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Školní rok 2016/2017 byl rokem, kdy se rozběhl naplno provoz v klášterech, 
plnily se související projektové aktivity, byl také nově zahájen provoz student-
ského klubu a bistra. Nové učebny v klášterech a zejména nové vybavení má 
zásadní vliv na kvalitu a odbornou úroveň vzdělávání, reflektující nejnovější 
trendy a technologie. Kvalitní zázemí a nová nabídka služeb zlepšují nejen 
komfort a úroveň výuky ale také trávení volného času žáků školy. V této souvis-
losti se realizují nové aktivity, jako je spolupráce s vysokými školami (UMPRUM, 
Scholastika), které jsou součástí výuky, ale také nové mimoškolní dobrovolné 
akce jako je „Biograf Anežka“, „Anežka Těší mně!“ a další. Tento školní rok byl 
také klíčový pro další čerpání finančních prostředků, mimo prostředky poskyt-
nuté zřizovatelem. Byly podány žádosti na několik projektů, které budeme plnit 
v příštích letech, a ve všech žádostech jsme byli úspěšní. Je to Výzva č. 35 - 
„Šablony“, dále Výzva č. 39 z OPŽP na snížení energetické náročnosti budovy 
školy, program Erasmus+ nebo 28. ročník soutěže Studentský design. Podání 
a zpracování všech těchto žádostí bylo časově náročné a těší mne, že toto úsilí 
nepřišlo na zmar.

Všechny výtvarné obory již řadu let vyvíjí enormní úsilí nad rámec běžné výuky, 
což se projevilo v počtu přihlášek ke studiu, kdy jsme dosáhli počtu přihlášek, 
který byl standardem před deseti lety. Věřím, že je to dáno trpělivou a poctivou 
prací všech vyučujících a že je to naplněním jejich snah o udržení kvality výuky 
a také odezvou na množství aktivit, které jednotlivé obory realizují v mimoškolní 
době. Přesto se škola pořád potýká s rozdílnou naplněností jednotlivých oborů 
a tak jsme byli nuceni v rámci efektivity neotevřít v příštím školním roce obor 
Design keramiky a porcelánu. Jelikož není možné odhadnout, jak se situace 
s tímto oborem bude vyvíjet v dalších letech, vydala škola k této příležitosti 
almanach, který souhrnně rekapituluje průběh výuky tohoto oboru na naší škole, 
bylo uspořádáno setkání absolventů oboru a výstava jejich prací. Chtěl bych 
v této souvislosti poděkovat všem pedagogům a studentům, kteří mají obrov-
skou zásluhu na dlouholetém, kvalitním fungování tohoto oboru a doufám, že 
zájem o tuto krásnou výtvarnou disciplínu ještě zažije svoji renesanci. Tento 
školní rok jsme také realizovali spolupráci s Domem dětí a mládeže v Českém 
Krumlově, jejich žáci využívají prostory a vybavení školy pro kroužek 3D mode-
lování, který vede náš pedagog. Také jsme hostili celostátní výstavu Evropa ve 
škole v galerii v klášteře. Tato spolupráce s dalšími organizacemi bude pokra-
čovat i v dalších letech a věříme, že k oboustranné spokojenosti.Tento školní 
rok ukončilo výuku několik zasloužilých pedagogů, kterým bych chtěl při této 
příležitosti poděkovat za jejich dlouholetou práci ve školství a popřát jim v dal-
ším životě ještě mnoho sil a především zdraví. Do pedagogického sboru přišli 
noví, mladí kolegové, kterým přeji, aby dosáhli minimálně takových úspěchů ve 
výuce, jako jejich kolegové.

Ing. Martin Busta ředitel

 
 
 
 
Slovo úvodem
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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. Zdeněk Stolbenko, 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 a osvojení znalost softwaru.

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, multimediální ateliér, 
venkovní ateliéry, učebny počítačové grafiky, tiskové a reprografické praco-
viště, 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 a 3 servery. Programové vybavení odpovídá požadavkům jed-
notlivých 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

82-41M/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/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – vytváření keramiky
ŠVP Design keramiky a porcelánu
ŠVP Plastická tvorba

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

pro 1. – 4. ročník:
ŠVP příslušných oborů

Kamenosochařství      19
Grafický design       51
Scénická a výstavní tvorba     30
Užitá fotografie a média     33
Užitá malba       38
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu/Plastická tvorba 6
Celkový počet       177

 
 
 
 
2. Přehled oborů

a) aktivní obory ve školním roce 
2016/2017

b) učební plány

c) počty studentů k 30. 9. 2016
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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 Ing. Vratislav Jerhot

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

Mgr. Jana Jesenská
Mgr. Stanislava Kabíčková
Josef Musil
Mgr. Ivan Maurer

Vyučující specializovaných odborných předmětů:

MgA. Radek Doško – vedoucí oboru
Marek Borsányi
Ing. Martin Busta
MgA. Karel Dvořák
MgA. Věra Chovancová

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

MgA. Jan Bobáň – vedoucí oboru
Ing. arch. Michaela Dvořáková
Josef Hanusch
Jan Kreml
MgA. Kristina Novotná

MgA. Jan Mahr – vedoucí oboru
Bohuslava Maříková
MgA. Aleš Motejl
MgA. Zdeněk Stolbenko
MgA. Jan Arndt

 
 
 
 
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
Mgr. Jana Pešková
Mgr. Michal Rádl akad. mal.
Bc. Michal Vavrečka

MgA. Marek Dias – vedoucí oboru
Mgr. Katarína Nováková

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

Jaroslava Maláková – školnice
Karel Malák – údržba
Josef Musil – správce počítačové sítě
Pavel Božoň – správce areálu klášter
Ludmila Sikorová – uklízečka
Petra Vondrovská – uklízečka
Marie Velíšková – uklízečka 
Jaroslava Cajzová – uklízečka

Užitá malba – klasická malba 
a nové technologie

Výtvarné zpracování 
keramiky a porcelánu 

– design keramiky a porcelánu 
/Plastická tvorba

Technicko -hospodářští pracovníci školy

Provozní zaměstnanci školy
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Protokol o průběhu talentových zkoušek a přijímacího řízení 
pro školní rok 2017/2018

82-41-M/05 Grafický design
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 2017 a 4. ledna 2017

Grafický design    36
Kamenosochařství   6
Scénická a výstavní tvorba  11
Užitá fotografie a média  21
Užitá malba    18
Celkem     92

     5

Grafický design    22
Kamenosochařství   6
Scénická a výstavní tvorba  11
Užitá fotografie a média  18
Užitá malba    13
Celkem     70

Grafický design    5

Grafický design    5

2. kolo talentových zkoušek

18. února 2016

Grafický design    1
Užitá fotografie a média  2
Celkem     3

Grafický design    1
Užitá fotografie a média  1
Celkem     2

 
 
 
 
4. Údaje o přijímacím řízení

Talentové zkoušky pro obory

Termín konání

Počet přihlášených

Nedostavilo se

Přijatí uchazeči

Podáno odvolání

Přijato na odvolání

Termín konání

Počet přihlášených

Nedostavilo se
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3. kolo talentových zkoušek

31. Května 2017 a 1. Června 2017

Užitá malba    3
Užitá fotografie a média  3
Grafický design    2
Scénická a výstavní tvorba  3

Užitá malba    3
Užitá fotografie a média  2
Grafický design    1
Scénická a výstavní tvorba  3

Užitá fotografie a média  1
Grafický design    1

Grafický design    23
Kamenosochařství   6
Scénická a výstavní tvorba  11
Užitá fotografie a média  20
Užitá malba    13
Celkem     73

Grafický design    10
Kamenosochařství   3
Scénická a výstavní tvorba  8
Užitá fotografie a média  13
Užitá malba    7
Celkem     41

 
 
 
 

Termín konání

Počet přihlášených

Nedostavilo se

Přijatí uchazeči

Počet přijatých uchazečů celkem

Zápisový lístek odevzdalo
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 1.A   25     2      18         5  1

 1.B   20     3      14         3  1

 2.A   19     0      19         0  0

 2.B   22     1      19         2  0

 3.A   18     2      14         2  2

 3.B   16     0      16         0  0

 4.A   22     1      16         5  2

 4.B   22     0      20         2  1

snížená známka CHO  18

pochvala ředitele  1

pochvala TU   15

pochvala VO   1

důtka ředitele   29

důtka TU   127

podmín. vyloučení  7

 
 
 
 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání

2. pololetí 2015/2016

tří
da

po
če

t

vy
zn

am
en

an
í

pr
os

pě
l

ne
pr

os
pě

l

po
v. 

op
ak

ov

23



24

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

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

oprávněných   8 6 6 3 8 9

písemky    8 6 5 3 7 7

praktická   8 6 4 2 5 6

ústní    8 6 4 2 7 8

vyznamenaní   0 0 0 0 1 2

prospěli    7 4 0 1 4 7

neprospěli   1 2 5 2 5 0

oprava povol.   1 2 5 1 5 0

září    2 3 6 2 5 0

prospěli září   0 2 2 1 3 0

oprávněných   7 3 6 2 0 2

celá zkoušká   2 1 1 1 0 1

vyznamenání   0 1 0 0 0 0

prospěli    3 1 2 0 0 1

neprospěli   4 1 4 2 0 2

oprava povol.   4 1 4 1 0 1

náhradní termím      jaro 18

 
 
 
 
6. Údaje o výsledcích maturitních zkoušek

Květen 2017

Září 2017
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Prevence rizikového chování

Ve školním roce 2016/17 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 důsledků.

›› 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.

Program začal na začátku školního roku v prvních ročnících adaptačními 
kurzy. Ty probíhají formou her a aktivit zážitkového charakteru, během nichž 
se žáci v nově vzniklém kolektivu seznamují a seznámí se také se školním me-
todikem prevence a s třídním učitelem. Některé aktivity se zaměřují na komu-
nikaci a řešení konfliktů. Tím se ve třídě vytváří pozitivní atmosféra a vzniká 
pocit vzájemné důvěry a bezpečí, čímž se snižuje pravděpodobnost výskytu 
rizikového chování.

V průběhu školního roku pokračoval komponovaný program dalšími aktivi-
tami zaměřenými na různé projevy rizikového chování a problémy, ke kterým 
může v průběhu studia na naší škole docházet.

Preventivní program je navázán na školní vzdělávací program a některé 
aktivity jsou součástí výuky. V prvních ročnících v rámci předmětu Základy 
ekologie žáci připravují referáty a diskutují o zdravém životním stylu, v před-
mětu Chemie o zdravé výživě.

Ve čtvrtých ročnících byly v rámci komplexního programu v návaznosti na 
švp předmětu Ekonomika zařazeny dva preventivní bloky. Jeden byl zaměřený 
na sebehodnocení, druhý blok na nonverbální komunikaci.
 
Také proběhl workshop ekonomické gramotnosti, rizika půjček a ekonomický 
kvíz, pod vedením Ing. Jana Müllera ze skupiny ING, a. s. 

