divadelních kostýmech) 
v rámci akce Noc Divadel v Jihočeském Divadle (vybraní studenti 2. a 4. roč.).
17. 11. 2018 Reportáž pro Jihočeské divadlo z akce Noc divadel a Rozsviťte 
demokracii.
4. 3. 2019 Organizace a realizace týdeního setkání.
Přednáška Kateřiny Vrbové Krutské na téma Filmový Trailer
Výstava ze setkání v Portugalsku
Ve dnech 4. – 8. března 2019 naše škola hostila studenty a pedagogy tří 
zahraničních partnerských škol zapojených v projektu Filmmaking Journey: From 
scratch to screen spadajícího do programu Erasmus+.
Úvodní částí agendy byly dvě přednášky zabývající se propagací filmu – plaká‑
tem, resp. trailerem. Hlavní náplní pracovního týdne bylo vytváření propagač‑
ního materiálu (filmových plakátů) ke krátkým videím, které vznikají v průběhu 
trvání projektu. Nadstandardní technické vybavení naší školy umožnilo meziná‑
rodním pracovním skupinám studentů zajistit ideální podmínky k práci a také 

 
 
 
 
 10. G. Aktivity jednotlivých oborů

Propagační video – Motor ČB

Workshop Terezy z Davle

Workshop Gabriely Kolčavové

Ateliérový portrét

Exkurze Praha

Titulka katalogu PMH
Exkurze tiskárny Karmášek

Ateliérový portrét

Erasmus+, Anežka v Portugalsku

Noc Divadel 

Noc divadel, Rozsviťte demokracii

Erasmus+, Český Krumlov

Erasmus+/Anežka,  
Stop‑motion video soutěž
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k závěrečnému bodu programu, jímž byla prezentace vytvořeného materiálu na 
velkém plátně.
Český partner při příležitosti setkání také v prostoru školy připravil výstavu vel‑
koformátových fotografií vzniklých na předcházejícím setkání v portugalském 
Barreiru na podzim loňského roku.
Hosté z partnerských škol ocenili jak samotné organizační zajištění setkání, tak 
i již zmíněné technické vybavení naší školy.
24 studentů a pedagogů ze slovenské, řecké a portugalské školy mimo sa‑
motný Český Krumlov navštívili také zámek Hluboká a oblast lipenské přehrady.
Navazující a současně poslední projektové setkání studentů se bude konat 
v květnu ve slovenské Trnavě, kde bude pro účastníky připraven workshop 
zaměřený na střih videa, a Svidníku, ve kterém proběhne výstava dokumentující 
průběh celého dvouletého projektu, a také jeho zakončení.
5. 3. 2019 Exkurze studentů 1. a 3. ročníku na výstavy do Českých Budějovic.
Dům umění: Konstelace – Korelace / architekti Buchner + Bründler
Radniční výstavní síň: Miro Švolík – Hovory k sobě
Metropol: Silvia Girmalová – Ti druzí
Galerie Měsíc ve dne: Pavla Sceranková
7. 3. 2019 Exkurze studentů 1., 2. a 3. ročníku na výstavy do Prahy.
Rudolfinum: Artur Jafa, Ming Smith, Frida Orupabo
Galerie Jaroslava Fragnera: Filip Šlapal – Bauhaus 100 let
Dům U Kamenného zvonu: Sonda 1 – Příběh slovenského (post)konceptuálního 
umění
5. 5. 2019 V rámci postprodukčního zpracování filmového materiálu začalo se‑
tkání na Slovensku v Trnavě na zdejší Fakultě masmediálnej komunikácie, kde si 
studenti kromě práce na svých projektech vyzkoušeli práci ve studiu pro profe‑
sionální zpravodajský přenos. Ve Svidniku proběhla vernisáž výstavy fotografií 
z Workflow předešlých setkání a projekce studentských filmů v místním kině.
1. 6. 2019 Realizace tabla pro 9. třídu základní školy Brloh.
8. 6. 2019 Workshop Terezy z Davle – spolupráce oboru Užitá fotografie a mé‑
dia (realizace O. Šolc).

 
 
 
 

Exkurze České Budějovice

Exkurze Praha

Erasmus+, Trnava, Svidnik (SK)

Tablo ZŠ Brloh
Workshop Terezy z Davle
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Kamenosochařská tvorba

1. 10. 2018 Památník v Hlavenci 1918–2018
Na základě návrhu akademického malíře Bohumíra Gemrota vznikl památník 
v obci Hlavenec. Kamenosochařský obor zhotovil ze žuly kamenný monolit ke 
stému výročí založení republiky. Motivem byl lipový list, který byl perforován 
skrz kámen. Lipový květ byl pojat v nízkém reliéfu. V exteriéru byl památník 
osazen na začátku aleje, která bude v průběhu let obnovena.
24. 12. 2018 Vytvoření betléma podle barevných starých dřevěných hraček. 
Provedl obor Kamenosochařská tvorba. Betlém bude každý rok na Vánoce 
nainstalován na náměstí v Českém Krumlově.
Ve dnech od 1. 4. do 12. 4. 2019 proběhla stáž deseti studentů a jednoho 
pedagoga ze Strednej priemyselnej školy Svidník, realizace programu v rámci 
projektu Erasmus+/KA1.
Cílem programu bylo seznámit studenty s technikou sochařského reliéfu, 
osvojení technik reliéfního modelování a vytvoření reliéfu dle vlastní předlohy. 
Dále bylo cílem programu seznámit se s postupem 3D modelování v pro‑
gramu CINEMA 4D a tvorbě vizualizací. Všeobecné pochopení 3D programu 
a perspektivy s následnou prací s odborným vedením. Cílem výuky bylo 
naučit studenta ztvárnit svoji myšlenku ve virtuálním světě, vnímat perspektivu 
a ovládat program, vytvořit model vybrané architektury s následným výstu‑
pem na 3D tiskárně.
Vybraná architektura (sakrální architektura Svidníku) byla i předlohou pro 
modelování reliéfů. Každý student si připravil velkoformátovou černobílou 
fotografii, kterou převáděl do reliéfu. Studenti si osvojili zákonitosti budo‑
vání kompozice, vnímali světlo, stín a jednotlivé plány. Tradiční techniku 
kresebného projevu a převodu do nízkého reliéfu studenti invenčně nahradili 
moderním převodem ploch z vlastní fotografie. Výstupem byly odlité reliéfy 
do sádry od všech zúčastněných. Studenti byli profesionálně vedeni k samo‑
statné realizaci od základních principů po složité technologické postupy.
Dvoutýdenní stáž proběhla v souladu s plánem a harmonogramem. Účast‑
níci stáže získali nové zkušenosti, které mohou v budoucnu uplatnit ve svém 
dalším studiu nebo v uměleckořemeslné praxi. Získaný přehled o dalších 
výtvarných technikách, které studenti získali na SUPŠ sv. Anežky České v Čes‑
kém Krumlově v ateliérech mizejících řemesel, umožňuje rozšíření dovedností 
při vlastním navrhování. Nemalým přínosem pro obě školy byly vzájemné 
kontakty mezi studenty a pedagogy, přirozená komunikace ve slovenském 
i českém jazyce s poznáním české kulturní historie. Celkovou atmosféru stáže 
dokreslily mimoškolní kulturní aktivity ve městě Český Krumlov.
1. 5. 2019 Student třetího ročníku oboru Kamenosochařská tvorba Matěj 
Tvaroh zhotovil kopii sochy sv. Jana Nepomuckého. Socha je polychromovaná 
doplněná vykovanými atributy, materiálem je umělý kámen. Osazení sochy 
proběhlo v zrekonstruované kapličce v Srníně u Českého Krumlova.

