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Výroční zpráva o činnosti školy  

ve školním roce 2014/2015

zpracována dle

Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 10, odst. 3 a Vyhlášky  
č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výroč-
ních zpráv a vlastního hodnocení školy § 7 odst. 1 a 2 v platném znění.
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Slovo úvodem

  Školní rok 2014/2015 začal mimo jiné výukou v nově vybudo-
vaných ateliérech školy a zrekonstruovaných malířských ateliérech. Žáci i pe-
dagogové školy začali v plném rozsahu využívat nových prostor k výuce, čímž 
byla završena poslední etapa projektu přeshraniční spolupráce Rakousko 
– Česká republika, která byla uzavřena společnou konferencí s partnerskou 
školou HBLA z Lince, za účasti dalších zainteresovaných hostů. V rámci pro-
jektu vznikla kromě stavebních částí a nového vybavení celá řada výstupů ze 
společných aktivit. Tyto výstupy byly prezentovány na obou školách, na spo-
lečných výstavách a při dalších příležitostech. Jejich kvalita a množství vypo-
vídají o vysokém nasazení pedagogů nejen výtvarných předmětů a samozřej-
mě také studentů obou škol. Chtěl bych v této souvislosti vyjádřit obdiv nad 
značným objemem práce a poděkovat všem zúčastněným kolegům za skvě-
lý přístup a ochotu, s jakou se s mnohdy nelehkými úkoly vypořádali. Projekt 
bude samozřejmě dále pokračovat v rámci udržitelnosti aktivit a bude dále 
rozvíjet úspěšnouspolupráci obou škol i v příštích letech.

Škola také dále pokračovala v rozvíjení doplňkové činnosti a spolupráce 
s firmami. Tradičně se již daří v těchto činnostech studentům a pedagogům 
kamenosochařského ateliéru, pokračuje spolupráce s městem Aš, ale také 
s městem Český Krumlov. Vynikajících výsledků dosahují v těchto činnos-
tech i studenti ostatních ateliérů, ať jsou to fotografové, grafici, malíři a dal-
ší obory. Mnohé realizace mají široký dopad na propagaci školy a některé 
z nichse dostaly až za hranice České republiky jako například obaly na školní  
pastelky navržené studenty Grafického designu. Všechny tyto aktivity jsou 
důležité pro studenty, kteří se na nich podíleli, a samozřejmě i zásadním způ-
sobem ovlivňují dobré povědomí o škole a také o kvalitě výsledků vzdělávání.

V tomto školním roce také úspěšně pokračovaly odborné přednášky 
a workshopy pro studenty školy, ale také pro základní školy a další zájemce 
z řad veřejnosti. Proběhlo několik výpalů v keramické peci na dřevo, work-
shop historických fotografických technik a mnoho dalších akcí, o kterých  
najdete podrobnosti v kapitolách jednotlivých oborů. Velice si také váží-
me prohlubující se spolupráce s městem Český Krumlov; studenti navrho-
vali plakáty k výročí 17. listopadu, realizovali sochu patrona vánočních trhů 
a podobně. Vrcholem dlouholeté spolupráce mělo být rozšíření ateliérů ško-
ly v rámci projektu Revitalizace klášterů, ke kterému bohužel nedošlo pro  
opětovné posunutí termínu realizační fáze. Škola tedy v nových prostorách 
zahájí výuku až v pololetí nového školního roku a pevně věřím, že s novými 
ateliéry a vybavením vykročíme do další úspěšné etapy vzdělávání.
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Prioritou jako v předešlých letech zůstává udržitelnost plastických oborů 
a stabilizace počtu žáků na oborech. Mnoho pedagogů vyvíjí maximální úsilí 
k udržení kvality vzdělávání a prezentaci těchto výsledků na veřejnosti a jsem 
přesvědčen, že toto úsilí přinese své kladné výsledky i v této, pro školu obtíž-
né situaci.

       
       Ing. Martin Busta 
       ředitel



4

Obsah:

1.  Základní údaje o škole, charakteristika školy

2.  Přehled oborů 

3.  Rámcový popis personálního zabezpečení

4.  Údaje o přijímacím řízení

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání 

6.  Údaje o výsledcích maturitních zkoušek

7.  Prevence sociálně patologických jevů

8.  Environmentální aktivity

9.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogů

10.  Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

11.  Školská rada

12.  Základní údaje o hospodaření školy

13.  Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů



5

1. Základní údaje o škole

 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, 
     Mgr. Hana Jirmusová, 
     PhDr. Pavel Slavko

Škola byla zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou 
 dne 1. ledna 1992.
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Charakteristika školy

 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 pamá-
tek v unikátním středověkém jádru města (památka 1. kategorie zařazená na 
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví Unesco), který se nachá-
zel ve vysokém stupni zchátralosti a jeho zanedbaný stav potřeboval kvalifi-
kované odborníky. Hlavní ideou studia se stala integrita historie, filozofické  
a výtvarné vzdělanosti s řemeslně-technologickou dovedností, pojímaná 
prostřednictvím komunikace s památkou v kontextu současnosti. 

 Střední uměleckoprůmyslová škola poskytuje svým žákům odborné 
vzdělání spojené se všeobecným vzděláním, upevňuje, formuje a rozvíjí je-
jich hodnotovou orientaci. 

 Základním cílem školy je rozvoj vědomosti, dovednosti, schopnosti, 
postojů a hodnot, které žáci získali v základním vzdělání. Poskytnout jim kva-
litní odborné vzdělání, vytvořit předpoklady pro pokračování v navazujícím 
vzdělávání 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 při-
jatá rozhodnutí a kvalitu vykonané práce.

 Na všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schop-
ností a praktických dovedností žáků, s důrazem na osvojení tradičních i mo-
derních technologických postupů. Vzhledem k důrazu, který je kladen na 
zvládnutí klasických technologických postupů a značný počet prací z oblas-
ti kopií a replik uměleckořemeslných předmětů v některých oborech, jsou 
jejich absolventi připraveni na práci také 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 vý-
tvarným základem včetně grafické práce s počítačem.
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 Škola sídlí ve dvou budovách vlastněných zřizovatelem a jednu budo-
vu má v nájmu, jejím vlastníkem je Město Český Krumlov. Všechny školní bu-
dovy jsou v Českém Krumlově.

 V současné době má škola k dispozici 34 učeben, z toho 26 odbor-
ných učeben (kreslírny, počítačové učebny, modelovny, chemická laboratoř, 
učebny DVK, truhlářské dílny, ateliéry jednotlivých oborů, venkovní ateliéry, 
učebny počítačové grafiky, tiskové a reprografické pracoviště, grafická praco-
viště na oborech, multimediální učebny, pracoviště 3D tisku, apod.). Škola je 
technicky nadstandardně vybavena. 

 Pro výuku a potřeby žáků i pedagogů má škola k dispozici 90 PC,  
15 MAC, 11 notebooků a 3 servery. Programové vybavení odpovídá požadav-
kům jednotlivých oborů. 90 počítačů je připojeno na internet. 

 Výuku v jednotlivých předmětech zefektivňují i další učební pomůc-
ky jako dataprojektory, videorekordéry, vizualizéry apod., 3 učebny jsou vy-
baveny interaktivními tabulemi. Vyučující mají k dispozici zpětné projektory, 
přenosné přehrávače, počítače, tiskárny, kopírky.

 Žáci hojně využívají školní knihovnu s více než 6566 knižními jednot-
kami, z toho je 180 audiovizuálních nosičů. Škola využívá tělocvičnu a jídelnu 
Integrované 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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2. Přehled oborů

  a) aktivní obory ve školním roce 2014/2015 

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
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  b) učební plány

 pro 1. – 4. ročník: ŠVP příslušných oborů

  c) počty studentů k 30. 9. 2014 
  

Kamenosochařství       19

Grafický design        51

Scénická a výstavní tvorba     33

Užitá fotografie a média       43
 
Užitá malba         36 
 
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu/Plastická tvorba 12 
 
Celkový počet        194 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení

  Vedení školy:

 Ing. Martin Busta   ředitel školy
 MgA. František Postl   zástupce ředitele školy,   

      statutární zástupce 
 Mgr. Jan Kubeš   zástupce ředitele školy  

 Ing. Vratislav Jerhot   vedoucí odloučeného pracoviště
  
  Vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů:

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

   Vyučující odborných předmětů:

 Mgr. Milena Hajná
 Mgr. Jana Jesenská 
 Mgr. Stanislava Kabíčková
 Josef Musil
 Mgr. Zuzana Skořepová
 
   Vyučující specializovaných odborných předmětů:

 
  Grafický design:
 MgA. Kateřina Zemanová – vedoucí oboru 
 Marek Borsányi 
 Ing. Martin Busta
 MgA. Radek Doško
 MgrA. Karel Dvořák 
 Mgr. Josef Horák
 PaedDr. Antonín Liška
 Ing. Arch. Jana Tvarohová
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  Kamenosochařství – kamenosochařská tvorba:
 MgA. František Postl – vedoucí oboru
 Barbora Bohuslavová
 MgA. Miroslav Žáčok

  Scénická, interiérová a výstavní tvorba:
 Ing. Vratislav Jerhot – vedoucí oboru
 MgA. Tereza Bečvářová 
 Ing. Arch. Michaela Dvořáková 
 Josef Hanusch
 Jan Kreml 
 Mgr. Kristina Novotná
   
  Užitá klasická a digitální fotografie:
 MgA. Jan Mahr – vedoucí oboru
 Bohuslava Maříková
 MgA. Aleš Motejl
 MgA. Zdeněk Stolbenko
 Bc. Martin Zeman

  Užitá malba – klasická malba a nové technologie:
 Mgr. ak. mal. Eva Výborná – vedoucí oboru
 Mgr. Jana Pešková
 Mgr. akad. mal. Michal Rádl
 Bc. Michal Vavrečka

 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – 
  design keramiky a porcelánu/Plastická tvorba:
 MgA. Marek Dias – vedoucí oboru

MgA. Jan Bobáň
Mgr. Katarína Nováková

 Technicko-hospodářští pracovníci školy:
 Jana Konrádová – vedoucí ekonomického úseku 

Romana Kanzlerová – sekretariát

 Provozní zaměstnanci školy:
 Jaroslava Maláková – školnice
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Karel Malák – údržba
Josef Musil – správce počítačové sítě
Pavel Božoň – správce areálu klášter
Ludmila Sikorová – uklízečka
Petra Vondrovská - uklízečka 
Pavla Komárková – uklízečka
Marie Velíšková – uklízečka
Marie Cajzová – uklízečka
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4. Údaje o přijímacím řízení

Protokol o průběhu talentových zkoušek a přijímacího řízení pro  
školní rok 2015/2016 

 Talentové zkoušky pro obory:
 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
 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – design  

   keramiky a porcelánu
 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – plastická  

   tvorba 

 Termín konání:   5. ledna 2015/6. ledna 2015

 Počet přihlášených:
 Grafický design     31   

 Kamenosochařství      3   
 Scénická a výstavní tvorba    13   
 Užitá fotografie a média     13   
 Užitá malba       11   
 Výtvarné zprac. keramiky – design keramiky  0   
 Výtvarné zprac. keramiky – plastická tvorba  3   
 Celkem       74 

 Nedostavilo se:
 Užitá malba       2   

 Grafický design     4   
 Užitá fotografie a média    1

 Kamenosochařství     1
 Celkem       8
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 Přijatí uchazeči:
 Grafický design     22   

 Kamenosochařství      2   
 Scénická a výstavní tvorba    13   
 Užitá fotografie a média     12   
 Užitá malba       8   
 Výtvarné zprac. keramiky – design keramiky  0   
 Výtvarné zprac. keramiky – plastická tvorba  3   
 Celkem       60 

Náhradní termín    termín konání 19. ledna 2015 

 Počet přihlášených: 
 Kamenosochařství     1   

 Celkem      1

 Přijatí uchazeči:
 Kamenosochařství     1   

 Celkem      1

2. kolo talentových zkoušek  termín konání 11. února 2015

 Počet přihlášených:
 Scénická a výstavní tvorba    2 
 Kamenosochařství      1  
 Užitá fotografie a média    2
 Užitá malba       2
 Výtvarné zprac. keramiky – plastická tvorba  2
 Celkem      9