V závěru školního roku se konají v jednotlivých třídách výlety, které doplňují 
komplexní program. Posilují pozitivní klima ve třídě a třídní učitelé je mohou 
v případě potřeby využít k řešení konkrétních problémů ve třídě.

 
 
 
 
7. Prevence sociálně patologických jevů

Komplexní preventivní program se 
zaměřuje hlavně na tyto oblasti
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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, již zdravý životní 
styl, civilizační choroby, globální oteplování planety změny klimatu, recyklo-
vání většiny odpadu, obnovitelné zdroje energie nebo v poslední době velmi 
časté výkyvy počasí a výskyt přívalových dešťů, bouřek, hurikánů, tornád 
a s nimi souvisejících 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 tématu 
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 květnu měli všichni studenti prvního ročníku možnost v rámci předmětu 
Základy ekologie se účastnit exkurze do Boubínského pralesa a na vrchol 
Boubína. Exkurze byla uskutečněna ve spolupráci s Ing. Miroslavem Štollem 
ze společnosti Městské lesy Český Krumlov, který zařídil autobus a sám jako 
odborný průvodce vedl výklady a sděloval různá zajímavá fakta. Studenti 
nemuseli nic platit, pouze si vzali s sebou svačinu a pití. Avšak chladné po-
časí bohužel na poslední chvíli odradilo několik studentů a účast tedy nebyla 
tak hojná, jak bylo avizováno a přislíbeno organizátorovi. Samotná exkurze 
začala srazem u školy a odjezdem autobusem směr NP Šumava. Pokračovala 

 
 
 
 
8. Environmentální aktivity
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výstupem z Idiny Pily na vrchol Boubín a následným sestupem na Kubovu 
Huť. Studentům se exkurze líbila, zaujatě poslouchali vždy, když pan Štoll 
velice poutavě mluvil o funkci lesa a pralesa, o rostlinách a zvířatech, které 
na cestě vidíme nebo můžeme vidět. Na exkurzi, jeli zejména žáci, kteří mají 
rádi pobyt v přírodě. Ti co nechtějí chodit a zalekli se procházky do „vel-
kého kopce“ nebo sychravého počasí rovnou zůstali doma. Počasí nakonec 
nebylo tak špatné, jak strašila předpověď a exkurze se vydařila. Sám pan 
Štoll následně potvrdil, že byl velmi příjemně překvapen zájmem a znalostmi 
studentů.

Během maturitního týdne jsme ještě využili volnějšího času a vyrazili do čes-
kokrumlovské Čistírny odpadních vod. Po krátkém zopakování bezpečnostních 
pravidel nás pan Kalkuš provedl celým areálem a velmi pěkně vysvětloval 
princip každé části při čištění odpadní vody. Jak se postupně čistí voda, která 
je přivedena z kanálů z města a blízkého okolí, a také přímým kanalizačním 
systémem přivádějící odpad z papíren ve Větřní. Nejprve se odstraňují velké 
nečistoty, dále se biologickým a chemickým čištěním oprostí od různých bak-
terií, až na konci vytéká krásná čistá voda. Některé studenty opravdu tento 
systém čištění zaujal a i finanční náklady na vyčištění a zisk od firem, které 
spravují kanalizační systém byl velmi překvapivý.

Na přelomu května a června se uskutečnil tradiční letní výcvikový kurz. Týden 
strávený v přírodě za účelem pobytu čerstvého vzduchu a sportovní relaxace. 
Na programu byla pěší, vodní a cykloturistika, paintball, návštěva lanového 
centra, sportovní, vědomostní a společenské soutěže. Součástí vodní turistiky 
bylo splutí části horního toku Vltavy a to nezpoplatněnou část z Pěkné do 
Nové Pece. Na paintball ani do lanového centra se nemuselo daleko, jelikož 
je vše součástí areálu, příp. nedalekého okolí Černé v Pošumaví, kde jsme 
všichni bydleli. Počasí vyšlo velmi pěkné, koupali jsme se v Lipenské nádrži, 
opalovali se a vytvářeli různá umělecká díla. Letos jsme poprvé zkusili i vyjet 
na kolech na Lipenskou magistrálu, ale i tento rovinatý terén dělal většině 
studentů problémy, proto jsme následný cyklistický plán museli upravit a pro 
většinu studentů vytvořit náhradní program.
 
Začátkem června navštívilo pár studentů druhého ročníku zoologickou za-
hradu ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou.

V týdnu před vysvědčením se někteří studenti třetího ročníku zúčastnili jed-
nodenního výletu vodní turistiky, jehož cílem bylo splutí spodní části Vltavy. 
Bohužel během jednoho dne se toho rekreačním tempem na raftu moc 
zvládnout nedá, tak jsme absolvovali cestu pouze z Rožmberka do Českého 
Krumlova. Pro zpestření a díky krásnému počasí jsme si cestu prodloužili přes 
město, statečně spluli všechny jezy a cestu ukončili až v kempu Krumlov.
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Ve sledovaném období se v rámci DVPP zúčastnil IT koordinátor konference 
ICT ve školství.

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

ASD ČR ve spolupráci se Slovenským zväzom sieťotlačiarov a digitálnych tla-
čiarov a mezinárodní organizací FESPA pořádal ve dnech 25. 11.–27. 11. 2016 
pracovní seminář zaměřený na spolupráci firem (zaměstnavatelů) a škol, 
který proběhl v rámci podzimního zasedání ASD ČR na naší škole. Ve dnech 
28. 9.–30. 9. proběhl sítotiskový workshop, který organizoval Marek Borsányi 
ve spolupráci ASD ČR.

Vybraní pedagogové se zúčastnili školení zadavatelů maturitních zkoušek 
a žáků s PUP.

Pedagogové odborných předmětů se zúčastnili různých specializovaných 
seminářů, např. MOUVO Festival Praha (17. – 18. 2. 2017).

 
 
 
 
9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogů
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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

ČAJ UM PRUM 5. 6.–2. 10. 2016, MEZINÁRODNÍ MUZEUM KERAMIKY, BECHYNĚ

Ve spolupráci s AJG Hluboká nad Vltavou. Jde o společnou výstavu dvou 
středních výtvarných škol, které zřizuje Jihočeský kraj, a to Střední umělec-
koprůmyslové školy Bechyně a Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky 
České v Českém Krumlově. Výstava byla rozšířena ještě o školu HBLA Linec, 
tudíž se jednalo o mezinárodní projekt. Vernisáž se konala v sobotu 4. 6. 2016 
ve 14. 00. Výstava byla instalována v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni. 
Exponáty jsou vystaveny ve vstupním prostoru galerie a ve velkém sále v pří-
zemí vpravo od vstupního vchodu. Úvodní slovo pronesl ředitel AJG Mgr. Aleš 
Seifert a kurátor výstavy Miroslav Růžička, DiS. Výstava proběhla pod záštitou 
radního pro školství a kulturu Jihočeského kraje JUDr. Tomeše Vytisky.

STUDENTSKÝ DESIGN 2016

Výstava třiceti nejlepších prací z celostátní soutěžní přehlídky Studentský 
design 2016. Soutěž i výstavu (z pověření Asociace středních a vyšších odbor-
ných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory) pořádá Střední škola 
umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace a Vyšší 
odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel 
Praha.

MATURITY 2016

VÝSTAVA MATURITNÍCH PRACÍ 2016/2017 16. 5.–27. 5. 2016, KLÁŠTER, LATRÁN 50
V prostorách školy a v nově zrekonstruovaných prostorách klášterů v Českém 
Krumlově byly veřejně vystaveny maturitní práce všech oborů školy.

JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Z iniciativy neúnavné propagátorky fotografie paní Bohuslavy Maříkové a za 
laskavé podpory Jihočeské vědecké knihovny vznikl v roce 2013 zajímavý 
výstavní projekt. Vždy ve dvouměsíčních cyklech byly vystaveny v prostorech 
Vědecké knihovny soubory prací, grafik a fotografií jednotlivých oborů.

 
 
 
 
10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

A. Výstavy – prezentace školy
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FIGURA 16

Figura 16 je výtvarná soutěž pro studenty středních uměleckých škol, kterou již 
tradičně vyhlašuje SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Soutěž vznikla se 
záměrem umožnit konfrontaci prací studentů středních uměleckých škol v rámci 
České republiky. Postupně soutěž získala mezinárodní charakter. Letos proběhne 
již 10 jubilejní ročník. Figurální kresba a malba jako téma byla zvolena záměrně. 
Je to jedna ze společných s oblastí, ve kterých studenti středních odborných škol 
získávají praktické dovednosti bez ohledu na oborové zaměření. Jedná se o dů-
ležitou složku odborného studia, která ani s rozvojem nových technologií neztrácí 
význam a místo ve výtvarném vyjadřování. Soutěž probíhá ve třech kategoriích: 
1. kresba postavy 2. malba postavy, 3. portrét (kresba i malba) Každá škola se 
může zúčastnit maximálně 6 pracemi. Práce hodnotí odborná komise složená 
z pedagogů středních a vysokých uměleckých škol. V letošním roce hodnotila 
práce komise v tomto složení: Mgr. A. Libor Kaláb, pedagog UMPRUM Vysoká 
škola uměleckoprůmyslová Praha, akad. Mal. Miluše Poupětová, vedoucí oboru 
Užitá malba VOŠUP a SUPŠ, Praha Žižkovo náměstí, Mgr. akad. mal. Eva Vý-
borná, vedoucí oboru Užitá malba, SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. 
Do soutěže se letos přihlásilo 18 středních uměleckých škol celkově s 97 pracemi, 
z toho v kategorii: 1. Kresba postavy: 48 prací, 2. Malba postavy: 16 prací, 3. Por-
trét: 33 prací. Do kategorie kresba postavy bylo jako již tradičně zasláno nejvíce 
prací. Do nejužšího výběru postoupilo několik prací vyrovnané kvality. Komise 
rozhodla udělit dvě druhá místa a rovněž dvě čestná uznaní. Tato byla navržena 
vzhledem k odlišnému přístupu ke zpracování tematiky figury. Kategorie Malba 
postavy byla zastoupena 16 pracemi, do užšího výběru postoupilo několik prací 
se zcela různým přístupem ke zpracování námětu. Uděleno bylo rovněž jedno 
čestné uznání, za práci s tématikou postavy v krajině. V kategorii Portrét bylo 
zastoupeno 33 kreseb i maleb, opět zcela odlišných přístupů. Bylo uděleno 1. až 
3. místo a jedno čestné uznání.

23. – 25. 10. 2016 VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO – VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE

V měsíci říjnu prezentovala škola své obory na výstavě Vzdělání a řemeslo na 
českobudějovickém Výstavišti, škola zde také spolupořádala výtvarnou soutěž 
Fotografování portrétu.

ČESKÝ KRUMLOV AREÁL ŠKOLY

V areálu školy v Českém Krumlově se uskutečnila tradiční výstava klauzurních 
prací.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve dnech 4. 10. , 12. 10. , 20. 10. 2016
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FIGURA 2016

1. místo Anna Černíková v kategorii Portrét, 2. místo v kategorii Malba po-
stavy získal Erik Maleček.

