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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: Domov mládeže  103031561 

   Školní jídelna  103219307 

 

Odloučená pracoviště: 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  Modelářství a návrhářství oděvů  

 82-41- M/01  Užitá malba 

 82-41-M/17  Multimediální tvorba 

 

Školská rada: zřízena rozhodnutím Olomouckého kraje dne 8.12.2005 
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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 1.1.2012, má 6 členů. Ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona  

č. 561/2004 Sb.  

Členové školské rady: 

Zákonní zástupci nezletilých žáků 

Mgr. Vlastimil Uchytil zákonný zástupce 

Bc. Alena Dostálová zákonný zástupce 

Pedagogičtí pracovníci školy: 

Ing. Pavla Švecová učitelka 

Mgr. Alice Švalbová učitelka 

Zástupci zřizovatele: 

RNDr. Alena Rašková náměstkyně primátora statutárního města Prostějov 

Ing. Petra Loebe manažerka firmy Koutný a.s. 
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Část II 
 

Seznam studijních oborů a přehled učebních plánů, platnost ŠVP 

 
 

 
Kód název oboru vzdělání:  82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 

Název ŠVP:    Design oděvu  

Dosažený stupeň vzdělání:  úplné střední odborné s maturitou 

Délka a forma studia:   čtyřleté denní studium 

Platnost od:    1. 9. 2010  

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu, platného od 1.9.2010 počínaje 

1. ročníkem.  ŠVP Design oděvu vychází z RVP pro obor vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a 

návrhářství oděvů, vydalo MŠMT dne 28.6.2007 č.j. 12 698/2007 – 23. 

 

 

Kód název oboru vzdělání:  82-41-M/01 Užitá malba 

Název ŠVP:    Užitá malba a design interiéru  

Dosažený stupeň vzdělání:  úplné střední odborné s maturitou 

Délka a forma studia:   čtyřleté denní studium 

Platnost od:    1. 9. 2011 

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu, platného od 1.9.2011 počínaje 

1. ročníkem.  ŠVP Užitá malba a design interiéru vychází z RVP pro obor vzdělání 82-41-M/01 

Užitá malba, vydalo MŠMT dne 6.5.2009 č.j. 9325/2009-23.  
 

 

 

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 

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu, platného od 1.9.2011 počínaje 

1. ročníkem. ŠVP Multimediální tvorba vychází z RVP pro obor vzdělávání 82-41-M/17 

Multimediální tvorba, vydalo MŠMT dne29.5.2008 č.j. 6 907/2008-23. 
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Část III 
 

Údaje o pracovnících školy 
 

a/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

     Ředitelkou školy je od1.1.2011 PhDr. Ivana Vaňková. Do funkce statutární zástupkyně byla 

dne 1.1.2011 jmenovaná Ing. Bc. Blanka Čechová. Ve funkci výchovné poradkyně působila ve 

školním roce 2013/2014 Mgr. Klára Slámová, která zastupovala dlouhodobě nemocnou kolegyni 

Mgr. Věru Zamykalovou. Klára Slámová dokončila 10.4.2014 studium pro výchovné poradce. 

     Ve školním roce 2013/2014 na 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 2013/2014 pracovaly na škole dva ateliéry, výtvarný ateliér 

pod vedením Mgr. Vojmíra Křupky a ateliér módního navrhování pod vedením  

Ing. Marie Kovalovské.  

    Na škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů. Do této funkce byla dne 

1.9.2012 jmenována Mgr. Klára Slámová. 

     Celkové složení pedagogického sboru bylo ve školním roce 2013/2014 následovné: 9 učitelů 

všeobecně vzdělávacích předmětů, 15 učitelů odborných předmětů.  K celkovému počtu 24 

kmenových učitelů byli na výuku předmětu Fotografie v praxi zaměstnáni 2 učitelé externě na 

dohodu o pracovní činnosti. Za dlouhodobou neschopnost vyučující CJL, NJ, RJ byla přijata na 

pracovní smlouvu učitelka na výuku CJL a NJ, na výuku RJ byla přijata učitelka na dohodu  

o pracovní činnosti. 

     Na domově mládeže pracují 3 vychovatelky. Rovněž zde byla řešena dlouhodobá 

neschopnost jedné z vychovatelek zástupem. 

     Na provozním úseku nedošlo v průběhu školního roku 2013/2014 v oblasti personální 

k žádným změnám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

b/ Údaje o kvalifikaci a pedagogické způsobilosti: 
 

Příjmení, jméno, titul Aprobace  Ve školním roce 

2013/14 vyučoval/a 

Vzdělání Úvazek 

 CJL, NJ NJ VŠ 1 

 AJ, ICT, odborné 

předměty 

ICT, AJ VŠ 1 

 odborné předměty 

MT 

PG, MPŘ, WEB, ZT, 

IMT 
VŠ 1 

 DVK, DI DVK, DI, NAV VŠ 0,90 

 EKO EK, PRV, ICT, HOD, RT, 

MR 
VŠ 1 

 výtvarné předměty TCV, TPŘ, VPŘ VŠ 1 

 výtvarné předmě FK VŠ 1 

 výtvarné předměty, 

DVK 

DVK, PG, ZT, TCV, 

VPŘ, TPŘ 
 0,95 

 MAT, FYZ MAT, FYZ, ICT, ZEK VŠ 1 

 Odborné předměty 

OD 

TEC, HOD, MOT, VŠ 1 

 výtvarné předměty VPŘ, FK, ANIM VŠ 1 

 odborné předměty 

OD 

HOD, CHE, TM, OBN VŠ 0,95 

 výtvarné předměty VPŘ, FK, RT VŠ 1 

 CJL, NJ CJL, NJ VŠ 0,67 

 odborné předměty 

MT 

PG, AMT, IMT VŠ 0,95 

 VV, RJ PG, NAO, AJ, IM VŠ 1 

 AJ AJ VŠ 1 

 odborné předměty 

OD 

TM, RT, HOD VŠ 1 

 CJL, OBN CLJ, OBN, DEJ,  VŠ 1 

 TEV, BV TEV, OBN, ZEK VŠ 1 

 CJL, NJ AJ, NJ VŠ 1 

 odborné předměty 

OD 

 VŠ MD 

 odborné předměty 

OD 

PZ, TEC, HOD VŠ 1 

 CJL, NJ, RJ  VŠ PN 

 odborné předměty 

OD 

PG, MPŘ, MOD, KOS VŠ 1 

 odborné předměty 

MT 

FP SŠ 0,33 

 odborné předměty 

MT 

FP SŠ 0,28 

 RJ RJ VŠ 0,38 
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c) Absolventi - do 2 let praxe, jejich počet, kteří nastoupili na školu: 

 

Tento školní rok Minulý školní rok 

5 0 

 

d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli 

 

 Tento školní rok Minulý školní rok 

Nastoupil 1  1  

Odešel na jinou 

školu 

mimo 

školství 

na jinou 

školu 

mimo 

školství 

 0 0 1 0 

 

e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných 

 

 Tento školní rok Minulý školní rok 

Důch. věk 0 0 

Nekvalif. 2 1 

 

f) Nepedagogičtí pracovníci:  

 

Pracovní zařazení Úvazek 

rozpočtářka 1,0 

asistentka ředitele 1,00 

uklízečka 1,00 

uklízečka 0,38 

školník  0,50 

školník na sport. areálu 0,50 

celkem 4,38 

 

Součástí školy je domov mládeže a školní jídelna. Údaje o pedagogických a nepedagogických 

pracovnících těchto součástí školy jsou v samostatné kapitole. 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Název semináře, kurzu 
Počet 

pracovníků 
Organizátor akce 

Bankovní gramotnost pro učitele 1 

On-line, Baťova 

vzdělávací nadace 

Junior Achievement 

Vytváření www stránek 1 UP Olomouc 

Finanční gramotnost do škol 1 On-line webinář 

Autorské právo v každodenní praxi 1 UP Olomouc 

Metodické vzdělávání učitelů AJ – Proč je důležitá 

správná anglická výslovnost 
3 

Descartes v.o.s. 

