
1

       

Výroční zpráva o činnosti školy  

ve školním roce 2015/2016

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 2015/2016 byl nejvíce ovlivněn stěhováním do nově zre-
konstruovaných českokrumlovských klášterů. Výuka a rozvrh nastavený na 
nové prostory mohly být spuštěny až od druhého pololetí, jelikož k předá-
ní stavby nedošlo v řádném termínu. Škola převzala učební prostory teprve  
v měsíci lednu, výuka zde mohla být zahájena až ve druhém pololetí, což 
kladlo zvýšené nároky na organizaci výuky zejména pro obor Užitá fotografie 
a média a pro pedagogy tohoto oboru. Zahájení výuky ve druhém pololetí 
bylo také ovlivněno dodatečnými úpravami mnoha detailů, které vyplynuly 
ze zkušebního provozu a které nelze dopředu předpokládat. V závěru druhé-
ho pololetí proběhly v klášterech obhajoby ústních maturitních prací, které 
byly plným zátěžovým testem nových učeben. 

 V rámci příprav na účast v projektu OP ŽP na snížení energetické ná-
ročnosti budov proběhla na přelomu měsíce září instalace regulace plyno-
vé kotelny v budově „B“ – ateliérů plastických oborů, která zároveň příznivě 
ovlivnila spotřebu plynu spojenou s náklady na vytápění. Všechna tato opat-
ření jsou součástí připravovaného projektu na kompletní výměnu oken na 
budovách školy a doplnění zateplení. Zároveň je v projektu počítáno s celko-
vou opravou fasády hlavní budovy. Pokud bude projektová žádost úspěšná, 
proběhne tato rekonstrukce v průběhu školního roku 2017/2018.

 Naší snahou je poskytovat žákům školy co nejkomplexnější nabídku 
služeb a vytvářet co nejlepší zázemí. Po delším hledání a oslovení odborníků  
v oboru, je ve škole nově zřízena funkce školního psychologa, kdy je zájem-
cům poskytována odborná konzultace vždy jeden den v týdnu. Tato služba 
se setkala s dobrým ohlasem a je studenty využívána. Škola i nadále samo-
zřejmě spolupracuje s dalšími institucemi, jako je Pedagogicko-psychologická 
poradna v Českém Krumlově a podobně.

 Na 38. zasedání Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvar-
nými a uměleckořemeslnými studijními obory ČR ve Volyni proběhly volby do 
asociační rady. Nově byl zvolen předsedou akad. malíř Bohumír Gemrot, VOŠ  
a SUŠ V. Hollara a tajemníkem (místopředsedou) byl zvolen Ing. Martin Busta 
za SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Naše škola patřila k zakláda-
jícím členům asociace a mezi výtvarnými školami v České republice zaujímá 
své nezastupitelné místo. Zvolení do funkce vnímám jako potvrzení kvalit 
dlouhodobé práce v uměleckořemeslném vzdělávání a profesní uznání pro 
školu a její pedagogy v celorepublikovém měřítku. 

 Naše škola pořádá již jedenáctým rokem soutěž Figura, která umož-
ňuje studentům a pedagogům středních odborných škol porovnávat svoji 
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zručnost v tradiční umělecké disciplíně – kresbě a malbě figury podle živého 
modelu. K desátému výročí pořádání soutěže byl vydán za laskavého přispění 
Jihočeského kraje souhrnný katalog, který mapuje vývoj a výsledky dosažené 
v soutěži za uplynulých deset let. Uspořádání katalogu, dohledání fotografií 
a výsledkových listin stálo mnoho úsilí našich kolegů, ale výsledek určitě stojí 
za to.

 Chtěl bych poděkovat všem pedagogům, kteří se aktivně podíleli na 
výuce a také na dalších akcích pořádaných školou, a popřát všem, aby stu-
denti pod naším vedením dosahovali i nadále takových skvělých výsledků  
i v dalších letech. 

       
       Ing. Martin Busta 
       ředitel
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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, 
     Ing. Miroslav Reitinger 
     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 oblasti 
kopií a replik uměleckořemeslných předmětů v některých oborech, jsou je-
jich 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 
výtvarným základem včetně grafické práce s počítačem.
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 Škola sídlí ve dvou budovách vlastněných zřizovatelem a jednu bu-
dovu 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 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 105 PC,  
30 MAC, 12 notebooků a 3 servery. Programové vybavení odpovídá požadav-
kům jednotlivých oborů. 135 počítačů je připojeno na internet. 

 Výuku v jednotlivých předmětech zefektivňují i další učební pomůcky 
jako dataprojektory, videorekordéry, vizualizéry apod., 3 učebny jsou vybave-
ny interaktivními tabulemi. Vyučující mají k dispozici přenosné videokamery, 
tablety, fotoaparáty, přehrávače, počítače, tiskárny, kopírky, a další vybavení.

 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 2015/2016 

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. 2015 
  

Kamenosochařství       20

Grafický design        46

Scénická a výstavní tvorba     35

Užitá fotografie a média       40
 
Užitá malba         34 
 
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu/Plastická tvorba  9 
 
Celkový počet        184 
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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. Ludmila Hošnerová
 Mgr. Milan Konrád
 Mgr. Jan Kubeš
 Mgr. Jan Rotrekl
 PhDr. Jana Dvořáková
 Mgr. Lucie Kotěšovská

   Vyučující odborných předmětů:

 Mgr. Jana Jesenská 
 Mgr. Stanislava Kabíčková
 Josef Musil

   Vyučující specializovaných odborných předmětů:

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

MgA. Jan Bobáň
 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. akad. 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

Mgr. Katarína Nováková

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

Romana Kanzlerová – sekretariát
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 Provozní zaměstnanci školy: 
 Jaroslava Maláková – školnice

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
Jaroslava 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:   4. ledna 2016/5. ledna 2016

 Počet přihlášených:
 Grafický design     30   

 Kamenosochařství      5   
 Scénická a výstavní tvorba    9   
 Užitá fotografie a média     9   
 Užitá malba       17   
 Výtvarné zprac. keramiky – design keramiky  0   
 Výtvarné zprac. keramiky – plastická tvorba  2   
 Celkem       72 

 Nedostavilo se:
 Grafický design     1   

 Celkem       1
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 Přijatí uchazeči:
 Grafický design     27   

 Kamenosochařství      5   
 Scénická a výstavní tvorba    9   
 Užitá fotografie a média     8   
 Užitá malba       13   
 Výtvarné zprac. keramiky – design keramiky  0   
 Výtvarné zprac. keramiky – plastická tvorba  2   
 Celkem       64 

 Podáno odvolání:
 Grafický design     1
 Přijat na odvolání:
 Grafický design     1

2. kolo talentových zkoušek  termín konání 18. února 2016

 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 

 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
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 Podáno odvolání:
 Užitá fotografie a média    1
 Přijat na odvolání:
 Užitá fotografie a média    0

3. kolo talentových zkoušek  termín konání 31. května 2016 

 Počet přihlášených:
 Kamenosochařství     4
 Užitá fotografie a média    1
 Scénická a výstavní tvorba    2
 Celkem      7

 Nedostavilo se:
 Kamenosochařství     1 
 Užitá fotografie a média    1
 Celkem       2

 Přijatí uchazeči:
 Kamenosochařství     3
 Scénická a výstavní tvorba    2
 Celkem      5

4. kolo talentových zkoušek  termín konání 26. srpna 2016 

 Počet přihlášených:
 Užitá fotografie a média    2
 Scénická a výstavní tvorba    1
 Celkem      3

 Nedostavilo se:
 Užitá fotografie a média    0
 Scénická a výstavní tvorba    0
 Celkem      0

 Přijatí uchazeči:
 Užitá fotografie a média    2
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 Scénická a výstavní tvorba    1
 Celkem      3

 Počet přijatých uchazečů celkem:
 Grafický design     29   

 Kamenosochařství      8   
 Scénická a výstavní tvorba    6   
 Užitá fotografie a média     5   
 Užitá malba       12   
 Výtvarné zprac. keramiky – design keramiky  0  

 Výtvarné zprac. keramiky – plastická tvorba  2  
 Celkem      72

 Zápisový lístek odevzdalo:
 Grafický design     21   

 Kamenosochařství      8   
 Scénická a výstavní tvorba    5   
 Užitá fotografie a média     5   
 Užitá malba       11   
 Výtvarné zprac. keramiky – design keramiky  0   
 Výtvarné zprac. keramiky – plastická tvorba  0

 Celkem      50

5. Údaje o výsledcích vzdělávání

2. pololetí 2015/2016

třída
počet  

studentů
vyznamenání prospělo neprospělo

povoleno 
opakování

1. A 21 1 19 1 1
1. B 28 1 19 8 1
2. A 21 2 19 0 0
2. B 20 1 16 3 0
2. C 19 1 17 1 0
3. A 19 1 17 1 0
3. B 20 0 17 3 1
4. A 25 1 20 4 3
4. B 24 0 21 3 1
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Hodnocení chování za šk. rok 2015/2016: 

snížený stupeň z chování (2. pololetí) celkově za školu   29

výchovná opatření a) pochvala ředitele školy   5
 b) pochvala třídního učitele   22
 c) pochvala vedoucího oboru  0
 d) napomenutí třídního učitele 22
 e) důtka třídního učitele   54
 f) důtka ředitele školy    41
 g) podmínečné vyloučení ze studia 12
 h) vyloučení ze studia   2

6. Údaje o výsledcích maturitních zkoušek

květen–červen 2016

Scénická 
a výstav-
ní tvorba

Užitá 
malba

Výtv. 
zprac.

keramiky

Kameno-
sochařství

Grafický  
design

Užitá  
fotografie  
a média

počet  
oprávněných 

konat
9 8 1 1 8 7

písemná  
– konali 9 8 1 1 8 7

praktická  
– konali 9 8 1 1 8 7

ústní – konali 9 8 1 1 8 7

vyznamenání 0 0 0 0 1 0

prospěli 5 4 1 0 4 1

neprospěli 4 4 0 1 3 6

opravná  
povolena 4 4 0 1 3 6

opravná  
– konali září 4 4 0 1 3 6

opravná  
– prospěli září 4 4 0 1 1 3
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září 2016

Scénická 
a výstav-
ní tvorba

Užitá 
malba

Výtv. 
zprac.

keramiky

Kameno-
sochařství

Grafický  
designí

Užitá  
fotografie  
a média

počet  
oprávněných  

konat
4 6 1 3 4 8

celá zkouška 0 2 1 2 1 2

opravná
– konali 4 4 0 1 3 6

vyznamenání 0 0 0 0 0 0

prospěli 4 5 0 1 2 4

neprospěli 0 1 0 2 2 3

opravná  
povolena 0 1 0 2 2 3

náhradní  
termín

zkoušku 
nekonali 0 0 1 0 0 1

7. Prevence sociálně patologických jevů

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

 Ve školním roce 2015/16 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 možnosti 
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.
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 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.