TALENT JIHOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

Ocenění Talent Jihočeského kraje za rok 2016 v umělecké kategorii si v kon-
certní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích převzali i naši studenti 
v kategorii umělecké výtvarné:

1. místo Anna Černíková (MAL)
2. místo Sára Svobodová (SOCH)
3. místo Petra Hejdusová (GD)

EVROPA VE ŠKOLE

V červnu 2017 se v Klášterech konalo národní kolo soutěže Evropa ve škole. 
Práce Aleny Fraitové na téma Český Krumlov obsadila první místo, Studentka 
prvního ročníku Ilona Sopoci se umístila na pěkném druhém místě s prací na 
téma Cesta kolem světa.

MLADÝ OBAL

účast v soutěži studenti oboru Grafický design

REGION 2017 PLZEŇ

Dne 27. ledna 2017 se konal 21. ročník mezinárodní soutěže REGION 2017, 
v níž žáci středních škol uměleckých oborů porovnávali své odborné znalosti 
a dovednosti. Účast – Leona Krlínová, Michaela Říhová (3. ročník GD) v kate-
gorii Tvorba plakátu.

STUDENTSKÝ DESIGN PRAHA 2017, 9. 3.–4. 4. 2017, Palác ADRIA v Praze

účast v celostátní soutěži Studentský design 2016, Petra Hejdusová (GD), 
Martin Valnoha (KER), Vavřinec Vyoral (KER)

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO NA VÝSTAVIŠTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pořádání fotografické soutěže

2. místo Veronika Palmová (FOT) – „Portrét“

 
 
 
 

B. Účast studentů v soutěžích
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EXKURZE NA ARS ELECTRONICA LINEC, 8. 9. 2016,
Organizace: Jan Mahr, Marek Borsányi

EXKURZE TOSKÁNSKO, 28. 9.–2. 10. 2016,
V těchto dnech se konal zájezd studentů do Itálie. Studenti, především 4. 
ročníků, pod vedením Stanislavy Kabíčkové, navštívili města Vicenza, Modena, 
Pisa, San Gimignano, Florencie, stavební památky architekta Palladia, román-
ské a renesanční stavby, Muzeum Enzo Ferrari. Na základě sebraných vizuál-
ních materiálů z cesty pak vytvořili grafické výstupy.

VÝSTAVA LINZ, HBLA LINZ, ČERVEN
výstava výsledků workshopu s tématem architektura a urbanismus města Linz 
(J. Mahr, B. Maříková)

EXKURZE, LINZ, ARS ELECTRONICA, STUDENTI (4. ROČ. FOT); 8., 9., 
10. září 2016 Organizace: J. Mahr

OPEN -MINDED 2017 – 27. 4. 2017
Návštěva výstavy maturitních prací studujících HBLA für künstlerische Gestal-
tung v Linci v budově školy.

Ateliérová stáž studentky HBLA na škole
Studentka Leonie Schöber prošla během třech týdnů třemi ateliéry v klášte-
rech, FOT, GD, SVT

ASOCIACE SÍTOTISKU A DIGITÁLNÍHO TISKU 26. 11.–27. 11. 2016 PODZIMNÍ 
ODBORNÝ SEMINÁŘ

VŘR ASD ČR
Ve spolupráci se Slovenským zväzom sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov 
a mezinárodní organizací FESPA pořádá ve dnech pracovní seminář, se zamě-
řením na serigrafii. Pod vedením zkušených odborníků se jeho účastníci seznámí 
s různými postupy při tvorbě grafiky za použití technologie sítotisku. Studenti 
se účastnili několika odborných přednášek. Při příležitosti semináře byla v kří-
žové chodbě kláštera v 17:00 zahájena slavnostní vernisáží výstava umělec-
kých grafik z X. Workshopu serigrafie 2016 uspořádaného Sítotiskovým svazem 
ČR v Českém Krumlově (organizace Marek Borsányi, ASD ČR).

HBLA Linz – realizace společných aktivit projektu přeshraniční spolupráce „Mi-
zející řemesla a jejich aplikace v 21. století“.

Spolupráce s Jihočeským krajem. Proběhlo společné fotografování členů zastu-
pitelstva JČK.

 
 
 
 

C. Zahraniční aktivity

D. Spolupráce školy s dalšími 
organizacemi
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Report: Drei Wochen Schüleraustausch an der Kunstgewerblichen Mittelschule 
der St. Agnes von Böhmen 
  
Mein Aufenthalt an der Kunstgewerblichen Mittelschule der St. Agnes von Böhmen war eine 
tolle Möglichkeit für mich, neue Erfahrungen in verschiedenen Kunstbereichen zu sammeln. 
Auf mich wurde immer viel Rücksicht genommen und ich bin von allen LehrerInnen und 
MitschülerInnen herzlich aufgenommen worden.  
 
Meine erste Woche an der Schule habe ich im Bereich Fotografie verbracht. 
Die Schule ist sehr gut ausgestattet mit einem großen Fotostudio und einer Dunkelkammer. 
Ich hatte die Möglichkeit mit Mitteln zu arbeiten, die mir normalerweise nicht zur Verfügung 
stehen und konnte einiges dazu lernen. Am besten gefiel mir das Arbeiten in der 
Dunkelkammer, da ich so etwas zuvor noch nie gemacht hatte. Mit Hilfe der Fotografielehrer 
und SchülerInnen konnte ich selbst Fotos entwickeln. 
Was mich auch sehr begeistert hat, war das Arbeiten mit einer sehr alten Mittelformat-
kamera, welche Negative erstellt hat, die wir im Nachhinein in der Dunkelkammer entwickelt 
haben. 

 
 
In der zweiten Woche habe ich im Fachgebiet szenische Gestaltung und Bühnenbild an 
einem interaktiven Buch gearbeitet. Die Aufgabe war ein Märchenbuch für Kinder von drei 
bis sechs Jahren in einem Zeitraum von vier Tagen zu kreieren. Danach wurden die Bücher 
von den jeweiligen SchülerInnen ausgestellt und benotet. 
 

 
 
 
 
In der dritten Woche konnte ich gleich in mehrere Bereiche der Schule schnuppern. 
Den ersten Tag habe ich im Bereich Grafikdesign verbracht, dabei habe ich mich viel mit 
Kalligraphie beschäftigt, was ich zuvor noch nie ausprobiert hatte und mich sehr interessiert 
hat.  

Am Dienstag wechselte ich ins Fachgebiet Holz und arbeitete an einer geschnitzten Maske 
aus Holz. Mittwochs konnte ich in den Zeichenunterricht hinein schnuppern, welcher im 
Hauptgebäude stattfand. Ich habe einige Werke der anderen Schüler gesehen und konnte im 
Anschluss selbst an einer Zeichnung arbeiten. 
Am Donnerstag war ich zurück im Bereich Grafik Design. Wir haben mit Aquarellfarben 
Portraits von anderen Mitschülern gemalt – in einem Zeitraum von nur 20 Minuten. Im 
Anschluss haben wir an einem Logo für ein serbisches Unternehmen gearbeitet. Zuletzt 
konnte ich sogar den Unterricht für technisches Zeichnen kennenlernen. 
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
Ich bin sehr dankbar, dass der Aufenthalt an der Kunstgewerblichen Mittelschule der St. 
Agnes von Böhmen für mich möglich gemacht wurde. Ich bin sehr begeistert von der Schule 
und konnte viel Neues dazu lernen. Zusätzlich habe ich neue, nette Menschen 
kennengelernt. 
 
 
Leonie Louise Schober 
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I v tomto školním roce pokračuje spolupráce s Fotoateliérem Seidl v Českém 
Krumlově.

Českokrumlovský rozvojový fond oslovil naši školu se zadáním na vinné eti-
kety. Etikety pro víno pěstované na místech v Českém Krumlově a zejména 
v klášterní zahradě sousedící s areálem naší školy. Z grafických návrhů vytvo-
řených během letní klauzury 2016 druhým ročníkem oboru GD představitelé 
ČKRF vybrali dva grafické návrhy studentky dnes již třetího ročníku Michaely 
Říhové. Vítězné práce byly prezentovány na tiskové konferenci pořádané 
v prostorách kláštera za účasti autorky a dále v pátek 21. října při zahájení 
Festivalu vína a slavnostní výsadbě vinné révy na terasách u zahradního 
domku – ateliéru Egona Schieleho.
 
Martin Busta a Jan Arndt byli členy komise pro hodnocení soutěže na logo-
typ města Týn nad Vltavou.

Návštěva ředitele Krajského úřadu Williama Maroise z Nantes ve spolupráci 
s kanceláří hejtmana JČK. 
 
Dále pokračuje spolupráce scénického oboru s Barokním divadlem v Českém 
Krumlově účastí studentů v představeních, exkurzích a prokreslování mechaniky.

Studenti oboru Scénická, výstavní a interiérová tvorba a Grafického designu 
se zúčastnili Masopustu. V rámci akce Kouzelný Krumlov – účast na veletrhu 
škol (Pivovarská zahrada) – studenti 3. ročníku (výtvarně -dramatická dílna). 
Pokračuje spolupráce s Městem Český Krumlov a Jihočeským divadlem 
a Českokrumlovským rozvojovým fondem.

Tradiční účast studentů školy v průvodu masek a účinkování v programu 
Budějovického Majálesu v květnu 2017.

HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE

Byla navázána spolupráce s hokejovým klubem Motor České Budějovice, pro 
který dodal obor Kamenosochařství výroční ceny. Škola pak měla možnost 
vlastní prezentace na multimediálním panelu během domácích utkání (spot 
vytvořil J. Arndt), dále byl vytvořen krátký film o průběhu vzniku výročních cen.

Škola navázala dlouhodobou spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmys-
lovou v Praze, proběhly společné workshopy a přednášky.

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 

 
 
 
 

E. Další akce nad rámec výuky
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F. Exkurze a vzdělávací aktivity
a) exkurze

b) další vzdělávací aktivity

Marka Borsányi. Dále vedla Mgr. Jana Peškové výuku akvarelových technik, 
všechny tyto aktivity byly přístupné i široké veřejnosti. Na Klub klášter na-
vázal v rámci mimoškolních aktivit projekt „Anežka, těší mně!“, pod vedením 
MgA. Jana Arndta. Byly to série přednášek, Biograf Anežka a další aktivity 
pro studenty ale i zájemce z řad veřejnosti. Na kamenosochařském oboru 
probíhaly kurzy modelování, se zaměřením na talentové zkoušky na výtvar-
ných vysokých školách.