  Nedostavilo se:
 Užitá malba       1   

 Scénická a výstavní tvorba    1  
 Celkem       2 
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 Přijatí uchazeči:
 Scénická a výstavní tvorba    1
 Kamenosochařství     1
 Užitá fotografie a média    2
 Užitá malba      1
 Výtvarné zprac. keramiky – plastická tvorba  2
 Celkem      7

3. kolo talentových zkoušek  termín konání 14. května 2015 

 Počet přihlášených:
 Grafický design     1
 Užitá fotografie a média    2
 Plastická tvorba     2
 Celkem      5

 Nedostavilo se:
 Grafický design     1 
 Užitá fotografie a média    1
 Plastická tvorba     2
 Celkem       4

 Přijatí uchazeči:
 Užitá fotografie a média    1
 Celkem      1

 Počet přijatých uchazečů celkem:
 Grafický design     22   

 Kamenosochařství      4   
 Scénická a výstavní tvorba    14   
 Užitá fotografie a média     15   
 Užitá malba       9   
 Výtvarné zprac.keramiky – design keramiky  0  

 Výtvarné zprac.keramiky – plastická tvorba  5  
 Celkem      69
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 Zápisový lístek odevzdalo:
 Grafický design     11   

 Kamenosochařství      4   
 Scénická a výstavní tvorba    11   
 Užitá fotografie a média     11   
 Užitá malba       4   
 Výtvarné zprac. keramiky – design keramiky  0   
 Výtvarné zprac. keramiky – plastická tvorba  3

 Celkem      43

5. Údaje o výsledcích vzdělávání

2. pololetí 2014/2015

třída
počet  

studentů
vyznamenání prospělo neprospělo

povoleno 
opakování

1. A 21 2 16 3 2
1. B 21 1 18 2 0
2. A 21 0 19 2 2
2. B 21 3 16 2 1
3. A 25 3 19 3 2
3. B 24 0 23 1 0
4. A 14 0 13 1 1
4. B 16 2 10 4 1
4. C 19 2 15 2 1

Hodnocení chování za šk. rok 2014/2015: 

snížený stupeň z chování (2. pololetí) celkově za školu   48

výchovná opatření a) pochvala ředitele školy   1
 b) pochvala třídního učitele   13
 c) pochvala vedoucího oboru  4
 d) důtka ředitele školy   32
 e) důtka třídního učitele   53
 f) podmíněné vyloučení ze studia  10
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6. Údaje o výsledcích maturitních zkoušek

květen – červen 2015 

Scénická 
a výstav-
ní tvorba

Užitá 
malba

Výtv. 
zprac.

keramiky

Kameno-
sochařství

Grafický  
design

Užitá  
fotografie  
a média

počet  
oprávněných 

konat
12 6 6 1 11 9

písemná  
– konali 9 6 6 1 8 9

praktická  
– konali 9 6 4 1 10 9

ústní – konali 7 5 4 1 10 9

vyznamenání 0 1 0 0 1 2

prospěli 9 2 2 0 9 6

neprospěli 3 4 4 1 1 1

opravná  
povolena 3 4 4 1 1 1

opravná  
– konali září 3 3 3 1 1 1

opravná  
– prospěli září 3 2 0 1 1 1

září 2015

Scénická 
a výstav-
ní tvorba

Užitá 
malba

Výtv. 
zprac.

keramiky

Kameno-
sochařství

Grafický  
designí

Užitá  
fotografie  
a média

počet  
oprávněných  

konat
4 5 4 1 3 4

celá zkouška 1 1 0 0 1 3

opravná
– konali 3 4 3 1 2 1

vyznamenání 0 0 0 0 0 0

prospěli 3 2 0 1 1 1

neprospěli 0 3 3 0 2 3

opravná  
povolena 0 3 3 0 2 3

náhradní  
termín
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7. Prevence sociálně patologických jevů

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

 Ve školním roce 2014/15 probíhal v naší škole celoroční komplexní 
program prevence rizikového chování. Tímto programem se škola snaží se-
známit žáky s důsledky rizikového chování a nabídnout alternativní možnos-
ti bez negativních důsledků. 

Komplexní preventivní program se zaměřuje hlavně na tyto oblasti:
– 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 adaptač-
ními kurzy. Ty probíhají formou her a aktivit zážitkového charakteru, během 
nichž se žáci v nově vzniklém kolektivu seznamují a seznámí se také se škol-
ním metodikem prevence a s třídním učitelem. Některé aktivity se zaměřují 
na komunikaci 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 
aktivitami 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 někte-
ré 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 návaznos-
ti na švp předmětu Ekonomika zařazeny dva preventivní bloky. Jeden byl za-
měřený na sebehodnocení, druhý blok na nonverbální komunikaci.



19

 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.
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8. Environmentální aktivity

 Environmentální výchovou jsou studenti vedeni k pochopení kom-
plexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Jsou podporo-
váni v aktivní účasti na ochraně a citlivém utváření životního prostředí. 
Environmentální výchova se věnuje základním podmínkám života, ekosysté-
mům a vztahu člověka k okolnímu prostředí a souvislostem lidských aktivit  
s problémy životního prostředí.

 V současné době je environmentální výchova nedílnou součástí vzdě-
lávacího procesu a zasahuje do různých předmětů, jako například do tě-
lesné výchovy, chemie, fyziky, základů ekologie apod. Společným cílem je  
poznání přírody a jejich zákonitostí ve spojení s produkční činností člověka, 
výchova odpovědného a uvědomělého postoje k životnímu prostředí, což se  
stává předpokladem šetrného ekologického chování vzhledem k životnímu 
prostředí. Zejména v moderní společnosti velmi častá témata ať je to zdravý 
životní styl, civilizační choroby, globální oteplování planety, recyklování od-
padu nebo obnovitelné zdroje energie.

 Pozornost je pak věnována také formě výchovné, kde se studenti ak-
tivně účastní činností zaměřených na ochranu životního prostředí a to jak  
v rámci vyučování, tak i ve volném čase s cílem seznámit se s ekologický-
mi problémy, vybudovat v každém jedinci snahu podílet se na jejich řešení. 
Snahou je vychovat ekologicky šetrného spotřebitele a člověka zodpovědné-
ho a kultivovaného. Nedílnou součástí je pohyb v přírodě, budování vztahu  
k přírodě a ke sportu.

 V okolí školy, před školou a uvnitř školy jsou rozmístěny nádoby na tří-
děný odpad a žáci jsou důsledně vedeni k jejich používání. 

 Na začátku školního roku se studenti prvních ročníků všech oborů zú-
častnili výletu na Křížovou horu, kde se mohli seznámit s krásným pohledem 
na velkou část našeho města. Dále zde probíhaly různé seznamovací soutě-
že, aby se žáci rychleji a více poznali. 

 Součástí poznávání sebe a okolí byl také výlet do Českých Budějovic, 
žáci měli možnost prohlédnout si historické budovy, různá zákoutí a krásy 
rozlehlého rovinatého města z Černé věže, kam se samozřejmě mnoha stu-
dentům příliš nechtělo. 

 V rámci předmětu základy ekologie, jsme se v říjnu se studenty prv-
ního ročníku zapojili do celorepublikového projektu “72 hodin“, který pojed-
nával o dobrovolnických akcích bez nároku na honorář. Jedinou odměnou byl 
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dobrý pocit z pomoci ať už lidem, městu nebo přírodě kolem sebe, bez které 
by lidstvo neexistovalo. Název 72 hodin plyne z časového úseku, kdy se tyto 
akce mají uskutečnit, a to v období mezi 9. 10. 2014 12:00 h. až 12. 10. 2014 
12:00 h.

 Naše škola se do tohoto projektu zapojila výsadbou stromků. Po před-
chozích konzultacích s p. Navrátilem, odborníkem v oboru z firmy Lesy města 
Český Krumlov jsme nakonec dospěli k nápadu, že by nebylo špatné pomoci 
s výsadbou nových sazeniček buků na Dubíku. Veškeré materiální potřeby za-
řídili zaměstnanci Lesů Český Krumlov. My jsme se studenty dorazili v pátek 
10. 10. 2014 ráno na domluvené místo, kde nás již čekalo auto plné potřeb-
ných věcí a přibližně tři stovky malých sazeniček. Samotné sázení trvalo cca  
3 hodiny, ale počasí se nám vydařilo, tak věřím, že studenti, kteří se do pro-
jektu dobrovolně zapojili, nelitovali výměny času strávené ve školní lavici za 
práci věnované dobré věci a pomoci přírodě. 

 Na přelomu února a března se někteří studenti prvního ročníku, opět 
doplněni několika studenty z vyšších ročníků, zúčastnili zimního výcvikové-
ho kurzu. Zde se mohli studenti naučit nebo zdokonalovat v lyžování příp. 
jízdy na snowboardu. Součástí byla i horská turistika, s prohlídkou krás zim-
ní krajiny. Letos jsme vyrazili do rakouských DOLOMIT, východního Tyrolska, 
okolí města Lienz, u italských hranic. Tamní lyžařská střediska se rozkláda-
jí na svazích největšího rakouského pohoří Vysoké Taury v blízkosti nejvyšší 
hory Rakouska - Grossglockner (3798 m). Vyhledávají je lyžaři zejména kvů-
li upraveným, širokým a poloprázdným sjezdovkám a vysoké pravděpodob-
nosti slunného počasí. Samotné město Lienz je údajně nejvíce prosluněným 
městem v Alpách. Tuto skutečnost jsme mohli jenom potvrdit. Lyžovat jsme 
mohli každý den v jiném středisku, Hochstein nebo Zettersfeld. 

 V druhém pololetí, 18. 3. 2015 jsme se vypravili se třídou 1. B na ex-
kurzi do čističky odpadních vod v Českém Krumlově. Tento subjekt je zodpo-
vědný za provozování vodovodů, kanalizací, úpravy a rozvodu vody. Čištění 
odpadních vod včetně vod dovážených cisternami z jímek a septiků. Pro 
studenty bylo velmi poučné slyšet z úst pana Kalkuše co vše se děje s vo-
dou odtékající po umytí rukou, koupání, sprchování nebo spláchnutí toale-
ty. Informoval studenty o faktu, že je sem vykopaný přímý kanál od papíren  
z Větřní dlouhý přes 4 km. Seznámil nás s cestou odpadní vody přes všech-
ny mechanické, biolgické a chemické procesy až k vypouštění do řeky Vltavy. 
Mimo jiné zmínil i cenu vyčištění kubíku přitékající odpadní vody, jakou směš-
nou částku z plateb od občanů získává čistička a k překvapení všech i fakt, že 
čistička platí i za vyčištěnou vodu vypouštějící zpět do řeky. Návštěva byla 
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velmi zajímavá a věřím, že si studenti vzali k srdci nejen blížící se nedostatek 
sladké vody, ale i vážnost a drahost každého vypuštěného litru vody do ka-
nalizace.

 S druhou třídou, tedy 1. A, jsme vyrazili 21. 4. 2015 do jihočeských 
papíren ve Větřní. Do této továrny jsme byli vpuštění díky nadstandartním 
vztahům školy s lidmi z těchto papíren. Průvodkyně studenty seznámila se 
složením a procesem výroby nového papíru, cestou jakou se z již použitého 
papíru, díky správnému recyklování vyrobí papír opět použitelný. Takový pa-
pír ovšem již není tolik kvalitní jako úplně nový, ale dá se ještě velmi účelně 
využít. Každé nově vytvořené papírové vlákno se dá až sedmkrát recyklovat  
a tedy znovu využít. Například na noviny, ubrousky, kartony, potravinové  
a nápojové obaly, toaletní papír apod. Provedla nás některými výrobními ha-
lami, do kterých jsme v rámci bezpečnosti mohli být vpuštěni, a představi-
la mnohé stroje, které v jednom kuse běží a vyrábí, rolují, zařezávají kilome-
try žádaného papíru. Věřím, že si studenti touto návštěvou uvědomili nejen 
důležitost třídění papíru, ale i cenu, za kterou je obyčejný list nového papí-
ru získáván. 