Metodické vzdělávání učitelů AJ - Activities which 

never or hardly ever fail to work 
3 

Descartes v.o.s. 

Metodické vzdělávání učitelů AJ – Competitions and 

Games in English Lessons 
2 

Descartes v.o.s. 

Metodické vzdělávání učitelů AJ - Warm-ups and 

Icebreakers 
2 

Descartes v.o.s. 

Erasmus+ 1 Olomoucký kraj 

Erasmus+ 2 
Dům zahraničních 

služeb, Praha 

SMART klub – krajská konference o podpoře 

interaktivní výuky 
5 

AV MEDIA a.s., 

Praha 

Hodnotitel písemných prací  - ČJL 1 NIDV Olomouc 

Hodnotitel ústní zkoušky – ČJL 1 NIDV Olomouc 

Aplikovaná ekologie 1 UP Olomouc 

Jak vytvořit jednoduchý animovaný film 1 UP Olomouc 

Kurz první pomoci 2 
Vzdělávací institut, 

Prostějov 

Školení – Školní maturitní komisař 1 Brno 

Inovace výuky československých a českých dějin 20. 

století na SŠ v Olomouckém a Moravskoslezském 

kraji 

1 

FF UP Olomouc 

Seminář metodiků prevence a České školní inspekce 1 

Pedagogicko-

psychologická 

poradna 

Olomouckého kraje 

Seminář výchovných poradců Prostějov 1 

Pedagogicko-

psychologická 

poradna 

Olomouckého kraje 

Seminář metodiků prevence Prostějov 1 

Pedagogicko-

psychologická 

poradna 

Olomouckého kraje 

Seminář pro nadcházející divadelní sezonu 1 
Městské divadlo, 

Prostějov 

Setkání pedagogů na novou filmovou sezónu 1 Kino Metro Prostějov 
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2014/2015 

Středoškolská matematika s využitím ICT 1 UP Olomouc 

Kontaktní seminář Leonardo da Vinci 1 
Nationale Agency, 

Espoo, Finsko 

Microsoft Roadshow 1 Microsoft 

Distanční vzdělávání a zahraniční stáže 
 

Počet 

pracovníků 

Organizátor akce 

Studium pro výchovné poradce 1 CŽV PF UP Olomouc 

Český jazyk – učitelství pro SŠ 1 CŽV PF UP Olomouc 

Doktorandské studium 1 UP Olomouc 

Rozšiřující studium – AJ 1 
Masarykův ústav 

vyšších studií, Praha 

Další vzdělávání vedoucích pracovníků 
 

Počet 

pracovníků 

Organizátor akce 

Školský management 1 FF UP Olomouc 

Česká školní inspekce – spuštění portálu ČŠI 1 ČŠI 

iSET modul školního testování 1 ČŠI, NIDV Olomouc 

Profil zadavatele veřejných zakázek 1 Sanbia, Praha 

Změny v právních předpisech za poslední dva roky a 

dokumentace školy 
1 

Poradenské služby ve 

školství, školení a 

semináře - Bc. PhDr. 

Monika Puškinová, 

Ph.D., Šanov 
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Část IV 
 

Výsledky výchovy a vzdělání 
 

Výchovné působení 
 

a/ Prospěch žáků na škole 
 

Ročník 
Počet žáků Prosp.s vyzn. Prospělo Neprospělo Opakuje ročník 

a b a b a b a  a b 

1. 60 57 7 8 51 48 2 1 0 0 

2. 45 57 6 11 39 45 0 1 0 1 

3. 28 45 4 10 24 35 0 0 0 0 

4. 37 28 2 5 30 23 5 0 0 0 

Celk. 170 187 19 34 144 151 7 2 0 0 

Pozn: a – minulý šk.rok           b – tento šk.rok 

 

b/ Vyloučení žáci a zameškané hodiny 

 

Ročník 
Počet celkem 

Z toho důvodů 

prospěchu 

Z toho 

z důvodů 

chování 

Z jiných 

důvodů 

Průměrný počet 

zameškaných 

hodin na žáka 

a b a b a b a b a b 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 125,5 108,8 

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 152,6 165,2 

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 193,9 203,3 

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 177,8 185,5 

Celk.  0 0 0 0 0 0 0 0 162,4 165,7 

 

Pozn: a-minulý šk. Rok  b-tento šk. rok  

 

 

c/ Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013 
 

 Počet žáků 
Prospěli 

s vyznam. 

Prospěli 

 
Neprospěli 

 28 2 21 5 

Ve školním  roce 2013/2014 maturovali ještě 3 žákyně, které ukončily studium ve školním  roce 

2012/2013.  1  prospěla. 

 

d/ Snížený stupeň z chování 

 

Stupeň chování 
Tento škol. rok Minulý škol. rok. 

Počet Procento Počet Procento 

Druhý stupeň 3 1,6% 2 1,1% 

Třetí stupeň 5 2,6% 16 9,4% 
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e/ Celkový počet neomluvených hodin 

 

Tento školní rok Minulý školní rok 

218 972 

 

 

f/ Plnění učebních osnov a učebních plánů  

Učební plány a osnovy byly ve všech ročnících splněny. 

 

 

g/ Údaje o přijímacím řízení  

 

1. kolo přijímacího řízení 

Obor: Počet 

přihlášených 

Počet 

přijatých 

Počet 

nepřijatých 

Přijatých na 

odvolání 

Počet 

odevzdaných 

ZL 

Multimediální 

tvorba 

61 30 31 7 30 

Modelářství a 

návrhářství 

20 15 5 4 15 

Užitá malba 53 

 

15 38 5 15 

Celkem 134 60 74 16 60 

 

 

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 dalších 

kontrolách 

 

Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena kontrola Českou školní inspekcí.  

 
Přehled kontrol ve školním roce 2013/2014 

Ve školním roce provedla kontrolu Okresní správa sociálního zabezpečení, pracoviště Prostějov. 

Kontrola proběhla 5.8.2014. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
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Část VI 
 

Výkon státní správy 
 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, eventuelně počet 

odvolání proti tomuto rozhodnutí. 

 

Rozhodnutí ředitele: Počet Počet odvolání 

- o přijetí 76 0 

- o nepřijetí 74 40 

- o změně studijního oboru a přestupu  3 0 

- o přerušení studia 0 0 

- o opakování ročníku 1 0 

- o povolení individuálního vzdělávacího plánu 0 0 
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Část VII 

 

1. Hodnocení oblasti výchovného poradenství ve školním roce 

2013/2014 

 
Ve funkci výchovné poradkyně pracovala ve školním roce 2013/2014 Mgr. Klára Slámová,  

která zastupovala dlouhodobě nemocnou kolegyni Mgr. Věru Zamykalovou. Klára Slámová má 

pro výchovné poradenství vystudovanou požadovanou kvalifikaci. 

Pro výchovné poradenství byl v srpnu 2013 zpracován rámcový plán, který byl podle potřeby 

modifikován a doplňován. Jeho náplň byla ve školním roce 2013/2014 průběžně plněna. 

V průběhu školního roku spolupracovala výchovná poradkyně s vedením školy, s třídními 

učiteli, 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 poskytovala výchovná poradkyně 

poradenskou činnost pro volbu povolání. K tomuto účelu sloužila nástěnka věnovaná 

pomaturitnímu studiu ve 2. poschodí školy. Žákům 4. ročníku byly předávány materiály 

přicházející z VŠ a VOŠ a v případě zájmu byly žákům poskytovány i speciální konzultace.  

