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 spol. s.r.o.
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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 (3. a 4. ročník) 1.9.2015 (1. a 2. ročník)
Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu, platného od 1.9.2010 (3. a 4.
ročník) Výuka 1. a 2. ročníku probíhala dle nových upravených ŠVP, platných od 1.9.2015.
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 (3. a 4.ročník) 1.9.2015 (1. a 2. ročník)
Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu, platného od 1.9.2011 (3. a 4.
ročník). Výuka 1. a 2. ročníku probíhala dle nových upravených ŠVP, platných od 1.9.2015.
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 (3. a 4.ročník) 1.9.2015 (1. a 2. ročník)
Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu, platného od 1.9.2011(3. a
4. ročník). Výuka 1. a 2. ročníku probíhala dle nových upravených ŠVP, platných od 1.9.2015.
Multimediální tvorba vychází z RVP pro obor vzdělávání 82-41-M/17 Multimediální tvorba,
vydalo MŠMT dne 29.5.2008 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 od 1.1.2011 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 2016/2017 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 2016/2017 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.
Celkové složení pedagogického sboru bylo ve školním roce 2016/2017 následovné: 12 učitelů
všeobecně vzdělávacích předmětů, 17 učitelů odborných předmětů. K celkovému počtu 29
kmenových učitelů bylo na výuku předmětu Fotografie v praxi, seminář Anglického jazyka,
Navrhování oděvů, Design interiéru a seminář Modelové tvorby zaměstnáno 7 učitelů externě na
dohodu o provedení práce. Po rodičovské dovolené nastoupila 1.9.2016 učitelka odborných
předmětů obor Design oděvu.
Na domově mládeže pracují 3 vychovatelky.
Na provozním úseku v roce 2016/2017 došlo ke změně na domově mládeže. Rozpočtářka
domova mládeže odešla do starobního důchodu, její pracovní pozice byla zrušena. Nově byla
rozdělena pozice ekonomky školy na rozpočtářku a účetní. Na pozici účetní byla dne 1.9.2016
přijata nová pracovnice. Na provozním úseku SŠDAM pracovala tedy rozpočtářka, asistentka
ředitelky, účetní, 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, ZT, FK

VŠ

0,95

VŠ

0,95

odborné předměty MT PG, WEB

VŠ

1

odborné předměty DI

DI, NAV

VŠ

0,28

EKO

VŠ

0,95

výtvarné předměty

EK0, ICT, MR,AE,
OBN
TCV, TPŘ, FK

VŠ

1

výtvarné předměty

TPŘ, VPŘ, TCV, SMHU

VŠ

0,85

CJL, NJ

CJL, NJ, AJ, DEJ

VŠ

1

výtvarné předměty,
DVK
MAT, FYZ

DVK, FK, ZT, VPŘ

VŠ

1

MAT, FYZ, ICT, ZEK

VŠ

1

odborné předměty DO TEC, HOD

VŠ

0,71

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

VŠ

1

VŠ

0,57

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, MPŘ

VŠ

1

VV, RJ

NAO, AJ, IM

VŠ

1

AJ

AJ

VŠ

0,76

odborné předměty DO TM, RT, HOD, SMOT

VŠ

0,85

TEV

TEV,ZEK, DEJ

VŠ

0,90

CJL, NJ

AJ

VŠ

0,95

odborné předměty

MOD, KOS, KMO, HOD

VŠ

0,80

odborné předměty DO TEC, HOD, PZ

VŠ

0,90

odborné předměty MT AMT, IMT, ANIM

VŠ

1

odborné předměty DO PG, MPŘ, KOS

VŠ

1

CJL, OBN

VP

VŠ

odborné předměty MT FP

SŠ

výtvarné předměty

Vzdělání Úvazek

Dohody

5

odborné předměty MT FP

SŠ

AJ

SŠ

AJ - konverzace

odborné předměty DO SMOT, NAO

SŠ

odborné předměty

DI, NAV

VŠ

odborné předměty

NAV

VŠ
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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 0
Odešel

Minulý školní rok
2

na jinou
školu
0

mimo
školství
1

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
účetní
uklízečka
uklízečka
školník
školník na sport. areálu
celkem

Úvazek
1,00
1,00
1,00
1,00
0,38
0,50
0,50
5,38

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
Seminář Erasmus + pro příjemce schválených grantů
Co umím díky Erasmu+, seminář
Seminář pro příjemce grantů 2017
Konzultace se zástupcem vydavatelství MacMillan

Počet
pracovníků
1
2
1
2
2

Gateway life skills

1

Matematika pro život II – střední školy Olomouc
Jak učit o EU

1
1

Burza volného času

1

ISIC Fórum

1

Daně aneb na co myslet při vyplňování formulářů

1

Systémové změny ve finančním vzdělávání

1

Učit bez hlasu? To nejde! – aneb jak bojovat
s hlasovou únavou

1

Vztahy rodina, škola, děti

1

Seminář metodiků prevence Prostějov

1

Setkání metodiků prevence

1

Školení – Školní maturitní komisař
Konference – Global Money week
Distanční vzdělávání a zahraniční stáže

1
1
Počet
pracovníků

Anglický jazyk - ZŠ

1

Doktorandské studium

1

Další vzdělávání vedoucích pracovníků

Počet
pracovníků

Aktuální změny v právních předpisech

1

Konzultační seminář pro management škol
Řešení problémových situaci z pohledu práva
Novinky v ekonomických a legislativních pravidlech
pro školy a školská zařízení

2
1

Škola – právo – ekonomika

1

1

Organizátor akce
Microsoft
DZS, Praha
DZS, Praha
DZS, Praha
MacMillan, Praha
Nakladatelství
Macmillan, Brno
Descares, Olomouc
Autis, Brno
Sportcentrum,
Prostějov
GTS ALIVE, s.r.o.,
Praha
Portál Finanční
gramotnost, webinář
MŠMT, MF, ČNB,
Praha
Gymnázium Hejčín,
Olomouc
ZŠ Kollárova,
Prostějov
Pedagogickopsychologická
poradna
Olomouckého kraje
NZDM Podané ruce,
Prostějov
NIDV, Olomouc
Praha
Organizátor akce
CŽV PF UP v
Olomouci
Katedra výtvarné
výchovy PdF UP v
Olomouci
Organizátor akce
Agentura vzdělávání
dospělých, Olomouc
NIDV, Olomouc
NIDV, Olomouc
Gymnázium Hejčín,
Olomouc
Univerzita Palackého
v Olomouci
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Vedení týmu a týmová spolupráce

1

Komunikace pro vedoucí pracovníky

1

KAP – Školní kariérní poradenství
Seminář -„Šablony pro SŠ“
KAP – platforma pro společné vzdělávání
KAP – platforma pro polytechnické vzdělávání
Školení RESK – změna platových předpisů
KAP – podpora kreativity

1
2
1
2
1
1

Univerzita Palackého
v Olomouci
Univerzita Palackého
v Olomouci
Krajský úřad OK
MŠMT, Olomouc
Krajský úřad OK
Krajský úřad OK
RESK, Olomouc
Krajský úřad OK
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Část IV
Výsledky výchovy a vzdělání
Výchovné působení
a/ Prospěch žáků na škole
Počet žáků
a
b
1.
59
50
2.
53
57
3.
54
53
4.
54
51
Celk.
218
211
Pozn: a – minulý šk. rok

Prosp. s vyzn.
Prospělo
a
a
b
10
12
48
37
11
11
41
44
13
14
37
37
14
10
40
40
48
47
166
158
b – tento šk. rok

Ročník

Neprospělo
a
b
1
1
1
2
2
2
0
1
4
6

Opakuje ročník
a
b
0
0
2
0
2

b/ Vyloučení žáci a zameškané hodiny

Ročník
1.
2.
3.
4.
Celk.

Z toho z
důvodů
prospěchu
a
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Počet celkem
a
0
0
0
0
0

b
0
0
0
0
0

Pozn: a - minulý šk. rok

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
109,5 109,8
171,6 140,7
170,8 220,4
172,5 149,1
156,1 155,0

b - tento šk. rok

c/ Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2016/2017
Počet žáků
50

Prospěli
s vyznam.
6

Prospěli
42

Neprospěli
2

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

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

Minulý škol. rok.
Počet
Procento
0
0%
1
0.4%
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e/ Celkový počet neomluvených hodin
Tento školní rok
68

Minulý školní rok
352

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
Multimediální
tvorba
Modelářství a
návrhářství
Užitá malba

Počet
přijatých

Počet
nepřijatých

57

30

27

17

15

2

1

9

44

15

29

6

12

60

58

13

46

Počet
přijatých

Počet
nepřijatých

5

3

2

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

5

2

0

3

Počet
přijatých

Počet
nepřijatých

1

1

0

1

1

0

Celkem
118
2. kolo přijímacího řízení
Obor:
Počet
přihlášených
Multimediální
tvorba
Modelářství a
návrhářství oděvů
Užitá malba

Celkem
7
3. kolo přijímacího řízení
Obor:
Počet
přihlášených
Modelářství a
návrhářství
Celkem

Přijatých na
Počet
odvolání
odevzdaných
(autoremedura)
ZL
6
25

Přijatých na
Počet
odvolání
odevzdaných
(autoremedura)
ZL
0
2

Přijatých na
Počet
odvolání
odevzdaných
(autoremedura)
ZL
0
0
0

0

h/ Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením
Ve škole nejsou integrovaní žáci.
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Celkový počet přihlášených žáků podle oborů:
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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 2016/2017 byla provedena jedna kontrola ČŠI.
Dne 22.6.2017 proběhla na Střední škole designu a módy, Prostějov inspekce za účelem kontroly
dodržování předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona 561/2004 Sb. Inspekční činnost byla
zaměřena na průběh maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2017. Inspekční činnost
byla realizována na žádost KÚ OK – poskytnutí součinnosti při posuzování žádosti o
přezkoumání průběhu a výsledku profilové části maturitní zkoušky žáka.
Porušení výše uvedeného předpisu nebylo zjištěno.
Ve školním roce 2016/2017 byly dále provedeny následující kontroly:
Okresní správa sociálního zabezpečení, Prostějov – kontrola 27.4.2017. Drobné nedostatky byly
odstraněny v průběhu kontroly (evidence ELDP) paní Vojtilovou ze zpracovatelské firmy
SCHOLA ecounting sigma, s r.o.
Krajská hygienická stanice, pracoviště Prostějov – kontrola 6.4.2017 na domově mládeže,
Palečkova 1, Prostějov. Výsledek kontroly - bez závad.

.

14

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
-o uznání dosaženého vzdělání
-o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání

Počet
72
54
7
0
6
0
3
1

Počet odvolání
0
12
0
0
0
0
0
0
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Část VII
1. Hodnocení oblasti výchovného poradenství ve školním roce
2016/2017
Na škole působí ve funkci výchovné poradkyně Mgr. Klára Machová, která má pro výchovné
poradenství vystudovanou požadovanou kvalifikaci.
Pro výchovné poradenství byl v srpnu 2016 zpracován rámcový plán, který byl podle potřeby
modifikován a doplňován. Jeho náplň byla ve školním roce 2016/2017 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 ve 2. poschodí školy,
věnovaná pomaturitnímu studiu. Žákům 4. ročníku jsou předávány materiály přicházející z VŠ a
VOŠ a v případě zájmu jsou jim poskytovány i speciální konzultace. Studentům jsou také
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 na dnu otevřených dveří;
- účast školy na burzách škol (Prostějov, Olomouc, Šumperk, Vyškov, Přerov);
- ve spolupráci s VP ZŠ náborové akce okresu Prostějov, Olomouc, Vyškov;
- dotazníkové šetření pro studenty - spokojenost s výukou předmětů DI, dotazníkové šetření pro
rodiče;
- účast žáků na přednáškách, besedách, filmových a divadelních představeních…;
- účast žáků 4. ročníku 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 - 9x;
- vedla evidenci slabých žáků a žáků se SVP;
- věnovala zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním;
- řešila kázeňské problémy a problémy žáků s neomluvenou absencí - 10x;
- řešila nevhodné chování žáků a porušení Školního řádu -12x;
- upozorňovala na krátkodobou a vysokou absenci, ve většině případů žáci s vysokou absencí
měli následně i problémy s prospěchem -10x;
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- opakovaně řešila dodržování Školního řádu v souvislosti s omlouváním nepřítomnosti ve škole
-10x;
- vypracovávala plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán;
- evidence opravných zkoušek a doklasifikace.
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;
- konzultovala dotazníkové šetření pro žáky a pro rodiče.
Tato oblast byla úspěšná.
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2. Hodnocení oblasti činnosti metodika prevence sociálněpatologických jevů ve školním roce 2016/2017
Na škole působila ve školním roce 2016/17 na pozici metodika prevence Mgr. Dagmar
Maturová. V únoru 2017 začala studovat specializační studium pro školní metodiky prevence
,,250,, v P – Centru v Olomouci.
V září byl vypracován MPP a plán akcí, který byl v průběhu roku průběžně plněn, ale také
doplňován a modifikován. Učitelé se se školní preventivní strategií seznámili prostřednictvím
mailu, v případě potřeby mají dokumenty spolu s pokyny MŠMT k prevenci rizikového chování
žáků umístěné a přístupné na serveru U. Metodik prevence v průběhu roku kontroloval 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, xenofobie a intolerance, dopady gamblingu, násilného chování, šikanování apod. Spolu
s třídními učiteli a výchovnou poradkyní 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. Osvědčila se také úzká spolupráce s Klubem přátel rodičů, se žákovskou
samosprávou na škole, 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, Prostějov. V areálu školy je dodržován přísný zákaz kouření.
V souvislosti s užíváním ostatních návykových látek lze konstatovat, že situace na škole je pod
kontrolou, což potvrdilo i letošní dotazníkové šetření a rozhovory se zástupci jednotlivých tříd
a třídními učiteli.
Nově školní metodik prevence seznámil učitele se Systémem výkaznictví a vytvořil pro ně
formuláře. Metodik prevence se zúčastňoval setkání metodiků prevence v Prostějově.
Problémy na škole řešil metodik prevence spolu s výchovnou poradkyní Mgr. Klárou Machovou
ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli. Společně s výchovnou poradkyní pořádá metodik
prevence pravidelná setkání, při nichž si předávají aktuální informace o dění ve škole.
Během školního roku 2016 – 2017 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, 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, exkurzí, školních plenérů, praxí ve firmách, přednášek na Úřadu práce, setkání
s významnými osobnostmi, Sportovního dne, Zpěvů na schodech, Vánočního volejbalu,
sbírkových akcí na podporu těžce nemocných, školního Majálesu, zhlédli filmová a divadelní
představení, podíleli se na přípravě maturitního plesu a výstavy Start v kině Metro v Prostějově
nebo v restauraci Caesar v Olomouci, pro první ročníky byl připraven adaptační kurz, vybraní
žáci a učitelé měli možnost porovnat výuku v ČR a ve Finsku během pobytu ve finské škole,
každý žák musel na konci pololetí projít těžkou zkouškou - tzv. klauzurou, při níž musel obhájit
soubor autorských prací před odbornou komisí.
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.
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.
V průběhu roku se také zjišťoval výskyt nelegálních drog na škole, který se neprokázal, a dále
klima třídních kolektivů.
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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 (5.10.2016). Žáci byli seznámeni s problematikou drog a dopady drogové závislosti. Také
se dozvěděli, jak mají reagovat, pokud jim někdo drogu nabídne. Vedoucí programu na základě
besedy shledala, že v prvních ročnících problém s drogami není.
Třetí ročníky se 30.11.2016 setkaly s bývalým uživatelem drog. Toto setkání pořádaly Podané
ruce, Brno. Žáci sezení shledali velmi přínosným, zároveň varovným.
Třetí ročníky také zhlédly preventivní film Katka s drogovou problematikou, po kterém
následovala diskuze v předmětu OBN.
První a druhé ročníky se 7.12.2016 účastnily semináře Jak se nestát obětí sociálních sítí (Ambrož
- kino Metro).
Někteří žáci třetích a druhých ročníků se zapojili do charitativních akcí Světluška (září 2016) a
Fond Sidus (prosinec 2016), finančně podporující handicapované a jinak znevýhodněné občany.
15.12.2016 se žáci 3.BI a 3.BO zapojili do akce Maraton psaní dopisů s Amnesty International,
kterým podpořili nespravedlivě vězněné a utlačované.
19.12.2016 se první a druhé ročníky účastnily přednášky Zdravý životní styl, kterou
zorganizovala Mgr. Lenka Skalíková.
16.3.2017 byly první a druhé ročníky přítomny přednášce Šikana a kyberšikana - sociálně
patologické jevy ohrožující mládež.
Školní metodik prevence se ve školním roce účastnil 2 setkání metodiků prevence v Prostějově,
které pořádala Vlasta Recová z PPP, Prostějov. Na těchto setkání se seznámil s novinkami
v legislativě, s pokyny MŠMT, s dotačním řízením a organizacemi, které v Olomouckém kraji
pořádají preventivní akce.
Výchovná opatření
Ve školním roce 2016-2017 bylo uděleno několik výchovných opatření - a to především důtek
třídního učitele a 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 2016/2017
září