 Koncem školního roku se uskutečnil tradiční letní výcvikový kurz. 
Týden strávený v přírodě za účelem pobytu na čerstvém vzduchu, sportov-
ních aktivit i pasivní rekreace. Studenti absolvovali pěší a vodní turistiku, 
paintball, návštěvu lanového centra, zábavné herní dopoledne a odpoled-
ne, skládající ze sportovních a společenských soutěží. Na jednodenní pěší 
túru, jsme se vydali na nedalekou zříceninu Vítkův Hrádek. Za krásného po-
časí jsou odtud vidět zasněžené vrcholky Alp a celá lipenská vodní nádrž. 
Jako součást vodní turistiky jsme spluli neplacenou část horního toku Vltavy 
a to z Pěkné do Nové Pece. Žáci tímto aktivním způsobem ukončili vzdělávání  
v tomto školním roce.



23

9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogů

Ve sledovaném období se v rámci DVPP zúčastnil IT koordinátor kon-
ference 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…

VŘR ASDČR (dříve SSČR) ve spolupráci se Slovenským zväzom sieťotla-
čiarov a digitálnych tlačiarov (dříve SZSR) a mezinárodní organizací FESPA po-
řádal ve dnech 26. 9.–29. 9. 2014 pracovní seminář zaměřený na serigrafii 
v Brně (účast Radek Doško, Jan Pavlík, Tomáš Holub).

Vybraní pedagogové se zúčastnili školení hodnotitelů a zadavatelů 
maturitních zkoušek.

Pedagogové, kteří nesplňovali požadavky na profesní kvalifikaci, si 
doplnili vzdělání na NIDV v Českých Budějovicích.
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VŠECH ŠEST    POHROMADĚ
11/9/–9/11/2014

Střední uměleckoprůmyslová škola  
sv. Anežky České v Českém Krumlově 

a Muzeum Jindřichohradecka 
Vás srdečně zvou na výstavu Všech šest pohromadě

v křížové chodbě bývalého minoritského kláštera ve Štítného ulici v Jindřichově Hradci. 
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Kamenosochařská tvorba/Užitá klasická a digitální fotografie/Scénická, interiérová a výstavní tvorba/
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Výtvarné dílny 
TVOŘÍME S ANEŽKOU

V RÁMCI VÝSTAVY VŠECH ŠEST POHROMADĚ

Při příležitosti výstavy SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově nazvané VŠech ŠeSt 
PohromAdě připravilo muzeum Jindřichohradecka pro žáky 8. a 9. tříd základních škol 
a žáky ZUŠ výtvarné dílny, v rámci kterých si žáci během 1,5 hodiny pod vedením pedagogů 
ze SUPŠ vyzkouší výtvarné techniky z daných oborů, například netradiční grafické techniky, 
ateliérové fotografování, točení na hrnčířském kruhu a modelování, malbu a kresbu obrazů 
podle předlohy, odlévání forem či výtvarně-dramatickou dílnu.
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roZděLeNÍ ProGrAmŮ: Programy pro paralelní dvojice oborů začínají v 8:00, 10:00, 12:00 a 14:00
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u mgr. Bořivoje Valáška
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10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

  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

  A. Výstavy – prezentace školy

VŠECH ŠEST POHROMADĚ
11. 9. – 9. 11. 2014, KřÍžOVÁ CHODBA, BýVAlý MINORITSKý KlÁŠTER, 

MUZEUM jINDřICHOHRADECKA 
 kurátor: MgA. Jakub Valášek, koordinátorka: MgA. Kateřina Zemanová

V prostorách této památky se konala výstava Všech šest pohromadě, která 
prezentovala díla studentů všech šesti oborů, jež Anežka nabízí. V termínu 
od 23. do 25. září si výstavu přišly prohlédnout stovky školáků z jindřichohra-
deckého regionu. Studenti a pedagogové Anežky si pro ně v tyto dny připra-
vili speciální workshopy, díky kterým se žáci základních škol seznámili s jed-
notlivými obory. 
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VýSTAVA MATURITNÍCH PRACÍ 2014/2015
18. 5. – 29. 5. 2015, PRÁDElNA, HRADEBNÍ UlICE

 V prostorách Prádelny v Hradební ulici v Českém Krumlově byly veřej-
ně vystaveny maturitní práce všech oborů školy.

SlAVNOSTNÍ PřEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ, 
10. 6. 2015, 16:00, SYNAGOGA

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 vystave-
ny v prostorech Vědecké knihovny soubory prací, grafik a fotografií jednotli-
vých oborů. např. duben – Reklamní, technická a módní fotografie – průřez 
prací studentů všech ročníků oboru Užitá klasická a digitální fotografie.

FIGURA 14

 Figura 14 je výtvarná soutěž pro studenty středních uměleckých 
škol, kterou již osmým rokem vyhlašuje SUPŠ sv. Anežky České v Českém 
Krumlově. Původním záměrem při vzniku této soutěže bylo umožnit kon-
frontaci prací studentů středních uměleckých škol v rámci České republiky. 
Soutěž získala záhy mezinárodní charakter. V minulosti se účastnily rovněž 
výtvarné školy ze Španělska a Slovenska. Soutěž probíhá ve třech kategoriích:  
1. kresba postavy, 2. malba postavy, 3. portrét (kresba i malba). Každá ško-
la se může zúčastnit maximálně se šesti pracemi. Práce hodnotí odbor-
ná komise složená z pedagogů středních a vysokých uměleckých škol.  
V letošním roce bude práce hodnotit komise v tomto složení: Akad. mal Šárka 
Trčková, odborná asistentka ateliéru Grafika 2. AVU, Praha; Akad.mal Miluše 
Poupětová, vedoucí oboru Užitá malba SUPŠ Praha 3; Mgr. Akad. mal. Eva 
Výborná, vedoucí oboru Klasická malba a nové technologie, SUPŠ sv. Anežky 
České v Českém Krumlově. Do soutěže se letos přihlásilo 16 středních umě-
leckých škol celkově se 68 pracemi, z toho v kategorii: kresba postavy: 37 pra-
cí malba postavy: 12 prací portrét: 19 prací. Výstava vybraných prací soutěže 
Figura 14 proběhla v prostorách Synagogy, v Českém Krumlově, kde ji měla 
možnost zhlédnout kromě studentů školy i široká veřejnost.
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20. 11. - 22. 11. 2014 VZDĚlÁNÍ A řEMESlO – VýSTAVIŠTĚ ČESKÉ 
BUDĚjOVICE

 V měsíci říjnu prezentovala škola své obory na výstavě Vzdělání a ře-
meslo na českobudějovickém Výstavišti, škola zde také spolupořádala výtvar-
né soutěže.

 Celostátní soutěž v modelování podle sádrového modelu:
 1. místo - Anna Krnínská 
 Celostátní soutěž v kreslení podle modelu:
 3. místo Daniela Prokešová, 4. ročník
 

ČESKý KRUMlOV AREÁl ŠKOlY 
 V areálu školy v Českém Krumlově se uskutečnila tradiční výstava 
klauzurních prací.

DNY OTEVřENýCH DVEřÍ

ve dnech 7. 10., 15. 10., 23. 10. 2014 

  B. Účast studentů v soutěžích

FIGURA 2014
 1. místo Zdeněk linhart v kategorii Malba postavy 
 1. místo Marie Hladíková v kategorii Portrét
 3. místo Daniela Prokešová v kategorii Portrét

TAlENT jIHOČESKÉHO KRAjE ZA ROK 2014
 Ocenění Talent Jihočeského kraje za rok 2014 v umělecké kategorii si 

v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích převzali i naši stu-
denti v kategorii umělecké výtvarné:

 1. místo Anna Najmanová (FOT), Marie Hladíková (MAl)
 2. místo jan Staněk (GD)
 3. místo Nela Maredová (FOT)
 

MlADý OBAl – TAKE AWAY
 účast v soutěži Take away (3. ročník GD)
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REGION 2015 PlZEŇ, 23. 1. 2015
 2. místo jan Staněk a jan Pavlík (4. ročník GD)
 v kategorii Tvorba plakátu 
 účast – Alena Fraitová (3. ročník MAl) v kategorii Kresba busty

TOČÍřSKÁ SOUTĚž V BECHYNI, 6. - 7. 11. 2014
 účast – Martin Valnoha a H. Kadlecová (KER)

STUDENTSKý DESIGN OSTRAVA 2015, 25. 3. 2015
 účast v celostátní soutěži Studentský design 2015, výstava
 Vladimír Vácha (FOT) – Autorská kniha
 lenka Šlapáčková (GD) – Autorská kniha

VZDĚlÁNÍ A řEMESlO NA VýSTAVIŠTI V ČESKýCH BUDĚjOVICÍCH
 pořádání soutěže

 2. místo Helena Hrušová (FOT) – „Portrét“

OlYMPIÁDA Z ČESKÉHO jAZYKA
 Ve školním roce 2014/15 se jako již tradičně v prosinci uskutečnilo 
školní kolo olympiády z českého jazyka. Školního kola se zúčastnilo 8 studen-
tů. Do okresního kola, které se konalo 6. února, postoupily Veronika Váchová 
a Štěpánka Hosenseidlová (obě 3. A GD). V letošním školním roce pořádalo 
okresní kolo Gymnázium Český Krumlov a zúčastnily se jej tři školy; vedle or-
ganizátorské a naší školy ještě Gymnázium a Střední odborná škola ekono-
mická Kaplice. V porotě zasedli Mgr. Ilona Nová za pořádající školu, Mgr. Jitka 
Vostřelová za GEU Kaplice a Mgr. Jan Kubeš za SUPŠ sv. Anežky. V silné kon-
kurenci dvou gymnázií obsadila Veronika Váchová druhé místo, a postoupila 
tak do krajského kola.

OlYMPIÁDA Z ANGlICKÉHO jAZYKA 
 jako v každém školním roce i letos v lednu na naší škole proběhlo 

školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnilo se ho 7 studentů prv-
ních až třetích ročníků. V okresním kole, konaném v březnu na gymnáziu  
v Českém Krumlově, byla naše škola zastoupena studenty Simonou Hrubou 
z 2. ročníku a Michalem Šálkem z 1. ročníku. Úspěšnější Michal Šálek se zde 
umístil na čtvrtém místě. Do krajského kola tedy bohužel nepostoupil ani 
jeden.
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  C. Zahraniční aktivity

lINZ, 8. – 13. 9. 2014, 4. ROČNÍK GD, Marek Borsányi
 Studenti 4. ročníku grafického designu v rámci praxe navštívili v Linci 

Festival Ars Electronica. Festival představuje nejnovější trendy v oblasti elek-
tronických médií. Dále navštívili nezávislá média – rádio FRO, televize DORF 
TV, ateliéry lineckých umělců a cizojazyčný veřejný prostor byly dalšími té-
maty týdenní praxe. Materiál sesbíraný během pobytu (fotografie, kresby, 
poznámky, tiskoviny) studenti po návratu do školy zpracovávají formou pro-
jekce fotografií, obrazového cestovního deníku a plakátu. PÍSMO A ZNAK VE 
VEŘEJNÉM PROSTORU, tímto tématem studenti 4. ročníku zahájili 16. 10. 
2014 v 12:34 vernisáží svou výstavu prezentací a prací z Linze. Tato výsta-
va ZEICHEN UND SCHRIFT byla poté reprízována v rakouském Linzi na škole 
HBLA od 24. listopadu do 17. prosince 2014, kdy v 14:00 proběhla dernisáž 
na tamní škole za účasti obou ředitelů a pedagogů z partnerských škol. 

PRVNÍ VýPAl, ČESKý KRUMlOV, ZÁřÍ 2014
v rámci projektu „Mizející řemesla a jejich aplikace v 21. století“za účasti 
zástupců ZUŠ a HBlA linz 
 První pálení v peci na dřevo pod vedením vedoucího oboru MgA. 
Marka Diase. Studenti, a další účastnici si vyzkoušeli glazování a vypal v nové 
peci vytápěné dřevem. Akce se účastnili také děti a učitelé ze ZUŠ Český 
Krumlov a ZUŠ Velešín. Za rakouskou stranu přijel pan Hartwig Gebetsroither.