VP provedla nábor speciálního dvojčísla UN se seznamem VŠ a VOŠ v ČR, VP zjišťovala zájem 

žáků o studium na VŠ a VOŠ, byla 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: 

- Dny otevřených dveří, 

- účast školy na burzách škol (Prostějov, Přerov, Olomouc, Šumperk, Slavkov), 

- ve spolupráci s VP ZŠ náborové akce okresu Prostějov, Olomouc, Vyškov, 

- účast žáků 4. ročníků na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 

(5.-8. listopad 2013).  

 

VP spolupracovala s třídními učiteli: 

- projednávala pravidelně neprospívající žáky a navrhovala opatření na zlepšení prospěchu - 7x, 

- vedla evidenci slabých žáků s diagnostikovanými poruchami učení, 

- věnovala zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním, 

- řešila kázeňské problémy a problémy žáků s neomluvenou absencí - 8x, 

- řešila nevhodné chování žáků a porušení Školního řádu - 15x, 

- upozorňovala na krátkodobou a vysokou absenci, ve většině případů žáci s vysokou absencí 

měli následně i problémy s prospěchem - 14x, 

- opakovaně řešila dodržování Školního řádu v souvislosti s omlouváním nepřítomnosti ve škole 

- 16x, 

- upozorňovala na nevhodné chování žáků ve vyučování a o přestávkách - nevhodné chování 

mezi spolužáky, nevhodné chování žáků k učitelům, se žáky a jejich zákonnými zástupci řešeno 

nevhodné chování, kyberšikana-5x,  
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- pohovory s rodiči, rodiče zváni k řešení problémů s vysokou absencí, záškoláctví, nevhodného 

chování, špatného prospěchu, apod. - 10x. 

V této oblasti jsou stále rezervy. 

 

VP ve spolupráci s vedením školy: 

- konzultovala úpravy Školního řádu a Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 

- účastnila se pravidelně porad vedení školy a plnila úkoly z nich vyplývající (1xměsíčně). 

Tato oblast byla úspěšná. 
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2. Hodnocení oblasti činnosti metodika prevence sociálně 

patologických jevů ve školním roce 2013/2014 
 

Na škole působila ve školním roce 2013/14 na pozici metodika prevence Mgr. Klára Slámová.  

Vzhledem k dlouhodobé nemoci výchovné poradkyně došlo v tomto školním roce ke kumulaci 

funkce výchovného poradce a metodika prevence. 

V září byl vypracován plán akcí, který byl v průběhu roku průběžně plněn, ale také doplňován  

a modifikován. 

Metodik prevence se zúčastňoval setkání metodiků prevence v Prostějově (mimořádně 3krát 

ročně). Kvůli narůstajícím dotazům na vedení dokumentace metodika prevence proběhla  

i schůzku s ČŠI.  Metodikové se setkávali i na různých školeních a seminářích, které se vztahují 

k problematice.  

Spolu s třídními učiteli sledoval metodik prevence chování problematických žáků, věnoval 

zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním, sledoval zneužívání návykových látek  

a ostatní deviantní chování. Vše je zaznamenáváno v písemné podobě za každou třídu zvlášť. 

Minimálně čtyřikrát ročně proběhla konzultace mezi metodikem prevence a třídním učitelem.  

V tomto období se řešily případy podezření na užívání drog-3x, záškoláctví a s tím spojená 

vysoká absence a zhoršený prospěch-6x. Spolu s  třídními učiteli se metodik zabýval i menšími 

kázeňskými přestupky a každý měsíc evidoval absenci nad 60 hodin u žáka.  Tato vysoká 

absence byla konzultována nejdříve s třídními učiteli, vyžadovala-li to situace, tak také se 

zákonnými zástupci žáků. 

V  občanské nauce byli žáci v rámci prevence seznámeni s dopady drogových závislostí, 

alkoholismu, kouření, šikanování, projevy rasismu, xenofobie atd.  V prvním ročníku mají žáci 

v rámci občanské nauky etickou výchovu, kde probírali témata jako zdravý životní styl, drogy, 

závislosti, návykové chování a peer programy.  

Žáci se zúčastnili v rámci protidrogové prevence: 

1. Výchovný koncert 

2. Beseda PČR 

3. Přednáška na téma Moc slov 

4. Beseda na téma Anorexie, bulimie 

5. Majáles 

6. Školní výlety a exkurze (Vídeň, Praha, Baldovec aj.) 

7. Filmová a divadelní představení 

8. Recitační soutěž 

9.  Besedy v knihovně 

 

V rámci systému primární prevence byli žáci v rámci výuky zejména společenskovědních 

předmětů vychováváni ve všech oblastech prevence, tj.: 

- drogová závislost, alkoholismus a kouření, 

- kriminalita a delikvence, 

- patologické hráčství /gambling/, 

- šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování, 

- xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus, 

- interkulturní výchova. 

Osvědčila se také úzká spolupráce s Klubem přátel rodičů, se žákovskou samosprávou na 

škole a třídními učiteli a především pedagogicko-psychologickou poradnou. 
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Je zřejmé, že patologické jevy v souvislosti s užíváním návykových látek se nevyhnou ani 

Střední škole designu a módy. V areálu školy je dodržován přísný zákaz kouření. Při užívání 

ostatních návykových látek lze konstatovat, že situace na škole je pod kontrolou. 

 

 



19 
 

Část IX 

Přehled pořádaných akcí ve školním roce 2013/2014 
 

 

září Adaptační kurz (1. ročník) 

 Beseda – Studium na VŠ (4. ročník) 

  Beseda – Sokrates (4. ročník) 

 Exkurze - Muzeum moderního umění Olomouc – animační program pro SŠ  

  (2.-3. ročník) 

 Školní poznávací zájezd – Řím, Florenci, Pisa (výběr žáků všech ročníků) 

 Výstava stART 2 – vlastní výstava prací žáků SŠDAM 

  Filmové představení – Nadějné vyhlídky (1. – 4. ročník) 

 Přednáška – Mozkový jogging aneb Paměťové vychytávky – Městská knihovna  

  Prostějov (3. ročník) 

 Akce – Studenti čtou a píší noviny (2. ročník) 

Exkurze do městské knihovny (1. ročník) 

Atletický mítink – prostějovská výška (3. místo) 

 

 

říjen Módní přehlídka – TOP STYL, Mohelnice  

Beseda – paní Soo Novotny z Los Angeles – módní designérkou 

Výchovný koncert – Zítřek začíná již dnes (1. – 2. ročník) 

Exkurze – Britské centrum Olomouc (3. ročník) 

Den otevřených dveří (3x) 

 

 

listopad Burza škol Prostějov, Přerov, Šumperk, Vyškov, Olomouc, Jeseník 

 Veletrh vzdělávání Gaudeamus, Brno (4. ročník) 

 Mezinárodní stáž studentek z finské střední školy (1.měsíc) 

 Charitativní akce – Šance 

 Divadelní představení – Labutí jezero (1. – 2. ročník) 

 Dny otevřených dveří (1x) 

Soutěž Sapere – Zdravý životní styl (1. – 4. ročník) 

Výstava WESTEC – Pfaff Service (2. – 4. ročník) 

 

 

prosinec Mladý módní tvůrce Jihlava – účast v soutěži 

Anglické divadelní představení The Bear 

Asociace oděvních škol Jihlava 

Vánoční volejbal (žáci 4. ročníků vs. pedagogové) 

Vzdělávací exkurze – Egypt (Muzeum Olomouc, (1. ročník) 

Vzdělávací exkurze Brno - výstava Jaromíra Funkeho Mezi konstrukcí a emocí. 