Adaptační kurz (1. ročník)
Charitativní akce – Světluška
Soutěž – Oděv a textil, Liberec 2016
Exkurze Moravské divadlo Olomouc (2. a 4.ročník)
Edukační program – Warhol – Muzeum moderního umění Olomouc, Konvikt
(4. ročník)
Workshop – Mobilita RCO, Olomouc (4. ročník)
Exkurze – galerie W7, Konvikt, Galerie Caesar, Muzeum moderního umění
Olomouc – (3. ročník)
Přednáška – Jdeme do knihovny (1. ročník)

říjen

Přednáška - Prevence drogové závislosti (1. ročník)
Výstava stART 5 – vlastní výstava prací žáků SŠDAM
Přednáška – Nové závislosti (3. ročník)
Exkurze – výstava kreseb a maleb Anny Ronovské v galerii W7, Olomouc
(2.ročník)
Přednáška – Základy spotřebitelského servisu (2. ročník)
Asociace středních odborných škol, Strážnice
Talent Olomouckého kraje
Konference – Řemeslo má zlaté dno, Brno
Módní přehlídka – TOP STYL, Mohelnice
Legiovlak – Svaz legionářů ČR (2. ročník)

listopad

Burza škol Scholaris - Prostějov, Přerov, Šumperk, Olomouc
Burza škol – Slavkov u Brna
Veletrh vzdělávání Gaudeamus, Brno (3. ročník)
Veletrh fiktivních firem, Olomouc
Projekt ERASMUS+ - Tvoříme společně - mobilita žáci, Finsko
Projekt ERASMUS+ - Tvoříme společně - mobilita učitelé, Finsko - Shadowing
na odborné SŠ v Espoo
Výběrové zjišťování výsledků žáků v oblasti informační gramotnosti – ČŠI
(3.ročník)
Módní přehlídka – Hotel Plumlov – francouzský večer
Dny otevřených dveří
Soutěž – Fshion Games, Praha
Exkurze -výstava p. Halabaly, Brno (3. a 4. ročník)
Divadelní představení – Like Shakespeare (1.- 4. ročník)
Přednáška – PhDr. Josef Bláha – Archeologické výzkumy v Olomouci
Přednáška – Doc. Lubor Kysučan – Antická kultura
Přednáška – Prevence drogové závislosti (3. ročník)
Jazykový pobyt pro žáky, Anglie (1. – 3. ročník)
Exkurze – Gala, a.s.
Florbalový turnaj hoši a dívky

prosinec

Přednáška – Jak se nestat obětí sociálních sítí (1. a 2. ročník)
Benefiční módní show – Zapáleni pro Plumlov
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Veletrh fiktivních firem Edukol, Olomouc
Olympiáda ČJL – školní kolo
Přednáška – Spotřebitelské vzdělávání (3. ročník)
Přednáška – Lingue – jazykové vzdělávání, Prostějov
Fashion Day, Olomouc
Výživová přednáška (1. – 4. ročník)
Filmové představení - Saulův syn (1. – 4. ročník)
Mladý módní tvůrce, Jihlava – účast v soutěži
Přednáška Finsko (1. – 4. ročník)
Filmové představení – Samba (1. – 4. ročník)
Vánoční KIN-BALL (žáci 4. ročníků vs. pedagogové)
Vánoční vystoupení žáků - Zpěvy na schodech
Soutěž – Finanční gramotnost (MŠMT, 4. ročník)
leden

Talentové zkoušky
Reprezentační ples SŠDAM, Prostějov (Národní dům Prostějov)
Klauzurní den - Obhajoby klauzurních prací (1. - 4. ročník)
Exkurze – ORESI (2. ročník)
Exkurze Olomouc (2. ročník)
Anglický jazyk - školní kolo olympiády (výběr žáků)
Soutěž - Finanční gramotnost, MŠMT, on-line (1. - 4. ročník)

únor

Prezentace ateliéru Malby, Ostrava (1. – 4. ročník)
Lyžařský výcvikový kurz, Zlaté Hory (1. ročník)
Přednáška – VŠ Scholastika, Praha (4. ročník)
Expozice J. Wolkera, Muzeum Prostějov (1. ročník)

březen

Exkurze – Univerzita Tomáše Bati, Zlín (3. ročník)
Filmové představení – Koudelka fotografuje Svatou zemi (1.- 4. ročník)
Veletrh práce – Národní dům Prostějov (3. a 4. ročník)
Beseda – Šikana, kyberšikana, sociálně-patologické jevy ohrožující mládež
(1. a 2. ročník)
MISS Olomouckého kraje, BEA Centrum Olomouc
Přednáška – Síla lidskosti (1. a 2. ročník)
Pedagog Olomouckého kraje, divadlo Šumperk
Výstava – Blanka Matragi, Obecní dům Praha (účast žáků a pedagogů)
Soutěž – Mladá kamera Uničov
Den učitelů, Prostějov
Beseda - Koudelka – fotograf ve Svaté zemi, Kino Metro (1. - 4. ročník)

duben

Předkolo soutěže Doteky módy
Finálový galavečer soutěže Doteky módy 2017
Soutěž - Wolkerův Prostějov – krajské kolo
Exkurze Olomouc (3. ročník)
Exkurze -tiskárna Olomouc (2.ročník)
Asociace středních uměleckých škol, Praha
Olympiáda Anglický jazyk, Šumperk
Soutěž – Umělecké střevo, Brno
Exkurze – Galerie Hradec Králové (2. a 3. ročník)
Přednáška STAR FILM - Bystřice nad Perštejnem (2. a 3. ročník)
Návštěva pedagogů z Finska
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Poslední zvonění
Preventivní programy – Ukliďme Česko (1. ročník)
Ukliďme si Česko
Přednáška - Nebojme se Shakespeara, knihovna Prostějov (1. ročník)
Přednáška MgA. Radek Petříček - Anatomie
květen

Majáles 2017 (1. – 4. ročník)
Soutěž – Umělecké střevo, Praha
Sportovní den (1.-3. ročník)
Projekt – Z místa, kde žijeme, Praha
Přehlídka školy – Hedvábení, Moravská Třebová
Přednáška Komerční banka, Prostějov (2. ročník)
Souvislá provozní praxe (2. a 3. ročník)
Fotografický plenér (2. ročník)
Malířský plenér (2. ročník)
Malířský plenér, Bítov (2. ročník)
Návštěva botanické zahrady (1. ročník)
Soutěž – Cyrilo-Metodějské gymnázium, Prostějov – CUP argumentační soutěž
(vybraní žáci)
Výstava Pohřbívání v pravěku a Mistři portrétu – Muzeum a galerie Prostějov
(1. ročník)

červen

Projekt - Smart city - Výmalba trafostanice EON Prostějov (vítězný návrh)
Výstava prací žáků – Slazení, Galerie Caesar (4. ročník)
Výstava prací oboru Multimediální tvorba – městská knihovna Prostějov
Soutěž – Prostějovská zlatá jehla
Klauzurní den
Exkurze Moravské divadlo Olomouc (1. - 3. ročník)
Přednáška – Úřad práce (3. a 4. ročník)
Projekt – Věda v ulicích, Prostějov
Exkurze Olomouc (1. a 3. ročník)
Přednáška a pozorování Slunce, PV hvězdárna (1. ročník)
Přednáška - Barvy vesmíru, PV hvězdárna (1. ročník)
Módní přehlídka školy – zámek Plumlov
Exkurze – secesní Vídeň
Exkurze – Čechy pod Kosířem
Výstava maturitních prací oboru Užitá malba – Duha Prostějov
Školní výlety (1. – 3. ročník)
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Část X
A/ Zpráva o činnosti ateliéru Design oděvu, školní rok 2016/17
Atelier Designu oděvu se ve školním roce 2016 – 17 scházel čtvrtletně a několikrát operativně
v průběhu roku. V modelové dílně došlo ke kompletní výměně skříní na uložení rozpracovaných
výrobků pro jednotlivé třídy, drobné přípravy a přenosných strojů, bylo doplněno několik
krejčovských figurín.
Partneři SŠDAM a sponzoři věnovali i v letošním roce škole zbytkový materiál a nitě na cvičné
práce pro výuku HOD, MOT, RT. V letošním roce to byl Cíl, výrobní družstvo se sídlem
v Prostějově.

SOUTĚŽE, PŘEHLÍDKY, ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
ŽÁKŮ, EXKURZE
SOUTĚŽ ODĚV & TEXTIL LIBEREC 2016
Ve čtvrtek 15. září 2016 proběhla v Liberci soutěž mladých módních tvůrců s podtextem Bez
textilu by nebylo oděvu. Soutěž je zaměřena na střední školy České i Slovenské republiky a má
několik tematických kategorií. SŠDAM, Prostějov měla své zastoupení ve třech z nich.
S kolekcí letošních maturitních prací nazvanou „GEJZÍR“ v kategorii „Příroda vás obléká“
získala SŠDAM, Prostějov nejvyšší ocenění poroty, první místo.
V tematické kategorii „Horečka sobotní noci“ předvedly studentky SŠDAM publiku čtveřici
společenských noblesních šatů pod názvem „FAMOUS“, se kterou obsadily druhou příčku.
V kategorii „V zrcadle doby“ kolekce IN THE FUTURE, zhotovená studentkami druhého
ročníku získala čtvrté místo a kolekce TRANSPARENCY, také vytvořená druháky, páté místo
z 28 soutěžících autorů.
Soutěž pořádaná Střední průmyslovou školou textilní proběhla v krásných prostorách vysoké
školy TU Liberec.
ll

Kolekce GEJZÍR obsadila 1. místo
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TRANSPARENCY získala 5. místo

Kolekce FAMOUS obsadila 2. místo

Spolupráce SŠDAM a fy KOUTNÝ Prostějov
Dne 19. 9. 2016 proběhla schůzka vyučující Počítačové grafiky Ing. Marie Žákové ze SŠDAM s
fy Koutný (Ing. Petra Koutná a zástupci modelárny). Předmětem schůzky bylo předvedení
softwaru Adobe Illustrator a možnosti jeho použití pro tvorbu technických a figurálních nákresů
oděvů v podmínkách výrobního podniku.
Exkurze v Moravském divadle v Olomouci
V úterý 20. září 2016 navštívili studenti třídy 2. B a 4. B z
oboru Design oděvu Moravské divadlo v Olomouci. Studenti
se seznámili s celým divadlem od pódia, přes zkušebny až po
šicí dílny. Na dílnách si studenti prohlédli ručně kreslené
návrhy oděvů od známého výtvarníka Josefa Jelínka. Dále se
seznámili s náročnou tvorbou historických šatů a kostýmů.
Prohlídka se všem moc líbila a některé studentky projevily
zájem i o odbornou praxi v šicích dílnách na konci školního
roku v době maturit.

24

Bobycentrum Brno
Ve středu 19. 10. 2016 se žáci oboru Design oděvu prezentovali módní přehlídkou na konferenci
s názvem Řemeslo má zlaté dno. Konferenci pořádal Dům zahraniční spolupráce v rámci šíření
výsledků projektů, mezi úspěšné řešitele projektů v programu ERASMUS patří také SŠDAM.
Celý večerní program se konal v prostorách hotelu Bobycentrum Brno.

Prostějovská Burza škol
Burza škol v Prostějově se v letošním školním roce konala 15. listopadu 2016 v sále
prostějovského Společenského domu. Škola se představila přehlídkou klauzurních a maturitních
prací, příležitost vyzkoušet si roli modelek dostaly zejména studentky z prvních ročníků.

Francouzský večer v Plumlově
Studentky Designu oděvu
předvedly své modely na
akci Francouzský večer,
kterou upořádal dne 12.
11. 2016 stylový hotel
Plumlov. Módní
přehlídka měla úspěch.
Hlavním hostem večera
byla herečka Chantal
Poullain s francouzskými
šansony a kreativní šaty
zpříjemnily atmosféru
tohoto koncertu.
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Fashion games – 19. 11. 2016
Na téma „Our Planet – Naše planeta“
Soutěž pro studenty SOŠ, VOŠ a VŠ v ČR a v zahraničí. Kolekce musela obsahovat ruční
řemeslné techniky převedené do současných trendů. Nejdříve vznikla návrhová řada na CD
nosiči s autorskou myšlenkou, inspiračními zdroji a obhajobou tématu a materiálu. Odborná
porota pod vedením návrhářky Moniky Drápalové vybrala účastníky finále, kteří na finálové
přehlídce v zámeckém areálu Ctěnice – Muzeum hl. m. Prahy prezentovaly své modely za účasti
laické i odborné veřejnosti, médií a zástupců jednotlivých zúčastněných států. Do finále se
probojovala i studentka čtvrtého ročníku oboru Design oděvu Nikola Márová. Se svou
vytvořenou kolekcí, prezentací a ústní obhajobou zabodovala u poroty a získala druhé místo a
také dvoudenní pobyt v Praze spojený s návštěvou akce Design Blok 2017. Soutěž pořádá VOŠ
oděvního návrhářství a SPŠ oděvní Praha.

Nikola Márová ze čtvrtého ročníku SŠDAM, Prostějov obsadila 2. místo

Mladý módní tvůrce Jihlava 2016 – 3x vítězství
Dne 1. 12. 2016 se v Jihlavě konala soutěž s názvem Mladý módní tvůrce, která se v tomto
městě pravidelně pořádá od roku 1998. Soutěž je výjimečná svým rozsahem oborů, ve kterých
soutěží žáci a studenti středních škol z celé republiky. Jsou to oděvní tvorba, kadeřnická a
kosmetická tvorba a gastroobory.
Žáci SŠDAM z oboru Modelářství a návrhářství oděvů se pravidelně zapojují a tak tomu bylo i
letos. Studentky 4. ročníku, studující design oděvu, pod vedením návrhářky Yvony Leitner,
vyhotovily 3 soutěžní kolekce, z nichž každá byla přihlášena do jiné tematické kategorie.
Několikaměsíční úsilí se vyplatilo a přineslo zasloužený úspěch. V kategorii Volná mladá móda
(téma Spektrum barev) získala čtveřice modelů 1. místo s tvarově i barevně poutavou kolekcí
vyrobenou z oděvních plstí. V kategorii Společenské oděvy (téma Marilyn Monroe) vytvořily
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studentky kolekci bílých šatů inspirovaných dobou Marilyn. Dobře vybrané doplňky, dobová
hudba i stylové předvedení pobavilo diváky i porotu. Ta udělila této kolekci 1. místo.
V kategorii Mozaika se utkalo 25 soutěžících (modely z netradičních materiálů). Studentka
Denisa Vu zhotovila do této kategorie velmi pracný a časově náročný model z technické
síťoviny, pěnových čtverečků a plastových céček. Odměnou za trpělivost a desítky hodin práce jí
bylo 1. místo.