 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 a jsou podporováni  
v aktivní účasti na ochraně a citlivém utváření životního prostředí kolem nás. 
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 základů 
ekologie, tělesné výchovy, chemie, fyziky 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 pro-
středí. Zejména v moderní společnosti velmi častá témata ať je to zdravý ži-
votní styl, civilizační choroby, globální oteplování planety moderně nazýváno 
změny klimatu, recyklování většiny odpadu nebo obnovitelné zdroje energie.

 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 potřebu 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 ke sportu.

 Před školou a uvnitř budovy školy jsou rozmístěny nádoby na tříděný 
odpad a žáci jsou důsledně vedeni k jejich používání. K tématu RECYKLACE 
žáci 1. ročníku dělali plakátky, další prací se studenti vyjadřují na téma 
ZTLUM, VYPNI, RECYKLUJ, A CHOĎ. Na jaře pak kreslili obrázek vtipnou for-
mou na téma ekologického chování a jednání. Vybrané práce jsou vystaveny 
v prostorách školy. 

 Na konci prvního pololetí se někteří studenti prvního ročníku, dopl-
něni několika studenty z vyšších ročníků zúčastnili zimního výcvikového kur-
zu. Zde se mohli studenti naučit nebo zdokonalovat v lyžování příp. jízdě na 
snowboardu. Součástí byla i horská turistika, s prohlídkou krás zimní krajiny. 
Letos se opět vyrazilo do nedalekých Alp, ale na jiné místo tentokrát do ob-
lasti Hinterstoderu a Wurzeralmu.
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 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. Samotná ex-
kurze začala výstupem z Idiny Pily na vrchol Boubín a pokračovala sestupem 
na Kubovu Huť. Dle názoru pedagogického doprovodu paní Cardové se stu-
dentům nejvíce líbila zastavení, kdy pan Štoll velice poutavě mluvil o funkci 
lesa a pralesa, o rostlinách a zvířatech, které na cestě vidíme nebo můžeme 
vidět. Na exkurzi, jeli žáci, kteří mají rádi pobyt v přírodě. Ti co nechtějí cho-
dit a zalekli se procházky do „velkého kopce“ rovnou zůstali doma. Počasí 
bylo pěkné, exkurze se vydařila. Sám pan Štoll následně potvrdil, že byl velmi 
příjemně překvapen zájmem a znalostmi studentů.

 Blížícím se koncem školního roku se uskutečnil tradiční letní výcvi-
kový kurz. Týden strávený v přírodě za účelem inhalace čerstvého vzduchu  
a sportovní aktivní i pasivní relaxace. Na programu byla pěší a vodní turisti-
ka, paintball, návštěva lanového centra, sportovní, vědomostní a společen-
ské 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 všichni bydleli.

 V týdnu před vysvědčením se někteří studenti jedné třídy druhého 
ročníku zúčastnili jednodenního výletu, jehož cílem bylo splutí spodní části 
Vltavy. Bohužel během jednoho dne se toho rekreačním tempem moc zvlád-
nout nedá, tak absolvovali cestu pouze ze Zátoně, z kempu U Fíka do Českého 
Krumlova. Pro zpestření a díky krásnému počasí si cestu protáhli přes město, 
statečně spluli všechny jezy a cestu ukončili až v kempu Krumlov, kde si večer 
udělali oheň, opekli klobásy a špekáčky.
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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 sieťo-
tlačiarov a digitálnych tlačiarov (dříve SZSR) a mezinárodní organizací FESPA 
pořádal ve dnech 25. 9.–28. 9. 2015 pracovní seminář zaměřený na serigrafii  
v Dašicích (účast Marek Borsányi, Leona Krlínová, Veronika Voráčková).

 6 vybraných pedagogů se zúčastnilo školení zadavatelů maturitních 
zkoušek.

 V tomto školním roce dokončil profesní studium školní metodik  
prevence.
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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

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 
uměleckoprůmyslové školy Bechyně a Střední uměleckoprůmyslové školy  
sv. Anežky České v Českém Krumlově. Výstava je rozšířena ještě o školu HBLA 
Linec, tudíž jde o mezinárodní projekt. Vernisáž se konala v sobotu 4. 6. 2016 
ve 14.00. Výstava je 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 probíhá pod záštitou 
radního pro školství a kulturu Jihočeského kraje JUDr. Tomeše Vytisky.
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SUPŠ sv. Anežky České
zve na výstavu

M
A

TU
R

IT
Y

 2
01

6

Klášter
Latrán 50

Český Krumlov

vernisáž
16/5 /2016   18:00

16/5 — 27/5/2016
10  — 16:00

  

STUDENTSKÝ  
DESIGN 
2016

vernisáž výstavy bude 27. 10. v 16 hodin

Zveme Vás na výstavu třiceti nejlepších prací z celostátní 
soutěžní přehlídky Studentský design 2016.
Soutěž i výstavu (z pověření Asociace středních a vyšších 
odborných 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.

Galerie Emilie Paličkové
budova VOŠTŘ a SUŠTŘ, U půjčovny 9, Praha 1

27. 10.–31. 10.
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VÝSTAVA MATURITNÍCH PRACÍ 2015/2016
16. 5.– 27. 5. 2015, KLÁŠTER, LATRÁN 50

 V prostorách školy a v nově zrekonstruovaných prostorách klášterů 
v Českém Krumlově byly veřejně vystaveny maturitní práce všech oborů školy.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ
2. 6. 2016, 15:00, VELKÝ SÁL KLÁŠTERA KLARISEK

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. 

FIGURA 15

 Figura 15 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 mezi-
národní 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 dovednos-
ti bez ohledu na oborové zaměření. Jedná se o důležitou složku odborného 
studia, která ani s rozvojem nových technologií neztrácí význam a místo ve 
výtvarném vyjadřování. Soutěž probíhá ve třech kategoriích: 1. kresba posta-
vy 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 komi-
se v tomto složení: Mgr. A. Libor Kaláb, pedagog UMPRUM Vysoká škola umě-
leckoprůmyslová Praha, akad. Mal. Miluše Poupětová, vedoucí oboru Užitá 
malba VOŠUP a SUPŠ, Praha Žižkovo náměstí, Mgr. akad. mal. Eva Výborná, 
vedoucí oboru Užitá malba, SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Do 
soutěže se letos přihlásilo 18 středních uměleckých škol celkově s 97 prace-
mi, z toho v kategorii: 1. Kresba postavy: 48 prací, 2. Malba postavy: 16 prací, 
3. Portrét: 33 prací. Do kategorie kresba postavy bylo jako již tradičně zasláno 
nejvíce prací. Do nejužšího výběru postoupilo několik prací vyrovnané kvali-
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ty. Komise rozhodla udělit dvě druhá místa a rovněž dvě čestná uznaní. Tato 
byla navržena vzhledem k odlišnému přístupu ke zpracování tematiky figu-
ry. 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 kra-
jině. V kategorii Portrét bylo zastoupeno 33 kreseb i maleb, opět zcela odliš-
ných přístupů. Bylo uděleno 1. až 3. místo a jedno čestné uznání.

21.– 23. 10. 2015 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.

 
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. 2015 

  B. Účast studentů v soutěžích

FIGURA 2015
 2. místo Erik Maleček v kategorii Malba postavy 
 Čestné uznání Zdeněk Linhart v kategorii Malba postavy
 1. místo Alena Fraitová v kategorii Portrét

TALENT JIHOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2015
 Ocenění Talent Jihočeského kraje za rok 2015 v umělecké kategorii 

si v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích převzali i naši 
studenti v kategorii umělecké výtvarné:

 1. místo Alena Fraitová (MAL)
 2. místo Sára Svobodová (SOCH)
 3. místo Petra Hejdusová (GD)

MLADÝ OBAL 
 účast v soutěži studenti oboru Grafický design
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REGION 2016 PLZEŇ
 Dne 22. ledna 2016 se konal jubilejní 20. ročník mezinárodní soutěže 
REGION 2016, v níž žáci středních škol uměleckých oborů porovnávali své 
odborné znalosti a dovednosti. 
 účast – Jakub Suchan, Anna Bělohlavová (3. ročník GD) v kategorii 
Tvorba plakátu

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ V BECHYNI, 12.– 13. 11. 2015
 účast na našeho studenta točířské soutěži na SUPŠ v Bechyni. 
Ve dnech 12.– 13. 11. 2015 proběhl na SUPŠ v Bechyni 19. ročník mezinárod-
ní točířské soutěže pro studenty středních škol s oborem výtvarné zpracování 
keramiky a porcelánu. Soutěžící vytvářeli džbán a mísu podle výkresu a svou 
vlastní volnou práci – konvici. V soutěži o nejmenší džbánek obsadil Martin 
Valnoha 3. místo. 

STUDENTSKÝ DESIGN BRNO 2016, 24. 3.– 7. 4. 2016, DŮM PÁNŮ  
Z KUNŠTÁTU

 účast v celostátní soutěži Studentský design 2016, výstava
 Veronika Palmová (FOT) – Za očima kino – kniha+video
 Veronika Voráčková (SVT) – cyklostojan

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO NA VÝSTAVIŠTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
 pořádání soutěže

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

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/16
 Ve školním roce 2015/16 vyučovali český jazyk a literaturu PhDr. Jana 

Dvořáková první a druhý ročník a Mgr. Jan Kubeš třetí a čtvrtý ročník. V hodi-
nách vyučující kladou důraz na samostatný ústní a písemný projev.

