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
Školní jídelna

103031561
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

Telefon:

582 346 711, 582 346 722

Fax:

582 339 767

E-mail:

info@ssdam.cz

www:

www.ssdam.cz

Studijní obor:

82-41-M/07
82-41- M/01
82-41-M/17

Školská rada:

zřízena rozhodnutím Olomouckého kraje dne 1.1.2015

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. Ivana Vaňková – ředitelka školy
Ing. Bc. Blanka Čechová – zástupkyně ředitelky školy
Školská rada
Školská rada při Střední škole designu a módy Prostějov byla zřízena rozhodnutím zřizovatele
školy s účinností od 1.1.2015, má 6 členů. Ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona
č. 561/2004 Sb.
Členové školské rady:
Zákonní zástupci nezletilých žáků
Luděk Janeček
Vít Albrecht

zákonný zástupce
zákonný zástupce

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

učitelka
učitelka

Zástupci zřizovatele:
RNDr. Alena Rašková
Ing. Petra Koutná

primátorka statutárního města Prostějov
manažerka firmy Koutný a.s.
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Část II
Seznam studijních oborů a přehled učebních plánů, platnost ŠVP

Kód a 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 (2. - 4. ročník) 1.9.2015 (1. ročník)
Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu, platného od 1.9.2010 počínaje
2. ročníkem. Výuka 1. ročníku probíhala dle nových upravených 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 a 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 (2. – 4.ročník) 1.9.2015 (1.ročník)
Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu, platného od 1.9.2011 počínaje
2. ročníkem. Výuka 1. ročníku probíhala dle nových upravených 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.

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
Platnost od:
1.9.2011 (2. – 4.ročník) 1.9.2015 (1.ročník)
Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu, platného od 1.9.2011 počínaje
2. ročníkem. Výuka 1. ročníku probíhala dle nových upravených 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. Bc. Blanka Čechová. Ve funkci výchovné poradkyně působí
Mgr. Klára Machová.
Ve školním roce 2015/2016 ve škole pracovalo metodické sdružení všeobecně vzdělávacích
předmětů – vedoucí Mgr. Alice Švalbová. V rámci uměleckých oborů byly koncipovány ateliéry,
které mají stejnou náplň jako metodická sdružení, tradičně se však na uměleckých školách
nazývají ateliéry. Ve školním roce 2015/2016 pracovaly na škole tři ateliéry, ateliér
multimediální tvory pod vedením Mgr. MgA. Vojmíra Křupky, ateliér designu interiéru pod
vedením Mgr. art. Adély Janské a ateliér designu oděvu pod vedením Ing. Marie Kovalovské.
Na škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů. Do této funkce byla dne
1.9.2014 jmenována Mgr. Dagmar Maturová.
Ve školním roce 2015/2016 nastoupili 2 noví učitelé, zástup za MD na výuku CJL a učitel
odborných předmětů oboru MT.
Celkové složení pedagogického sboru bylo ve školním roce 2015/2016 následovné: 12 učitelů
všeobecně vzdělávacích předmětů, 17 učitelů odborných předmětů. K celkovému počtu 29
kmenových učitelů byli na výuku předmětu Fotografie v praxi, seminář Anglického jazyka,
Navrhování oděvů a seminář Modelové tvorby zaměstnáni 4 učitelé externě na dohodu o
provedení práce.
Na domově mládeže pracují 3 vychovatelky.
Na provozním úseku v roce 2015/2016 nedošlo k žádným změnám. Na SŠDAM pracovala
ekonomka, asistentka ředitelky, 2 uklízečky, správce sportovního areálu, školník. Údaje o
pracovnících domova mládeže a školní jídelny jsou v kapitole Domov mládeže.
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b/ Údaje o kvalifikaci a pedagogické způsobilosti:
Příjmení, jméno, titul

Aprobace

Ve školním roce
2015/16 vyučoval/a

CJL, NJ

NJ

VŠ

1

AJ, ICT, odborné
předměty
výtvarné předměty

ICT, AJ

VŠ

1

TPŘ, VPŘ, TCV,FK,
SMDU
RT, DVK, VPŘ, ZT, FK

VŠ

0,90

VŠ

1

odborné předměty MT PG, MPŘ, WEB,

VŠ

1

odborné předměty DI

DVK, DI, NAV

VŠ

0,81

EKO

EK0, PRV, ICT, MR,AE,
OBN
TCV, TPŘ, FK, SMMA

VŠ

1

VŠ

0,90

VŠ

0,90

CJL, NJ

FK, TPŘ, VPŘ, TCV,
SMHU
CJL, NJ, AJ, DEJ

VŠ

1

výtvarné předměty,
DVK
MAT, FYZ

DVK, FK, ZT, VPŘ, DEJ,
OBN
MAT, FYZ, ICT, ZEK

výtvarné předměty

výtvarné předměty
výtvarné předměty

Vzdělání Úvazek

1
VŠ

1

odborné předměty DO TEC, HOD, SMOT

VŠ

0,86

výtvarné předměty,
FK, AMT, PT
odborné předmětu MT
odborné předměty DO HOD, CHE, OM TM, RT

VŠ

1

VŠ

0,62

odborné předměty MT AMT, WEBMRŘ, ANIM

VŠ

0,86

výtvarné předměty

VPŘ, FK, RT

VŠ

0,95

RJ

RJ, OBN

VŠ

1

CJL, NJ

CJL, NJ. SCJL

VŠ

1

odborné předměty MT PG, AMT, IMT

VŠ

0,95

VV, RJ

NAO, AJ, IM

VŠ

1

AJ

AJ

VŠ

0,76

odborné předměty DO TM, RT, HOD

VŠ

0,90

TEV

TEV,ZEK

VŠ

1

CJL, NJ

AJ

VŠ

0,95

odborné předměty DO TEC, HOD, PZ

VŠ

0,90

odborné předměty MT MPŘ, IMT, FP, ANIM

VŠ

0,95

odborné předměty DO PG, MPŘ, MOD, KOS,
KMO

VŠ

1

CJL, OBN

VŠ

Dohody
VP

5

odborné předměty MT FP

SŠ

odborné předměty MT FP

SŠ

AJ

SŠ

AJ - konverzace

odborné předměty DO SMOT, NAO

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

Minulý školní rok
0

d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli
Tento školní rok
Nastoupil 2
Odešel

Minulý školní rok
4

na jinou
školu
0

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. 2

Minulý školní rok
0
2

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

Úvazek
1,0
1,00
1,00
0,38
0,50
0,50
4,38

Součástí školy je domov mládeže a školní jídelna. Údaje o pedagogických a nepedagogických
pracovnících těchto součástí školy jsou v samostatné kapitole.
V údajích o učitelích, kteří nastoupili, nejsou zahrnuti učitelé na dohodu.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Název semináře, kurzu
Microsoft Roadshow
Konzultační seminář k ústní maturitní zkoušce z AJ
Seminář ECVET
Školní knihovny
S Erasmem na kafe
Jak na jednotky učení (webinář)
Vzdělávání žáků a studentů se SVP a žáků nadaných
dle novely Školského zákona a vyhlášky č. 27/2016
Sb.

Počet
pracovníků
1
2
2
1
2
2
1

Seminář výchovných poradců Prostějov

1

Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně (1)

1

Matematika pro život – střední školy
Aktuální a problematické jevy v současné ruštině
Způsobilost k výkonu funkce – Zadavatel
Zadavatel pro žáky s PUP MZ

1
1
2
2

Životní situace z pohledu financí (webinář)

1

Trendy v investování (webinář)

1

Kudy kam a jak dál (webinář)

1

Reklama a finance (webinář)

1

Studentské finance a dluhová gramotnost (webinář)

1

Občanské poradenství (webinář)

1

Ochrana spotřebitele (webinář)

1

Word a jeho využití ve výuce (webinář)

1

Kurz poskytování první pomoci pro zaměstnance

25

Seminář metodiků prevence Prostějov

1

Setkání metodiků prevence

1

Seminář pro nadcházející divadelní sezonu

1

Setkání pedagogů na novou filmovou sezónu
2015/2016

1

Organizátor akce
Microsoft
NIDV, Olomouc
DZS, Praha
NIDV, Olomouc
DZS Praha
DZS Praha
Comenius Agency,
Olomouc
Pedagogickopsychologická
poradna
Olomouckého kraje
Contexta –jazyková
škola, Wolkerova
1197/29, Olomouc
Descartes, Olomouc
NIDV, Olomouc
Cermat, e-learning
Cermat, e-learning
Portál Finanční
gramotnost
Portál Finanční
gramotnost
Portál Finanční
gramotnost
Portál Finanční
gramotnost
JA Czech
Portál Finanční
gramotnost
Portál Finanční
gramotnost
Institut pro další
vzdělávání
SZŠ, Prostějov
Pedagogickopsychologická
poradna
Olomouckého kraje
NZDM Podané ruce,
Prostějov
Městské divadlo,
Prostějov
Kino Metro Prostějov
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Školení – Školní maturitní komisař
Konzultační seminář k PP z českého jazyka
Konzultační seminář k ústní zkoušce z českého jazyka
Hodnotitel písemné práce - Český jazyk a literatura
Aktualizační odborná příprava hodnotitelů ústní
zkoušky z ČJL
Hodnotitel ústní zkoušky z českého jazyka a literatury
PUP
Evropské dotační programy

1
1
2
1

1

OK 4YOU, Olomouc

Bakaláři – třídní kniha

1

Bakaláři, Olomouc

ŠVP – InSpis

1

ČŠI, Olomouc

Seminář české televize

1

ČT, Praha

Erasmus+, Ostrava

2

DZS, Praha

Portál uživatele Tender aréna

1

Tender aréna

Veletrh Embaxprint

1

BVV, Brno

Veletrh Styl a Kabo

2

BVV, Brno

Školení pro předsedy maturitních komisí

1

NIDV, Olomouc

Mediální gramotnost pro učitele I

1

Distanční vzdělávání a zahraniční stáže

1
1

Počet
pracovníků

Intermédia – magisterské studium

1

Anglický jazyk - ZŠ

1

Doktorandské studium

1

Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných
předmětů
Shadowing na odborné SŠ v Espoo, Finsko
Jazykové vzdělávání v zahraničí (AJ, NJ)
Další vzdělávání vedoucích pracovníků
Stížnosti a jejich řešení
Školení k portálu OK
Novely platových předpisů
Řízení kvality školy
KAP
Školení FA-MA
Metodika hospitační činnosti
Konference KAP

3

NIDV, Olomouc
NIDV, Olomouc
NIDV, Olomouc
Cermat, e-learning
Cermat, e-learning
Cermat, e-learning

Educa24 agency,
Ostrava
Organizátor akce
VUT v Brně, FAVU
Fakulta výtvarných
umění, obor
Intermédia
CŽV PF UP Olomouc
Katedra výtvarné
výchovy PdF UP
Olomouc
CŽV PF UP Olomouc

4
SŠDAM
3
SŠDAM
Počet
Organizátor akce
pracovníků
TSM, spol. s.r.o.,
1
Vyškov
2
KúOK, Olomouc
1
MŠMT
Scholaservis,
1
Olomouc
2
KúOK, Olomouc
2
KúOK, Olomouc
Scholaservis,
1
Olomouc
2
KúOK, Olomouc
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Část IV
Výsledky výchovy a vzdělání
Výchovné působení
a/ Prospěch žáků na škole
Počet žáků
a
b
1.
56
59
2.
52
53
3.
54
52
4.
45
54
Celk.
207
218
Pozn: a – minulý šk. rok

Prosp. s vyzn.
Prospělo
a
b
a
b
8
10
46
48
9
11
43
41
14
13
39
37
8
14
237
40
39
48
165
166
b – tento šk. rok

Ročník

Neprospělo
a
b
2
1
0
1
1
2
0
0
3
4

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

b/ Vyloučení žáci a zameškané hodiny

Ročník
1.
2.
3.
4.
Celk.

Z toho důvodů
prospěchu

Počet celkem
a
0
0
0
0
0

b
0
0
0
0
0

a
0
0
0
0
0

Pozn: a - minulý šk. rok

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
154,7 109,5
146,2 171,6
190,3 170,8
202,6 172,5
173,4 156,1

b - tento šk. rok

c/ Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015
Počet žáků
54

Prospěli
s vyznam.
9

Prospěli
41

Neprospěli
4

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

Tento škol. rok
Počet
Procento
0
0%
1
0,4%

Minulý škol. rok.
Počet
Procento
6
2,8%
5
2,4%
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e/ Celkový počet neomluvených hodin
Tento školní rok
352

Minulý školní rok
378

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
Počet
odvolání
odevzdaných
(autoremedura)
ZL
0
23

Multimediální
tvorba
Modelářství a
návrhářství
Užitá malba

34

29

5

21

15

6

4

11

40

15

25

2

15

Celkem

95

59

36

6

49

Počet
přijatých

Počet
nepřijatých

3

0

Počet
přijatých

Počet
nepřijatých

1

0

2. kolo přijímacího řízení
Obor:
Počet
přihlášených
Multimediální
3
tvorba
3. kolo přijímacího řízení
Obor:
Počet
přihlášených
Multimediální
tvorba

1

Přijatých na
Počet
odvolání
odevzdaných
(autoremedura)
ZL
0
2

Přijatých na
Počet
odvolání
odevzdaných
(autoremedura)
ZL
0
1

h/ Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením
Ve škole nejsou integrovaní žáci.
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Celkový počet přihlášených žáků podle oborů:

12

Celkový počet přijatých žáků podle oborů:
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Část V
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a o dalších
kontrolách
Ve školním roce 2015/2016 byly provedeny dvě kontroly ČŠI.
Ve dnech 18. a 21. – 23.3.2016 proběhlo na SŠDAM inspekční šetření. Předmětem inspekční
činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle
školních vzdělávacích programů, se zaměřením na posouzení materiálních podmínek pro výuku
odborných předmětů zaměřených na využití počítačové techniky a kvality poskytovaného
vzdělávání a účinnosti podpory rozvoje osobnosti žáků v německém jazyce. Inspekční zpráva je
zveřejněna na portálu ČŠI. Inspekce byla provedena na základě stížnosti zákonného zástupce
žáka na nezohledňování SVP ve výuce.
Dne 22.6.2016 proběhla na SŠDAM kontrola. Inspekční činnost byla zaměřena na dodržování
vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které
se vztahují k poskytování vzdělávání, zejména na podmínky, průběh a výsledky maturitní
zkoušky (profilová zkouška konaná formou obhajoby maturitní práce). Inspekce se konala na
podnět KÚOK z důvodu obdržené stížnosti na průběh maturity.
Porušení právních předpisů nebylo zjištěno.
Další kontroly:
Dne 9.3.2016 proběhla kontrola ve školní jídelně, Palečkova 1, Prostějov. Kontrolu provedla
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje. Závady nebyly zjištěny.
Ve dnech 14.12.2015 – 7.1.2016 proběhla kontrola provedená Krajským úřadem Olomouckého
kraje.
Dne 11.8.2016 provedla kontrolu zaměřenou na zdravotní pojištění pracovnice VZP.
.
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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
71
36
3
0
0
0

Počet odvolání
0
10
0
0
0
0
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Část VII
1. Hodnocení oblasti výchovného poradenství ve školním roce
2015/2016
Na škole působí ve funkci výchovné poradkyně Mgr. Klára Machová, která má pro výchovné
poradenství vystudovanou požadovanou kvalifikaci.
Pro výchovné poradenství byl v srpnu 2015 zpracován rámcový plán, který byl podle potřeby
modifikován a doplňován. Jeho náplň byla ve školním roce 2015/2016 průběžně plněna.
V průběhu školního roku spolupracovala výchovná poradkyně s vedením školy, s třídními
učiteli, metodikem prevence, s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, s rodiči a s
dalšími institucemi a odbornými firmami.
Účastnila se setkání výchovných poradců prostějovských středních škol.
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.
Také jsou studentům předávány informace týkající se pomaturitního vzdělávání, různých
jazykových kurzů atd. VP zjišťuje zájem žáků o studium na VŠ a VOŠ, je zodpovědná za
správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek na VŠ a VOŠ.),
- 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:
- dotazníkové šetření DOD,
- účast školy na burzách škol (Prostějov, Olomouc, Šumperk, Vyškov),
- ve spolupráci s VP ZŠ náborové akce okresu Prostějov,
- dotazníkové šetření pro studenty,
- účast žáků na přednáškách, besedách, filmových a divadelních představeních atd.,
- účast žáků 4. ročníků na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus.
Tyto akce byly velmi úspěšné.
VP spolupracovala s třídními učiteli:
- 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 - 7x,
- řešila nevhodné chování žáků a porušení Školního řádu - 10x,
- upozorňovala na krátkodobou a vysokou absenci, ve většině případů žáci s vysokou absencí
měli následně i problémy s prospěchem - 12x,
- opakovaně řešila dodržování Školního řádu v souvislosti s omlouváním nepřítomnosti ve škole
- 14x,
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- evidovala opravné zkoušky a doklasifikaci.
V této oblasti jsou stále rezervy.
VP ve spolupráci s vedením školy:
- konzultace v oblasti úprav Školního řádu a Pravidel pro hodnocení výsledků a vzdělávání žáků,
- spolupráce na novém ŠVP.
Tato oblast byla úspěšná.
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2. Hodnocení oblasti činnosti metodika prevence sociálněpatologických jevů ve školním roce 2015/2016
Na škole působila ve školním roce 2015/16 na pozici metodika prevence
Mgr. Dagmar Maturová.
V září byl vypracován plán akcí, který byl v průběhu roku průběžně plněn, ale také doplňován
a modifikován.
Metodik prevence se zúčastňoval setkání metodiků prevence v Prostějově. Spolu s třídními
učiteli sledoval metodik prevence chování problematických žáků, věnoval zvýšenou pozornost
žákům s rizikovým chováním, sledoval zneužívání návykových látek
a ostatní deviantní chování. Vše je zaznamenáváno v písemné podobě za každou třídu zvlášť.
Pravidelně probíhaly konzultace mezi metodikem prevence, výchovnou poradkyní a třídními
učiteli.
V občanské nauce byli žáci v rámci prevence seznámeni s dopady drogových závislostí,
alkoholismu, kouření, šikanování, s projevy rasismu, xenofobie atd.
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. V souvislosti s
užíváním ostatních návykových látek lze konstatovat, že situace na škole je pod kontrolou.
Během školního roku 2015 – 2016 se všichni učitelé snažili ve svých předmětech plnit cíle
minimálního preventivního programu. Prostřednictvím aktivit v hodinách i mimo ně měli žáci
možnost se vzájemně poznat, žáci byli vedeni k úctě k ostatním, spolupráci, zodpovědnosti,
komunikaci jak mezi žáky navzájem, tak mezi žáky a učiteli.
Během školního roku se žáci účastnili různých aktivit:
- Soutěží (př. Oskar Ostrava, Zlatá jehla, Doteky módy, Mladá kamera Uničov,
Středoškolská odborná činnost Olomouc, Atletická výška, Mladý módní tvůrce Jihlava,
Finanční gramotnost, …)
-