 
 
 
 

Památník v Hlavenci

Betlém v Č. Krumlově

Český Krumlov

Jan Nepomucký, Srnín
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Běh pro paměť národa, Č. Budějovice
Busta císaře Josefa II.,

Perštejn

Znak města Českého Krumlova

Studijní exkurze,
Hořice

Návrh obálky pro společnost PMH

Masopust Český Krumlov

Tajuplná stezka napříč  
klášterní zahradou, Český Krumlov

Exkurze na Pražské Quadriennale,
Praha

Stavba stage –  
letní kino v klášterní zahradě

11. 5. 2019 Vyhotovení cen pro akci Běh pro paměť národa.
28. 5. 2019 Spolek občanů v Perštejně oslovil SUPŠ sv. Anežky České v Čes‑
kém Krumlově, aby studenti a pedagogové oboru Kamenosochařská tvorba 
zhotovili repliku busty, která by měla stát v Perštejně u kostela. Fotografie 
dokumentují slavnostní odhalení celého opraveného pomníku císaře Josefa II. 
3. 6. 2019 Studenti druhého ročníku oboru Kamenosochařská tvorba zhotovili 
do zasedací místnosti městského úřadu znak Českého Krumlova. Materiálem 
je umělá hmota v bronzové úpravě.
Studenti druhého a třetího ročníku oboru Kamenosochařská tvorba se 
v termínu od 5. 6. 2019 do 7. 6. 2019 zúčastnili studijní exkurze na SPŠ ka‑
menické a sochařské v Hořicích. Vedoucí uměleckých oborů MgA. Ladislav 
Jezbera provedl studenty a pedagogy (B. Bohuslavová, F. Postl, J. Kříž) SUPŠ 
sv. Anežky České po areálu školy. Komentovaná prohlídka se zaměřovala 
na rozvoj kamenosochařství v regionu, historii školy, na slavné absolventy, 
nové technologie a současné strojní opracování kamene. Další program byl 
koncipován na exkurze po pískovcových lomech v regionu, návštěvu Kuksu, 
Betléma M. B. Brauna.

Scénická, interiérová a výstavní tvorba

1. 11. 2018 Studenti SVT se zúčastnili soutěže na návrh obálky katalogu pro 
společnost PMH. Vybraný vítězný návrh vytvořila studentka prvního ročníku 
Karolina Tischlerová.
5. 3. 2019 Studenti 2. ročníku oboru Scénická, interiérová a výstavní tvorba 
připravili animovaný sketch/projekci v rámci masopustního průvodu v Českém 
Krumlově. Vedení akce se ujal Marek Borsányi.
30. 4. 2019 Obor Scénická, interiérová a výstavní tvorba připravil v rámci 
Kouzelného Krumlova Tajuplnou stezku napříč klášterní zahradou. Součástí 
programu byla krátká loutková představení, projekce krátkého animovaného 
filmu a možnost vyrobit si vlastní originální loutku.
10. 6. 2019 Studenti prvního, druhého a třetí ročníku oboru Scénická, interi‑
érová a výstavní tvorba se zúčastnili exkurze PQ 2019. Cílem exkurze bylo 
poznat nové trendy v české a hlavně světové scénografii. Skici, fotografie, 
propagační materiály, ale i dojmy poté posloužili jako vstupní data pro ná‑
slednou klauzurní práci.
27. 6. 2019 Studenti druhých a třetích ročníků se v rámci výuky zúčastnili 
stavby školní stage pro účely projekce letního kina.
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Plenér 2018,
Hinterstoder (A)

Výstava Plenér 2018

Bienále FIGURA 2018

Klasická malba a nové technologie

9. 9. 2018 Součástí výuky na oboru Užitá malba SUPŠ sv. Anežky České v Čes‑
kém Krumlově jsou každoroční plenéry. Jedná se o malování a kreslení krajiny 
přímo venku v přírodě.
Ve školním roce 2018/19 studenti 2., 3. a 4. ročníku strávili plenérový pobyt 
opět v rakouských Alpách (pohoří Totes Gebirge) v Hinterstoderu.
Jako každý rok i letos začátkem září jel obor Klasická malba a nové techno‑
logie na podzimní plenérový pobyt. Plenéry jsou součástí výuky, studenti se 
během nich učí malovat a kreslit krajinu a rozvíjet svůj vztah k přírodě. Tento‑
krát jsme navštívili Hinterstoder v rakouských Alpách (pohoří Totes Gebirge). 
Toto menší Alpské středisko nabízí škálu zajímavých panoramat a pohledů na 
místní vrcholy. (Grosser Priel 2515 m n. m.) Jejich krásu objevil již na přelomu 
19. a 20. století anglický malíř, krajinář, ilustrátor a horolezec Edward Theo‑
dore Compton.
Kromě ubytování v českém penzionu, mohli studenti využívat i místní lanovky 
a dopravu. Díky dobrému počasí se studentům podařilo vytvořit celkem ob‑
sáhlý počet kreseb akvarelů a několik menších maleb na sololitech a plátně. 
Tyto práce jsou k vidění na výstavě v prostorách školy v klášteře minoritů 
a dále budou některé z nich vystaveny v jihočeské knihovně v Českých Budě‑
jovicích. Kromě vlastní práce s krajinou, studenti též navštívili muzeum alpini‑
smu a lyžování přímo v samotném Hinterstoderu.
20. 9. 2018 Vybrané zdařilé práce byly následně vystaveny v galerii Klášter 
v Českém Krumlově společně s ukázkami ze starších plenérových pobytů.
28. 9. 2018 Soutěž FIGURA je zaměřená na zobrazení lidské postavy prostřed‑
nictvím kresby a malby vycházející zejména ze studie živého modelu. SUPŠ 
sv. Anežky České ji každoročně vyhlašovala od roku 2006 do roku 2016, od 
školního roku 2018/19 je organizována jako bienále.
CÍLEM soutěže je poskytnout možnost představení a porovnání tvorby stu‑
dentů středních odborných škol výtvarného zaměření nejen v rámci školy, ale 
rovněž široké odborné i laické veřejnosti. Soutěže se mohou účastnit všichni 
žáci středních škol zaměřených na výtvarná studia.
Soutěž probíhá v těchto kategoriích:
1. Kresba postavy 2. Malba postavy 3. Portrét (kresba i malba)
Hodnocení prací – Práce hodnotila odborná komise složení z pedagogů 
strědních a vysokých škol odborného výtvarného zaměření ve složení MgA. 
Libor Kaláb, pedagog UMPRUM, akad. mal. Libuše Poupětová VOŠUP VŠUP 
Praha 3, Mgr. akad. mal. Eva Výborná SUPŠ sv. Anežky České.
V každé kategorii bude uděleno 1.–3. místo, na návrh komise může být udě‑
leno čestné uznání.
Kritéria hodnocení:
– původnost, invence, přesvědčivost výtvarného projevu
– technická vyspělost uměleckého zpracování
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Bienále FIGURA 2018 výstava, Klášter

