Výroční zpráva o činnosti školy
Část I
Základní údaje o škole
Název školy:

Střední škola designu a módy, Prostějov

Sídlo školy:

796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

47 922 061

IZO:

600015181

Zřizovatel školy:

Olomoucký kraj

Druh a typ školy:

střední odborná škola

Součásti školy a jejich IZO:
Odloučená pracoviště:

Domov mládeže 103031561
Školní jídelna
103219307

Domov mládeže a školní jídelna, Palečkova 1, 79664 Prostějov
Sportovní areál, E.Beneše 2893, 796 01 Prostějov

Zařazení do sítě škol: 1.9.1996
Ředitelka školy:

PhDr. Ivana Vaňková, Sídliště svobody 18/65, 796 01 Prostějov

Telefon:

582 346 711, 582 346 722

Fax:

582 339 767

E-mail:

info@ssdam.cz

www:

www.ssdam.cz

Studijní obor:

31-43-M/001
82-41-M/07
82-41- M/01
82-41-M/17

Školská rada:

zřízena rozhodnutím Olomouckého kraje dne 8.12.2005

Oděvnictví
Modelářství a návrhářství oděvů
Užitá malba
Multimediální tvorba
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Charakteristika školy
Střední škola designu a módy, Prostějov je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.
Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 772 00 Olomouc. Zřizovací listina
byla vydána Olomouckým krajem s účinností od 1.7.2001, č.j.1617/2001.
Škola poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.
Od 1.1.2005 je součástí školy rovněž domov mládeže a školní jídelna.
Vedení školy
PhDr. IvanaVaňková – ředitelka školy
Ing. Blanka Čechová – zástupkyně ředitelky školy
Školská rada
Školská rada při Střední škole designu a módy Prostějov byla zřízena rozhodnutím zřizovatele
školy. s účinností od 1.1.2012, má 6 členů. Ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona
č. 561/2004 Sb.
Členové školské rady:
Zákonní zástupci nezletilých žáků
Mgr. Vlastimil Uchytil
Bc. Alena Dostálová

zákonný zástupce
zákonný zástupce

Pedagogičtí pracovníci školy:
Ing. Pavla Švecová
Mgr. Alice Švalbová

učitelka
učitelka

Zástupci zřizovatele:
RNDr. Alena Rašková
Ing. Petra Löebe

náměstkyně primátora statutárního města Prostějov
manažerka firmy Koutný a.s.

2

Část II
Seznam studijních oborů a přehled učebních plánů, platnost ŠVP
Kód a název oboru vzdělání:
Dosažený stupeň vzdělání:
Délka studia a forma studia:
Zaměření:

31-43-M/ 001 Oděvnictví
úplné střední odborné s maturitou
čtyřleté denní studium
Marketing v oděvnictví
Design oděvu

Přehled učebních plánů
název
31-43-M /001(31-25-6/00)
Oděvnictví
Letošní školní rok
Název
31-43-M/ 001 Oděvnictví
Odborné předměty
Český jazyk
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Tělesná výchova
Ekonomika

číslo jednací
22 927/05-23

v ročníku
4.

číslo jednací

v ročníku

22 927/05-23
25 625/99-22
27 669/99-22
18 396/2002-23
21 307/2000-22
19 891/96-50
18 052/99-23

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

Kód název oboru vzdělání:
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
Název ŠVP:
Design oděvu
Dosažený stupeň vzdělání:
úplné střední odborné s maturitou
Délka a forma studia:
čtyřleté denní studium
Platnost od:
1. 9. 2010 forma studia:
Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu, platného od 1.9.2010 počínaje
1. ročníkem. ŠVP Design oděvu vychází z RVP pro obor vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a
návrhářství oděvů, vydalo MŠMT dne 28.6.2007 č.j. 12 698/2007 – 23.
Kód název oboru vzdělání:
82-41-M/01 Užitá malba
Název ŠVP:
Užitá malba a design interiéru
Dosažený stupeň vzdělání:
úplné střední odborné s maturitou
Délka a forma studia:
čtyřleté denní studium
Platnost od:
1. 9. 2011
Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu, platného od 1.9.2011 počínaje
1. ročníkem. ŠVP Užitá malba a design interiéru vychází z RVP pro obor vzdělání 82-41-M/01
Užitá malba, vydalo MŠMT dne 6.5.2009 č.j. 9325/2009-23.

3

Kód a název oboru vzdělání:
82-41-M/17 Multimediální tvorba
Název ŠVP:
Multimediální tvorba
Dosažený stupeň vzdělání:
úplné střední odborné s maturitou
Délka a forma studia:
čtyřleté denní studium
Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu, platného od 1.9.2011 počínaje
1. ročníkem. ŠVP Multimediální tvorba vychází z RVP pro obor vzdělávání 82-41-M/17
Multimediální tvorba, vydalo MŠMT dne29.5.2008 č.j. 6 907/2008-23.
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Část III
Údaje o pracovnících školy
a/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Ředitelkou školy je od1.1.2011 PhDr. Ivana Vaňková. Do funkce statutární zástupkyně byla
dne 1.1.2011 jmenovaná Ing. Blanka Čechová. Ve funkci výchovné poradkyně působí
Mgr. Věra Zamykalová.
Ve školním roce 2012/2013 na škole pracovalo metodické sdružení všeobecně vzdělávacích
předmětů – vedoucí Mgr. Věra Zamykalová. V rámci uměleckých oborů se začalo s budováním
ateliérů, které mají stejnou náplň jako metodická sdružení, tradičně se však na uměleckých
školách nazývají ateliéry. Ve školním roce 2012/2013 pracovaly na škole dva ateliéry, výtvarný
ateliér pod vedením Mgr.Vojmíra Křupky a ateliér módního navrhování pod vedením Ing. Marie
Kovalovské.
Na škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů. Do této funkce byla dne
1.9.2012 jmenována Mgr. Klára Slámová.
Celkové složení pedagogického sboru bylo ve školním roce 2012/2013 následovné: 8 učitelů
všeobecně vzdělávacích předmětů, 5 učitelů výtvarných předmětů a 8 učitelů odborných
předmětů. K celkovému počtu 21 kmenových učitelů byl na výuku předmětu Fotografie v praxi
zaměstnán 1 učitel externě na dohodu.
Dne 20.5.2013 odešla 1 vyučující odborných předmětů na mateřskou dovolenou.
Na provozním úseku nedošlo v průběhu školního roku 2012/2013 v oblasti personální
k žádným změnám.
b/ Údaje o kvalifikaci a pedagogické způsobilosti:
Příjmení, jméno, titul

Aprobace

Ve školním roce
2011/12 vyučoval/a

Vzdělání Úvazek

Vaňková Ivana PhDr.

CJL, NJ

NJ

VŠ

1

Čechová Blanka Ing.

Odborné předměty

ICT

VŠ

1

Ďuriš Jiří Bc.