Žáci měli možnost absolvovat různé exkurze (př. do Olomouce- muzea a galerie,
Prostějova- muzeum, Prahy- Veletržní palác, Rudolfinum, divadelní představení, do
Zlína - Zlínský salon mladých umělců, do Brna - galerie)

-

Jednotlivé ročníky se zapojily do výstavy v kině Metro v říjnu 2015 a v Městské
knihovně Prostějov v červnu 2016, maturitní ročníky v červnu 2016 měly výstavu
v restauraci Galerie Caesar v Olomouci

-

V červnu 2016 měli žáci také možnost načerpat inspiraci a najít další motivaci na výstavě
pedagogů SŠDAM nazvané Tvrdej chleba
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-

Druhé ročníky vyjely na výtvarný kurz na týden do plenéru do oblasti Pavlova. Ostatní
ročníky měly také možnost pracovat týden v krajině, a to v okolí Prostějova, nebo se
zapojit do pracovního procesu přímo ve firmách

-

Žáci měli možnost vyjet na jazykový pobyt do Anglie v listopadu 2015

-

Přes měsíc byli žáci zaměstnáni přípravou na Majáles 2016

-

Ve školním roce také navštívili divadelní představení Revizor a zhlédli film Samba a
Dior

-

Třetí ročníky se zapojily do humanitární akce „V září světlušky září“ v září 2015 a
sbírkové akce Fondu Sidus v květnu 2016

-

Třetí ročníky se zúčastnily přednášky na Úřadu práce v Prostějově

-

Vzájemnou spolupráci mezi sebou rozvíjeli žáci čtvrtých ročníků při přípravě maturitního
plesu, který se konal 15.1.2016

-

Mezi další akce pořádané školou patří např. Vánoční volejbal, Zpěvy na schodech,
Sportovní den, přednášky externích pracovníků na různá témata (Pavel Forman- malíř,
Radek Petříček- přednáška Anatomie pro výtvarníky), večerní kreslení

-

Každé pololetí žáci musí projít důležitou zkouškou- klauzurou. Žáci tak mají možnost
řešit určitý problém za spolupráce s pedagogy, ale i mezi žáky samotnými. Jsou
motivováni dosáhnout výborných výsledků a ukázat tak celé škole, jak pracují

-

Pro žáky prvních ročníků byl na začátku studia připraven adaptační kurz, jehož cílem
bylo seznámení žáků navzájem, dále s třídním učitelem a chodem školy. V únoru 2016
pak žáci tohoto ročníku měli možnost utužit vzájemné vztahy na lyžařském výcvikovém
kurzu.

Ve škole je zavedeno setkávání zástupců tříd s vedením školy. Žáci zde mají možnost vyjádřit se
k situaci na škole nebo ve třídě a řešit případné problémy.
Školní metodik prevence na začátku školního roku vymezil cíle MPP, s nimiž seznámil
pedagogy prostřednictvím mailu. Učitelé jsou seznámeni se školní preventivní strategií,
v případě potřeby konzultují s metodikem sociálně patologických jevů aktuální problémy,
formou samostudia se seznamují s metodickými pokyny MŠMT k prevenci šikany. Všechny
přílohy, které MŠMT k dané problematice vydalo, jsou uloženy na serveru U a jsou přístupné
všem pedagogům. V průběhu roku kontroloval metodik prevence pravidelně schránku důvěry,
kterou během školního roku nikdo nevyužil. Aktualizoval nástěnku na chodbě školy, na které
žáci mají aktuální informace, především kontakty na linku bezpečí, NZDM, Prostějov.
Organizoval preventivní programy pro jednotlivé ročníky. Spolupracoval s učiteli na plnění cílů
MPP, především s učiteli OBN, kteří žáky seznámili s dopady drogové závislosti, projevy
rasismu a xenofobie. Problémy na škole řešila výchovná poradkyně Mgr. Klára Machová ve
spolupráci s vedením školy, třídními učiteli, popřípadě se školním metodikem prevence Mgr.
Dagmar Maturovou.
Společně s výchovnou poradkyní pořádá metodik prevence pravidelná setkání, při nichž si
předávají aktuální informace o dění ve škole. Společně řešili např. problém dvou žákyň z třídy
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1.BI, které v hodinách, a zejména při zkoušení, odmítají komunikovat. Rodičům žákyň byla
doporučena návštěva PPP.
Analýza současného stavu
Největším problémem na škole je vysoká absence, neomluvené hodiny a záškoláctví. Tento
problém řeší třídní učitelé s výchovnou poradkyní Mgr. Klárou Machovou a s vedením školy.
Přednášky a besedy, filmy
Během školního roku proběhlo několik preventivních programů určených pro jednotlivé ročníky.
První ročníky se zúčastnily preventivního programu pořádaného NZDM v Prostějově- Podané
ruce (12.5.2016). Petr Kadlec je seznámil s problematikou šikany, kyberšikany a kyberstalkingu,
s jejich riziky. Žáci program shledali přínosným, součástí besedy byla teoretická část, tak i
praktické zapojení žáků a diskuze. Žáci prvního ročníku se také zapojili do workshopu Buď HIV
negativní, který pořádala Krajská hygienická stanice v Olomouci 6.1.2016 (paní Mikešová).
Názorně si ukázali, jak se chránit před pohlavně přenosnými chorobami a před nechtěným
početím. Žáky zaujal aktivní a vtipný přístup lektorky, která jim předala nové informace.
Pro druhé ročníky byla zajištěna beseda o drogách (15.2.2016) s Policií ČR- panem Kořínkem.
Program byl zaměřen na zneužívání návykových látek, postihy a legislativu. Žákům se program
líbil, dle jejich výpovědí jim přinesl nové informace.
Třetí ročníky se zúčastnily interaktivního workshopu o lidských právech, toleranci a rasismu,
který byl pořádán neziskovou organizací Amnesty International- panem Martinem Rýdlem a
Romanem Nevěřilem (8.12.2015 a 15.12.2015). Žáci zhodnotili aktivní přístup a zajímavé
podání této problematiky velmi pozitivně. Třetí ročníky také zhlédly preventivní film Katka
s drogovou problematikou, po kterém následovala diskuze v předmětu OBN (12.11.2015 a
11.12.2015).
8.12.2015 se žáci účastnili přednášky Zločin kolem nás (Klíma) pořádané výchovnou poradkyní.
Testování žáků
Výchovná poradkyně pro žáky připravila dotazník na téma Spokojenosti se školou. Závěry viz
závěrečná zpráva výchovné poradkyně.
Školení a semináře
Během školního roku 2015- 2016 proběhla dvě setkání metodiků prevence s oblastní metodičkou
prevence Mgr. Vlastou Recovou v Prostějově.
Kvůli probíhajícím maturitám jsem se zúčastnila pouze prvního setkání 2.12.2015. Setkání
přineslo informace o nových preventivních programech (program Do dna), NZDM- Podané
ruce- nový preventivní program Hra na hraně s tématikou gamblingu. Krajský školský
koordinátor primární prevence Ladislav Spurný nás seznámil s novinkami v oblasti primární
prevence. Připomněli jsme si některé organizace nabízející preventivní programy školám. Konec
setkání byl věnován diskuzi o zkušenostech metodiků prevence ze škol.
Kvůli aktualizaci MPP jsem se v lednu 2016 setkala s oblastní metodičkou prevence Mgr.
Vlastou Recovou, která mi dala doporučení na úpravu MPP a Krizového plánu školy.
Výchovná opatření
Ve školním roce 2015-2016 bylo uděleno několik výchovných opatření- a to především důtek
třídního učitele, důtek ředitelky školy za neomluvené hodiny.
Některé kauzy řešila pouze výchovná poradkyně Mgr. Klára Machová, viz její závěrečná zpráva.
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Část IX
Přehled pořádaných akcí ve školním roce 2015/2016
září

Adaptační kurz (1. ročník)
Charitativní akce – „V září světlušky září“ – Světluška
Atletický mítink – Prostějovská výška (1. místo)
Exkurze – Zlínský salon mladých VII. (4. ročník)
Asociace středních oděvních škol Liberec
Soutěž – Bez textilu by nebylo oděvu, Liberec
Preventivní programy – Den boje proti rakovině prsu (1. a 4. ročník)
Oděvní Haná žije! – prezentace školy, Hospodářská komora, RCO Olomouc

říjen

Výstava stART 4 – vlastní výstava prací žáků SŠDAM
Exkurze - Jde se do knihovny (1. ročník)
Přednáška - Nebojte se Shakespeara (4. ročník)
Přednáška – Jiří Wolker (3. ročník)
Módní přehlídka – TOP STYL, Mohelnice
Přednáška – K. H. Mácha – kníže českých básníků (2. ročník)
Přednáška – Základy spotřebitelského servisu – pozor na dluhy (3. ročník)
Přednáška – Nákup, záruka a reklamace (3. ročník)
Přednáška – Naše práva a operátoři (2. ročník)
Studenti čtou a píší noviny, Mladá fronta Dnes (1. – 4. ročník)
Jazykový pobyt pro učitele (Rakousko, Anglie, Malta)

listopad

Burza škol Scholaris - Prostějov, Přerov, Šumperk, Olomouc
Burza škol – Slavkov u Brna
Veletrh vzdělávání Gaudeamus, Brno (3. ročník)
Jazykový pobyt pro žáky Anglie (1. – 3. ročník)
Bienále malby OSKAR – OSTRAVA 2015
Literární soutěž ZŠ Husova
Shadowing na odborné SŠ v Espoo, Finsko (4 učitelé)
Přednáška – Jazykové pomaturitní vzdělávání, Lingua Prostějov (4. ročník)
Literární soutěž s knihovnou (1. – 4. ročník)
Exkurze – Gala a.s. (4. ročník)

prosinec

Filmové představení + beseda – A. Lustig – Devět životů (1. – 4. ročník)
Mladý módní tvůrce Jihlava – účast v soutěži
Přednáška Amnesty International (3. ročník)
Filmové představení – Samba (1. – 4. ročník)
Soutěž – Debatiáda (GJW)
Exkurze – Z. Sekal, Design 60. let 20. století, Muzeum umění Olomouc
(2. ročník)
Vánoční volejbal (žáci 4. ročníků vs. pedagogové)
Vánoční vystoupení žáků - Zpěvy na schodech
Školní kolo olympiády v ČJ
Soutěž – Finanční gramotnost (MŠMT, 4. ročník)

leden

Soutěž Sapere – Vědět jak žít MŠMT, (1. – 4. ročník), 1. místo v okresním kole
Reprezentační ples SŠDAM (Národní dům Prostějov)
Exkurze - (3. ročník)
21

Exkurze - (1. ročník)
Exkurze – Brno (2. ročník)
Anglický jazyk - školní kolo olympiády (výběr žáků)
Divadelní představení – Revizor (1.-4. ročník)
Burza knih (1.-4. ročník)
Exkurze - Výstava šicích strojů Brother (1.-4. ročník, DO)
Soutěž - Finanční gramotnost, MŠMT, on-line (1. - 4. ročník)
Soutěž Tuta Via Vitae, MŠMT, on-line (1. - 4. ročník)
Soutěž – Search it!, Šumperk (vyhledávání informací na internetu)
Obhajoby klauzurních prací (1. - 4. ročník)
Talentové zkoušky
únor

Lyžařský výcvikový kurz (1. ročník)
Přednáška – Užívání návykových látek a léků, Policie ČR (2. ročník)
Exkurze Praha (2. a 3. ročník)
Veletrh Styl a Kabo, Brno (1.-3. ročník DO)
Filmové představení – Dior a já (1.-4. ročník DO)
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce (účast žáků)

březen

Přednáška – Archeologický výzkum v Olomouci PhDr. Josef Bláha (1. – 4.
ročník)
Přednáška – Režie Jiří Mynařík (3. ročník MT)
Soutěž – Mladá kamera Uničov (1. místo)
Předkolo soutěže Doteky módy
Finálový galavečer soutěže Doteky módy 2016
Soutěž - Wolkerův Prostějeov – krajské kolo

duben

Den učitelů Prostějov
Pedagog Olomouckého kraje
Přednáška – Zuzana Machorková (1.-4. ročník DO)
Exkurze UTB Zlín (3. ročník MT)
Přednáška – malíř MgA. Pavel Forman Ph.D. (2.-3. ročník DI)
Exkurze Olomouc (2. ročník)
Přednáška – kresba a anatomie MgA. Radek Petříček Ph.D. (1.-4. ročník)
Preventivní programy – Ukliďme Česko (1. ročník)
Exkurze – Botanická zahrada Prostějov (1. ročník)

květen

Majáles 2016 (1. – 4. ročník)
Aktivní den (1.-3. ročník)
Přednáška výtvarné umění v AJ, CMG Prostějov (3. ročník)
Exkurze Praha (3. ročník MT)
Exkurze Brno (1. ročník)
Exkurze Olomouc (2. ročník)
Přednáška – Vztahy antické civilizace k přírodě a umění PhDr. Lubor Kysučan
Přednáška – Osobnosti regionu, Knihovna Prostějov (2. ročník)
Přednáška – Restaurování sochařských památek PhDr. Marek Perůtka
Přednáška – Prevence šikany (1. ročník)
Fotografický plenér (2. ročník)
Malířský plenér Bítov (2. ročník)
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červen

Výstava maturitních prací oboru Multimediální tvorba – ReDesign
Výstava tvorby učitelů SŠDAM – Tvrdej chleba, Muzeum Prostějov
Přednáška - Možnosti po maturitě (Úřad práce, 3. ročník)
Výstava maturitních prací oboru Užitá malba – Duha Prostějov
Exkurze – Sběrný dvůr - třídírna odpadů, (1. ročník)
Exkurze – Osvětim
Přednáška – Slunce, Lidová hvězdárna Prostějov (1. ročník)
Výstava prací žáků – Intimní prostor, Galerie Caesar (4. ročník)
Přehlídka SŠDAM – zámek Plumlov
Klauzurní den
Školní výlety (1. – 3. ročník) – Olomouc, Zlín, Praha, Chvalkovice na Hané
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Část X
A/ Zpráva o činnosti ateliéru Design oděvu,
školní rok 2015/2016
Atelier designu oděvu se sešel čtyřikrát na větších schůzkách metodického sdružení a
několikrát na menších setkáních podle aktuálních potřeb. V průběhu roku byl nainstalován v šicí
dílně regál na materiál, který umožňuje přehledně uložit textilní materiály na jednom místě a
jsou kdykoli k dispozici.
Partneři SŠDaM a sponzoři věnovali i v letošním roce škole zbytkový materiál a nitě na cvičné
práce pro výuku v HOD, MOT, RT. Jsou to fy Buxton PICKLES s.r.o, dále Cíl, výrobní
družstvo.

SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY:
ODĚV & TEXTIL LIBEREC 2015
24. září 2015 proběhl druhý ročník soutěž ODĚV & TEXTIL LIBEREC 2015, kterou
vyhlašuje spolu se svými partnery Střední průmyslová škola textilní Liberec, příspěvková
organizace. Soutěž proběhla v prostorách Technické univerzity v Liberci, v kategorii SŠ Můj styl
obsadila Pavla Frenštacká, studentka čtvrtého ročníku 3. místo s kolekcí Folk–feeling a Diana
Machorková získala 5. místo s kolekcí Instinkt, v této kategorii soutěžilo celkem padesát autorů
z České a Slovenské republiky.

Diana Machorková, kolekce Instinkt, 5. místo
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Pavla Frenštacká, kolekce Folk–feeling, 3. místo

SETKÁNÍ MANAŽERŮ PODNIKŮ ODĚVNÍHO PRŮMYSLU
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje uspořádala 30. 9. 2015 setkání firem pod
názvem Renesance textilního průmyslu v Olomouckém kraji - Olomouc FASHION DAY.
V kongresovém sále RCO proběhla prezentace kolekcí výrobců dámské, pánské a dětské módy
– Barrsa Fashion, Draps, JE Holding, Moděva, Majerka, Nano Trade, svou tvorbu představila
návrhářka Marta Musilová (absolventka SŠDaM, dříve SPŠO) a odborné veřejnosti se také
představila SŠDaM s inspirativní přehlídkou studentských klauzurních a maturitních prací.
Z přehlídky SŠDaM Prostějov

Společné foto všech
předvádějících ve
sportovních modelech
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8. 10. 2015 KAVÁRNA AVATARKA, PROSTĚJOV
Dne 8. října 2015 studentky 1. ročníku SŠDaM z oboru Modelářství a návrhářství oděvu
předvedly pro veřejnost ručně vyráběné šperky, batikované oděvy či dřevěné hračky od
drobných výrobců v kavárně Avatarka na náměstí TGM v Prostějově. Tuto akci pravidelně
pořádá ČČK Prostějov za spolupráce SŠDaM.

30. 10. 2015 SLATINICE - MÓDNÍ SHOW
Dne 30. října 2015 ve Slatinicích na třetím ročníku módní show přestavila svou tvorbu návrhářka
Yvona Leitner, která externě vyučuje v maturitním ročníku Navrhování oděvů, veřejnosti se
přestavila také SŠDaM s ukázkou modelů klauzurních prací žáků čtvrtého ročníku, studujících
Design oděvu.
14. 11. 2015 HOTEL PLUMLOV, PŘEHLÍDKA SŠDAM
Při příležitosti koncertu Světlany Nálepkové v hotelu Plumlov obohatila společenský večer
přehlídka modelů a kolekcí žáků SŠDaM, ve dvou vstupech předvedly studentky soutěžní
modely z předešlých let, letošní úspěšné kolekce, společenské šaty, ale i nové práce, které
v tomto čase ve školní dílně studentky čtvrtého ročníku zhotovovaly. Přehlídka měla pozitivní
ohlas.
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BURZA ŠKOL V PROSTĚJOVĚ
Dne 19. listopadu 2015 jako každý rok společně s nabídkou studia přichází naše škola i
s ukázkou studentských prací oboru Modelářství a návrhářství oděvů, své modely pro žáky
základních škol předvádí studentky všech ročníků.