Společenské oděvy na téma Marilyn Monroe – 1. místo

Volná mladá móda na téma Spektrum barev – 1. místo

Mozaika – model z netradičních materiálů – 1. místo
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15. 12. 2016 Fashion Day Olomouc
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje pořádá každoročně setkání firem oděvního,
textilního a kožedělného průmyslu v Olomouci. Tohoto setkání se účastní i SŠDAM, Prostějov
s přehlídkou modelů vytvořených v posledním roce, studentky také předvádí ostatním firmám
jejich nové kolekce, v letošním roce se zúčastnily firmy DRAPS se sportovním oblečením,
MODĚVA Konice - pláště a kabátky, MAJERKA pletené móda, Bernhart Fashion s pánskými a
dámskými obleky a kostýmy a také designeři Marta Musilová a Josef Konečný a další. Celá akce
se uskutečnila v předvánočním duchu 15. 12. 2016 v budově RCO za podpory Olomouckého
kraje z projektu BusinessPoint.
Charitativní akce - ZAPÁLENI PRO PLUMLOV- na podporu požárem zničeného zámku
Plumlov 7.12.2016
Všichni žáci, rodiče, přátelé školy a široká veřejnost byli pozváni na benefiční módní show,
kterou pořádala SŠDAM ve spolupráci s Gymnáziem J. Wolkera. Ke spolupráci se přidala
i Střední odborná škola Prostějov. Benefiční akce se odehrála 7. 11. 2016 v aule Gymnázia
J. Wolkera a „vynesla“ přes 23 tisíc korun pro Plumlovský zámek. Záštitu poskytla primátorka
statutárního města Prostějova Alena Rašková. Na benefici bylo k vidění mnoho modelů od
předních českých návrhářů - Yvony Leitner, která přišla s myšlenkou uspořádat tuto akci pro
zámek, Petra Kaloudu a Martina Čapka. Svou tvorbu představili také studenti SŠDAM z Designu
oděvu ve dvou přehlídkách. Studentky všechny modely předváděly společně s herci z Divadla
Point. Přehlídky se střídaly s dalším kulturním programem, celou akci moderoval Aleš
Procházka, principál prostějovského Divadla Point.
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Z přehlídek studentů SŠDAM

Klauzurní den Designu oděvu 19. 1. 2016
Na konci prvního pololetí každoročně probíhá Klauzurní den, kde žáci třetích a čtvrtých ročníků
prezentují a obhajují své práce, zadané v Navrhování oděvů, na kterých pracovali pod vedením
svých pedagogů několik měsíců (včetně tvorby portfolia v průběhu prvního pololetí).
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VELTERH STYL A KABO, BRNO
Na brněnském veletrhu Styl a Kabo 2017 prezentovala SŠDAM Prostějov ukázku oděvů
vytvořenou ve spolupráci s firmou Moděva Konice. Studentky třetího ročníku v rámci předmětu
Hotovení oděvů vytvořily sérii dámských plášťů, na které část materiálu poskytla fy Moděva
Konice, některé pláště byly vystaveny se jmény autorů na únorovém veletrhu Styl Kabo 2017 na
brněnském výstavišti.
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Setkání s Blankou Matragi – komentovaná prohlídka výstavy
TIMELESS 2017
Příležitost zúčastnit se komentované
prohlídky výstavy „Timeless“, s
výkladem samotné módní návrhářky
Blanky Matragi, v Obecním domě
v Praze dostali studenti i učitelé
SŠDAM, Prostějov v letošním školním
roce. Její spontánnost pocítili všichni na
vlastní kůži, když sama prováděla
prostorami výstavy, komentovala
jednotlivé exponáty, přidala i své
postřehy a zážitky ze zajímavých
pracovních cest po celém světě.
Zájezd do Prahy – setkání s výjimečnou
osobností zorganizovala
Ing. Jarmila Vacková dne 30. března
2017 pro studenty a pedagogy všech
oborů.
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Přednáška o módních trendech - RV Fashion style
Studenty třetího ročníku oboru Design oděvu seznámil s
módními trendy v pánské módě charizmatický zakladatel a
jednatel firmy RV Fashion René Volek. Česká módní firma RV
Fashion style, zaměřená na pánskou a dámskou módu, navázala
na oděvní tradici v Prostějově a nabízí oděvy s důrazem na
kvalitu zpracování i výběr materiálu. Specializací pana Volka je
módní poradenství. Žákům představil nové trendy, zejména
v pánských oděvech, s ukázkou luxusních pánských sak.

Studentský design 24. 3. 2017
Celostátní soutěž všech uměleckých škol „Studentský design“ proběhla dne 24. března 2017
v Praze. Mezi pracemi, které měly reprezentovat Asociaci uměleckých škol, se naše škola za
Design oděvu představila modelem MOZAIKA Denisy Vu ze čtvrtého ročníku. Všechny
nominované studentské práce byly zpřístupněny veřejnosti v Galerii kritiků, PALÁC ADRIA v
Praze od čtvrtka 9. 3. 2017 do úterý 4. 4. 2017.

Doteky módy 2017
Finálový galavečer soutěže Doteky módy proběhl v pátek 21.4.2017. Akci skvěle moderoval
herec Tomáš Hanák. Do finále se propracovala nejlepší patnáctka z devětadvaceti přihlášených
kolekcí, vytvořených nadějnými studenty z České i Slovenské republiky. K vidění toho bylo
opravdu mnoho a každý si mohl „přijít na své“. Začátek večera patřil inspirativní přehlídce
SŠDAM, která veřejnosti představila to nejlepší ze své letošní tvorby. Po předvedení všech
patnácti finalistů rozhodovala porota o tom, kdo se stane vítězem večera. Pravomoc v tomto
směru měla ve svých rukou nejen porota složená z významných českých návrhářů, v čele s
designérkou Liběnou Rochovou, ale také samotní diváci. Než došlo k vyhlášení výsledků,
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předvedla svou novou kolekci loňská vítězka Natálie Karlíková a přední česká návrhářka Iveta
Řádková, která také zasedala v porotě.
CENA POROTY NÁVRHÁŘŮ (předsedkyně: Liběna Rochová)
1. místo: Jan Smejkal, Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola, Brno
2. místo: Alžběta Kotková a Eliška Drtilová, Střední škola designu a módy, Prostějov
3. Adam Grmolec, Střední škola designu a módy, Prostějov

CENA DIVÁKŮ
Adam Grmolec - kolekce Černá labuť
CENA ODBORNÉ POROTY (zástupci výrobců oděvů a prodeje oděvů)

Adam Grmolec - kolekce Černá labuť

Z inspirativní přehlídky SŠDAM, která tradičně zahajuje galavečer
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Soutěžní kolekce Alžběty Kotkové a Elišky Drtilové z 3. ročníku SŠDAM, Prostějov

Avantgarda 2017 Lysá nad Labem
U příležitosti výstavy Elegance 2017 se v Lysé
nad Labem konala tematická soutěž středních škol
v oděvním oboru. Naše studentky opět obsadily
přední místa. V kategorii Netradiční materiály se
umístila na 1. místě Denisa Vu s kolekcí
MOZAIKA. V kategorii Oděvní materiály získaly
Cenu poroty studentky Kristýna Mácková,
Kristýna Skálová, Aneta Lejsková, Antonie
Šteflová s kolekcí SPEKTRUM BAREV,
složenou z klauzurních prací.

Denisa Vu a její Mozaika opět bodovala
v soutěži Avantgarda 2017 - 1. místo
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Festival textilu HEDVÁBENÍ v Moravské Třebové
V sobotu 15. května 2017 patřilo Náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové návštěvníkům
Festivalu textilu HEDVÁBENÍ. Na náměstí v rámci celodenního programu bylo připraveno
mnoho tematických aktivit – malování na hedvábí, tkaní koberečků, předení na kolovratu,
designérské návrhy pod vedením lektorů. Své práce prezentovala řada drobných výrobců.
Součástí programu byly i dvě přehlídky prací studentů SŠDAM z Prostějova oboru Návrhářství a
modelářství oděvů.
Modelky z řad
studentek předvedly
své nejlepší práce
z posledních let.
Navzdory
proměnlivému
počasí přilákala
přehlídka na
náměstí řadu diváků
a výrazně přispěla
k pestrému
programu textilního
festivalu.
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Opět Moravské divadlo Olomouc, tentokrát exkurze třídy 3. BO
Dne 7. 6. 2017 se třída 3. BO zúčastnila exkurze v Moravském divadle v Olomouci. Několik
studentů Designu oděvu v rámci čtrnáctidenní praxe získávalo nové zkušenosti právě
v kostymérně Moravského divadla. Toto zajímavé prostředí si prohlédli i ostatní žáci tohoto
oboru v rámci zajímavé exkurze, kterou Divadlo nabízí školám a veřejnosti. Zázemí divadelní
scény, návrhy divadelních kostýmů, šicí dílny, kde kostýmy vznikají, vlásenkárnu, kulisy pro
divadelní scénu a další prostory - to vše s podrobným výkladem.

36

Zahájení ústních maturitních zkoušek - obhajoby maturitních prací
První den ústní části maturitních zkoušek proběhly obhajoby maturitních prací, studentky
představily své modely a návrhy maturitní komisi.

Témata maturitních prací v letošním školním roce byla:
1. EXPERIMENTAL INNOVATIVE TEXTILES
2. GARDEN FANTASY
3. TROPICAL TRENDS - DOTEK EXOTICKÝCH ZEMÍ
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Prostějovská zlatá jehla 2017
Ve čtvrtek 8. 3. 2017 proběhla ve Společenském domě Prostějov soutěž mladých módních tvůrců
Prostějovská zlatá jehla. SŠDAM zastupovaly dvě soutěžní kolekce. Se svou maturitní prací
soutěžily Kristýna Skálová v kategorii Madame Bio s kolekcí GARDEN PARTY a Kristýna
Mácková v kategorii Řád skrytý v nepořádku s kolekcí TOHUBOHU. Tato kolekce získala třetí
místo.

Klauzurní den pro druhé pololetí šk. roku 2016/17
Čtvrtek 13. 6. 2017 – tento den byl opět věnován představení prací pedagogům a spolužákům
z oboru Modelářství a návrhářství oděvů. Své klauzurní práce a portfolia obhajovali žáci třetího
ročníku, ale ukázky své tvorby předvedli i studenti nižších ročníků.
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Téma: Nomád, Nikola Soukupová
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Navrhování oděvů - práce žáků druhého ročníku

Hotovení oděvů v prvním ročníku - sukně podle
vlastní představy, první vlastní výrobky
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Zámek Plumlov – Fashion Show
V sobotu 24. června 2017 se na
zámku Plumlov konala pod širým
nebem charitativní akce Fashion
Show, které se zúčastnila i SŠDAM
s přehlídkou letošních maturitních i
klauzurních prací. Přehlídka
sestávala z výběru nejlepších
modelů a kolekcí, které v letošním
roce v návrhářském oboru v
modelové školní dílně vznikly.
Součástí módních přehlídek byla i
kolekce loňské maturantky Natálie
Karlíkové a přehlídka módní
návrhářky Yvony Leitner, která
vyučuje na SŠDAM v maturitním
ročníku.

42

B/ Zpráva o činnosti ateliéru Design interiéru,
školní rok 2016/2017
Maturitní zkouška
V letošním roce měl ateliér Užité malby SŠDAM své třetí 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 Slazení.
Nepovinná maturitní zkouška s obhajobou ukázala, že zájem o design interiéru je značný.
Nepovinnou maturitu si zvolilo deset studentů a všichni splnili úspěšně. Je potřeba ocenit průběh
i výsledky prací. O jejich kvalitě svědčí mimo jiné 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.
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Výstavy
Ateliér Užité malby pořádal nebo spolupořádal v letošním školním roce několik výstav: tradiční
StART 5 v galerii kina Metro 70, dále Slazení a výstavu maturitních prací v Galerii Caesar /
Café Caesar.
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Předpokládá se, že na všechny zmíněné výstavy škola v příštích letech naváže, že se stanou
tradicí.
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 i druhý ročník oboru Užitá malba absolvoval povinnou 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.
Exkurze, přednášky a soutěže
Září 2016 - Exkurze Olomouc, 3. B – galerie W7, Konvikt – umělecké centrum UP, výstava
studentů PdF VV k výročí obnovení univerzity, Galerie Caesar – Richard Konvička, restaurace
Caesar – doktorandi PdF VV, Muzeum moderního umění – Jindřich Štreit - fotografie, Uhlem,
štětcem, skalpelem – výstava kresby, Květy a jiné světy – kresby art brut, stálá expozice – Století
relativity.
Září 2016 - Exkurze Olomouc, 4. A, 4. B – Konvikt – umělecké centrum UP, výstava studentů
PdF VV k výročí obnovení univerzity, Galerie Caesar – Richard Konvička, restaurace Caesar –
doktorandi PdF VV, Muzeum moderního umění – Jindřich Štreit - fotografie, Uhlem, štětcem,
skalpelem – výstava kresby, Květy a jiné světy – kresby art brut, stálá expozice – Století
relativity, edukační program k výstavě Andy Warhola ve Vlastivědném muzeu.
Listopad 2016 - Přednáška o antické kultuře, PhDr. Lubor Kysučan, pro studenty všech ročníků
– mimo výuku.
Listopad 2016 - Přednáška Archeologické výzkumy v Olomouci, PhDr. Josef Bláha, pro
studenty všech ročníků – mimo výuku.
Listopad 2016 – exkurze do Brna 8. 11. 2016, které se účastnili žáci 4.BI, 4.A v rámci Semináře
Dějin umění. Návštěva Domu umění města Brna - zhlédnutí výstavy Mariana Pally Malba hlínou
a fotografické výstavy EPOS 1967–1980.
Březen 2017 - Exkurze UTB - ateliéry
Animované tvorby a Audiovizuální
tvorby, třída 3.A.

Březen 2017 - 3. března 2017 exkurze
Ostravy na výstavu Narušená

do
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imaginace, pro studenty všech ročníků oboru Užitá malba. Výstava představuje tvorbu
významných současných malířů, např. Justina Mortimera, Serbana Savu, Caroline Walker,
Johnatana Wateridge a dalších.

Duben 2017 - 11. dubna 2017 se studenti 3.B a 2.BI zúčastnili exkurze do Hradce Králové, kde
zhlédli výstavu zaměřenou na současnou českou figurální malbu „Příběh dne(s)". Kromě této
expozice, mapující aktuální malířské tendence, se studenti podívali také do dalších výstavních
prostor Galerie moderního umění, kde se setkali s českou malbou 20. století a mohli tak
odhalovat proměny tohoto starého, leč stále fascinujícího média. Při procházce centrem Hradce
Králové jsme společně obdivovali krásu architektury města, včetně budovy Muzea východních
Čech od Jana Kotěry.