 Naši studenti uspěli v několika soutěžích, které vypisoval Deník. 
 Studentka 4. A Veronika Váchová (obor Grafický design) opět vyhrála 

školní kolo olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 22 studentů.  
V okresním kole, které v únoru letošního roku pořádalo GEU Kaplice, obsadi-
la Veronika 3. místo a postoupila do krajského kola. V květnu při slavnostním 
předávání maturitních vysvědčení odměnila škola Veroniku Váchovou za vy-
nikající reprezentaci školy po celou dobu studia peněžní poukázkou na nákup 
knih v knihkupectví Kanzelsberger v Českých Budějovicích.

 Maturitní zkoušky z českého jazyka dopadly velmi dobře. V písemné 
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práci uspěli všichni, v didaktickém testu neuspěla jedna studentka a v ústní 
zkoušce rovněž jedna studentka. 

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 
 V lednu tradičně proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazy-

ka, jehož se zúčastnilo 17 studentů prvních až třetích ročníků, což je dosud 
nejvyšší počet zúčastněných v jeho historii. V návaznosti na školní kolo se  
v únoru na naší škole po třech letech opět pořádalo okresní kolo. V nižší 
a vyšší kategorii se ho zúčastnilo 12 studentů a studentek ze čtyř škol, z té 
naší reprezentovali Anna Černíková a Michal Šálek, oba z druhého ročníku. 
Vítězkou vyšší kategorie se stala právě Anna Černíková, která tímto postoupi-
la do krajského kola, v němž se umístila na 2. místě ve své kategorii. Zasloužila 
se tak o dosud nejlepší výsledek naší školy ve zmíněné soutěži.

  C. Zahraniční aktivity

EXKURZE NA ARS ELECTRONICA LINEC, 3. 9. 2015, 2. A GD
Organizace: Marek Borsányi

EXKURZE DO HAUZENBERKU V RÁMCI PROGRAMU SETKÁNÍ PARTNER-
SKÝCH MĚST, 18.– 20. 9. 2015

Účastníci: Leona Krlínová, Michaela Říhová, Ignatiy Kolesnik 2. A GD
Organizace: Marek Borsányi

EXKURZE DO BENÁTEK, 9.– 13. 10. 2015, 
Návštěva Bienále současného umění a památek města.
Po návratu do školy byl v hodinách PCV, NAV zpracován sebraný vizuální 

materiál do podoby deníku a plakátu. Vernisáž výstavy prací ve školní galerii 
12. 10. 2015. Organizace: Stanislava Kabíčková, Radek Doško

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); 6., 7., 8. 9. 
2015 Organizace: J. Mahr
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WORKSHOP PRO STUDENTY HBLA LINZ, ČESKÝ KRUMLOV, 25. 4. 2016
 Workshop pro studenty HBLA Linz – Keramický reliéf v rámci projektu 
„ Mizející řemesla a jejich aplikace v 21. století“. Studenti z partnerské ško-
ly vytvořili pod vedením MgA. Marka Diase keramický reliéf. Workshopu se 
zúčastnilo 10 studentů z HBLA. Na workshopu pomáhali také naši studenti. 
Obor Keramická tvorba

WORKSHOP PRO STUDENTY HBLA LINZ, ČESKÝ KRUMLOV, 25. 4. 2016
 Workshop se zaměřením na historickou techniku Kyanotypie  
(M. Zeman, A. Motejl). Obor fotografie

WORKSHOP PRO STUDENTY HBLA LINZ, ČESKÝ KRUMLOV, 25. 4. 2016 
 Studenti SUPŠ Svaté Anežky České a studenti HBLA z Lince vytvářeli 
podle vlastních kreseb reliéfy, které po konzultacích s pedagogy převáděli do 
různých technik zpracování. Obor Sochařská tvorba

OPEN-MINDED 2016
 Návštěva výstavy maturitních prací studujících HBLA für künstlerische 

Gestaltung v Linci v budově školy.

LONDÝN 2015 
 Na podzim 2015 naše škola uspěla v rámci tzv. Výzvy č. 56 Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, vypsaný Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. V listopadu 2015 proběhl jazykově-vzděláva-
cí zájezd do Londýna, kterého se zúčastnilo 20 studentů všech oborů. Vybráni 
byli studenti s dobrou angličtinou a zároveň s dobrými studijními výsledky. 
Pobyt byl zaměřen na návštěvy galerií a muzeí. Studenti tak viděli výstavy  
a sbírky v Tate Modern, Tate British, Britském muzeu či Britské národní gale-
rii. Součástí zájezdu byla i výuka angličtiny v rozmezí tří dopolední. Studenti 
měli možnost aktivně použít angličtinu také v rámci ubytování u hostitel-
ských rodin.

  D. Spolupráce školy s dalšími organizacemi

ASOCIACE SÍTOTISKU A DIGITÁLNÍHO TISKU 
25. 9.– 28. 9. 2015 PODZIMNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ

 VŘR ASD ČR ve spolupráci se Slovenským zväzom sieťotlačiarov a di-
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gitálnych tlačiarov a mezinárodní organizací FESPA pořádá ve dnech pracovní 
seminář, se zaměřením na serigrafii. Pod vedením zkušených odborníků se 
jeho účastníci seznámí s různými postupy při tvorbě grafiky za použití tech-
nologie sítotisku. Studenti se účastnili několika odborných přednášek. Při pří-
ležitosti semináře byla v křížové chodbě kláštera v 17:00 zahájena slavnostní 
vernisáží výstava uměleckých grafik z IX. Workshopu serigrafie 2015 uspo-
řádaného Sítotiskovým svazem ČR v Dašicích (účast Marek Borsányi, Leona 
Krlínová, Veronika Voráčková).

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

 Spolupráce s Jihočeským krajem. Vydání almanachu k deseti letům 
soutěže Figura. 

 I v tomto školním roce pokračuje spolupráce s Fotoateliérem Seidl 
v Českém Krumlově.

 
 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 
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 diva-
dlem a Českokrumlovským rozvojovým fondem.

 Tradiční účast studentů školy v průvodu masek a účinkování v progra-
mu Budějovického Majálesu v květnu 2016.

WORKSHOP A PŘEDNÁŠKA O SUPŠ NA ZUŠ A ZŠ
  spolupráce ZUŠ Velešín 
 workshop pro žáky ZŠ Větřní na téma točení na hrnčířském kruhu. 

Zúčastnilo se 10 žáků. 17. 2. 2016
 workshop pro žáky ZUŠ Kaplice na téma modelovaná keramika –  

žába. Zúčastnilo se 8 žáků. 16. 3. 2016 
 Výtvarná dílna oboru Kamenosochařská tvorba je zaměřena na žáky 
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základních škol. Studenti školy s žáky základní školy zhotovují tenkostěnné 
sádrové odlitky do lukoprenových forem. Následné výrobky zůstávají zá-
kladní škole, která se výtvarné dílny zúčastní. Pro letošní rok byla výtvarná 
dílna představena v ZŠ Větřní, v ZUŠ Kaplice, v ZŠ Horní Planá. Náplň vý-
tvarné dílny ve Strakonicích byla změněna pro potřeby výročí založení školy 
ZŠ Dukelská Strakonice – Den řemesel. Byla předvedena ukázka tradičního 
opracování kamene.

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 domá-
cích utkání (spot vytvořil M. Zeman).

  E. Další akce nad rámec výuky

WORKSHOP ALCHEMY AND CINEMA, VEDENÍ CHRISTIAN FARRELL,  
31. 10. 2015, ARTCENTRUM, ČESKÝ KRUMLOV

 Workshop zaměřený na experimentální film, na kterém si zahraniční 
studenti FAMU vyzkoušeli kreslit a malovat na celuloid. Workshop byl zakon-
čen projekcí vytvořených experimentálních filmů.
 organizace: M. Zeman

 

  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

 BENÁTKY BIENÁLE – návštěva Bienále současného umění a památek 
města

 LONDÝN – pobyt zaměřen na návštěvy galerií a muzeí



32

b) další vzdělávací aktivity 

 Několikrát ročně pořádá Klub klášter přednáškové cykly, na které zve 
známé výtvarníky. (např. K. Matějka – designer)

 Škola pořádá workshopy výtvarných technik pro studenty i veřejnost.
 

  G. Aktivity jednotlivých oborů

 Zpracovali vedoucí jednotlivých oborů
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UŽITÁ KLASICKÁ 

A DIGITÁLNÍ 

FOTOGRAFIE
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WORKSHOP LINZ
V září minulého roku se uskutečnila se studenty 4. ročníku oboru Užitá fotografie a média Střední uměleckoprůmy-

slové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově návštěva festivalu Ars Electronica. Následoval workshop zamě-

řený na architekturu a urbanismus města. Studenti dostali volnou ruku při výběru témat i formy, jak budou fotografo-

vat, a svůj záměr zpracovávat. Část výsledku této tří denní akce, která měla být především příjemným a zajímavým 

vstupem do maturitního ročníku, je zde nyní představena.

studenti: Barbora Berková

Kristýna Dibalová / Anežka Dvořáková

Šimon Kohout / Tereza Kudryová

Alžběta Landová / Nela Maredová 

Miroslava Snížková / Anna Švejstilová 

6.–  8.  9. 2015

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
5.–28. ledna 2016

Dokument ze Sportovních her seniorů Jihočeského kraje 2015 očima studentů 
2. ročníku oboru Užitá fotografie a média SUPŠ sv. Anežky České, Český Krumlov.

Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1, České Budějovice
Otevřeno PO–PÁ 8:30–18:00

Stálá výstavní síň Galerie Nahoře a Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České v Českém Krumlově  

Vás srdečně zvou na zahájení výstavy studentů 4. ročníku oboru Užitá fotografie a média

LINZ + něco navíc

úterý 14. 6. 2016 v 17 hodin

výstava trvá: 14. 6. – 21. 8. 2016, otevřeno: pondělí – pátek / 9  –17 h

Stálá výstavní síň Galerie Nahoře, DK Metropol, Senovážné nám. 2, 370 01 České Budějovice

LINZ  
+ něco navíc

výstava studentů 4. ročníku oboru Užitá fotografie a média  

střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově  

14. 6. – 21. 8. 2016 

otevřeno: pondělí – pátek / 9  –17 h

Stálá výstavní síň Galerie Nahoře, DK Metropol, Senovážné nám. 2, 370 01 České Budějovice
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UŽITÁ KLASICKÁ A DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

SOUTĚŽE:

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)

VÝSTAVY:
 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. Budějovice – fotografický dokument ze Seniorských her v ČB 2015, výstava 
studentů 2. ročníku (B. Maříková)

 4. 4. 2016 – Sociologický průzkum města v Jihočeské vědecké knihov-
ně v Č. Budějovicích – fotografická výstava studentů 3. ročníku

 duben 2016 – Já, ty, on, ona – různé podoby portrétu, DK Metropol 
Č. Budějovice, 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 
výstava 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)
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EXKURZE:
 září 2015, Praha 1., 2., 3., 4. ročník exkurze Praha
- výstavy:  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 vyso-
kých uměleckých škol FAMU a VŠUP (J. Mahr)

 duben 2016, 3. a 4. ročník, exkurze Dům umění České Budějovice 
účast na zahájení výstavy předního světového fotografa Antonína Kratochvíla 
(J. Mahr)

 červen 2016, 2. ročník, Dům umění České Budějovice návštěva výsta-
vy předního světového fotografa Antonína Kratochvíla (B. Maříková)

 září 2016, 4. ročník, exkurze v provozu ofsetové tiskárny a grafické-
ho studia Karmášek, České Budějovice (J. Mahr)

 květen 2016, 3. ročník, exkurze v provozu ofsetové tiskárny a grafic-
kého studia Karmášek, České Budějovice (J. Mahr)

 červen 2016 – 2. ročník – Stíny života! Josef Bartuška a fotografic-
ká 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)

WORKSHOPY:
 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)

REALIZACE:
 Spolupodílení oboru na akci Móda Fashion Day
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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 jíz-
dárně 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)

DALŠÍ ŠKOLNÍ AKTIVITY:
 Přípravy podkladů pro výběrová řízení týkajících se vybavení oboru  

v rámci revitalizace Klášterů Český Krumlov (J. Mahr)
 Spolupodílení na dokončování stavebních prací týkajících se budou-

cích 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 článek (redaktor V. Koblenc)
 Jihočeská televize – Jan Mahr rozhovor o oboru Užitá fotografie 

a média pro pořad Studio Z 
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DESIGN KERAMIKY 

A PORCELÁNU 
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DESIGN KERAMIKY A PORCELÁNU 

 Prohlídka SUPŠ sv. Anežky České členy Sdružení výtvarných umělců 
keramiků. 

 15. 10. 2016 – účast studentů na designerské soutěži „Luhačovický 
lázeňský pohárek“ pořádané akciovou společností Lázně Luhačovice ve spo-
lupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a organizací CZECHDESIGN. Pro 
tuto soutěž studenti vytvořili návrhy a vizualizace lázeňského pohárku. 

 25. 10. 2015 – exkurze studentu na Designbloku 2015 v Praze.
 říjen 2015 – výroba cen pro soutěž „Figura“.
 listopad 2015 – prezentace keramické plastiky Anety Markové na 

veletrhu Vzdělání a řemeslo. 
 účast na našeho studenta točířské soutěži na SUPŠ v Bechyni.
Ve dnech 12.–13. 11. 2015 proběhl na SUPŠ v Bechyni 19. ročník meziná-

rodní 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 - konvici. V soutěži o nejmenší džbánek obsadil 
Martin Valnoha 3. místo. 

 únor 2016 – dokončení keramické pece pro techniku výpalu kerami-
ky Raku podle projektu MgA. Marka Diase. Studenti tak měli možnost podílet 
se na stavbě nové keramické pece

 17. 2. 2016 – workshop pro žáky ZŠ Větřní na téma točení na hrnčíř-
ském kruhu. Zúčastnilo se 10 žáků

 16. 3. 2016 – workshop pro žáky ZUŠ Kaplice na téma modelovaná 
keramika – žába. Zúčastnilo se 8 žáku. 16. 3. 2016 

 16. 3. 2016 – účast tří studentů na designerské soutěži „Mezinárodní 
bienále studentského designu DESIGN.S“. Pro tuto soutěž studenti vytvořili 
návrhy a vizualizace užitkových předmětů

 25. 4. 2016 – workshop pro studenty HBLA Linz – Keramický reliéf 
v rámci projektu „ Mizející řemesla a jejich aplikace v 21. století“. Studenti  
z partnerské školy vytvořili pod vedením MgA. Marka Diase keramický reliéf. 
Workshopu se zúčastnilo 10 studentů z HBLA. Na workshopu pomáhali také 
naši studenti.

 duben–květen 2016 – realizace cen pro Hasičský záchranný sbor  
v Českém Krumlově

 4. 6. 2016 – výstava studentských prací „ Čaj um prum“ v AJG Bechyně
 5. 6. 2016 – výpal studentských prací v peci na dřevo 
 22. 6. 2016 – výpal studentských prací keramiky Raku
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KAMENOSOCHAŘSKÁ 

TVORBA
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KAMENOSOCHAŘSKÁ TVORBA

SYMPOZIA: 
 Studenti Marcela Kopecká a Matěj Hanusch z druhého ročníku se zú-

častnili sochařského sympozia v Hořicích v Podkrkonoší. Na akci si studenti 
ověřili své zkušenosti s pískovcem a pracovali vedle vrstevníků z podobně za-
měřených oborů.

REALIZACE VE VEŘEJNÉM PROSTORU:
 Vytvoření žulového listu pro fontánu v Českých Budějovicích. 

Student druhého ročníku oboru Kamenosochařská tvorba zhotovil podle 3D 
vizualizací skulpturu do předem vymezeného prostoru kašny v kombinované 
technice.

 Pedagogové ateliéru Kamenosochařská tvorba zhotovili reklamní la-
minátovou figuru v národním kroji. Projekt vychází z dlouhodobé kvalitní 
spolupráce s Regionálním muzeem v Českém Krumlově.

VÝTVARNÁ DÍLNA:
 Výtvarná dílna oboru Kamenosochařská tvorba je zaměřena na žáky 

základních škol. Studenti školy s žáky základní školy zhotovují tenkostěnné 
sádrové odlitky do lukoprenových forem. Následné výrobky zůstávají základ-
ní škole, která se výtvarné dílny zúčastní. Pro letošní rok byla výtvarná díl-
na představena v ZŠ Větřní, v ZUŠ Kaplice, v ZŠ Horní Planá. Náplň výtvar-
né dílny ve Strakonicích byla změněna pro potřeby výročí založení školy ZŠ 
Dukelská Strakonice – Den řemesel. Byla předvedena ukázka tradičního opra-
cování kamene.

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE: 
 Studenti SUPŠ Svaté Anežky České a studenti HBLA z Lince vytvářeli 

podle vlastních kreseb reliéfy, které po konzultacích s pedagogy převáděli do 
různých technik zpracování.

VÝSTAVY:
 Klauzurní práce v Hotelu U Malého Vítka

 Ve druhém pololetí školního roku se klauzurní práce oboru každo-
ročně konají v areálu Hotelu U Malého Vítka v Českém Krumlově. Studenti si 
vyzkoušejí pracovat v exteriéru. Práce má komorní a sympoziální charakter.
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SCÉNICKÁ, 

INTERIÉROVÁ  
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SCÉNICKÁ, INTERIÉROVÁ A VÝSTAVNÍ TVORBA

AKCE PROBÍHAJÍCÍ CELOROČNĚ:
 „PÁTEČNÍCI“ – řezbářský rozšiřovací kurz pro zájemce z oboru 

 (cca 1x za 14 dní)
 Červený Dvůr – spolupráce, konzultace – témata maturitní práce 
 (Barbora Bajčíková, 4. ročník)
 oborové stránky na Facebooku – placená propagace, pravidelná  

 aktualizace
ZÁŘÍ:

 získání pódiového stavebnicového systému Milos Structural Systems 
pro účely školního alternativního divadla

 Barokní divadlo – zaměřování mechaniky (4. ročník)
 14 dní praxe (2. a 3. ročník divadla, 4. ročník workshop klášter – pří-

prava výpravy pro školní alternativní scénu)

ŘÍJEN: 
 10. výstava ANEŽKY MATURITY (maturitní práce studentů oborů gra-

fický design a scénická, interiérová a výstavní tvorba) – Vědecká knihovna 
České Budějovice

 sítotiskový víkendový workshop Dašice – V. Voráčková, 3. ročník
 15. 10. Den otevřených dveří
 23. 10. Den otevřených dveří

LISTOPAD:
 30. 11. účast studentů na odborném semináři Asociace sítotisku  

a digitálního tisku ČR, klášter

ÚNOR:
 Eliška Faltinová 4. ročník – 1. místo v soutěži „Radiátory“ – návrh 

titulního přebalu na katalog pro společnost PMH
 2. 2. exkurze ČB – výstava kostel sv. Rodiny – arch. Böhm, Dům umění 

(2. a 3. ročník)
 9. 2. českokrumlovský masopust – představení souboru KUS-CIR-

KUS, instalace pódia, výroba masek, účast v průvodu

BŘEZEN:
 10. 3. zážitkový kurz „LES“ 1.–3. ročník (hájovna pod Kletí – soustře-
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dění, pohybový workshop, sázení stromů atp. – příprava květnového projek-
tu „Muž, který sázel stromy“)

 22. 3. příprava projektu „Muž, který sázel stromy“ – setkání všech 
ročníků a spolupráce s Markem Menšíkem (klášter + klášterní zahrada)

 29. 3. – účast v soutěži Studentský design v Brně – CYKLOSTOJAN – 
Veronika Voráčková, 2. ročník

DUBEN:
 30. 4. Kouzelný Krumlov – Tajemná stezka klášterní zahradou a pále-

ní čarodějnice (instalace prostorových objektů v areálu klášterní zahrady)

KVĚTEN:
 11. 5. Výlet na Boubín – 1. ročník M. Borsányi, H. Cardová
 16.–20. 5. plenér Brloh – 1., 2. a 3. ročník, příprava rekvizit pro před-

stavení „VLEZVLES“
 23.–25. 5. příprava představení „VLEZVLES“
 26. 5. realizace představení „VLEZVLES“, 1., 2. a 3. ročník, klášterní 

zahrada, nádvoří tramín, galerie SKLEP
 29. 5.–3. 6. LVK – 1. ročník
 výstava maturitních prací (Klášter)

ČERVEN:
 výstava klauzurních prací galerie Chodba + Galerie SKLEP (maturitní 

práce – E. Faltinová, světelný design)
 18. 6. „Svět loutek a jejich kamarádů“ Jihočeské muzeum v Českých 

Budějovicích, J. Hanusch a vybraní studenti 2. ročníku
 25. 6. – návštěva výstavy v Egon Schiele Art Centru
 29. 6. – exkurze Praha – Národní Galerie, Dům U Kamenného zvonu 

(David Cronenberg)
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KLASICKÁ MALBA A NOVÉ TECHNOLOGIE

VÝSTAVY:
 20.– 27. 10. 2015 – celostátní soutěž Figura 2015, areálu kláštera mi-

noritů v Českém Krumlově 
 9. 12. 2015 – Oskar Ostrava – galerie KORIDOR, Fakulta umění 

Ostravské univerzity v Ostravě
 prosinec 2015 Výstava Oboru Klasická malba a nové technologie  

v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích. Byla uspořádána ve 
dvou prostorách: V přízemí knihovny v internetové místnosti byly vystave-
ny ukázky prací týkající se malířského designu. V prvním patře bayl vystaven 
reprezentativní soubor obrazů – olejomaleb jejichž tematickým spojujícím 
prvkem byl zájem o strukturu, detail a zátiší.