WORKSHOP KERAMIKA PÁlENÁ DřEVEM, ČESKý KRUMlOV, 
PROSINEC 2014
v rámci projektu „Mizející řemesla a jejich aplikace v 21. století“ 
 4. prosince 2014 proběhl za účasti studentů SUPŠ a pedagogů HBLA 
Linz již druhý výpal v peci vytápěné dřevem. Součástí výpalu byla přednáška 
MgA. Marka Diase o technologii pálení keramiky dřevem a konstrukci jedno-
duché pece vytápěné dřevem

WORKSHOP PRO STUDENTY HBlA lINZ, ČESKý KRUMlOV, DUBEN 2015
TOČENÍ NA HRNČÍřSKÉM KRUHU A KERAMIKA PÁlENÁ DřEVEM 
v rámci projektu „ Mizející řemesla a jejich aplikace v 21. století“

 Dvoudenní projekt pro studenty HBLA Linz. Pod vedením 
MgA. Marka Diase se studenti z partnerské školy učili točení keramických ná-
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dob na hrnčířském kruhu, plastickou dekoraci, glazování a výpal v peci na 
dřevo. Workshopu se zúčastnilo 16 studentů z HBLA. Na workshopu pomá-
hali také naši studenti.

OPEN-MINDED 2015
 Návštěva výstavy maturitních prací studujících HBLA für künstle-

rische Gestaltung v Linci v budově školy.

KONFERENCE K OTEVřENÍ ARTCENTRA 28. 1. 2015

  D. Spolupráce školy s dalšími organizacemi

OPEN-AIR FOTO FESTIVAl 
 O víkendu od 8. do 9. 6. 2015 proběhl největší fotofestival v České re-

publice. Naše škola byla partnerem a poskytovatelem dvou lokací: klášter, 
Latrán 50 a Tavírna 109. Studenti naší školy se zapojili jako asistenti a pořa-
datelé, pedagogové školy vedli odborné kurzy a přednášky v ateliérech. Škola 
zapůjčila profesionální fotografické zařízení a vybavení. Rozmanité fotoscé-
ny, dílny a přednášky proběhly také v jedinečných sochařských, malířských 
a keramických ateliérech. Spojujícím tématem byl Člověk a výtvarné umění. 
Více na www.foto-festival.cz

ASOCIACE SÍTOTISKU A DIGITÁlNÍHO TISKU 
21. – 22. 11. 2014 PODZIMNÍ ODBORNý SEMINÁř 2014

 V prostorách budovy kláštera se uskutečnil Podzimní odborný semi-
nář ASD, zaměřený na představení aktuálních novinek v sítotisku a digitál-
ním tisku (3D technologie, atd.) Do diskuze o tomto fenoménu se zapojil náš  
pedagog Jan Bobáň, který představil naši 3D tiskárnu. Studenti se účastnili 
několika odborných přednášek. Při příležitosti semináře byla v křížové chod-
bě kláštera v 17:00 zahájena slavnostní vernisáží výstava uměleckých gra-
fik z VIII. Workshopu serigrafie 2014 uspořádaného Sítotiskovým svazem ČR 
v Brně (účast Radek Doško, Jan Pavlík, Tomáš Holub)



31

 HBlA lINZ – realizace společných aktivit projektu přeshraniční spolu-
práce „Mizející řemesla a jejich aplikace v 21. století“.

 Spolupráce s jihočeským krajem. 

 I v tomto školním roce pokračuje spolupráce s Egon Schiele Art cent-
rem v Českém Krumlově, proběhly návštěvy výstav a ateliérů, konaly se spo-
lečné přednášky v rámci akce Klub klášter.

 
 Dále pokračuje spolupráce scénického oboru s Barokním divadlem 

v Českém Krumlově účastí studentů v představeních, exkurzích a prokreslo-
vání mechaniky.

 Studenti oboru Scénická, výstavní a interiérová tvorba a Grafického de-
signu se zúčastnili Masopustu. V rámci akce Kouzelný Krumlov – účast na vele-
trhu škol (Pivovarská zahrada) – studenti 3. ročníku (výtvarně-dramatická díl-
na). Pokračuje spolupráce s Městem Český Krumlov a jihočeským divadlem.

ČESKOKRUMlOVSKý ROZVOjOVý FOND
 Vytvoření propagačních materiálů pro akci 25 let svobody 
 21. listopadu - film Tomáš Holub, projekce animace Socialistický rea-

lismus v rámci oslav na náměstí v Českém Krumlově..

 Tradiční účast studentů školy v průvodu masek a účinkování v progra-
mu Budějovického Majálesu v květnu 2015.

DNY OTEVřENýCH ATElIÉRů
 Ve spolupráci s Jihočeským krajem proběhla komentovaná hromadná 

prohlídka ateliérů školy v klášteře pro rakouské partnery. Dále byly přístupné 
ateliéry v hlavní budově školy, kde probíhaly ukázky studentských prací a de-
monstrovány výtvarné postupy při odborné výuce za aktivní účasti studentů 
školy.

 Témata maturitních prací, exkurze, prevence – přednáška, zaměření 
části zahrady, přednášky pro pedagogy v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr.

 Město Aš dlouhodobě spolupracuje s naší školou. Zadání na rekon-
strukci a obnovu dvou památníků, Friedricha Schillera a Gustava Geipela.
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WORKSHOP FORMOVANÁ KERAMIKA A PřEDNÁŠKA O SUPŠ NA ZUŠ 
VElEŠÍN

 MgA. Marek Dias vedl seminář pro žáky ZUŠ Velešín na téma výroby 
sádrových forem a formovaná keramika. Součástí semináře byla také video-
prezentace oborů a prací studentů SUPŠ sv. Anežky. 

 spolupráce na projektu „ Člověk a prostor“ ZUŠ Velešín - workshop 
glazování a výpal exteriérových plastik pro park ve Velešíně (květen)

5. 9. 2014 WORKSHOP CZECH THE lIGHT – MAlOVÁNÍ SVĚTlEM 
 Na workshopu Malování světlem se studenti naučili odborněji mani-

pulovat s neuvěřitelnými fotografickými efekty, kterých nelze dosáhnout ani  
digitální manipulací. Za pomoci speciálních „světelných štětců“ malovali libo-
volné tvary či obrazy, které následně zanechaly na fotografiích stopy podob-
né malířskému štětci. Malování světlem povede český vizuální tvůrce v obo-
ru fotografie Ondřej Chmel, jehož aerosolové instalace a malby světlem jsou 
známé po celém světě.

  E. Další akce nad rámec výuky

Anežka live
 Cyklus studentských krátkých přednášek podněcujících zájem  
o témata kolem nás (umění, věda, technika,... názory, inspirace, diskuze,  
setkání,...)

 

  F. Exkurze a vzdělávací aktivity

a) exkurze 

 NG VELETRŽNÍ PALÁC PRAHA – v rámci výuky předmětu Dějiny 
výtvarné kultury

 PRAHA – architektura Příprava pro maturitu z předmětu Dějiny 
výtvarné kultury pro 4. ročníky
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b) další vzdělávací aktivity 

 Několikrát ročně pořádá Klub klášter přednáškové cykly, na které zve 
známé výtvarníky, některé přednášky proběhly v koordinaci s Egon Schiele 
Art centrem.

 Škola pořádá workshopy výtvarných technik pro studenty i veřejnost.
 

  G. Aktivity jednotlivých oborů

 Zpracovali vedoucí jednotlivých oborů
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Reklamní technická a módní 
fotografie

Jihočeská vědecká knihovna / 1.patro /

Výstava studentů oboru 
Užitá fotografie a média
Střední uměleckoprůmyslové školy 
sv. Anežky České v Českém Krumlově

1.— 29. dubna 2015

O labut’ch a lidech
Výstava studentů 1. ročníku oboru Užitá fotografie a média 
Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově

Jihočeská vědecká knihovna / přízemí, Lidická 1, České Budějovice

1. - 30. 6. 2015   

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České v Českém Krumlově 
a Regionální muzeum v Českém Krumlově Vás srdečně zvou na zahájení výstavy

pátek 24. 10. 2014 v 18 h

úvodní slovo Mgr. Filip Lýsek a MgA. Jan Mahr
výstava trvá 21. 10.— 31. 12. 2014
otevřeno denně mimo pondělí 9 —12 /12.30 —17 h, Regionální muzeum v Českém Krumlově 
Horní ulice 152, 381 01 Český Krumlov, www.muzeumck.cz, www.supsck.cz

4
6

+
OBORU

UŽITÁ 

FOTOGRAFIE 

A 

MÉDIA 



35

UŽITÁ KLASICKÁ A DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

SOUTĚžE:

TAlENT jIHOČESKÉHO KRAjE 2015
 1. místo Anna Najmanová (výběr fotografií – Maříková, příprava port-
folia – Maříková, Mahr)
 3. místo Nela Maredová (výběr fotografií – Mahr, Maříková, příprava 
portfolia – Maříková, Mahr, Zeman)

STUDENTSKý DESIGN 2015, OSTRAVA
Vladimír Vácha (bez umístění) Studentský design obeslání soutěže maturitní 
prací Autorská knihy složená z fotografií vytvořenými camerou obscurou na 
„Plan film“ formátu 13x18cm. (Motejl)

VýSTAVY:
 říjen–prosinec – 6+4=, Regionální muzeum Český Krumlov – předsta-

vení 6 ročníků absolventů oboru a 4 ročníků, kteří nyní studují (Mahr)
 říjen–listopad – Fotoiuventars 2014, Galerie Nahoře, Č. Budějovice – 

účast osmi studentů 4. ročníku (Maříková)
 duben – Reklamní, technická a módní fotografie v Jihočeské vědec-

ké knihovně v Č. Budějovicích – průřez prací studentů všech ročníků (Motejl)
 květen–červen – 6+4=, představení 6 ročníků absolventů oboru 

a 4 ročníků, kteří nyní studují. Muzeum fotografie a moderních obrazových 
médií, Jindřichův Hradec (Maříková, Mahr) 

 květen–červen – Tělesnosti, výběr z domácích prací studentů 3. roč-
níku, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií – kavárna Foto Cafe, 
Jindřichův Hradec (Maříková, Motejl – pomoc při realizaci)

 květen–srpen – Za zrcadlem, soubor Anny Najmanové, Muzeum foto-
grafie a moderních obrazových médií – kavárna Foto Cafe, Jindřichův Hradec 
(Maříková)

 červen–srpen – O labutích a lidech, výstava studentů 1. ročníku 
v Jihočeské vědecké knihovně (Maříková, Motejl – pomoc při realizaci)

ExKURZE:
 únor – 3. ročník, návštěva výstavy Filipa Turka v galerii Měsíc ve dne
 únor – 1. ročník, návštěva výstav – Martin Štrba – Radniční výstavní 
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síň, Bratislava 3x – Galerie Nahoře, České Budějovice, Transfer – jörg Sasse 
– Dům umění České Budějovice (Maříková)

 únor – 3. ročník, exkurze Dům umění České Budějovice – Výstava 
předního světového fotografa Transfer - jörg Sasse (Mahr)

 3. ročník, Speciální komentovaná prohlídka jörga Sasseho v DU 
České Budějovice společně se studenty FAMU a VŠUP v Praze, za přítomnos-
ti profesorů: Štěpánky Šimlové, Jiřího Thýna, Hynka Alta (Mahr)

 říjen – Přednáška Miro Švolíka, tvorba autora a představení Vysoké 
školy výtvarných umění v Bratislavě (Mahr)

 1., 2., 3. a 4. roč. Komentovaná prohlídka a následná přednáška 
Ateliéru fotografie na FUD v Ústí nad labem. Galerie D9, České Budějovice. 
Za účasti Sylvy Milkové a studentů (Mahr)

 2., 3. a 4. roč. exkurze Dům umění České Budějovice – Výstava před-
ního španělského architektonického studia RCR (Mahr)

WORKSHOPY:
 říjen – Workshop v muzeu v Jindřichově Hradci pořádaný školou  

v rámci kolektivní výstavy pro studenty základních škol (Motejl, Zeman)
 leden – Workshop a přednáška Kyanotypie vedený Gabrielou 

Kolčavovou. (organizace Maříková, Mahr)
 květen – 3. ročník Workshop (2 dny) Módní fotografie vedený foto-

grafkou Terezou z Davle (Mahr) 
 červen – Příprava soutěže Art Room v rámci Open air fotofestivalu 

(Mahr)
– Koordinace spolupodílení oboru v rámci OAF (Mahr, Maříková)
– 4 hodinové přednášky v rámci OAF (Mahr)
 Spolupráce s jihočeským divadlem, Ateliérem 3D 
– fotografování akcí Ateliéru 3D studenty 1., 2., a 3. ročníku oboru fo-

tografie /1. ročník – Labutí jezero, 2. ročník – Brundibár, 3. ročník – Aida/ 
(Maříková)

MIMOŠKOlNÍ AKTIVITY/REAlIZACE:
 Prodej fotografie z maturitní práce Daniela Zajíčka – Bílé světlo firmě 

PMP (Mahr)
 červen – fotodokumentace maturitních prací v prostoru Prádelny  

v Českém Krumlově (Stolbenko + studenti 2. ročníku)
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DESIGN KERAMIKY A PORCELÁNU 

ZÁřÍ

Stavba keramické pece vytápěné dřevem
 V rámci povinné praxe studenti pomáhali při stavbě keramické pece 
na pozemku školy. Návrh a odbornou realizaci stavby zajistil vedoucí oboru 
MgA. Marek Dias. V průběhu dvoutýdenní stavby se studenti seznámili se zá-
sadami konstrukce pece a požadavky na použitý materiál. 