Odborné předměty

PG, MPŘ, AMT, IMT

VŠ

0,57

Gajdová Petra Ing.arch.Mgr. Výtvarné předměty

DVK

VŠ

0,57

Hoplíčková Jarmila Ing.

EKO

VŠ

0,90

Janská Adéla, Mgr.art.

Výtvarné předměty

EK, AE, PRV,ICT, HOD,
RT
TCV, TPŘ, VPŘ

VŠ

0,86

Jedlička David Mgr.Ph.D.

Výtvarné předměty

FK, ZT

VŠ

0,57

Krejčí Jan Mgr.

MAT, FYZ

MAT, FYZ, ICT, ZEK

VŠ

1

Kovalovská Marie Ing.

Odborné předměty

TEC, ZT, HOD, MOT,

VŠ

0,95

Křupka Vojmír Mgr., MgA. Výtvarné předměty

TCV,VPŘ,TPŘ

VŠ

0,95

Mačáková Hana Ing.

Odborné předměty

STA, PRA, HOD, CHE

VŠ

0,71

Planičková Iveta Mgr.

VV, RJ

PG,NAO,FK,AJ,IM

VŠ

1

Praskačová Iveta Ing.

AJ

AJ

VŠ

0,86

Sedlářová Jaroslava Ing.

Odborné předměty

VŠ

1

Slámová Klára Mgr.

CJL, OBN

TM, PRA, MOT, RT,
HOD
CLJ, OBN, DEJ,

VŠ

0,95
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Snášel Jiří Mgr.

TEV, BV

TEV

VŠ

0,86

Švalbová Alice Mgr.

CJL, NJ

AJ

VŠ

0,86

Švecová Pavla Ing.

Odborné předměty

VŠ

0,95

Vacková Jarmila Ing.

Odborné předměty

VŠ

1

Zamykalová Věra Mgr.

CJL, NJ, RJ

KMO, PRA, KOS, IMT,
HOD
OTE, PZ, STA,PRA,
TEC, HOD
CJL, RJ, NJ

VŠ

1

Žáková Marie Ing.

Odborné předměty

VŠ

0,95

Andrýsek Lukáš

Odborné předměty

KMO, PG, MPŘ, MOD,
KOS
FP

SŠ

0,29

c) Absolventi - do 2 let praxe, jejich počet, kteří nastoupili na školu:
Tento školní rok
0

Minulý školní rok
1

d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli
Tento školní rok
Nastoupil 1
Odešel

Minulý školní rok
1

na jinou
školu
1

mimo
školství
0

na jinou
školu
0

mimo
školství
0

e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných
Tento školní rok
Důch. věk 0
Nekvalif. 0

Minulý školní rok
0
0

f) Nepedagogičtí pracovníci:
Pracovní zařazení
rozpočtářka
asistentka ředitele
uklízečka
uklízečka
školník
školník na sport. areálu
celkem

Úvazek
1,0
1,00
0,88
0,44
0,50
0,50
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Součástí školy je domov mládeže a školní jídelna. Údaje o pedagogických a nepedagogických
pracovnících těchto součástí školy jsou v samostatné kapitole.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet
Organizátor akce
pracovníků
EU peníze SŠ – seminář pro příjemce podpory 1.5
1
NIDV Olomouc
Metodické vzdělávání učitelů AJ – Metodika v praxi a
AMATE – Asociace
1
styly učení
metodiků
Vzdělávání pedagogických pracovníků v základních
Vzdělávací institut
3
ICT dovednostech
Prostějov
Inovace výuky československých a českých dějin 20.
FF UP Olomouc
století na SŠ v Olomouckém a Moravskoslezském
1
kraji
Další vzdělávání pro pracovníky škol a školských
Střední zdravotnická
zařízení v Olomouckém kraji v oblasti Integrovaného
1
škola Prostějov
záchranného systému
Městské divadlo,
Seminář pro nadcházející divadelní sezonu
1
Prostějov
Setkání pedagogů na novou filmovou sezónu
Kino Metro Prostějov
1
2013/2014
Pedagogickopsychologická
Setkání metodiků prevence
1
poradna
Olomouckého kraje
Nationale Agency,
Kontaktní seminář Leonardo da Vinci
1
Espoo, Finsko
Inovativní centrum
Microsoft Gym. J.
Blahoslava a Střední
Jarní novinky Microsoft pro školy
1
pedagogická škola
Přerov + AutoCont
CZ a.s.
Distanční vzdělávání a zahraniční stáže
Počet
Organizátor akce
pracovníků
Studium pro výchovné poradce
1
CŽV PF UP Olomouc
Český jazyk – učitelství pro SŠ
1
CŽV PF UP Olomouc
Informatika – učitelství pro ZŠ
1
CŽV PF UP Olomouc
Masarykův ústav
Rozšiřující studium – AJ
1
vyšších studií, Praha
Další vzdělávání vedoucích pracovníků
Počet
Organizátor akce
pracovníků
Školský management
1
FF UP Olomouc
Poradenské služby ve
školství, školení a
Změny v právních předpisech za poslední dva roky a
1
semináře - Bc. PhDr.
dokumentace školy
Monika Puškinová,
Ph.D., Šanov
Název semináře, kurzu
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Část IV
Výsledky výchovy a vzdělání
Výchovné působení
a/ Prospěch žáků na škole
Počet žáků
a
b
1.
49
60
2.
28
45
3.
38
28
4.
51
37
Celk.
166
170
Pozn: a – minulý šk.rok
Ročník

Prosp.s vyzn.
Prospělo
a
b
a
b
7
7
39
51
2
6
26
39
1
4
34
24
1
2
47
30
11
19
146
144
b – tento šk.rok

Neprospělo
a
3
2
0
0
3
0
3
5
9
7

Opakuje ročník
a
b
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0

b/ Vyloučení žáci a zameškané hodiny

Ročník
1.
2.
3.
4.
Celk.

Počet celkem
a
0
0
0
0
0

Z toho důvodů
prospěchu

b
0
0
0
0
0

Pozn: a-minulý šk. Rok

a
0
0
0
0
0

b
0
0
0
0
0

Z toho
z důvodů
chování
a
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Z jiných
důvodů
a
0
0
0
0
0

b
0
0
0
0
0

Průměrný počet
zameškaných
hodin na žáka
a
b
161,3 125,5
164,0 152,6
191,7 193,9
156,4 177,8
168,4 162,4

b-tento šk. rok

c/ Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013
Počet
Počet žáků
Neprospěli
opakujících
zk.
32
2
26
4
4
Ve školním roce 2012/2013 maturovalo ještě 8 žáků, kteří ukončili studium ve školním roce
2011/2012. 7 z nich neprospělo.
Prospěli
s vyznam.