(Muzeum umění města Brna, 2. ročník) 

Výstava  - Schikander (Muzeum Prostějov, 2. ročník) 

Školní kolo olympiády v ČJ 

 

 

leden Reprezentační ples SŠDAM (Národní dům Prostějov) 

Vzdělávací exkurze – Olomouc (Muzeum Olomouc, (2. ročník) 
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Anglický jazyk - školní kolo olympiády (výběr žáků) 

Beseda  - Spisovatelé Prostějovska (Městská knihovna Prostějov, 2. ročník) 

Beseda  - Živnostenské podnikání (Úřad práce, 3. ročník) 

Obhajoby klauzurních prací (1. - 4. ročník) 

Turnaj v bowlingu - mezitřídní 

Talentové zkoušky 

 

  

únor Lyžařský výcvikový kurz (1. ročník) 

Přednáška – PhDr. Lubor Kysučan – Paralely mezi obdobím zániku antických 

civilizací a naší současností 

Přednáška – jazykové vzdělávání (Lingea, 4. ročník) 

Přednáška – Kniha jako umělecké dílo (Městská knihovna Prostějov 2. ročník) 

Projekt – Communication in the 21st century – návrh plakátu, účast studentů 

Quick and easy – účast v soutěži časopisu Bridge 

Testování SCIO 

Recitační soutěž 

Projekt Lidice pro 21. století (zapojení studentů) 

 Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce (účast žáků) 

 

 

březen Přednáška – Policie ČR (1. - 2. ročník) 

Testování Iv. ročníků – Intelektuální studijní předpoklady (4. ročník) 

Přednáška – PhDr. Noemi Sklenářová – Antická mytologie a její reflexe 

v literatuře a filmu 

Účast v projektu – Mentoring na Technické univerzitě v Liberci (účast žáků,  

3. ročník) 

Divadelní představení – Ostře sledované vlaky (3. – 4. ročník) 

Soutěž – Finanční gramotnost (3. ročník) 

Beseda – Nebojte se Shakespeara – Městská knihovna Prostějov (1. ročník) 

Okresní kolo olympiády v ČJ 

Akce – Studenti čtou a píší noviny (2. ročník) 

Soutěž – Evropa? Jasná volba! – výhra pobytu v Brně pro tři studenty (2. ročník) 

Soutěž  - Podnikavá hlava – vítězství v kategorii Nejlepší středoškolák (2. ročník) 

Soutěž s Fakultou managementu a ekonomiky UTB Zlín (4. ročník) 

 

 

duben Přednáška – PhDr. Josef Bláha – Archeologický výzkum v Olomouci 

Beseda – Posedlost jídlem (1. ročník) 

Beseda – Moc slov (1. ročník) 

Turnaj ve stolním tenise - mezitřídní 

Předkolo soutěže Doteky módy (SŠDAM) 

Galavečer Doteky módy (Městské divadlo Prostějov) 

Přednáška – MgA. Radek Petříček, PhD. – Úvod do kresby figury, anatomie 

 

 

květen Majáles – (1. – 4. ročník) 

Přednáška – Anorexie, bulimie (1. – 3. ročník) 

Účast v soutěži Prostějovská Zlatá jehla (Společenský dům Prostějov) 

Přednáška – Mgr. Lukáš Gregor – Animace, ukázky tvorby studentů VŠ 

Fotografický plenér (2. ročník) 
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Malířský plenér (2. ročník) 

EUROTIME – účast ve vědomostní soutěži Europe Direct (2. ročník) 

 

 

červen Graphic Design – vlastní výstava SŠDAM 

Výstava – Slavné vily Čech, Moravy a Slezska 

Divadelní představení – Maryša (1. – 3. ročník) 

 Seminář – Dobrovolnická služba – ICM při CMG Prostějov (2. – 3. ročník 

Školní výlety (1. – 3. ročník) – Brno, Vídeň, Praha 

Klauzurní den 

Přednáška – Možnosti po maturitě – Úřad práce Prostějov (3. ročník) 
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Část X 

Zpráva o činnosti MODELOVÉ TVORBY, soutěže a další 

významné akce školy ve školním roce 2013/2014 

 
Náplní Modelové tvorby je realizace modelových kolekcí, které reprezentují školu na soutěžích 

mladých módních tvůrců v průběhu školního roku. Škola se v tomto školním roce zúčastnila 

následujících tří soutěží. 

 
12. prosinec 2013  Mladý módní tvůrce Jihlava – Oděvní tvorba, 

Pořadatelé:  Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR 

   Střední škola obchodu a služeb Jihlava 

Spolupořadatel:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 

Kategorie Volná mladá tvorba – kolekce tří modelů získala 3. místo (zhotovili ji žáci  

4. ročníku  -  R. Klouparová, R. Havlíková, B. Pospíšilová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie Společenské oděvy – kolekce pěti 

modelů získala 1. místo (žáci semináře MOT, 

další žáci 4. ročníku) 
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15. květen 2014   Prostějovská zlatá jehla 

Kategorie Lesk a sláva – Kolekce pěti modelů Audience získala 1. místo (žáci semináře MOT, 

žáci 3. ročníku) 

Pořadatelé:    ART ECON - Střední škola, s.r.o. Prostějov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 4. 2014 Doteky módy, zúčastnili se žáci semináře SMOT ale i žáci třetích ročníků 

s vlastními kolekcemi, bez umístění. 

Za MOT:   Daniela Kytlicová, Radka Klouparová 

Pořadatelé:  SŠDaM Prostějov 
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Soutěže ve školním roce 2013/2014 
 

1. Fotografická soutěž – Gdyně, Polsko 

Studenti Sindy Študentová a Karel Hanák se zúčastnili studentského bienále fotografie  

v polské Gdyni - III International Biennial Contest Of Photography. Jejich fotografie byly 

vybrány mezi 30 nejlepších z 800 přihlášených a staly se součástí putovní výstavy po 

Polsku. 

 

2. Ekonomická soutěž – Finanční gramotnost 
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy pořádá 5. ročník soutěže Finanční 

gramotnost. Studenti soutěží v těchto tématech: Práce a zaměstnanost, Sítě a média, 

Peníze, Hospodaření domácností, Finanční produkty, Ochrana spotřebitele, Praktické 

příklady.  
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3. Soutěž ve zdravém životním stylu  - celoevropský projekt SAPERE  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá soutěž o zdravém životním stylu 

„Sapere – vědět, jak žít“. Soutěžilo se v těchto oblastech: Životní prostředí a životní styl, 

Zdravá výživa, Pohyb jako součást zdravého životního stylu, Potraviny, Prevence 

nemocí. Ve školním kole se nejlépe umístily tyto žákyně v následujícím pořadí: Kristýna 

Vrtalová 2.A Cecílie Fialová 1.A Pavlína Klimešová 3.B Anna Krenstetterová 2.B 

Zuzana Otevřelová 3.B Kateřina Knollová 4.B. 

Studentky Pavlína Klimešová, Krystýna Vrtalová a Cecílie Fialová vyhrály v této soutěži 

okresní kolo a v krajském kole skončily na pátém místě. 
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4. Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr - Podnikavá hlava.cz 

Vědecko-technický park Univerzity Palackého v Olomouci pořádá soutěž o nejlepší 

podnikatelský záměr. Naše studentky Markéta Žákovská a Kristýna Zapletalová získaly 

cenu "Nejlepší středoškolák".  
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Atletický mítink – Prostějovská výška 

Dne 19.9.2013 se zúčastnili naši žáci 6. ročníku atletického mítinku středních škol 

„Prostějovská výška“. Žáci Filip Navrátil, Matěj Vincourek a Patrik Albrecht získali 

krásné 3. místo ve skoku do výšky v kategorii dorostenců. 
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Významné akce školy ve školním roce 2013/2014 

 
1. Vzdělávací poznávací zájezd Itálie 
 

Žáci SŠDAM strávili nádherný týden na výchovně-vzdělávacím zájezdu v Itálii. Jejich 

cílem byly památky v Římě, Vatikánu, Pise a Florencii. Všechny uchvátila prohlídka 

Colossea, Palatia či Fora Romana. Spoustu veselých fotografií umožnila šikmá věž v Pise 

a přilehlé prostranství. Naprostým skvostem pak byla prohlídka Florencie, kolébky 

italského humanismu a renesance. Nikdo z účastníků zájezdu neodolal vynikající italské 

zmrzlině, nákupu suvenýrů a návštěvě obchodů vyhlášených módních značek. Všichni se 

vrátili plni zážitků a nezapomenutelných vzpomínek na překrásnou krajinu Itálie  

a prodloužili si tak o týden prázdniny. 
 