První výpal v rámci projektu „Mizející řemesla a jejich aplikace v 21. stole-
tí“za účasti zástupců ZUŠ a HBlA linz 

 První pálení v peci na dřevo pod vedením vedoucího oboru MgA. 
Marka Diase. Studenti, a další účastnici si vyzkoušeli glazování a vypal v nové 
peci vytápěné dřevem. Akce se účastnili také děti a učitelé ze ZUŠ Český 
Krumlov a ZUŠ Velešín. Za rakouskou stranu přijel pan Hartwig Gebetsroither.

Instalace prací oboru na výstavě SUPŠ v jindřichově Hradci
Instalace prací pro výstavu Všech šest pohromadě 11. 9. – 9. 11. 2014.

Pracovní dílna pro žáky ze ZUŠ, ZŠ v jindřichově Hradci 
 Pod vedením MgA. Marka Diase studenti třetího a čtvrtého ročníku 

Martin Valnoha a Tereza Hochmanová učili účastníky dílny základy formová-
ní a hrnčířského řemesla. V průběhu dne se pracovní dílny zúčastnilo na 120 
žáků základních a základních uměleckých škol.

lISTOPAD 
Účast na točířské soutěži na SUPŠ v Bechyni M. Valnoha a H. Kadlecová 
 Ve dnech 6.–7. 11. 2014 proběhl na SUPŠ v Bechyni 18. ročník mezi-
národní točířské soutěže pro studenty středních škol s oborem výtvarné zpra-
cování keramiky a porcelánu. Soutěžící vytvářeli džbán a mísu podle výkresu 
a svou vlastní volnou práci – variaci na amforu. 

PROSINEC
Workshop keramika pálená dřevem na SUPŠ v rámci projektu „Mizející  

řemesla a jejich aplikace v 21. století“ 
 4. prosince 2014 proběhl za účasti studentů SUPŠ a pedagogů HBLA 
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Linz již druhý výpal v peci vytápěné dřevem. Součástí výpalu byla přednáška 
MgA. Marka Diase o technologii pálení keramiky dřevem a konstrukci jedno-
duché pece vytápěné dřevem. 

lEDEN
Příspěvek na konferenci k otevření Art centra 
 MgA. Marek Dias přednesl na konferenci video-prezentaci o alterna-
tivních technologiích výroby a výpalů keramiky, které využíváme na SUPŠ  
sv. Anežky.

Workshop formovaná keramika a přednáška o SUPŠ na ZUŠ Velešín
 MgA. Marek Dias vedl seminář pro žáky ZUŠ Velešín na téma výroby 
sádrových forem a formovaná keramika. Součástí semináře byla také video-
prezentace oborů a prací studentů SUPŠ sv. Anežky. 

DUBEN
Workshop pro studenty HBlA linz - Točení na hrnčířském kruhu a kera-
mika pálená dřevem v rámci projektu „ Mizející řemesla a jejich aplikace  
v 21. století“ 
 Dvoudenní projekt pro studenty HBLA Linz. Pod vedením MgA. Marka 
Diase se studenti z partnerské školy učili točení keramických nádob na hrn-
čířském kruhu, plastickou dekoraci, glazování a výpal v peci na dřevo. Work-
shopu se zúčastnilo 16 studentů z HBLA. Na workshopu pomáhali také naši  
studenti. 

KVĚTEN
Spolupráce na projektu „ Člověk a prostor“ ZUŠ Velešín - workshop glazo-
vání a výpal exteriérových plastik pro park ve Velešíně
 Pomoc při glazování a výpalu rozměrných keramických plastik.

Výstava maturitních prací 

ČERVEN
Výpal v peci na dřevo a spolupráce na OAFF Český Krumlov 
 Výpal v peci na dřevo byl cílem nejednoho fotografa. Hlavně v noč-
ních hodinách mihotající plamen vytvářel specifickou atmosféru. Někteří  
fotografové přišli i na vykládání pece. 
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KAMENOSOCHAŘSKÁ TVORBA

SYMPOZIA: 
 Sochařské sympozium Vísky/Kamenosoch. sympozium Světlá nad 

Sázavou – Barokní svět
 Studenti oboru kamenosochařská tvorba se každoročně zúčastňují 

sochařských sympozií. V letošním roce studenti pracovali na zámku ve Světlé 
nad Sázavou – Kamenosochařské sympozium „BAROKNÍ SVĚT“. Druhé navští-
vené sympozium bylo ve Vískách na Moravě, které je pod záštitou hejtmana 
Jihomoravského kraje.

REAlIZACE VE VEřEjNÉM PROSTORU:
 Zhotovení soch sv. Františka a sv. Antonína pro akci revitalizace kláš-

terů v Českém Krumlově. Studenti oboru kamenosochařská tvorba zhotovili 
repliky dvou světců na průčelí kostela sv. Ducha. Autorkou sv. Františka byla 
Joanne Kubátová a autorkou sv. Antonína byla Sára Svobodová. Technika byla 
umělý polychromovaný kámen, atributy svatých byly pozlaceny plátkovým 
zlatem.

 Vytvoření fontány ve veřejném prostoru. Probíhající realizace fontá-
ny ve tvaru listu, kde bude voda proudit v kanelurách, které jsou stylizačně 
ztvárněné žíly listu. Vzhledem k dlouhodobé expozici vodou je materiálem 
žula.

 Spolupráce s městem Aš
 V rámci spolupráce s městem Aš, která probíhá několik let, byla za-

dána maturita do veřejného prostoru (dětské hřiště). Byli vybráni studenti 
čtvrtého ročníku kamenosochařské tvorby Ondřej Mondek a Anna Krnínská. 
Materiálem byl Hořický pískovec. Ondřej Mondek zpracoval zadání „louka“ 
a Anna Krnínská zpracovala téma „panenka“. Oba dva studenti se seznámi-
li s vyčleněným prostorem na místě v Aši aby mohli chápat kompozici přímo 
v prostoru.

 Vytvoření žulových laviček pro město Aš. Téma „město si hraje“. 
Probíhající realizace laviček, které budou sloužit k odpočinku a hře. Lavičky 
jako hrací podklad se realizují průběžně v průběhu roku a instalace bude pro-
bíhat souběžně se skulpturou maturantů.

 Klauzury u Malého Vítka
 Na závěr roku proběhly klauzury u Malého Vítka. Studenti 
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Kamenosochařského oboru pracovali na klauzurách na téma „ulita“. Během 
týdne vytvořili zahradní plastiku do pískovce na zadané téma.

PREZENTACE:
 V rámci prezentace oboru proběhla setkání na vybraných školách 

(Č. Budějovice, Jindřichův Hradec). Kde se žáci základních škol mohli setkat 
s klasickým sochařským řemeslem. Žáci odlévali sádrové reliéfy do lukopre-
nových forem. 

VýSTAVY: 
 Kolektivní výstava v Jindřichově Hradci
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SCÉNICKÁ, INTERIÉROVÁ A VÝSTAVNÍ TVORBA

 „PÁTEČNÍCI“ – řezbářský rozšiřovací kurz pro zájemce z oboru 
 (cca 1x za 14 dní)
 exkurze Alšova jihočeská galerie – 2x
   Praha – výstava Reynek, Burian
 Barokní divadlo – zaměřování mechaniky, exkurze
 výtvarné soboty pro děti – Výtvarné dílny v klášteře 2x
 Červený Dvůr – spolupráce, témata maturitních prací, exkurze, 
 zaměření části zahrady
 IOP – projekty revitalizace kláštera, dokumentace viz zápisy 
 ze schůzek realizačního týmu a kontrolních dnů- viz DROPBOX
 Klub klášter – účast žáků na akcích včetně výstav vlastních prací
 zprovoznění oborových stránek na Facebooku – propagace, 
 pravidelná aktualizace

ZÁřÍ:
 14 dní souvislá praxe (2. a 3. ročník divadla, 4. ročník PC workshop)
 plenér Nové Hrady – 4. ročník (týden)
 pc workshop klášter – 4. ročník (týden)
 11. 9. – Školní výstava Všech šest pohromadě Jindř. Hradec
 29. 9. – 6. 10. – výstava Plenér Nové Hrady, 4. roč., galerie Chodba

řÍjEN: 
 - 7., 15., 23. 10. - Dny otevřených dveří

lISTOPAD:
 21. 11. – účast studentů na odborném semináři Asociace sítotisku 

 a digitálního tisku ČR

ÚNOR:
 5. 2. –  exkurze ČB – Malé divadlo (3. ročník) – začátek spolupráce na 

projektu Autobuď
 9. 2. – prezentace multižánrového symposia Badespasstotal – 

Barbora Krninská, Marek Menšík – představení projektů českobudějovické-
ho majálesu – realizační tým  (klášter)
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BřEZEN:
 10. 3. – exkurze ČB (3. roč.) – projekt Autobuď (prohlídka KOH-

I-NOORU a dalších prostor), kostel sv. Rodiny – výstava Daniel Reynek, 
Jihočeské muzeum – výstava ČB na starých fotografiích a kresbách, projekt 
majáles – prohlídka SFINXU

– v rámci projektu Autobuď konzultace se členy realizačního týmu (kláš-
ter)

– spolupráce s Markem Menšíkem (dobrovolníci z řad studentů 2. a 3. 
ročníku) – příprava projektu majálesu (street art, site specific) – pravidelné 
schůzky, workshop

DUBEN:
8. 4. – exkurze ČB (2. a 3. roč.)
– projekt majáles (SFINX), Dům umění (RCR Arquitectes), Wortnerův 

dům, radnice – výstava
24. 4. – účast na generální zkoušce projektu Autobuď (3. roč.) 
– instalace výstavy na Černé věži
30. 4. – Kouzelný Krumlov – účast na veletrhu škol (Pivovarská zahrada) – 

studenti 3. ročníku (VDD)

KVĚTEN:
plenér Český Krumlov – 2. ročník (14 dní)
plenér Nové Hrady – 3. ročník (týden)
LVK – 1. ročník (týden)
18. 5. – výstava maturitních prací (Prádelna, Hradební ulice)
realizace streetartového projektu v rámci ČB majálesu (M. Menšík,  

studentky 2. ročníku)
exkurze – AJG – gotika (2. ročník)

ČERVEN:
1. – 15. 6. – výstava prací studentů z plenéru v Nových Hradech a Českém 

Krumlově (2. a 3. roč.), galerie Chodba
výstava klauzurních prací (výběr), galerie Chodba
23. 6. – návštěva výstavy v Egon Schiele Art Centru (všechny ročníky) – 

Josef Váchal, J. a F. Seidel, K. Pliem, K. Dietlinger, O. Maleček
25. 6. – exkurze Praha – QUADRIENNALE 2015 (všechny ročníky)
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KLASICKÁ MALBA A NOVÉ TECHNOLOGIE

VýSTAVY:
září–listopad 2014,
 Všech šest pohromadě
říjen
 celostátní soutěž Figura 2014, Synagoga Český Krumlov
prosinec, leden 2015

 Vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Panenky, květen 2014 
 

SOUTĚžE:
Figura 2014
 1. místo Marie Hladíková, 4. roč. v kategorii Portrét

 1. místo Zdeněk linhart, 4. roč. v kategorii Malba postavy
Region 2014, Plzeň

kresebná disciplína:  účast Alena Fraitová, 3. ročník

Talent roku jK, kategorie výtvarná sekce
    1. místo Marie Hladíková

Kristýna Reindlová, 4. roč. – 1. místo návrh designu hrnců pro firmu Belis; 
v užším výběru rovněž Stanislava Šenkýřová, 4. roč.