Prospěli

d/ Snížený stupeň z chování
Stupeň chování
Druhý stupeň
Třetí stupeň

Tento škol. rok
Počet
Procento
2
1,1%
16
9,4%

Minulý škol. rok.
Počet
Procento
9
5,4%
15
9,0%
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e/ Celkový počet neomluvených hodin
Tento školní rok
972

Minulý školní rok
632

f/ Plnění učebních osnov a učebních plánů
Učební plány a osnovy byly ve všech ročnících splněny.
g/ Údaje o přijímacím řízení
1. kolo přijímacího řízení
Obor:
Počet
přihlášených

Počet
přijatých

Počet
nepřijatých

Přijatých na
odvolání

Multimediální
tvorba
Modelářství a
návrhářství
Užitá malba

59

30

24

11

Počet
odevzdaných
ZL
30

33

17

11

6

13

64

17

43

6

17

Celkem

156

64

78

23

60

Pozn.: V tabulce jsou uvedena odvolání vyřízena autoremedurou, KÚ OK řešil ještě 8 odvolání v oboru Užitá malba
a 2 odvolání v oboru Multimediální tvorba.

h/ Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením
Ve škole nejsou integrovaní žáci.
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Přehled přijatých žáků pro jednotlivé obory

Přehled žákůk kteří odvzdali zápisový lístek – po krajích
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Část V
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a dalších
kontrolách
Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena kontrola Českou školní inspekcí
Přehled kontrol ve školním roce 2012/2013
30. 1. 2013 - komplexní kontrola z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje
15. 1. 2013 - kontrola z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje zaměřená na kuchyň
19. 3. 2013 - kontrola z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje zaměřená na domov
mládeže

.
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Část VI
Výkon státní správy
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, eventuelně počet
odvolání proti tomuto rozhodnutí.
Rozhodnutí ředitele:
- o přijetí
- o nepřijetí
- o změně studijního oboru a přestupu
- o přerušení studia
- o opakování ročníku
- o povolení individuálního vzdělávacího plánu

Počet
82
56
7
2
0
1

Počet odvolání
0
32
0
0
0
0
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Část VII
1. Hodnocení oblasti výchovného poradenství ve školním roce
2012/2013
Na škole působí ve funkci výchovné poradkyně Mgr. Věra Zamykalová, která má pro výchovné
poradenství vystudovanou požadovanou kvalifikaci.
Pro výchovné poradenství byl v srpnu 2012 zpracován rámcový plán, který byl podle potřeby
modifikován a doplňován. Jeho náplň byla ve školním roce 2012/2013 průběžně plněna.
Žáci se zúčastnili např. těchto akcí:
-beseda Kriminalita mládeže/Policie ČR, /
- charitativní akce „Světluška“
- charitativní akce „Adra“
- přednáška E-Bezpečí
- přednáška na Úřadu práce Prostějov
- přednáška Zdravotnický systém v ČR
- přednáška IZS
V rámci systému primární prevence byli žáci v rámci výuky zejména společenskovědních
předmětů vychováváni ve všech oblastech prevence, tj.:
-drogová závislost, alkoholismus a kouření
-kriminalita a delikvence
-patologické hráčství /gambling/
-šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování
-xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
- interkulturní výchova
Je zřejmé, že patologické jevy v souvislosti s užíváním návykových látek se nevyhnou ani
střední škole designu a módy. V areálu školy je dodržován přísný zákaz kouření. Při užívání
ostatních návykových látek lze konstatovat, že situace na škole je pod kontrolou.
V průběhu školního roku spolupracovala výchovná poradkyně s vedením školy, s třídními
učiteli, vychovatelkami DM, s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, s rodiči,
s úřadem práce, s dalšími institucemi a odbornými firmami.
S metodikem prevence sociálně patologických jevů byla spolupráce velmi dobrá, Mgr. Slámová
se zapojovala do dění výchovného poradce a byla nápomocna VP.
V rámci výchovného poradenství výchovná poradkyně nabízela žákům individuální konzultace
a pomoc, které se velmi osvědčily:
-při volbě studijního oboru na VŠ a VOŠ ( Žákům 4. ročníku poskytuje výchovná poradkyně
poradenskou činnost pro volbu povolání. K tomuto účelu slouží nástěnka věnovaná
pomaturitnímu studiu ve 2. poschodí školy. Žákům 4. ročníku jsou předávány materiály
přicházející z VŠ a VOŠ a v případě zájmu jsou studentům poskytovány i speciální konzultace.
VP dělá nábor speciálního dvojčísla UN se seznamem VŠ a VOŠ v ČR, VP zjišťuje zájem žáků
o studium na VŠ a VOŠ, je zodpovědná za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek na VŠ a
VOŠ.)
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-při volbě povolání (ve školním roce spolupracovala VP s oděvními firmami, které hledaly
odborníky pro kvalifikovanou práci. Jejich nabídky předávala studentům.)
-při výběru dalšího studia nebo pracovního pobytu v zahraničí
-při řešení mimořádných osobních situací
-při řešení aktuálních výchovných a vzdělávacích problémů
-při volbě pracovního místa
VP dále organizovala:
-Dny otevřených dveří
-účast školy na burzách škol (Prostějov, Přerov, Olomouc, Šumperk, Vyškov, Jeseník)
-ve spolupráci s VP ZŠ náborové akce okresu Prostějov, Olomouc, Vyškov
-účast žáků 4. ročníků na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus (listopad 2012).
VP spolupracovala s třídními učiteli a vychovatelkami DM:
-projednávala pravidelně neprospívající žáky a navrhovala opatření na zlepšení prospěchu- 8x
-vedla evidenci slabých žáků s diagnostikovanými poruchami učení
-věnovala zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
-řešila kázeňské problémy a problémy žáků s neomluvenou absencí-10x
-řešila nevhodné chování žáků a porušení Školního řádu-17x
-upozorňovala na krátkodobou a vysokou absenci-15x, ve většině případů žáci s vysokou absencí
měli následně i problémy s prospěchem
-opakovaně řešila dodržování Školního řádu v souvislosti s omlouváním nepřítomnosti ve škole20x
-upozorňovala na nevhodné chování žáků ve vyučování a o přestávkách-12x /oproti minulému
roku došlo k nárůstu nevhodného chování mezi spolužáky a žáků ve vztahu k vyučujícím,
zvýšila se závažnost projevů nevhodného chování na akcích pořádaných školou/,
- se žáky a jejich zákonnými zástupci řešeno nevhodné chování, vulgární výrazy, opakované a
provokativní chování ve vyučování, záměrné narušování výuky,
-pohovory s rodiči-18x, rodiče zváni k řešení problémů s vysokou absencí, záškoláctví,
nevhodného chování, špatného prospěchu, apod.
VP ve spolupráci s vedením školy:
-připravovala návrhy pro aktualizaci Školního řádu a Pravidel pro hodnocení výsledků a
vzdělávání žáků
-spolupracovala na koncepci nových oborů
-konzultovala individuální studijní plány pro žáky
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2. Hodnocení oblasti činnosti metodika prevence sociálně
patologických jevů ve školním roce 2012/2013
Na škole působí metodička prevence Mgr. Klára Slámová, která úzce spolupracuje s výchovnou
poradkyní. Výchovná poradkyně a metodička prevence spolu velmi dobře komunikují, vzájemně
spolupracují a radí se o konkrétních problémech. V září byl zpracován plán metodika prevence,
který byl postupně naplňován a doplňován o další akce.
Metodička prevence se zúčastňuje pravidelně setkání metodiků prevence v Prostějově (2krát
ročně). Setkávají se i na různých školeních a seminářích, které se vztahují k problematice.
Například školení v zařízení Podané ruce.
Spolu s třídními učiteli sleduj e chování problematických žáků, věnuje zvýšenou pozornost
žákům s rizikovým chováním, sleduje zneužívání návykových látek a ostatního deviantního
chování. V období školního roku 2012/2013 se žádné závažné přestupky neřešily. Spolu
s výchovnou poradkyní a třídními učiteli jsme se zabývali menšími kázeňskými přestupky a
potýkali jsme se s vyšší absencí. Metodička prevence poskytla rady konkrétním rodičům, kteří
se zajímali o možnost nechat testovat své děti na přítomnost drog. Daný problém byl
konzultován s K-centrem a se sdružením Podané ruce. Dále spolupracujeme s Pdf UP Olomouc.
V rámci projektu E- Bezpečí studentům přiblížili problematiku kyberšikany, kybergroomingu,
stalkingu atd.
V občanské nauce byli žáci v rámci prevence seznámeni s dopady drogových závislostí,
alkoholismu, kouření, šikanování, projevy rasismu, xenofobie atd. V prvním ročníku se se
studenty zabýváme etickou výchovu, kde probíráme témata jako zdravý životní styl, drogy,
závislosti, návykové chování a peer programy.
V rámci systému primární prevence byli žáci v rámci výuky zejména společenskovědních
předmětů vychováváni ve všech oblastech prevence, tj.:
- drogová závislost, alkoholismus a kouření,
- kriminalita a delikvence,
- patologické hráčství /gambling/,
- šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování,
- xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus,
- interkulturní výchova.
Osvědčila se také úzká spolupráce s Klubem přátel rodičů, se žákovskou samosprávou na
škole a třídními učiteli a především pedagogicko-psychologickou poradnou.
Je zřejmé, že patologické jevy v souvislosti s užíváním návykových látek se nevyhnou ani
Střední škole designu a módy. V areálu školy je dodržován přísný zákaz kouření. Při užívání
ostatních návykových látek lze konstatovat, že situace na škole je pod kontrolou.
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Část IX
Přehled pořádaných akcí ve školním roce 2012/2013
září