MLADÝ MÓDNÍ TVŮRCE JIHLAVA 2015
Dne 3.12.2015 se studenti SŠDaM třídy 4.B z oboru Modelářství a návrhářství oděvů zúčastnili
soutěže Mladý módní tvůrce, kterou pořádala OA, SZŠ a SOŠS Jihlava. V kategorii s názvem
„Volná mladá móda“ s podtextem „Současný oděv inspirovaný historií“ se prezentovali kolekcí s
názvem GOLDEN KIDS, která byla inspirovaná šedesátými léty 20. století. Barevně pestrá a
rozmanitá kolekce se umístila na 3. místě (zhotovily Frenštacká, Kucharíková, Langerová,
Čatlošová, Furišová).
V kategorii „Společenské oděvy – Procházka po červeném koberci“ měla škola dva zástupce.
Kolekce s názvem FEMINE, kterou zhotovily studentky Machorková, Rašková, Vaníčková,
Šmídová se umístila na 3. místě. Kolekce BLACK CONVENTION, na které pracovaly
studentky Krenstetterová, Dinhová a tři modely sama vytvořila Natálie Karlíková, patřila k tomu
nejlepšímu v celé soutěži. Velkorysé siluety, neobvyklý materiál a zajímavé detaily zaujaly
porotu, kolekce získala 2. místo ve své kategorii.

Kolekce BLACK CONVENTION, 2. místo v kategorii Společenské šaty
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Kolekce s názvem FEMINE, třetí místo v kategorii Společenské šaty

Kolekce s názvem GOLDEN
KIDS, třetí místo v kategorii
„Volná mladá móda“
s podtextem „Současný oděv
inspirovaný historií“
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EXKURZE DO VÝROBNÍHO DRUŽSTVA CÍL PROSTĚJOV, 15. 12. 2015
Žáci druhého ročníku navštívili výrobní družstvo Cíl, kde se vyrábí dámské oděvy převážně
značky Bogner, prohlédli si modelárnu se vzorky oděvů a šicí dílnu, kde vznikají krátké série
v různých velikostech.

TVORBA VÁNOČNÍCH ANDÍLKŮ
Studenky Designu oděvu vyrobily pod vedením Ing. Jaroslavy Sedlářové krásné textilní andílky
pro společnost POMOCNÉ TLAPKY, která cvičí asistenční psy. Andílci se prodávali v době
adventu na koncertě skupiny Čechomor, vydělali Pomocným tlapkám 5 000 korun.
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21. 1. 2015 - KLAUZURNÍ DEN
V závěru každého pololetí před závěrečnou klasifikací probíhají obhajoby klauzurních prací, na
kterých pracovali studenti v průběhu pololetí podle zadaných témat, první a druhý ročník
prezentuje svá výtvarná díla, třetí a čtvrtý ročník oděvy, zhotovené podle svých návrhů.
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FY BROTHER- PREZENTACE ŠICÍCH STROJŮ
Ve středu 27. 1. 2016 se na pozvání Ing. Jarmily Vackové konala v budově SŠDaM prezentace
šicích strojů fa Brother. Této akce se zúčastnili studentky a studenti 1.- 3. ročníků oboru Design
oděvu. Pracovníci firmy žáky seznámili s vlastnostmi a funkcemi mechanických a
elektronických šicích strojů, rozdíly mezi těmito stroji vysvětlili na konkrétních ukázkách.
Studentům fa předvedla také vyšívací stroj a owerlock s rolovacím stehem. Na závěr akce měli
žáci možnost si vybrané stroje vyzkoušet. Prezentace těchto šicích strojů nasměrovala možná
některé studenty k představě, jaký stroj si v budoucnu jednou pořídí.

VELTERH STYL A KABO, BRNO - 22.2.2016
Žáci 1.-3. ročníku oboru Modelářství a návrhářství oděvů v pondělí 22.2.2016 navštívili
brněnský veletrh Styl a Kabo 2016. Škola se zde prezentovala oděvní tvorbou vytvořenou ve
spolupráci s firmou Moděva Konice. Studentky třetího ročníku v rámci předmětu Hotovení
oděvů vytvořily sérii dámských plášťů, část materiálu poskytla fa Moděva Konice, některé pláště
byly vystaveny se jmény autorů na veletrhu Styl Kabo 2016.
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TISKOVÁ KONFERENCE MISS STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO
KRAJE
V pátek 11. 3. 2016 se v Olomouci v BEAUTY CAFE představily médiím finalistky Miss
středních škol Olomouckého kraje, prezentovaly se v přehlídce studentských modelů SŠDaM
Prostějov. Mezi finalistkami byly hned tři studentky z naší školy, Kateřina Kladivová z oboru
Užitá malba, Natálie Fajtová z Modelářství a návrhářství oděvů a Kristýna Kvapilová z oboru
Multimediální tvorba. V pátek 18. 3. proběhlo v Olomouci finále soutěže Miss OK 2016.
Finálový večer přinesl pro Kateřinu Kladivovou 2. místo, Kristýna Kvapilová získala ocenění
Miss internet a Natálie Fajtová ve finále zaujala publikum svojí volnou disciplínou, stejně jako
Kristýna vystoupením se svým psem.

Kateřina Kladivová první vicemiss, Kristýna
Kvapilová Miss Internet
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NÁVRHÁŘKA ZUZANA MACHORKOVÁ, BESEDA SE STUDENTY
Pozvání do školy na besedu se studenty přijala návrhářka Zuzana Machorková, beseda se
studenty Designu oděvu o práci návrhářky se uskutečnila 1. 4. 2016, povídání o pracovních
povinnostech ve své profesi doplnila projekcí své tvorby.
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DOTEKY MÓDY 2016
Pátek 22. 4. 2016 Doteky módy, finálový večer v Městském divadle v Prostějově přinesl
studentkám čtvrtého ročníku s kolekcí “OVER ALL“ 1. místo v této soutěži. Kolekce Over all
v duchu minimalismu, nepopírá dámskou siluetu pouze ji rafinovaně zahaluje do vrstvení oděvu.
Mezi patnáctkou nejlepších se v Divadle představila i kolekce TRANSPARENCY, zhotovená
žáky druhého ročníku. Porota ve složení: doc. Liběna Rochová – oděvní designérka,
Mgr. Art. Lada Vyvialová – návrhářka, Zuzana Machorková – návrhářka, Sandra Švédová –
návrhářka, Yvona Řihošková Leitner – návrhářka.
Vítězná kolekce Doteků módy 2016 OVER ALL, SŠDaM Prostějov

Kolekce TRANSPARENCY, SŠDaM Prostějov

34

OSTRAVA FASHION WEEKEND
7. květen 2016-Ostrava FashionWeekend jevelkolepá módní show představující nejnovější
kolekce známých návrhářů i mladých nadějných designerů. Primární myšlenkou celého projektu
je rozvoj módního povědomí v Moravskoslezském kraji a také snaha podpořit české módní
návrháře v mezinárodním kontextu.
Příležitost předvést své tvůrčí schopnosti měly také střední školy designu v samostatné kategorii
„SchoolforTrèsChic!“ Odborná porota v čele s módní návrhářkou Beatou Rajskou, dále zasedli
v porotě autor publikace FashionBookPoland Piotr Kiljański nebo spisovatelka a novinářka
Barbora Nesvadbová. Hlavní tváří a ambasadorkou akce se stala topmodelka Pavlína Němcová.
Naše studentky opět prokázaly svoji kreativitu a umístily se v soutěži „SchoolforTrès Chick“
s kolekcí maturitních prací na prvním místě.

Studentka Natálie Karlíková
s návrhářkou Beatou Rajskou
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PROSTĚJOVSKÁ ZLATÁ JEHLA 2016
Dne 12.5.2016, Společenský dům Prostějov, Prostějovská zlatá jehla. Tuto soutěž mladých
módních tvůrců pořádala škola ART ECON již po patnácté pro žáky odborných středních škol.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích a naši žáci z oboru Návrhářství a modelářství oděvů soutěžili
ve dvou z nich. V kategorii STRANY A HRANY reprezentovala školu kolekce s názvem
"LINES", kterou navrhla a zhotovila studentka 4. ročníku Natálie Karlíková, získala 1 místo.
Rovněž jako vítězka skončila i druhá naše soutěžící, studentka 2.BO Kristýna Šmídová. Ta
soutěžila v kategorii jednotlivců s názvem GALAXIE. Její kolekce nazvaná "ČASOPROSTOR"
získala rovněž 1. místo. Velkou mírou se na tomto úspěchu podílely i studentky, které modely
profesionálně předvedly - Natálie Fajtová, Eva Bazgierová, Katka Kladivová, Pavla Burešová.
Radost z výhry – autorky kolekcí Natálie
Karlíková a Kristýna Šmídová

1. místo v kategorii jednotlivců s tématem Galaxie - Kristýna Šmídová 2.B ČASOPROSTOR

1. místo v kategorii Strany a hrany
s kolekcí LINES Natálie Karlíková 4.B
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OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ, 23. 5. 2016
V rámci ústní části maturitních zkoušek proběhly obhajoby maturitních prácí, studentky
představily své modely a návrhy maturitní komisi.
Témata pro letošní rok byla:
1. TÉMA: STREET STYLE (PROŠEV, ARMY, PUNK, BAGGY, JEANS…)
2. TÉMA: BLACK AND WHITE (LEŽÉRNÍ ELEGANCE)
3. TÉMA: MINIMAL - CLASSIC (ČISTÁ LINIE, TÓN V TÓNU, KLASICKÉ MATERIÁLY)

Gratulace pedagogů po zvládnutí ústních
maturitních zkoušek
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21. 6. 2015 KLAUZURNÍ DEN
Před koncem školního roku opět prezentují žáci všech oborů své závěrečné práce. V oboru
Modelářství a návrhářství oděvů se skládá závěrečná práce z navržení modelu, modelování
střihu, zhotovení modelu na modelku, vypracování výtvarné a technické dokumentace. V tomto
dni předvedli své pololetní práce z Hotovení oděvů i žáci prvních ročníků a také dámské pláště
žáci třetích ročníků.
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CHARITATIVNÍ AKCE NA ZÁMKU PLUMLOV
SŠDAM se prezentovala v sobotu 18. 6. 2016 na charitativní akci na zámku Plumlov inspirativní
módní přehlídkou pro veřejnost, výtěžek této akce poslouží na opravu zámku.
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B/ Zpráva o činnosti ateliéru Design interiéru,
školní rok 2015/2016
ŠVP
V letošním roce se spolu s prvními ročníky rozběhl i nový ŠVP. Během školního roku 2015/16
se mohlo ověřovat, zdali je vyhovující a dobře uplatňován ve výuce. Žádné závažné rozpory
nebyly konstatovány. Dokončující práce na ŠVP stále probíhají.
Maturitní zkouška
V letošním roce měl ateliér Užité malby SŠDAM své druhé absolventy. Odborná část maturitní
zkoušky se skládala z teoretické zkoušky z Dějin umění, praktické zkoušky z předmětu
Technická cvičení – praxe a nepovinné maturitní práce s obhajobou z předmětu Design interiéru.
V průběhu praktické maturitní zkoušky žáci prokázali, že jsou schopni převést teoretické i
praktické znalosti získané v jednotlivých odborných předmětech do praxe. Všichni maturanti
úspěšně splnili zadání a odevzdali plnohodnotné malířské soubory prací na zadané téma Intimní
prostor.
Nepovinná maturitní zkouška s obhajobou ukázala, že zájem o design interiéru je značný.
Nepovinnou maturitu si zvolilo dvanáct studentů a všichni splnili úspěšně. Je potřeba ocenit
průběh práce a výsledky prací. O kvalitě prací svědčí mimo jine i kladná hodnocení oponentek praktikujících architektek.
Talentové zkoušky
V letošním roce opět proběhly talentové zkoušky na obor Užitá malba úspěšně a bez obtíží.
Klauzury
Prezentace klauzurních prací proběhly dle očekávání. Většina žáků své práce úspěšně obhájila.
Mnohé z klauzurních prací budou prezentovány veřejnosti na výstavě stART 4, plánované na
září r. 2016 spolu s vybranými pracemi z praktické maturity.
Výstavy
Ateliér Užité malby pořádal nebo spolupořádal v letošním školním roce několik výstav: stART 4
v galerii kina Metro 70, dále Intimní prostor, výstavu maturitních prací v Galerii Caesar /Café
Caesar, Olomouc/ a výstavu pedagogů Tvrdej chleba, /Muzeum Prostějov/.
Výstava
Tvrdej
chleba
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Výstava Intimní
prostor

Předpokládá se, že na všechny zmíněné výstavy škola v příštích letech naváže, že se výstavy
stanou tradicí.
Soutěže
Studenti naší školy se zúčastnili několika soutěží. Těmi
největšími byly: Český Krumlov, Jihlava-Helenín, Ostrava,
Prostějov.
Úspěchů se dosáhlo na prestižní soutěži Oskar Ostrava 2016,
kde jsme se umístili ve třech kategoriích do prvních třech
míst.
Vedení SOČ (Mgr. Pavla Knápková, Ing. Arch. Mgr. Petra
Gajdová), žákyně Michaela Bagárová v krajském kole
v Olomouci 3. místo.
Plenéry
V letošním roce absolvovali žáci druhého ročníku malířský
plenér v Pavlově, který proběhl bez obtíží a úspěšně. První
ročník absolvoval plenér v Prostějově a okolí pod dozorem
výtvarných pedagogů. Výstupem z plenéru prvních ročníků
byly kresby hodnocené jako součást klauzurní práce.
Praxe
Třetí ročník oboru Užitá malba absolvoval povinnou čtrnáctidenní praxi ve firmách. V tomto
roce proběhly praxe bez jediného problému. Většina žáků absolvovala praxi ve firmách, které
sami oslovili. Ti, kteří měli problém si praxi zajistit, byli nasměrováni do firem, se kterými škola
dlouhodobě spolupracuje. Interiérová studia, výrobce nábytku a v neposlední řadě i Základní
umělecké školy.
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Exkurze a přednášky
Ani v letošním roce tomu nebylo jinak a pedagogové vyjížděli se studenty na podnětné exkurze
za uměním a pořádali přednášky, aby prohlubovali znalosti a motivovali žáky v jejich studiu.
13. 4., exkurze žáků 2. B, Muzeum umění Olomouc, Arcidiecézní muzeum, Galerie Caesar
17. 9. 2015, exkurze Zlínský salon mladých – 4.A a 4.B
6. 1. 2016, exkurze Olomouc – 1.A, 1.B1, 1.BO (Galerie Caesar, Muzeum umění, přednáška
Buď HIV negativní)
18. 2. 2016, exkurze Praha – 2.BI a 3.BI (Rudolfinum, Veletržní palác, Hunt Kastner Gallery –
D. Pitín, Nová galerie)
7. 4. 2016 – přednáška malíře MgA. Pavla Formana, Ph.D. (2.BI, 3.BI)

4. 5. 2016 – exkurze Brno (1.A, 1.BI, 1.BO) – výstava Maxim Velčovský, návštěva Moravské
galerie (umění moderny a současného umění)
Přednášky externích přednášejících:
29. 3. PhDr. Josef Bláha, Archeologické výzkumy v Olomouci
7. 4. 2016 – přednáška malíře MgA. Pavla Formana, Ph.D. (2BI, 3BI)
28. 4. MgA. Radek Petříček Ph.D., Kresba a anatomie
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5. 5. PhDr. Lubor Kysučan, Vztah antické civilizace k přírodě a umění
10. 5. PhDr. Marek Perůtka, Restaurování sochařských památek s exkurzí v centru Prostějova

Dále ateliér DI organizoval Večerní kreslení studentů – týdně ve čtvrtek.

C/ Zpráva o činnosti ateliéru Multimediální tvorba,
školní rok 2015/2016
Talentové zkoušky
Talentová zkouška proběhla úspěšně. Jediným nedostatkem je skutečnost, že nebyla naplněna
kapacita přijatých uchazečů.
Maturitní zkouška
Odborná část maturitní zkoušky se skládala z teoretické zkoušky z Dějin umění, praktické
zkoušky a maturitní práce s obhajobou.
I v letošním roce absolventi prokázali, že jsou schopni převést teoretické znalosti získané
v jednotlivých odborných předmětech do praxe. Všichni maturanti úspěšně splnili zadání a
odevzdali plnohodnotně zpracovaný návrh reklamní kampaně a vizuálního stylu imaginární
firmy. Většina odevzdaných projektů byla na velmi profesionální úrovni.
Maturitní zkouška s obhajobou znovu nabídla žákům možnost realizovat své nápady
v nejrůznějších médiích. Převažovala videa a animace, avšak k vidění byly i prostorové
instalace. Veškeré projekty byly doprovázeny promo videem, které bylo možné vidět u obhajob
samotných. Většina žáků svou práci úspěšně obhájila.
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Klauzury
Prezentace klauzurních prací proběhly dle očekávání. Většina žáků své práce úspěšně obhájila.
Mnohé z klauzurních prací budou prezentovány veřejnosti na výstavě stART 4, plánované na
září r. 2015. Jiné byly k vidění na výstavě De/Sign v městské knihovně.
Výstavy
Ateliér multimediální tvorby pořádal v letošním roce výstavu absolventských prací Konec II,
tradiční výstavu grafického designu v prostějovské Městské knihovně a spolupracoval při
organizaci výstavy stArt s pořadovým číslem pět.
Navázali jsme spolupráci s nově otevřenou prostějovskou galerií Cyril. U příležitosti jejího
otevření prezentoval ateliér animace a videa studentů.
Pedagogové ateliéru vystavovali své práce na úspěšné výstavě Tvrdej chleba v Muzeu města
Prostějova.
Soutěže
Studenti naší školy se zúčastnili několika výtvarných soutěží. Největšího úspěchu dosáhla
studentka Tereza Janečková, která obdržela hlavní cenu na festivalu studentských filmů
v Uničově.