ZAKÁZKY: 
 návrh výtvarné výzdoby pro kemp Viking, vybrán návrh Elišky 

Štěrbové, (realizováno bude ve škol roce2015-16)

DAlŠÍ AKCE:
 účast studentů oboru na literárním festivalu v Českých Budějovicích
 malba a kresba komiksů ve veřejném prostoru ve městě (Vojtech 

Vlček, Bára Nováková - 2. roč., Erik Maleček 3. roč.)

ExURZE:
 Vídeň – aktuální výstava lucian Freud, Kunsthistorische muzeum
 Praha – 4. roč. (s E. V.) aktuální výstavy NG, GHMP
 3. roč. (s E. V.) NG, GHMP, aktualní výstavy v Českých Budějovicích
besedy s umělci a kurátory výstav v rámci programu Galerie Měsíc ve 
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dne v Č. Budějovicích
výtvarný workshop v rámci výstavy školy v jH (E. Výborná)
plenér Slavonice, září 2014
účast studentů na Fotofestival (jako model, na semináři)
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GRAFICKÝ DESIGN

ExKURZE:
 lINZ, 8. – 13. 9. 2014, 4. ročník, Marek Borsányi
Studenti 4. ročníku grafického designu v rámci praxe navštívili v Linci 

Festival Ars Electronica. Festival představuje nejnovější trendy v oblasti elek-
tronických médií. Dále navštívili nezávislá média – rádio FRO, televize DORF 
TV, ateliéry lineckých umělců a cizojazyčný veřejný prostor byly dalšími téma-
ty týdenní praxe.

Materiál sesbíraný během pobytu (fotografie, kresby, poznámky, tisko-
viny) studenti po návratu do školy zpracovávají formou projekce fotogra-
fií, obrazového cestovního deníku a plakátu. PÍSMO A ZNAK VE VEŘEJNÉM 
PROSTORU, tímto tématem studenti 4. ročníku zahájili 16. 10. 2014 v 12:34 
vernisáží svou výstavu prezentací a prací z Linze. Tato výstava ZEICHEN UND 
SCHRIFT byla poté reprízována v rakouském Linzi na škole HBLA od 24. listo-
padu do 17. prosince 2014, kdy v 14:00 proběhla dernisáž na tamní škole za 
účasti obou ředitelů a pedagogů z partnerských škol.

 PRAHA exkurze 19. 3. 2015, 3. ročník GD
Antalis – Nové Butovice – exkurze ve firmě; Clam-Galassův palác – Grafika 

roku 2014
 PRAHA exkurze 14. 5. 2015, 1., 2., 3. ročník GD
Reklama Polygraf – Letňany; výstava Galerie DOX – ART BRUT LIVE – sbír-

ka abcd | Bruno Decharme

PlENÉR:
 NOVÉ HRADY, 8. – 12. 9. 2014, 2. ročník GD, Radek Doško (úvodní 

přednáška Milena Hajná), tisk z hloubky

VýSTAVY, PřEDNÁŠKY/KlUB KlÁŠTER:
 STARý KRÁMY, KlUB klášter, Galerie Chodba
stálá expozice, rozrůstání kolekce
 VýBĚR Z KlAUZURNÍCH PRACÍ GD a SCE, KlUB klášter, Galerie 
Chodba, září 2014
 PRÁCE Z PlENÉRU Nové Hrady, KlUB klášter, Galerie Chodba, 
29. 9. – 6. 10. 2014, 15:00, 2. roč. GD + 4. roč. SVT
 FOTOMASÁž, KlUB klášter, Galerie Chodba, 30. 9. – 6. 10. 2014,  
vernisáž 16:30
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 lINZ ZNAK A PÍSMO VE VEřEjNÉM PROSTORU, KlUB klášter, Galerie 
Chodba, 6. 10. – 20. 10. 2014, 12:34, 4. A/4. B
prezentace prací z odborné exkurze Linz
 VýSTAVA SOUTĚžE o nové logo SUPŠ sv. Anežky České v Českém 
Krumlově, KlUB klášter, Galerie Chodba, Soutěž logo 3. 11. 2014 – 20. 11. 
2014, 3. 11. v 16:30  
 PřEDNÁŠKA, KlUB klášter, 5. 11. 2014 15:00, Egon Schiele art cen-
trum
práce umělkyně TOYBOX A EPOS
 PřEDNÁŠKA STUDENTů, KlUB klášter, Galerie Chodba 12. 11. 
2014, 16:30, uč. 207
o cestách do Gruzie a Francie, Tomáš Holub, Jaroslav Kobylka a Václav Válek 
4. roč.
 25 lET SVOBODY, Městský úřad Český Krumlov, 7. 11.–24. 11. 2014, 
4. roč., výstava všech studentských návrhů plakátů a letáků pro akci města
 SÍTOTISKOVý SEMINÁř, 21. – 22. 11. 2014, Český Krumlov
V prostorách budovy kláštera se uskutečnil Podzimní odborný seminář ASD, 
zaměřený na představení aktuálních novinek v sítotisku a digitálním tisku 
(3D technologie, atd.) Do diskuze o tomto fenoménu se zapojil náš peda-
gog Jan Bobáň, který představil naši 3D tiskárnu. Studenti se účastnili několi-
ka odborných přednášek. Při příležitosti semináře byla v křížové chodbě kláš-
tera v 17:00 zahájena slavnostní vernisáží výstava uměleckých grafik z VIII. 
Workshopu serigrafie 2014 uspořádaného Sítotiskovým svazem ČR v Brně 
(účast Radek Doško, Jan Pavlík, Tomáš Holub)
 VýSTAVA UMĚlECKýCH GRAFIK z VIII. Workshopu serigrafie 2014 
KlUB klášter, Galerie Chodba, 21. 11. 2014 17:00
 lINZ ZNAK A PÍSMO VE VEřEjNÉM PROSTORU, lINZ HBlA, 24. 11. – 
17. 12. 2014
prezentace prací z odborné exkurze Linz
 FIGURÁlNÍ KRESlENÍ, KlUB klášter, Grafický design – výstava prací
Galerie Chodba, 28. 1. – 8. 2. 2015
 VýSTAVA TRIK Výstava sérií trik 3. ročník GD
KlUB klášter, Galerie Chodba, 12. 2. – 26. 2. 2015

 ANEžKA lIVE KlUB klášter
19. 1. 2015 – seznámení s projektem – budova B, klášter
4. 2. 2015 Jan Staněk – Topdesigner
11. 2. 2015 Matěj Hanusch – „moji umělci“
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25. 2. 2015 Václav Válek – Blender
Jan Staněk + Václav Válek – Inkscape
4. 3. Jaroslav Kobylka – Nicola Tesla
Marie Hladíková. KlUB klášter, Galerie Chodba, 25. 5. – 15. 6. 2015, 
1. 2. 3. roč. GD a SVT
DřEVOřEZOVý WORKSHOP/PlENÉR NOVÉ HRADY Výstava prací.
 KlUB klášter, Galerie Chodba, červen
VýBĚR Z KlAUZURNÍCH PRACÍ GD a SCE
 KlÁŠTER ZlATÁ KORUNA, červen/srpen
VýROČNÍ VýSTAVA ZUŠ ČESKý KRUMlOV, 3. ROČ. GD – KNIŽNÍ SAZBA
 VýSTAVA MATURITNÍCH PRACÍ, 18. 5. – 29. 5. 2015, prádelna, 
Hradební ulice, Český Krumlov, vernisáž 18. 5. 2015
 
SOUTĚžE:

 REGION 2015, Plzeň 23. 1. 2015
Jan Staněk a Jan Pavlík (4. roč. GD), 2. místo, soutěž Region 2015, Plzeň, 

v kategorii Tvorba plakátu (pochvala vedoucího oboru za úspěšnou reprezen-
taci školy)

 STUDENTSKý DESIGN, Ostrava 25. 3. 2015
Lenka Šlapáčková – účast v soutěži za SUPŠ
 TAlENT jIHOČESKÉHO KRAjE
Jan Staněk – 2. místo v Kategorii - Výtvarná

MIMOŠKOlNÍ AKTIVITY:
 4. A GD, 23. 1. 2015 Maturitní ples, Gerbera, Český Krumlov 
 4. B GD, 27. 2. 2015 Maturitní ples, Slavie, České Budějovice
 

WORKSHOPY A FESTIVAlY:
 5. 9. 2014 workshop CZECH the lIGHT – malování světlem 
(účast Jan Pavlík, Kateřina Zemanová, Radek Doško) Český Krumlov 
Lektor: Ondřej Chmel
 
 25. – 28. 9. 2014 Výstava Všech šest pohromadě, jindřichův Hradec
dílny: GD monogram – grafické techniky

 25. – 28. 9. 2014 Sítotiskový workshop Brno
účast MgA. Mgr. Radek Doško, Jan Pavlík, Tomáš Holub



53

10. – 11. 11. 2014 workshop DESIGNOVý PROCES, DESIGNOVÉ MYŠlENÍ, 
jiří Hanek, RERA, 3. a 4. ročník, klášter

18. 5.–29. 5. 2014 dřevořezový workshop Pocta josefu Váchalovi 
a josefu a Františku Seidlovi, 1., 2. a 3. ročník, klášter, Marek Borsányi

21. listopadu
Tomáš Holub, projekce Socialistický realismus – animace

NÁVRHY A REAlIZACE:

Kratochvíle – hrací destičky s písmeny (2. roč.)

25 let svobody – akce města Český Krumlov – návrhy a realizace plakátu a letá-

ku na tuto akci (Andrea Čondlová 4. roč.)

JVTP – návrh a realizace zpracování dárkového předmětu pro otevření JVTP  

v ČB (4. roč.)

Akademie věd – návrh a realizace plakátu, letáku, lístku na Zámecký ples  

(4. roč.), maturitní práce – orientační systém pro zámek NH – Andrea Šanderová

VLNA – 1. sociální sdružení – návrhy loga (4. roč.) (realizace Václav Válek)

CONCORDE – návrh obalu na pastelky (realizace D. Hill, V. Váchová, P. Hejdusová  

(3. roč.), návrh obalu na lepicí tyčku

V4 – soutěž o logo pro V4 (ministerstvo zahraničních věcí) – účast (4. roč. chlap-

ci) – výstava (60 zúčastněných prací) – Kolda Filip, Holub Tomáš

DRESY pro orientační běh – Hostivice (V. Váchová – realizace) (3. roč.)

BON SAVON – návrhy loga pro firmu (4. roč. holky) 

AUTOBUĎ – návrh plakátů na akci AUTOBUĎ, logo akce, spolupráce s Malým  

divadlem ČB (3. roč. GD a 3. roč. SVT) – výstava Černá věž 
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 H. Sportovní aktivity ve školním roce 2014/2015

 Jelikož téměř jakákoli sportovní aktivita a vůbec pohyb je pro zdraví 
každého člověka velmi prospěšný, nabízíme nejen studentům naší školy ně-
kolik možností sportovního vyžití nad rámec běžných hodin tělesné výchovy. 
Jak studenti, tak zaměstnanci naší školy, mohli stejně jako v minulých letech, 
navštěvovat dvakrát týdně tělocvičnu. Letos jsme navázali na osvědčené zku-
šenosti z minulých let a scházeli se, abychom si zahráli volejbal resp. sálovou 
kopanou. Dle počtu účastníků a momentální domluvy jsme využili možností 
prostoru tělocvičny a zahráli si i jiné sportovní hry, na které není v hodinách 
Tělesné výchovy z různých důvodů tolik prostoru nebo času, např. tenis, stol-
ní tenis, nohejbal, streetball, atd.

Také z tohoto důvodu vyučující tělesné výchovy organizuje velké množ-
ství dalších aktivit soutěžního charakteru jako např. školní turnaje různého 
sportovního zaměření (florbal, kin-ball, ringo, korfbal, basketbal, softbal, vo-
lejbal, sálová kopaná apod.), bohužel některé se pro nedostatečný zájem stu-
dentů nekonaly.

Ve školním roce 2014/2015 se vybrané studentky a studenti naší školy 
zúčastnili několika reprezentačních okresní i krajských soutěží středních škol. 