Adaptační kurz (1. ročník)
Výstava stART - SŠDAM
Akce – Studenti čtou a píší noviny (2. ročník)
Přednáška – Zdravotnický systém ČR (3. + 4. ročníky)
Exkurze do městské knihovny (1. ročník)
Výstava – Mistři plakátu (2. ročník)
Charitativní akce - Světluška

říjen

Výstava - Česká grafika (1. ročník)
Výstava – Typografie - Wagner (1. ročník)
Exkurze do Britského centra Olomouc, knihovny na Zbrojnici a arcibiskupského
paláce Olomouc (3. + 4. ročník)
Výstava – Plastiky, Muzeum Prostějov (1. ročník)
Divadelní představení - Nahý Wolker (3. + 4. ročník)
Veletrh vzdělávání Gaudeamus, Brno (4. ročník)
Akce - Studenti čtou a píší noviny (2. ročník)
Den otevřených dveří

listopad

Burza škol Prostějov, Přerov, Šumperk, Vyškov, Olomouc, Jeseník
Exkurze – Komerční banka (4. ročník)
Exkurze WESTEC 2012 – Pfaff service (všechny ročníky oboru Modelářství a
návrhářství oděvů)
Filmové představení – Nedotknutelní (1. – 4. ročník)
Dny otevřených dveří
Jazykové divadelní představení (AJ), (1. – 4. ročník)
Přednáška – Finské školství (1. – 4. ročník)
Beseda – Rady začínajícím milencům (1. ročník)
Beseda – Drogová problematika (1.- 2. ročník)
Projektový den
Soutěž Sapere – Zdravý životní styl (1. – 4. ročník)
Recitační soutěž Olomouckého kraje (1. ročník)
Charitativní akce – Šance (2. ročník)
Soutěž – JUNIOR DESIGN FEST 2012, Bratislava

prosinec

Vzdělávací exkurze – Vánoční Vídeň (výběr žáků všech ročníků)
Divadelní představení – Louskáček (1. + 2. ročník)
Maturita na nečisto (testování 4. ročníků CJL, AJ, MAT)
Zpěvy na schodech (4. roč.)
Vánoční volejbalový turnaj
Školní kolo olympiády v ČJ
Exkurze – Grafické studio Cheops, Prostějov (3. ročník)
Vánoce v lidových řemeslech – výstava Duha (1. + 2. ročník)
Výstava – Fotografie, Velká Bystřice a Muzeum Olomouc (2. ročník)

leden

Reprezentační ples SŠDAM (Národní dům Prostějov)
Anglický jazyk - školní kolo olympiády (výběr žáků)
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Obhajoby klauzurních prací (2. + 3. ročník)
Talentové zkoušky
únor

Veletrh Syl a Kabo, Brno (2. ročník)
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce (účast žáků)
Exkurze – Úřad práce Prostějov (3.ročník)
Den otevřených dveří

březen

Exkurze – Arcidiecézní muzeum, Olomouc (3. ročník)
Přednáška -E-bezpečí (1. ročník)
Přednáška – Rakovina děložního čípku (1. ročník)
Anglický jazyk - okresní kolo olympiády (výběr žáků)
Filmové představení – Expediční kamera (2. ročník)
Exkurze – Integrovaný záchranný systém, Prostějov (3. ročník)
Soutěž – Finanční gramotnost (3. ročník)
Okresní kolo olympiády v ČJ
Akce – Studenti čtou a píší noviny (2. ročník)
Velikonoce v lidových řemeslech – výstava Duha (1. + 2. ročník)

duben

Beseda – Živnostenské podnikání, Úřad práce Prostějov (3. ročník)
Předkolo soutěže Doteky módy (SŠDAM)
Galavečer Doteky módy (Městské divadlo Prostějov)
Soutěž – V Olomouckém kraji jsem doma a vždy budu!
Přednáška – Tomáš Pospíšil - absolvent a módní návrhář (3. ročník)
Soutěž – Debatiáda, Olomouc (4. ročník)
Soutěž – EUROTIME 2013 (2. ročník)

květen

Majáles – (1. – 4. ročník)
Účast v soutěži Prostějovská Zlatá jehla (Společenský dům Prostějov)
Přednáška – Úřad práce Prostějov (3. ročník)
Přednáška – Tomáš Pospíšil - absolvent a módní návrhář (3. ročník)
Filmové představení - Bídníci (1. – 3. ročník)