Dalšího úspěchu dosáhla opět žákyně Tereza Janečková na festivalu START FILMFEST v
Bystřici nad Pernštejnem, který se konal 22. - 27.7.2016. V kategorii ANIMACE získala
ZVLÁŠTNÍ CENU za film Koncept neutříbených pojmů. Za originální filmové vyprávění,
které nutí diváka k aktivnímu zapojení a soustředění a také za výbornou práci se střihem a
zvukem.
Cenu jí udělila porota složená z lektorů festivalových workshopů, jež fungovala ve složení
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Monika Pavlová, Martin Bezouška, Boris Masník a Radim Špaček, vybírala přibližně ze třiceti
soutěžních snímků.
Plenéry
V letošním roce absolvovali žáci druhého ročníku fotografický plenér na Pálavě, který proběhl
bez obtíží a úspěšně. Výstupem z foto plenéru byl katalog fotografií, graficky zpracováván žáky
po návratu z plenéru samotného. První ročník absolvoval plenér v Prostějově a okolí pod
dozorem výtvarných pedagogů. Výstupem z plenéru prvních ročníků byly kresby hodnocené
jako součást klauzurní práce.
Praxe
Třetí ročník oboru Multimediální tvorba absolvoval povinnou čtrnáctidenní praxi ve firmách.
V tomto roce proběhly praxe bez jediného problému. Většina žáků absolvovala praxi ve firmách,
které sami oslovili. Ti, kteří měli problém si praxi zajistit, byli nasměrováni do firem, se kterými
škola dlouhodobě spolupracuje. Jedná se zejména o reklamní studia v okolí: Reklamní studio
Lupa, Cheops a Vendi s.r.o.
6. 1. 2016, exkurze žáků 3. A, Muzeum umění Olomouc, Galerie Caesar, Arcidiecézní muzeum
6. 4., exkurze žáků 3. A, UTB Zlín, Ateliér animace, centrum Zlína
4. 5., exkurze žáků 3. A, Praha – Veletržní palác, Prague design week, historické centrum města
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Část XI
Další významné akce školy ve školním roce 2015/2016
Atletický mítink – Prostějovská výška
Patrik Albrecht, žák 4.BI, vybojoval i v tomto ročníku Atletické výšky skvělé první místo.

1.

Soutěž TUTA VIA VITAE
Nová celostátní soutěž „Tuta Via Vitae" od září 2015 do dubna 2016 vzdělává děti,
mládež a jejich prostřednictvím i dospělé, za pomoci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru
a dalších odborníků a institucí v požární ochraně, civilní obraně, ochraně obyvatel, bezpečnostní
problematice státní i soukromé a bankovní, krizových situacích, zdravotní problematice, systému
zdravotnictví, zdravotním pojištění, pojištění osob a majetku, první pomoci, právech a
povinnostech občanů, při živelné pohromě, průmyslové havárii, kyberšikaně, komunikaci se
státem, apod. Na předních místech ve školním kole soutěže se umístili tito žáci: 1. místo Petra
Skulová, 2. místo Dan Suchan, 3. místo Anežka Mužíková, 4. místo Kristýna Kubrická, 5. místo
Natálie Kopčilová, 6. místo Alžběta Vávrová.

2.
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Debatiáda
Tým studentů ze SŠDaM se 15.12.2014 zúčastnil Vánoční debatiády, kterou pořádalo
Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově. Soutěžní teze zněly: - ČR vstupem do EU získala Standardizované testy jsou dobrým způsobem jak porovnat kvalitu škol - Měli bychom ze
státního rozpočtu podporovat průzkum vesmíru. Všechny teze žáci SŠDAM úspěšně obhájili a
obdrželi tak vynikající druhé místo.

3.

4.

Miss OK
V pátek 18.3.2016 proběhlo finále MISS OK. Mezi 12 finalistek postoupily také žákyně SŠDAM
- Natálie Fajtová, Kateřina Kladivová a Kristýna Kvapilová. Páteční večer pak přinesl velkou
radost jak pro Kateřinu Kladivovou, která vybojovala 2. místo, tak také Kristýně Kvapilové,
která získala ocenění Miss internet. Nicméně Natálie Fajtová se ve finálové dvanáctce také
neztratila.
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Soutěž – Finanční gramotnost
Okresní kolo celostátní soutěže ve finanční gramotnosti vyhráli naši studenti: Katka Malá, Lucie
Popelková a Jarek Kaláb.

5.

Majáles 2016 – 1. místo
Žáci SŠDAM opět bodovali na prostějovském MAJÁLESU, který se konal 6.5.2016. Již počtvrté
jim patřilo vítěství za nejlepší výstup, který se nesl v duchu hip-hopu. Pěkné druhé místo získali
za jednotlivou masku, a to STEREO FREDA, kterého si sami vyrobili.

6.
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Lyžařský výcvikový kurz – Troják 2016
Již tradičně se konal lyžařský výcvikový kurz pro první ročníky. Pedagogickým dozorem na
kurzu byli pověřeni třídní učitelé prvních ročníků. Lyžařský výcvik probíhal celý týden pod
vedením instruktorů Lyžařské školy Yetty na Trojáku, která zároveň studentům nabídla
zapůjčení vybavení.

7.

Exkurze - Osvětim
Ve středu 29. 6. žáci naší školy vyrazili na exkurzi do bývalého koncentračního tábora
Auschwitz I a vyhlazovacího tábora Auschwitz II – Birkenau. V období 2. světové války zde
nacisté zavraždili přes milion lidí. Během prohlídky žáci navštívili krematoria, prostory, kde byli
vězni ubytováni, v expozicích si prohlédli část majetku obětí a dobové fotografie. Vše
doprovázel český výklad průvodců.

8.
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Část XII
Projekty ve školním roce 2015/2016
1) Podpora jazykového vzdělávání na SŠDAM
Škola se zapojila do výzvy 56, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 7.1 Počáteční
vzdělávání, Zvyšování kvality ve vzdělávání. Projekt s názvem Podpora jazykového vzdělávání
na SŠDAM bude realizovat klíčové aktivity:
- Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitňování čtenářství a čtenářské gramotnosti
- Zahraniční jazykové kurzy pro učitele
- Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických
předmětů v zahraničí
- Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
V rámci tohoto projektu vycestovalo 20 žáků na týdenní jazykový pobyt do Anglie (Londýn).
Dva učitelé tvořili pedagogický dohled. Stínování cizích jazyků (anglický a ruský) stejně jako
stínování technických předmětů proběhlo na střední odborné škole ve finském Espoo a zúčastnili
se ho čtyři učitelé SŠDAM. Zahraniční jazykový pobyt v délce 14 dnů absolvovali tři učitelé, za
účelem zdokonalení německého jazyka (Vídeň, Rakousko), anglického jazyka (Paignton, Anglie
a Valletta, Malta).
Projekt byl zahájen 1.7.2015 a jeho realizace byla ukončena 31.12.2015.

2) ERASMUS+

(klíčová aktivita 1, mobilita jednotlivců v odborném vzdělávání)

V únoru 2016 škola podala žádost o grant v rámci programu ERASMUS+, klíčová aktivita 1,
Vzdělávací mobilita jednotlivců v odborném vzdělávání s názvem "Tvoříme společně". Projekt
byl zaměřen na vyslání 8 studentů a 4 učitelů do finské školy OMNIA v Espoo. Učitelé by zde
měli během jednoho týdne poznat a porovnat práci svých kolegů v rámci tzv. jobshadowing, žáci
se měli zúčastnit práce na zadaných úkolech, které jsou specifikovány prostřednictvím jednotek
výsledků učení.
Projekt byl úspěšně schválen a jeho realizace proběhne od 1.9.2016 a projekt potrvá dva roky.
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Část XIII
Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ve školním
roce 2015/2016
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 a účastní se všech důležitých rozhodnutí ředitelky školy, především v rámci pracovněprávních vztahů. Ve školním roce 2015/2016 vstoupili do odborové organizace noví členové.
Spolupráce se školskou radou
Ve školním roce 2015-2016 se školská rada sešla celkem třikrát, a to ve dnech 30.9.2015,
16.3.2016 a 15.6.2016.
Hlavním bodem programu zářijového setkání bylo seznámení se a schválení výroční zprávy o
činnosti školy za školní rok 2015-2016.
Dále byly zhodnoceny výsledky maturitních zkoušek.
Následovala návštěva studentské výstavy stART v kině Metro 70 a její slavnostní otevření.
Programem březnového setkání bylo seznámení s výsledky přijímacích zkoušek. Členové byli
informování o proběhlých soutěžích a olympiádách. Prodiskutovávali jsme přípravu soutěže
Doteky módy. Všichni přítomní byli informováni o dění na škole.
V červnu se jednotliví členové školské rady sešli, aby zhodnotili výsledky maturitních zkoušek
v roce2015-16. Byly podány informace o dění na škole a zejména informace o úspěších, kterých
žáci dosáhli účastí na soutěžích a SOČ.
Členové byli pozváni na probíhající výstavy pedagogů i žáků, které se konají v Olomouci a
v Prostějově.
Byl prezentován záměr schváleného projektu Tvoříme společně v rámci KA 1 mobility, Erasmus
+, v rámci kterého vyjedou příští rok 2 učitelé a 4 žáci do Finska.
Byly zhodnoceny úspěchy, ale i zápory, které se týkají opakovaných stížností, důsledkem je
opakovaná návštěva ČŠI na škole.
Spolupráce s Klubem přátel školy při SŠDAM
Klub přátel školy tvoří tradiční základ pro spolupráci s rodiči. Dne 1.10.2015 proběhla valná
hromada KPŠ, na které byl zvolený nový předseda KPŠ. Valná hromada dále odsouhlasila
rozpočet na rok 2015/2016, výši členského příspěvku a plán práce na rok 2015/2016. Výbor
přijal nové stanovy a provedl transformaci KPŠ na spolek.
Výbor klubu rodičů se sešel s ředitelkou školy dle plánu celkem třikrát za školní rok a podílel se
na organizaci akcí pořádaných školou (výstava stART, ples školy, Doteky módy).
Spolupráce se žákovskou samosprávou
Vedení školy se sešlo ve školním roce 2015/2016 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
řešily 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.
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Spolupráce s firmami a institucemi
Škola spolupracovala ve školním roce s oděvními firmami, se kterými už spolupráce má dlouhou
tradici. Škola má už dlouhodobě vybudované vztahy s firmou Koutný, VD Cíl, Buxton Pickles,
s.r.o., s firmou Grand Corporation s.r.o. a s firmou Moděva Konice. 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. Ve školním roce
2015/2016 vznikl zajímavý projekt s firmou Moděva Konice, jehož výsledkem byla společná
prezentace výrobků na veletrhu Styl a Kabo v Brně. Firmy také poskytují škole materiál pro
zhotovování vzorníků a na cvičné práce. Ve spolupráci s hospodářskou komorou se škola
podílela na akci Olomouc Fashion Day. Jednalo se o setkání a prezentaci oděvních firem
Olomouckého kraje, které se uskutečnilo v prosinci 2015 v RCO Olomouc.
V letošním roce jsme pokračovali v navázané spolupráci s módní návrhářkou Yvonou
Leitnerovou. Yvona Leitnerová pracovala jako pedagog na naší škole.
V rámci oborů Užitá malba a Multimediální tvorba škola úzce spolupracovala s odborníky
z oblasti reklamy, bytovými architekty, designéry a fotografy. Tyto firmy jsou pro nás důležité
při zajišťování praxe pro žáky a pro komunikaci s učiteli odborných předmětů.
Škola je členem asociace oděvních škol. SŠDAM navázala rovněž kontakt s asociací uměleckých
škol. Výsledkem těchto jednání je, že od následujícího školního roku bude škola působit v této
asociaci v roli pozorovatele.
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 XIV
Domov mládeže
Zpráva školní rok 2015/2016

1. Statistické údaje
Kapacita: 66 ubytovacích míst
Počet přijatých žáků k 31.10.2015
Z toho:

SŠDAM
TRIVIS
SOŠPO
GJW

66

z toho 6 chlapců.

56
3
6
1

žáků z toho 6 chlapců
dívky
dívek
dívka

Počet žádostí o ubytování 78, z toho nebylo přijato 12 žádostí z důvodu obsazené kapacity DM.
Na DM pracovaly 3 výchovné skupiny.
Na jednu výchovnou skupinu připadlo 22 žáků.
Počet integrovaných žáků se zdrav. postižením: 0.
Údaje o pracovnících DM:
 3 vychovatelky, plně aprobované, na plný úvazek
 3 asistenti pedagoga na noční služby
 počet ostatních zaměstnanců DM k 31.10.2015 – 2 fyz. osoby.
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Nepedagogičtí pracovníci
a) domov mládeže
Pracovní zařazení
rozpočtářka
uklízečka
b) školní jídelna
Pracovní zařazení
vedoucí ŠJ
Kuchařka
Kuchařka
Kuchařka
Prac. v provozu
Prac. v provozu

Vybavení DM
Ložnice bez soc.zařízení
Ložnice se soc.zařízením
Sprchy
WC
Společenské místnosti
Počítačové učebny
Kuchyňky
Sklady
Kanceláře

úvazek
0,5
0,88

úvazek
1
1
1
1
1
0,8

I.patro
9
1
6
6
1
1
1
1
2

II.patro
11
1
6
6
1
1
1
1
0

2. Hodnocení úspěšnosti rámcově vzdělávacího programu DM
Cílem výchovné činnosti bylo poskytovat podporu a odbornou pomoc při řešení osobních
problémů žáků, zjišťovat a řešit obtíže při prevenci sociálně- patologických jevů. Zaměřit se
především na rozvoj kladných vzájemných vztahů mezi žáky a vzájemnou komunikaci. Žáci
byli vedeni k názorové snášenlivosti a rovnému nediskriminační přístupu. Společně jsme se
snažili vytvořit příjemné prostředí vhodné ke studiu i relaxaci. Byl kladen důraz na pomoc
žákům při studiu a přípravě do školy. Učili jsme žáky osvojit si metodu, jak se správně učit.
Vychovatelky se zaměřují na studijní přípravu prospěchově slabších žáků.
V oblasti volnočasových aktivit jsme pokračovali v ověřených aktivitách, které mají u
žáků úspěch a oblibu. S velkým úspěchem pracuje kroužek sportovních aktivit, kde žáci
pravidelně cvičí v tělocvičně DM a za příznivého počasí i venku. Společně s paní
vychovatelkou chodí běhat a na kolečkové brusle, ve spolupráci s dopravním hřištěm jsme
vyzkoušeli i jízdu na koloběžkách. Ve výtvarné oblasti pracovali žáci na výrobě tematických
dekorací, oblibu si získalo pletení z novinového papíru. Oblíbený je i kroužek „kuchyněk“,
kde se žákyně učily s paní vychovatelkou vařit a péct.
Vychovatelky ve své každodenní činnosti uplatňovaly jednotlivé klíčové kompetence.
Pokračovali jsme ve společných návštěvách studentského divadla Point a bazénu
v Městských lázních, které se setkaly s velice kladným ohlasem u žáků již v minulých letech.
Průběžně se prováděla prevence zaměřená na sociálně patologické jevy. Nejvíce jsme se
zaměřovali na kouření.
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Závažnější problémy se nevyskytly, drobné přestupky jsme řešili individuálně na místě.
VŘ byl plněn.
Žákovská samospráva DM aktivně po celý rok spolupracovala s vedením DM.