Komiksová soutěž Bohouš a Dáša 
mění svět svět na téma  

Co pro mne znamená demokracie?
Praha

Exkurze Praha 

Přednáška a beseda s umělkyní  
Lenkou Vítkovou,

Artcentrum

Vánoční Betlém na Tavírně

Komiksová soutěž 2018/19  
Promluv k světu bublinou, Adra, Praha

Výstava v Schwan Cosmetics – Portrét 
očima studentů oboru Užitá malba,

Český Krumlov 

– kompozice (a u maleb barevné řešení)
Soutěže Bienále Figura 2018 se přihlásilo 20 škol, celkem se 101 pracemi.
Studenti oboru Užitá malba SUPŠ sv. Anežky České obsadili dvě druhá 
a jedno třetí místo: Kresba postavy – Anna Černíková 2. místo, Malba po‑
stavy – Bára Nováková 3. místo, Portrét – Jáchym Říčánek 2. místo.
1. 11. 2018 Soutěžní Bienále Figura 18 bylo jako již tradičně završeno slavnost‑
ním vyhlášením výsledku v Klášteře. Zároveň tímto byla zahájena přehlídka 
vybraných a oceněných prací ze všech kategorií.
Vzdělávací program Varianty vyhlásil 8. ročník soutěže Bohouš a Dáša mění 
svět pro žáky a studenty základních a středních škol. V letošním roce si při‑
pomínáme 100 let od vzniku samostatné Československé republiky a letošním 
tématem bylo: Co pro mne znamená demokracie?
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 258 komiksů. Slavnostní vernisáž výstavy 
a vyhlášení výsledků nejlepších komiksů proběhla v pondělí 12. 11. 2018 v ga‑
lerii v Jindřišské věži na Praze 1. První místo v kategorii středních škol vyhrála 
naše Nora – My Linh Nguyen z druhého ročníku (MAL).
13. 11. 2018 Studenti 2., 3. a 4. ročníku navštívili výstavu Františka Kupky ve 
Valdštejnské jízdárně v Praze. Mohli tak poprvé na vlastní oči vidět díla 
českého umělce světového významu, který náleží k průkopníkům abstraktního 
umění. Na výstavě byl ukázán posun od figurativního k abstraktnímu vyjád‑
ření. Druhá výstava v Rudolfinu ukázala současného českého výtvarníka Petra 
Pisaříka a soudobý distanční až hravý přístup k abstrakci. Toto studentům 
přiblížílo jak zrod abstrakce ale i soudobé přístupy k ní.
21. 11. 2018 Ve spolupráci s Galerií Mesíc ve dne a konceptuální umělkyní Len‑
kou Vítkovou jsme uspořádali v Artcentru přednášku s besedou s touto uměl‑
kyní o její práci. Akce se zúčastnili všichni studenti malby a rovněž někteří 
zájemci z jiných oborů. Setkání s mladou českou umělkyní bylo pro studenty 
velice přínosné a inspirativní.
17. 12. 2018 Studenti druhého ročníku vytvořili Betlém pro výzdobu vstupní 
haly v budově A. Betlém po vánočních svátcích putoval do českobudějovické 
mateřské školky, kde bude nadále sloužit dětem jako vánoční výzdoba.
8. 1. 2019 Komiksová soutěž 2018/19, Promluv k světu bublinou, kterou or‑
ganizovala Adra na téma cíle udržitelného zdroje. Cíle udržitelného zdroje 
představují plán řešení globálních problémů na příštích 15 let. Jedná se o do‑
kument schválený na sumitu OSN v New Yorku. Jedním z témat bylo voda na 
zemi. Ztvárněním tohoto tématu vyhrála naše studentka z druhého ročníku 
(MAL) Mi Linh Nguyen neboli naše Nora.
14. 1. 2019 Výstava v Schwan Cosmetics navázala již tradičně na spolupráci 
s tímto podnikem. Tříměsíční zápujčka děl našich studentů a z nich vytvořená 
výstava rozšiřuje povědomí o naší škole, pro studenty je možností poprvé 
prezentovat veřejně své práce, a zároveň esteticky obohacuje prostředí 
podniku. Jako téma jsme zvolili zobrazení lidské tváře převážně autoportréty 
studentů.
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Talent roku Jihočeského kraje 2018,
České Budějovice

Exkurze do Mnichova (D)