 Od 9. do 31. 3. 2016 se konala výstava prací s knižní tématikou  
v knihkupectví Kanzelsberger v Českých Budějovicích. Byly na ní představe-
ny ilustrace a návrhy knižních přebalů vytvořené studenty oboru Malba.
 od 4. 6. do 2. 10. 2016 v AJG v Bechyni – Výstava Čaj UM PRUM  
v Bechyni – Obor klasická malba a nové technologie je představen reprezen-
tativním výběrem velkoformátových obrazů na výstavě v Bechyni, kterou po-
řádá AJG společně SUPŠ Bechyně a SUPŠ sv Anežka, přizvána je rovněž HBLA 
Linec. 
 Výstava obrazů v Schwan Cosmetic v Českém Krumlově. Výstava pro-
bíhá v reprezentativní vstupní hale a představuje výběr 11 rozměrných olejo-
maleb s tématikou květů, motýlů a portrétu, které vznikly na zadaná témata 
v rámci maturitních a klauzurních prací v posledních letech.
Výstava byla uspořádána v rámci zamýšlené dlouhodobé spolupráce firmy 
Schwan Cosmetic s uměleckou školou a začínajícími umělci regionu.
 DVĚ, výstava dvou velkoformátových kreseb, výběru z maturitní prá-
ce Anny Tesařové, dlouhodobá zápůjčka, Třeboň, Piza Café Bistro 105. Slouží 
jako dlouhodobější prezentace oboru v atraktivním turisticky navštěvova-
ném lázeňském městě.

SOUTĚŽE:
 Figura 2015
V říjnu 2015 proběhl již desátý jubilejní ročník mezinárodní umělecké soutě-
že Figura 2015, kterou každoročně organizuje SUPŠ sv Anežky České.
Jako již tradičně se studenti oboru Klasická malba a nové technologie umístili 
na předních místech:
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V kategorii Portrét obsadila první místo Alena Fraitová, v kategorii Malba fi-
gury obsadil Erik Maleček druhé místo a Zdeněk Linhart získal čestné uznání.
Oceněné práce byly vystaveny na výstavě Figura 2015, v areálu kláštera mi-
noritů v Českém Krumlově. Během vernisáže proběhlo slavnostní vyhlášení 
výsledků. SUPŠ sv Anežky k výroční výstavě vydala katalog dokumentující de-
set let jejího trvání.
 OSKAR OSTRAVA 2015 
Obor Užitá malba se znovu úspěšně zúčastnil malířské soutěže Oskar Ostrava 
2015. Soutěž probíhá jako bienále konala se již po druhé. Fátima Khaledová 
se umístila na prvním místě v kategorii KRAJINA a žákyně Marie Hladíková 
získala třetí místo v kategorii ARCHITEKTURA. Erik Maleček a Alena Fraitová 
byli mezi prvními deseti místy a jejich práce stejně jako vítězné práce byly 
vystaveny v Ostravě na výstavě a slavnostní vyhlášení oceněných dne 9. 12. 
2015 v 16,00 hod. v galerii KORIDOR na Fakultě umění Ostravské univerzity, 
Ostrava.
 Talent roku 
Studentka 4. ročníku oboru Klasická malba a nové technologie Alena Fraitová 
získala první místo ve výtvarné sekci.
 Street art projekt v Jindřichově Hradci
Projektu se zúčastnil student 2. ročníku oboru Malba David Kadlec.

ZAKÁZKY: 
 V září 2015 byla během povinné školní praxe realizována zakázka vý-
zdoby pro kemp Viking. Finální práce vznikla na základě vybraného návrhu, 
který vznikl ve školním roce 2014-15 v rámci předmětu Návrhová a realizač-
ní tvorba. Návrh od studentky Elišky Štěrbové realizovali společně studenti  
4. ročníku pod vedením akad. mal. M. Rádla.

 Návrh výtvarného řešení výzdoby základní školy v Českých 
Budějovicích. Studenti 3. a 4. ročníku v rámci Návrhové a realizační tvorby 
zpracovávali úkol výtvarného řešení pavilonu 1. stupně ZŠ Oskara Nedbala. 
Po konzultacích se zadavatelem byl vybrán návrh E. Němcové, který byl dále 
rozpracová v rámci praktické maturitní zkoušky.

DALŠÍ AKCE:
 Studenti oboru malba se už tradičně zúčastnili v dubnu literárního 

festivalu, Literatura žije v Českých Budějovicích. V rámci festivalu prezento-
vali obor malbu kresbou komiksů na předem určených místech.

 V rámci povinné školní praxe probíhal v září Plenér 2015. Studenti dru-
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hého a třetího ročníku kreslili v barokním kostele na Dobré Vodě u Českých 
Budějovic, z výsledků jejich práce byla uspořádána jednodenní výstava na 
obecním úřadě.

EXURZE:
 Studenti oboru navštívili v září Videň a výstavu Drawing Now,  

v Albertině, stálé sbírky Umělecko historického muzea a MUMOK.
 V září navštivili pražské výstavy ve Veletržním paláci, výstavu 

Krajinomalby v Jízdárně Pražského hradu a výstavu symbolismu Tajemné 
dálky v Anežském klášterě, kde se zúčastnili besedy s kurátotem výstavy 
Otto M. Urbanem.

 V lednu navštívili studenti 4. ročníku aktuální výstavy v Národní ga-
lerii, Veletržní palác a Akademii výtvarných umění, kde proběhla beseda  
s profesorem V. Kokoliou a návštěva ateliérů AVU. Tyto exkurze se uskutečni-
ly v rámci výuky Návrhové a realizační tvorby vyučující Evy Výborné.

 Studenti 1. a 2. ročníku se zúčastnili exkurzí do Prahy do ND a do 
Hluboké nad Vltavou pod vedením vyučujícího M. Rádla.

 Studenti pravidelně navštěvují aktuální výstavy v Českých 
Budějovicích a účastní se některých programů a akcí, které galerie k výsta-
vám pořádají (např Dům umění ČB, Měsíc ve dne, AJG).

 Exurze do Anglie, Michal Rádl.
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GRAFICKÝ DESIGN
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MgA. Karel Matějka

3. 11. 2015 v 14:50

projekce, přednáška, diskuze
areál SUPŠ - klášter, učebna č. 207, Český Krumlov

NADESIGN !

výběr plakátů maturitních prací
studentů oborů Grafický design/
Scénická, výstavní a interiérová tvorba
za rok 2014 a 2015

ANEŽKY  MATURITY

SUPŠ sv. Anežky České,
Český Krumlov

Jihočeská vědecká knihovna
v Českých Budějovicích,
Lidická 1,
České Budějovice
1. patro

  2/10 —
31/10
     2015
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GRAFICKÝ DESIGN

EXKURZE:
 EXKURZE NA ARS ELECTRONICA LINEC, 3. 9. 2015, 2. A GD
Organizace: Marek Borsányi
 EXKURZE DO HAUZENBERKU V RÁMCI PROGRAMU SETKÁ-

NÍ PARTNERSKÝCH MĚST, 18.– 20. ZÁŘÍ 2015, Leona Krlínová, Michaela 
Říhová, Ignatiy Kolesnik 2. A GD

Organizace: Marek Borsányi
  ČESKÉ BUDĚJOVICE, VĚDECKÁ KNIHOVNA, DŮM UMĚNÍ  

A MĚSÍC VE DNE, DUBEN 2016
Organizace: Jan Kreml, Marek Borsányi, Radek Doško
Návštěva výstavy oboru fotografie ve Vědecké knihovně, výstavy archi-

tektury DU ČB Marte Marte Architects, výstavy galerii Měsíc ve dne České 
malířství dvacátého prvního století v deseti obrazech.

 EXKURZE DO ČESKÝCH BUDĚJOVIC, WORTNERŮV DŮM, VÝ-
STAVA SMYSLNÉ LINIE, GALERIE HROZEN, VÝSTAVA TYPOGRAFA 
FRANTIŠKA ŠTORMA, DŮM UMĚNÍ, PEZO VON ELLRICHSHAUSEN – 
FINITE FORMAT, 4. 11. 2015, 2. A GD

Organizace: Marek Borsányi, Radek Doško
 EXKURZE DO BENÁTEK, 9.– 13. 10. 2015
Návštěva Bienále současného umění a památek města.
Po návratu do školy byl v hodinách PCV, NAV zpracován sebraný vizuální 

materiál do podoby deníku a plakátu. Vernisáž výstavy prací ve školní galerii 
byla 12. 10. 2015.