červen

Exkurze - Hvězdárna Prostějov (1. ročník)
Školní výlety (1. – 3. ročník)
Setkání se senátorem v Praze – cena za vítězství v esejistické soutěži
Exkurze do Botanické zahrady Prostějov (1.A)
Akce - Wolkerův Prostějov
Klauzurní den
Beseda – Lukáš Macháček – absolvent a módní návrhář (1.- 4. ročník)
Exkurze – Univerzita T. Bati ve Zlíně
Exkurze - Osvětim
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Část X
Zpráva o činnosti MODELOVÉ TVORBY, soutěže a další
významné akce školy ve školním roce 2012/2013
Letošní školní rok byl pro tradici Modelové tvorby na škole přelomový. Modelová tvorba jako
povinný předmět pro žáky v zaměření design oděvů v oboru Oděvnictví probíhala ve své tradiční
podobě naposledy.
Z obou tříd 4.A a 4.B se vytvořila jedna skupina, která pracovala pod vedením ing. Sedlářové a
ing. Kovalovské . Záměrem bylo vytvoření přehlídkových kolekcí , přičemž každý žák vytvořil
svůj vlastní model, k němu přiložil dokumentaci a před komisí ho obhájil.
Přehled akcí školy, na kterých se podílela skupina Modelové tvorby:
7.11.2013 BURZA ŠKOL – Prostějov, Společenský dům
- již tradičně byl předveden průřez tvorbou žáků s cílem zaujmout budoucí možné studenty a
motivovat ke studiu na škole
12.4.2013 DOTEKY MÓDY předkolo:
Předkolo DM se uskutečnilo v prostorách školy. Prezentace probíhala v ateliéru č.2. Odborná
komise vybírala to nejlepší z přihlášených kolekcí do galavečera.
Účastníci z řad našich studentů:

autorka: Jana Šalíková

autorky: Leblochová, Střídová

autorka: Daniela Valová
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16.4. 2013 OBHAJOBY ABSOLVENTSKÝCH VÝROBKŮ 4. ROČNÍKŮ:
- se uskutečnili na učebně č.10 a byli zakončením celoroční práce MOT žáků 4. ročníků,
kteří se zaměřují na design oděvů. Studenti měli za úkol prezentovat svůj výrobek před
odbornou komisí. Komise posuzovala dodržení zadání, kreativitu, zpracování i odborné
vyjadřování a úroveň přiložené dokumentace.

obhajoby žáků 4.A a 4.B
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26.4.2013 DOTEKY MÓDY GALAVEČER Divadelní sál Národního domu Prostějov.
Program třináctého ročníku byl opět nabitý módou, množstvím nápadů a zajímavostí.
Škola se prezentovala přehlídkou, sestávající z nových modelů žáků 4. ročníků. Program
doplňovali svými novými kolekcemi i známý návrhář Petr Kalouda a prostějovská rodačka
Yvona Leitnerová. Oba byli členy poroty, která vybírala z 15 soutěžících ty nejlepší.
Moderátorem večera byl Jan Čenský.

Moderátor večera - Jan Čenský

Módní přehlídka školy

Soutěž oděvů
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Yvona Leitnerová se svými modely

Návrhář Petr Kalouda a jeho kolekce

Vyhlašování výsledků
soutěže

Josef Konečný a jeho vítězná kolekce
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16.5.2013, PROSTĚJOVSKÁ ZLATÁ JEHLA –společenský dům Prostějov
Dvanáctý ročník této soutěže měl již tradičně vysokou úroveň. Soutěžilo se ve třech kategoriích
pro školy a jedna kategorie byla určená pro jednotlivce. SŠDAM soutěžila v kategorii „Zkrocení
zlé ženy“ s kolekcí „Zlatíčka“ Kolekce zůstala tentokrát bez ocenění.

Zlatíčka

V kategorii jednotlivců „Elipsa“ si vyzkoušela svoje síly Radka Klouparová ze 3.B s kolekcí
„Encaje place“ (bez ocenění).
Do náplně práce Modelové tvorby patří i zajišťování materiálů. Tradičně a spolupracuje
s firmami, které sponzorsky poskytují materiály pro tvorbu žáků. Patří sem především firma Cíl.
Podšívky dodává firma Toray, dobře využitelné materiály poskytuje několik let firma Buxton
Pickles. Ochotně přispěla i firma PCX dodávkou košilovin.
Pro zajišťování dobré prezentace módních přehlídek jsme využili pomoci bývalé
manekýnky Radky Koskové, která provedla instruktáž pro začínající modelky.
Do náplně práce MOT tvorby již tradičně patří podpora charitativních akcí. Letos jsme vyrobili
maskota – kapku, pro zdravotnickou akci společnosti Agel pro děti. Tradičně proběhla módní
přehlídka pro domov důchodců, půjčování modelů pro fotografování, zajišťování výzdoby pro
dny otevřených dveří školy aj.
V novém učebním programu modelářství a návrhářství oděvů jsou vytvářeny nové postupy
spolupráce mezi výtvarnou částí výuky a hotovení modelů.
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Soutěže ve školním roce 2012/2013
1.

Výtvarná soutěž – JUNIOR DESIGN FEST 2012
Dne 12.11.2012 se v prostorách galerie Slovenského rozhlasu v Bratislavě uskutečnila
vernisáž výstavy JUNIOR DESIGN FEST 2012. Mezi vystavovanými uměleckými
školami ze Slovenska, České republiky, Slovinska, Maďarska a Rakouska se práce
studentů SŠDAM neztratily a žáci důstojně reprezentovali jméno naší školy.

2.

Ekonomická soutěž – Finanční gramotnost
Každoročně se žáci naší školy účastní soutěže ve finanční gramotnosti, kterou pořádá
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V tomto školním roce žáci obsadili 2.
místo v krajském kole této soutěže.
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3.

Soutěž ve zdravém životním stylu - celoevropský projekt SAPERE
Žákyně Pavlína Hrubá, Nikola Hasníková, a Monika Cupalová obsadily 5. místo v
krajském kole soutěže o zdravém životním stylu, která prověřila jejich znalosti v oblasti
zdraví, stravování a nutričních návycích.

4.