Městský úřad v Č. Krumlově, 
zasedací síň

Krajina a příroda
výstava v Schwan Cosmetic,  

Český Krumlov

Restaurování obrazu v elektrárně  
v Lipně nad Vltavou

Vernisáž výstavy maturitních prací,
Český Krumlov

Exkurze Praha

27. 2. 2019 Již po 19. se letos v únoru konala soutěž Talent Jihočeského kraje, 
kterou vyhlašuje DDM České Budějovice pod záštitou náměstka hejtmanky 
Jihočeského kraje – Mgr. Zdeňka Dvořáka a vedoucí odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Jihočeského kraje Ing. Hany Šímové. 27. února se v českobudě‑
jovické Koncertní síni Otakara Jeremiáše konalo slavnostní vyhlášení výsledků 
letošního ročníku. V kategorii umělecké výtvarné studentů do 19 let získaly 
ocenění dvě studentky oboru Užitá malba. Studentka 2. ročníku oboru Užitá 
malba Nguyen My Linh, získala vynikající 1. místo a Tereza Masojídková ze 
4. ročníku oboru Užitá malba obsadila následující 2. místo.
20. 3. 2019 jsme podnikli exkurzi do mnichovských Pinakoték.
Ve Staré Pinakotéce jsme navštívili formou komentované prohlídky sbírku 
starého umění od gotiky po klasicismus. V Pinakotéce Moderny byly výstavy 
aktuálního designu, z nichž, dle mého názoru ta nejzajímavější, byla věno‑
vána současnému šperku. V muzeu Brandhorst byly úžasné výstavy součas‑
ných amerických malířů Twomblyho a Katze.
4. 4. 2019 Výběr obrazů pro výzdobu zasedací síně prezentuje kolekci maleb 
inspirovaných rostlinstvem a přírodními strukturami. Esteticky obohacuje 
prostředí úřadu a zároveň rozšiřuje povědomí veřejnosti o výsledcích práce 
našich studentů. Ve spolupráci s Mgr. D. Johanusem a městským úřadem 
v Č. Krumlově jsme zapůjčili kolekci obrazů pro výzdobu zasedací síně.
Pro tuto výstavu v prostoru vstupní haly Schwan Cosmetics jsme vybrali sou‑
bor obrazů prezentující rozmanité pohledy na přírodu, rostlinstvo a krajinu. 
Záměrem bylo přiblížit veřejnosti práce našich studentů, které jsou inspirovány 
přímo pobytem v plenéru případně studiem rostlinstva. Výstavy v Schwan 
Cosmetics zárověň zpříjemňují a esteticky obohacují prostor podniku.
Dne 20. – 24. 5. 2019 se studenti 3. ročníku oboru Klasická malba a nové 
technologie podíleli na opravě závěsného obrazu v elektrárně Lipenské pře‑
hrady. Jednalo se o vyztužení rámu, vyčištění malby, podlepení, tmelení, retuš 
a závěrečnou fixaci lakem. Formát obrazu byl 2,4 x 5 metrů. Malba zachycuje 
schéma turbín elektrárny. Díky ní si mohou návštěvníci lépe představit, jak 
elektrárna funguje. Jelikož elektrárna Lipno slaví letos 60 let od svého vzniku, 
obrátil se na naší školu její ředitel pan Martin Sobolík se žádostí o opravu 
zmíněného obrazu. Jedná se o dobovou malbu, autor není znám. Práce se 
zúčastnili studenti Ilona Sopóci, Maria Bogačevskaja, Jan Chlaň a vyučující 
Michal Rádl.
Dne 20. 5. 2019 byla zahájena výstava maturitních prací všech oborů školy 
sv. Anežky České v prostorách Kláštera, Latrán 50, Český Krumlov. Výstava 
byla otevřena do 31. 5. během výuky po–pá od 10:00 do 16:00 hodin.
19. 6. 2019 Studenti 3. a 4. ročníku (MAL) navštívili výstavu diplomových prací 
AVU (Nejkrásnější věk) a UMPRUM. Prohlídka prací byla velice inspirativní 
mimo jiné i proto, že řada našich studentů má zájem po maturitě právě na 
těchto školách studovat. Podobné exkurze jsou tedy dobrou motivací k je‑
jich dalšímu studiu a výtvarné činnosti. Stejně tak inspirující byla návštěva 
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výstavy českého malíře světového významu J. Šímy. A to nejen z hlediska 
malířského, ale rovněž z pohledu dějin umění. Návštěva Rudolfina a výstavy 
A cool breeze rozšiřila jejich povědomí o tendencích současného sochařství. 
Výstava si totiž dala za úkol ukázat soudobé figurativní tendence v soudo‑
bém sochařství. Vystaveno bylo 17 světových předních umělců. 
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Workshop s designérem 
Karlem Matějkou

Ars Electronica Linec (A) 2018 

Designblok 2018, Praha 

Seminář sítotisku a digitálních  
technologií 2018, vernisáž serigrafií,

Český Krumlov

Projekt Camera Zizanio, Pyrgos, Řecko

Cyklus přednášek 
František Kupka, Národní galerie, 

Praha

Studentský design – komise, Praha
návštěva dílny sítotisku Esprint 

Grafický design

4. 9. 2018 Během záříjové praxe se studenti 4. ročníku GD věnovali mimořád‑
nému úkolu. Ve spolupráci s designérem Karlem Matějkou vypracovávali zadání 
tvorby pivní značky. Studenti hledali vizuální styl pivního brandu. Řešili grafiku 
logotypu, tvar základních náležitostí – půllitru, plechovky, lahve… V prvních 
týdnech školního roku si tak studenti mohli zažít zkušenost na práci podobného 
rozsahu jako je maturitní úkol, který za pár měsíců bude realitou.
7. 9. 2018 se sedm žáků 4. ročníku oboru GD zúčastnilo Festivalu Ars Electronica 
v Linci. Výchozím místem byla linecká pošta, kde se prodávají lístky a kde je první 
část expozice. AE 2018 byla uvedena mottem Chyba – umění nedokonalosti 
a představovala různé aplikace elektroniky v oblasti umění a designu. Festival 
probíhá na více místech, takže exkurze byla zároveň prohlídkou Lince.
Zúčastnění žáci: Janotová Eliška, Michaela Vacková, Ivana Helclová, Jana Veselá, 
Barbora Goldfingerová, Jan Vodička, Jiří Majer Pedagogický doprovod: Marek 
Borsányi.
25. 10. 2018 se obor (GD) a část (SVT) vydali na Designblok 2018. Mnozí studenti 
viděli přehlídku designu poprvé, další již viděli některý z minulých ročníků, a tak 
měli srovnání. Na letošním 20. ročníku jsme mimo jiné navštívili expozici desig‑
néra Karla Matějky, s nímž naši studenti 4. ročníku GD měli možnost spolupraco‑
vat na školním úkolu.
23. 11. 2018 se konal jako již po několikáté na půdě naší školy na Klášteře 
Podzimní odborný seminář sítotisku a digitálních technologií 2018. Na závěr 
pátečního setkání se otevřela vernisáží výstava serigrafií vzniklých na workshopu 
v Dašicích.
Studentky grafického designu Charlota Batistová a Hana Petrášková z 3. A se 
zúčastnily projektu Camera Zizanio, 18th European meeting of young peop‑
le's audiovisual creation. Projekt se uskutečnil 1. – 9. 12. 2018 v řeckém městě Py‑
rgos, ve kterém současně probíhal Olympia International film festival for children 
and young people. Zde byly k vidění animované, dokumentární a celovečerní 
filmy pro mladé publikum. Během filmového festivalu se studentky také aktivně 
zapojily do mezinárodního projektu Mythos, kde ve spolupráci se zahraničními 
studenty natáčely krátké filmy. Závěrem studijního pobytu bylo navštívení staro‑
věkého města Olympie. Tento výjezd se uskutečnil jako součást projektu Filmma‑
king journey: From scratch to screen probíhajícího v rámci programu Evropské 
unie Erasmus+, v němž (projektu) je SUPŠ sv. Anežky České jednou z partnerských 
škol.
13. 12. 2018 Cyklus přednášek organizovaných Markem Borsányi.
15. 1. 2019 Exkurze studentů grafického designu do Prahy na retrospektivní vý‑
stavu malíře Františka Kupky konané v prostorách Valdštejnské jízdárny a pořá‑
dané pražskou Národní galerií.
26. 2. 2019 Pedagogové oboru GD a Martin Busta se zúčastnili vernisáže a od‑
borné komise výstavy Studentský design 2019 konané tentokrát v Praze pod 
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Hell/Holl, Praha