Duben 2017 - Exkurze UTB - ateliéry Designu oděvu a Průmyslového a produktového designu,
třída 3.B
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Duben 2017 - Přednáška Kresba a anatomie, MgA. Radek Petříček PhD., pro studenty třetích
ročníků.
Duben 2017 - 7. dubna 2017 – účast studentů 3.BI na semifinále soutěže „Máš umělecké střevo“
v Moravské galerii v Brně.
Dále účast studentů na soutěži Cena prof. Jindřicha Halabaly, kde Eliška Drašnarová, žákyně 4.B
- obor Užitá malba, postoupila do druhého kola a její práce byla součástí výstavy v Moravské
galerii v Brně.
Cena profesora Jindřicha Halabaly 2016

Květen 2017 - Výstavy Pohřbívání v pravěku a Mistři portrétu, Muzeum a galerie Prostějov,
1.B.
Květen 2017 – 12. května 2017 – účast studentů 3.BI na finále soutěže „Máš umělecké střevo“ v
Galerii Rudolfinum v Praze. Studenti se také zúčastnili komentované
prohlídky malířské výstavy Eberharda Havekosta v Rudolfinu a
navštívili výstavu maleb Gerharda Richtera v Paláci Kinských (Národní
Galerie).
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Červen 2017 – 14. června 2017 – exkurze do Olomouce – studenti 1.B a 3.B – návštěva Galerie
W7 (výstava Petra Bulavy), Galerie Caesar (výstava Ireny Křivánkové) a Muzea umění (výstava
Fascinace skutečností). Prohlídka Přemyslovského paláce.

Ve čtvrtek každý týden od 16.00 do 18.00 - večerní kreslení pro studenty (Mgr. Pavla
Knápková).
Komise výtvarných předmětů a její členové se během celého školního roku 2016/2017
podíleli na dalších úkolech, např.:
Prostějovský majáles;
Příprava propagačních materiálů;
Výzdoba školy;
Doteky módy;
Burzy škol;
Náborové akce na ZŠ;
a další.
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C/ Zpráva o činnosti ateliéru Multimediální tvorba,
školní rok 2016/2017
Talentové zkoušky
Multimediální tvorba měla vzhledem k počtu volných míst letos téměř dvojnásobný počet
uchazečů o studium. Drobné komplikace s přijímáním nových studentů způsobila nová
legislativa. I přesto však talentová zkouška proběhla úspěšně.

Maturitní zkouška
Odborná část maturitní zkoušky se skládala z teoretické zkoušky z Dějin umění, praktické
zkoušky a maturitní práce s obhajobou.
Všichni studenti Multimediální tvorby, kteří byli připuštěni k maturitní zkoušce, úspěšně zvládli
praktickou maturitní zkoušku. Stejně tak úspěšně obhájili i svoji maturitní práci.
V rámci praktické maturitní zkoušky splnili všichni maturanti úspěšně zadání a odevzdali
plnohodnotně zpracovaný návrh reklamní kampaně a vizuálního stylu imaginárního filmového
festivalu. Na odevzdaných projektech je patrné, že úroveň prací má neustále vzrůstající tendenci.
Práce byly profesionálně zpracované a studenti se jimi mohou bez obav dále prezentovat.
Obhajoba maturitní práce s obhajobou se tentokrát odehrávala v reprezentativních prostorách
kina Metra 70. Animované i hrané filmy tak mohli na velkém filmovém plátně hlavního sálu
kina sledovat přímí účastníci obhajob i veřejnost. Součástí celodenní akce byla i výstava výstupů
z grafických manuálů praktické maturity.

Klauzury
Klauzurní práce byly jako každým rokem prezentovány a obhajovány ve dvou termínech zimním a letním. V prvním pololetí obhajovali studenti druhého ročníku objekty, studenti třetího
ročníku animace a čtvrťáci krátkou videoreklamu. V druhém pololetí bylo na půdě školy možné
vidět kinetické objekty a kreslené animace. Prezentace klauzurních prací proběhly dle očekávání.
Většina žáků své práce úspěšně obhájila. Mnohé z klauzurních prací budou prezentovány
veřejnosti na výstavě StART 6, plánované na září r. 2017. Studenti prvních ročníků prezentovali
své kresby. V prvním pololetí kresby zátiší, ve druhém pak kresebné výstupy z plenéru.
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Výstavy
V letošním školním roce se ateliér prezentoval veřejnosti hned několikrát:
V polovině září proběhla ve foyer kina Metra 70 výstava „Fotografie“. K vidění byly
velkoformátové tisky digitálních fotografií studentů multimédií napříč ročníky.
Na výstavu fotografií plynule navázala tradiční velká přehlídka školních prací - StARTs pořadovým číslem V. Ateliér se prezentoval fotografiemi a grafickým designem. Vernisáž
výstavy tentokrát doprovodila přehlídka atelieru DO. Výstavu (i samu vernisáž) zhlédla spousta
diváků.
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V únoru 2017 proběhla v kavárně „Prostor“ projekce studentských animací a videoartových
filmů Audio_Visual. Diváci, kteří zaplnili kavárnu do posledního místa, mohli sledovat
dvouhodinovou prezentaci.

Studenti ateliéru se v letošním roce angažovali více než obvykle a začali organizovat vlastní
výstavy. Z nich můžeme zmínit např. výstavu studentek třetího ročníku „Co oči nevidí“ v galerii
Duha a výstavu Dominika Dobeše v Café Canall.
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Soutěže
Studenti naší školy se zúčastnili několika výtvarných soutěží. Největšího úspěchu dosáhla
studentka Tereza Janečková, která obdržela již v srpnu cenu na festivale studentských filmů Start
film fest v Bystřici nad Pernštejnem. Hojnou účast měli studenti multimédií na filmovém
festivalu Mladá kamera v Uničově. S animací Jiřiny Hříbalové jsme se účastnili soutěže
Studentský design.

Filmy - promovidea - multimediální podpora
Ateliér už tradičně multimediálně zaštiťuje školní i mimoškolní projekty. Pořizujeme
videozáznamy, fotodokumentaci, zajišťujeme kompletní reklamu. Kromě dokumentace běžných
akcí (klauzurní dny, sportovní dny atp.) pracoval ateliér i na velkých školních akcích. Vytvořili
jsme reklamu, grafiku, promovideo, foto a videozáznam k Dotekům módy, veškeré podklady a
záznamy ze StARTu. Dále jsme se podíleli na dokumentaci Majálesu.
Významným počinem je multimediální záštita Miss Olomouckého kraje. Ateliér je autorem
reklamního spotu, znělek a předělů využívaných během slavnostního večera.
V prosinci proběhla charitativní akce Zapáleni pro Plumlov, pro kterou vytvořil ateliér reklamní
kampaň. Během večera zajišťoval videoprojekce propojené s módní přehlídkou.
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Novinkou byla v letošním roce facebooková reklamní kampaň zaměřená na nábor nových
studentů. Video „Fatima squad“ - pilotní část kampaně - byla velmi úspěšná. Celkově si ji
zobrazilo několik tisíc lidí. Společně s dalšími náborovými aktivitami kampaň zabrala, což se
odrazilo na vysokém počtu zájemců o studium. V dalším roce chystáme podobnou kampaň,
zaměřenou tentokrát na zvýšení počtu zájemců o studium oboru DO.
Studenti ateliéru natočili v rámci projektu podporovaného organizací Člověk v tísni
videodokument o chartistovi Dušanu Skálovi, který byl slavnostně uveden v DOXu. S projekcí
dokumentu pro diváky v Prostějově a okolí se počítá v rámci dalšího ročníku StARTu.

Web
Ateliér na jaře dokončil grafický návrh nových webových stránek. Rovněž je hlavním autorem
struktury webu. V současné chvíli spolupracuje s externí firmou, která návrh realizuje. Spuštění
nového webu je plánované na září 2017.
Ateliér multimédia aktivně spravuje profil ateliéru na FB:
https://www.facebook.com/ateliermultimediassdam
a Youtube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCUNoPsaZxtDOdAucxKlPTWw

Trafostanice
Jedním z největších projektů letošního roku se stala realizace obří nástěnné malby - grafiky na
budovu trafostanice v Prostějově na Plumlovské ulici. Ateliér multimédia dva týdny realizoval
projekt podle návrhu studentky Lenky Horákové. Za podpory města Prostějova a společnosti
E.ON tak vznikl streetartový artefakt, který nemá v okolí obdoby. Vzhledem k velkému zájmu
médií se velmi rychle dostal do povědomí většiny obyvatel města a okolí.

Stáž finských studentů a pedagogů
Ateliér se aktivně podílel na organizování programu pro finské stážisty. Dva studenti multimédií
a jejich pedagogové trávili v Prostějově několik dní (v případě studentů několik týdnů).

Plenéry
V letošním roce absolvovali žáci druhého ročníku fotografický plenér na Rusavě, 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.
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Praxe
Druhé a třetí ročníky oboru Multimediální tvorba absolvovaly povinnou čtrnáctidenní praxi ve
firmách, které sami oslovili. Většina z nich směřovala do reklamních agentur a grafických studií.
Výjimkou však nebyla ani práce v produkční filmové společnosti, kině, ve fotoateliéru atp. Praxe
proběhly podle plánu a studenti se vrátili do školy plni nových poznatků a zkušeností.
Ateliér Multimédia se během celého školního roku 2016/17 podílel i na dalších úkolech,
např.:
Burzy škol;
Výzdoba školy;
Náborové akce na ZŠ;
Projekt „Věda v ulicích“ a další.
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Část XI
Další významné akce školy ve školním roce 2016/2017
Charitativní akce Světluška
I naše studentky se zúčastnily sbírky pro Světlušku.
Děkujeme. Světluška pomáhá dětem a dospělým
s těžkým zrakovým postižením.

1.

Talent Olomouckého kraje
V úterý 18.10.2016 převzala Tereza Janečková,
žákyně IV. ročníku oboru Multimediální tvorba,
ocenění Talent Olomouckého kraje. V kategorii
středních škol získala třetí místo v oblasti umění.
Ocenění bylo Tereze uděleno za vynikající výsledky
na soutěžích jako Mladá kamera Uničov, Film Fest
Bystřice nad Perštejnem aj.

2.
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Konference – Řemeslo má zlaté dno
Ve středu 19.10.2016 se žáci oboru Design oděvu prezentovali módní přehlídkou na konferenci
s názvem Řemeslo má zlaté dno v hotelu Bobycentrum Brno. Konferenci pořádal Dům
zahraniční spolupráce v rámci šíření výsledků projektů. Mezi úspěšné řešitele projektů programu
ERASMUS+ patří také SŠDAM. Žákům děkujeme za reprezentaci školy.

3.

Finanční gramotnost – 1. místo v okresním kole, 3. místo v krajském kole
Studentky 4. ročníků Míša Bágarová, Pavlínka Kolářová a Jana Brunclíková vyhrály okresní
kolo soutěže ve FINANČNÍ GRAMOTNOSTI a následně obsadily krásné třetí místo v krajském
kole.

4.

Lyžařský výcvikový kurz – Příčná, Zlaté Hory
Výcvikový kurz se uskutečnil ve Skiareálu Příčná, obec Zlaté Hory, a konal se 13.-17.2. 2017.
V pondělí 13.2.2017 jsme vyrazili autobusem z Prostějova a přes Olomouc, Šternberk a Bruntál
jsme dojeli do Zlatých Hor. Ubytovací a stravovací služby byly na dobré úrovni. Lyžařský
výcvik z řad instruktorů také probíhal bez větších problémů. Studenti byli rozděleni do čtyř
družstev, a to podle úrovně svých schopností (2x snowboard a 2x lyže– začátečníci a mírně
pokročilí až pokročilí). Výuka lyžování a snowboardingu probíhala v daném skiareálu. Zde se
nacházela 4sedačková lanovka, která studenty vyvezla do půlky kopce nebo až nahoru, podle
stupně pokročilosti. Zde
probíhala práce
instruktorů a monitoring
z řad učitelů. Ve čtvrtek
proběhla soutěž družstev
ve snowboardingu a
lyžování. Studenti byli s
výukou spokojeni.
Večerní program byl
také úspěšný. Začínal
seznamovacími hrami a
představováním.

5.
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V dalších dnech měli studenti možnost sledovat filmy či si vyslechnout přednášky instruktorů.
Ve středu odpoledne jsme šli na výlet do Zlatých Hor, kde jsme si prohlédli náměstí a
historickou architekturu města, které dříve patřilo do oblasti Sudet. Poslední večer se rozdávaly
diplomy a vyplňoval krátký dotazník o LVK. V pátek 17.2. 2017 ve 12.00 byl naplánován
odjezd.
Po stopách literatury – 1. místo
Ve čtvrtek 27. dubna 2017 se
žáci naší školy vydali Po
stopách literatury a dokázali
zvítězit v obou kategoriích
soutěže, pořádané Městskou
knihovnou Prostějov.
O vítězství v první kategorii
se zasloužil tým 2.B ve
složení: Marie Hrachovcová,
Magdalena Chaloupková,
Nikola Francová, Agáta
Dokoupilová a Lucie
Kramářová. Vítězkami druhé
kategorie se staly studentky
4.B Pavlína Kolářová, Eliška
Drašnarová, Sabina
Pavlíková, Marie Tomaníková
a Lucie Šmídová.

6.

Návštěva z Finska
Po zdařilé podzimní návštěvě našich učitelů v partnerské škole Omnia ve finském Espoo zavítali
dva finští učitelé, odborníci na multimediální tvorbu, na SŠDAM. Je to již druhá výměna
zkušeností s naším zahraničním partnerem na půdě školy. Kolegové z Finska stínovali české
učitele v hodinách Animace, Multimediální přípravy a Audiovizuální a multimediální tvorby.
Měli možnost se seznámit s obsahem výuky ve 2.,3. a 4. ročnících a zhlédnout veškeré práce
vytvořené v hodinách. Společně s finskými učiteli dorazili také 4 studenti, kteří vykonávali
měsíční stáž v místních firmách.

7.
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Majáles 2017 – 1. místo
Na studentském majálesu (5.5.2017) žáci SŠDAM zopakovali vítězství v kategorii NEJLEPŠÍ
VYSTOUPENÍ a získali také 2. místo v kategorii NEJLEPŠÍ MASKA - Profesorka
Umbridgeová, které vybojoval pan učitel Petřík.

8.

Exkurze – Secesní Vídeň
SECESNÍ VÍDEŇ Vídeň v duchu secese jsme poznávali 28. 6. 2017. Zájezdu se zúčastnilo 45
žáků školy (třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. B), přičemž žáci 2. B a 3. B pojali exkurzi jako svůj
školní výlet. Jako pedagogický
doprovod se zájezdu účastnily
Gabriela Altmannová, Pavla
Knápková a Kamila Kmentová.
Programová náplň byla přizpůsobena
našim přáním a již v předstihu byla
připravena paní Jolanou Kubíkovou
z cestovní kanceláře Porta Optima. Ta
nás rovněž Vídní po celý den
provázela. Vyráželi jsme v sedm
hodin ráno od Místního nádraží
v Prostějově a celým dnem nás
provázelo velmi horké počasí (kolem
33 ℃), které však nakonec
nezanechalo na nikom z účastníků
vážnější následky. Po krátké pauze v Mikulově jsme se vydali vstříc rakouskému hlavnímu
městu. Svůj poznávací zájezd jsme začali průjezdem kolem teplárny navržené
F. Hundertwasserem a pokračovali na okraj Vídně, do areálu psychiatrické kliniky. Důvodem
nebyl psychický stav nikoho z účastníků, nýbrž secesní perla v podobě kostela Otty Wagnera
(Kirche am Steinhof), která se nachází uprostřed areálu zmiňované kliniky. Místní průvodkyně
nám poskytla vyčerpávající výklad v němčině. Povzbudivé bylo, že řada účastníků rodilé
Rakušance rozuměla a potvrdila si tak, že školní výuka němčiny snad přeci jen přinesla ovoce!

