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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, Olomoucká 5, 79607 Prostějov 

  Domov mládeže, Palečkova 1, 79664 Prostějov 

  Sportovní areál, E.Beneše 2893, 796 01 Prostějov 

 

Zařazení do sítě škol: 1.9.1996 

 

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

 

Telefon: 582 346 711, 582 346 722 

 

Fax: 582 339 767 

 

E-mail: info@ssdam.cz 

 

www: www.ssdam.cz 

 

Studijní obor: 31-43-M/001 Oděvnictví 

 82-41-M/07  Modelářství a návrhářství oděvů  

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Charakteristika školy 

 
 Střední škola designu a módy, Prostějov poskytuje úplné střední vzdělání ukončené 

maturitní zkouškou. Vzdělávací koncepce školy je dána vzdělávacím programem a profilem 

studijního oboru 31-43-M/001 a 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů.  

 Od 1.1.2005 je součástí školy rovněž domov mládeže a školní jídelna.  

 Od školního roku 2006/2007 nabízí škola v oboru oděvnictví dvě zaměření: oděvní design a 

návrhářství  a marketing v oděvnictví. 

 

Rada školy 

Rada školy při Střední škole designu a módy Prostějov  byla zřízena rozhodnutím zřizovatel 

s účinností od 1.1.2009 a má 6 členů. Ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č. 

561/2004 Sb.  

Členové školské rady: 

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti: 

Hana Pospíšilová žákyně 

Kristina Novotná žákyně 

Pedagogičtí pracovníci školy: 

Ing. Pavla Švecová učitelka 

Mgr. Jan Krejčí učitel 

Zástupci zřizovatele: 

Ladislav Okleštěk podnikatel, starosta obce Výšovice 

Richard Krebs pracovník firmy VESPA, s.r.o. 

Jednání školské rady ve školním roce 2010/2011: 

31. 8. 2010 schválení školního řádu pro školní rok 2010/2011. 

30. 9. 2010 schválení výroční zprávy o činnosti školy, projednání koordinačního plánu 

činnosti školy, konkurzní řízní na ředitele školy, diskuze. 

1. 2. 2011 schválení aktualizovaného školního řádu pro školní rok 2010/2011, změna 

názvu školy. 

4. 5. 2011 maturitní zkoušky, ŠVP, logo školy, soutěž Doteky módy, návrh členů do 

školské rady (zástupce žáků). 

Vzhledem ke končícímu volebnímu období stávajících členů školské rady bude nutné zajistit 

volby do školské rady a zřídit novou školskou radu s funkčním obdobím od 1. 1. 2012. 
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Profil absolventa 

 
 Absolvent studijního oboru 31-43-M/001 Oděvnictví je středoškolsky vzdělaný pracovník 

se všeobecným i odborným vzděláním pro výkon různých technických a technicko-

hospodářských funkcí ve výrobních podnicích. Je připravován na provádění různorodých 

činností souvisejících s výrobní a podnikatelskou praxí i na závislé činnosti v oděvní výrobě. 

 Typickými činnostmi, kterými se absolventi zabývají, jsou činnosti spojené s nákupem 

oděvních materiálů, výrobou a prodejem oděvních výrobků. Jedná se zejména o činnosti 

středních technických a technicko-ekonomických pracovníků v oděvní výrobě a navazujících 

výrobách, o podnikatelské i zaměstnanecké činnosti v malých a středně velkých oděvních 

firmách. 

 

Absolvent studijního oboru 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů je připraven 

pro vstup do praxe nebo pro další studium na VŠ. V praxi je široká možnost uplatnění, např. 

módní návrhář, reklamní grafik, manažer prodeje oděvních výrobků, vizážista, modelář, stylista i 

samostatný podnikatel.  

Absolventi nejsou registrováni na úřadu práce. Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve 

velkých, středně velkých i malých firmách jako samostatný tvůrčí nebo technicko-organizační 

pracovník v oblasti zaměřené na design a realizaci oděvů. Po získání nezbytné praxe je připraven 

uplatnit se i jako podnikatel v malých firmách a živnostech.  

Po absolvování maturitní zkoušky se může ucházet o přijetí pro studium na VOŠ,  

na VŠ textilního, ekonomického, designerského, technického i humanitního zaměření. 
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Část II  
 

Seznam studijních oborů 

 
Kód a název oboru vzdělání:  31-43-M/ 001 Oděvnictví 

Dosažený stupeň vzdělání:  úplné střední odborné s maturitou 

Délka studia a forma studia : čtyřleté denní studium 

 

 

 

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

Název ŠVP:    Design oděvů 

Dosažený stupeň vzdělání:  úplné střední odborné s maturitou 

Délka a forma studia:   čtyřleté denní studium 

Školní vzdělávací program je určen pro dívky i hochy 

 

  

 

Část III 
 

Přehled učebních plánů 
 

název číslo jednací v ročníku 

31-43-M /001(31-25-6/00) 

Oděvnictví 

22 927/05-23 2. - 4. 