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:
- výroba šperků z korálků
- keramický
- doučování AJ, NJ
- posilování, fitness
- běhání, kolečkové brusle
- vaření
- pletení z novinového papíru
Žáci pravidelně posilovali v tělocvičně DM, hráli stolní fotbal, biliard. K dispozici měli herní
konzoly X- BOX.
Dle možností pak pracovali v šicí dílně. Společně s vychovatelkami vytvářeli tematickou
výzdobu budovy.
Deset žáků navštěvovalo pravidelně individuální zájmové aktivity ve městě.
Veřejně prospěšná práce a environmentální výchova: - úklid a péče o okolí DM, dvůr.
Cvičení v tělocvičně
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Běh a kolečkové brusle

Kuchyňky
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Podzimní dekorace

Keramická dílna
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Výroba vánočních dekorací

Vycházka Hloučela
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Divadlo Point

Besedy a přednášky:
Jak se efektivně učit? – pro 1. ročníky – psycholožka z PPP

-

Beseda o dobrovolnictví
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-

Beseda proč jsme nemocní
Beseda s gynekologem
Beseda zdravý pohyb
Kurzy tance a společenského chování – 2. ročníky
Individuální kurzy autoškoly

Další akce DM
-

společná vycházka pro žáky prvních ročníků- orientace v Prostějově
pečení perníčků, vánoční výzdoba pokojů a celého DM
barvení vajíček a výzdoba DM
návštěva divadla POINT
plavání v Městských lázních

- výroba dárečků pro zaměstnance školy a DM
- výstavka výrobků vytvořených žákyněmi DM - výzdoba chodeb DM
- burzy škol
Účast na soutěžích
Doteky módy – SŠDAM
Zlatá jehla – Art Econ
Dětský den
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Ostatní
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
 Kurz výroby keramiky a práce na hrnčířském kruhu – 2 vychovatelky
 Kurz tvoření z korálků – 1 vychovatelka
 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 styk s rodiči ubytovaných žáků- počáteční schůzka rodičů
s vedením DM, telefonicky, písemně.
Dále jsme spolupracovali s DDM a Spektrum, Dopravním hřištěm Prostějov, Dětským
domovem.
Plnění plánu oprav a údržby:
DM Palečkova 1: - běžná údržba
- předláždění a instalace kanálku ve sprchách I. patro
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Závěr
Hodnocení školního roku 2015/2016
Ve školním roce 2015/2016 se vyučovaly na Střední škole designu a módy, Prostějov 3 studijní
obory – obor Multimediální tvorba, obor Užitá malba a design interiéru a obor Design oděvu.
V tomto školním roce studovalo na škole 217 žáků, což je nárůst ve srovnání s předchozími
roky.
Maturitní zkoušku skládalo celkem 54 žáků, neuspěli 4 žáci.
Zájem o studium na naší škole převýšil nabídku. Přihlášku do 1.ročníku podalo 99 žáků,
předpokládaný počet přijatých žáků byl 60, svůj úmysl vzdělávat se na této škole nakonec
potvrdilo odevzdáním zápisového lístku 52 uchazečů.
Výsledky výchovy a vzdělávání ukazují na celkový pozitivní trend. Zvýšil se počet žáků
s vyznamenáním, mírně klesl počet zameškaných hodin na jednoho žáka, za celý školní rok byl
udělen pouze jeden snížený stupeň z chování, a to tři za velký počet neomluvených hodin. Ač
celkový počet neomluvených hodin za školu činil 352 hodin, 341 z tohoto počtu připadlo na
jednu žákyni.
Co se týče personální oblasti, v září nastoupil na školu nový pedagog na výuku multimediálních
předmětů. Za vyučující CJL, OBN, která nastoupila na mateřskou dovolenou, jsme přijali zástup
pedagožky s aprobací český jazyk a německý jazyk. Semináře konverzace anglického jazyka
vyučoval rodilý mluvčí. Práci ateliéru oděvního designu obohatila svým působením módní
návrhářka Yvona Leitner Řihošková, která vyučovala předměty Modelová tvorba a Navrhování
oděvu ve 4. ročníku a vedla absolventské práce. Na úseku provozním ani na domově mládeže
nedošlo v tomto školním roce k žádným změnám.
Školní rok 2015/2016 byl ve znamení zavádění inovovaných ŠVP do výuku 1. ročníků, realizace
projektu výzvy 56 a práce na novém projektu v rámci programu Comenius+, dále pak ve
znamení práce na novém vizuálu školy a uspořádání výstavy pedagogů SŠDAM s názvem
Tvrdej chleba. Za zmínku stojí i fakt, že od září 2015 používáme elektronickou třídní knihu.
Škola uspořádala tradičně během roku několik akcí, na kterých se prezentovala veřejnosti.
Obor Multimediální tvorba zahájil nový školní rok výstavou stART, která proběhla
v prostějovském kině Metro. Na svou tradici navázala už 3. ročníkem výstava deSign. Tato
výstava je jakýmsi průřezem všech oblastí předmětů vyučovaných v oboru Multimediální tvorba.
Výstava se konala v měsíci červnu v prostorách prostějovské knihovny. Obor Multimediální
tvorba uzavřel přehlídku svých prací malou výstavou absolventských prací v prostorách základní
umělecké školy.
Obor Užitá malba a design interiéru se podílel částečně na výstavě stART 3. V závěru roku pak
žáci tohoto oboru uspořádali výstavu absolventských prací s názvem Intimní prostor v galerii
Caesar v Olomouci. Upomínkou na tuto výstavu je i sborník prací všech absolventů tohoto
oboru.
Ateliér oděvního designu se na veřejnosti prezentoval galavečerem Doteky módy. Letos proběhl
už 16. ročník a na večeru jsme se představili módní přehlídkou a měli jsme i dva zástupce mezi
15 finalisty tohoto večera. Žákyním 4. ročníku naší školy udělila porota, které předsedala módní
návrhářka Liběna Rochová, 1. místo.
Velkou celoškolní akcí byla zmíněná výstava všech pedagogů výtvarníků, kteří učí na SŠDAM.
Výstava proběhla v červnu v prostorách prostějovského muzea a na vernisáž přišlo 250 hostů.
Ředitel muzea konstatoval, že tak početně navštívenou výstavu muzeum v posledních letech
nezažilo.
Úspěchy zaznamenali žáci školy v odborných soutěžích.
Žáci oboru Design oděvu bodovali nejen na výše zmíněné soutěži Doteky módy v Prostějově, ale
umístění na druhém a třetím místě si dovezli ze soutěže Oděv, textil Liberec. Dvě třetí místa a
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jedno druhé získali v Jihlavě na soutěži Mladý módní tvůrce. Krásná první místa přivezli
z ostravské soutěže Ostrava Fashion week a ze soutěže Zlatá jehla Prostějov.
V oboru Multimediální

tvorba získala žákyně 3. ročníku 1. místo na soutěži Mladá kamera
Uničov a stejná žákyně zabodovala a získala první místo na soutěži START FILM FEST
v Bystřici nad Peršnejnem.
Žáci oboru Užitá malba a design interiéru se zúčastnili několika výtvarných soutěží, a to
v Českém Krumlově, Jihlavě-Heleníně a Ostravě.
Úspěchů se dosáhlo na prestižní soutěži Oskar Ostrava 2016, kde jsme se umístili ve třech
kategoriích do prvních třech míst.
3. místo v krajském kole SOČ získala žákyně 3. ročníku za svou práci z oboru navrhování
interiéru.
V průběhu roku jsme nabídli žákům účast na několika odborných seminářích, výstavách a
kulturních akcích. Své práce žáci předvedli a obhajovali na klauzurních dnech. Žáci 2. ročníků
obru DI se zúčastnili výtvarného plenéru v obci Pavlov a fotografický plenér oboru MT se
uskutečnil u novomlýnských nádrží.
V oblasti projektové činnosti jsme se zapojili do výzvy 56. V rámci tohoto projektu se 20 žáků
zúčastnilo jazykového kurzu v Londýně, 4 učitelé vycestovali na zkušenou do Finska v rámci
tzv. stínování a další 3 pedagogové absolvovali jazykový kurz. Rovněž jsme na škole realizovali
tzv. čtenářské dílny. Během 1. pololetí školního roku jsme pracovali a v únoru jsme pak podali
žádost o schválení projektu s názvem Tvoříme společně v rámci programu Comenius +. Žádost
byla schválena, s realizací projektu začneme v září 2016.
Ve školním roce 2015/2016 byla provedena výměna oken na části budovy vnitřního traktu. Na
domově mládeže bylo přebudováno sociální zařízení tak, aby vznikl samostatný pokoj se
sociálním zařízením, který bude využíván především k ubytování hochů.
SŠDAM Prostějov dlouhodobě dosahuje kladného výsledku hospodaření, zejména v
doplňkových činnostech. Fondy, do kterých je zisk rozdělen, zapojujeme do hospodaření prostředky fondu odměn i rezervního fondu jsou součástí rozpočtu organizace a jsou využívány.
V roce 2015 bylo ale použito méně prostředků z fondů, než bylo rozpočtováno, a to z fondu
odměn vyplaceny odměny ve výši 16,5 tis. Kč, z rezervního fondu čerpáno 7 tis. Kč. Prostředky
investičního fondu slouží k údržbě nemovitého majetku a k nákupu hmotného investičního
majetku, jejich čerpání je součástí dlouhodobého investičního plánu, v roce 2015 byla zakoupena
v červenci digitální kamera v hodnotě 50 tis. Kč a v listopadu set interaktivní tabule a 155,5 tis.
Kč, obě učební pomůcky jsou určeny ke zkvalitnění výuky.
Vzhledem k tomu, že měla škola svěřeny do února 2016 do hospodaření tři budovy z majetku
Olomouckého kraje, po prodeji budovy bývalého domova mládeže na Olomoucké ulici 2 budovy
a pronajatou budovu školy od Statutárního města Prostějov, že zajišťuje výuku v osmi třídách,
ubytování na domově mládeže a celodenní stravování ve školní jídelně, doplňkové činnosti
velkého rozsahu, považujeme činnost školy po ekonomické stránce velmi dobrou.
Závěrem lze konstatovat, že ke kladům právě uplynulého roku patří následující. Podařilo se nám
získat lepší výsledky u maturitních zkoušek, velmi dobré ve srovnání s předchozími roky byly
výsledky didaktického testu a písemné práce v anglickém jazyce. I celkově za školu jsme dosáhli
lepších výsledků v oblasti výchovy a vzdělávání, než tomu bylo v dřívějších letech. Pozitivně
hodnotíme účast v projektech, jeden projekt proběhl ve školním roce 2015/2016 a další na něj
plynule navazuje. Účast v soutěžích a úspěchy v nich jsou jedním z ukazatelů kvality školy.
Letošní školní rok byl rovněž rokem velmi kvalitních a hojně navštěvovaných výstav žáků i
pedagogů naší školy.
K negativním stránkám přičítám, že se nám nepodařilo dokončit vizuál školy, především uvést
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v chod nové webové stránky. Rovněž prostory pro výuku výtvarných předmětů jsou v této době
nedostačující a je třeba hledat prostory nové. Vybavení počítačových učeben pomalu zastarává a
je potřeba jejich postupné obnovování.
PhDr. Ivana Vaňková
ředitelka školy
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Komentář k rozborům hospodaření za rok 2015
Úvod
Základní charakteristika organizace
Název organizace:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
OKEČ:
Právní forma:
Předmět hlavní činnosti:
Součásti:
Specifika zařízení:

Střední škola designu a módy, Prostějov
Vápenice 2986/1, 796 62 Prostějov
47922061
CZ47922061
802220
příspěvková organizace
výchova a vzdělávání
domov mládeže, školní jídelna
škola Vápenice 1, Prostějov
domov mládeže – 2 budovy
Palečkova 1, Prostějov
Olomoucká 7-9, Prostějov –
určena k prodeji
školní jídelna – v budově DM Palečkova 1,
Prostějov
sportovní areál – Sídl. E. Beneše 2893,
Prostějov
(celkem 4 od sebe vzdálené budovy)
Studijní obor:
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
82-41-M/17 Multimediální tvorba
82-41-M/01 Užitá malba a design interiéru
Ředitel školy:
PhDr. Ivana Vaňková
Telefon:
582 346 711, 606 780 315
Zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání: Ing. Bc. Blanka Čechová
Rozpočtářka a účetní:
Hana Mynaříková
Telefon:
582 346 711, tel/fax 582 339 767
E-mail:
info@ssdam.cz
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Školní rok 2014/2015 vstoupil do historie Střední školy designu a módy, Prostějov především
tím, že své první absolventy měly nové umělecké obory Užitá malba a Multimediální tvorba.
Spolu s nimi maturovali rovněž žáci tradičního oboru Modelářství a návrhářství oděvů.
Maturitní zkoušku skládalo celkem 45 žáků (12 žáků z oboru Užitá malba, 12 žáků z oboru
Modelářství a návrhářství oděvů a 21 žáků z oboru Multimediální tvorba). Z tohoto počtu 45
žáků 39 maturitní zkoušku úspěšně složilo.
O tom, že nové umělecké obory si utvořily své renomé a přitáhly pozornost absolventů 9. tříd a
jejich rodičů, svědčí velký zájem o studium těchto oborů. Do přijímacího řízení na školní rok
2015/2016 se přihlásilo 121 uchazečů o studium, ze kterých na základě talentových zkoušek a
výsledků na ZŠ bylo přijato 60 žáků.
Důkazem rostoucího zájmu o nové obory je i nárůst počtu žáků. V červnu 2014 měla škola 187
žáků, v červnu 2015 207 žáků a nový školní rok zahajovalo v září 217 žáků. V souladu
s nárůstem počtu žáků se rozrostl i pedagogický sbor. V září 2014 byli přijati 3 pedagogové na
výtvarné a multimediální předměty. Současně byli přijati i 2 učitelé na výuku všeobecně
vzdělávacích předmětů na místo vyučujících, kteří ukončili na škole pracovní poměr. Ve školním
roce 2014/15 vyučovala na škole konverzaci anglického jazyka rodilá mluvčí. K personálním
změnám došlo i na domově mládeže a na pozicích nepedagogických pracovníků (uklízečky,
kuchařky).
Rok 2015 byl ve znamení inovace školních vzdělávacích programů pro všechny tři obory. Práce
na nových ŠVP probíhala po celý rok dle daného harmonogramu, řídil ji koordinátor ŠVP a za
jednotlivé obory zodpovídali vedoucí ateliérů a metodického sdružení. Inovované ŠVP byly pak
v závěru roku schváleny pedagogickou radou a školskou radou.
Dne 1. ledna 2015 začala pracovat na škole nová školská rada. Její předsedkyní se stala RNDr.
Alena Rašková, současná primátorka statutárního města Prostějov.
Za celý školní rok uspořádala škola několik akcí, na kterých prezentovala výsledky své činnosti
široké veřejnosti. Ateliér multimediální tvorby uspořádal v letošním školním roce tři výstavy výstavu StArt 3 v galerii kina Metra 70, výstava Sign – výstava v městské knihovně a výstava
Konec? – výstava maturitních prací ateliéru multimediální tvorby v provizorní galerii na
Vápenici 3.
Aleliér Užité malby se spolupodílel na výstavě StArt 3 a samostanou výstavu s názvem Světy
vnější a vnitřní uspořádal v kulturním klubu Duha. Náplní této výstavy byly maturitní práce žáků
oboru Užitá malba.
Všechny výstavy byly výbornou reklamou SŠDAM a ukázaly, že kvalita práce žáků má neustále
se zvyšující úroveň. Předpokládá se, že na všechny zmíněné výstavy škola v příštích letech
naváže.
Ateliér oděvního designu se veřejnosti prezentoval tradičním galavečerem soutěže Doteky módy.
Letos proběhl už 15. ročník této prestižní návrhářské soutěže. V průběhu galavečera se žáci
školy prezentovali módní přehlídkou a škola měla i své dva zástupce ve finále večera, ve kterém
se utkalo 15 soutěžících z celé České a Slovenské republiky. Další významnou akcí ateliéru
designu oděvu byla účast na večeru Oděvní Haná žije. Tento projekt na podporu oděvnictví
zaštítila Hospodářská komora.
V loňském roce jsem ve výroční zprávě zmiňovala jako jednu ze slabých stránek školy
nedostatečnou účast žáků na soutěžích. S radostí konstatuji, že v letošním roce se žáci nejen
zúčastnili soutěží, ale v některých dosáhli i významných úspěchů.
Žáci oboru Multimediální tvorba se zúčastnili soutěže Máš umělecké střevo. Tuto prestižní
soutěž pořádá Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně a DOX – centrum současného
výtvarného umění. Žáci třetího a čtvrtého ročníku se probojovali až do finále, ve kterém
obhajovali svou práci před komisí teoretiků umění v pražské galerii Dox.
Žáci třetího ročníků získali 1. místo v soutěži animovaných filmů Mladá kamera, která se konala
v Uničově. Jejich Příběhy ze skříně zaujaly diváky i odbornou porotu v čele s českým režisérem
Janem Prušinovským.
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Ve fotografické soutěži EU4YOU skončili žáci těsně pod stupni vítězů. V mezinárodní soutěži
fotografického bienále v polské Gdyni se jedna žákyně umístila v první dvacítce a její fotografie
jsou součásti putovní výstavy po Polsku.
Žáci oboru Užitá malba se zúčastnili následujících soutěží: Bienále malby Oskar Ostrava,
soutěže Figura v Českém Krumlově, Soutěže Mladý obal 2015 a soutěže nadace Jana Pivečky.
V této soutěži obsadila naše studentka 1. místo a získala týdenní pobyt v Itálii.
Žáci ateliéru design oděvu se mohou pochlubit úspěchy v těchto soutěžích. V září 2014 obsadili
v Liberci na soutěži Textil a oděv Liberec 1. místo v kategorii Taková jsem já, 3. místo za
kolekci z netradičních materiálů a zároveň získali titul absolutního vítěze soutěže. V květnu 2015
si odnesli ze soutěže Zlatá jehla 2. místo v kategorii Unisex.
Poprvé v novodobé historii školy se žáci dobře umístili i v olympiádě anglického jazyka.
(Okresní kolo 3. a 4.místo) a v krajském kole olympiády středních odborných škol obsadila naše
žákyně 3. místo.
V průběhu roku jsme žákům nabídli několik odborných seminářů, účast na výstavách a
kulturních akcích. K nové tradici školy patří i prezentace prací na klauzurních dnech, kam má
přístup i veřejnost, a organizace plenéru. V letošním roce absolvovali žáci druhého ročníku
oboru Multimediální tvorba fotografický plenér na Pálavě a žáci druhého ročníku oboru Užitá
malba výtvarný plenér v obci Bítov na Vranovské přehradě.
Co se týče projektů, v březnu 2015 byla podána žádost o grant v rámci programu ERASMUS+,
klíčová aktivita 1, vzdělávací mobilita jednotlivců v odborném vzdělávání s názvem "Poznáváme
Finsko". Projekt byl zařazen mezi projekty náhradní z důvodu nedostatku finančních prostředků.
V rámci programu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení jsme podali projekt
Bezpečnostní prvky na SŠDAM a rozhodnutím MŠMT jsme obdrželi neinvestiční dotaci na
dotvoření bezpečnostního systému školy.
Zapojili jsme se do výzvy 56 čtenářské dílny, jazykové pobyty žáků a pedagogů a stínování
budeme realizovat v příštím roce.
V roce 2015 byla provedena výměna oken v 1. patře budovy školy vlastníkem budovy –
statutárním městem Prostějov, dále byla provedena výměna rozvodů ústředního topení na
domově mládeže a rekonstrukce sprch ve sportovním areálu.
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SŠDAM Prostějov dlouhodobě dosahuje kladného výsledku hospodaření, zejména v doplňkové
činnosti. Fondy, do kterých je zisk rozdělen, zapojujeme do hospodaření - prostředky fondu
odměn i rezervního fondu jsou součástí rozpočtu organizace a jsou využívány. V roce 2015 bylo
ale použito méně prostředků z fondů, než bylo rozpočtováno. Prostředky investičního fondu
slouží k údržbě nemovitého majetku a k nákupu hmotného investičního majetku, jejich čerpání je
součástí dlouhodobého investičního plánu.
Vzhledem k tomu, že má škola svěřeny do hospodaření tři budovy z majetku Olomouckého kraje
a pronajatou budovu školy od Statutárního města Prostějov, že zajišťuje výuku v osmi třídách,
ubytování na domově mládeže a celodenní stravování ve školní jídelně, doplňkové činnosti
velkého rozsahu, považujeme činnost školy po ekonomické stránce za velmi dobrou.
Škola má pronajatou budovu školy od města Prostějov a má právo hospodaření ke
sportovnímu areálu na Sídl. E. Beneše, k budově domovů mládeže na ul. Palečkova a
Olomoucká. Od září 2015 byla v souvislosti s naléhavou potřebou výuky - jako atelier III pronajata učebna ve vedlejší budově, kterou má ve správě ZUŠ Prostějov. Sportovní areál slouží
především k výuce tělesné výchovy a mimoškolní činnosti žáků školy, škola má uzavřenou
v rámci doplňkové činnosti smlouvu o dlouhodobém pronájmu fitcentra, tělocvičny a baru
(občerstvení k posilovně) a masážního salonu s výpovědní lhůtou 3 měsíce, dále je uzavřena
smlouva s paní Jitkou Sýkorovou na pronájem masážního salónu na dobu neurčitou, rovněž
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, je uzavřena krátkodobá smlouva o pronájmu (v roce 2015
pronájem tělocvičny střední škole Trivis Prostějov, se kterou je smlouva uzavírána vždy na
školní rok).
Doplňkovou činnost naší školy tvoří:
1) pronájmy nemovitého majetku – sportovní areál a automaty s kopírkou pro žáky
v budově školy,
2) ubytovací služby,
3) hostinská činnost,
4) mimoškolní výchova a vzdělávání – v roce 2015 nebyla prováděna.
Hospodařili jsme v roce 2015 s kladným výsledkem hospodaření v celkové výši 199 631,94 Kč,
z toho 154 016,94 Kč z doplňkové činnosti a 45 615 Kč je transférový podíl z odpisů.
V doplňkové činnosti jsme dosáhli o 30 tis. Kč vyššího zisku, než v předchozím roce, a to
zejména rozšířením hostinské činnosti a úsporou nákladů při pronájmech sportovního areálu.
Naše zařízení si s ohledem na počet spravovaných budov musí stanovit priority při posuzování
naléhavosti oprav a údržby, či vybavení školy, domovů mládeže či školní jídelny. Větší opravy
se řešily při havarijních stavech. Budova domova mládeže na Olomoucké ulici je již čtvrtým
rokem nabídnuta k prodeji, budovu v mrazech temperujeme a provádíme nutné pravidelné revize
a údržbu. V roce 2016 bude budova prodána zřizovatelem. Veškeré náklady spojené s touto
budovou jsou v účetnictví vedeny odděleně.
Domov mládeže, Prostějov, Palečkova 1 je mimoškolní výchovně vzdělávací zařízení
naší školy, které zajišťuje výchovně vzdělávací činnost navazující na činnost středních škol a
zajišťuje ubytování a stravování nejen pro žáky naší školy, ale i pro zájemce z ostatních
středních prostějovských škol. Kapacita domova mládeže je 66 ubytovaných žáků.
Výchovně vzdělávací činnost se řídí Rámcově vzdělávacím programem DM. Hlavní
prioritou je „utváření a rozvoj osobnosti žáka v době mimo vyučování“. Cíle a úkoly tedy
spočívají v cíleném pedagogickém ovlivňování volného času. K dosažení těchto cílů jsou voleny
metody volnočasových aktivit, především relaxačních, sebevzdělávacích, výchovně
vzdělávacích.
V minulém období se nevyskytl žádný problém týkající se primárně patologických jevů,
což považujeme za úspěch. Jediný problém, se kterým se neustále potýkáme, je kouření našich
žáků, proto se důsledně zaměřujeme na prevenci a informovanost v této oblasti. Pro žáky
zajišťujeme besedy s lékařem a jiné.
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Účetnictví středisek bylo vedeno s rozlišením dle § a analytickým členěním nákladových
a výnosových účtů.
V roce 2015 došlo k čerpání investičního fondu na nákup učebních pomůcek – digitální
kamery a setu interaktivní tabule, dále na údržbu nemovitého majetku, a to na izolaci sprch na
sportovním areálu a na výměnu rozvodů ústředního topení na domově Palečkova 1. Čerpání
investičního fondu proběhlo v souladu s dlouhodobým investičním plánem.
Naše škola je od ledna 2013 měsíčním plátcem DPH, dále jsme plátcem daně z příjmu
fyzických osob a daně z příjmu právnických osob.
Závěrem lze říci, že letošní školní rok byl naplněn úsilím o to, aby nové studijní obory, které
jsme zařadili do naší vzdělávací nabídky, dosáhly vysoké kvality jak v oblasti personální, tak i
materiální, a abychom vychovávali absolventy, kteří úspěšně obstojí před silnou konkurencí na
trhu práce.