9.
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Po návštěvě kostela jsme projeli kolem Wagnerových a Moserových domů na Naschmarktu a
vydali se pěšky do galerie v
Horním Belvederu. Zde jsme si
prohlédli mimo jiné rozsáhlé
sbírky prací G. Klimta,
E. Schieleho, O, Kokoschky atd.
Následně jsme vykročili směrem
ke Karlsplatzu, kde se nacházely
dva stylové pavilony (kdysi
východy z metra) O. Wagnera,
prošli kolem secesní budovy
francouzského velvyslanectví a
zamířili do pavilonu Secese od
J. M. Olbricha. V příjemném
chládku jsme si zde prohlédli
známý Beethovenův vlys od
G. Klimta. Účastníci exkurze
dostali v centru města rovněž
prostor pro osobní volno.
V závěru dne se všichni přesunuli
k unikátnímu obytnému domu,
navrženému
F. Hundertwasserem, a zakončili
tak své putování po Vídni. Návrat
proběhl sice o něco později, než
bylo předpokládáno, ale uvedená
skutečnost rozhodně nikomu
neubrala na dobré náladě! Zájezd
do Vídně hodnotila většina
účastníků jako velmi podařený a
přínosný!
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Část XII
Projekty ve školním roce 2016/2017
1) ERASMUS+, KA1 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců

Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání
Název:
Tvoříme společně
Reg. číslo:
2016-1-CZ-01-KA102-023572
Od 1. září 2016 realizuje škola dvouletý projekt „Tvoříme společně“. Náplní projektu jsou
mobility žáků a učitelů na naší partnerské škole Omnia ve finském Espoo. Projekt zahrnuje
celkem 12 mobilit: 4 stínování (job-shadowing) a 8 mobilit žáků v odborném vzdělávání.
V listopadu 2016 vyjeli 2 učitelé odborných předmětů oborů Modelářství a návrhářství oděvů a
Multimediální tvorba stínovat své finské kolegy po dobu jednoho týdne.
V rámci stáže si učitelé:
- posílili a obohatili své znalosti a odbornou kvalifikaci ve vyučovacích metodách;
- využili nové zkušenosti a aplikovali je do výuky na škole;
- srovnali pracovní metody a přístup učitelů k žákům;
- srovnali vybavení školy a inspirovali se v nových technických možnostech;
- poznali klima ve třídě, spolupráci mezi žáky, mezi pedagogy, na základě toho dokázali
vyhodnotit pozitivní a negativní stránky školy;
- seznámili se s novými kolegy a navázali další spolupráci;
- poznali kulturu jiné země;
- uvědomili si rozličnost výchovně vzdělávacího systému;
- zlepšili a prohloubili si své jazykové dovednosti;
- budou motivování k další tvořivé činnosti.
Žáci absolvovali měsíční odbornou praxi přímo v ateliérech školy Omnia pod vedením a
dohledem našich finských partnerů.
Žáci:
- se seznámili s výukou na partnerské škole a s finským školským systémem prostřednictvím
návštěvy výuky odborných předmětů;
- si rozšířili odborné dovednosti díky působení ve finských simulovaných dílnách a ateliérech,
- si upevnili své znalosti z předmětů Textilie a materiály, Image, Navrhování oděvů, Hotovení
oděvů, Technologie, Konstrukce oděvů, Počítačová grafika, Animace, Web design, Informační a
multimediální příprava, Audiovizuální a multimediální technologie;
- díky obdrženému certifikátu ze zahraniční školy mají lepší výchozí postavení pro trh práce;
- měli možnost ověřit si své znalosti anglického jazyka, rozšířit si slovní zásobu a seznámit se se
základy finského jazyka;
- poznali kulturu a zvyky jiného národa, jeho kuchyni, prostředí a zázemí cizí země, navštívili
zajímavá místa v okolí;
- setkali se se zahraničními studenty, pedagogy a odborníky;
- aktivně pracovali na projektu, jehož výstupem bylo zhotovení oděvů pro obor Modelářství a
návrhářství oděvů a série fotografií pro výstavu, pozvánka, katalog a kalendář pro obor
Multimediální tvorba;
- získali nové znalosti, dovednosti a zkušenosti, rozvinuli klíčové kompetence a naplnili cíle
projektu;
- projekt obohatil studium našich žáků o evropský rozměr, pomohl jim prohloubit jejich
samostatnost, nezávislost a zdokonalit týmovou spolupráci;
- pobyt jim pomohl si uvědomit odlišnosti v kultuře a daném oboru partnerské země;
- tento způsob učení žáky motivuje a podporuje jejich chuť se dál vzdělávat;
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- práce v mezinárodním projektu se pro studenty může stát cestou k úspěchu v dalším vzdělávání
i profesním uplatnění.
V průběhu listopadu a prosince 2017 vyjedou za stejnou zkušeností opět 2 pedagogové a 4 žáci.
Zkušenosti a zážitky všech účastnic byly prezentovány na webových stránkách školy, na
Facebooku školy a dále v Prostějovských novinkách, Prostějovském večerníku, Prostějovském
týdnu, Právu, Deníku a v Radničních listech. Některé z jejich postřehů najdete nově i na
nástěnce v 1. patře.

2) ERASMUS+, KA 1.1. Vzdělávací mobilita jednotlivců

Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání
Název:
Za inspirací a zkušeností do ciziny
Reg. číslo:
2017-1-CZ01-KA102-034727
Schválený projekt. Od září 2017 realizuje škola jednoletý projekt s názvem „Za inspirací a
zkušeností do ciziny“. Náplní projektu jsou mobility žáků. Projekt zahrnuje celkem 20 mobilit
žáků v odborném vzdělávání, kteří budou umístěni přímo do firem a organizací v oblasti
modelářství a návrhářství oděvů, designu interiéru a multimediální tvorby. Cílovými destinacemi
jsou Granada ve Španělsku, Portsmouth ve Velké Británii a Mallow v regionu Cork v Irsku. Žáci
zde budou absolvovat stáže po dobu jednoho měsíce.

3) Šablony

Název programu:
Název:
Reg. číslo:

OP Věda, vývoj vzdělávání
Podpora učitelů a žáků SŠDAM
CZ.02.03.68/0.0./0.0/16_035/0006848

Schválený projekt. Od 1..9.2017 do 31.8.2019 bude škola realizovat projekt v rámci tzv. šablon –
zjednodušeného vykazování. Projekt je obecně zaměřen na personální podporu, osobnostně
profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakulikulárních aktivit, aktivit
rozvíjejících ICT. Konkrétně škola využije tyto aktivity:
- koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ;
- školní kariérový poradce – personální podpora SŠ;
- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv;
- doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem;
- vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP – osobnostně sociální rozvoj.

4) Projekt ETA – English Teaching Assistant

SŠDAM se stala úspěšným žadatelem v rámci Fulbrightova programu. S výukou angličtiny
na středních školách ve škol. roce 2017/2018 bude pomáhat třicet mladých Američanů. Jedná se
o stipendisty mezivládního česko-amerického Fulbrightova programu, kteří působí na školách
po celé České republice. Fulbrightova komise, která program tzv. English Teaching Assistants
(ETA) spravuje, při výběru upřednostňuje mimopražské školy, které nemají mnoho jiných
příležitostí, získat pro výuku angličtiny rodilého mluvčího. Ve školním roce 2017/2018
absolventi prestižních amerických univerzit asistují v hodinách angličtiny na středních školách
v Benešově, Berouně, Čáslavi, České Lípě, Holicích, Hradci Králové, Chebu, Jablonci nad
Nisou, Jihlavě, Křivoklátu, Litomyšli, Litovli, Luhačovicích, Mnichově Hradišti, Novém Jičíně,
Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Prostějově, Rakovníku, Sušici, Třebíči, Třinci,
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Turnově, Uherském Brodě, Velehradu a Veselí nad Lužnicí.
K vlastní realizaci projektu dojde od 1.9.2017 – 30.6.2018. SŠDAM přijme asistentku Jessicu
Livingston, Chicago. V rámci projektu bude Jessica asistovat ve 20 hodinách AJ a dále se zapojí
do všech školních aktivit. Nad rámec vlastní výuky se budou konat aktivity související s jejími
vystudovanými obory. Jessica žákům SŠDAM nabídne také mimoškolní aktivity, které sama
naplánuje a povede.
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Část XIII
Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ve školním
roce 2016/2017
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.
Spolupráce se školskou radou
Ve školním roce 2016/2017 se školská rada sešla celkem dvakrát, ve dnech 11. 10 2016
a 28. 6. 2017.
Hlavním bodem říjnového programu bylo seznámení se s výroční zprávou o činnosti školy za
školní rok 2015/2016 a její schválení. Následoval přehled připravovaných soutěží a projektů,
zhodnocení maturitních zkoušek a výstavy stART.
Programem červnového setkání bylo zhodnocení přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 a
maturit. Byly podány informace o dění na škole, účasti na soutěžích, výstavách, úspěších našich
žáků a zapojení se do mezinárodních projektů a školních šablon. Na závěr byl schválen školní
řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků pro nadcházející školní rok.
Spolupráce s Klubem přátel školy při SŠDAM, Prostějov, z.s.
Ve školním roce 2016/2017 se Valná hromada Klubu přátel školy při Střední škole designu a
módy, Prostějov, z.s. (KPŠ) sešla dne 22. 9. 2017.
Předseda Klubu přátel školy při Střední škole designu a módy, Prostějov, z.s. JUDr. Petr Vrtal
seznámil s koncepcí činnosti KPŠ a podal návrh na hlasování o výši členského příspěvku 500 Kč
a využití finanční částky 150 000 Kč na nákup prostředků ICT. Návrh byl přijat.
Zástupkyně ředitelky Ing. Bc. Blanka Čechová seznámila Valnou hromadu s hospodařením KPŠ
a návrhem rozpočtu na školní rok 2016/2017.
Vedoucí ateliéru představili jednotlivé obory a pozvali rodiče na výstavy a klauzury.
Spolupráce se žákovskou samosprávou
Vedení školy se sešlo ve školním roce 2016/2017 se zástupci tříd celkem 5x, 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.
Spolupráce s firmami a institucemi
Škola spolupracovala ve školním roce s oděvními firmami. Tato spolupráce má již dlouhou
tradici. Škola má už dlouhodobě vybudované vztahy s firmou Koutný, VD Cíl, Buxton
Pickles, s.r.o., Grand Corporation, s.r.o. a s firmou Moděva Konice. Spolupráce probíhá formou
organizování souvislé provozní praxe pro žáky, pořádání besed pro studenty, odborní učitelé
mají možnost konzultací s odborníky ve firmách, což jim umožňuje v praxi sledovat
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nejmodernější technologie a poznatky a uplatnit je následně při výuce odborných předmětů.
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 2016 v RCO
Olomouc.
V letošním roce jsme pokračovali v navázané spolupráci s módní návrhářkou Yvonou
Leitnerovou, která pracovala jako pedagog na naší škole. Žáci byli v kontaktu s dalšími návrháři
– Zuzanou Machorkovou, Ladou Viviálovou a Ivetou Řádkovou.
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. Ve školním roce 2016/2017 jsme se zúčastnili dvou zasedání této asociace – v Chebu a
Praze, v roli pozorovatele.
Úzce spolupracujeme také s výchovnými poradci základních škol a s pedagogicko–
psychologickými poradnami. Pracovníci poradny z Prostějova pořádají na úvod každého
školního roku pro žáky prvních ročníků adaptační kurz.
Na velmi dobré úrovni je tradičně spolupráce s městem Prostějov, které finančně podporuje při
pořádání akce Doteky módy. Ve spolupráci s městem Prostějov žáci navrhli a zrealizovali
netradiční design na zrekonstruovanou trafostanici.
Nově se letos žáci zapojili do spolupráce s organizací Člověk v tísni. V rámci projektu Z místa,
kde žijeme natočili k 40. výročí Charty 77 film o chartistovi Dušanu Skálovi.
Žáci rovněž participovali na akci s názvem Veletrh fiktivních firem. Akce proběhla v prosinci
2016 v Olomouci. Žáci školy zajišťovali pro akci logo, návrh a realizaci veškerých propagačních
materiálů, vedli odborné semináře a účastnili se hodnocení přihlášených projektů.
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Část XIV
Domov mládeže
Zpráva za školní rok 2016/2017

1. Statistické údaje
Kapacita: 66 ubytovacích míst
Počet přijatých žáků k 31.10.2016
Z toho:

SŠDAM, Vápenice 1
SOŠPO

66

z toho 7 chlapců.
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3

žáků, z toho 6 chlapců
dívky

Počet žádostí o ubytování 80, z toho nebylo přijato 14 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.
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Údaje o pracovnících DM:






3 vychovatelky, plně aprobované, na plný úvazek
3 asistenti pedagoga na noční služby
vychovatelky - délka praxe:
Ondrouchová Andrea
Bc. Števulová Iveta
Bc. Švancarová Petra

12 let
3,5 let
5 let

počet ostatních zaměstnanců DM k 31.10.2016 – 1 fyz. osoba.

Nepedagogičtí pracovníci
a) domov mládeže
Pracovní zařazení
uklízečka

úvazek
0,88

b) školní jídelna
Pracovní zařazení
vedoucí ŠJ Ondrůjová Bohumila
kuchařka Pohloudková Jarmila
kuchařka Vašková Jana
kuchařka Procházková Ludmila
kuchařka Šilhánková Lucie
prac.v provozu Synková Jana

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

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
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2. Hodnocení úspěšnosti rámcově vzdělávacího programu DM
Výchovná práce byla zaměřena především na utváření dobrých vztahů v kolektivu. Důraz byl
kladen na vzájemnou toleranci a ohleduplnost, pomoc při studiu. Žáci byli vedeni k názorové
snášenlivosti a rovný nediskriminační přístup. Společně jsme se snažili vytvořit příjemné
prostředí vhodné ke studiu i relaxaci.
Učili jsme žáky osvojit si metodu, jak se správně učit. Vychovatelky se zaměřily na studijní
přípravu prospěchově slabších žáků.
V oblasti volnočasových aktivit jsme pokračovali v ověřených aktivitách, které mají u žáků
úspěch a oblibu. Velký zájem je o 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. Stále více příznivců má 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 u žáků setkaly s velice kladným ohlasem již v minulých letech.
Průběžně se prováděla prevence zaměřená na sociálně patologické jevy. Nejvíce jsme se
zaměřovali na kouření.
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.
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3. Údaje o mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivitách
K dosažení plánovaných cílů

jsme tradičně využívali individuální a skupinové pohovory,

diskuze, besedy, kvízy, společné akce, zájmové kroužky.
Žáci pravidelně posilovali v tělocvičně DM, hráli stolní fotbal, biliard. K dispozici měli herní
konzoli X- BOX.
Dle možností pak pracovali v šicí dílně. Společně s vychovatelkami vytvářeli tematickou
výzdobu budovy.
Žáci také navštěvovali pravidelně individuální zájmové aktivity ve městě.
Veřejně prospěšná práce a environmentální výchova: úklid a péče o okolí DM, dvůr.
Na DM pracovaly tyto kroužky:
-

výroba šperků z korálků;

-

keramický;

-

doučování AJ, NJ;

-

posilování, fitness;

-

běhání, kolečkové brusle;

-

vaření;

-

pletení z novinového papíru;
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- drátkování a korálkování.

Cvičení v tělocvičně

70

Kuchyňky

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
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Beseda o dobrovolnictví

-

-

Beseda s Městskou policií

-

Beseda s nutriční terapeutkou
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-

Beseda Mužský a ženský
element

-

Besedy v Městské knihovně

-

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;
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-

výroba dárečků pro zaměstnance školy a
DM;

-

výstavka výrobků vytvořených žákyněmi DM - výzdoba chodeb DM

- instalace obrazů a fotografií našich žáků na chodbách a ve spol.místnostech DM;

- akce Zapálení pro Plumlov.
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Účast na soutěžích
 Doteky módy – SŠDAM
 Zlatá jehla – Art Econ
Vernisáže a výstavy

77

- Písničkový recitál

Dětský den
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Ostatní
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:


Kurz výroby keramiky a práce na hrnčířském kruhu – Števulová, Švancarová;



Kurz tvoření z korálků – Števulová;



Sebevzdělávání – odborná literatura – všichni pracovníci.