Esejistická soutěž – V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu!
Studentky 3. ročníku - Radomíra Klouparová a Barbora Pospíšilová se zúčastnily
2. ročníku esejistické soutěže „V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu!“,
kterou pořádala Moravská vysoká škola Olomouc. Studentky si mohly vybrat ze 4 témat
a nakonec se rozhodly pro esej na téma „Naše cesta jsou inovace“. 9.4.2013 se studentky
zúčastnily slavnostního vyhlášení soutěže, které proběhlo v kongresovém sále Pegasus v
budově Regionálního centra v Olomouci. Celkem mezi sebou soutěžilo 56 týmů z 18
středních škol z Olomouckého kraje. Z každého soutěžního tématu byly vybrány tři
nejlepší práce, každý vítězný tým byl oceněn hodnotnou cenou. Ing. Martin Tesařík,
senátor pro Olomouc a okolí, vyhlásil speciální „Cenu senátora“, kterou získaly právě
naše studenty. Dostaly diplom a cestu do Prahy za panem senátorem na netradiční
návštěvu – prohlídka senátu a oběd se senátorem.
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Významné akce školy ve školním roce 2012/2013
1.

Evropa ve škole, škola v Evropě - projektový den
Cestování po evropských zemích zažili studenti v úterý 27.11.2012. Škola tento den
uspořádala pro studenty středních a základních škol projektový den s názvem Škola v
Evropě, Evropa ve škole. Jednotlivé třídy se proměnily v evropské státy, ve kterých se
studenti mohli dozvědět prostřednictvím krátké projekce připravené studenty SŠDAM
zajímavosti ze života jednotlivých evropských států, něco o historii, tradicích a národních
zvyklostech. Při svém cestování Evropou návštěvníci narazili také na Eiffelovu věž,
šikmou věž v Pizze, vychutnali atmosféru francouzské kavárny a pochutnali si na
kulinářských výrobcích typických pro jednotlivé země. Celou akci připravili ŽÁCI
ŠKOLY ve spolupráci s Domem zahraničních služeb v Praze a agenturou NAEP. Akce se
zúčastnilo kolem 200 žáků z prostějovských středních a základních škol. Pro pedagogy
těchto škol připravila agentura NAEP krátkou informativní přednášku o možnostech
celoživotního vzdělávání v rámci Evropských grantů.

2. Vzdělávací exkurze – předvánoční Vídeň
Žáci 1. a 2. ročníků se 13.12.2012 zúčastnili poznávacího zájezdu do Vídně. Program
zájezdu zahrnoval komentovanou prohlídku centra města, návštěvu vánočních trhů,
návštěvu Umělecko-historické muzeum Marie Terezie a klenotnice v Hofburgu.
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3. Studentský MAJÁLES 2013
Žáci SŠDAM zvítězili v kategorii nejlepší vystoupení na prostějovském Majálesu 2013.
Vystoupení pojmenovali "We love rock". Žáci tak obhájili loňské vítězství ve stejné
kategorii a potvrdili roli favoritů.

4. Cena FAIR-PLAY
Dne 19. března 2013 pozval ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala naše studenty
Roberta Rullu a Michala Zatloukala do Prahy. Studenti poskytli pomoc ženě ležící na
železničním přejezdu, která si zaklínila nohu v kolejišti v okamžiku, kdy závory již byly
spuštěny, a blikalo výstražné zařízení. Za tento čin jim ministr školství udělil Školní cenu Fair
play Českého olympijského výboru 2012.
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Část XI
Projekty ve školním roce 2012/2013
1) EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM
(projekt v rámci OP VK – individuální projekty 1.5)
Škola od 1.9.2012 realizuje projekt s názvem Inovace a zkvalitnění výuky na SŠDAM
podpořený v rámci OP VK, oblast podpory 1.5. Pro projekt byly vybrány klíčové aktivity šablony zaměřené na zkvalitnění výuky Českého jazyka a Anglického jazyka, na zlepšení
kompetencí žáků v oblasti ICT a v oblasti odborných předmětů. V průběhu školního roku se
podařilo vytvořit a ve výuce ověřit šablony zkvalitňující výuku čtenářské gramotnosti a
informační gramotnosti v rámci Českého jazyka a literatury. Uvedená klíčová aktivita
obsahovala dvě sady vzdělávacích materiálů po 32 výukových materiálech. Celkově učitelé
vytvořili 64 výukových materiálů pro oblast I/2.

2)

CHANCE TO WORK AND LEARN TOGETHER IN EUROPE
(projekt Leonardo da Vinci – partnerství)

O tento projekt škola žádala již v loňském školním roce. Protože nebyl schválen z důvodu
nedostatku financí na straně České národní agentury, podala škola novou projektovou žádost.
Koordinující stranou projektu se staly Kanárské ostrovy, partnery pak Francie, Rumunsko, Itálie
a Česká republika. Tento projekt měl umožnit lidem ve věku 15-19 let rozvíjet svou kreativitu,
nápady a kulturu za hranice své země. K tomu mohou využít módu, kosmetiku, úpravu vlasů,
což jim pomůže v navázání kontaktů a dorozumění se a pochopení se mezi ostatními obyvateli
Evropy.
Tento projekt byl Českou národní agenturou schválen.