Přednáška, Kristýna Malovaná 
Grafický plenér

Pohled ženy, galerie ESAC,
Český Krumlov 

Národní galerie, Galerie Rudolfinum, 
Praha

záštitou školy Hellichova v galerii Novoměstské radnice. Na programu byla také 
návštěva vyjímečné grafické dílny sítotisku Esprint. V dílně jsme načerpali mnohé 
znalosti z oblasti tisku, které se snažíme aplikovat do podmínek našeho školního 
zařízení sítotiskové dílny.
14. 5. 2019 Martin Busta s kolegyní Kateřinou Zemanovou a Radkem Doškem se 
vydali na návštěvu pražských spřátelených škol – Vyšší odbornou školu a Střední 
uměleckou školu Václava Hollara a Vyšší odbornou školu grafickou a Střední 
průmyslovou školu grafickou – Hellichovu, aby se setkali s kolegy, odbornými 
pedagogy, typografy, sítotiskaři a litografy.
16. 5. 2019 Přednáška mladé výtvarné umělkyně se konala v klášterním refektáři.
20. 5. 2019 Pro studenty prvního až třetího ročníku grafického designu byl 
v době konání maturitních prací připraven plenér, během kterého vznikly studijní 
kresby následně využité při workshopu klasických grafických technik.
18. 6. 2019 Návštěva galerie Egona Schiele. Práce autorky Marie Blabolilové, Evy 
Prokopcové, Kateřiny Šedé byly podnětnou inspirací pro studentky a studenty 
naší školy.
26. 6. 2019 Exkurze studentů oboru Grafický design a Fotografie a média do 
Prahy na retrospektivní výstavu malíře Josefa Šímy a Františka Kupky konané 
v prostorách Valdštejnské jízdárny a pořádané pražskou Národní galerií. Dále 
studenti navštívili výstavu s názvem A Cool Breeze v galerii Rudolfinum před‑
stavující nové možnosti prostorového zobrazení postavy v současném umění 
a výstavu diplomových prací studentů Akademie výtvarných umění v Praze.
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Pohyb je nedílnou součástí každodenního koloběhu člověka a je velmi pro‑
spěšný nejen pro kardiovaskulární systém, proto studentům i pedagogům 
naší školy nabízíme několik možností sportovního vyžití nad rámec běžných 
hodin tělesné výchovy.
Z důvodu nemožnosti kvalitní hry, ať už je to pro malý počet hráčů nebo 
nezájem spolužáku během pravidelných hodin tělesné výchovy, jako její vyu‑
čující organizuji také množství dalších aktivit soutěžního charakteru jako např. 
školní turnaje různého sportovního zaměření (florbal, kin‑ball, ringo, korfbal, 
badminton, basketbal, softbal, volejbal, sálová kopaná apod.), bohužel ně‑
které se pro nedostatečný zájem studentů neuskutečnily.
Také ve školním roce 2018/2019 jsme se chtěli s vybranými studenty naší školy 
s menšími či většími úspěchy zúčastnit několika reprezentačních soutěží střed‑
ních škol, ale tyto se již bohužel často neorganizují pro větší počet omluve‑
nek z ostatních škol, příp. nemožností nelezení vyhovujícího termínu. Proto se 
snažíme studenty aktivizovat alespoň na našich vlastních školních turnajích, 
kde soutěží pouze studenti a učitelé naší školy.

Jeden z pohybově aktivních dní lze považovat již druhý školní den pro nově 
přicházející studentky a studenty ze základních škol do prvního ročníku naší 
školy. Tento adaptační den proběhl hned v úterý a studenti se vtipnou, sou‑
těžní formou seznamují a zjišťují informace o škole a spolužácích.

Z důvodu nekonečných změn ve vyhláškách, zákonech a jejich novelizací se 
učitel tělesné výchovy účastnil semináře s právníkem Ing. Janem Romaněn‑
kem, které se uskutečnilo 10. prosince v Praze. Zde jsme se dozvěděli co vše 
je potřeba vyřídit k uskutečnění jakékoli exkurze, výletu, letních nebo zimních 
kurzů. Jak minimalizovat příčiny vzniku úrazů, kdo nese za co odpovědnost, co 
je a co není školní úraz, povinnost a rozsah poskytnutí první pomoci a ná‑
sledné evidování úrazu. Kolik papírování, vyplňování, podepisování je potřeba 
a stejně se musíme usilovně modlit, aby se nic nepřihodilo.

Již se stává tradicí předvánoční florbalové klání studentů SUPŠ sv. Anežky 
České. Tentokráte se v pondělí 17. 12. 2018 v odpoledních hodinách sešlo 
v tělocvičně místo původních patnácti pouze třináct studentek a studentů, 
ale i tak jsme si poradili. Zavázali jsme provázkem utrhané sítě v brankách 
a z bezpečnostních důvodů jsme nainstalovali lavičky do rohů tělocvičen. 
Vytvořili jsme 4 týmy a v jednom týmu byl jeden hráč na střídání. Hrálo se tři 
proti třem, na malé branky a bez stálého brankáře, systémem každý s ka‑
ždým dvakrát po šesti minutách. Takže každý tým odehrál ve skupině šest 
zápasů. V následném play‑off se střetli křížem první se čtvrtým a druhý se 
třetím. V prvním semifinále „Špinavá podlaha“ porazila „Kocovinu“ 3:1 a stala 
se tak prvním finalistou, druhým se stal „Flek“, který porazil „Wu‑Tang“ 5:2. 

Adaptační dny

DVPP tělesné výchovy

Florbal 3 × 3
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Vyrovnaný souboj o třetí místo těsně 4:3 po samostatných nájezdech vyhráli 
„Wu‑Tang“ (ve složení Adéla V., Jan K. a Munkhtur Purevdorj zvaný Puru). 
Bramborovou pozici letos obsadil, možná právě název týmu tomu napovídá 
„Kocovina“ (ve složení Bára B., Vít S., a Adam Š.). Ve velmi vyrovnaném finále 
nepadl gól ani v prodloužení, a proto také museli o vítězi turnaje rozhodnout 
samostatné nájezdy. Zde až v šesté sérii potvrdili roli favorita turnaje a roz‑
hodli o svém vítězství „Špinavá podlaha“ ve složení Bára G, Lukáš B., Jan Kub. 
Poražení finalisté, tým „Flek“ (ve složení Bára Bal., Josef V., Daniel B. a Calum) 
byl velmi silným a kvalitním soupeřem.
Zejména „nováčci“ z prvních ročníků velmi mile překvapili a všichni zúčast‑
něný zaslouží uznání a děkuji jim za aktivní účast.
Jako vždy všichni byli odměněni bez ohledu na výsledek sladkou odměnou, 
pro doplnění právě spálených kalorií.