Organizace: Stanislava Kabíčková, Radek Doško
 

VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY/KLUB KLÁŠTER:
 VEČERNÍ KRESLENÍ na Klášteře pro žáky školy a veřejnost, 
září 2015 – červen 2016 / Marek Borsányi
 SÍTOTISKOVÝ SEMINÁŘ ASD ČR, 27. 11. 2015, ČESKÝ KRUMLOV

Organizace: Marek Borsányi
V prostorách budovy kláštera se uskutečnil Podzimní odborný seminář ASD, 
zaměřený na představení aktuálních novinek v sítotisku a digitálním tisku 
(3D technologie, atd.) Studenti se účastnili několika odborných přednášek. 
Při příležitosti semináře byla v křížové chodbě kláštera v 17:00 zahájena 
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slavnostní vernisáží výstava uměleckých grafik z IX. Workshopu serigrafie 
2015 uspořádaného Sítotiskovým svazem ČR v Dašicích (účast L. Voráčková,  
M. Borsányi)
 VÝSTAVA UMĚLECKÝCH GRAFIK z IX. Workshopu serigrafie 2015, 
KLUB klášter, Galerie Chodba
 PŘÍPRAVNÁ SCHŮZKA K ORGANIZACI SÍTOTISKOVÉHO WORK-
SHOPU, 7. 5. 2016
Organizace: Jindřich Havlík ASD, Marek Borsányi

 VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ BENÁTKY, ŠKOLNÍ GALERIE, 12. 10. 
2015 
 VÝSTAVA ČAJ_UM_PRUM, BECHYNĚ, MEZINÁRODNÍ MUZEUM 
KERAMIKY, 5. 6.–2. 10. 2016
 NADESIGN, KLUB klášter, Přednáška, 3. 11. 2015
V rámci aktivit KK přijal pozvání designér Karel Matějka.
Představil studentům svou práci z oblasti produktového designu.
 TÉ-MA-TA, VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ GRAFICKÉHO DESIG-
NU V JIHOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH,  
1.– 30. 9. 2015
V přízemí knihovny se představily vybrané práce ze všech ročníků oboru 
Grafický design za rok 2014 až 2015 v jednotné adjustaci digitálních tisků 
pod skly.
 ANEŽKY MATURITY, VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ V JIHOČESKÉ 
VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, 2.– 31. 10. 2015
Ve výstavním prostoru mezipatra knihovny se představily vybrané maturitní 
práce oboru Grafický design a Scénická, výstavní a interiérová tvorba.
 VÝSTAVA MATURITNÍCH PRACÍ, 16. 5.– 27. 5. 2016
Klášter, Český Krumlov
 
SOUTĚŽE:

 REGION 2015, Plzeň 23. 1. 2015
v kategorii Tvorba plakátu (pochvala vedoucího oboru za úspěšnou re-

prezentaci školy) – Jakub Suchan, Anna Bělohlavová
 MLADÝ OBAL
účast – Jakub Suchan – obal na pastelky s druhotným použitím
 TALENT JIHOČESKÉHO KRAJE, 
3. místo – Petra Hejdusová

WORKSHOPY A FESTIVALY:
  SÍTOTISKOVÝ WORKSHOP DAŠICE, 25.– 28. 9. 2015, Leona Krlínová, 
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2. A GD + Veronika Voráčková, 3. A SVT
 Od 8. 2. do 12. 2. 2016 se konal v rámci výuky Základy typogra-

fie workshop s bývalým studentem naší školy Martinem Novotným dnes 
studujícím Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Studenti  
4. ročníku oboru Grafický design pracovali na tématu autorské knihy. V rámci 
zadání zpracovávali svůj autoportrét. Výstupem se stala vázaná kniha tvoře-
na autorskou kresbou, fotografií, malbou doplněna textem.

NÁVRHY A REALIZACE:
 Spolupráce s firmou Concorde

Grafický návrh na potisk lepící tyčinky a potisk výstavní a přepravní krabič-
ky pro lepidla byl firmou Concorde vybrán k realizaci během podzimu 2015.  
V únoru 2016 byla dokončena návrhová část a předtisková příprava projektu. 
Tisk se provedl v Číně. Produkt se od jara prodává v obchodech.
Touto prací se navázalo na realizaci obalů na pastelky pro tutéž firmu  
v roce 2015.
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H. Sportovní aktivity ve školním roce 2015/2016

 Jakákoli sportovní aktivita a vůbec celkově pohyb je pro zdraví kaž-
dého 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, na-
vštěvovat dvakrát týdně tělocvičnu. Letos jsme navázali na osvědčené zku-
šenosti z minulých let a scházeli se, abychom si zahráli volejbal resp. sálo-
vou kopanou. V druhém pololetí jsme přidali možnost přijít si zahrát florbal. 
Ovšem navzdory předcházejícímu zájmu, byla návštěvnost v podvečerních 
hodinách mizivá. Tak jsme dle aktuálního počtu účastníků a momentální do-
mluvy využili možností prostoru a vybavení tělocvičny a zahráli si i jiné spor-
tovní hry, na které není v hodinách Tělesné výchovy z různých důvodů tolik 
prostoru nebo čas např. tenis, stolní tenis, nohejbal, streetball, atd.

 Také z tohoto důvodu vyučující tělesné výchovy organizuje velké 
množství dalších aktivit soutěžního charakteru jako např. školní turnaje (flor-
bal, kin-ball, ringo, korfbal, basketbal, softbal, volejbal, sálová kopaná apod.), 
bohužel některé se pro nedostatečný zájem studentů nekonaly.

 Také ve školním roce 2015/2016 se vybrané studentky a studenti naší 
školy s menšími či většími úspěchy zúčastnili několika reprezentačních okres-
ní a krajských soutěží středních škol, které jsou blíže specifikované v následu-
jících řádcích.

 Chronologicky seřazený přehled sportovních aktivit ve školním roce 
2015/2016:

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

možnost dvakrát týdně, za symbolickou částku 20,–Kč chodit do tělocvičny  
a zahrát si volejbal nebo sálovou kopanou. Možností aktivit bylo nespočet, 
dle zájmu a počtů přítomných jsme se téměř vždy výborně sportovně zabavi-
li. Převážnou většinou jsme hráli volejbal.

OKRESNÍ KOLO V PŘESPOLNÍM BĚHU
 Jako již tradičně, i letos jsme se rozhodli účastnit se okresního kola  

v přespolním běhu. Náš favorit a dvojnásobný vítěz z posledních dvou let 
Jan Váňa pokukoval po hatricku, tak jsme tajně doufali v opětovné vítězství 
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borců naší školy. Štěstěna nám ovšem nebyla letos nakloněna. Tentokrát byl 
termín určen na poslední zářijový den, čili středu 30. 9. 2015. Ačkoli týden 
před, bylo nádherné babí léto, toto ráno bylo velmi chladné. Naši promrzlí 
borci odstartovali na svou trať o délce 5km kolem půl jedenácté. Po prvním 
kole vedl s nepatrným náskokem náš favorit Jan Váňa, ovšem velmi nebez-
pečně blízko za ním se drželi další dva atleti z konkurenční školy. Po druhém 
kole již Jan ztrácel na tyto dva rychlíky cca 50m a po třech kolech, tedy v cíli 
doběhl opravdu na 3. místě v čase 19:49. Další náš běžec Tomáš Pecen době-
hl na krásném 8. místě v čase 25:01. Necelou minutu a půl za ním doběhli na  
10. resp. 11. místě Vavřinec Vyoral a Jan Pingitzer v téměř shodném čase 
26:20 resp. 26:21. Celý vítězný tým z SOU Velešín měl všech šest závodníků  
v první devítce běžců. Mezi něž se vmísili pouze naši dva borci a jeden ze SOŠZ 
a SOU Č. Krumlov. 13.–19. místo obsadili chlapci ze SOŠZ a SOU Č. Krumlov.  
Z vítězství se tedy radoval tým z Velešína, z druhého místa my SUPŠ sv. 
Anežky České a třetí a čtvrté místo obsadili dva týmy SOŠZ a SOU Č. Krumlov.

 I u děvčat jsme měli svou obhájkyni loňského vítězství Moniku 
Bartáčkovou, proto jsme věřili ve vítězství dívčího týmu, ale pro onemocnění 
jedné z děvčat a na poslední chvíli se nepodařilo sehnat náhradnici, se naše 
družstvo rozpadlo. Jediným soupeřkám ze SOŠZ a SOU Český Krumlov se při-
hodilo totéž, tak si děvčata zaběhla nesoutěžně s chlapci, ovšem běželi pouze 
dvě kola. I v tomto neoficiálním poměření sil své vítězství v čase 17:35 zopa-
kovala Monika Bartáčková, tak věříme, příští rok v hatrick. Další účastnice 
Kristýna Dibalová doběhla na krásném 3. místě a poslední naše svěřenkyně 
Anna Černíková na 5. místě. Na vítězství minidružstva dívek by se nic určitě 
nezměnilo, kdybychom měli kompletní tým, určitě bychom reprezentovali 
naší školu na krajském kole. 

OKRESNÍ KOLO VE STOLNÍM TENISE
 Poprvé za posledních 7 let projevili naši studenti zájem o reprezentaci 

školy ve stolním tenise. Toto kolo pořádalo DDM Kaplice a konalo se v pěkné 
herně stolního tenis TJ Spartak Kaplice. Bez jakýchkoliv myšlenek na úspěch 
jsme si šli zahrát. Ovšem postupem času, zápas od zápasu kluci začali zjišťo-
vat, že nejsme outsideři, ale spíše už favorité a po odehrání všech dvouher, 
do kterých se zapojili všichni naši hráči, tedy i náhradník, jsme zjistili, že jsme 
jasný vítězové a postupující do krajského kola. Zápasy ve čtyrhře jsme tedy 
vzali spíše tréninkově a vyzkoušeli si různé herní kombinace. Za Gymnázium, 
SOŠE a SOU Kaplice hrál nejlepší hráč turnaje. Ten vyhrál všechny své zápasy 
a za celý turnaj ztratil jediný set, který s ním uhrál náš nejlepší hráč Martin 
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Šimko. Všechny ostatní singly s touto školou jsme vyhráli. Tedy bez ohledu 
na debl, který již o ničem nerozhodoval, ten jsme prohráli 2:3. Celkové skóre 
setů pro nás znělo 21:15. Jako další škola se účastnila SOŠ z Velešína. Tento 
soupeř byl pro naše borce více než vyrovnaný. Celkové skóre 18:17 včetně 
čtyrhry hovoří jasně. V jednotlivcích jsme 5 zápasů vyhráli a 4 prohráli, ve 
čtyřhře jsme prohráli 1:3, ale díky více vyhraným setům v singlech jsme byli 
opět úspěšnější než soupeř. Za každé vítězství byly uděleny týmu 3 body  
a tyto body určily konečné pořadí. Na bronzové pozici s celkovým počtem  
27 bodů se umístilo Gymnázium, SOŠE a SOU z Kaplice, na druhém místě se 
30 body SOŠ z Velešína a na prvním místě, tedy nejlepší škola v okrese SUPŠ 
sv. Anežky České z Českého Krumlova. Těšíme se na krajské kolo, které se 
uskuteční 4. 11. 2015 v Českých Budějovicích. Do té doby naši borci Martin 
Šimko, Jan Pingitzer, Tomáš Pecen a Michla Šálek musejí potrénovat.