3) STUDENTS´ MOBILITY
Na základě navázaných kontaktů v rámci mezinárodní konference ve finském Espoo, byla škola
kontaktována pro zajištění měsíční stáže dvou studentek oboru Oděvnictví. Tyto studentky
budou vyslány v měsíci listopadu 2013 svojí domovskou Technical and Vocational school in
Espoo, aby získaly odborné zkušenosti na naší škole.
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Část XII
Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Spolupráce s odborovou organizací
Na škole je zřízena jedna odborová organizace v rámci ČMOS.
Tato organizace má své volené orgány, předsedou je Ing. Jaroslava Sedlářová. Spolupráce vedení
školy s odborovou organizací není formální, odborová organizace se aktivně podílí na činnosti
školy.
Spolupráce se školskou radou ve školním roce 2012/2013
Školská rada se sešla ve školním roce 2012/2013 oficiálně celkem třikrát. Na prvním setkání
schválila výroční zprávu školy a seznámila se s úpravami školního řádu a pravidly pro hodnocení
prospěchu a chování. Na svém druhém setkání byla seznámena s přípravou soutěže Doteků
módy a přípravou maturitních zkoušek. Na svém posledním setkání schválila úpravu ŠVP.
Členové rady se aktivně účastnili všech akcí, které škola v průběhu školního roku pořádala, jako
byla vernisáž výstavy fotografií žáků SŠDAM stART, která proběhla v září 2012, dále v lednu
2013 se členové rady zúčastnili reprezentačního plesu školy a dubnu přijali pozvání
na galavečer soutěže Doteky módy. Spolupráce školské rady se školou je na velmi vysoké
úrovni. Členové se o dění školy zajímají a aktivně se účastní nejen pravidelných schůzek školské
rady, ale i dalších akcí pořádaných školou a přispívají svými zkušenostmi i radami.
Spolupráce s Klubem přátel školy při SŠDAM
Klub přátel školy tvoří tradiční základ pro spolupráci s rodiči. Dne 4. října 2012 proběhla valná
hromada KPŠ , na které se vyhodnotil plán práce klubu za minulý školní rok. Na této valné
hromadě byl doplněn volbou výbor KPŠ. Za odstupující členku výboru Ing. Marii Kovalovskou
byla valnou hromadou zvolena do výboru KPŠ Ing. Pavla Švecová. Valná hromada dále
odsouhlasila rozpočet na rok 2012/2013, výši členského příspěvku a plán práce na rok
2012/2013.
Výbor klubu rodičů se sešel s ředitelkou školy dle plánu celkem třikrát za školní rok a podílel se
na organizaci akcí pořádaných školou (ples školy, Doteky módy).
Spolupráce se žákovskou samosprávou
Vedení školy se sešlo ve školním roce 2012/2013 celkem 5x se zástupci tříd, tak jak stanovil
plán. Na těchto setkáních byly řešeny problémy týkající se běžného školního života, žáci
přicházeli s vlastními konstruktivními nápady v oblasti volnočasových aktivit, režimu dne a
řešili se i problémy týkající se vzdělávání. Díky spolupráci se žákovskou samosprávou funguje
na škole dobře facebook, za zmínku stojí i dobře zorganizované vystoupení na studentském
majálesu. K organizaci plesu byl ustanoven plesový výbor, který se scházel s vedením školy
ještě nad rámec těchto schůzek. Ze schůzek vedení školy se samosprávou jsou vedeny zápisy a
plnění závěrů, které vznikají po jednotlivých setkáních, je následně kontrolováno.
Spolupráce s firmami a institucemi
Škola spolupracovala ve školním roce především s oděvními firmami. Je to dáno především
tradicí školy zaměřené na oděvnictví a navrhování. Škola má už dlouhodobě vybudované vztahy
s firmou Koutný, VD Cíl, Vespa, s.r.o., Buxton Pickles, s.r.o. V letošním roce jsme nově
navázali vztahy s firmou Grand Corporation s.r.o. Spolupráce probíhá formou organizování
souvislé provozní praxe pro žáky, formou besed pro studenty, odborní učitelé mají možnost
konzultací s odborníky ve firmách, což jim umožňuje v praxi sledovat nejmodernější technologie
a poznatky a uplatnit je následně při výuce odborných předmětů. Firma rovněž poskytují škole
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materiál pro zhotovování vzorníků a cvičných prací. Firmy rovněž komunikují s výchovným
poradcem v rámci možného dalšího uplatnění absolventů.
V souvislosti se zaváděním nových oborů Užitá malba a Multimediální tvorba a tvorbou ŠVP
pro tyto obory škola úzce spolupracovala s odborníky z oblasti reklamy, se SUPŠ v Uherském
Hradišti, a bytovými architekty, designéry a fotografy. V tomto školním roce jsme navázali
kontakty se Školou úžitkového výtvrnictva Josefa Vydru v Bratislavě a s fakultou
multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Úzce spolupracujeme také s výchovnými poradci základních škol a s pedagogicko–
psychologickou poradnou. Pracovníci poradny pořádají na úvod každého školního roku pro žáky
prvních ročníků adaptační kurz.
Na velmi dobré úrovni je tradičně spolupráce s městem Prostějov. Město podporuje finančně
školu při pořádání akce Doteky módy.
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Část XIII
Domov mládeže
1. Statistické údaje
Kapacita: 66 ubytovacích míst
Počet přijatých k 31.10.2012
Z toho:

66 žáků

ŠDAM ........................................ 46 dívek
SZŠ ............................................... 9 dívek
TRIVIS ....................................... 10 dívek
Art Econ ....................................... 1 dívka

Byli ubytováni všichni žadatelé.
Na DM pracovaly 3 výchovné skupiny.
Na jednu výchovnou skupinu připadlo 22 žáků.
Počet integrovaných žáků se zdravotním hendikepem: 0
Údaje o pracovnících DM:







3 vychovatelky, plně aprobované
1 asistent pedagoga na noční služby
vychovatelky - délka praxe:
Špačková E.
26 let
Ondrouchová A.
8 let
Malíková Z.
7 let
počet studujících zaměstnanců: 0
počet ostatních zaměstnanců DM k 31.10.2012 – 2

Nepedagogičtí pracovníci
a) domov mládeže
Pracovní zařazení
rozpočtářka
uklízečka

úvazek
0,5
0,88

b) školní jídelna
Pracovní zařazení
vedoucí ŠJ
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka

úvazek
1
1
1
1
1
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2. Hodnocení úspěšnosti rámcově vzdělávacího programu DM
Cílem výchovné práce byl rozvoj osobnosti každé žákyně s ohledem k individualitě. Důraz
byl kladen na nediskriminační přístup a vzájemnou ohleduplnost a spolupráci.
Při každodenní výchovné práci bylo hlavním cílem vytváření kladných vztahů v kolektivu,
vzájemné úcty a respektu. Žákyně se učily odpovědnosti za vlastní konání a přijímání
důsledků vlastního rozhodnutí. Pro aktivní odpočinek a seberealizaci bylo vytvářeno příznivé
relaxačně zdravotní prostředí. Žákyně byly vedeny k aktivitě a různorodé činnosti.
Přes veškerou snahu vychovatelek se však některé žákyně nezapojovaly do společenského
nebo sportovního dění a byly spíše pasivní. Většina žákyň však aktivně spolupracovala a
podílela se na akcích DM.
Ověřenou zájmovou činností, která je stále ve velké oblibě je kroužek keramiky a zumby,
společné návštěvy studentského divadla Point a bazénu v Městských lázních. Vychovatelky
ve své každodenní činnosti uplatňovaly jednotlivé klíčové kompetence.
Průběžně byla prováděna prevence zaměřená na sociálně patologické jevy. Nejvíce jsme se
zaměřili na kouření. Maximální pozornost byla věnována studiu a doučování, pomoci při
přípravě do školy u slabších žáků. V této oblasti pracoval kroužek anglického jazyka
a doučování literatury v domovní knihovně.
Závažnější problémy se nevyskytly, drobné přestupky jsme řešili individuálně na místě. VŘ
byl plněn.