Kontrolní a inspekční činnost:
Pedagogická inspekce – samostatně na DM nebyla provedena.
Kontroly: BOZP, PO – čtvrtletně.
Kontroly Hygienické stanice – Hygiena pracovního prostředí, Kontrola celé budovy Domova
mládeže Krajskou hygienickou stanicí.

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;
- oprava sprchových koutů v prvním patře;
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Závěr
Hodnocení školního roku 2016/2017
Ve školním roce 2016/2017 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. Na škole studovalo 211 žáků.
Maturitní zkoušku skládalo 50 žáků, z toho 2 neuspěli.
Zájem o studium na této škole projevilo podáním přihlášky 126 žáků, bylo přijato 60 žáků.
K 30.6.2017 jsme evidovali 49 zápisových lístků. Na tomto nižším počtu se výrazně podílela
novelizace školského zákona, která nově umožňuje žákům zúčastnit se přijímacích zkoušek na
školách neuměleckého typu. V důsledku toho si několik žáků své zápisové lístky v měsíci květnu
odneslo.
Výsledky výchovy a vzdělávání ukazují na pozitivní trend. Počet vyznamenání a počet snížených
známek z chování je srovnatelný s předchozím školním rokem, výrazně klesl počet
neomluvených hodin, 68 za celý školní rok.
V personální oblasti nedošlo k výrazným změnám. Odešel jeden vyučující multimediálních
předmětů, který na škole vyučoval pouze jeden rok. Konverzaci anglického jazyka vyučoval
rodilý mluvčí, předměty Navrhování oděvu a Modelová tvorba vyučovala ve 4. ročníku módní
návrhářka Yvona Leitner. V oboru Design interiéru byl původně celý úvazek architektky
rozdělen do tří menších, a v důsledku toho byly zaměstnány dvě další architektky na dohodu.
Na provozním úseku odešla do starobního důchodu rozpočtářka domova mládeže. Její pracovní
pozice byla zrušena a byla nově vytvořena pozice účetní. Toto místo obsadila od 1.9.2016 nová
pracovnice.
V oblasti projektové činnosti jsme zahájili projekt v rámci programu Erasmus+ s názvem
Tvoříme společně. V rámci tohoto projektu vycestovaly 4 žákyně a 2 pedagogové v listopadu
2016 na stáž do Finska, pedagogové na týden, žáci na měsíc. Tento projekt bude pokračovat
i v dalším školním roce. Současně jsme pracovali na dalších projektech a byli úspěšnými
žadateli. V rámci Erasmus+ jsme získali prostředky na realizaci projektu Za inspirací a
zkušenostmi do ciziny – 20 žáků a 3 pedagogové odjedou na měsíční stáž do Anglie, Irska a
Španělska v květnu 2018. Úspěšná byla i naše žádost v rámci Fulbrightovy akademie – na roční
stáž přijede rodilý mluvčí z USA. Dále jsme pracovali na projektu Výzvy 56, tzv. šablony.
Dá se tedy konstatovat, že školní rok 2016/2017 byl ve znamení přípravy velkých projektů.
K jejich realizaci pak dojde v následujících školních letech.
Za zmínku stojí i menší školní projekty.
Žáci školy se zapojili do projektu Příběhy bezpráví – Z místa, kde žijeme - a v rámci tohoto
projektu, jehož garantem je organizace Člověk v tísni, zpracovali k výročí Charty příběh o
chartistovi Dušanu Skálovi. Dále se žáci podíleli na grafickém ztvárnění trafostanice EONU,
tento projekt byl vypsán a financován městem Prostějov. Své zkušenosti sbírali žáci
Multimediální tvorby na veletrhu fiktivních firem Edukol, kde působili v roli lektorů a
hodnotitelů.
Obor Multimediální tvorba se na veřejnosti dále prezentoval již tradičně výstavou stART, která
proběhla v září v kině Metro už pošesté. Této výstavě předcházela nově výstava velkoplošných
fotografií v kině Metro s názvem Fotografia. Tradicí se stala rovněž výstava prací žáků tohoto
oboru v městské knihovně. Samostatná výstava studentských animovaných a videoartových
filmů s názvem Audio-Visual se uskutečnila v kavárně Prostor.
Nově tento obor úzce spolupracoval s organizátory Miss střeních škol Olomouckého kraje, kde
se podílel na propagaci soutěže natáčením krátkých reklamních filmů.
Obor Užitá malba a Design interiéru se podílel na výstavě stART, samostatně uspořádal výstavu
absolventských prací svých žáků v galerii Caesar v Olomouci. Rovněž se pedagogové tohoto
oboru – Adéla Janská a David Jedlička –prezentovali výstavou v regionálním centru města
Prostějova.
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Obor Design oděvu se představil veřejnosti několika módními přehlídkami. Pro seminář
s názvem Řemeslo má zlaté dno pořádný Erasmem+ uspořádali žáci naší školy přehlídku
v brněnském Boby centru. Následovala přehlídka na Francouzském večeru v Plumlově, kde
vystoupila také herečka Chantal Poullain. Společně s GJW jsme uspořádali charitativní večer na
podporu vyhořelého plumlovského zámku. Následovala účast na akci hospodářské komory v RC
Olomouc s názvem Fashion Day, pak účast na Hedvábení v Moravské Třebové a cyklus
přehlídek byl zakončen na plumlovském zámku.
Úspěchy zaznamenali žáci školy i v odborných soutěžích. Žáci oboru Multimediální tvorba se
zapojili do soutěží Mladá kamera Uničov, Start Film Fest Bystřice pod Hostýnem a Studentský
design v Praze.
Žáci oboru Užitá malba a design interiéru se probojovali do finále soutěže Máš umělecké střevo
a Cena profesora Jindřicha Halabaly.
Velmi úspěšní byli letos žáci oboru Design oděvu. Na soutěži Oděv a textil Liberec vybojovali
jedno první a jedno druhé místo. V Praze na soutěži s názvem Fashion Games získali druhé
místo. Z Jihlavy ze soutěže Mladý módní tvůrce si odvezli ze tří různých kategorií tři první
místa. V soutěži Avangarda v Lysé nad Labem získali jedno první místo a cenu poroty.
V Dotecích módy v Prostějově obsadili první místo a na soutěži Zlatá jehla získali třetí místo.
V průběhu roku se žáci zúčastnili několika odborných seminářů, výstav a kulturních akcí. Své
práce obhajovali na klauzurních dnech.
Žáci oboru Užitá malba a design interiéru se zúčastnili výtvarného plenéru v Pavlově a žáci
oboru Multimediální tvorba fotografického plenéru na Rusavě.
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.
Fond kulturních a sociálních potřeb čerpáme v souladu s vnitřní směrnicí k poskytování
příspěvku na stravování, tuzemskou a zahraniční rekreaci, finanční odměny při životních
výročích.
Prostředky investičního fondu byly použity ve školním roce 2016/2017 ke zkvalitnění výuky na
nákup digitálního dataprojektoru, v dubnu 2017 byla provedena oprava sociálního zařízení
(izolace sprch ve sportovním areálu) a o prázdninách oprava podlahy v tělocvičně sportovního
areálu (broušení, lakování a lajnování).
Údržba majetku – opravy, financované z provozních prostředků, jsou běžné opravy budov, strojů
a vybavení, z větších můžeme uvést opravu vjezdu do dvora domova mládeže, výměnu čerpadla
ústředního topení DM, malování ve všech budovách a nátěry dveří v budově školy.
Škola má svěřeny do hospodaření dvě budovy z majetku Olomouckého kraje a pronajatou
budovu školy od Statutárního města Prostějov. SŠDAM zajišťuje výuku v osmi třídách,
ubytování na domově mládeže a celodenní stravování ve školní jídelně, provozuje doplňkové
činnosti velkého rozsahu – hostinskou činnost, ubytovací činnost a pronájmy sportovního areálu,
je plátcem DPH. Vzhledem k těmto skutečnostem považujeme ekonomickou činnost školy za
velmi dobrou.
Závěrem lze konstatovat, že za velmi pozitivní ve školním roce 2016/2017 považujeme výsledky
maturitních zkoušek z anglického jazyka. V jarním termínu neuspěla pouze jedna žákyně
z písemné práce, ostatní uspěli jak v písemné práci, tak v didaktickém testu a úroveň písemných
prací i výsledky testů byly velmi dobré. Svědčí to o kvalitní přípravě ze strany vyučujících.
Úspěšní jsme byli rovněž v projektové činnosti – viz. výše zmíněné projekty. Potěšující jsou také
úspěchy oboru Design oděvu v mnoha soutěžích. K zamyšlení pro příští rok je neúspěch většího
počtu žáků v předmětu Dějiny výtvarné kultury u maturitní zkoušky, zvláště i proto, že jejich
hodnocení v průběhu studia bylo velmi dobré. Za velmi nešťastnou považujeme i novelizaci
školského zákona směrem k přijímání žáků ke studiu na uměleckých školách. Ta umožňuje
odnést si zápisový lístek, pokud jsou přijati v dubnovém termínu, na jinou školu. Tak i přes velké
úsilí věnované náborové kampani a následnému převisu přihlášek, zvláště u oboru Užitá malba a
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design interiéru a Multimediální tvorba, byl počet zápisových lístků do prvních ročníků menší,
než jsme očekávali a plánovali.
V Prostějově 3.10.2017

PhDr. Ivana Vaňková
ředitelka SŠDAM
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Komentář k rozborům hospodaření za rok 2016
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 –
prodána v únoru 2016
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:
Hana Mynaříková
Účetní
Ivana Vaculková, DiS
Telefon:
582 346 711, tel/fax 582 339 767
E-mail:
info@ssdam.cz
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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, baru
(občerstvení k posilovně) a masážního salonu s výpovědní lhůtou 3 měsíce, dále je uzavřena
smlouva s paní Jitkou Sýkorovou na pronájem masážního salonu na dobu neurčitou, rovněž
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Je uzavřena také krátkodobá smlouva o pronájmu tělocvičny
střední škole Trivis Prostějov, se kterou je smlouva uzavírána vždy na školní rok - do 30.6.
následujícího roku.
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 2016 nebyla prováděna.
V roce 2016 jsme hospodařili s kladným výsledkem v celkové výši 346 973,05 Kč, z toho
234 545,71 Kč z doplňkové činnosti a 45 615 Kč je transferový podíl z odpisů. V doplňkové
činnosti jsme dosáhli o 80 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 a školní jídelny. Větší opravy se
řešily při havarijních stavech. Budova domova mládeže na Olomoucké ulici byla v únoru
zřizovatelem prodána panu Markovi, na základě Kupní smlouvy byla budova s pozemky
převedena na nového majitele a tato skutečnost byla rovněž zanesena v evidenci Katastru
nemovitostí. Veškeré náklady spojené s touto budovou v roce 2016 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, domov je
plně obsazen.
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.
Účetnictví středisek bylo vedeno s rozlišením dle součástí školy a analytickým členěním
nákladových a výnosových účtů.
Naše škola je od ledna 2013 měsíčním plátcem DPH, dále jsme plátcem daně z příjmu
fyzických osob a daně z příjmu právnických osob. Od ledna 2016 se na naši organizaci jako na
plátce DPH vztahuje povinnost předkládat měsíčně Kontrolní hlášení DPH.
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
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materiální, a abychom vychovávali absolventy, kteří úspěšně obstojí před silnou konkurencí na
trhu práce.