NG VELETRŽNÍ PALÁC PRAHA – v rámci výuky předmětu Dějiny výtvarné kultury
PRAHA – architektura Příprava pro maturitu z předmětu Dějiny výtvarné 
kultury pro 4. ročníky
ITÁLIE TOSKÁNSKO – návštěva stavebních památek, architektury, románských 
a renesančních staveb z učebnic na vlastní oči. 
LONDÝN – pobyt zaměřen na návštěvy galerií a muzeí

Několikrát ročně pořádá škola cyklus přednášek „Anežka, těší mně!“ (aktivita 
navazující na Klub klášter - přednáškové cykly), na které zve známé výtvar-
níky (např. Mütanta, Petr Babák, Ateliér 304 z UMPRUM, Martin Hůla, Evžen 
Šimera z pražské Scholastiky a další)

Škola pořádá workshopy výtvarných technik pro studenty i veřejnost.
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Užitá klasická a digitální fotografie

TALENT JIHOČESKÉHO KRAJE 2015
Veronika Palmová – účast v celostátní soutěži středních škol „Máš umělecké 
střevo“ na téma „Portrét versus autoportrét“, semifinále Praha, duben 2016, 
finále a výstava, Dům umění Brno, květen 2016
Kniha + video „Za očima kino“ (příprava projektu, výběr fotografií a práce na 
finální podobě knihy a videa B. Maříková, grafické zpracování kni- hy J. Mahr, 
technická pomoc s videem M. Zeman)
Veronika Palmová – účast v celostátní soutěži středních škol Studentský 
design, Kniha + video „Za očima kino“, Dům pánů z Kunštátu, Brno
Pořádání fotografické soutěže na téma „Portrét“ v rámci akce Vzdělání 
a řemeslo na Výstavišti v Č. Budějovicích (A. Motejl)

prosinec 2015 – O labutích a lidech, Městská knihovna Jindřichův
Hradec – výstava studentů 2. ročníku oboru fotografie (B. Maříková)
leden 2016 – Kdo si hraje, nezlobí, Jihočeská vědecká knihovna Č. Budějo-
vice – fotografický dokument ze Seniorských her v ČB 2015, výstava studentů 
2. ročníku (B. Maříková) 4. 4. 2016 – Sociologický průzkum města v Jihočeské 
vědecké knihovně v Č. Budějovicích – fotografická výstava studentů 3. ročníku 
duben 2016 – Já, ty, on, ona – různé podoby portrétu, DK Metropol Č. Budě-
jovice, výstava studentů 2. ročníku (B. Maříková)
květen–červenec 2016 – Kalendář, výstava ve Schwan cosmetic, Nela 
Maredová 4. ročník, dlouhodobá spolupráce Č. Krumlov (organizují J. Mahr, 
B. Maříková)
červen 2016 – Linz, výstava výsledků workshopu s tématem architek- tura 
a urbanismus města Linz, HBLA Linz, (J. Mahr, B. Maříková)
červen–srpen 2016 – Linz + něco navíc, Galerie Nahoře, Č. Budějovice vý-
stava studentů 4. ročníku k deseti letům oboru fotografie (J. Mahr, B. Maříková)
červen–červenec 2016 – O. Sepp Č. Budějovice panoramatické 1945–1970 
a současné Budějovice – očima studentů 2. ročníku /V. Palmové, A. Najmanové 
a J. Máčeho/(B. Maříková)

září 2015, Praha 1., 2., 3., 4. ročník exkurze Praha

Steve McCurry – Staroměstská radnice, World Press Photo 2015, Toyen,
Kamil Lhoták – Muzeum Kampa, Pavel Štecha – UMPRUM
(Mahr, Maříková, Motejl, Stolbenko) prosinec 2015, 3. a 4. ročník, exkurze 
Dům umění České Budějovice účast na přednášce a zahájení výstavy předního 
světového fotografa Wolfganga Tillmanse (J. Mahr)
prosinec 2015, 3. a 4. ročník, setkání se studenty a profesory vysokých umě-
leckých škol FAMU a VŠUP (J. Mahr)
duben 2016, 3. a 4. ročník, exkurze Dům umění České Budějovice účast na 

 
 
 
 

G. Aktivity jednotlivých oborů

soutěže

výstavy

exkurze

výstavy
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zahájení výstavy předního světového fotografa Antonína Kratochvíla (J. Mahr)
červen 2016, 2. ročník, Dům umění České Budějovice návštěva výstavy před-
ního světového fotografa Antonína Kratochvíla (B. Maříková)
září 2016, 4. ročník, exkurze v provozu ofsetové tiskárny a grafického studia 
Karmášek, České Budějovice (J. Mahr)
květen 2016, 3. ročník, exkurze v provozu ofsetové tiskárny a grafického stu-
dia Karmášek, České Budějovice (J. Mahr)
červen 2016 – 2. ročník – Stíny života! Josef Bartuška a fotografická tvorba ze 
30. a 40. let 20. století, Adrenalin! Umění a sport v českém umění, Pišišvorové/
Fantaskní tvorba Aloise Boháče – AJG Wortnerův dům Č. Budějovice 
(B. Maříková)

listopad 2015 – Workshop a přednáška – Platinotypie vedený
Gabrielou Kolčavovou. (organizace B. Maříková, J. Mahr)
červen 2016 – Workshop + přednáška na téma portrét Miro Švolíka,
pedagoga Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. (organizace J. Mahr, 
B. Maříková)
únor – 4. ročník Workshop Akt ve spolupráci s fotografkou Terezou z Davle 
(J. Mahr), 2. ročník – fotografování portrétů deskovým fotoaparátem 
v ateliéru Seidl (B. Maříková)

Spolupodílení oboru na akci Móda Fashion Day
27. 11. 2015 – fotografická dokumentace Módní přehlídky v hotelu Růže 
v Českém Krumlově (studentky 3. ročníku: Eliška Horstová, Jana Talířová 
a Vlaďka Maurerová)
20. 2. 2016 – fotografická dokumentace Konkurzu modelek v hotelu Růže 
v Českém Krumlově (studentky 3. ročníku: Jana Talířová a Vlaďka Maurerová) 
20. 3. 2016 – fotografická dokumentace Školy modelek v ateliéru na kláš-
teře v Českém Krumlově (studentky 3. ročníku) (Z. Stolbenko)
16. 4. 2016 – fotografická dokumentace Módní přehlídky v Zámecké jízdárně 
v Českém Krumlově (Jana Talířová, Anežka Říhová a Martin Šimko) 
13. 4. 2016 – fotografování budovy JVK na Lidické č. 1 v Českých Budějovicích 
pro interní potřeby JVK (Z. Stolbenko)

Přípravy podkladů pro výběrová řízení týkajících se vybavení oboru v rámci 
revitalizace Klášterů Český Krumlov (J. Mahr)
Spolupodílení na dokončování stavebních prací týkajících se budoucích prostor 
oboru v rámci revitalizace Klášterů Český Krumlov (J. Mahr)
Přesun oboru do nově zrekonstruovaných prostor kláštera Minoritů (J. Mahr)
Mladá fronta – Jan Mahr rozhovor o oboru Užitá fotografie a média pro člá-
nek (redaktor V. Koblenc)
Jihočeská televize – Jan Mahr rozhovor o oboru Užitá fotografie a média pro 
pořad Studio Z

 
 
 
 

workshopy

realizace

další školní aktivity

49

(10. G)



50

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

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

Design keramiky a porcelánu

V září se studenti oboru podíleli na tvorbě cen pro soutěž „Figura“.

V únoru se studenti Plastická tvorba účastnili soutěže „Studentský design“.
Martin Valnoha vystavoval Mísu a Vavřinec Vyoral vystavoval Lázeňský pohá-
rek.

V dubnu proběhla ve spolupráci s oborem přednáška a prezentace Vyšší od-
borné školy restaurátorské v Brně obor Konzervování a restaurování keramiky.
(24. 4. 2017 v Art Centru na „B“)

V květnu studenti oboru vypalovali maturitní práce v peci na dřevo.
 
V květnu proběhla výstava maturitních prací.

Od února do června připravoval VO podklady „Almanach keramického oboru“.

V červnu se keramický obor se představil v kreslírně budovy „B“ na průřezové 
výstavě.
 
V červnu Setkání absolventů keramického oboru.
17. 6. 2017 se uskutečnilo u příležitosti ukončení vyučování na oboru Výtvarné 
zpracování keramiky a porcelánu - Plastická tvorba setkání absolventu tohoto 
oboru. Sešlo se zde na padesát absolventů a návštěvníků. Vypalovali jsme 
keramiku Raku a proběhla vernisáž průřezové výstavy oboru.
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Panenka

Gaius Julius Caesar

Svatý Jan Nepomucký

Císař Josef II.

Socha „Dvojice“

Jordán Kajetán Markus

J. A. Komenský

Upomínkový předmět pro hokejový 
klub v „MOTOR“ Č. Budějovicích

Kamenosochařská tvorba

Na oboru byla zhotovena socha panenky, která bude sloužit jako upoutávka 
u Muzea krojů a zapomenutých řemesel Plzeňského kraje. Polychromie sochy 
byla v duchu regionálních tradic a barevných zvyklostí. Panenka byla před-
stavena na předvelikonoční výstavě v Muzeu krojů a zapomenutých řemesel 
Plzeňského kraje dne 8. 4. 2017.

Realizace busty Gaia Julia Caesara pro Casino Caesar v Dolním Dvořišti. 
Busta byla zhotovena v úpravě umělého bronzu. Modelačně se jedná o volný 
přepis historické osobnosti. Studenti si osvojili práci s umělým kamenem a vy-
zkoušeli si moderní technologie v odlévání.

Svěcení kapliček v obci Lipí. 16.4 proběhlo svěcení nově opravených kapli-
ček Sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie. Kapličky byly osazeny replikami 
sochou Sv. Jana Nepomuckého a obrazem Panny Marie Klatovské. Student 
třetího ročníku oboru Kamenosochařská tvorba Michal Vinduška zhotovil 
kamennou kopii sochy Sv. Jana Nepomuckého.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích oslovilo SUPŠ Svaté Anežky České 
v Českém Krumlově, aby studenti oboru Kamenosochařská tvorba zhotovili 
repliku památníku, který stál Na Sadech v Českých Budějovicích. Fotografie 
dokumentuje vymodelování busty císaře Josefa II. Celý památník bude pre-
zentován v rámci muzejních expozic.

Student čtvrtého ročníku Miroslav Elfmark vytváří sochu v rámci doplňkové 
činnosti. Socha je zhotovena v pískovci na volně vybrané téma.

Působil jako spisovatel, pedagog a později jako ředitel průmyslové školy ve 
Vídni. Jordán Kajetán Markus se stal iniciátorem stavby pomníku Adalberta 
Stiftera nad Plešným jezerem. Studenti znovu vyrobili mramorovou nápisovou 
desku s textem a připevnili vyčištěný dochovaný bronzový reliéf. Pamětní 
deska bude umístěna ve Frymburku v č. p. 15.

V průběhu roku studenti odlévali sádrovou bustu J. A. Komenského. K vidění 
je na VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích.

Každoročně se obor Kamenosochařská tvorba aktivně zapojuje do výroby 
upomínkového předmětu pro hlavní sponzory hokejového klubu HC ČEZ 
MOTOR Č. Budějovice. Pro letošní sezonu byl předmět realizován do skla. 
Inspiraci studenti hledali ve výseči ledové plochy pokreslené noži od bruslí.

 
 
 
 

53

(10. G)



54

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

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

8. 9.