1.Hlavní činnost
Náklady hlavní činnosti
Spotřeba materiálu
Spotřebu materiálu objektivně posoudíme, když vyčleníme s celkové spotřeby potravin, které
jsou závislé na počtu strávníků (v roce 2015 se zvýšil) a na nákupech učebních pomůcek do 500
Kč (hranice naší PO pro evidenci v majetku a účtování na účet 558) a nákupem kniha a
odborných časopisů. Z tohoto pohledu je pak porovnání nákladů objektivní.
Skutečnost roku 2014 byla takto 380 tis. Kč, rozpočet na rok 2015 366 tis. Kč a skutečnost 357
tis. Kč. Při rozpisu rozpočtu na rok 2015, kdy byla stanovena jednotná účetní osnova, byl
proveden na jednotlivé položky odhadem, takže úpravou rozpočtu ke konci roku bylo nutné
jednotlivé položky přesunout a předpokládáme, že v této výši budou i nadále.
Spotřeba potravin je významnou položkou čerpání materiálových nákladů ve školní jídelně.
V předchozím roce činila 1 745 tis. Kč, rozpočtováno bylo 1 700 tis. Kč, skutečnost 1 825 tis.
Kč, tj. při zachování stejné výše ceny stravenek výrazné navýšení, zejména při stravování žáků.
Spotřeba energií
Náklady na spotřebu energií byly v roce 2014 1 536 tis. Kč, rozpočtovali jsme částku 1 766 tis.
Kč, neboť v předchozím roce byla výrazně teplá zima a náklady na spotřebu plynu a tepla na
jednotlivých budovách jsou závislé právě hlavně na průběhu zimy. Nakonec zima v roce 2015
byla rovněž mírná, tudíž došlo ještě k větší úspoře, ale nejen vlivem počasí, ale rovněž
zateplením budovy domova mládeže Palečkova 1. Úspora rozpočtovaných nákladů na energie
byla použita na nákup DDHM. Při sestavení rozpočtu na rok 2016 musíme vždy počítat
s vyššími náklady, neboť zmíněné předchozí roky byly výrazně teplé a rovněž cena za vodné a
stočné se meziročně zvyšuje. V roce 2015 jsme si pronajali učebnu ve vedlejší škole, kde
hradíme kromě nájemného náklady na energie, které v roce 2015 činily 3 tis. Kč.
Opravy a udržování majetku
V rozpisu nákladů na údržbu se rovněž projevilo zavedení jednotného účetního rozvrhu od ledna
2015. V roce 2014 byly náklady na údržbu a opravy celkem bez krytí z investičního fondu ve
výši 531 tis. Kč, rozpočtováno na rok bez čerpání investičního fondu 360 tis. Kč, skutečnost bez
krytí z investičního fondu byla 425 tis. Kč, což je více než rozpočet, ale úspora oproti
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předchozímu roku o 105 tis. Kč. Ke krytí vyšších nákladů oproti rozpočtu byly využity uspořené
prostředky rozpočtu na materiál. Opravy nemovitého majetku byly rozpočtovány odhadem podle
předchozích let, skutečnost se ale odvíjí od aktuální potřeby oprav budov, případně havarijního
stavu a rovněž opravy strojů a zařízení, zejména ve školní kuchyni lze těžko dopředu plánovat,
některé stroje jsou již odepsané, ale náklady na jejich pořízení jsou tak vysoké, že je
hospodárnější jejich životnost prodlužovat řádnou péčí a opravami.
Ostatní služby
Náklady roku 2014 na služby činily celkem 1 175 tis. Kč, rozpočet 2015 činil 911 tis. Kč,
skutečnost je 1 683 tis. Kč.
Tzv. ostatní náklady jsou tvořeny mimo jiné náklady na zahraniční pobyty v rámci Výzvy č. 56
ve výši 350 tis. Kč a službami žákům, které si žáci hradí, jejich výše je shodná s tržbami za
služby žákům (exkurze, školní výlety, nákup knih a časopisů), tato položka v roce 2015 činila
406 tis. Kč (pro srovnání v roce 2014 jen 235 tis. Kč). Z uvedeného vyplývá, že na běžné služby,
plánované při rozpisu schváleného rozpočtu, bylo použito 927 tis. Kč, což je oproti rozpočtu o
16 tis. Kč vyšší částka. Navýšení zdůvodňujeme vyššími náklady na zpracování mezd při nárůstu
zaměstnanců, a to o 9 tis. Kč, zvýšily se náklady na internet, neboť na domově mládeže jsme
využili možnosti nového zavedení kabelového internetu pro stále se opakující problémy při
připojení ubytovaných žáků.
Ostatní běžné služby /odpady, ostraha, praní prádla, výdaje spojené s burzami škol, inzerce,
servisní služby, softwarové práce, ostraha budov, bankovní poplatky / jsou srovnatelné s rokem
2014. V rozdělení nákladů mezi pevné linky a internet je problém v tom, že se jedná o balíček
služeb – k pevné lince ISDN je internet a zvýhodněné volání. Nejvyšší položkou služeb je
pronájem budovy školy s ročním smluvním nájemným 324 tis. Kč, od září 2015 máme
uzavřenou smlouvu na pronájem učebny v sousední budově s ročním nájemným 4 160 Kč,
v roce 2015 jsem hradili poměrnou část ve výši 1 387 Kč. Náklady spojené s tímto pronájmem
jsou hrazeny z účtu 502 – spotřeba energií.
Údržba software a licence zahrnuje roční poplatek za licence firmě Autocont, další upgrady
stávajících programů (Kerio Control na DM a škole, Bakaláři a Gordic, VIS Plzeň).
Mzdové náklady
Náklady na hrubé mzdy vyčerpány dle stanoveného rozpočtu na mzdy z dotací UZ 33353,
33038, 33052 a 33061. Rozpočet na OON byl 392 tis. Kč z UZ 33353, úspora ve výši 4 100 Kč,
(vráceno při vyúčtování dotací), z dohod o provedení práce na projektu Výzva č. 56 vyplaceno
68 650 Kč. Navýšení mzdových prostředků ve srovnání s rokem 2014 je způsobeno nárůstem
zaměstnanců-pedagogů a zvýšením tarifní složky platu od listopadu 2014 a 2015. V roce 2016
předpokládáme navýšení mzdových nákladů, nepředpokládáme velké změny ve stavu
zaměstnanců, ale vzhledem k navýšení tarifů od listopadu 2015 budou náklady vyšší.
Zákonné pojištění a ostatní sociální náklady
Tyto náklady vykazují zvýšení oproti roku 2014 v závislosti na zvýšených mzdových nákladech.
V rámci vyúčtování dotací byla uspořená částka použita na nákup učebních pomůcek, kromě
odvodu 1 394 Kč k nevyčerpaným OON z UZ 33353, 0,44 Kč z dotace UZ 33038 a 0,63 Kč
z UZ 33052, které byly součástí vyúčtování dotací.
Prodaný materiál
Na účtu 544 jsou náklady spojené s vrácením poplatku za čipové karty a čipy ŠJ. V souvislosti
s novým zabezpečovacím systémem ve škole nebudou v roce 2016 již náklady za vrácení
čipových karet, neboť žáci mají nové nevratné čipy.
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Ostatní náklady činnosti
Na účtu 549 jsou účtovány z prostředků ONIV náklady na předsedy maturitních komisí ve výši
18 640 Kč, náklad na zaokrouhlení faktur 8,61 Kč, hrazených z provozu, a náklady na pokrytí
nerozdělené DPH ve výši 10 507,26 Kč. Při rozúčtování DPH jsme v roce 2015 postupovali tak,
že vzhledem k výši nákladů a „zůstatkové DPH“ na účtu 343 jsme daň rozepsali na energie a
zbývající částku vzhledem k účetní náročnosti zahrnuli na účet 549, nikoliv na jednotlivé
nákladové účty.
Odpisy dlouhodobého majetku
Výše odpisů je oproti roku 2014 je výrazně nižší, neboť od roku 2015 došlo k prodloužení
odepisování budov a rovněž některých zařízení. Zároveň po nákupu hmotného majetku – kamery
a interaktivní tabule byly o odpis těchto předmětů odpisy navýšeny.
Vzhledem k tomu, že bylo na akci zateplení budovy mládeže použito trasferu, je vyčíslen
transférový podíl odpisů ve výnosech, který se promítl do výsledku hospodaření, ale není
součástí rozdělení VH do fondů. Dotace na odpisy v roce 2015 byla upravena dle aktuální
potřeby na částku 544 711 tis. Kč, odpisy v hlavní činnosti činily 546 721,34 Kč, tzn, že
2 010,34 Kč bylo hrazeno z provozních prostředků. Nelze totiž přesně stanovit rozkličování
odpisů, nebo při úpravě odpisů nejsou známy všechny skutečnosti, týkající se doplňkových
činností.

Ostatní náklady
Na účtu 556 jsme účtovali opravnou položku k pohledávce po splatnosti ve výši 700 Kč. Jedná
se o pohledávku za panem Petrem Mráčkem z roku 2004, dále okomentováno k tabulce
Pohledávky po splatnosti.

Náklady z drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
V roce 2014 činila tato položka, která zahrnuje nákup vybavení školy, domova mládeže a školní
jídelny, ale rovněž nákup učebních pomůcek a programového vybavení-software celkem,
335,5 tis. Kč. V roce 2015 je to 428 tis. Kč, a to:
Software

20 tis.

Učební pomůcky

94 tis.

Ostatní vybavení

314 tis.

Vzhledem k tomu, že učební pomůcky nejsou součástí rozpisu rozpočtu, rozpočtováno bylo na
nákupy DDNM a DDHM 142 tis. Kč, skutečnost je 334 tis. Kč, nárůst 192 tis. Kč byl způsoben
úsporou na energiích, kdy byla dovybavena škola ICT technikou, byly zakoupeny sedáky na
chodby školy, kvalitní nástěnky, židle a skartovací stroj.
Na nákup DDNM jsme utratili 20 tis. Kč – viz rozpis v tabulkové části.
Příspěvek na provoz bez odpisů činil 3 051 tis. Kč a byl ve srovnání s rokem 2014 o 155 tis. Kč
nižší a ve srovnání s rokem 2013 o 358 tis. Kč nižší. Přesto jsme vzhledem k úsporám na
energiích a vyššímu podílu doplňkové činnosti dosáhli uspokojivého výsledku hospodaření za
rok 2015. Pokud dojde k prodeji domova mládeže, Olomoucká ul. v roce 2016, počítáme se
snížením požadavku na rozpočet 2017 o 100 tis. Kč.
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Na tradiční soutěž Doteky módy 2015 město Prostějov přidělilo dotaci 45 tis. Kč, která byla
rovněž vyčerpána a vyúčtována. Soutěž je organizována spolu s KPŠ při SŠDAM.
Schválený rozpočet na rok 2015 nepřímých nákladů z 12.12.2014 usnesením
UZ/13/12/2014 ve výši 3 599 000,- Kč nákladů byl upraven deseti rozpočtovými opatřeními
v celkovém objemu.

Přehled schválených dotací 2015
ČÍSLO

POPIS

UZ

ZE DNE

ČÁSTKA

00020
a
00006 12.12.2014

UZ/13/12/2014 nepřímé náklady a odpisy
Nepřímé náklady na
UR/82/11/2015 odpisy-RO
00006 26.11.2015
přímé náklady-RO
33353 05.03.2015
přímé náklady-RO
33353 11.06.2015
přímé náklady-RO
33353 10.07.2015
přímé náklady-RO
33353 09.10.2015
přímé náklady-RO
33353 12.11.2015
UR/64/9/2015 Rozvojový program
33038 09.04.2015
UR/58/12/2015 Rozvojový program
33052 16.02.2015
UR/74/6/2015 Rozvojový program
33060 10.08.2015
UR/80/4/2015 Rozvojový program
33061 09.11.2015
celkem dotace OK
dotace Město Prostějov
dotace celkem 2015

Přímé dotace UZ 33353
Přímé dotace UZ 33038
Přímé dotace UZ 33052
Přímé dotace UZ 33060
Přímé dotace UZ 33061
Nepřímé dotace, provoz a odpisy po úpravě rozpočtu na provoz a odpisy
711,Dotace od Města Prostějov na soutěž Doteky módy poskytnuta ve výši
Dotace celkem

3 599 000,00
- 3 289,00
16 208 400,00
168 000,00
0,00
117 700,00
159 300,00
8 986,00
461 438,00
19 953,00
82 410,00
20 821 898,00
45 000,00
20 866 898,00

16 653 400,8 986,461 438,19 953,82 410,3 595
45 000,20 866 898,-

Po zaúčtování vrácené nevyčerpané dotace:
UZ 33353
5 494,00 Kč
UZ 33038
0,44 Kč
UZ 33052
0,63 Kč
Celkem 5 495,07 Kč
Nevyčerpané dotace byly předmětem vyúčtování dotací a převedeny na účet zřizovatele.
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V roce 2015 došlo opět k úspoře provozních prostředků vzhledem k mimořádně teplé zimě,
rovněž se zvýšil podíl nákladů z doplňkové činnosti oproti hlavní činnosti, ušetřené
prostředky použity na vybavení školy drobným hmotným dlouhodobým majetkem.

Výnosy na účtu 602
Tržby v hlavní činnosti za rok 2015 nám oproti roku 2014 vzrostly:
1) u strávníků v hlavní činnosti o 74 tis. Kč, způsobeno vyšším počtem
strávníků.
2) u tržeb z ubytování tržby mírně klesly, neboť oproti roku 2014 klesly o 6 tis.
Kč, v 1. pololetí roku 2015bylo o 3 ubytovaných žáků méně, kapacita
domova mládeže je 66 žáků.
3) na účtu 602 je rovněž účtováno o příjmech od žáků za výlety, divadla, kina
apod. oproti nákladům na účtech 518, kdy v roce 2015 byly tyto náklady a
výnosy vyšší, než v roce předcházejícím o cca 171 tis. Kč.
Schválený rozpočet
2 170 tis. Kč
Skutečnost
2 698 tis. Kč
Rozdíl skutečnosti 2015 oproti roku 2014 navýšení o 230 tis. Kč, což odpovídá výše
uvedenému zhodnocení v bodech 1-3.
Ceny stravného:
Oběd 28 Kč
Celodenní strava 85 Kč
Cizí obědoví strávníci 66 Kč s 21 % DPH a 63 Kč s 15 % DPH.