 

Chronologicky seřazený přehled sportovních aktivit ve školním roce 
2014/2015:

PRAVIDElNÉ SPORTOVNÍ PODVEČERY
 V úvodu již bylo zmíněno, že studenti i kolegové z řad pedagogů měli 

možnost dvakrát týdně, za symbolickou částku 20,-Kč za hrací den chodit do 
tělocvičny a zahrát si volejbal nebo sálovou kopanou. Možností aktivit bylo 
nespočet, dle zájmu a počtů přítomných jsme se téměř vždy výborně spor-
tovně zabavili.

OKRESNÍ KOlO V PřESPOlNÍM BĚHU
 Jako již tradičně se začátkem října pořádal v blízkém lese DDM Český 

Krumlov okresní kolo v přespolním běhu všech kategorií. Od prvního stup-
ně ZŠ až po naší kategorii chlapců a dívek ze středních škol. Na rozdíl od mi-
nulého roku se letos přihlásily dva týmy, chlapci a dívky. V chlapecké kate-
gorii jsme obhajovali vítezství z loňského roku, což se nám pro velkou kon-
kurenci bohužel nepovedlo, ale třetí místo v okrese je také pěkné. Potěšila 
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ovšem individuální vítězství jak v kategorii chlapců, tak i dívek. Jan Boukalík 
vylepšil svůj minulý čas a vítězství jej tedy nemohlo minout. Družstvo děvčat 
bylo úspěšnější. Po individuálním vítezství Moniky Bartáčkové a po celkovém 
součtu umístění jednotlivých závodnic svou kategorii vyhrály. Postoupily do 
krajského kola, ale ze studijní vytíženosti našich atletek jsme postup přene-
chali druhým v pořadí a to děvčatům ze SOŠZ a SOU Č. Krumlov. Za reprezen-
taci školy dále děkujeme Václavu Válkovi, Kristýně Reindlové, Palomě Melis, 
Anně Černíkové, Kristýně Dibalové a Báře Novákové. 

ŠKOlNÍ VOlEjBAlOVý TURNAj 2015
 V prvních dnech druhého pololetí školního roku se 3. 2. 2015 konal 
volejbalový turnaj složený ze studentek, studentů a pedagogů naší školy. Po 
domluvě na místě jako první varianta byla jeden tým pedagogů, jeden dív-
čí a jeden chlapecký tým. Po odehrání vzájemných poměrně nevyrovnaných 
zápasů se tento záměr projevil jako nedobrý. Proto jsme vytvořili vyrovna-
nější týmy s téměř rovnoměrnou účastí pedagogů a studentů. Jeden učitel a 
3 žáci. Nápad s míchanými hráči se vydařil. Turnaj se hrál tabulkovým systé-
mem, každý s každým a zápasy byly očividně vyrovnanější. Nejúspěšnějším 
týmem byl “FERRI“ tým Františka Postla se studenty Barborou Laierovou, 
Veronikou Voráčkovou a Václavem Válkem který své zápasy odehrál s výsled-
ky 1:2, 2:0 a 2:1. Jako druhý se umístil díky jednomu prohranému setu tým 
Marka Borsányiho s Gabrielou Salonovou, Filipem Hodiankem a Martinem 
Šimkem. Jejich výsledné skóre zápasů bylo 2:0, 0:2 a 2:1. Pouze díky horšímu 
skóre, o jeden prohraný set více, s výsledky zápasů 2:1, 0:2 a 2:1 se na bron-
zové příčce umístil tým manželů Kateřiny a Martina Zemanových. Jen těsně 
unikly stupně vítězů týmu Milana Konráda, jako jediný doplněn pouze dívka-
mi Annou Krnínskou, Annou Vopátkovou a Andreou Čondlovou. Všechny zá-
pasy byly vyrovnané do posledního míče, ale bohužel smolně se stejným vý-
sledkem 1:2. V duchu hesla „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“, byla pro 
všechny zúčastněné připravena sladká odměna.

ZIMNÍ VýCVIKOVý KURZ 2015
 Tak jako každý školní rok i letos vyučující tělesné výchovy začátkem 
druhého pololetí zorganizoval zimní kurz. Tentokrát jsme na přelomu února 
a března vyrazili do rakouských DOLOMIT, východního Tyrolska, okolí města 
Lienz, u italských hranic. Střediska se rozkládají na svazích největšího rakous-
kého pohoří Vysoké Taury v blízkosti nejvyšší hory Rakouska - Grossglockner 
(3798 m). Tuto oblast vyhledávají lyžaři kvůli upraveným, širokým a polo-
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prázdným sjezdovkám a vysoké pravděpodobnosti slunného počasí. Samotné 
město Lienz je údajně nejvíce prosluněným městem Alpách. Tuto skuteč-
nost jsme mohli jenom potvrdit, jelikož všechny dny nás slunce krásně hřá-
lo. Pouze třetí, „kritický“ den, kdy jsme si dali volný půlden, na kopcích hustě 
sněžilo a dole ve městě mírně pršelo. Lyžovat jsme mohli každý den v jiném 
středisku, Hochstein nebo Zettersfeld. Ubytování bylo vzdáleno od obou ski-
areálů cca 5km, přibližně 10 minut jízdy autobusem, který jsme měli k dis-
pozici od cestovní kanceláře po celou dobu pobytu. Čekali jsme, že po pěti 
dnech lyžování budou všichni unaveni a těšit se na odpočinek a domů, ale 
opak byl pravdou, nikomu se nechtělo. 

ŠKOlNÍ TURNAj V RINGO
 Jako další akce pro zpestření všedních školních dní vyučující těles-
né výchovy zorganizoval 25. 3. 2015 turnaj v netradiční hře zvané RINGO. 
Turnaje se mohli zúčastnit studenti naší školy ze všech ročníků. Na samotný 
turnaj nakonec dorazilo celkem 10 studentů, kteří se rozdělili do dvojic, čímž 
vytvořili pět týmů. Tyto týmy spolu odehrály systémem každý s každým dva 
sety, které buď určili vítěze, nebo se týmy rozešly smírně. O konečném po-
řadí rozhodovaly body za vítězství, případně skóre zápasů a nakonec jako v 
našem případě o vítězství v turnaji i bronzové příčce rozhodlo skóre jednot-
livých setů. Celkovým vítězem se stal tým s názvem HO-ŠI studentů Filipa 
Hodianka a Martina Šimka. O již zmíněné skóre se na druhém místě umístil 
tým ALADIN s Nikol Bartošovou a Janem Pavlíkem. Třetí místo těsně obsadi-
li Gabriela Salonová s Janem Staňkem, kteří svůj tým pojmenovali netradičně 
„TOJEVONO“. Poslední dvě pozice obsadila čistě dívčí družstva. Nepopulární 
bramborové medaile získaly Barbora Laierová s Veronikou Voráčkovou s tref-
ným názvem týmu LAVOR. Po statečných soubojích páté místo obsadily Joane 
Kubátová s Monikou Bartáčkovou. Všem účastníkům děkujeme za účast a od-
měnou jim všem budiž příjemný pocit a sladké ceny, na kterých si pochutna-
li vítězové i ti ostatní.

KRAjSKÉ KOlO V SOFTBAllU
 Po loňské absenci způsobené, pro nás nevhodným termínem jsme 
se letos mohli opět zúčastnit krajského kola smíšených družstev v softballu. 
Na poslední chvíli jsme dali dohromady tým, složený převážně ze sportov-
ních nadšenců a amatérů. Proto jsme v konkurenci škol jako je Gymnázium 
Jírovcova nebo Biskupské gymnázium, kde přibližně polovina hráčů, hra-
jí softball závodně, neměli moc velkou šanci na úspěch. V zápasech s těmi-
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to soupeři byla velmi zřetelná zkušenost a téměř všechny naše odpaly kon-
čily autem na první metě. Tudíž není překvapení, že jsme prohráli 0:15 resp. 
0:19. Další utkání, tentokrát s Česko-anglickým gymnáziem bylo o poznání 
vyrovnanější. Dlouho, asi do 4 směny, byl stav 0:0, pak se ale soupeři poved-
lo pár odpalů a najednou rychle zabodovali pěti body. Odpověď našich bor-
ců na sebe nedala dlouho čekat, ihned jak nastoupili na pálku, zabodova-
li Sára Svobodová, Filip Hodianek, Martin Šimko a Ondřej Mondek. To stači-
lo na pouze na snížení stavu. Po třech rychlých autech, následovala ještě do-
hrávka, šance na úspěch byla velmi blízko, ale po dvou rychlých autech a těs-
ném třetím, byl zápas ukončen za stavu 4:5. Poslední zápas jsme odehráli  
s SOU Velešín. V tento zápas jsme věřili, že může přinést úspěch, ale fakt, že 
soupeř měl ve svém kádru samé chlapce a náš tým měl polovinu členů něž-
ného pohlaví, se projevil jako rozhodující a po doběhu našich hráčů, Filippo 
Melise a Filipa Hodianka, jsme prohráli 2:12. Počasí nám velmi přálo a věřím, 
že z odehraných zápasů mají dobrý pocit všichni. Mimo již zmíněných žáků, 
děkujeme také za reprezentaci Jakubu Suchanovi, Báře Novákové, Veronice 
Voráčkové, Barboře Laierové, Petrovi Dolejšímu a Palomě Melis.

lETNÍ VýCVIKOVý KURZ 2015
 V polovině května, první maturitní týden se uskutečnil tradiční letní 
kurz pro studenty prvního ročníku. Týden strávený v přírodě za účelem pohy-
bu a aktivní i pasivní sportovní relaxace na čerstvém vzduchu. Program slibo-
val pěší a vodní turistiku, adrenalinové zážitky na paintballu a v lanovém cen-
tru, různé sportovní a společenské soutěže. Na jednodenní pěší túru jsme si 
vyšli na nedalekou zříceninu Vítkův Hrádek, jež v dávných dobách byla nej-
výše položeným hradem u nás. Za krásného počasí jsou z něj vidět zasněže-
né vrcholky Alp a celá lipenská vodní nádrž. Předmětem vodní turistiky bylo 
splutí části horního toku Vltavy a to z ekonomických důvodů, nezpoplatně-
nou část z Pěkné do Nové Pece. 
Další den jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna vyrazila na paintball a druhá 
do lanového centra a odpoledne se skupinky vyměnily. Celou dobu nám přá-
lo počasí, jarní počasí a sluníčko dodávalo krásný pocit z aktivit. Ačkoli se po-
časí jeden den postavilo proti nám, využili jsme tento den na indoorové akti-
vity. Žáci si zahráli stolní tenis, fotbálek, šipky, logické hlavolamy a hádanky, 
karty, kostky, člověče nezlob se apod. Věřím, že většina zúčastněných odjíž-
děla s dobrým pocitem z celého týdne aktivně stráveného v přírodě a na čer-
stvém vzduchu.
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BEACHVOlEjBAl
 Díky iniciativě studenta prvního ročníku oboru fotografie Martina 
Šimko, se žáci naší školy zúčastnili pro nás netradiční sportovní události,  
a to beachvolejbalového turnaje konaném v rámci Majálesu 2015 v kryté hale 
na Vltavě v Českých Budějovicích. Turnaje se zúčastnilo 15 týmů, losem roz-
dělených do 3 skupin. Naši borci ve složení Gabriela Salonová, Martin Šimko  
a Filip Hodianek odehráli ve skupině zápasy se SŠO Husova, ČAG, SŠ polytech-
nickou a SŠ cestovního ruchu. Každý zápas se hrál na dva vítězné sety. Tým 
naší školy odehrál všechny zápasy velmi vyrovnaně, avšak mnohdy se šťast-
nějším koncem pro soupeře. Zejména poslední souboj o závěrečné umístě-
ní se střední školou polytechnickou byl napínavý do posledního míče. Ovšem 
štěstí nám nepřálo a my ze skupiny nepostoupili. 

Vypracoval Mgr. Milan Konrád

11. Školská rada

Dne 24. 4. 2015 obdržela škola písemnou rezignaci na členství ve školské 
radě od Mgr. Hany Jirmusové Lazarowitz. Na pedagogické poradě konané 23. 
6. 2015 byl o této skutečnosti informován pedagogický sbor. Volební komise 
byla ustanovena ve složení Mgr. Jan Kubeš a MgA. František Postl. Vzhledem 
k termínu byly doplňovací volby do školské rady přesunuty do školního roku 
2015/2016.