13. 9.

4. 10. / 12. 10. / 20. 10.

25. 11.

30. 11.

8. 2.

20. 2.

22. 2.

30. 4.

16. 5.

22. – 26. 5. 
Plenér

30. 5.

9. – 15. 6.
12. – 16. 6.

Scénická, interiérová a výstavní tvorba

Exkurze do Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech. Studenti 3. a 4. 
ročník se zúčastnil exkurze do Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, 
kde měli za úkol navrhnout novou podobu instalace. Návrhy byly předsta-
veny a prezentovány 26. ledna 2017

Exkurze do regionálního muzea Český Krumlov

Dny otevřených dveří

Sítotiskový seminář
Klášter, ve spolupráci se ASD, organizuje p. Borsányi.

Exkurze do Národní galerie

Mezisáž výstavy Masopust 2016
Klášter, ve spolupráci se ZUŠ, organizuje p. Borsányi.

Přednáška rakouské malířky Astrid Esslinger. V pondělí 20. února přednášela 
o své tvorbě rakouská malířka Astrid Esslinger, která je toho času na stipen-
dijním pobytu v ESAC v Č. Krumlově. Výtvarnice mluvila o své cestě k výtvar-
nému umění. Otevřela mimo jiné ale také otázku, co zbyde ze života, když 
odečteme práci pro peníze a konzum?

Představení Caprichos, areál kláštera, součást ČK masopustu, realizace: studenti 
a vyučující oboru SVT. Studenti 4., 3. a 2. ročníku zrealizovali venkovní divadelní 
představení na téma Goya a jeho přízraky (na motivy cyklu Caprichos). Předsta-
vení bylo realizováno jako závěrečná část masopustního průvodu.
Tajemná stezka klášterní zahradu. Součástí akce Kouzelný Krumlov, byla již po-
druhé realizována Tajuplná stezka skrz klášterní zahradou. Součástí stezky byly 
instalace prací studentů (loutky, masky, objekty).

Vernisáž výstavy maturitních prací

Brloh, organizuje Borsányi, Bobáň, Jerhot, Kreml. Studenti 1. a 2. roč. se zúčastnili 
výletu do Brloha. Zaměření akce byla plenérová kresba, malba a jiné výtvarné 
techniky. Čtyřdenní soustředění bylo zakončeno redukční výpalem kreslících uhlů.
 
Výstava G. Richter
 
Výuková stáž zahraniční studentky z HBLA Linz
Klauzurní práce – účastila se zahraniční studentka z HBLA Linz
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Exkurze

Vídeň

Praha

Gerhard Richter v paláci Kinských 
a Eberhard Havekost  

v Rudolfinu v Praze

Klasická malba a nové technologie

K rozšíření vědomostí studentů přispívají značnou měrou odborné exkurse, 
které pravidelně obor organizuje. Jejich náplní je zpravidla návštěva aktu-
álních výstav nebo stálých galerijních sbírek. Studenti díky nim mohou vidět 
výtvarná díla naživo, doplněná odborným výkladem. Sami pak v rámci 
zadaných seminárních prací tyto znalosti využijí. Návštěvy výstav nemají jen 
informativní charakter, ale mohou rovněž sloužit jako zdroj inspirace.
Obor organizuje návštěvy AJG v Českých Budějovicích a v Hluboké nad 
Vltavou. V Českých Budějovicích se studenti pravidelně zúčastňují výstav, ver-
nisáží nebo komentovaných prohlídek a přednášek v galerii v Domě umění 
a v Měsíci ve dne. V obou mají možnost naživo se seznámit s osobnostmi 
naší i zahraniční výtvarné scény

V listopadu jsme navštívili Vídeň. Studenti si prohlédli výstavu významné 
umělkyně - malířky z minulého století Georgii O`Kefee v Kunstforum Vídeň. 
Tato výstava byla velice inspirativní a přínosná. Ve Vídni jsme rovněž navštívili 
Albertinu a Kunsthistorische muzeum. Aktuální výstavy slouží nejen k rozšíření 
znalostí, ale rovněž jako zdroj inspirace.

Výstavy Jan Merta /galerie SVIT/, František Skála /Valdštejnská jízdárna/, 
Jana Šárová/Nová galerie/ práce studentů Vysokých uměleckých škol  
a instalace Vzducholoď/DOX, návštěva AVU Praha

Náplň exurse byla velice obsáhlá. Studenti třetího ročníku navštívili v rámci 
exurse několik aktuálních výstav. Škála vystavujících byla od současných 
studentů vysokých škol/DOX/ přes začínající mladé výtvarníky/Jana Šárová 
v Nové galerii až po renomované české umělce jako je František Skála ve 
Valdštejnské jízdárně nebo Jan Merta v galerii Svit. Pro studenty bylo zají-
mavé porovnání začínajících umělců a jejich tvůrčích přístupů s renomova-
nými umělci jako je František Skála nebo Jan Merta. Velice inspirativní byla 
rovněž návštěva výstavy absolventky našeho oboru Užitá malba Jany Šárové, 
která je sama provedla vlastní výstavou. V rámci této obsáhlé exkurse jsme 
stihli rovněž navštívit Akademii výtvarných umění v Praze, kde nás profesor 
Vladimír Kokolia provedl Ateliérem Grafiky 2, a studenti měli možnost komu-
nikovat se studenty ateliéru během ateliérových konzultací. Stejně, jako ná-
vštěva grafických dílen AVU a několika malířských ateliérů, byla tato událost 
vynikající motivací studentů k jejich vlastní práci.

Studenti oboru malby společně s dalšími studenty SUPŠ navštívili výstavu Ge-
rharda Richtera. Cesta z Českých Budějovic do Prahy byla pořádána v rámci 
Česko -německého kulturního jara. Za tímto účelem byl vypraven speciální vlak. 
Cesty vlakem se zúčastnil i malý televizní štáb JTV, který o cestě natočil reportáž.
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Linec

Klauzurní práce

Soutěže ve školním roce 2016/17

Figura 16

Talent roku

Evropa ve škole

Po příjezdu do Prahy nás očekávaly studentky z Vysoké školy uměleckoprůmy-
slové v Praze, jenž nás provedly výstavami. V závěru dne se konala návštěva 
Goethe -Institutu, kde byl závěrečný program.

Studenti a vyučující oboru se společně s ostatními obory zúčastnili vernisáže 
maturitních prací v Linci. Byla to pro ně zajímavá příležitost nejen porovnat 
výsledky práce ale rovněž si procvičit cizí jazyk.

Klauzurní práce jsou každé pololetí završením práce studentů. Tematicky na-
vazují na probrané učivo. Studentům i pedagogům dávají možnost srovnání vý-
sledků práce. Studenti 3. ročníku oboru Malba měli před sebou těžký úkol. Byla 
to kresba podle živého modelu. Vznikla řada vynikajících prací. Druhý ročník 
zpracovával téma komiks a první ročník maloval zátiší.

Studenti oboru Užitá malba se pravidelně zúčastňují výtvarných soutěží. Je to 
příležitost k porovnání výsledků práce se studenty jiných výtvarně zaměřených 
škol a zároveň možnost prezentace jejich tvorby.

V září se konala soutěž Figura 16, kterou naše škola již několik let pravidelně 
organizuje. Letos již po jedenácté proběhla výtvarná soutěž Figura 16, kterou 
pořádá SUPŠ sv. Anežky. Ve středu 19. 10. hodnotila odborná komise složená 
z pedagogů odborných středních a vysokých škol ve složení: MgrA. Libor Kaláb, 
pedagog UMPRUM Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha akad. mal. Miluše 
Poupětová, vedoucí oboru Užitá malba VOŠUP a SUPŠ, Praha Žižkovo náměstí 
a Mgr. akad. mal. Eva Výborná, vedoucí oboru Užitá malba, SUPŠ sv. Anežky 
České v Českém Krumlově, celkem 91 prací z 16 odborných středních škol. Jako 
každoročně se soutěžilo ve třech kategoriích: Kresba postavy, Malba postavy 
a Portrét. Studenti Anežky obsadili dvě vynikající místa. Studentka 3. ročníku 
SUPŠ sv. Anežky z oboru Klasická malba a nové technologie Anna Černíková 
získala první místo z 33 zaslaných prací v kategorii Portrét. V kategorii Malba 
figury se na druhém místě umístil Erik Maleček ze 4. ročníku oboru Malba. Ví-
tězné práce ze všech tří kategorií byly následně vystaveny v galerii v klášteře na 
výstavě Figura. Soutěž tak umožnila nejen vzájemné porovnání výsledků práce 
studentů odborných výtvarných škol, ale zároveň s nimi seznámila i veřejnost.

V soutěži, kterou každoročně vyhlašuje Dům dětí a mládeže v Českých Budě-
jovicích se umístila studentka Anna Černíková ze třetího ročníku oboru Užitá 
malba na prvním místě v kategorii umělecké výtvarné kategorii.

V červnu 2017 se v Klášterech konalo národní kolo soutěže Evropa ve škole. 
Práce Aleny Fraitové na téma Český Krumlov obsadila první místo, Studentka 
prvního ročníku Ilona Sopoci se umístila na pěkném druhém místě s prací na 
téma Cesta kolem světa.
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Výstavy a další akce

FIGURA 16 galerie Klášter

Hluboká nad Vltavou _Vejce.

Schwan Cosmetic 
/červenec, srpen, září 2016/

Výstavy studentských prací slouží k seznámení veřejnosti s výsledky práce stu-
dentů, ale rovněž k jejich vlastnímu srovnání s ostatními nebo i jako motivace 
k další práci. Ve školním roce 2016/17 obor Užitá malba zorganizoval několik 
samostatných výstav.

V Českých Budějovicích v Cafee Hostel proběhla výstava prací studentů dru-
hého ročníku oboru. Užitá malba Still life is life. Na této výstavě byly prezento-
vány práce studentů druhého ročníku, na rozdíl od větších přehlídek finálních 
prací se zde mohli zájemci seznámit s pracemi mladších studentů které během 
studia vznikají.

Soutěž Figura 2016 byla jako každoročně završena výstavou oceněných prací, 
která se tentokrát konala v klášteře. /viz soutěže/

Výstava plenér Nové Hrady a kreslení s dětmi. Plenér v nových Hradech byl 
završen výstavou prací v Koželužně. Pro žáky základní školy jsme zde uspořá-
dali dopolední společné kreslení a malování. Žáci se tak mohli seznámit s tím, 
jak studenti malují a rovněž si kreslení krajiny a zátiší mohli vyzkoušet.

Dva studenti naší školy se zúčastnili a získali ocenění v Projektu s názvem 
„Velikonoce na Hluboké“, který se stal díky svému charakteru rodinné a zároveň 
charitativní akce velice známým. Každým rokem tuto akci navštíví více než 20 000 
návštěvníků. Symbolem tohoto projektu jsou obří, bezmála 600 kilogramů vážící, 
kraslice pomalovány akademickými malíři, ale i například dětmi z místní základní 
školy. Součástí této tradice je i charitativní běh na podporu osob s hendikepem.