S čím dál větší oblíbeností se stává tradicí zájem o turnaj v netradiční hře 
zvané RINGO. Proto jsme letos opět turnaj pro naše studenty uspořádali, 
a to 16. 4. 2019. Turnaje se mělo původně účastnit 15 studentek a studentů, 
ale z různých důvodů nakonec dorazilo pouze 9. Přesto jsme vytvořili 5 týmů 
a systémem každý s každým odehráli zápasy ve skupině. Následovalo 
play‑off, do kterého postoupil z prvního místa „Bohy tým“ (složený z Lukáše 
Boháčka a Daniela Boháče), z druhého „Sochaři“ (Matěj Tvaroh a Matěj 
Lett), díky lepšímu skóre ze třetího místa „LuNa“ (Lucka Votavová a Natálie 
Roblová) a ze čtvrtého „4everalone“ (Calum Filip Aitchitson + jeden dobrovol‑
ník, který jej doplňoval). Jediný tým, který bohužel nepostoupil, byl „JoHana“ 
(Hana Petrášková, Josef Kovář). Do finále se úspěšně probojovali favoriti 
„Bohytým“ a „sochaři“. V souboji o třetí místo porazil tým „LuNa“ oslabený 
„4everalone“ a slavil bronzovou pozici. Finále po velkém boji ovládli „Sochaři“ 
a zaslouženě slavili vítězství. Odměny v duchu hesla „není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se“ ovšem čekaly na všechny zúčastněné. Sladkých zákusků si 
z gentlemanského rozhodnutí první mohli vybrat dívky a dále pak dle umís‑
tění v samotném turnaji.

Jako každý rok, tak i letos se naše škola účastnila několika sportovních 
klání v rámci českobudějovického Majálesu. Letos byl výjimečně mezi tyto 
sportovní soutěže zařazen turnaj v hokejbale smíšených týmů. Naše škola 
jako jedna z mála měla mezi hráči i zástupce něžného pohlaví. I tento fakt 
nepředpovídal moc veliký úspěch. Turnaj se hrál ve 3 skupinách, ze kterých 
nejlepší týmy postoupily do play‑off. Náš tým ve složení Bára B., Adéla V., 
Puru, Kristýna D., Vojtěch Š., Janis M. a Filip C. A. ve skupině odehrál první zá‑
pas s VOŠ a SŠ sro., ve kterém zpočátku vedl, ale nakonec prohrál 4:9, druhý 
zápas jsme odehráli s ČRG, za který hráli hráči místního hokejbalového klubu 
HbC Pedagog a podlehli jsme jim 2:6. Poslední zápas ve skupině jsme se hráli 
s českobudějovickou zdrávkou a po prvním poměrně vyrovnaném poločase, 

 
 
 
 

Jarní turnaj v Ringo

Sportovní klání v rámci Majálesu
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jsme nakonec opět podlehli v poměru 3:7.
Jako další sportovní turnaj se druhý den uskutečnilo Frisbee Ultimate, každý 
rok jsme se tohoto turnaje účastnili s lepšící se tendencí a končili v první po‑
lovině, ale tentokrát zaúkolovaný student 3. ročníku Adam Š. se na oslovení 
pár lidí a vytvoření týmu vykašlal a ačkoli s námi organizátoři počítali, musel 
se turnaj letos obejít bez naší účasti.
Jako poslední se ve středu konal turnaj ve streetballu 3 × 3, který do poslední 
chvíle nebylo jasné, zda se kvůli počasí nezruší. Turnaj nakonec proběhl, ale 
o naší konečné neúčasti a tedy neobhajobě loňského úspěchu rozhodla ná‑
hlá marodka 3 hráčů a tedy nucené, na poslední chvíli odhlášení z turnaje.

Týden po maturitních zkouškách, praxích a plenérech jsme vyrazili na letní vý‑
cvikový kurz. Letos byl náš tradiční hotel Jestřábí již obsazen, tak jsme museli 
hledat adekvátní alternativu, naskytla se nedaleko – v Radslavy, hotel Swing. 
Hotel sice dál od vody, ale zato s vlastním bazénkem, který nakonec většina 
účastníků hojně využívala. Po dřívějších neblahých zkušenostech, kdy jsme 
jezdili se studenty prvního ročníku, jsme se rozhodli tento kurz připravit pro 
druháky. Studenti druhého ročníku mají sice tento kurz povinný, ale ze sociál‑
ních, zdravotních a mnoha dalších omluvení jela nakonec přibližně polovina 
a věříme, že nelitovali. Jelikož jsou i studenti co mají rádi sport a aktivity 
v přírodě. Přidali se i někteří žáci z třetího ročníku a studenti, kteří jeli pouze 
na dva dny a museli nás ze studijních důvodů opustit již v úterý. Předpověď 
počasí strašila bouřkami, proto jsme vyrazili hned první den, kdy bylo slibo‑
váno ještě slunečno na vodu. Na kánoích jsme spluli opět část horní Vltavy 
od mostu v Pěkné do Nové Pece. Sluníčko pálilo o stošest a většina účast‑
níků chytla hned na úvod pěknou červenou barvičku. Druhý den jsme vyra‑
zili na kola. Hromadně jsme dojeli přibližně 5 kilometrů na přívoz do Dolní 
Vltavice, převezli jsme se přívozem přes Lipno, rozdělili na polovinu a vyrazili. 
Jedna polovina vlevo – přes hráz a druhá vpravo – přes Novou Pec. Původní 
plán byl, že druhý den se skupinky vymění, abychom projeli krásně celou 
Lipenskou magistrálu, ale přání většiny účastníků bylo jet opět na vodu, a tak 
jsme po několika telefonátech plán pozměnili, objednali lodě a ve středu 
vyrazili opět na kánoe. Ve čtvrtek jsme na kolech vyrazili dopoledne do 
lanového centra v Černé v Pošumaví a po obědě na paintball. Počasí, ačkoli 
neustále strašilo, přeháňkami a bouřkami, tak krom jednoho rychlého májo‑
vého deštíku nám začalo pršet až ve čtvrtek večer a to nás již nemohlo od 
dobré nálady po aktivním odpočinku odradit… Věříme, že si všichni účastníci 
kurz užili a ti co se s nejrůznějších důvodů nezúčastnili, litují…
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Ve školním roce 2018/19 se sešla Školská rada, aby byla na konci roku se‑
známena s průběhem a výsledky talentových zkoušek, strategií školy na další 
období a s potřebami jednotlivých oborů. V průběhu školního roku členové 
školské rady zařizovali několik aktivit pro školu z titulu svých funkcí, jako např. 
návštěvu Barokního divadla, ubytování lektorů workshopu ve Studijním centru 
na Zámku, řešení parkovacích míst pod Poštou apod. Při dalším setkání byla 
Školská rada seznámena s dílčím obsahem Výroční zprávy. Po jejím dokončení 
byla rozeslána členům ŠR k odsouhlasení.
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Ve školním roce 2018/2019 jsme se při hospodaření řídili ustanoveními plat‑
nými zákony jak o účetnictví 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, tak zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, 
prováděcí vyhláškou MF č. 64/2002 Sb. a Českých účetních standardů 
č. 701 – č. 710.