 

 

 

2. Výstava školy – stART II 

Ve středu 25. září 2014 se konala v kině Metro 70 vernisáž druhého ročníku výstavy 

stART. Výstava SŠDAM představila výběr z toho nejlepšího, co na její půdě vzniklo 

během posledního roku. Studenti uměleckých oborů Multimediální tvorba, Užitá malba se 

zaměřením na design interiéru a Design oděvu jsou vedeni ke kreativitě a samostatné práci. 

Využívají tradiční výtvarné postupy, stejně tak jako moderní IT, video a audio technologie. 

V několika výtvarných ateliérech, plně vybavených počítačových učebnách i ve foto - video 

atelieru mají dostatečné zázemí pro práci na vlastních uměleckých projektech. Na výstavě 

bylo možné zhlédnout práce studentů za uplynulé pololetí, v jehož průběhu objevovali nové 

podněty a informace z oblasti olejomalby, které jim pomohly při výběru vlastních námětů  

a rozvoji osobní tvorby. Tato tvorba obsahuje pestré malířské představy studentů o krajině, 

portrétu i abstraktních formách. Malba se přetvořila v proces, kdy je zaznamenána 

myšlenka stopou štětce, jasem barvy a hloubkou tvaru. Výrazným a nepřehlédnutelným 

prvkem výstavy byly konceptuální objekty, např.: zavěšené chlupaté koule, kožešina, 

trofeje (byla zde přišpendlená masařka obecná), bílá dřevěná lavička se stolkem a lampou. 
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Pohledy návštěvníků přitahovaly také netradiční fotografie, které až na výjimku nevznikaly 

v klasických ateliérových podmínkách. Témata, která byla na fotografiích zachycena, 

čerpali studenti ze života kolem sebe. Zaměřili se především na kompozici, technickou 

kvalitu a skvěle zachycenou atmosféru díla. Protože jsou žáci vedeni ve své práci  

k maximální svobodně a kreativitě, výsledkem jsou fotografie s obsahovou a estetickou 

hodnotou. 

 

 

 

3. Studentský MAJÁLES 2014 
Armáda v čele s Ironmanem a Mystique na prostějovském Majálesu 2014 (7.5.2014) 

obdržela ocenění za Nejlepší vystoupení. Hlavní symbol celé myšlenky dovršila 

korunovace krále Majálesu 2014, kterým se stal náš Ironman (Barbora Dostálová - 3.A). 

Žáci SŠDAM tak nečekaně získali již třetí vítězství za sebou.  
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4. Lyžařský výcvikový kurz 

Lyžařský výcvikový kurz se uskutečnil 3.-7.2.2014 v lyžařském středisku Troják. Kurzu 

se celkem zúčastnilo 31 žáků školy. Pod dozorem zkušených instruktorů z místní lyžařské 

školy Yetty se žáci mohli zdokonalit jak v lyžařských dovednostech, tak i v jízdě na 

snowboardu. Všichni lyžaři měli možnost vyzkoušet lyžování na snowbladech. 

Pohodovou atmosféru kurzu doplnilo slunečné počasí a žáci se tak domů vraceli 

spokojeni a plni nových zážitků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Doteky módy 

Již po 14. uspořádala SŠDAM soutěž módních tvůrců pro jednotlivce i kolektivy autorů, 

bez rozdílu věku a povolání. Slavnostnímu galavečeru, který se uskutečnil 25.4.2014 

v Městském divadle Prostějov, předcházelo výběrové předkolo, ze kterého postoupilo 16 

zajímavých kolekcí. Slavnostním galavečerem vtipně provázel herec Tomáš Hanák a kromě 

luxusních šatů známé módní návrhářky Camilly Solomon, se představila se svojí tvorbou 

také naše škola. V soutěži zvítězil Lukáš Ulver s kolekcí „RED CARPET MOMENT“,  

2. místo získal Josef Konečný s kolekcí "HOPE - NADĚJE"  a 3. místo - Natále 

Nepovímová, Klára Skopalová, Štěpánka Marková, s kolekcí "GEOMETRIE". Tato akce se 

uskutečnila za finanční podpory statutárního města Prostějova a celé řady sponzorů. 
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6. Pedagog Olomouckého kraje 

Zřizovatel SŠDAM Olomoucký kraj vyhlásil ocenění Pedagog Olomouckého kraje  

u příležitosti Dne učitelů. Z řad učitelů SŠDAM byla školou nominována a krajem mezi 

desítkami uchazečů vybrána Ing. Marie Kovalvská. Významné ocenění bylo Ing. 

Kovalovské předáno 1.4.2014 v Moravském divadle Olomouc. Ing. Marie Kovalovská 

získala ocenění za působení ve výuce oděvního designu a za vedení ateliér oděvního 

návrhářství. Pod jejím 

vedením se žáci pravidelně 

zúčastňují soutěží mladých 

módních tvůrců a umísťují se 

na předních místech. Dlouhá 

léta vede výuku Modelové 

tvorby, kde vznikají nápadité 

kolekce, kterými se škola 

prezentuje veřejnosti na 

módních přehlídkách. 

Ocenění si zaslouží její 

kreativní přístup k výuce. 

Zasloužila se o rozvoj talentu 

mnoha žáků, kteří dnes 

pracují jako designéři ve 
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firmách nebo se vyprofilovali jako módní návrháři. Za doby svého působení na škole se 

zapojila do mnoha projektů organizovaných nejen školou, ale i těch, ve kterých škola 

přijala partnerství. Její mimořádný lidský přístup ke kolegům a trpělivý a přátelský postoj k 

žákům ji řadí mezi nejlepší pedagogy na SŠDAM. 

 

7. Soubor přednášek + večerní kreslení 

Ve školním roce se poprvé uskutečnil cyklus přednášek externích vyučujících, kterých se 

mohli žáci SŠDAM zúčastnit dobrovolně a nad rámec výuky. Jednalo se o: 

 

- Mgr. Lukáš Gregor PhD., vedoucí katedry FMK na UTB ve Zlíně, seznámil studenty se 

základními technikami tvorby animovaného filmu. Zmínil jak metody počítačové, tak 

klasické animace a rozebral vlastnosti jednotlivých složek filmu, jejich působení na diváka 

a vliv na film jako celek. Vše doplňoval ukázkami studentských prací. Přednáška byla 

hlavně založena na diskuzi se studenty a byla orientována podle oblastí jejich zájmu.  

 

- Mgr. Radek Petříček PhD., vyučuje kresbu a anatomii 

na UTB ve Zlíně a v současné době připravuje vlastní 

publikaci o kresbě lidské postavy. V tříhodinovém bloku 

srozumitelně vysvětlil základní principy konstrukce 

lidského těla, systém proporcí a hlouběji se zaměřil na 

kresbu hlavy. Svou metodu výuky opírá jednak o 

dlouholeté zkušenosti s kresbou a také o podrobné 

znalosti z oblasti anatomie, které získal na pobočce 

lékařské fakulty UK v Praze. Ve druhé části stručně 

shrnul dějiny studia anatomie mezi umělci s ukázkami 

anatomických kreseb Leonarda da Vinci, Tiziana a 

dalších umělců a představil také svou knihu. 