3. Údaje o mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivitách
K dosažení plánovaných cílů jsme tradičně využívali individuální a skupinové pohovory,
diskuse, besedy, kvízy, společné akce, zájmové kroužky.
Na DM pracovaly tyto kroužky:
- keramický,

-

malování na hedvábí,
dovedných rukou,
zumba,
stolní tenis,
biliard,
stolní fotbal,
pečení perníčků
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Dvanáct žákyň navštěvovalo pravidelně individuální zájmové aktivity ve městě.
Veřejně prospěšná práce a environmentální výchova:
- úklid a péče o okolí DM, dvůr.
Besedy a přednášky
- Jak se efektivně učit? – pro 1. ročníky (psycholožka z PPP)
- Zdravý pohyb
- Skupinové besedy – prevence proti negativním jevům - zejména kouření
- Beseda s vizážistkou - Barevná typologie
- Práce městské policie - Městská policie
- Beseda o dobrovolnictví

-

Přednáška gynekologa – péče o zdraví, prevence, sexuální výchova
Kurzy tance a společenského chování – 2. ročníky
Individuální kurzy autoškoly

Prezentace DM
- Mikulášská besídka v Dětském domově
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-

Besídka - Domov důchodců, Nerudova ul., Prostějov
(Příprava a předvedení vánočního programu s módní přehlídkou, předání vyrobených
dárečků)

-

Návštěva Dětského domova s vánočním programem a dárečky

-

Výroba keramických dárečků pro zaměstnance školy a DM
Výstavka výrobků vytvořených žákyněmi DM - výzdoba chodeb DM
Burzy škol
Sportovní odpoledne v Dětském domově, hry, soutěže - 12.6.2012
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-

Spoluúčast na soutěžích: Doteky módy (SŠDAM) a Zlatá jehla (Art Econ)

Žákovská samospráva DM aktivně po celý rok spolupracovala s vedením DM.

4. Ostatní
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
 Seminář práce na keramickém kruhu a práce s keramikou – Malíková, Špačková
 Interaktivní program k posílení primární prevence patologických jevů při práci s mládeží Špačková
 sebevzdělávání – odborná literatura – všichni pracovníci
Kontrolní a inspekční činnost:
Pedagogická inspekce – samostatně na DM nebyla provedena.
Kontroly: BOZP, PO – čtvrtletně.
Spolupráce DM s partnery:
Spolupráce s vedením škol a třídními učiteli všech ubytovaných žáků byla na dobré úrovni.
Snažili jsme se rovněž o častý kontakt s rodiči ubytovaných žáků - počáteční schůzka rodičů
s vedením DM, telefonicky, písemně.
Dále jsme spolupracovali s Domovem důchodců v Nerudově ul., s DDM a s hvězdárnou, DD.
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Závěr
Hodnocení školního roku 1012/2013
Ve školním roce 2012/2013 měla naše škola ve vzdělávací nabídce tyto 4 obory – obor
Oděvnictví, Multimediální tvorba, Užitá malba a Modelářství a návrhářství oděvu. Tento školní
rok je specifický v oblasti nabízených oborů tím, že obor Oděvnictví vystudovali jeho poslední
absolventi, kteří složili v květnu 2013 maturitní zkoušku. V nižších ročnících se obor
Oděvnictví už nevyučuje, takže výuka tohoto tradičního oboru končí. Důvodem je nedostatečný
zájem ze strany uchazečů o studium. Pokračovatelem oděvní tradice naší školy je obor
Modelářství a návrhářství oděvů. Jedná se o obor umělecký, přijetí uchazeče na tento obor je
podmíněný talentovou zkouškou. Škola se tak vymezila k ostatním středním školám
v Olomouckém kraji nabídkou pouze uměleckých oborů.
Tomuto záměru stát se uměleckou školou je podřízena i personální politika školy. Vzhledem
k tomu, že v učebních plánech nových oborů je převaha výtvarných předmětů a předmětů
z oblasti ICT spojené s multimediální tvorbou, a s ohledem na to, že v uměleckých oborech je
nutné pracovat s žáky v menších skupinách, rozrostl se pedagogický sbor naší školy v září 2012
o nové pedagogické pracovníky: absolventa fakulty multimediálních studií ve Zlíně
s dlouholetou praxí v oblasti reklamy, fotografa, který zajišťuje výuku předmětu Fotografie
v praxi, architektku a výtvarníka. Další dva výtvarníci, kteří v předchozím školním roce
vyučovali na částečný úvazek, začali v tomto školním roce pracovat na plný úvazek.
Současně jsme začali uvádět do života myšlenku, nahradit metodická sdružení odborných
předmětů ateliéry, tak jak je na uměleckých školách tradicí.
Záměr vybudovat nové obory na škole musí být podpořen i materiální stránkou. Za tímto účelem
jsme vybudovali fotoateliér a další výtvarný ateliér. Oba jsou umístěny ve 3. podlaží, vznikly
přepažením původní dílny. Veškeré stavební úpravy – vybudování přepážky, elektroinstalace –
zajistilo město Prostějov, které je majitelem budovy. Vnitřní vybavení obou ateliérů jsme pořídili
z rozpočtu školy.
Nové obory obohatily náš školní život ještě dalším elementem, což jsou komisionální zkoušky,
které mají podobu klauzurních prací. Prezentace klauzurních prací proběhla každé pololetí a
měla podobu módní přehlídky na chodbách školy a na učebně 4, výstavy obrazů a objektů
v obou ateliérech. Zavedli jsme tradici klauzurního dne, aby všichni žáci měli možnost zhlédnout
práce spolužáků nejen stejného oboru, ale i z dalších oborů, které se na škole studují. Myslím, že
klauzurní den byl velmi zdařilý. Prezentace žáků byly na velmi dobré úrovni a odhalily směr,
kterým se škola vydala. Velký dík za organizaci a realizaci celého projetu patří vyučujícím
výtvarných předmětů.
Úspěch klauzurního dne motivoval další kolegy, kteří na závěr roku uspořádali prezentace prací
z předmětů, ve kterých není povinná komisionální zkouška a prezentace z průběhu praxe
studentů. I tento den doufám započal tradici v moderních dějinách naší školy, protože je to
nejlepší způsob vzájemného poznávání ve vztahu mezi žáky, ale i ve vztahu mezi pedagogy a
žáky uvnitř školy.
Navenek se škola prezentovala následujícími akcemi. Již tradičně proběhl v dubnu v Městském
divadle v Prostějově 13. ročník soutěže Doteky módy. V květnu se rovněž tradičně zúčastnili
žáci majálesu a získali 1. místo za své vystoupení stejně jako v loňském roce. Nově jsme zahájili
tradici výstavy prací žáků (obrazů, fotografií) v kině Metro v Prostějově s názvem stART.
Výstava se bude konat pravidelně na přelomu měsíce září a října. Dalším významným projektem
v letošním roce byla akce Evropa ve škole, škola v Evropě, kterou jsme uspořádali ve spolupráce
s Domem zahraničních služeb v rámci programu NAEP.
Úspěšní jsme byli rovněž při náboru uchazečů. Z celkového počtu 119 přihlášených jsme na
základě talentové zkoušky a prospěchu na základní škole přijali 60 žáků. Méně úspěšná pro nás
byla státní maturitní zkouška. Z 37 studentů bylo k maturitě připuštěno pouze 32, z toho 4
studenti u maturity neuspěli.
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Závěrem lze říci, že letošní školní rok byl naplněn úsilím o to, aby nové studijní obory, které
jsme zařadili do naší vzdělávací nabídky, dosáhli vysoké kvality jak v oblasti personální, tak i
materiální a abychom vychovávali absolventy, kteří úspěšně obstojí před silnou konkurencí na
trhu práce.
Ivana Vaňková
ředitelka školy
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