Stravovaní zaměstnanci hradí pouze cenu potravin, na stravenku
přispívá částkou 11 Kč FKSP.
Ostatní výnosy
Na účtech
644 – prodej materiálu - účtujeme tržby z prodeje čipů a čipových karet, čipové karty již od září
2015 zrušeny, nahrazeny čipy, které si hradí žáci sami.
V roce 2015 činí téměř 18 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2014 o 6 tis. Kč méně. Rozdíl je
způsoben právě zrušením prodeje čipových karet.
V roce 2015 nebyly řešeny žádné pojistné události, tudíž nedošlo k výnosům za pojistná plnění
ani nákladům, hrazeným z tohoto plnění při odstranění škod.
648 – použití fondů
Fond odměn rozpočtován ve výši 40 tis. Kč, použito 16 500 tis. Kč.
Rezervní fond rozpočtováno 60 tis. Kč, použito 7 133,63 Kč, podrobně rozepsáno v tabulce
rezervního fondu.
672 – dotace
UZ 33353
16 653 400 Kč
Prostředky státního rozpočtu slouží především na mzdové náklady a náklady ONIV. Mzdové
náklady v souvislosti se zvýšeným počtem pedagogů a navýšením tarifů v roce 2014 a 2015
73

výrazně vzrostly a prostředky na platy byly vyčerpány, prostředky na OON vyúčtovány. ONIV
ve složení:
Knihy, časopisy – účet 501 - 23 tis., účet 512 - cestovné bez dotace Výzva č. 56 činilo 36 tis.,
účet 527 - školení 23 tis., zákonné úrazové pojištění účet 525 bylo 51 tis. Kč, účet 549 - výdaje
s předsedy maturitních komisí 18,46 tis., ochranné pomůcky a preventivní prohlídky, účet 527
činily 16 tis. Kč, učební pomůcky 94 tis. Kč (mikrofony, stativy, fotoaparát, mixážní pult).
Vzhledem k úspoře prostředků na OON ve výši 4 100 Kč a odvodů ve výši 1 394 Kč bylo
vyúčtováním vráceno na účet zřizovatele 5 494 Kč.
UZ 33052
461 438 Kč
Hrubé mzdy a odvody činily celkem 461 437,37 Kč, odvedeno 0,63 Kč.
UZ 33038
8 986 Kč
V rámci vyúčtování dotací bylo na účet zřizovatele vráceno celkem 0,44 Kč.
UZ 33060
19 953 Kč
Dotace na zabezpečení škol použita na kamerový systém v plné výši.
UZ 33061
82 410 Kč.
Použita v plné výši.
UZ 00006
544 711 Kč
Použita v plné výši, doplaceno z provozních nákladů 2 010,34 Kč.
UZ 00020
3 051 000 Kč
Použito na běžné provozní výdaje v členění, jak je uvedeno v nákladech, jak je uvedeno
v tabulkové části rozborů. Během roku došlo k vnitřní úpravě rozpočtu na základě skutečně
očekávaných nákladů. Položky 501 a 518 v roce 2015 rozlišeny v účetnictví analytickými účty
tak, aby věrně zobrazovaly skutečnost, v roce 2014 jsme účtovali na skupiny účtů – materiál 501
zahrnoval všechny druhy materiálu, údržba 511 všechny druhy údržby, 518 členěno na
telekomunikace, poštovné, nájemné, zpracování mezd, služby daňového poradce a ostatní.
Vzhledem k velkému rozsahu nákladů lze těžko s velkou přesností při návrhu a rozpisu rozpočtu
určit jednotlivé položky, proto bylo na základě známých skutečností koncem roku upraveno
v rozpočtu.
Dotace od Statutárního města Prostějov
45 000 Kč
Použito 3 600 Kč na materiál účet 501 a 41 400 Kč použito na ostatní služby účet 518, dotace
vyčerpána v plné výši.
Předpokládané výnosy v dalších letech – v hlavní činnosti jsou závislé na ceně potravin,
stravování je nejvyšší položkou vlastních výnosů, výnosy z ubytování by měly být stabilizovány.
Použití fondů – fondy pravidelně zapojujeme do hospodaření organizace, fond odměn je využit
na odměny tam, kde chybí prostředky z přímých nákladů, na odměnu ředitelce školy za
doplňkovou činnost předchozího období, případná rezerva překročení rozpočtu mezd. Fond
rezervní zapojujeme na posílení provozních nákladů a při vzniku nerozpočtovaných výdajů.
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti

45 615,00Kč
154 016,94Kč
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Celkem výsledek hospodaření za rok 2015
VH z hlavní činnosti je transférový podíl z odpisů ve výši
(nepodléhá návrhu na rozdělení výsledku hospodaření)
Na rozdělení do fondů je navržena částka 154 016,94 Kč.

199 631,94Kč
45 615,00 Kč

Výsledek hospodaření je krytý finanční hotovostí na běžném účtu školy.

Investiční fond
Tvorba fondu :
Tvorba je z odpisů organizace, čerpání odvody zřizovateli a nákup DHM - digitální kamera
v ceně 49 864 Kč a set interaktivní tabule v ceně 155 505,57 Kč. Prostředky investičního fondu
byly v roce 2015 dále čerpány na údržbu nemovitého majetku, a to na izolaci sprch ve
sportovním areálu ve výši 94 985 Kč a výměnu rozvodů ÚT na domově mládeže ve výši
229 879,43 Kč. Všechna čerpání proběhla v souladu s plánem investic na rok 2015.
Prostředky fondu jsou vedeny na běžném účtu školy 9583760247/0100, analyticky na
účtu 241 0303.
Počáteční stav 838 769,687 Kč, nákupy DHM 205 369,57 Kč, krytí údržby 324 864,43 Kč,
odvody z odpisů 435 369 Kč, konečný stav k 31.12.2015 činí 492 519,67 Kč.
Fond odměn
Tvorba fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, výše převodu do fondu schválil zřizovatel
v navrhnuté výši 20 tis. Kč. V roce 2015 použito 16 500 Kč na odměnu ředitelky školy za
doplňkovou činnost a odměny nepedagogických zaměstnanců.
Prostředky fondu jsou vedeny na běžném účtu školy 9583760247/0100, analyticky na
účtu 241 0201.
Fond kulturních a sociálních potřeb
Tvorba fondu – 1 % z hrubých mezd a náhrad za pracovní neschopnost. Čerpání fondu dle
schváleného rozpočtu odborovou organizací a vedením školy na pravidelné položky rozpočtu.
Fyzický stav účtu k 31.12.2015 činí 175 081,03 Kč, souhlasí s účetní evidencí a výpisem z KB
k 31.12. 2015. Účetní stav účtu je 195 913,47 Kč.
Rozdíl mezi účetním a fyzickým stavem účtu činí 18 572,01 Kč.
Zdůvodnění:
- pohledávka za vrácené vstupenky ve výši 9 200,- Kč
- rozdíl poplatků ve výši 94 Kč (rozdíl je na účet převeden v lednu 2016 z BÚ)
- příděl FKSP z mezd 12/15 ve výši 11 338,44 Kč (převedený v lednu 2016 z BÚ školy)
- úhrada zaměstnanců za očkování, uhrazené do pokladny školy v prosinci 2015 200 Kč
Prostředky fondu jsou vedeny na zvláštním účtu u Komerční banky Prostějov na čísle účtu
9584760257/0100.
V roce 2015 nebyl zakoupen z prostředků FKSP žádný majetek. S prostředky fondu je
hospodařeno v souladu se Směrnicí o hospodaření s prostředky FKSP, jsou využívány zejména
na stravování zaměstnanců, k jejich kulturnímu a sportovnímu vyžití, k rekreaci zaměstnanců a
k odměňování, k životním a pracovním výročím.
Rezervní fond 413
Tvorba přídělem z VH 2014 ve výši

284 423,84 Kč
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Rezervní fond jsme v roce 2015 čerpali na nákup učební pomůcky a DDHM ve výši
7 133,63 Kč. V roce 2015 plánujeme rovněž čerpání ve výši 60 tis. Kč a v dalších letech je
možné využití finančních prostředků fondu po souhlasu zřizovatele k investičním účelům.
Prostředky fondu jsou vedeny na běžném účtu školy 9583760247/0100, analyticky na
účtu 241 0212.
Rezervní fond tvořený z ostatních titulů 414
Fond byl v roce 2015 ve stavu 0 Kč.
Doplňkové činnosti
Škola v rámci doplňkové činnosti pronajímá sportovní areál, provozuje hostinskou a ubytovací
činnost. Další drobnou doplňkovou činností je pronájem plochy pro potravinový a nápojový
automat a kopírku pro žáky školy.
Naše organizace má živnostenský list na ubytovací služby a hostinskou činnost z roku 2005.
Dbáme na to, aby doplňková činnost nenarušovala plnění hlavních úkolů organizace a aby
nebyla nikdy ztrátová.
a) ubytovací služby
Vzhledem k tomu, že během školního roku nemáme žádné volné kapacity, provozujeme
doplňkovou činnost pouze během prázdnin a ve výjimečných případech v pátky a soboty, kdy
studenti odjíždějí domů. Aby bylo ubytování mimo provozní dobu domova ziskové, musí se
jednat o větší skupiny osob. Většinou jsou tedy u nás ubytována družstva sportovců a členové
různých zájmových sdružení. V roce 2015 to bylo například ubytování účastníků plavecké
soutěže, šachového turnaje Wisconsin cup Prostějov, hudebního tábora sboru Vox Iuvenalis
z Brna, ubytování basketbalistek, skupiny cyklistů, účastníků plesu apod.
Rozbor hospodaření:
Celkové tržby bez DPH – základ daně ………………………………….. Kč 79 600,00
Celkové náklady …………………………………………………………. Kč 56 630,71
Hospodářský výsledek
+ Kč 22 969,29

Do výpočtu nákladů na doplňkovou činnost byly zahrnuty téměř všechny náklady střediska dle
účetnictví, kritériem pro jejich rozdělení byl počet noclehů v hlavní a v doplňkové činnosti.
Z nákladů na doplňkovou činnost jsme vyloučili jen náklady na vytápění tělocvičny, garáže a
keramické dílny, kam nemají cizí ubytovaní nikdy přístup, a odpisy samostatné budovy, kde je
tělocvična a garáž.
Poplatek za 1 nocleh činil v r. 2015 Kč 230,00 včetně DPH, bez DPH Kč 200,00 (z toho:
mzdová režie Kč 65,--, věcná režie 105,-- a rozpočtovaný zisk 30,-- Kč).
Celkové tržby za rok 2015 nám klesly o 5 tis. Kč, čistý zisk je stejný jako v roce 2014.
(V roce 2015 jsme zvedli poplatek za 1 nocleh o 10 Kč.) Počet noclehů v DoČ činil 3,28 %
všech uskutečněných noclehů.
Jsme zaměřeni především na ubytování během hlavních prázdnin, protože při ubytování o
víkendech si někdy studenti stěžují. Zájem o ubytování během hlavních prázdnin je však bohužel
velmi malý.
b) hostinská činnost
V naší školní jídelně poskytujeme obědy zaměstnancům Obchodní akademie a Střední
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zdravotní školy v Prostějově, dále vaříme obědy pro veřejnost a obědy a večeře pro klienty
Charity v Prostějově – domova na Martinákově ulici.
Rozbor hospodaření:
Celkové tržby bez DPH……………………………………………………..…. Kč 978 294,50
Celkové náklady ………………………………………………………………. Kč 914 205,48
Hospodářský výsledek
+ Kč 64 089,02
_________________________________________________________________________
Do výpočtu nákladů na doplňkovou činnost byly zahrnuty všechny náklady střediska dle
účetnictví a kritériem pro jejich rozdělení byl počet uvařených porcí v hlavní a v doplňkové
činnosti. Vzhledem k tomu, že vaříme nejen obědy, ale i snídaně a večeře, na doporučení
inspektorky školního stravování p. Flejberkové započítáváme do počtu uvařených porcí obědy a
večeře v plném počtu, u snídaní pouze 1/3 připravených snídaní.
Při kalkulaci ceny oběda vycházíme z celoročního provozu minulého roku s přihlédnutím
k očekávanému zvýšení nákladů na energie a platy zaměstnanců a základní cena je zvyšována o
ziskovou přirážku. Pro rok 2015 byla stanovena cena oběda na Kč 54,54 bez DPH (24,35 Kč
finanční norma potravin bez DPH, mzdová režie 19,65 Kč, věcná režie Kč 9,30 bez DPH, zisk
1,24 Kč). Ziskovou přirážku jsme snížili kvůli tomu, abychom byli i nadále konkurenceschopní a
nemuseli zdražovat.
Vzhledem k tomu, že vaříme jídla určená ke konzumaci v naší jídelně i pro odběr do jídlonosičů,
máme stanoveny kalkulace se sazbou DPH 21% i 15%.
Počet uvařených porcí v hlavní činnosti vzrostl proti roku 2014 o 1 %, v doplňkové činnosti
o 5,5 %.
V roce 2015 bylo v DoČ uvařeno 23,09 % ze všech porcí, v r. 2014 bylo v DoČ uvařeno 22,32 %
všech porcí, v r. 2013 bylo v DOČ uvařeno 17,60 % ze všech porcí.
Celkové tržby bez DPH za rok 2015 nám v doplňkové činnosti proti předchozímu roku vzrostly
o 23 tis. Kč a čistý zisk o 20,5 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se za rok 2015 zvýšil počet
uvařených porcí v hlavní i doplňkové činnosti a velmi jsme šetřili v čerpání nepřímých nákladů,
dosáhli jsme skutečný zisk na 1 porci Kč 3,61 místo kalkulovaného zisku Kč 1,24 a dosažená
věcná režie činila Kč 7,57 na 1 porci místo kalkulované Kč 9,30.
Na úrovni roku 2015 chceme udržet hostinskou činnost i v roce 2016.
Celkově jsme dosáhli v doplňkové činnosti domova mládeže kladného hospodářského výsledku
Kč 87 058,31.
Tyto prostředky budou použity pro zkvalitnění hlavní činnosti školy a domova mládeže.
c) Pronájem sportovního areálu
Sportovní areál slouží především k výuce tělesné výchovy a mimoškolní činnosti žáků školy,
škola má uzavřenou v rámci doplňkové činnosti smlouvu o dlouhodobém pronájmu fitcentra,
tělocvičny a baru (občerstvení k posilovně) a masážního salonu s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
dále jsou uzavřeny krátkodobé smlouvy o pronájmu (v roce 2015 pronájem tělocvičny střední
škole Trivis Prostějov, se kterou je smlouva uzavírána vždy na školní rok.
Při rozklíčování nákladů na doplňkovou činnost – pronájmy sportovního areálu jsou zahrnuty
všechny provozní náklady tohoto střediska. Jednotliví nájemci mají stanoveny koeficient K1 –
prostorové využití a koeficient K2 – časový využití jednotlivých prostor budovy na
Sídl. E. Beneše, čp. 2893, Prostějov. Náklady se pak pronásobením těchto koeficientů převedou
z hlavní činnosti na doplňkovou. Jen mzdové náklady na poloviční úvazek školníka sportovního
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areálu jsou hrazeny v plné, tedy 100% výši z doplňkové činnosti, neboť na tento objekt není
dlouhodobě rozpočtován žádný úvazek. Pan Pavel Julínek má pronajatý bar v tomto zařízení,
spojený s letním venkovním posezením, dále částečně pronajaté fitko a tělocvičnu. Na spotřebu
energií jsou během roku na základě platebního kalendáře stanoveny zálohy, které jsou
vyúčtovány po obdržení dodavatelských faktur za jednotlivé energie. Na konci roku 2015 byly
zaúčtovány předpoklady spotřeby energií do nákladů a s tím spojené předpokládané výnosy na
účet 602 u plynu, elektřiny a vody. Dalším nájemcem šatny s příslušenstvím, které je vedeno
nyní jako masážní salón, je paní Jitka Sýkorová. U účtování nákladů postupujeme stejným
způsobem, jako u pana Julínka, tedy s použitím koeficientů a záloh na energie. Oba nájemci mají
stanovené čisté nájemné, které je osvobozeno při fakturaci od DPH z důvodu smlouvy na dobu
neurčitou, fakturované režijní náklady, do kterých spadají odpisy, mzdové prostředky, materiální
náklady, náklady na údržbu apod. jsou fakturovány s 21 % DPH. Fakturační období je měsíční.
Tělocvičnu pronajímáme střední škole TRIVIS Prostějov, kde vycházíme při stanovení ceny
z nákladů předchozího roku, cena je pak fixní a fakturováno je dle skutečně odučených hodin.
Režijní náklady, hrazené nájemci, jsou účtovány do výnosů na účet 602, čisté nájemné pak na
účet 603.
Podíl energií a režijních nákladů činí cca 37 %. Především považujeme za úsporu nákladů hlavní
činnosti za odpisy, kdy hradíme z doplňkové činnosti cca 33 Kč a za plynové topení, kdy se
provozováním DoČ náklady nijak zvlášť nezvyšují, jako například u elektřiny, kdy svícením a
používáním zařízení nájemců se náklady úměrně zvyšují.
Platby od jednotlivých nájemců v roce 2015 dle vystavených faktur:
Pavel Julínek
Čisté nájemné a režijní náklady za rok vč. DPH
258 600 Kč
Jitka Blahová
Čisté nájemné a režijní náklady za rok vč. DPH
33 600 Kč
TRIVIS
Platby za pronájem včetně energií
39 900 Kč
Nájemci zároveň uhradili na energie a úhradou nájemného dle faktur celkem 359 463,27 Kč.
Zisk z pronájmu areálu činí celkem Kč 65 058,63.
Vzhledem k tomu, že rozpočtované režijní náklady jsou vyšší než byla skutečnost, nemusíme
přikročit pro rok 2015 ke zvyšování ceny nájmu.
d) Pronájem plochy pro nápojové a potravinové automaty a kopírku pro žáky v budově
školy
Fakturace za automaty je na základě dohodnuté ceny za spotřebované energie a čisté nájemné je
za nižší cenu z důvodu poskytnutí požadované služby pro žáky školy. Automaty fakturujeme
měsíčně a kopírku v prosinci za celý rok podle skutečně provedených kopií. Se službami
poskytovatelů jsme spokojeni.
Hospodářský výsledek