V budově Schwan Cosmetic v Českém Krumlově obor malba uspořádal vý-
stavu na téma Krása - Květina. Bylo na ní představeno několik starších prací 
a zejména práce vzniklé v rámci klauzurních prací na téma Květina.
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ODBORNÁ PRAXE
Práce na zakázkách

Plenér

Další akce

Anežka maturity

Práce na zakázkách výtvarného charakteru umožňují studentům realizovat 
některé návrhy vzniklé v rámci odborných předmětů. Studenti si tak mohou 
vyzkoušet využití nabytých zkušeností v praxi.

V září 2016 studenti 3. ročníku realizovali vzorek nástěnné malby v ZŠ  
O. Nedbala v Českých Budějovicích.

V listopadu 2016 studenti 3. ročníku realizovali návrh výtvarné řešení penzionu 
v Horní Plané.

Možnost využít znalostí z odborné technologie byla i objednávka rekonstruo-
vání malby na plechové podložce. Ve školním roce v rámci předmětu praktická 
technologie studenti vytvořili kopii malby na plech pro kříž před kostelem ve 
Velešíně.

V rámci předmětu praktická technologie se studenti seznamují se základními 
restaurátorskými úkony. Studenti 3. ročníku vyzkoušeli v praxi v rámci výuky 
čištění historického obrazu.

Každoročně začátkem září se koná v rámci odborné praxe plenér. Ve školním 
roce 2016/17 proběhl již poněkolikáté v Nových Hradech. Krásné prostředí 
Terezčina údolí a Novohradských Hor je inspirativním prostředím pro budoucí 
umělce.

Studenti 3. ročníku vytvořili pro každoroční Charitativní akci Řetěz naděje, která 
se koná v dubnu na Hluboké, obří velikonoční vejce. Návrh dekoru vytvořila 
Veronika Soukupová a realizaci provedli V. Soukupová a J. Palouda.

SUPŠ sv. Anežky České, Český Krumlov
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Lidická 1, České Budě-
jovice, 1. patro, 2/10 — 31/10 2015, výběr plakátů maturitních prací studentů 
oborů Grafický design/ Scénická, výstavní a interiérová tvorba za rok 2014 
a 2015.
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Exkurze do Itálie

Návštěva 27. Bienále 
grafického designu Brno

Vítězný návrh pro vinné etikety

Soutěž figurální kresby  
a malby Figura 16

Grafický design

28. 9. až 2. 10. 2016 se konal zájezd studentů do Itálie. Studenti, především 4. 
ročníků, pod vedením Stanislavy Kabíčkové, navštívili města Vicenza, Modena, 
Pisa, San Gimignano, Florencie. stavební památky architekta Palladia, románské 
a renesanční stavby, Muzeum Enzo Ferrari. Na základě sebraných vizuálních 
materiálů z cesty pak vytváří grafické výstupy.

Dne 19. 10. 2016 výběr studentů napříč ateliéry školy navštívil 27. Bienále grafic-
kého designu v Brně. Výstava grafického designu se konala na třech místech: 
Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Místodržitelský palác.
Mezinárodní přehlídka, tradiční součást Bienále Brno, představuje výběr z přihlá-
šených prací z celého světa vytvořených v posledních čtyřech letech.
Jedná se o grafické soubory, celky, edice, vizuální identity, dlouhodobé spolu-
práce – tedy ukázky jednotného přístupu zahrnující spektrum aplikací, médií či 
technik. Pro studenty bylo zajímavé sledovat také možnosti a způsoby instalace. 
Absolventky nizozemské školy grafického designu Werkplaats Typografie připra-
vily výstavu, která odráží jejich subjektivní pohled na současný grafický design 
a jejímž výchozím bodem bude rozsáhlá sbírka akvizic, získaných od samých 
počátků Bienále Brno v 60. letech do sbírky grafického designu Moravské ga-
lerie v Brně. Další událostí byla výstava Zdeňka Zieglera. Výstava vůbec poprvé 
ukazuje výběr skic a ručně vytvářených originálů Zdeňka Zieglera, ze kterých 
se filmové plakáty reprodukovaly do dvou formátů – A3 a A1. Sedm zvětšenin 
plakátů k zahraničním filmům pak ukazuje ‚dvojí tvář‘ – tu původní, jež provázela 
film v zemi jeho vzniku, a tu, kterou jim dal Zdeněk Ziegler pro propagaci filmu 
v Československu.

Českokrumlovský rozvojový fond oslovil naši školu se zadáním na vinné etikety.
Etikety pro víno pěstované na místech v Českém Krumlově a zejména v klášterní 
zahradě sousedící s areálem naší školy. Z grafických návrhů vytvořených bě-
hem letní klauzury 2016 druhým ročníkem oboru GD představitelé ČKRF vybrali 
dva grafické návrhy studentky dnes již třetího ročníku Michaely Říhové. Vítězné 
práce byly prezentovány na tiskové konferenci pořádané v prostorách kláštera 
za účasti autorky a dále v pátek 21. října při zahájení Festivalu vína a slavnostní 
výsadbě vinné révy na terasách u zahradního domku – ateliéru Egona Schieleho.

Letos již po jedenácté proběhla výtvarná soutěž Figura 16, kterou pořádá SUPŠ 
sv. Anežky. Ve středu 19. 10. hodnotila odborná komise složená z pedagogů 
odborných středních a vysokých škol ve složení: MgA. Libor Kaláb, pedagog 
UMPRUM Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, akad. mal. Miluše Poupě-
tová, vedoucí oboru Užitá malba VOŠUP a SUPŠ, Praha Žižkovo náměstí a Mgr., 
akad. mal. Eva Výborná, vedoucí oboru Užitá malba, SUPŠ sv. Anežky České 
v Českém Krumlově, celkem 91 prací z 16 odborných středních škol. Jako
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Večerní kreslení

Podzimní odborný seminář 
sítotisku a digitálního tisku

Vzdělání a řemeslo

Sítotiskový seminář ASD, 
vernisáž výstavy

Anežka na UMPRUM

každoročně se soutěžilo ve třech kategoriích: Kresba postavy, Malba postavy 
a Portrét. Vítězné práce ze všech tří kategorií bude možné shlédnout na vý-
stavě Figura 16 od pondělí 31. 10. do pátku 4. 10. 2016 v areálu kláštera.

Široká veřejnost vítána na pondělní večerní kreslení v 16:45 v ateliérech kláš-
tera Latrán 50.

Se zaměřením na novinky z oblastí digitálního tisku a sítotisku pořádaný ve 
spolupráci s partnerským Slovenským zväzom sieťotlačiarov a digitálnych 
tlačiarov a s podporou mezinárodní asociace FESPA. Seminář se uskuteční 
v pátek 25. listopadu 2016 od 10 hodin v prostorách SUPŠ sv. Anežky České 
v objektu kláštera Latrán 50 (vchod z Klášterní ulice) v Českém Krumlově. Po 
skončení semináře bude od 17 hodin následovat vernisáž výstavy Grafiky 
z X. workshopu serigrafie instalované v prostorách SUPŠ sv. Anežky České, 
na kterou naváže společenské setkání účastníků semináře spojené s večeří. 
Asociace sítotisku a digitálního tisku ASD.

Ve dnech 23. až 25. 11. se v Českých Budějovicích na Výstavišti konala 
prezentace středních škol. Naše škola pořádala pro středoškolské studenty 
fotografickou soutěž na téma portrét.

Zde je výsledková listina:

1. místo Natálie Šteyerová SŠ obchodu služeb a podnikání a VOŠ   
    Kněžskodvorská
2. místo Veronika Palmová Střední uměleckoprůmyslová škola  
    sv. Anežky České
3. místo Tomáš Kříž  SŠ obchodu služeb a podnikání a VOŠ  
    Kněžskodvorská
4. Petr Beneš   uznání odborné komise – SOŠ Strakonice

25. 11. se na půdě naší školy konal avizovaný Sítotiskový seminář. Své pří-
spěvky přednesli odborníci z oblasti digitálního tisku a sítotisku z Česka 
a Slovenska. V podvečer se otevřela výstava serigrafií, které vznikly na září-
jovém workshopu sítotisku na naší škole klášteře.

25. 1. se vydal obor Grafický design a Fotka na expedici do Prahy na vý-
stavu zimních klauzur na UMPRUM. Několikahodinový průchod otevřenými 
ateliéry byl inspirací pro studentky a studenty, kteří se v tomto čase zamýšlí 
nad vlastní závěrečnou maturitní prací. Vidět svěží studentské práce napříč 
ateliéry ať užitého či volného umění je vždy občerstvující. Ve zbývajícím čase 
došlo na návštěvu Fotograf Gallery, Galerie Školská 28, Leica gallery.
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V pátek 27. ledna se Michaela Říhová a Leona Krlínová (obě ze 3. ročníku 
oboru GD) zúčastnily v Plzni soutěže Region 17. Soutěžily jako dvojice v oboru 
tvorby plakátu na téma migrace. Hodnotící komise jejich práci hodnotila 
z hlediska ideového i výtvarného velmi dobře. Bohužel jí chyběla jistá plaká-
tová údernost, a proto se nedostala mezi tři hodnocená místa.

Ve středu 8. února 2017 proběhla v klášteře mezisáž výstavy fotografií Karla 
Smeykala a artefaktů z Masopustu 2016. Žáci ZUŠ Český Krumlov touto 
výstavou představují svoji akční a objektovou tvorbu. Při přípravě masopustu 
i při přípravě výstavy spolu žáci a učitelé obou škol spolupracují. Výstava 
potrvá do konce února 2017.

V pondělí 20. února přednášela o své tvorbě rakouská malířka Astrid  
Esslinger, která je toho času na stipendijním pobytu v ESAC v Č. Krumlově.  
Výtvarnice mluvila o své cestě k výtvarnému umění. Otevřela mimo jiné ale 
také otázku, co zbyde ze života, když odečteme práci pro peníze a konzum?

Jedná se o 27. ročník celostátní soutěže s názvem Studentský design 2017, 
která je podporována od roku 2012 Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy a je zařazena jako soutěž v sekci 1. 2. 2 s číslem B) Umělecké soutěže. 
Této soutěžní přehlídky se vždy účastní více jak 35 vyšších a středních škol 
z Asociace škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory z celé České 
republiky. Každoročně pořádaná reprezentativní přehlídka studentského de-
signu umožňuje jak zúčastněným školám, tak široké veřejnosti, porovnat kva-
litu a vyspělost výtvarného a umělecko-řemeslného vzdělávání. V celostátním 
kole předpokládáme účast asi 180 vybraných uměleckých prací ze všech 
výtvarných a uměleckořemeslných studijních oborů. Jsou zde zastoupeny 
sekce: produktový design, grafický design, oděv – textil – obuv, sklo a multi-
mediální tvorba. Vyvrcholením celé soutěže bude nejen uspořádání výstavy 
výše zmíněných exponátů po dobu 1 měsíce (9. 3.–4. 4. 2017) v Paláci ADRIA 
v Praze, ale také vyhlášení nejlepších 30 prací – laureátů soutěže, kteří se 
pak budou prezentovat na podzim 2017 v rámci výstavy Designblok. SUPŠ sv. 
Anežky České vyslala do soutěže tři studentské práce. Maturitní práci oboru 
GD „Na hokej“ Petry Hejdusové a dvě práce oboru Keramika „Mísy s využitím 
generativního designu“ Martina Valnohy, „Lázeňský pohárek pro pohybově 
handicapovované uživatele“ Vavřince Vyorala.