1.Hlavní činnost
Náklady hlavní činnosti
Spotřeba materiálu
Spotřeba potravin je významnou položkou čerpání materiálových nákladů ve školní jídelně.
V předchozím roce činila 1 687 tis. Kč, rozpočtováno bylo 1 700 tis. Kč, skutečnost 2017 je
1 780 tis. Kč, tj. při zachování stejné výše ceny stravenek výrazné navýšení stravování žáků.
Rovněž počet strávníků - zaměstnanců školy se v roce 2016 navýšil, a to o 6,5 tis. Kč. Potraviny
jsou hrazeny z plateb žáků a zaměstnanců.
Učební pomůcky, knihy – ve srovnání s rokem 2015 jsou náklady nižší o 56 tis. Kč, rozdíl je
ale způsoben nákupy z projektu Výzva č. 56 (53 tis. Kč). V roce 2016 byly učební pomůcky a
knihy hrazeny z UZ 33353.
Tisk, publikace – rozpočet 25 tis. Kč, skutečnost 13 tis. Kč (zrušena některá předplatná
periodik), v roce 2015 byly náklady vyšší rovněž o čerpání z projektu Výzva č. 56 (11,5 tis. Kč).
V roce 2016 hrazeny náklady pouze z provozních prostředků UZ 300.
Spotřeba kancelářského materiálu – v roce 2016 je sice na této položce naúčtováno o 40
tis. Kč více než v roce předchozím, ale v roce 2015 byl chybně zaúčtován nákup tonerů, hrazeno
z UZ 300 – provozní prostředky.
Spotřeba materiálu čistících a hygienických potřeb – v roce 2016 o 6 tis. nižší, než v roce
2015, rozpočtováno bylo o 17 tis. více, než byla skutečnost. Hrazeno z UZ 300 provozních
prostředků a na domově mládeže z úhrad ošetřovného od ubytovaných žáků.
Spotřeba pohonných hmot pro služební auto je srovnatelná s předchozím rokem.
Ostatní materiál – drobný materiál, který se nedá zařadit na předchozí položky, materiál pro
výtvarné předměty, pro zájmový kroužek na domově mládeže.
Celkem jsou náklady na materiál ve srovnání s rokem 2015 nižší o 94 tis. Kč, což je způsobeno
objemem 86 tis. Kč hrazených z projektu Výzva č. 56 v roce 2015.
Zdroje financování – provozní dotace, výnosy z ubytování žáků (zejména hygienické potřeby), 4
tis. Kč z programu Erasmus a 500 Kč z dotace od Statutárního města Prostějov na soutěž Doteky
módy.
Spotřeba energií
Náklady na spotřebu energií byly v roce 2015 1 485 tis. Kč, rozpočtovali jsme částku 1 660 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 2016
byla rovněž mírná, tudíž došlo k ještě větší úspoře, náklady na energie v roce 2016 činily 1 495
tis. Kč. Úspora rozpočtovaných nákladů na energie byla použita na nákup DDHM. Při sestavení
rozpočtu na rok 2017 musíme vždy počítat s vyššími náklady, neboť zmíněné předchozí roky
byly výrazně teplé a cena za vodné a stočné se meziročně zvyšuje. V roce 2016 jsme si pronajali
učebnu ve vedlejší škole, kde hradíme kromě nájemného náklady na energie, které v roce 2016
činily cca 9 tis. Kč.
Zdroje financování – dotace na provoz.
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Opravy a udržování majetku
Je nutné rozlišit náklady pouze do 40 tis. Kč na opravy, které byly v roce 2015 cca 425 tis. Kč.
V roce 2016 byly náklady na údržbu a opravy celkem bez krytí z investičního fondu ve výši 335
tis. Kč, rozpočtováno na rok bez čerpání investičního fondu 440 tis. Kč dle zkušenosti
z předchozího roku, úspora rozpočtu je tedy 105 tis. Kč, uspořené prostředky použity na nákup
vybavení DDHM. Skutečnost se tedy 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. Náklady na běžnou údržbu
jsou hrazeny z provozních prostředků.
Údržba nad 40 tis. Kč – čerpání fondu investic ve výši 219 905,93 Kč na opravu sociálního
zařízení na domově mládeže.
Cestovné
Tuzemské cestovné je srovnatelné s rokem 2016 a je hrazeno z UZ 33353, zahraniční stravné je
nákladem programu Erasmus.
Ostatní služby
Náklady roku 2015 na služby činily celkem 1 683 tis. Kč, v roce 2016 služby činí celkem 1 325
tis. Kč. Jednotlivé položky účtů jsou srovnatelné v roce 2016 s rokem 2015. Rozdíl je v ostatních
službách, nezařazených do rozpisu nákladů na služby dle účetní osnovy.
Rozpočet na služby na rok 2016 byl 934 tis. Kč, náklady jsou hrazeny převážně z provozní
dotace, část nákladů hrazena z plateb žáků za ubytování na domově mládeže.
Je potřeba pro sledování jednotlivých nákladů vyčlenit tyto položky:
náklady programu Erasmus
138 tis. Kč
náklady hrazené žáky (lyžařský kurz, kino, divadlo)
240 tis. Kč
náklady hrazené z dotace na soutěž Doteky módy od města
44,5 tis. Kč
náklady hrazené z jiných zdrojů celkem
422,5 tis. Kč
celkové náklady na služby na účtu 518
1 325 tis. Kč
z rozpočtu provozních prostředků hrazeno
902,5 tis. Kč
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). Nájemné za
budovu školy je stálá nejvyšší položka účtu 518, pronájem učebny v budově na Vápenici 3 je již
za celý rok 2016, v roce 2015 byl pouze od září do prosince.
Mzdové náklady
Náklady na hrubé mzdy vyčerpány dle stanoveného rozpočtu na mzdy z dotací UZ 33353 a
33052. Prostředky na hrubé mzdy byly vyčerpány podle rozpočtu. Rozpočet na OON byl 508 tis.
Kč z UZ 33353, úspora ve výši 13 161 Kč, z toho 361 Kč nevyčerpané prostředky na odstupné
(vráceno při vyúčtování dotací) Navýšení mzdových prostředků ve srovnání s rokem 2015 je
způsobeno nárůstem počtu zaměstnanců a zvýšením tarifní složky platu od září 2016. Z fondu
odměn bylo vyplaceno 20 tis. Kč. Z programu Erasmus vyplaceno na OON 36 tis. Kč.
Zákonné pojištění a ostatní sociální náklady
Tyto náklady vykazují zvýšení oproti roku 2015 v závislosti na zvýšených mzdových nákladech.
V rámci vyúčtování dotací byla uspořená částka použita na nákup učebních pomůcek, kromě
odvodu 4 366 Kč k nevyčerpaným OON z UZ 33353 a 0,27 Kč z UZ 33052, které byly součástí
vyúčtování dotací. Kromě uvedených přímých dotací byly náklady, spojené s fondem odměn a
s odměnami s fondu kulturních a sociálních potřeb, hrazeny z provozních prostředků.
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Prodaný materiál
Na účtu 544 jsou náklady spojené s vrácením poplatku za čipy ŠJ. Náklady jsou hrazeny
z provozní dotace a prodej čipů je zase výnosem v hlavní činnosti.
Ostatní náklady činnosti
Na účtu 549 jsou účtovány z prostředků ONIV náklady na předsedy maturitních komisí ve výši
23 905 Kč, náklady na zhodnocení počítačů ve výši 54 3304,80 Kč (rozšíření pamětí PC na
učebně č. 7), náklad na zaokrouhlení faktur 11,15 Kč, hrazený z provozu, a náklady na pokrytí
nerozdělené DPH ve výši 13 639 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. Náklady účtů 549 kromě náhrad předsedů maturitní komise jsou hrazeny
z provozních prostředků. Zhodnocení PC provedeno z uspořených prostředků na ostatních
položkách.
Odpisy dlouhodobého majetku
Rozpočet na odpisy byl 580 tis. Kč, upraven koncem roku dle kvalifikovaného odhadu
s ohledem na podíl hlavní a doplňkové činnosti na 555 884 Kč. Vzhledem k tomu, že bylo na
akci zateplení budovy mládeže použito transferu, je vyčíslen transferový podíl odpisů ve
výnosech, který se promítl do výsledku hospodaření, ale není součástí rozdělení VH do fondů.
Částka 1 506,34 Kč byla hrazena z provozních prostředků, nedá se totiž při úpravě rozpočtu na
odpisy přesně odhadnout podíl HČ a DoČ.

Ostatní náklady
Na účtu 556 jsme účtovali opravnou položku k pohledávce po splatnosti ve výši 5 000 Kč. Jedná
se o snížení nákladů - pohledávky za panem Petrem Mráčkem z roku 2004, dále okomentováno
k tabulce Pohledávky po splatnosti. V roce 2015 to bylo pouze 700 Kč.

Náklady z drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
V roce 2015 činila tato položka, která zahrnuje nákup vybavení školy, domova mládeže a školní
jídelny, ale rovněž nákup učebních pomůcek a programového vybavení-software, celkem 428 tis.
Kč. V roce 2016 je to 397 tis. Kč, a to:
Software

2 tis.

Učební pomůcky

114 tis.

Ostatní vybavení

281 tis.

Učební pomůcky jsou hrazeny z UZ 33353, software z provozních prostředků (pro žáky na DM),
rozpočet na nákup ostatního DDHM byl 45 tis. Kč na nejnutnější dovybavení, ale úsporou na
energiích bylo možné zakoupit skříně na dílnu, stůl pro animační potřeby, vybavení kuchyněk a
tělocvičny domova mládeže. Tento majetek byl hrazen z provozních prostředků.
Příspěvek na provoz bez odpisů činil 3 000 tis. Kč a byl ve srovnání s rokem 2015 o 51 tis. Kč
nižší a ve srovnání s rokem 2014 o 206 tis. Kč nižší. Přesto jsme vzhledem k úsporám na
energiích a vyššímu podílu doplňkové činnosti dosáhli uspokojivého výsledku hospodaření za
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rok 2016. Po prodeji domova mládeže, Olomoucká ul., v roce 2016 počítáme se snížením
nákladů na rok 2017. Při přepočtu koeficientu uplatněné DPH došlo k další úspoře prostředků,
takže nebyla vyčerpána dotace na provoz ve výši 48 549,84 Kč. Tato částka je součástí výsledku
hospodaření za rok 2016.
Na tradiční soutěž Doteky módy 2016 město Prostějov přidělilo dotaci 45 tis. Kč, která byla
rovněž vyčerpána a vyúčtována. Soutěž je organizována spolu s KPŠ při SŠDAM.
Uvedené výše nákladů jsou již po rozkličování nákladů na hlavní a doplňkovou činnost.
Doplňková činnost zahrnuje všechny náklady, spojené s touto činností.
Schválený rozpočet na rok 2016 nepřímých nákladů z 18.12.2015 usnesením
UZ/18/14/2015 ve výši 3 580 000,- Kč nákladů byl upraven sedmi rozpočtovými opatřeními.

Přehled schválených dotací 2016
ČÍSLO

UZ/18/14/2015

POPIS

UZ

Neinvestiční náklady a odpisy

00300
a
00302

ZE DNE

ČÁSTKA

18.12.2015

3 580 000,00

přímé náklady-RO

33353

04.03.2016

přímé náklady-RO

33353

10.08.2016

- 1 000,00

přímé náklady-RO

33353

10.10.2016

- 131 300,00

přímé náklady-RO

33353

28.11.2016

314 700,00

UR/104/59/2016

Rozvojový program

33052

15.09.2016

314 867,00

UR/2/55/2016
UR/3/30/2016
UR/3/49/2016

Rozvojový program

33052

28.11.2016

100 732,00

Neinvestiční náklady-odpisy

00302

05.12.2016

- 24 116,00

celkem dotace OK

Přehled dotací po vyúčtování
Přímé dotace UZ 33353
Přímé dotace UZ 33052
Nepřímé dotace provoz a odpisy po úpravě rozpočtu na provoz a odpisy
Dotace od města Prostějov na soutěž Doteky módy poskytnuta ve výši
Dotace od DZS program Erasmus 2016-2017
Dotace celkem:

17 571 100,00

21 724 983,00

17 735 973,415 598,73
3 555 884,45 000,423 010,44
22 175 466,17

Po zaúčtování vrácené nevyčerpané dotace na přímé náklady:
UZ 33353
17 527,00 Kč
UZ 33052
0,27 Kč
Celkem 17 527,27 Kč
Nevyčerpané dotace byly předmětem vyúčtování dotací a převedeny na účet zřizovatele.
Dotace programu Erasmus v roce 2016 čerpána ve výši 348 299,01 Kč.
Dotace na odpisy vyčerpána v plné výši stanoveného rozpočtu.
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V roce 2016 došlo opět k úspoře provozních prostředků vzhledem k mimořádně teplé zimě
– úspora dotace ve výši 48 549,64 Kč. Rovněž se zvýšil podíl nákladů z doplňkové činnosti
oproti hlavní činnosti, ušetřené prostředky použity na vybavení školy drobným hmotným
dlouhodobým majetkem. Uspořená dotace není předmětem vyúčtování dotací a je součástí
výsledku hospodaření a návrhu na rozdělení do fondů školy.

Výnosy hlavní činnosti
Výnosy na účtu 602
Tržby v hlavní činnosti za rok 2016 nám oproti roku 2015 vzrostly:
1) u strávníků v hlavní činnosti o 105 tis. Kč, způsobeno vyšším počtem strávníků
obědových i celodenních;
2) u tržeb z ubytování tržby mírně stouply o 17 tis. Kč, neboť oproti roku 2015 byla po celý
rok plně využita kapacita domova mládeže (66 žáků);
3) na účtu 602 je rovněž účtováno o příjmech od žáků za výlety, divadla, kina apod.,oproti
nákladům na účtech 518, výše se odvíjí od počtu akcí, exkurzí, účastníků lyžařského
výcviku apod;
4) Schválený rozpočet
2 320 tis. Kč
Skutečnost
2 669 tis. Kč
Rozdíl 349 tis. je zdůvodněn v bodech 1-3.
Ceny stravného:
Oběd 28 Kč
Celodenní strava 85 Kč
Cizí obědoví strávníci 66 Kč s 21 % DPH do 30.11.2016 (od 1.12. je jednotná DPH u všech
strávníků 15 %) 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 do školní jídelny.
V roce 2016 činí 16 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2015 o téměř 2 tis. Kč méně.
V roce 2016 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 20 tis. Kč, použito 20 tis. Kč.
Rezervní fond rozpočtováno 60 tis. Kč, v roce 2016 nebyl použit pro dostatek prostředků na
provoz (úspory na energiích).
672 – dotace
UZ 33353
17 753 500 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 2015 a 2016
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výrazně vzrostly a prostředky na platy byly vyčerpány, prostředky na OON vyúčtovány. ONIV
ve složení:
Knihy, časopisy – účet 501 - 29 tis., účet 512 - cestovné bez programu Erasmus činilo 34 tis.,
účet 527 - školení 24 tis., zákonné úrazové pojištění účet 525 bylo 64 tis. Kč, účet 549 - výdaje
s předsedy maturitních komisí 24 tis., ochranné pomůcky a preventivní prohlídky, účet 527
činily 13 tis. Kč, učební pomůcky 116 tis.
Vzhledem k úspoře prostředků na OON (13 161 Kč) z důvodu vyšší nemocnosti a odpadnutým
hodinám při změně rozvrhu a příslušných odvodech (4 366 Kč) bylo vyúčtováním vráceno na
účet zřizovatele 17 527,00 Kč.. Z uspořených OON je 321 Kč úspora na odstupném.
UZ 33052
415 599 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 0,27 Kč.
UZ 00302
555 884 Kč
Použita v plné výši, doplaceno z provozních nákladů 1 506,34 Kč.
UZ 00300
3 000 000 Kč
Příspěvek na provoz byl o 51 tis. Kč nižší, než v předchozím roce. Použito na běžné provozní
výdaje v členění, jak je uvedeno v nákladech, jak je uvedeno v tabulkové části rozborů.
K účtu 501 – nákup materiálu nad 50 tis. Kč kromě potravin:
- kancelářského materiálu – 97 tis. Kč, v roce 2016 je sice na této položce naúčtováno o
40 tis. Kč více, než v roce předchozím, ale v roce 2015 byl chybně zaúčtován nákup
tonerů, materiál pro školu, školní jídelnu a domov mládeže;
- materiál na očistu a hygienu pro všechny 118 tis. Kč je pro 3 budovy, na domově
mládeže jsou v podstatě hrazeny z plateb ubytovaných žáků hygienické potřeby;
-

ostatní materiál 69 tis. Kč – drobný materiál, který se nedá zařadit na předchozí položky,
materiál pro výtvarné předměty, pro zájmový kroužek na domově mládeže.

K účtu 511 – spotřeba energií
- spotřeba plynu v HČ 455 tis. Kč, v roce 2015 to bylo 457 tis. Kč, tedy srovnatelně
vzhledem k tomu, že oba roky byla výrazně teplá zima;
- spotřeba elektřiny v HČ 493 tis. Kč, zde je ve srovnání s rokem předchozím, kdy náklady
na el. Energii byly 513 tis. Kč znatelná úspora (vyšší podíl DOČ, prodaná budova).
K účtu 518 – výraznou položkou je nájemné za budovu pro výuku – 4 160 Kč za učebnu na
Vápenici 3 a 324 tis. Kč za budovu školy, Vápenice 1, Prostějov. Dále 94 tis. Kč za zpracování
mzdové agendy a 132 tis. Kč za údržbu softwaru a softwarové služby.
K účtu 558 – nákup DDNM a DDHM:
Software
2tis.
Učební pomůcky
114tis.
Ostatní vybavení
281 tis.
notebooky, monitor, tiskárna
nábytek (kuch. linka, židle, nástěnky, regály, skříně)
koberec
ventilační jednotka PC učebna, mobilní klimatizace

102 860,49
144 824,23
2 190,00
12 677,00
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vybavení tělocvičny DM
elektrospotřebiče (mikrovlnky DM, konvice)
předměty pro zájmovou činnost DM (lis na papír, raznice)
přenosný telefon, mobilní telefon
vybavení dílny (svěrák, žebřík)

1 106,84
2 599,04
2 280,99
8 350,94
3 590,00

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. Nepoužitá dotace ve výši 48 549,64 Kč je součástí výsledku hospodaření. \K úspoře
došlo především další teplou zimou, vyšším podílem doplňkové činnosti, který byl zjištěn až po
rozkličování nákladů na konci roku a ještě změnou koeficientu odpočtu DPH, kdy došlo k úspoře
daně.
Dotace programu ERASMUS z Domu zahraničních služeb – program na 2 roky – v roce 2016
bylo použito:
- materiál 4 tis. Kč;
- cestovné zahraniční 171 tis. Kč;
- služby – pobytové náklady 137 tis. Kč;
- mzdové náklady – OON 36 tis. Kč.
Dotace od Statutárního města Prostějov
45 000 Kč
Použito 500 Kč na materiál účet 501 a 44 500 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
Celkem výsledek hospodaření za rok 2016
VH z hlavní činnosti je transferový podíl z odpisů ve výši
(nepodléhá návrhu na rozdělení výsledku hospodaření)
Na rozdělení do fondů je navržena částka 301 358,05 Kč.