KRAJSKÉ KOLO VE STOLNÍM TENISE
 Po vítezství v okresním kole v Kaplici jsme s našimi borci vyrazili na 

krajské kolo, které se uskutečnilo 4. 11. 2015 v herně stolního tenisu oddílu 
Orel České Budějovice. Pořadatelem byl DDM České Budějovice. Na tomto 
turnaji byly již patrné výkonnostní rozdíly mezi hráči, zkušenosti a pravidelné 
tréninky. Týmy byly rozděleny do dvou skupin, kde sehráli zápasy každý s ka-
ždým na 4 vítězná utkání. V jedné skupině byla SPŠ a SAS Tábor, SPŠ stavební 
České Budějovice a SZŠ Jindřichův Hradec. V naší skupině byly tyto školy – 
gymnázium Trhové Sviny (pozdější vítěz celého turnaje), Gymnázium Písek  
a SRŠ Vodňany. Našim chlapcům se již tolik nedařilo, ale přesto v této skupi-
ně obsadili 3. příčku, což je posouvalo do bojů o konečné 5 místo. V tomto 
velmi napínavém souboji naši hoši prohráli se SZŠ z Jindřichova Hradce 2:4  
a obsadili tedy konečnou 6. pozici. To je velmi pěkné umístění. Za reprezenta-
ci školy děkujeme zejména Martinu Šimkovi, Martinu Novodvorskému, Janu 
Pingitzerovi a Michalu Šálkovi.

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALE – CHLAPCI
 Letos se turnaj ve florbalu chlapců uskutečnil 14. 1. 2016 opět v pěk-

né hale SOU Velešín. Zúčastnily se ho tradičně domácí SOU Velešín, gymná-
zium Český Krumlov, gymnázium Kaplice, SOŠZ a SOU Český Krumlov a naše 
SUPŠ sv. Anežky České. Letos musíme konstatovat, že se nám turnaj absolut-
ně nepovedl. Absence řádného vybavení, kdy si hráči museli při střídání půj-
čovat hokejky, zkušenosti nebo minimální souhry, které se bez tréninku ob-
tížně zvládají, byly markantní. Je pravda, že proti nám nastoupili hráči hrající 
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profesionálně za muže krajskou soutěž i 3. ligu. Snad jen díky výkonu branká-
ře Kamila Kuthana jsme neinkasovali více branek. Po porážkách ať již 0:3 od 
SZŠ a SOU nebo 0:6 od českokrumlovského gymnázia jsme obsadili poslední, 
tedy 6. příčku. Přesto si myslím, že je potřeba hráčům za účast poděkovat.

ZIMNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ 2016
 Tento školní rok jsme vyrazili na zimní výcvikový kurz na nejbližší 

alpské středisko, kde jsou pravidelně vynikající sněhové podmínky. Termín 
našeho kurzu byl přesně na poslední týden v lednu. Celkově jsme si užili 
5 dní krásného lyžování. První dva dny jsme lyžovali v areálu Hinterstoder. 
Sjezdovky byly až na část jedné černé parádně zasněžené a upravené. Třetí 
den se nejčastěji považuje za nejvíce kritický, tělo je unavené, potřebuje od-
počinek, bývá nejvíce zranění, tak jsme lyžovali pouze dopoledne a odpoled-
ne si udělali odpočinkový výlet po vesničce a blízkém okolí. Skipass platil i na 
nedaleký areál Wurzeralm, který jsme se rozhodli vyzkoušet a zajeli tam čtvr-
tý den. Byl menší než Hinterstoder, ale každý si také zde našel sjezdovku, kte-
rá mu vyhovuje. Ubytováni jsme byli v krásném penzionu Dietlgut, které bylo 
vzdáleno od skiareálu cca 5km, čili přibližně 10 minut jízdy autobusem, který 
jsme měli k dispozici od cestovní kanceláře po celou dobu pobytu. Dopřávali 
jsme si kvalitní polopenzi s českou obsluhou, počasí nám vyšlo a věřím, že 
všichni účastníci si týden užili. 

ŠKOLNÍ TURNAJ V RINGO
 Pro odvedení myšlenek na každodenní sezení ve školní lavici jsme 

uspořádali 17. 2. 2016 školní turnaj v sítové hře zvané RINGO. Tato velmi za-
jímavá hra, modifikovaná přehazovaná se hraje na volejbalovém hřišti, přes 
volejbalovou síť, ale ne s volejbalovým míčem, ale dvěma dutými kroužky  
o průměru 17cm. Písknutím rozhodčího uvedou do hry každý tým jeden, při-
čemž cílem je hodit kroužek na soupeřovu polovinu tak, aby jej nezachytil 
a spadl na zem. Pokud jeden kroužek je mimo hru, hraje se ještě s druhým. 
Jeden set se hraje, dokud jeden tým nezíská 15 bodů s podmínkou, že se 
musí vyhrát minimálně o dva body.

 Letos se mělo původně zúčastnit 12 hráčů, což by se krásně rozdělilo 
do šesti družstev. Ale bohužel se čtyři studenti prvního z ročníku odhlásili dva 
dny před turnajem a další tři přihlášení žáci v den konání vůbec nedorazili. 
Tak jsme museli improvizovat, sestavili za pomoci učitele pouze 3 týmy a tur-
naj odehráli systémem dvakrát každý s každým na dva vítězné sety. Jelikož 
tvrdé jádro sportovců, což byli samí chlapi, spolu sehráli velmi vyrovnané 
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zápasy, byla úroveň hry vysoká. Obhájci vítězství z minulého roku, tým HoŠi 
(duo Hodianek – Šimko) měli letos velkou konkurenci ve dvojici MeKo (Melis 
– Konrád) se kterými jako jediný tým uhráli jeden set. První zápas prohráli 
těsně, o pár bodů 1:2 na sety a druhý 0:2. Druhý tým se jmenoval HiPec (Hill 
– Pecen), ti prohráli ob zápasy těsně s týmem HoŠi 1:2 a s MeKo 0:2. 

 Celkové umístění v turnaji tedy vypadalo takto. Bronzovou příčku, což 
je stále „na bedně“ obsadili právě David Hill s Tomášem Pecnem (HiPec), jako 
druzí obhájci vítězství Filip Hodianek a Martin Šimko (HoŠi) a vítězi se stal 
tým Fillipo Melis a Milan Konrád. Ovšem jako každý rok jsme se drželi hesla, 
není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, tak vítězové měli „pouze“ privilegium 
vybrat si jako první z nabídky sladké odměny, která byla pro všechny účastní-
ky turnaje. 

ŠKOLNÍ TURNAJ V BADMINTONU
 Pro nedostatečný zájem z řad studentů o turnaj ve volejbale, jsme po 

domluvě uspořádali turnaj v badmintonu. Pro tento turnaj stačí dva žáci do 
týmu, ale v naší tělocvičně nejsou pro badminton lajny, čili jsme toto vyře-
šili šalamounsky a lajny jsme dle oficiálních rozměrů nakreslili v duchu naší 
umělecké školy bílou křídou přímo na podlahu. Po skončení turnaje jsme sa-
mozřejmě tyto čáry řádně z podlahy umyli, aby po nás nezůstali žádné stopy, 
povedlo se dokonale. 

 Na turnaj se nás sešlo krásných jedenáct. Vytvořili jsme pět dvou-
členných dámských, pánských i smíšených týmů. Potěšila nás hojná účast 
studentů z 1. B a již tradičně ze 4. A. Jeden z účastníků Martin Šimko, kdysi 
badminton hrával, tak jsme z něj vytvořili “černého koně turnaje“ a hrál jako 
jednotlivec a jak se nakonec ukázalo, byl stejně neporazitelný. Měli jsme tedy 
6 týmů, které jsme náhodně rozdělili do dvou skupin, kde hrál každý s kaž-
dým na 2 vítězné sety vždy do 15 bodů. Po odehrání zápasů ve skupině jsme 
se pustili do bojů play-off a to tím způsobem, že 1. ze skupiny „A“ hrál křížem 
proti 2. ze skupiny „B“ a zase obráceně. Týmy, které obsadili 3. příčku ve sku-
pině, si zahráli proti sobě o konečné 5 místo. V tomto utkání se utkali týmy 
„V a V“ (Veronika Váchová, Veronika Trojáčková) × „ŠmíKo“ (Klára Šmídová, 
Jaroslav Kobylka) a byl úspěšnější čistě dámský tým, který zvítězil 2:0. V prv-
ním čtvrtfinále se utkal vítězný tým skupiny „B“ MaŠi (Martin Šimko) s dru-
hým ze skupiny „A“ týmem AKA RIJO (Jan Pingitzer, Richard Sobala). MaŠi 
vyhrál 2:0 a postoupil do finále. AKA RIJO čekalo malé finále, tedy souboj  
o třetí místo. Jejich soupeř byl poražený z druhého čtvrtfinále. Vítěz skupiny 
„A“ tým WíHo (Eliška Wíznerová, Filip Hodianek) se utkal s druhým týmem 
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skupiny „B“ nazvaným ŽiD (Anna Žemličková, Daniela Dušková). WíHo zvítě-
zili 2:0 a mohli se připravovat na souboj jediných dvou neporažených týmů 
v turnaji. Souboj o třetí místo byl čistě souboj 1. B, chlapci AKA RIJO v něm 
porazili děvčata ŽiD 2:0 a získali pomyslné bronzové medaile. V očekávaném 
finále nakonec vyhrál po těžkém boji Martin Šimko, který porazil WíHo 2:0.  
A jelikož naše turnaje jsou pořádány s myšlenkou, „není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se“ měli jsme odměnu pro všechny účastníky. Vítěz měl pouze vý-
hodu prvního výběru. Již tradičně sladká odměna na doplnění vynaložené 
energie ve formě zákusků zajisté potěšila všechny hráče.