Dne 27. 4. pedagogičtí zástupci oborů školy a skupina studentů navštívili verni-
sáž maturitních prací linecké umělecké školy HBLA für Künstlerische Gestaltung 
Linz. Studenti během maturitního roku zpracovávají dva výtvarné projekty. Vý-
tvarnou část maturitní práce dokládají teoretickou podstatou dané problema-
tiky v textové části maturitní práce. Ředitel SUPŠ sv. Anežky České Ing. Martin 
Busta osobně pozval ředitele linecké školy Dir. OStR Mag. Rainera Krumhubera 

 
 
 
 

Region 17, Plzeň

Výstava fotografií Karla Smeykala  
a artefaktů z Masopustu 2016

Astrid Esslinger – přednáška

27. ročník soutěže  
Studentský design 2017

Návštěva vernisáže maturitních prací 
HBLA für Künstlerische Gestaltung Linz
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na vernisáž našich maturitních prací, která se koná 16. 5. v 18 hodin ve výstav-
ních prostorách naší školy v areálu kláštera.

Dne 30. 5. vyjela početná skupina našich studentů na výstavu malíře Gerharda 
Richtera a Eberharda Havekosta do Prahy. Akce byla uspořádaná v rámci 
Česko-německého kulturního jara 2017 a zejména Goethe institutem ve spolu-
práci s Domem umění v Českých Budějovicích. Výstavami nás provázela Mgr. 
Petra Lexová a studentky UMPRUM z Katedry teorie a dějin umění. Součástí 
programu byla i návštěva Goethe institutu s prohlídkou budovy.

V druhém červnovém týdnu naše škola hostila návštěvu z Památníku národ-
ního písemnictví. Vernisáž uvedla týdenní výstavu vítězných knich soutěže 
Nejkrásnější české knihy roku 2016.

 
 
 
 

 

Návštěva výstavy  
Gerharda Richtera v NG

Nejkrásnější české knihy 2016
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Pohyb je celkově pro zdraví každého člověka velmi prospěšný, nabízíme nejen 
studentům naší školy několik možností sportovního vyžití nad rámec běžných 
hodin tělesné výchovy. Jak studenti, tak zaměstnanci naší školy, mohli stejně 
jako v minulých letech, navštěvovat tělocvičnu po skončení vyučování. Letos 
jsme se scházeli, abychom si zahráli za drobný poplatek sálovou kopanou 
každý čtvrtek v podvečer. 

Z důvodu nemožnosti kvalitní hry, ať už je to malý počet hráčů nebo nezájem 
spolužáku během hodin tělesné výchovy, organizuji proto také velké množ-
ství dalších aktivit soutěžního charakteru jako např. školní turnaje různého 
sportovního zaměření (florbal, kin-ball, ringo, korfbal, badminton, basketbal, 
softbal, volejbal, sálová kopaná apod.), bohužel některé se pro nedostatečný 
zájem studentů nekonaly.

Také ve školním roce 2016/2017 se vybrané studentky a studenti naší školy 
s menšími či většími úspěchy zúčastnili několika reprezentačních okresní sou-
těží středních škol, které jsou blíže specifikované na následujících stránkách.

V úvodu již bylo zmíněno, že studenti i kolegové z řad pedagogů měli mož-
nost každý čtvrtek, za symbolickou částku 20,-Kč za hrací den chodit do tělo-
cvičny a zahrát sálovou kopanou. Pokud se nás sešlo méně, možností aktivit 
bylo nespočet, dle zájmu a počtů přítomných jsme se téměř vždy výborně 
sportovně zabavili třeba florbalem nebo nohejbalem.

Jako přípravu na okresní soutěž ve florbale a pro kladné loňské zkušenosti 
a zájmu z řad studentů jsme 18. 10. 2016 opět uspořádali turnaj našich studentů 
ve florbale. Dle našich možností a počtu přihlášených jsme pravidla upravili 
z původní myšlenky 3 × 3 na 4 × 4 a nehráli jsme pouze na šířku tělocvičny, ale 
na celou a ne na malé branky bez stálého gólmana. Turnaje se zúčastnilo 17 
hráček a hráčů rozdělených do 4 týmů. Tým č. 1. Dab Masters ve složení Laie-
rová, Vodička, Sobala a Vožický, tým č. 2. Alfa samci! ve složení Šimáček, Salač, 
Špulák, Boháček a Říhová A. Tým č. 3. Čtyři holky (Pingitzer, Kubátová, Rálek 
a Narin). Tým č. 4. HOŠIBAR“KU“ (Hodianek, Šimko, Bartáčková a Kuthan. Turnaj 
se hrál systémem každý s každým jeden zápas s následným play-off. Tým č. 4. 
Byl jednoznačným favoritem, ale již ve skupině jej velice potrápil tým Alfa Samci. 
Tyto dva týmy na sebe narazili následně v souboji o finále, které nakonec 
rozhodla až 14. série samostatných nájezdů ve prospěch zkušených matadorů 
z týmu HOŠIBAR“KU“. Ti nakonec porazili ve finále v poměru 2:1 tým Dab Mas-
ters. Z bronzového umístění se zaslouženě raduje jako velmi příjemné překva-
pení studentů prvního ročníku, tým Alfa samci, který porazil Čtyři holky 3:1.

Ke konci 1. pololetí 12. 1. 2017 se konal tradiční turnaj ve florbale chlapců, ka-
tegorie V. Jako každý rok se turnaj uskutečnil ve skvělé tělocvičně SOŠ Velešín. 

H. Sportovní aktivity ve  
školním roce 2016/2017

Pravidelné sportovní podvečery

Florbal 3 × 3

Okresní kolo  
ve florbalu – chlapci
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Turnaje se zúčastnilo 6 týmů z 5 škol. Pořádající škola díky nadměrnému počtu 
zájemců vytvořila dokonce dva týmy, jeden složený ze studentů prvních ročníků 
a druhý ze starších studentů. Dále gymnázium z Kaplice, z Českého Krumlova 
byli kromě gymnázia také sousední SOŠZ a SOU a naše škola. Týmy byly roz-
děleny do dvou skupin po třech, ve kterých odehráli zápasy každý s každým 1 
× 15 minut. My jsme ve skupině odehráli vyrovnaný zápas s Velešínem „A“, který 
jsme prohráli 1:2 a druhý zápas s favoritem a pozdějším vítězem gymnáziem 
Český Krumlov 0:8. Třetí místo ve skupině nás posunulo do boje o konečné 5. 
místo se SOŠZ a SOU Český Krumlov. Tento souboj jsme také ve velmi drama-
tickém utkání prohráli těsně o jediný gól 1:2.

Jelikož předvánoční pokus o uspořádání turnaje nevyšel, rozhodli jsme se to 
zkusit znovu 10. 4. 2017 a to již vyšlo. Dali jsme dohromady nakonec 13 stu-
dentů, kteří se rozdělili do 6 týmů. Aby si všichni co nejvíce zahráli, vytvořili jsme 
2 skupiny, ve kterých hrál každý s každým na 2 vítězné sety do 15 bodů. Po 
odehrání základních skupin se hrálo play-off. Vítěz jedné skupiny hrál s druhým 
z druhé skupiny. Týmy, které obsadily třetí místa ve skupině, si spolu zahrály 
o konečné 5. místo. Tento souboj vyhrál tým Sluníčka (Natka s Hankou), který 
porazil spolužačky Jednorožce (Charlotu s Šárkou). V prvním souboji o finále 
porazil „No name“ (Jakub, Anežka, Martin) 2:1 Alfasamce (Vítek, Adam). V dru-
hém souboji o finále porazili také těsně Master Tier (Kristián, Jan) 2:1 Imigranty 
(Calum, David). V boji o bronzovou příčku porazili Alfasamci 2:0 své spolužáky 
Imigranty. Dramatické finále ovládl tým Master Tier, který porazil zkušený tým 
„No name“ 2:1 a slavil tak zasloužené vítězství.

V rámci týdne majálesu se uskutečnily i sportovní turnaje, ve kterých měli 
sportovně založení studenti spolu se svými učiteli, možnost získat body pro 
svou školu. Naše škola s naším učitelem tělocviku zúčastnila turnaje ve street-
ballu 3×3, bubble soccer a frisbee.

Turnaje ve Streetballu se zúčastnili spolu s učitelem tělocviku studenti Mar-
tin Šimko, Filip Hodianek a Jakub Máče. Po odehrání základní skupiny, jsme 
z druhého místa postoupili do play-off. V boji o finále jsme podlehli pozděj-
šímu vítězi, ale v bojích o konečné 4. místo jsme již byli úspěšní a obsadili 
krásné a nečekané 4 místo.

Bubble soccer byl pro nás velmi neznámý sport. Nikdo z nás jej nikdy nehrál 
a i pravidla byla upravena zejména tak, aby se hráči nezranili. Odehráli jsme 
6 utkání, ve kterých se nám podařilo vstřelit 2 góly. Tohoto turnaje se krom 
učitele, Martina Šimko a Filipa Hodianka ještě zúčastnili Vít Salač a Jan 
Vodička.
Turnaje ve frisbee ultimate se účastnilo krom tradičních Martina, Filipa, 
Jana, Vítka a pana učitele ještě několik dívek Barbora Goldfingerová, Leona 

 
 
 
 

Školní turnaj v Ringo

Sportovní klání v rámci Majálesu
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Krlínová, Zde jsme se mnohé přiučili. Po seznámení se se základními pravidly 
jsme se vrhli do turnaje, kde jsme se stále průběžně seznamovali s novými 
a novými informacemi. Tento sport se hraje úplně bez rozhodčích a vše je na 
fair play přístupu hráčů. V šestičlenné skupině jsme tři zápasy vyhráli a dva 
prohráli. V následném play-off jsme nejprve prohráli, což nás odsoudilo do 
bojů o konečné 7. - 12. místo. Zde se nám vedlo tak napůl a obsadili jsme 
konečnou 8. pozici.