 

- PhDr. Lubor Kysučan z FF UP v Olomouci, z katedry 

Klasické filologie. Pan doktor se tématem paralel mezi 

současnou civilizací a starověkými národy zabývá delší 

dobu a napsal na toto téma také knihu s titulem My a oni. 

V přednášce se věnoval pouze jedné z kapitol, vlivu 

životního prostředí na rozvoj a prosperitu civilizací a také 

negativním dopadům nadměrného využívání přírodních 

zdrojů, které nejspíš přispěly k zániku velkých a 

rozvinutých civilizací. 

 

 

- PhDr. Noemi Sklenářová, přednášející na Katedře 

klasické filologie UP v Olomouci. Ve svém příspěvku se 

zaměřila na dvě antické báje, o Arionovi, kterého pojí s 

Olomoucí kašna Jana Theimera, a na báji o Theseovi. Ve své přednášce věnovala 

pozornost nejen výtvarným dílům, která jsou mytologií inspirována, ale také literatuře  

a také filmovým zpracováním mytologických námětů. 

 

Pro žáky SŠDAM byly také pořádány kurzy večerního kreslení, ve kterých žáci mohli 

zdokonalit svůj výtvarný projev, konzultovat práce k přijímacím zkouškám na VŠ, či jen 

smysluplně strávit volný čas. Kurz vedla vyučující Mgr. Pavla Knápková. 
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8. Plenéry 

V rámci uměleckých oborů se žáci účastní také plenérů, které jim umožní rozvíjet umělecké 

cítění také mimo prostory školy. V tomto školním roce se konal fotografický plenér pro 

obor Multimediální tvorba a výtvarný plenér pro obor Užitá malba. 

Studenti druhého ročníku oboru Užitá malba a design interiéru se účastnili pětidenního 

plenéru v Mikulově a okolí. Věnovali se kresbě a malbě v prostředí zahrad mikulovského 

zámku, pracovali též v centru Mikulova, v okolí nedaleké zříceniny Kozí hrádek či v lomu 

u Mariánského mlýna. Součástí plenéru byl jednodenní výlet do Lednice, kde studenti 

pracovali v Lednicko – valtickém areálu. 
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Část XI 

Projekty ve školním roce 2013/2014 

 

1) EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM 
(projekt v rámci OP VK – individuální projekty 1.5) 

 

Škola od 1.9.2012 realizuje projekt s názvem Inovace a zkvalitnění výuky na SŠDAM 

podpořený v rámci OP VK, oblast podpory 1.5. Pro projekt byly vybrány klíčové aktivity - 

šablony zaměřené na zkvalitnění výuky Českého jazyka a Anglického jazyka, na zlepšení 

kompetencí žáků v oblasti ICT a v oblasti odborných předmětů. Ve školním roce 2012 - 2013 se 

podařilo vytvořit a ve výuce ověřit šablony zkvalitňující výuku čtenářské gramotnosti  

a informační gramotnosti v rámci Českého jazyka a literatury. V průběhu školního roku 2013 – 

2014 pak byly dokončeny šablony jako Design interiéru, Malba, Rukodělné techniky, 

Technologická příprava, Fotografie aj. projekt byl ukončen k 31.8.2014. V průběhu následujících 

dvou měsíců byla zpracována závěrečná zpráva o projektu. 

 

 

2) MENTORING na Technické univerzitě v Liberci 
  (v rámci projektu Otevřená univerzita)  
 
Ve dnech 25.- 27.3.2014 se 15 studentek ze 3.B třídy a 3 žákyně ze čtvrtých ročníků zúčastnily 

exkurze na Textilní fakultě TU v Liberci. Akce se uskutečnila na pozvání samotné univerzity a 

jejím cílem bylo zprostředkovat středoškolákům náplň a atmosféru studia na této vysoké škole. 

Žákyně byly ubytované na vysokoškolských kolejích a rovněž se stravovaly ve studentské 

menze. Program zahájila v první den paní děkanka Ing. Jana Drašarová, která představila 

všechny obory a činnost fakulty. Dále jsme vyslechli několik odborných přednášek ze základů 

předení, pletení, nanovlákenných materiálů a vše bylo doplněno prezentací v laboratořích 

konkrétních kateder. Žáci měli možnost nejenom vidět vybavení laboratoří, ale i aktivně si 

změřit a vyhodnotit některé parametry plošných textilií. Další den v rámci prezentace Designu 

měly studentky možnost vidět vlastní kresby na papíře převedené do digitální podoby a 

realizované jako textilní tisky i jako vetkané vzory do textilie. Na Katedře oděvnictví žáci 

vyslechli přednášku doc. Havelky o vývoji a perspektivách textilního a oděvního průmyslu. 

Zajímavá byla i prezentace Ing. Musilové o způsobech vytváření semestrálních či bakalářských 

projektů studentů ve spolupráci s výrobními podniky. Program byl sice náročný, ale pro žáky, 

kteří se rozhodují o svém dalším studiu, velmi přínosný. 

 

 

3) MOBILITY 
 

Na základě navázaných kontaktů v rámci mezinárodní konference ve finském Espoo, byla škola 

kontaktována pro zajištění měsíční stáže dvou studentek oboru Oděvnictví. Tyto studentky 

budou vyslány v měsíci listopadu 2013 svojí domovskou Technical and Vocational school  

in Espoo, aby získaly odborné zkušenosti na naší škole. 

Naši školu v měsíci listopadu tedy navštívili studenti a jejich učitelé z odborné školy OMNIA, 

která se nachází ve finském městě Espoo nedaleko Helsinek. Tato škola nabízí kromě studia 

řemesel také vzdělávání v oborech, jako jsou oděvnictví a multimédia. Všichni si prohlédli 

školu, prostějovskou radnici, Olomouc a navštívili firmu Koutný. Dvě studentky zůstaly na naší 

škole v rámci projektu studentských mobilit po dobu čtyři týdnů. Během nich se seznámily se 
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způsobem výuky odborných předmětů a vytvořily v rámci svého pobytu vlastní oděvní návrhy, 

které fyzicky zhotovily. Studentky se také seznámily se způsobem výuky na SŠDAM, odlišným 

způsobem zpracování a realizace vlastního návrhu. Studentky i škola vzájemnou výměnu uvítaly 

a doufají v pokračování navázané spolupráce. 
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Část XII 

 Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ve školním 

roce 2013/2014 

 
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 všech důležitých rozhodnutí ředitelky školy, především v rámci pracovně-

právních vztahů. 

 

Spolupráce se školskou radou  

Ve školním roce 2013/2014 se školská rada sešla celkem dvakrát, a to ve dnech 25.9.2013 a 

19.6.2014. 

Hlavním bodem programu zářijového setkání bylo schválení výroční zprávy za rok 2012/2013. 

Následovala návštěva studentské výstavy stART v kině Metro 70 a její slavnostní otevření. 

V červnu se školská rada sešla, aby posoudila a případně schválila dokumenty – směrnice, 

týkající se následujícího: školní výlety a plenéry, vyřizování stížností, kamerový systém, LVVK, 

Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Členové rady se rovněž zúčastnili dalších významných akcí školy,  plesu  a galavečera soutěže 

Doteky módy. 

 

Spolupráce s Klubem přátel školy při SŠDAM 

Klub přátel školy tvoří tradiční základ pro spolupráci s rodiči. Dne 14.11.2013 proběhla valná 

hromada KPŠ, na které se vyhodnotil plán práce klubu za minulý školní rok.  Na této valné 

hromadě byl doplněn volbou výbor KPŠ. Za Ing. Pavlu Švecovou, která je t.č. na mateřské 

dovolené,  byla valnou hromadou zvolena do výboru KPŠ  Ing. Hana Mačáková. Valná hromada 

dále odsouhlasila rozpočet na rok 2013/2014, výši členského příspěvku a plán práce na rok 

2013/2014. 