+ Kč 1 900,-

Schválený rozpočet na doplňkové činnosti byl ve výši 1 116 tis. Kč, skutečnost je 1 453,11 tis.
Kč. Navýšení je zřejmé především v hostinské činnosti, kdy se zvyšuje počet cizích strávníků a
odebraná strava Charitou Prostějov. V pronájmech sportovního areálu došlo rovněž k navýšení
oproti roku 2014, neboť v roce 2015 se navýšil počet hodin, fakturovaných střední škole Trivis.
Při stanovení rozpočtu na doč vycházíme sice ze zkušenosti předchozího roku, ale zároveň
musíme připustit, že se situace může změnit odchodem nájemce či úbytkem strávníků či
ubytovaných.
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Zaměstnanci
V roce 2015 odešla jedna učitelka na mateřskou dovolenou, za ni byla přijata na zástup 1
učitelka. Na domově mládeže odešla vychovatelka po dlouhodobé pracovní neschopnosti do
invalidního důchodu, na domově zůstala zastupující vychovatelka.
Stav zaměstnanců
K 31.12.2015 je na škole zaměstnáno:
v roce 2014
Učitelé
27
přepočtených
25,789 27/přep.25,572
Vychovatelé
3
přepočtených
3,189
3/3
Nepedagogičtí zaměst. škola
5
přepočtených
3,875
5/3,875
Nepedagogičtí zaměst. areál
1
přepočtených
0,5
0,5/0,5
Zaměstnanci školní jídelny
6
přepočtených
6
6/5,75
Nepedagogičtí zaměst. DM, ŠJ
2
přepočtených
1,375
2/1,38
Celkem
44
přepočtených
40,579
Uvedení zaměstnanci jsou bez rozlišení hlavní a doplňkové činnosti.
Závazný ukazatel na rok 2015 je 41,56 zaměstnanců, skutečný počet zaměstnanců ze SR je
38,747 (údaj ze statistického výkazu P1-04). Limit zaměstnanců tedy nebyl překročen.
V doplňkové činnosti je 1,832 úvazku, což je o 0,104 více, než v roce 2014. Limit mzdových
prostředků nemáme stanoven.
Nepedagogičtí pracovníci v prosinci 2015 a v následujících zimních měsících:
Škola – 5 nepedagogických zaměstnanců – ekonomka úvazek 1, asistentka ředitelky-úvazek 1,
domovník 0,5 (zároveň topič na dohodu), domovník sportovního areálu je placen z doplňkové
činnosti, z hlavní činnosti je pouze dohoda na topení v zimních měsících , 2 uklízečky celkem
na úvazek 1,375, celkem přepočtených zaměstnanců 3,875 v hlavní činnosti.
DM a ŠJ – 8 nepedagogických zaměstnanců – rozpočtářka domova mládeže 0,5 úvazek, 1
uklízečka úvazek 0,875, 6 pracovnic školní jídelny na plný úvazek, z hlavní činnosti 4,465
úvazku.
Zajišťování nepedagogických služeb
Úklidová plocha
Budova školy – v roce 2014 zajištěn takto
-úvazek 1 s úklidovou plochou 1 545,38 m2
-úvazek 0,375 s úklidovou plochou 799,24 m2
Sportovní areál – 351,19 m2 v úvazku školníka a údržbáře sportovního areálu, úvazek 0,5
hrazeno pouze z DoČ
DM Palečkova 1
- úvazek 0,875 s úklidovou plochou 1469,30 m2
Vzhledem k velmi zodpovědnému přístupu těchto pracovníků nemáme v úmyslu řešit úklid
službou. Normativ na nepedagogické pracovníky je pro umělecké obory značně nevýhodný,
rozhodně není rozdíl v náročnosti a objemu práce nepedagogických pracovníků pro umělecké a
neumělecké obory. Vzhledem k tomu, že již není čerpání mzdových nákladů sledováno na
pedagogy a nepedagogy zvlášť, se s touto skutečností vyrovnáme.
V roce 2015 jsme využili služby daňové poradenství v problematice DPH, zpracování přiznání
daně z příjmu.
Kopírovací služby nevyužíváme, k hlavní činnosti nám slouží vlastní kopírky a pro studenty je
ve škole na smlouvu umístěna kopírka na čipové karty, které si hradí žáci sami.
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Pohledávka za panem Petrem Mráčkem z roku 2004
(nákup vstupenek na koncert Lucie Bílé z FKSP, který se neuskutečnil)
1) 7.6.2004 uznal Petr Mráček závazek vůči SPŠO Prostějov ve výši 13 600 Kč s tím, že
uhradí do 31.8.2004, což neučinil.
2) Škola požádala Dr. Černoška o zastupování – byl podán návrh na vydání platebního
rozkazu, Okresní soud v Prostějově vydal Platební rozkaz k úhradě 13 600 Kč za
vstupenky a 7 290 Kč za soudní náklady, který nabyl právní moci 11.11.2006. Soudní
výlohy jsou rovněž pohledávkou za panem Mráčkem, celková výše pohledávky činí
20 890 Kč.
3) Dr. Černošek dal ke zvážení předání k exekuci vzhledem ke skutečnosti, že pan Mráček
nedisponuje žádným majetkem, kdy by mohly nastat další náklady, převyšující
pohledávku za vstupenky.
4) Zřizovatel doporučil vyčkat s odpisem pohledávky vzhledem k tomu, že se majetkové
poměry mohou v příštích letech změnit a uznání závazku, které pan Mráček písemně
učinil, prodlužuje dobu vymahatelnosti do 10 let, tj. do 6.6.2014.
5) Písemné výzvy k úhradě dluhu se vracely zpět z důvodu nevyzvednuté zásilky.
V listopadu 2013 se podařilo zjistit přes sociální sítě nové působiště pana Mráčka, který
má t.č. fotoatelier v Praze a přes kontakt na internetu byl vyzván ke spolupráci na
splácení pohledávky-dluhu.
6) V prosinci 2013 jsme se dohodli o splátkách dluhu od ledna 2014, pan Mráček v roce
2014 zaplatil v nepravidelných splátkách, neodpovídajících dohodě celkem 3 700 Kč a
v roce 2015 jen 700 Kč. Přesto pokračuje s námi v komunikaci o splátkách a na poslední
výzvu z prosince 2015 uhradil v únoru 2016 částku 1500 Kč. Pohledávka byla v roce
2015 snížena na částku 16 490 Kč, tato částka je v rozvaze vedena jako korekce
k pohledávkám.
7) V roce 2016 budeme pokračovat v komunikaci s panem Mráčkem tak, aby pokračoval ve
splnění svého závazku.
Jiné pohledávky po lhůtě splatnosti nemáme.
Hospodaření s majetkem
Naše zařízení má ve správě 4 budovy, z toho budova školy je majetkem města a v roce 2014
jsme za její pronájem uhradili 324 tis. Kč. Budovy sportovního areálu, domova mládeže na
Palečkově ul. a Olomoucké ul. jsou majetkem KÚ Olomouckého kraje a jsou škole svěřeny
k hospodaření. Mimo provoz je budova domova mládeže Olomoucká ul., zřizovatel ji nabízí
k odprodeji. Naší povinností je budovu dále udržovat (mírné vytápění v zimních měsících, revize
apod.) do realizace prodeje nemovitosti.
Škola má v majetku osobní automobil Škoda Octavia Ambiente, který je využíván
k pracovním cestám, převozu materiálů apod., čímž dochází k úsporám na cestovních náhradách.
Není využíván pro doplňkovou činnost.
Výuka předmětů Informační a komunikační technologie, Audiovizuální a multimediální
tvorby, Informační a multimediální technologie, Aplikovaná ekonomie, Počítačová grafika,
Multimediální příprava, Marketing, Projektové vyučování, Základy typografie probíhá na dvou
specializovaných učebnách výpočetní techniky. Stejně tak předmět Design interiérů pro obor
Užitá malba.
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První učebna je vybavena 19 žákovskými počítači a jedním učitelským PC. Druhá učebna
umožňuje práci na 15 žákovských počítačích a jednom učitelském. Všechny stanice na těchto
učebnách mají následující programové vybavení:
- OS MS Windows 7 Enterprise (licence v rámci krajské smlouvy s firmou Microsoft)
- kancelářský balíček Office 2010,
- specializovaný SW AccuMark – konstrukce a modelování střihů, hotovení šablon a polohových
plánů,
- specializovaný SW Macenauer – zpracování technické dokumentace (soupisy operací, výrobní
předpisy, mzdy, technické nákresy aj.),
- STEREO – ekonomický SW ,
- Zoner Photo Studio 8 Profi – grafický SW,
- VISION – softwarové zabezpečení učebny – hlídání práce studentů, přístup na internet, řízená
výuka,
- Creative Suite 3a 5.5 – profesionální grafický SW, jehož součástí je program Adobe Illustrator,
Adobe Photoshop a Adobe Bridge, který umožňuje profesionálně zpracovávat kresbu, obrázky,
návrhy, reklamu aj.,
- Microsoft Forefront Endpoint Protection – antivirový program,
- Sketch-up – návrh interiérů.
V případě potřeby mohou žáci využít 2 ks náhradních notebooků. Stanice byly doplněny o 20 ks
sluchátek pro práci se zvukem. Pro zajištění výuky zejména předmětů oboru Multimediální
tvorby byly nainstalovány freewarové softwary pro zpracování zvuku, tvorbu webových stránek,
stříhání videa.
Dále je každá učebna vybavena:
- 1ks dataprojektor
- 1ks scanner
- 1ks černobílá nebo barevná laserová tiskárna
- 1ks kreslící tablet
- 1ks Plotter HP Designjet 430 – tisk výstupů ze specializovaných SW Accumark – střihy
V profesionálně vybaveném fotoateliéru se žáci učí fotografovat, natáčet animace a drobná
videa. K jejich zpracování jim slouží 11 ks notebooků (1 učitelský, 10 žákovských), které mají
stejné programové vybavení jako počítače na specializovaných IT učebnách, které je však
doplněno o program Pinnacle Studio 16 pro zpracování videí. Názorná výuka zde probíhá
prostřednictvím širokoúhlého televizoru. Ve fotoateliéru probíhá vzdělávání v rámci předmětů
Animace, Fotografie v praxi, Audiovizuální a multimediální tvorba, Seminář hudby. Fotoateliér
také slouží pro ostatní obory, které jej využívají dle aktuální potřeby.
K dalšímu vybavení školy patří 2 učebny s interaktivní tabulí (Smartboard, Interwrite), jejichž
funkčnost je zajištěna pomocí notebooků s dataprojektory. Další běžná učebna je vybavena 5 ks
PC pro neomezený přístup studentů na internetu.
Tři učebny jsou vybaveny dataprojektorem, notebookem a audio sestavou pro výuku.
Celkem 10 učeben je vybaveno reproduktory, které umožňují ozvučení učeben.
Veškerou práci si studenti mohou ukládat na školní server, který jim poskytuje dostatečný
diskový prostor. Právě z důvodu narůstající velikosti dat, se kterými žáci pracují nebo je sami
vytvářejí, byl pořízen v roce 2013 nový server s OS Windows Server 2012, který by měl tyto
požadavky uspokojit. Škola tak může žákům i učitelům poskytnout individuální prostor pro
jejich tvorbu ve formě uživatelských účtů. Studenti mají neomezený přístup na internet. A z
tohoto důvodu byl zprovozněn firewall, který umožňuje filtrovat nevhodný obsah internetové
komunikace jednotlivých uživatelů. Všechny počítače jsou zapojeny do školní doménové sítě.
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Vzhledem k velkému pracovnímu vytížení počítačových učeben a vysokým nárokům na
modernost vybavení ze strany rodičů a žáků, bude škola muset postupně zvažovat modernizaci
jednotlivých počítačových učeben. Nová interaktivní tabule je kompletně doplněna o
dataprojektor, počítač, softwarové vybavení pro práci s tabulí, ozvučení.
Také požadavky na modernizaci výuky předmětů oboru Multimediální tvorba vedla k závěru, že
škola pořídila profesionální videokameru.
Škola má uzavřené smlouvy na dobu neurčitou na pronájem budovy školy – roční nájemné
bez služeb činí 324 000 Kč a smlouvu na pronájem učebny v budově Vápenice 3 na roční
nájemné 4 160 Kč.
Inventarizace majetku proběhla na základě příkazu ředitelky školy k 31.12.2015,
fyzický stav byl porovnán se stavem účetním a nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Dokladová
inventarizace byla provedena během měsíce ledna 2016. Inventarizační komise hodnotí správu
majetku kladně, majetek je řádně využíván, ošetřován a evidován, zprávu o výsledku
inventarizace jsme odeslali v lednu zřizovateli. Vzhledem k tomu, že dle Vnitroorganizační
směrnice o evidenci majetku vedeme DDHM i DDNM již od částky 501 Kč , odrazila se tato
skutečnost na čerpání na účtu 558.
Vyřazený majetek v roce 2015 byl zlikvidován odbornými firmami a společností ASA
Prostějov.
Významné přírůstky majetku – nákup digitální kamery v hodnotě 49 864 Kč a interaktivní tabule
v hodnotě 155 505,57 Kč z investičního fondu.
Významné úbytky majetku – v roce 2015 nebyl vyřazen žádný dlouhodobý majetek.
V roce 2015 nepřijala škola žádný finanční ani věcný dar.
V roce 2015 nebyly řešeny žádné pojistné události na majetku.
Výsledky kontrol 2015
Krajská hygienická stanice OK– kontrola školní jídelny dne 17.4.2015 –zjištěné závady
odstraněny opatřeními ředitelky školy.
Krajský úřad Olomouckého kraje – kontrola hospodaření školy zahájena 14.12.2015, ukončena
7.1.2016, přijatá opatření splněna k 31.1.2016.
DPH
Od ledna 2013 jsme registrováni na Finančním úřadu v Prostějově k dani z přidané hodnoty. Pro
rok 2014 byl přenesen z roku 2013 vyúčtovaný koeficient krácení odpočtu daně ve výši 0,38.
Daň jsme uplatňovali v nákladech domova mládeže, školní jídelny a sportovního areálu, u
nákladů školy, kde hospodářskou činnost neprovozujeme, jsme daň uplatnit nemohli. Vystavené
faktury byly zdaněny daní na výstupu podle charakteru dodávky. Dodržovali jsme režim
přenesené daňové povinnosti, tj. odvodu daně za dodávky montážních prací. Daňová přiznání
jsme byli povinni předkládat jako měsíční plátce, daň jsme hradili v zákonném termínu měsíčně
a za měsíc prosinec byl proveden přepočet koeficientu krácení odpočtu daně na 0,35, na jehož
základě byla daň za celý rok přepočítána a tento koeficient se přenáší do roku 2015. Od roku
2015 jsme čtvrtletní plátci DPH.
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Ostatní
Účetnictví organizace je vedeno v programu GORDIC Win UCR, kniha došlých faktur,
vystavené faktury v programu kniha odeslaných faktur, pokladna a komunikace s bankou,
všechny firmy GORDIC. V roce 2014 bylo v hlavní účetní knize zapsáno 33 279 položek.
Stravování zaměstnanců je zajištěno ve školní jídelně, která je součástí našeho zařízení. Cena
stravenky je 28 Kč - je tedy jen ve výši spotřebovaných potravin a je kryta 11 Kč příspěvkem na
stravování zaměstnanců z FKSP a 17 Kč hradí zaměstnanci školy.
Na vzdělávání pracovníků organizace vynaložila v roce 2015 prostředky z ONIV ve výši
23 185 Kč.
Časové rozlišení na účtech 381 – náklady příštích období, zde jsou zaúčtovány předplatné novin,
časopisů a služeb, týkající se roku 2016, na účtech 388 je předpoklad vyúčtování za energie
nájemců sportovního areálu za rok 2015 a nevyúčtovaná dotace Výzva č. 56. Na účtech 389 jsou
zaúčtovány předpokládané náklady roku 2015, jejichž vyúčtování proběhne v roce 2016.
V roce 2015 jsme nečerpali žádný úvěr a nevyužili jsme ani jiné finanční výpomoci.
Účet 408 nebyl v roce 2015 použit.
Budovy školy, sportovního areálu a domova mládeže na Olomoucké ul. jsou vytápěny plynem.
Budova DM Palečkova ul. je vytápěna dálkově (zajišťuje Domovní správa Prostějov).
Praxe žáků
Žáci 2. a 3. ročníků konají na základě § 65 a § 122 a ŠVP odbornou praxi. Ve školním roce
2014/15 vždy v době maturitních zkoušek. Po dobu praxe vykonávají:
a) produktivní práci, za kterou jsou odměňováni dle příslušného paragrafu přímo smluvním
partnerem
b) neproduktivní práci, za kterou odměnu nedostávají
Konkrétní zařazení provádí odpovědný pracovník firmy, případné odměny za tuto práci vyplácí
přímo firma, kde je praxe konána. Firmám, kde je konána praxe, nejsou hrazeny žádné náklady
spojené s praxí žáků. Nemáme žádné tržby za produktivní práci žáků.
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Závěr
Vzhledem k objemu svěřených prostředků, rozsahu činností našeho zařízení a
dosaženému výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti považujeme hospodaření
organizace za velmi dobré. Organizace nemá žádné dluhy po splatnosti vůči státním institucím
ani jiným subjektům.
Objem prostředků na provoz a na mzdové náklady byl dostačující a věříme, že tomu tak
bude i v následujícím roku s ohledem na zvyšující se počet žáků školy. V roce 2015 došlo
k neočekávané úspoře prostředků na provoz z důvodu mimořádně teplé zimy a zvýšením podílu
doplňkové činnosti na krytí nákladů.
V roce 2016 se uskuteční prodej budovy domova mládeže Olomoucká, kdy dojde k úspoře
nákladů.

V Prostějově dne 4.3.2016
Vyhotovila Hana Mynaříková

PhDr. Ivana Vaňková
ředitelka školy
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