Na přelomu května a června, konkrétně 28. 5 – 2. 6. 2017 se studenti prvních 
ročníků účastnili letního výcvikového kurzu. Tento kurz se konal na tradičním 
osvědčeném místě a to v Černé v Pošumaví, hotel Jestřábí. Malebné prostředí 
a velké množství sportovního vyžití v blízkém okolí vybízí k mnoha sportovním 
aktivitám. Letos jsme poprvé zvolili variantu s přidáním cykloturistiky. Lipen-
ská magistrála kolem Lipenské přehrady nás velmi lákala. Někteří studenti 
už podobného názoru nebyli. První den jsme z důvodu vytíženosti Adven-
ture Parku absolvovali po skupinkách Paintball a lanové centrum. Paintball 
vyzkoušeli všichni, ale na cca 15m vysoké lanové překážky se někteří neod-
vážili. Večer jsme poseděli a opekli špekáčky u ohníčku na břehu přehrady. 
Druhý den jsme využili teplého počasí a vyrazili na vodu, sjeli jsme část horní 
Vltavy z Pěkné do Nové Pece. Ve středu jsme vyrazili na již zmiňovaný výlet 
na kolech. Po ujetí cca 4 km některé studentky doslova odpadaly, proto jsme 
vymysleli alternativní plán pro tuto skupinu a věnovali se více umění, nežli 
jízdě na kole. Zbytek se rozdělil na silnější a slabší polovinu a vyrazili kolem 
Lipna. Silnější skupina na severozápad a druhá na jihovýchod, za celý den 
pohodově objeli polovinu Lipna a vrátili se do Černé v Pošumaví. Druhý den 
více jak polovina studentů z různých důvodů a bolístek zůstala na hotelu 
a věnovala se spánku, umění a někteří vědomostním soutěžím. Zbylá část se 
opět rozdělila na cyklisty „výletníky“ a „letce“ a objeli druhou polovinu Lipna. 
Skupinka s kolegou Borsanyim stihli mimo jiné navštívit židovský hřbitov 
a Centrum Adalberta Stiftera. Večer jsme poseděli a zhodnotili uplynulý 
týden. Většina kladně, ale vždy platí staré známé přísloví „neexistuje na světě 
člověk ten, který by se zavděčil všem“

Mgr. Jan Konrád

Letní výcvikový kurz 2017
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Dne 7. června 2017 proběhly volby do školské rady. Volební komisi tvořili MgA. 
František Postl a Mgr. Jan Kubeš. Za pedagogy byl zvolen MgA. Jan Mahr, za 
zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů Ing. Miroslav Reitinger. 
Radou Jihočeského kraje za zřizovatele byl jmenován PhDr. Pavel Slavko.

 
 
 
 
11. Školská rada
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Ve školním roce 2015/2016 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 2016 je uvedeno 
v následující tabulce:

Poskytnuto k 31. 12. 2015 Vyčerpáno k 31. 12. 2015 Rozdíl
4 145 000 Kč   3 950 703,73 Kč   194 296,27 Kč

Nevyčerpaný příspěvek z hlavní činnosti ve výši 194 296,27 Kč jsme se souhla-
sem zřizovatele převedli do rezervního fondu ve výši 100 000 Kč a do fondu 
odměn ve výši 94 296,27 Kč.

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.

Přehled nákladů a výnosů doplňkové činnosti v roce 2016:

Náklady bez daně   Výnosy    Výsledek 
z příjmu k 31. 12. 2016  k 31. 12. 2016   hospodaření
52 213,56 Kč   150 581 Kč   98 367,44 Kč

 
 
 
 
12. Základní údaje o hospodaření školy

 Schválený rozpočet
 4 145 000 Kč 
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Pro rok 2016 jsme měli stanoveny následující závazné ukazatele přímých výdajů 
od zřizovatele:

Neinvestiční výdaje celkem Poskytnuto Vyčerpáno Zůstatek

Prostředky na platy  9 719 000 Kč 9 719 000 Kč 0 Kč

Ostatní osobní náklady  587 000 Kč 587 000 Kč 0 Kč

Odvody soc. a zdrav. poj. 3 505 000 Kč 3 505 000 Kč 0 Kč

FKSP    145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč

ONIV    134 000 Kč 134 000 Kč 0 Kč

Celkem    14 090 000 Kč 14 090 000 Kč 0 Kč

Všechny závazné ukazatele byly dodrženy a nepřekročeny.

Dále jsme získali finanční prostředky na zvýšení odměňování pracovníků 
regionálního školství na základě nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů, účinné od 1. 9. 2016 ve výši 1. splátky 289 939 Kč a ve výši 2. splátky 
74 764 Kč. Všechny finanční kroky naší organizace byly uvedeny v rámci finanč-
ního vypořádání vztahů příspěvkových organizací se zřizovatelem

V rámci doplňkové činnosti pracují zaměstnanci školy na základě uzavřených 
dohod o provedení práce. Veškeré práce takto vykonávané jsou prováděny 
mimo pracovní dobu určenou k výkonu hlavního pracovního poměru. Základní 
poslání školy není doplňkovou činností narušováno ani omezováno. Účetnictví 
DČ je od účetnictví hlavní činnosti odděleno vedením analytických účtů (pro 
tuto činnost jsou používány AÚ 0100). Náklady DČ včetně platů jsou kry-
ty prostředky získaných touto činností. Na jednotlivé práce v DČ je předem 
zpracována kalkulace nákladů z důvodu zajištění jejich rentabilnosti. I výsledek 
hospodaření je jako doklad efektivnosti každoročně prověřován. DČ není ztrá-
tová, její výsledky byly zatím vždy využívány pro rozvoj hlavní činnosti, nikoliv ke 
krytí ztráty HČ. Doplňkovou činností si škola vytváří lepší podmínky na zajištění 
finančně náročného materiálního vybavení jednotlivých uměleckých oborů. 
V r. 2016 byl výsledek hospodaření doplňkové činnosti +98 367,44 Kč.

Fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku probíhala v termínu od 
1. 11. 2016 do 31. 12. 2016 v souladu se zákonem č. 353/2001. 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 v led-
nu 2016, 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. Je veden v účetnictví pod SÚ 022, je měsíčně odpi-
sován podle 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 majetek evidujeme rovněž v účetnictví, a to pod SÚ 028. 
Vyřazení tohoto majetku provádí stejně jako u DHM komise na základě pro-
tokolu o vyřazení.

Ruční nástroje, nářadí, některé učební pomůcky a ochranné pomůcky vedou 
jednotliví vedoucí oborů na svých oborech v operativní evidenci.

Každá místnost je opatřena místním seznamem s uvedením jména osoby 
zodpovědné za svěřený majetek. Při vyřazování majetku vždy sepisuje určená 
komise vyřazovací protokol, ke kterému je přiloženo zdůvodňující vyjádření 
(o neopravitelnosti přístroje, věci, nerentabilnosti opravy…).

DDHM se vstupní cenou do 3.000 Kč účtujemepřímo do spotřeby na účet 5xx.

Software do 60 tis. je veden pouze mimoúčetně formou operativní evidence. 
Software nad 60 tis. máme od roku 2006 v hodnotě 202 062 Kč

 
Dokladová inventarizace proběhla k  31. 12. 2016, nebylo zjištěno závad. Na-
mátková kontrola pokladny  se provádí 4 x za rok. Stav peněz v hotovosti ke 
konci roku 2016 činil 21 658 Kč 

Po skončení inventarizace byla vyhotovena kniha, která obsahuje:
1) příkaz ředitele školy k provedení inventarizace
 plán inventur
 prohlášení o provedení inventarizace majetku a závazků 
2) seznam správců jednotlivých místností + číselník místností
3) inventarizační zápis o provedení inventury hmotného majetku:
 inv. zápis o provedení fyzické inventury hmotného majetku  
 v jednotlivých místnostech 
 likvidační protokol za rok 2016
 fotokopie inventurního soupisu budov a jiných staveb
 fotokopie inventurního soupisu pozemků a trvalých porostů
 rozvaha
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4) zápisy z jednání komisí + zápis hlavní inventarizační komise
5) invent. zápis o provedení inventury pokladní hotovosti  
 + soupiska bankovek a mincí
6) protokol o inv. ve školní knihovně
7) přírůstky v roce 2016
8) plánované odpisy pro rok 2016
9) seznam softwaru
10) seznam studentských prací vedených v inventáři školy od roku 1999
11) seznam chemikálií používaných a skladovaných v SUPŠ
12) fotokopie zápůjčních protokolů + předávacích protokolů

Za operativní evidenci majetku, vedení přírůstkového a úbytkového seznamu, 
podklady potřebné pro provedení inventury a výsledné zápisy, odpovídá 
referent majetkové správy.

Nedisponujeme žádnými zásobami, veškerý materiál jde ihned do spotřeby.

Naše škola nemá žádné nedobytné pohledávky ani žádné dlouhodobě neu-
hrazené závazky. Ke konci roku 2016 vykazujeme pouze závazky vůči zaměst-
nancům a zákonnými odvody s nimi související.

Pohledávky a závazky
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31. 1. 2015 Byl ukončen projekt „Mizející řemesla a jejich aplikace v 21. století“, 
který byl financován programem Evropská územní spolupráce Rakousko-
-Česká republika a kofinancován Jihočeským krajem. Projekt přešel do fáze 
udržitelnosti a jeho závěrečná monitorovací zpráva byla podána 4. 9. 2015 
a následně schválena kontrolním orgánem CRR 30. 9. 2015.

Na podzim 2015 naše škola uspěla v rámci tzv. Výzvy č. 56 Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, vypsaný Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. V listopadu 2015 proběhl jazykově -vzdělávací zájezd 
do Londýna, kterého se zúčastnilo 20 studentů všech oborů. Pobyt byl zamě-
řen na návštěvy galerií a muzeí. Studenti tak viděli výstavy a sbírky v Tate 
Modern, Tate British, Britském muzeu či Britské národní galerii. Součástí zá-
jezdu byla i výuka angličtiny v rozmezí tří dopolední. A dále nákup odborné 
literatury pro všechny obory školy.

 
 
 
 
13. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů
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Údaje o kontrolách a auditech v průběhu školního roku 2015/2016.
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Na začátku března 2016 byly otevřeny pro výuku další prostory v klášteře 
v Českém Krumlově. Z tohoto důvodu byl na naši žádost zřizovatelem na-
výšen přepočtený počet pracovníků a na ně čerpány odpovídající finanční 
prostředky. Všechny umělecké obory, které jsou vyučovány na naší škole, jsou 
velmi finančně náročné, což souvisí s udržením kvality uměleckoprůmyslového 
vzdělávání. Proto byly navýšeny mzdové prostředky určené na pokrytí dělené 
výuky odborných předmětů, která je řešena nadúvazky pedagogů.

Dále byla navýšena částka v OON, z důvodu výuky specifických uměleckoře-
meslných a odborných předmětů (např. AUTOCAD, kamenosochařská praxe, 
3D modelování, typografie), u kterých došlo k navýšení hodin v souvislosti 
čerpání mateřské dovolené tří pedagogických zaměstnanců. Nárůst hodin po-
krývají naši externí pracovníci (výkonní umělci, odborníci z praxe). Tyto finanční 
prostředky pro externí pracovníky byly částečně také hrazeny z vlastních zdrojů, 
resp. z fondu odměn.

Dílčí skutečnosti uzavřené do konce školního roku 2016/2017 obsažené v této 
výroční zprávě byly projednány na pedagogické radě dne 28. srpna 2017.

Ing. Martin Busta
ředitel školy

Výroční zprávu schválila školská rada dne: 

MgA. Jan Mahr
předseda školské rady
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