112 427,34Kč
234 545,71Kč
346 973,05Kč
45 615,00 Kč

Výsledek hospodaření je krytý finanční hotovostí na běžném účtu školy.
Výsledek hospodaření se skládá:
-

úspora dotace na provoz

48 549,84 Kč

-

výnosy z vl.činnosti

21 762,50 (prodej čipů, přefakturace vody školník)

-

transferový podíl HČ i DOČ

45 615,-

-

výsledky hospodaření DOČ

231 045,71

bez transferového podílu
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Investiční fond
Tvorba fondu :
Tvorba je z odpisů organizace, čerpání odvody zřizovateli a nákup DHM - digitální dataprojektor
v ceně 57 040 Kč. Prostředky investičního fondu byly v roce 2016 dále čerpány na údržbu
nemovitého majetku, a to na opravu sociálního vybavení na domově mládeže ve výši 219 905,93
Kč. Všechna čerpání proběhla v souladu s plánem investic na rok 2016.
Prostředky fondu jsou vedeny na běžném účtu školy 9583760247/0100, analyticky na
účtu 241 0303. Fond je finančně plně kryt.
Fond odměn
Tvorba fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, výše převodu do fondu schválil zřizovatel ve
výši 25 tis. Kč. V roce 2016 použito 20 000 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 je finančně kryt.
Fond kulturních a sociálních potřeb
Tvorba fondu – 1,5 % 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 31.12.2016 činí 274 333,01 Kč, souhlasí s účetní evidencí a výpisem z KB
k 31.12. 2016. Účetní stav účtu je 296 221,44 Kč.
Rozdíl mezi účetním a fyzickým stavem účtu činí 21 888,43 Kč.
Zdůvodnění:
- pohledávka za vrácené vstupenky ve výši 4 200,- Kč;
- rozdíl poplatků ve výši 93 Kč (rozdíl je na účet převeden v lednu 2017 z BÚ);
- příděl FKSP z mezd 12/16 ve výši 17 595,43 Kč (převedený v lednu 2017 z BÚ školy).
Prostředky fondu jsou vedeny na zvláštním účtu u Komerční banky Prostějov na čísle účtu
9584760257/0100.
V roce 2016 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 2015 ve výši

129 016,94 Kč

Rezervní fond jsme v roce 2016 nečerpali z důvodu úspory prostředků na provoz.
Prostředky fondu jsou vedeny na běžném účtu školy 9583760247/0100, analyticky na
účtu 241 0212.
Rezervní fond tvořený z ostatních titulů 414
Do fondu převedeny na konci roku 2016 prostředky nevyužité dotace programu Erasmus ve výši
76 129,43 Kč. Prostředky jsou vedeny na účtu 115-2669400207/0100 a budou vyčerpány v roce
2017, kdy realizace programu bude ukončena.
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Doplňkové činnosti
Škola v rámci doplňkové činnosti pronajímá sportovní areál, provozuje hostinskou činnost a
ubytovací služby. 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. Zisk je každoročně zvyšován.
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.
Rozbor hospodaření:
Celkové tržby bez DPH – základ daně ………………………………….. Kč 168 300,Celkové náklady …………………………………………………………. Kč 89 179,13
Hospodářský výsledek
+ Kč 79 120,87

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. 2016 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 2016 nám stouply o 86 200 tis. Kč především z důvodu ubytování TJ Tesla
Brno o prázdninách.
V roce 2016 je Počet noclehů v DoČ činil 6,20 %, v roce předchozím to bylo 3,28 % všech
uskutečněných noclehů.
Jsme zaměřeni především na ubytování během hlavních prázdnin, protože při ubytování o
víkendech si někdy studenti stěžují.
Mzdové náklady tvoří dohody OON recepčních a odměny za úklid (hrubé mzdy).
b) hostinská činnost
V naší školní jídelně poskytujeme obědy zaměstnancům Obchodní akademie a Střední
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 1 102 328,53
Celkové náklady
Kč 1 018 225,98
Hospodářský výsledek
+ Kč 84 102,55
_________________________________________________________________________
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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 2016 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%.(platilo do 30.11.). Od 1.12.2016 je
jednotná sazba DPH 15 %.
V roce 2016 bylo v DoČ uvařeno 24,31 % ze všech porcí, v r. 2015 bylo v DoČ uvařeno 23,09 %
všech porcí, tj. nárůst o 1,22 % v tomto roce.
Celkové tržby bez DPH za rok 2016 nám v doplňkové činnosti proti předchozímu roku vzrostly
o 123 tis. Kč a čistý zisk o 19 tis. Kč. Na úrovni roku 2016 chceme udržet hostinskou činnost
i v roce 2017.
Mzdové náklady odpovídají mzdové režii a poměru uvařených porcí v hlavní a doplňkové
činnosti.
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 2016 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 stanoven 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
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 2016 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, která je vedena
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.
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Podíl energií a režijních nákladů činí cca 36 %. Mzdové náklady hradíme z pronájmů v plné
výši, neboť na úvazek údržbáře-školníka 0,5 na detašovaném pracovišti nemáme stanovený
rozpočet. Především považujeme za úsporu nákladů hlavní činnosti za odpisy, kdy hradíme
z doplňkové činnosti cca 34 tis.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 2016 dle vystavených faktur:
Pavel Julínek
Čisté nájemné a režijní náklady za rok vč. DPH
258 604 Kč
Jitka Blahová
Čisté nájemné a režijní náklady za rok vč. DPH
33 602 Kč
TRIVIS
Platby za pronájem včetně energií
46 900 Kč
Nájemci zároveň uhradili na energie a úhradou nájemného dle faktur celkem 389 901,55 Kč.
Zisk z pronájmu areálu činí celkem Kč 69 422,29, což je o cca 4 tis. více, než v předchozím
roce.
Vzhledem k tomu, že rozpočtované režijní náklady jsou vyšší, než byla skutečnost, nemusíme
přikročit pro rok 2017 ke zvyšování ceny nájmu.
Mzdové náklady – 1 školník na úvazek 0,5 je hrazen celý z doplňkové činnosti.
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.
Výsledek hospodaření

+ Kč 1 900,-

Navýšení výsledku hospodaření je zřejmé především v hostinské činnosti, kdy se zvyšuje počet
cizích strávníků a strava odebraná Charitou Prostějov. V pronájmech sportovního areálu došlo
rovněž k navýšení oproti roku 2015, neboť v roce 2016 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 nebo ubytovaných.
Zaměstnanci
V roce 2016 odešla z domova mládeže rozpočtářka, její pracovní místo bylo zrušeno. Byla
přijata účetní z důvodu rozšíření účetních prací v naší organizaci, především spojených
s povinnostmi DPH. Pracovní kolektiv je stabilizovaný, úskalím je řešení provozu školní jídelny,
kde pracuje 1 kuchařka v důchodovém věku, pracovní poměr ukončí 30.6.2017 a v současné
době je velmi těžké najít adekvátní náhradu.
Stav zaměstnanců
K 31.12.2016 je na škole zaměstnáno:
Učitelé
Vychovatelé

28
3

přepočtených
přepočtených

25,333
3,000

v roce 2015
25,789
3,189
95

Nepedagogičtí zaměst. škola
6
přepočtených
4,875
3,875
Nepedagogičtí zaměst. areál
1
přepočtených
0,500
0,500
Zaměstnanci školní jídelny
6
přepočtených
6,000
6,000
Nepedagogičtí zaměst. DM
1
přepočtených
0,875
1,375
Celkem
45
přepočtených
40,583
40,728
Uvedené počty fyzických zaměstnanců jsou bez rozlišení hlavní a doplňkové činnosti.
Závazný ukazatel na rok 2016 je 41,69 zaměstnanců, skutečný počet zaměstnanců ze SR je
38,688 (údaj ze statistického výkazu P1-04). Limit zaměstnanců tedy nebyl překročen.
V doplňkové činnosti je 1,873 úvazku, což je o 0,041 více, než v roce 2015, způsobeno vyšším
podílem doplňkové činnosti ve školní jídelně.
Limit mzdových prostředků nemáme stanoven.
Nepedagogičtí pracovníci v prosinci 2016 a v následujících zimních měsících:
Škola – 6 nepedagogických zaměstnanců – ekonomka - úvazek 1, účetní - úvazek 1, asistentka
ředitelky - úvazek 1, školník 0,5 (zároveň topič na dohodu), školník 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 4,875 v hlavní činnosti.
DM a ŠJ – 7 nepedagogických zaměstnanců – 1 uklízečka úvazek 0,875, 6 pracovnic
školní jídelny na plný úvazek, z hlavní činnosti 4,291 úvazku.
Zajišťování nepedagogických služeb
Úklidová plocha
Budova školy – v roce 2016 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 2016 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.

Pohledávka za panem Petrem Mráčkem z roku 2004
Pohledávka z roku 2004 za panem Mráčkem - pohledávka vznikla nevrácením úhrady za
vstupenky na koncert, který se pak neuskutečnil (dne 26.3.2004 byla uhrazena faktura za kulturní
akci z účtu FKSP). Okresní soud v Prostějově uložil žalovanému p. Mráčkovi platebním
příkazem, který nabyl právní moci 11.11.2005 úhradu pohledávky ve výši 13 600 Kč a náhradu
soudního řízení ve výši 7 290 Kč. Pohledávku jsme dosud vedli jako dobytnou s tím, že jsme se
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snažili neúspěšně vyzvat písemně pana Mráčka k úhradě (pohledávka byla nejprve navržena ke
vzdání se práva a prominutí pohledávky, dopisem ze dne 9.5.2006 čj. KUOK 43835/2006 J.
Radilová zaslala k návrhu vyjádření o správnosti postupu ve věci vymáhání pohledávky a
vzhledem k uznání dluhu panem Petrem Mráčkem ze dne 7.6.2004 se zásadním způsobem
prodlužuje vymahatelnost pohledávky ze 4 na 10 let). Bylo doporučeno vést pohledávku
v patrnosti a vyzvat dlužníka po uplynutí 3-4 let k zaplacení částky, popřípadě přistoupit
k majetkové exekuci. Pan Mráček zaslané výzvy k úhradě dluhu nevyzvedl na adrese Městského
úřadu Statutárního města Prostějov. Vzhledem ke zjištění o působení pana Mráčka v Praze s ním
byl navázán kontakt a došlo k dohodě o splátkách dluhu v prosinci 2013. Od roku 2014 pan
Mráček zasílá nepravidelně splátky tak, že k 31.12.2016 činí jeho dluh celkem 11 490 Kč
z původních 20 890 Kč. Petr Mráček v roce 2016 uhradil celkem 5 000 Kč.
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. jsou majetkem KÚ Olomouckého kraje a jsou škole svěřeny k hospodaření.
V únoru 2016 byla prodána zřizovatelem budova domova mládeže, Olomoucká 7-9, Prostějov.
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, Animace, Webdesign a design, Fotografie v praxi probíhá na
dvou specializovaných učebnách výpočetní techniky. Stejně tak předmět Design interiérů pro
obor Užitá malba. Na počátku školního roku došlo k přesunutí notebooku z fotoateliéru do
vedlejší místnosti výtvarného ateliéru. Doplněním vybavení o další notebooky, velkoplošnou
televizi a skener jsme vytvořili další plnohodnotnou počítačovou učebnu, která zároveň slouží
jako tvůrčí ateliér pro žáky oboru Multimediální tvorba.
První učebna je vybavena 15 žákovskými počítači a jedním učitelským PC. Druhá učebna
umožňuje práci na 15 žákovských počítačích a jednom učitelském. Ateliér je vybaven 15ks
notebooků + jeden učitelský. 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 2015,
- 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.,
- Blender,
- Microsoft Forefront Endpoint Protection – antivirový program,
- Sketch-up a Render in – návrh interiérů.
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V případě potřeby mohou žáci využít 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 se na výše uvedených učebnách nachází:
- 2ks dataprojektorů;
- 3ks skenery;
- 2ks černobílé a barevná laserová tiskárny;
- 2ks kreslící tablety.
V profesionálně vybaveném fotoateliéru se žáci učí fotografovat, natáčet animace a drobná
videa. K jejich zpracování jim slouží vedlejší vybavení ateliéru, kam jak už bylo zmíněno bylo
přesunuto 11ks notebooků a doplněno 4ks nových notebooků + jeden učitelský. Ve fotoateliéru
je k dispozici také 1ks notebooku. Všechny notebooky 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 3 učebny s interaktivní tabulí (Smartboard, Interwrite), jejichž
funkčnost je zajištěna pomocí notebooků s dataprojektory. Jedna jazyková učebny byla vybavena
interaktivním dataprojektorem s ozvučením. 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. Původní OS jsme upgradovali na Windows Server 2013. 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.
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.
V roce 2016 byl pořízen nový digitální dataprojektor.
- 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,
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návrhy, reklamu aj.,
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
Inventarizace majetku proběhla na základě příkazu ředitelky školy k 31.12.2016,
fyzický stav byl porovnán se stavem účetním a nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Dokladová
inventarizace byla provedena během měsíce ledna 2017. 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.
Významné přírůstky majetku – nákup digitálního dataprojektoru v hodnotě 57 040 Kč z fondu
investic.
Významné úbytky majetku – v roce 2016 nebyl vyřazen žádný dlouhodobý majetek.
Všechen nemovitý majetek je plně využíván.
V roce 2016 nepřijala škola žádný finanční ani věcný dar.
V roce 2016 nebyly řešeny žádné pojistné události na majetku.
Výsledky kontrol 2016
1) Krajská hygienická stanice OK– kontrola školní jídelny dne 8.3.2016 –opakovaná
kontrola odstranění závad ,zjištěných při státním zdravotním dozoru 17.4.2015.
Nedostatky byly odstraněny, kontrola nezjistila žádné závady.
2) Krajský úřad Olomouckého kraje – kontrola hospodaření školy zahájena 14.12.2015,
ukončena 7.1.2016, přijatá opatření splněna k 31.1.2016
3) Všeobecná zdravotní pojišťovna – kontrola 11.8.2016 bez zjištěných závad.

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 0,35.
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 0,40, na jehož
základě byla daň za celý rok přepočítána a tento koeficient se přenáší do roku 2016.
Od roku 2015 jsme čtvrtletní plátci DPH. Od ledna 2016 předkládáme kontrolní hlášení DPH.
Náročnost prací, spojených s DPH přináší vysoké administrativní zatížení, zároveň ale
provozování doplňkových činností má ekonomický přínos pro režijní i mzdové náklady.
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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 2016 bylo v hlavní účetní knize zapsáno 42 607 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.
Zásoby vedeme na účtech 112 – potraviny, kancelářské potřeby a čistící prostředky a na
podrozvahovém účtu 903 – učebnice, čipy ŠJ.
Na vzdělávání pracovníků organizace vynaložila v roce 2016 prostředky z ONIV ve výši
25 084 Kč.
Časové rozlišení na účtech 381 – náklady příštích období, zde jsou zaúčtovány předplatné novin,
časopisů a služeb, týkající se roku 2017, na účtech 388 je předpoklad vyúčtování za energie
nájemců sportovního areálu za rok 2016.. Na účtech 389 jsou zaúčtovány předpokládané náklady
roku 2016, jejichž vyúčtování proběhne v roce 2017.
V roce 2016 jsme nečerpali žádný úvěr a nevyužili jsme ani jiné finanční výpomoci.
Účet 408 nebyl v roce 2016 použit.
Budovy školy a sportovního areálu 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.

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. V doplňkové činnosti neustále zvyšujeme výsledek hospodaření ve
všech 3 činnostech.
Organizace nemá žádné dluhy po splatnosti vůči státním institucím ani jiným
subjektům.
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Objem prostředků na provoz a na mzdové náklady byl dostačující a věříme, že tomu tak
bude i v následujícím roce s ohledem na uspokojivý počet žáků školy. V roce 2016 došlo
k neočekávané úspoře prostředků na provoz z důvodu mimořádně teplé zimy a zvýšením podílu
doplňkové činnosti na krytí nákladů.
V roce 2016 se uskutečnil prodej budovy domova mládeže Olomoucká, kdy došlo k úspoře
nákladů.

V Prostějově dne 15.3.2017
Vyhotovila Hana Mynaříková

PhDr. Ivana Vaňková
ředitelka školy
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