ŠKOLNÍ TURNAJ VE FLORBALE 3 × 3
 Pro velký zájem některých studentů, jsme uspořádali během druhého 

maturitního týdne školní turnaj ve florbale. Jelikož vždy je problém sehnat 
brankáře, rozhodli jsme se modifikovat tento turnaj na naše podmínky a tak 
jsme si upravili velikost hřiště, počet hráčů a velikosti branek. Vytvořili jsme 
tříčlenné smíšené týmy, přičemž podmínkou bylo, že v každém týmu musí 
být minimálně jedna žena. Hráli jsme na malé branky, na šířku tělocvičny  
a jako mantinely jsme využili položené lavičky. Nakonec se turnaje zúčastnilo 
celkem 5 týmů, a jelikož jsme byli časově omezeni, hráli jsme tabulkově každý 
s každým 2 × 5 minut hrubého času. Po odehrání všech zápasů ve skupině se 
situace vyvinula překvapivě vyrovnaně. Se třemi výhrami a jedinou poráž-
kou vyhrál skupinu tým pojmenovaný „All stars“ ve složení Šustová, Šimko  
a Kuthan. Na druhém místě se díky vzájemnému zápasu umístil tým „Vojíni“ 
ve kterém bojovali Wíznerová, Šmídová a Konrád. Na třetím místě byl tým 
„No name“ (Břehovská, Vožický a Kubíček). O čtvrtém místě a tedy posled-
ním postupujícím do play-off rozhodovalo nakonec skóre, jelikož vzájemný 
zápas skončil remízou a tím šťastnějším byl tým „Banáni“ (Volfová, Pingitzer, 
Sobala) a černý petr, tedy zbyl na tým „Yakuza“ ve kterém hráli Říhová A., 
Melis Filipo a Talafous. Jako první do finále postoupil tým No name, který 
v dramatické přestřelce porazil tým Vojíni 5:4. Jako druhý do finále po ještě 
větším boji, který muselo rozhodnou prodloužení, postoupil tým All stars, 
který nakonec vyhrál 4:3. O třetí místo jsme z časových důvodů nehráli. 
Finále překvapivě ovládl tým No name, který vrátil porážku týmu All stars ze 
základní skupiny, jak se říká i s úroky a rozstřílel je 10:1. Ale jelikož v našich 
turnajích nikdy nejde o vítězství, ale o chuť si zahrát, tak sladké odměny opět 
byly připraveny pro každého účastníka.
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LETNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ 2016

 Začátkem června se uskutečnil tradiční letní výcvikový kurz. Na tomto 
kurzu mnozí studenti zažili, co doposud ještě v životě nepoznali. Jeden den 
jsme vyrazili splout část horní Vltavy, jeli jsme vlakem do Pěkné, kde jsme 
měli připravené, předem objednané kanoe. Někteří studenti byli zvyklí pou-
ze na rafty a ovládat menší plavidlo pro ně bylo zpočátku těžké. Nakonec se 
všichni statečně vypořádali s meandry úzkého toku a v pořádku dopluli do 
Nové Pece, odkud jsme se vrátili vlakem zpět do Černé v Pošumaví. Druhý 
den jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna šla dopoledne na paintball a od-
poledne do lanového centra. Druhá skupina měla tento program obrácený, 
dopoledne lanové centrum a odpoledne paintball. Od třetího dne se nám 
zhoršilo počasí a tak jsme zůstali na hotelu a uspořádali týmovou soutěž  
v dovednostních, uměleckých i vědomostních soutěžích. Večer, pokud nám 
to počasí dovolilo, jsme připravili ohniště, lavičky okolo a společně jsme opé-
kali buřty. 

      Vypracoval Mgr. Milan Konrád
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11. Školská rada

 Dne 6. 11. 2015 proběhly doplňující volby do školské rady. Byla vole-
na jedna třetina tříčlenné školské rady – člen rady za zákonné zástupce ne-
zletilých studentů a zletilé studenty. Počet oprávněných voličů byl 184, počet 
zúčastněných voličů byl 32. Zvolen byl Ing. Miroslav Reitinger.

12. Základní údaje o hospodaření školy

 Ve školním roce 2015/2016 jsme se při hospodaření řídili ustanovení-
mi platnými zákony jak o účetnictví 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění poz-
dějších 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 zřizovatele na hlavní činnost a prostředky získanými doplňkovou činnos-
tí. Příspěvek kraje na provoz je použit k pokrytí a úhradě nákladů související  
s hlavní činností.

 
 Vyúčtování neinvestičního příspěvku od zřizovatele za rok 2015 je 

uvedeno v následující tabulce:
 

Schválený rozpočet
Poskytnuto

 k 31. 12. 2015
Vyčerpáno  

k 31. 12. 2015
rozdíl

4 245 000,-Kč 4 245 000,-Kč 4 149 367,75Kč 95 632,25Kč

 Nevyčerpaný příspěvek z hlavní činnosti ve výši 95 632,25Kč jsme se 
souhlasem zřizovatele převedli do rezervního fondu, který bychom chtěli vy-
užít k revitalizaci zahrad v okolí školy. 

 Doplňkovou činnost účtujeme odděleně od hlavní činnosti s jiným 
účelovým znakem a analytikou. Prostředky získané z doplňkové činnosti po-
užíváme pro rozvoj své hlavní činnosti a vykonáváme ji tak, aby nenarušovala 
plnění hlavních úkolů školy. Doplňková činnost tak skýtá možnost získat další 
finanční zdroje.
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 Přehled nákladů a výnosů doplňkové činnosti v roce 2015:

Náklady bez daně  
z příjmu  

k 31. 12. 2015

Výnosy  
k 31. 12. 2015

Výsledek 
 hospodaření

162 361,21Kč 293 246,-Kč 130 884,79Kč

 Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti ve výši 130 884,79Kč jsme 
se souhlasem KÚ použili k posílení fondu odměn.

 Pro rok 2015 jsme měli stanoveny následující závazné ukazatele pří-
mých výdajů od zřizovatele:

Neinvestiční výdaje 
celkem

Poskytnuto Vyčerpáno Zůstatek

Prostředky na platy 9 445 000,-Kč 9 445 000,-Kč 0,-Kč

Ostatní osobní  
náklady

492 000,-Kč 492 000,-Kč 0,-Kč

Odvody sociální  
a zdravotní poj.

3 378 000,-Kč 3 378 000,-Kč 0,-Kč

FKSP 94 000,-Kč 94 000,-Kč 0,-Kč

ONIV 137 000,-Kč 137 000,-Kč 0,-Kč

Celkem 13 546 000,-Kč 13 546 000,-Kč 0,-Kč

 Všechny závazné ukazatele byly dodrženy a nepřekročeny.
 Dále jsme získali finanční prostředky na zvýšení odměňování pra-

covníků regionálního školstv na základě nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve výši  
423 541,-Kč a 65 888,-Kč. Všechny finanční kroky naší organizace byly uve-
deny v rámci finančního vypořádání vztahů příspěvkových organizací se zři-
zovatelem.

 V rámci zvyšování jazykových kompetencí studentů a pedagogů  
a jejich znalostí o zemích EU nám byla poskytnuta dotace OPVK ve výši  
276 860,-Kč. Tyto finanční prostředky nám umožnili uskutečnit zahraniční 
pobyt v Londýně, navštívit řadu uměleckých galerií a muzeí a seznámit se  
s historií Velké Británie. 
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 Všechny finanční prostředky jsme využili beze zbytku a příslušných 
odborům KÚ jsme zaslali kompletní vyúčtování včetně závěrečných zpráv.

 V rámci doplňkové činnosti pracují zaměstnanci školy na základě uza-
vřených dohod o provedení práce. Veškeré práce takto vykonávané jsou pro-
váděny 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 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 2015 
byl výsledek hospodaření doplňkové činnosti +130 884,79 Kč.

  Péče o majetek
  Fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku pro-

bíhala v termínu od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015 v souladu se zákonem  
č. 353/2001. Zúčastnila se jí tříčlenná hlavní, čtyřčlenná dílčí a tříčlenná likvi-
dační inventarizační 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 movité 
věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok a po-
řizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč. Je veden v účetnictví pod SÚ 022, měsíčně 
je odpisován 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 
protokolu o vyřazení. 
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 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 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. 2015, nebyly zjištěny žád-
né závady. Namátková kontrola pokladny se provádí 4 x za rok. Stav peněz  
v hotovosti ke konci roku 2015 činil 15 829,- 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 jednot-
livých místnostech
– likvidační protokol za rok 2015
– fotokopie inventurního soupisu budov a jiných staveb 
– fotokopie inventurního seznamu pozemků a trvalých porostů
– 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 inventarizaci ve školní knihovně 
7) Přírůstky v roce 2015 
8) Plánované odpisy pro rok 2015
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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 žádné nedobytné pohledávky ani žádné dlouhodo-
bě neuhrazené závazky. Ke konci roku 2015 vykazujeme pouze závazky vůči 
zaměstnancům a zákonnými odvody s nimi souvisejícími.

 13. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 

 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 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, vypsaný Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. V listopadu 2015 proběhl jazykově-vzdě-
lávací zájezd do Londýna, kterého se zúčastnilo 20 studentů všech oborů. 
Pobyt byl zaměřen na návštěvy galerií a muzeí. Studenti tak viděli výstavy 
a sbírky v Tate Modern, Tate British, Britském muzeu či Britské národní ga-
lerii. Součástí zájezdu byla i výuka angličtiny v rozmezí tří dopolední. A dále 
nákup odborné literatury pro všechny obory školy.
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 14. Přílohy

 Údaje o kontrolách a auditech v průběhu školního roku 2015/2016.
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 Závěr

 Na začátku března 2016 byly otevřeny pro výuku další prostory v kláš-
teře v Českém Krumlově. Z tohoto důvodu byl na naši žádost zřizovatelem 
navýšen 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 uměleckoprůmyslo-
vého 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 umě-
leckořemeslných a odborných předmětů (např. AUTOCAD, kamenosochařská 
praxe, 3D modelování, typografie), u kterých došlo k navýšení hodin v sou-
vislosti čerpání mateřské dovolené tří pedagogických zaměstnanců. Nárůst 
hodin pokrývají 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. 
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 Dílčí skutečnosti uzavřené do konce školního roku 2015/2016 
obsažené v této výroční zprávě byly projednány na pedagogické radě  
dne 25. srpna 2016. 

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

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

…………………………………………..
MgA. Zdeněk Stolbenko   předseda školské rady 
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 Tato výroční zpráva byla vyhotovena v počtu 6 exemplářů
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