Hospodaříme s peněžními prostředky získanými formou příspěvků od zřizova‑
tele na hlavní činnost a prostředky získanými doplňkovou činností. Příspěvek 
kraje na provoz je použit k pokrytí a úhradě nákladů související s hlavní 
činností.

Vyúčtování neinvestičního příspěvku od zřizovatele za rok 2018 je uvedeno 
v následující tabulce:

Poskytnuto k 31. 12. 2017 Vyčerpáno k 31. 12. 2017 Rozdíl
4 093 000 Kč   4 091 017,67 Kč   1 982,33 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2018 činil před zdaněním 2 693 074,01 Kč. Dle 
pokynů a souhlasu našeho zřizovatele Krajského úřadu Jihočeského kraje–
odboru školství, mládeže a tělovýchovy a dále pak auditního orgánu KÚ jsme 
mimořádně proúčtovali částku 2 688 167,‑Kč do výnosů prostřednictvím účtu 
649 – ostatní výnosy z činnosti, a tím si vylepšili hospodářský výsledek za rok 
2018. Jednalo se o narovnání a opravu zůstatků závazkových účtů z minulých 
účetních období. Tyto nevyrovnané závazkové účty byly v minulých letech 
souvztažně proúčtovány s náklady, ale nebyly uskutečněny žádné finanční vý‑
daje. Z tohoto důvodu opravné operace nepředstavují žádný peněžní pohyb, 
ale jedná se pouze o účetní narovnání daných účtů. 
Vzniklý hospodářský výsledek běžného účetního období ve výši 
2 184 444,01 Kč jsme celý převedli se souhlasem zřizovatele a Rady Jihočes‑
kého kraje do rezervního fondu školy. Na přelomu roku 2019/2020 plánuje‑
me použít tento rezervní fond k opravě fasády a výměny oken, dále pak na 
výměnu havarijního osvětlení v budovách školy .

Doplňkovou činnost účtujeme odděleně od hlavní činnosti s jiným účelovým 
znakem a analytikou. Prostředky získané z doplňkové činnosti používáme pro 
rozvoj své hlavní činnosti a vykonáváme ji tak, aby nenarušovala plnění hlav‑
ních úkolů školy. Doplňková činnost tak skýtá možnost získat další finanční 
zdroje.
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Přehled nákladů a výnosů doplňkové činnosti v roce 2018:

Náklady bez daně Výnosy  Výsledek 
z příjmu k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2018 hospodaření
245 359,00 Kč  326 150 Kč 80 791,00 Kč

Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2018 z doplňkové činnosti v celkové 
výši 80 791,00 Kč jsme převedli do rezervního fondu. 

Pro rok 2018 jsme měli stanoveny následující závazné ukazatele přímých výdajů 
od zřizovatele:

Neinvestiční výdaje celkem Poskytnuto Vyčerpáno Zůstatek

Prostředky na platy  11 984 886 Kč 11 984 886 Kč 0 Kč

Ostatní osobní náklady  350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč

Odvody soc. a zdrav. poj. 4 193 861 Kč 4 193 861 Kč 0 Kč

FKSP    239 698 Kč 239 698 Kč 0 Kč

ONIV    121 800 Kč 121 800 Kč 0 Kč

Celkem    16 890 245 Kč 16 890 245 Kč 0 Kč

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců na rok 2018 byl ve výši 32,0.

Všechny závazné ukazatele byly dodrženy a nepřekročeny.

Všechny finanční kroky naší organizace byly uvedeny v rámci finančního vypo‑
řádání vztahů příspěvkových organizací se zřizovatelem.

Fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku probíhala v termínu od 
1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventari‑
zaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů. Zúčastnila se jí tříčlenná 
hlavní, čtyřčlenná dílčí a tříčlenná likvidační inventarizační komise současně se 
správci jednotlivých místností.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Nové přírůstky byly zaevidovány 
do inventurního soupisu a vyřazené předměty, které byly fyzicky zlikvidovány, 
byly ze soupisu odstraněny.
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Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – zde jsou evidovány movité věci a sou‑
bory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací 
cenou vyšší než 40 tis. Kč. V účetnictví ho vedeme na účtu 022. Tento majetek 
je měsíčně odepisován podle příslušného odpisového plánu. 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) – jedná se o hmotný majetek 
s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou od 3 000 Kč do 
40 000 Kč. Tento hmotný majetek vedeme v účetnictví na účtu 028. Vyřazení 
tohoto drobného hmotného majetku provádí inventarizační komise na zákla‑
dě protokolu o vyřazení. 

Dlouhodobý drobný hmotný majetek, který má pořizovací cenu menší než 
3 000 Kč účtujeme přímo do spotřeby na nákladový účet 501. Dále ho evidu‑
jeme na podrozvahových účtech 902.
Ruční nástroje, nářadí a ochranné pomůcky vedou jednotliví vedoucí oborů 
v operativní evidenci na svých oborech. 

Dlouhodobý nehmotný majetek – zde je evidován nehmotný majetek s po‑
řizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. 
V účetnictví ho vedeme na účtu 013. Od roku 2006 máme na tomto účtu 
software v hodnotě 202 062 Kč.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – jedná se o majetek s pořizovací 
cenou od 7 000 Kč do 60 000 Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. 
V účetnictví tento nehmotný majetek vedeme na účtu 018. Nehmotný dlouho‑
dobý majetek s pořizovací cenou nižší než 7 000 Kč účtujeme v účetnictví na 
nákladové účty 518 a dále ho evidujeme v podrozvahové evidenci na účtu 
901.

Po skončení inventarizace byla vyhotovena kniha, která obsahuje:
•	  příkaz ředitele školy k provedení inventarizace
•	  plán inventur
•	  prohlášení o provedení inventarizace majetku a závazků
•	  seznam správců jednotlivých místností + číselník místností
•	  inventarizační zápis o provedení inventury hmotného a nehmotného‑

majetku
•	  likvidační protokol
•	  fotokopie inventurního soupisu budov a jiných staveb
•	  fotokopie inventurního soupisu pozemků a trvalých porostů
•	  rozvaha
•	  zápisy z jednání komisí

 
 
 
 

Hmotný majetek

Nehmotný majetek
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•	  zápis hlavní inventarizační komise
•	  invent. zápis o provedení inventury pokladní hotovosti 

+ soupiska bankovek a mincí
•	  protokol o inv. ve školní knihovně
•	  přírůstky majetku
•	  plánované odpisy
•	  seznam softwaru

Naše organizace neměla žádné dlouhodobé neuhrazené pohledávky ani 
žádné nedobytné pohledávky. 

Závazky eviduje naše škola na konci roku pouze vůči zaměstnancům a zá‑
konným odvody s nimi souvisejícími.