12. Základní údaje o hospodaření školy

  Ve školním roce 2014/2015 jsme se při hospodaření řídili ustanove-
ními platnými zákony jak o účetnictví tak zákonem č. 320/2001 Sb. o finanč-
ní kontrole ve veřejné správě, prováděcí vyhláškou MF č. 64/2002 Sb. záko-
nem 563/1991 Sb. o účetnictví, tzv. novou vyhláškou č. 505, kterou se prová-
dějí některá ustanovení zákona č.563, Českých účetních standardů pro PO. 

 Hospodaříme s peněžními prostředky získanými formou příspěvků  
od zřizovatele na hlavní činnost a prostředky získanými svou doplňkovou čin-
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ností. O této účtujeme odděleně od hlavní činnosti s jiným účelovým znakem 
(ÚZ) a jinou analytikou.

 
 Předmět a rozsah této činnosti je vykonáván tak, aby nenarušoval pl-

nění hlavních úkolů školy. Takto získané prostředky používáme pro rozvoj své 
hlavní činnosti. Důvodem odděleného sledování je v první řadě skutečnost, 
že doplňková činnost není hlavní činností školy a na její činnost nemohou být 
použity prostředky z rozpočtu krajského úřadu.

 Druhým důvodem je povinnost zdaňování příjmů z doplňkové činnosti 
daní z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění.

 V neposlední řadě třetím důvodem je skutečnost, že mzdové pro-
středky vyplacené za vykonání DČ se nezahrnují do závazného mzdového li-
mitu školy.

 Doplňková činnost tak skýtá možnost získat další zdroje. Tyto zdroje 
mohou být využity pro rozvoj jak této vedlejší, tak hlavní činnosti. Výsledek 
hospodaření v hlavní činnosti i v doplňkové činnosti se sčítá a celkový výsle-
dek se po schválení hospodaření rozdělí do vybraných fondů (rezervní fond, 
investiční fond, fond odměn).

 Naše škola úkoly stanovené zřizovatelem plní a prostředky získané 
doplňkovou činností využívá ke zkvalitnění své činnosti hlavní.

 Požadavky kladené na nás loni v oblasti výchovy a vzdělávání se nám 
podařilo splnit. Finanční prostředky získané v doplňkové činnosti jsme nepo-
užili na zajištění nadstandardních podmínek výuky, ale použili jsme je na zá-
kladní materiálové zabezpečení jednotlivých výtvarných oborů.

 Limit zaměstnanců stanovený KÚ jsme v loňském roce nepřekročili. 
Na platy zaměstnanců jsme použili pouze prostředky přidělené rozpočtem.

 Hospodaření naší školy v roce 2014 bylo ukončeno s kladným hospo-
dářským výsledkem ve výši 147 173,51 Kč, a to 
 Hlavní činnost     1 597,51 Kč

 Doplňková   145 576,00 Kč
 Celkem    147 173,51 Kč
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Finanční vypořádání vztahu se státním rozpočtem bylo provedeno dle 
pokynu zřizovatele. Dosažený hospodářský výsledek jsme se souhlasem KÚ 
v rámci finančního vypořádání dotace se státním rozpočtem za rok 2014 na-
vrhli přidělit do fondu odměn ve výši 114 000,- Kč a ostatní tzn. 33 173,51 Kč 
do rezervního fondu.

 Všechny závazné ukazatele byly dodrženy a nepřekročeny. 

 Pro rok 2014 jsme měli stanoveny tyto:   
 limit zaměstnanců: 39,1   skutečnost: 38,6

 limit financí:   poskytnuto: použito: vráceno:
 Neinvestiční výdaje celkem 15 940 000,- 15 940 000,- 0
 z toho platy   10 625 000,- 10 625 000,- 0
 OON     300 000,-  300 000,- 0

V rámci přeshraniční spolupráce pokračoval projekt s označením  
M 00261 Mizející řemesla a jejich aplikace ve 21. století. Projekt byl schválen 
rozhodnutím Monitorovacího výboru Evropská územní spolupráce Rakousko 
– Česká republika 2007 – 2013. Cílem projektu a nově budovaného přeshra-
ničního Art centra je zachovat a udržet klasické řemeslné postupy a doved-
nosti s ohledem na jejich specifické využití na obou stranách hranice a uvést 
do kontextu současných technologií.

 Celkový příslib Jihočeského kraje na kofinancování a předfinancová-
ní projektu činí 6 927 727,- Kč, přičemž celková částka je vyplácena průběžně  
v souladu s předkládanými zprávami o současném stavu projektu.

V předchozím roce, tedy v r. 2013 byla škole schválena dotace z Fondu 
rozvoje školství ve výši 5 031 777,81 Kč na rekonstrukci střech budov školy. 

Dvě posledně jmenované akce stále probíhaly, jsou dosud aktuální, 
neukončené a tedy finančně dosud nevypořádané. 

Ostatní přidělené finančních prostředky jak z KÚ tak z ostatních zdro-
jů jsme využili beze zbytku a příslušným odborům KÚ jsme zaslali kompletní 
vyúčtování včetně závěrečných zpráv.
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Na podporu romských studentů ve vzdělávání jsme žádné finance  
nežádali.

Všechny finanční kroky naší organizace byly uvedeny v rámci finanční-
ho vypořádání vztahů příspěvkových organizací se zřizovatelem.

V rámci doplňkové činnosti pracují zaměstnanci školy na základě uza-
vřených dohod o provedení práce. Veškeré práce takto vykonávané jsou  
prováděny mimo pracovní dobu určenou k výkonu hlavního pracovního po-
měru. Základní poslání školy není doplňkovou činností narušováno ani ome-
zováno. Účetnictví DČ je od účetnictví hlavní činnosti odděleno vedením ana-
lytických účtů (pro tuto činnost jsou používány AÚ 0100). Náklady DČ včetně 
platů jsou kryty prostředky získaných touto činností.

Na jednotlivé práce v DČ je předem zpracována kalkulace nákladů  
z důvodu zajištění jejich rentabilnosti. I výsledek hospodaření je jako do-
klad efektivnosti každoročně prověřován. DČ není ztrátová, 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 ná-
ročného materiálního vybavení jednotlivých uměleckých oborů. V roce 2014 
byl výsledek hospodaření doplňkové činnosti + 145 576,- Kč.

 Péče o majetek
  Fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku probíhala  

v termínu od 1. 11. 2014 do 31. 12. 2014 v souladu se zákonem č. 353/2001. 
Zúčastnila se jí tříčlenná hlavní, čtyřčlenná dílčí a tříčlenná likvidační inventa-
rizační komise současně se správci jednotlivých místností.

 Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Nové přírůstky byly za-
evidovány do inventurního soupisu a vyřazené předměty, které byly fyzicky 
zlikvidovány v lednu 2015, byly ze soupisu odstraněny.

 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – zde jsou evidovány předměty 
s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou nad 40 tis. Kč je ve-
den v účetnictví pod SÚ 022, je měsíčně odpisován podle odpisového plánu.

 Na účet 022 jsme zaúčtovali nově pořízené investice - vybavení počí-
tačové učebny, nový server do odloučeného pracoviště v Klášteře, soubory 
šatních skříněk a fotoaparát. 
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 Se všemi zaměstnanci, kteří mají odpovědnost za určitý majetek je 
sepsána hmotná odpovědnost.

 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) – jedná se o hmot-
ný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou od  
3 000,- 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 zákla-
dě protokolu o vyřazení. 

Ruční nástroje, nářadí, některé učební pomůcky a ochranné pomůc-
ky vedou jednotliví vedoucí oborů na svých oborech v operativní eviden-
ci. I software do 60 tis. je veden mimoúčetně formou operativní evidence  
u správce sítě, při nákupu je uváděn přímo do spotřeby.

Software nad 60 tis. máme v celkové hodnotě 202 062,- Kč.
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 vy-
jádření (o neopravitelnosti přístroje, věci, nerentabilnosti opravy…).

 DDHM se vstupní cenou do 3 000,- Kč účtujeme přímo do spotřeby na 
účet 5xx.

 Nehmotný majetek

 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. 2014 nebylo zjištěno zá-
vad. Namátková kontrola pokladny se provádí 4x za rok. Stav peněz v hoto-
vosti ke konci roku 2014 činil 2 678,- 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 – fotokopie – 
originál zaslán  na KÚ
2) Seznam správců jednotlivých místností + číselník místností
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3) Inventarizační zápis o provedení inventury hmotného majetku: 
–  inv. zápis o provedení fyzické inventury hmotného majetku v jednot-
livých místnostech  
(seznamy učebních pomůcek jsou vedeny na jednotlivých oborech) 
– likvidační protokol za rok 2014
– fotokopie inventurního soupisu budov a jiných staveb – orig. zaslán 
na KÚ
– fotokopie inventurního seznamu pozemků a trvalých porostů – orig. 
zaslán na KÚ
– rozvaha
4) Zápis z jednání komisí + zápis hlavní inventarizační komise 
5) Invent. zápis o provedení inventury pokladní hotovosti + soupiska 
bankovek a mincí
6) Protokol o provedení inventury ve školní knihovně 
7) Přírůstky v roce 2014 
8) Plánované odpisy pro rok 2015
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.

 Pohledávky a závazky
 Naše škola nemá k 31. prosinci 2014 evidovány žádné pohledávky, 
kromě pohledávek za zaměstnance, které jsou zaúčtovány na účtu 335 a jde 
v plném rozsahu o půjčky z FKSP = 29 377,- Kč.
 Nemáme žádné nedobytné pohledávky. Dlouhodobé závazky nemá-
me žádné, ani neuhrazené faktury. Máme pouze závazky vůči zaměstnancům  
a závazky, které vyplývají ze sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění  
a daně z příjmů.
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 13. Údaje o projektech °nancovaných z cizích zdrojů 

31. 1. 2015 Byl ukončen projekt „Mizející řemesla a jejich aplikace v 21. sto-
letí“, 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.
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 Závěr

 Všechny umělecké obory, které vyučujeme, jsou velmi náročné po fi-
nanční stránce. Ve všeobecných předmětech a některých odborných před-
mětech s převahou teoretického zaměření jsou žáci více oborů spojeni vždy 
do jedné třídy v ročníku, tzn. cca 22 žáků v jedné třídě. Vzhledem k velikos-
ti učeben není možné naplnit třídu 30 žáky. Budova sloužila původně k byto-
vým účelům a místnosti, které dnes plní funkci učeben, jsou malé.

 Na odborné předměty jsou žáci děleni podle jednotlivých obo-
rů. Vzhledem k tomu, že je nutné zohlednit bezpečnost a ochranu zdra-
ví žáků, didaktickou a metodickou náročnost odborných předmětů, charak-
ter osvojovaných dovedností a prostorové a materiální zabezpečení výuky 
dané vzdělávacími programy uměleckých oborů, je průměrný počet žáků  
v jednotlivých oborech 11. 

 Přes všechny výše uvedené problémy, se kterými se škola potýká, je 
výsledný efekt poslání školy vysoký. Svými pracemi jsou naši studenti úspěš-
ní na mnoha prestižních akcích. 

 Na všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schop-
ností a praktických dovedností žáků, s důrazem na osvojení si tradičních i mo-
derních technologických postupů. Výuka je doplňována širokým výtvarným 
základem včetně grafické práce s počítačem. Studenti se aktivně podílejí 
svou vlastní uměleckou tvorbou na kulturních a výstavních akcích, což však 
vyžaduje důkladnou průpravu. 
 
 Jak již bylo uvedeno, obory jsou velice finančně náročné, proto je nej-
větším problémem nedostatek finančních prostředků na zabezpečení výuky 
odborných předmětů materiálem (sádra, kámen, dřevo, spojovací materiál, 
apod).
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 Dílčí skutečnosti uzavřené do konce školního roku 2014/2015 
obsažené v této výroční zprávě byly projednány na pedagogické radě  
dne 25. srpna 2015. 

        
…………………………………………..
Ing. Martin Busta     ředitel školy 

Výroční zprávu schválila školská rada dne: …………………………………...

…………………………………………..
MgA. Zdeněk Stolbenko   předseda školské rady 
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