Výbor klubu rodičů se sešel s ředitelkou školy dle plánu celkem třikrát za školní rok a podílel se 

na organizaci akcí pořádaných školou (výstava stART, ples školy, Doteky módy).  

 
Spolupráce se žákovskou samosprávou 

Vedení školy se sešlo ve školním roce 2013/2014 celkem 5x se zástupci tříd, tak jak stanovil 

plán. Na těchto setkáních byly řešeny problémy týkající se běžného školního života, žáci 

přicházeli s vlastními  konstruktivními nápady v oblasti volnočasových aktivit, režimu dne a 

řešili se i problémy týkající se vzdělávání. Díky spolupráci se žákovskou samosprávou funguje 

na škole dobře facebook, za zmínku stojí i dobře zorganizované vystoupení na studentském 

majálesu. K organizaci plesu byl ustanoven plesový výbor, který se scházel s vedením školy 

ještě nad rámec těchto schůzek. Ze schůzek vedení školy se samosprávou jsou vedeny zápisy a 

plnění závěrů, které vznikají po jednotlivých setkáních, je následně kontrolováno. 

 

Spolupráce s firmami a institucemi 

Škola spolupracovala ve školním roce s oděvními firmami, se kterými už spolupráce má dlouhou 

tradici. Škola má už dlouhodobě vybudované vztahy s firmou Koutný, VD Cíl, Vespa, s.r.o., 

Buxton Pickles, s.r.o.  a nově s firmou Grand Corporation s.r.o. Spolupráce probíhá formou 

organizování souvislé provozní praxe pro žáky, formou besed pro studenty, odborní učitelé mají 

možnost konzultací s odborníky ve firmách, což jim umožňuje v praxi sledovat nejmodernější 

technologie a poznatky a uplatnit je následně při výuce odborných předmětů. Firma rovněž 
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poskytují škole materiál pro zhotovování vzorníků a cvičných prací. Firmy také komunikují 

s výchovným poradcem v rámci možného dalšího uplatnění absolventů. 

V letošním roce jsme  navázali úzkou spolupráci s módní návrhářkou Yvonou Leitnerovou. 

Yvona Leitnerová spolu s Ing.Petrou Loebe, zástupkyní firmy Koutný s.r.o., působily jako 

oponentky maturitních prací ve třídě 4.A a 4.B. 

V rámci  oborů Užitá malba a Multimediální tvorba a tvorbou ŠVP 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. 

Pokračovali jsme v navázaných kontaktech se Střední školou užitkového výtvarnictva 

v Bratislavě a fakultou multimediálních studií UTB ve Zlíně. 

Svou činnost po pětileté pauze obnovila i asociace středních oděvních škol, které jsme členy. 

Úzce spolupracujeme také s výchovnými poradci základních škol a s pedagogicko–

psychologickou poradnou. Pracovníci poradny pořádají na úvod každého školního roku pro žáky 

prvních ročníků adaptační kurz. 

Na velmi dobré úrovni je tradičně spolupráce s městem Prostějov. Město podporuje finančně 

školu při pořádání akce Doteky módy. 
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Část XIII 

Domov mládeže 
1. Statistické údaje  
 

Kapacita: 66 ubytovacích míst 

 

Počet přijatých žáků k 31.10.2013    66 z toho 3 chlapci. 

 

Z toho:  SŠDAM Vápenice 1  57 žáků z toho 3chlapci 

SZŠ    2 dívky  

TRIVIS    7 dívek 

 

Nebyli ubytováni všichni žadatelé. NA DM Fanderlíkova bylo předáno 8 přihlášek.  

Na DM pracovaly 3 výchovné skupiny. 

Na jednu výchovnou skupinu připadlo 22 žáků. 

Počet integrovaných žáků se zdrav. postižením: 0 

 

 

Údaje o pracovnících DM: 

 

 3 vychovatelky, plně aprobované,  

 1 asistent pedagoga na noční služby, 

 vychovatelky - délka praxe:  

Špačková E.  28 let 

Ondrouchová A  8 let 

  Malíková Z.  7 let 

 počet studujících zaměstnanců: 0 

 počet ostatních zaměstnanců DM k 31.10.2013 – 2 fyz. osoby. 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci 

 

a) domov mládeže 

Pracovní zařazení úvazek 

rozpočtářka 0,5 

uklízečka 0,88 

 

 

b) školní jídelna 

Pracovní zařazení úvazek 

vedoucí ŠJ 1 

kuchařka 1 

kuchařka 1 

kuchařka 1 

kuchařka 1 
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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. 

Vzhledem ke studijnímu vytížení se žáci velmi obtížně zapojovali do volnočasových aktivit a 

nabízených akcí. Dle možností však spolupracovali aktivně.  

Vychovatelky ve své každodenní činnosti uplatňovaly jednotlivé klíčové kompetence. 

Ve velké oblibě byl jako každoročně kroužek keramiky a zumby. Pokračovali jsme ve 

společných návštěvách studentského divadla Point a bazénu v Městských lázních, které se 

setkali s velice kladným ohlasem u žáků již v minulých letech.  

Žáci se také ochotně zapojovali do tématické výzdoby celého DM a spolupracovali na 

zhotovování dekoračních předmětů a ozdob. 

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. 

 

 

3. Údaje o mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivitách 

 

K dosažení plánovaných cílů  jsme tradičně využívali individuální a skupinové pohovory, 

diskuse, besedy, kvízy, společné akce, zájmové kroužky. 

 

Na DM pracovaly tyto kroužky:  

- výroba šperků z korálků 

- keramický 

- doučování AJ 

- Zumba 

                               

Žáci pravidelně posilovali v tělocvičně DM, hráli stolní fotbal, billiard. 

Dle možností pak pracovali v šicí dílně. Společně s vychovatelkami vytvářeli tématickou 

výzdobu budovy.  

Dvanáct žáků navštěvovalo pravidelně individuální zájmové aktivity ve městě. Žáci na DM 

založili kapelu, která pravidelně zkoušela v tělocvičně DM. 

Veřejně prospěšná práce a environmentální výchova: - úklid a péče o okolí DM, dvůr  
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Besedy a přednášky:  

- Jak se efektivně učit? – pro 1. ročníky – psycholožka z PPP 

- Beseda o dobrovolnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Beseda „Od předsudků k rasismu“ 
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- Beseda s vizážistkou 

- Beseda s gynekologem 

- Beseda zdravý pohyb 

- Kurzy tance a společenského chování – 2. ročníky. 

- Individuální kurzy autoškoly. 

                              

 

Prezentace DM 
- Mikulášská besídka v Dětském domově Prostějov 
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- Vánoční besídka pro Domov důchodců Prostějov, Nerudova ulice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- výroba dárečků pro zaměstnance školy a DM 

- výstavka výrobků vytvořených žákyněmi DM - výzdoba chodeb DM 

- burzy škol 

 

 

Účast na soutěžích   

-  Doteky módy – SŠDAM  

- Zlatá jehla – Art Econ 

 

 

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

 

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 

- návštěva představení divadla Kvelb na náměstí  
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- koncert skupiny Mandrage 
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- společná vycházka do biokoridoru Hloučela a návštěva KK Prostějov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na DM byla vyhlášena soutěž pro všechny žáky ubytované na DM „Moje kreativita“. Všichni 

žáci vytvořili díla dle svých představ na volné téma. Všechna díla pak byla vystavena na 

chodbách DM a žáci sami vybrali čtyři nejlepší. 
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Ostatní 

 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 Kurz výroby keramiky a práce na hrnčířském kruhu – Malíková, Špačková  

 Seminář primární prevence patologických jevů při práci s mládeží -Špačková 

 Sebevzdělávání – odborná literatura – všichni pracovníci 

 

 

Kontrolní a inspekční činnost: 

Pedagogická inspekce – samostatně na DM nebyla provedena. 

Kontroly: BOZP,PO – čtvrtletně. 