Pohledávky a závazky

—————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————



1. 9. 2017 jsme začali realizovat projekt Ministerstva školství, mládeže a tělo‑
výchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále je 
OP VVV) Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
Šablony pro SŠ a VOŠ I č. CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/16_035/0006323. Tento pro‑
jekt má být realizován 24 měsíců od jeho zahájení v celkové výši 485 122 Kč. 
V roce 2017 jsme obdrželi 1. zálohovou platbu ve výši 291 073,20 Kč. V roce 
2018 jsme obdrželi 2. zálohovou platbu ve výši 194 048,80 Kč. Cílem tohoto 
projektu je například doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, pod‑
pora podnikavosti žáků prostřednictvím volnočasové aktivity, zapojení ICT 
technika do výuky nebo sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím návštěv. 
Všechny náklady a výnosy spojené s tímto projektem jsou evidovány pod 
zvláštním účelovým znakem 33063.

V roce 2017 jsme začali také realizovat v rámci programu Erasmus+, Klí‑
čová Akce 2: Strategická partnerství pouze mezi školami projekt s názvem 
“Filmmaking journey: From scratch to screen“. Tento projekt bude realizo‑
ván v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Maximální výše tohoto projektu 
je 24 030 EUR. Cílem tohoto projektu jsou mezinárodní projektová setkáni 
s partnerskými školami, kde dochází k výměně znalostí a zkušeností o natá‑
čení krátkého videa, práce s videokamerou, vytváření storyboardu, atd. Dále 
se zde nabízí možnost vycestování studentů do cizích zemí, návštěvu význam‑
ných kulturních památek, upevnění a výuka angličtiny.

V roce 2018 jsme obdrželi dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělo‑
výchovy ve výši 150 000 Kč na pořádání a zajištění ústředního kola soutěže 
„Studentský design 2017/18“. Celkové náklady projektu a čerpání dotace 
činily cca 272 000 Kč. Cílem této soutěže byla konfrontace studentských 
prací z celé republiky, porovnání výtvarných přístupů, myšlení a uchopení 
vybraných témat v souvislosti na jednotlivé soutěžní kategorie. Pro náklady 
hrazené z dotace od MŠMT jsou evidovány pod zvláštním účelovým znakem 
33 166.

Dále jsme v roce 2018 obdrželi od KÚ Jihočeského kraje – odbor školství, 
mládeže a tělovýchovy účelovou dotaci na zajištění a realizaci projektu 
„Příběhy našich sousedů“ ve výši 20 000 Kč. Tyto finanční prostředky nám byly 
převedeny jako posílení finančních prostředků na provoz školy. Cílem tohoto 
projektu byla edukativní práce s žákovskými a studentskými týmy, které se učí 
dokumentaristickou práci se vzpomínkami pamětníků. Týmy se setkají s pa‑
mětníky a zpracují jejich výpovědi textově, obrazově a zvukově. Projekt nabízí 
alternativní způsob výuky, kdy se studenti zábavnou formou dozvědí nejen 
mnoho ze života osobností žijících v bezprostředním okolí a z moderních 
dějin, ale především se naučí aktivně zpracovávat získané informace a pře‑
dávat je ostatním.

 
 
 
 
13. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů
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Všechny projekty, které měly být ukončeny a realizovány v roce 2018, jsme 
řádně splnily dle stanovených požadavků.
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OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČESKÝ KRUMLOV 
 

Plešivec 268, 381 29, Český Krumlov 
 

 
 

Č.j. 43002/012860/19/010/BR 

P R O T O K O L  O  K O N T R O L E  č .  263/19/333 

V souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona 
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, provedla 13. června 2019 
Okresní správa sociálního zabezpečení Český Krumlov (dále jen OSSZ) prostřednictvím kontrolujících 
Mgr. Renaty Batíkové a Šárky Katonové u zaměstnavatele Střední uměleckoprůmyslová škola sv. 
Anežky České, se sídlem Český Krumlov, Tavírna 109, variabilní symbol 3330101191, IČ 60084286 
plánovanou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) 
stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád) ve znění pozdějších předpisů, byla kontrola zahájena prvním kontrolním úkonem dne 7.6.2019, 
kterým bylo doručení oznámení o zahájení kontroly ze dne 7.6.2019, č.j. 43002/012220/19/010/BR.  

Kontrola byla provedena v sídle zaměstnavatele Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, 
Český Krumlov, Tavírna 109, Český Krumlov. 

Kontrolované období od 1.7.2016 do 31.5.2019.  
Předmětem kontroly není vlastní úhrada pojistného a včasnost této úhrady. 

Kontrola byla provedena za přítomnosti paní Jitky Smutkové – účetní. 
 
Ke kontrole byly předloženy tyto účetní doklady a další podklady a písemnosti: 
Pracovní smlouvy, smlouvy sjednané na dohody o provedení práce, mzdové listy za rok 2016, 2017, 
2018, rekapitulace hrubých mezd za všechny měsíce kontrolovaného období, mzdové náklady - účet 
521 za všechny měsíce kontrolovaného období, pokladní kniha, doklady o zúčtování a výplatě náhrad 
mezd za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, stejnopisy evidenčních listů důchodového 
pojištění. 
Počet zaměstnanců k poslednímu kalendářnímu dni kontrolovaného období: 46 
Počet mzdových listů vedených v kontrolovaném období: 203 
Údaje o zaměstnavateli uvedené v registru zaměstnavatelů souhlasí se skutečností. 

Kontrolní zjištění: 

1. Plnění povinností v nemocenském pojištění 

Plnění oznamovací povinnosti bylo zkontrolováno u všech, tj. u 78 zaměstnanců (pojistných 
vztahů). Kontrola plnění povinností v oblasti nemocenského pojištění provedena za všechny 
kalendářní měsíce kontrolovaného období. 
- nebyly zjištěny nedostatky. 

2. Plnění povinností v oblasti pojistného 

Kontrola správného stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného byla provedena 
v každém měsíci kontrolovaného období.  
- nebyly zjištěny nedostatky. 
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Uplynulý školní rok byl také klíčový z hlediska vyrovnání hospodářského 
výsledku, který vznikl narovnáním a opravami zůstatků závazkových účtů 
z minulých účetních období. Tento výnos jsme v souladu se zřizovatelem 
převedli do rezervního fondu. Tyto prostředky budou využity na plánované 
rekonstrukce budov. Dále byly ukončeny některé projekty, kterým proběhla 
doba plnění, a další budou následovat v příštím účetním období. Tento školní 
rok se nám také podařilo úspěšně doplnit počet žáků na takovou úroveň, 
že jsme poprvé po velmi dlouhých letech nepožadovali navýšení platů od 
zřizovatele na dohadovacím řízení. Pevně věřím, že se nám tento trend podaří 
udržet a školu budou opouštět další spokojení absolventi, kteří dokáží najít 
své odpovídající uplatnění na trhu práce.

Dílčí skutečnosti uzavřené do konce školního roku 2018/2019 obsažené v této 
výroční zprávě byly projednány na pedagogické radě dne 26. srpna 2019.

Ing. Martin Busta
ředitel školy

Výroční zprávu schválila školská rada dne:

MgA. Jan Mahr
předseda školské rady

 
 
 
 
Závěr
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