 

 

Spolupráce DM s partnery: 

Spolupráce s vedením škol a třídními učiteli všech ubytovaných žáků byla na dobré úrovni. 

Snažili jsme se rovněž o častý styk s rodiči ubytovaných žáků- počáteční schůzka rodičů 

s vedením DM, telefonicky, písemně. 

Dále jsme spolupracovali s Domovem důchodců v Nerudově ul., s DDM a Spektrum,  

Dětským domovem,  

 

Plnění plánu oprav a údržby: 

 

DM Palečkova 1: běžná údržba.  

Na budově DM proběhlo celkové zateplení fasády a výměna oken. 
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Závěr 
Hodnocení školního roku 2013/2014 
V tomto školním roce se vyučovaly na škole pouze tři umělecké obory, obor Modelářství a 

návrhářství oděvů, Užitá malba a design interiéru a Multimediální tvorba. Poprvé po mnoha 

letech jsme neměli absolventy oboru Oděvnictví. Tento školní rok byl výjimečný také nízkým 

počtem maturantů. Maturovalo pouze 28 žáků. Celkový počet žáků však vzrostl na 187, 

v předchozím školním roce studovalo na škole pouze 170 žáků. Tento trend nárůstu počtu žáků 

bude pokračovat i v příštích letech, a to díky novým oborům, které jsme zařadili do naší 

vzdělávací nabídky.  

V přímé souvislosti s nárůstem žáků se rozrostl nás pedagogický sbor o 3 nové pedagogy, kteří 

vyučují odborné předměty na oborech Užitá malba a design interiéru a Multimediální tvorba. Za 

dlouhodobě nemocnou kolegyni jsme přijali 2 vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů CJL, 

NJ, RJ.  Zástup za dlouhodobou nemoc jsme řešili i na domově mládeže. 

Ve školním roce 2013/2014 na škole pracovaly dva ateliéry – ateliér designu oděvu a výtvarný 

ateliér, dále metodické sdružení všeobecně vzdělávacích předmětů, pozice výchovného poradce 

byla spojena s pozicí metodika prevence z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti výchovné 

poradkyně. 

V oblasti materiální jsme se zaměřili především na vytváření podmínek pro fungování nových 

oborů, finanční podpora těchto oborů byla možná také díky projektu EU peníze středním školám. 

Rozsáhlou rekonstrukci prodělal domov mládeže, kde došlo k výměně oken a k zateplení celé 

budovy. 

Celý školní rok utvářela škola podmínky pro rozvoj nejrůznějších aktivit pro žáky. V září 2013 

byl zorganizován v rámci předmětu Dějiny výtvarné kultury poznávací zájezd do Itálie, jehož 

hlavním cílem byl Řím s jeho historickými památkami.  Žáci oboru Užitá malba a design 

interiéru a Multimediální tvorba představili svou tvorbu široké prostějovské veřejnosti v záři a 

říjnu na výstavě stART v kině Metro.  Další významnou akcí školy je organizování soutěže 

mladých módních návrhářů Doteky módy. Soutěž proběhla v dubnu 2014 v Městském divadle 

v Prostějově. Pro žáky prvních ročníků jsme uspořádali v září 2013 adaptační kurz ve spolupráci 

s pedagogicko-psychologickou poradnou v Prostějově, v únoru 2014 pak lyžařský výcvikový 

kurz. Pro žáky druhých ročníků jsme zorganizovali historicky poprvé v rámci jejich odborné 

praxe výtvarný plenér (pro žáky oboru Užitá malba a design interiéru) a fotografický plenér (pro 

žáky oboru Multimediální tvorba). Výtvarný plenér proběhl v městě Mikulov a fotografický u 

Novomlýnských nádrží. Program obou plenéru byl velmi pestrý a časově náročný, výstavka 

prací z těchto plenérů se uskutečnila v měsíci červnu v prostorách školy. Žáci čtvrtých ročníků se 

zapojili tradičně do organizace plesu školy, zorganizovali volejbalový turnaj žáci versus kantoři. 

Už potřetí se naše škola stala vítězem vystoupení na studentském majálesu a tentokrát jsme si 

odnesli ještě vítězství za nejlepší masku a stali se tak králem majálesu. Běh školního roku byl 

obohacen o konání klauzurních dnů. Tyto klauzurní dny probíhají dvakrát ročně v měsíci lednu a 

červnu. Žáci na nich prezentují své klauzurní práce. Do života vstoupil i nový fenomén 

večerního kreslení a byl zorganizován soubor přednášek zajímavých osobností z oblasti 

výtvarného umění. Obojí bylo nabídnuto žákům napříč všemi ročníky. Zájem byl i o filmový 

klub, který pro žáky zorganizoval v prostorách školy jeden z našich vyučujících. Na závěr 

školního roku se prezentoval obor Multimediální tvorba výstavou v prostorách Městské 

knihovny v Prostějově. Výstava, která byla prostějovské veřejnosti přístupná po celý měsíc 

červen, nesla název Graphic Design. 

Úspěchy v odborných soutěžích se mohou chlubit především oděvní návrháři, kteří v prestižní 

soutěži Mladý módní tvůrce v Jihlavě získali ve dvou různých kategoriích první a třetí místo, 

v soutěži Zlatá jehla v Prostějově jsme rovněž obhájili jedno první místo.  

Co se týče projektů, dokončila škola v červnu 2014 projekt EU Peníze středním školám. Dále 

jsme v rámci projektu mobility Leonardo da Vinci připravili program pro dva finské učitele 
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oboru Multimediální tvorba a Design oděvu. Učitelé strávili na naší škole jeden týden. Pro dvě 

finské studentky oboru Design oděvu, které přijely současně se svými učiteli, jsme připravili 

projekt na dobu jednoho měsíce. Projekt byl realizován v naší škole a ve spolupráci s oděvní 

firmou. V současné době připravujeme projekt na pobyt čtyř našich studentů ve Finsku, abychom 

tak započatou spolupráci se školou Omnia ve finském Espoo prohloubili. Ve spolupráci 

s Technickou univerzitou v Liberci jsme realizovali projekt Mentoring, kterého se zúčastnily 

žákyně třetího ročníku oboru Modelářství a návrhářství oděvů. 

SŠDAM Prostějov dlouhodobě dosahuje kladného výsledku hospodaření, zejména v doplňkové 

činnosti. Fondy, do kterých je zisk rozdělen, zapojujeme do hospodaření - prostředky fondu 

odměn i rezervní fondu jsou součástí rozpočtu organizace a jsou využívány. Prostředky 

investičního fondu slouží k údržbě nemovitého majetku a k nákupu hmotného investičního 

majetku (zařízení pro výuku, vybavení školní kuchyně apod.), jejich čerpání je součástí 

dlouhodobého investičního plánu.   

Vzhledem k tomu, že má škola svěřeny do hospodaření tři budovy z majetku Olomouckého kraje 

a pronajatou budovu školy od Statutárního města Prostějov, že zajišťuje výuku v osmi třídách, 

ubytování na domově mládeže a celodenní stravování ve školní jídelně, doplňkové činnosti 

velkého rozsahu, považujeme činnost školy po ekonomické stránce velmi dobrou. 

 
K výše zmíněným pozitivům je třeba připojit i nedostatky, jejichž odstranění je i naší výzvou pro 

příští školní roky. K těm největším řadíme neúspěch pěti našich žáků u státní maturity 

z anglického jazyka. Dále se jako většina středních škol potýkáme s velkou absencí žáků. Velkou 

rezervu vidím i v nedostatečné účasti žáků výtvarných oborů na nejrůznějších soutěžích. 

Všechny tyto neúspěchy či rezervy jsme analyzovali a navrhli opatření. Příští roky ukážou, zda 

tato opatření byla dostatečně účinná. 

 

 

        Ivana Vaňková 

        ředitelka školy 

          

 