Letošní školní rok   

Název číslo jednací v ročníku 

31-43-M/ 001 Oděvnictví   

Odborné předměty 

Český jazyk 

Cizí jazyk 

Dějepis 

Občanská nauka 

Matematika 

Fyzika 

Tělesná výchova 

ICT 

Ekonomika 

22 927/05-23 

25 625/99-22 

27 669/99-22 

23 094/99-22 

18 396/2002-23 

21 307/2000-22 

22 733/02-23 

19 891/96-50 

22305/2004-23 

18 052/99-23 

2.-4. 

2.-4. 

2.-4. 

2. 

2.-4. 

2.-4. 

 2. 

2.-4. 

2. 

3.-.4. 

 

 
Obor Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07je vyučován podle ŠVP, který vstoupil 

v platnost dne 1.září 2011. Název ŠVP je Design oděvů. ŠVP Design oděvů 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. 
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Část IV 
 

Údaje o pracovnících školy 
 

a/ Pedagogická a odborná způsobilosti pedagogických  pracovníků: 

 

 Tento školní rok Minulý školní rok 

95,3% 96,2% 

 

b/ Údaje o kvalifikaci a pedagogické způsobilosti: 
 

Příjmení, jméno, titul Aprobace  Ve školním roce 

2010/11 vyučoval/a 

Vzdělán

í 

Úvazek 

Vaňková Ivana PhDr. CJL,NJ NJ VŠ 1 

Čechová Blanka Ing. Odborné předměty KMO, AJ VŠ 1 

Pospíšilová AlenaMgr. Odborné předměty OTE, PRA VŠ 0,67 

Hoplíčková Jarmila Ing. EKO EKO,AE, MAR VŠ 1 

Krejčí Jan Mgr. MAT, FYZ MAT, FYZ, ICT VŠ 1 

Kovalovská Marie Ing. Odborné předměty OTE, PRA, MOT VŠ 1 

Mačáková Hana Ing. Odborné předměty NAM, STA, PRA VŠ 1 

Planičková Iveta Mgr. VV, RJ PG, VPŘ, DVK, MON VŠ 1 

Pořízková Věra Mgr. MAT, BIO MAT, CHE, FYZ, ICT VŠ 0,67 

Praskačová Iveta Ing. AJ AJ VŠ 0,90 

Rubáčová Petra Mgr. CJL,DEJ CJL, DEJ, OBN VŠ 0,71 

Sedlářová Jaroslava Ing. Odborné předměty NAM, PRA, MOT VŠ 1 

Slámová Klára Mgr. CJL, OBN CLJ, OBN, DEJ VŠ 0,90 

Snášel Jiří Mgr. TEV, BV TEV, ZEK VŠ 1 

Švecová Pavla Ing. Odborné předměty KMO,PRA VŠ 1 

Vacková Jarmila Ing. Odborné předměty OTE, STA, PRA VŠ 1 

Zamykalová Věra Mgr. CJL, NJ, RJ CJL, RJ, NJ VŠ 1 

Zelená Hedvika CJL AJ VŠ 0,38 

Žáková Marie Ing. Odborné předměty KMO, PG VŠ 0,81 

Pozn.:  

1/ Mgr.Alice Švalbová,tč. na MD 

2/  30.11.2010  ukončila pracovní poměr Mgr.Petra Rubáčová 

3/ 1.1.2011 -  přijata do PP Mgr. Klára Slámová 

4/ 31.5.2011 odešla do starobního důchodu Mgr. Alena Pospíšilová 
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c) Absolventi - do 2 let praxe, jejich počet, kteří nastoupili na školu: 

Tento školní rok Minulý školní rok 

1 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 

 1 0 1 0 

 

e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných 

 

 Tento školní rok Minulý školní rok 

Důch. věk 1 0 

Nekvalif. 1 0 

 

f/ Počet ostatních zaměstnanců školy:  

Pedagogičtí pracovníci:  18 ( z toho 1 na dohodu o PČ) +1 na MD  

 

 

Nepedagogičtí pracovníci:  

 

Pracovní zařazení Úvazek 

rozpočtářka 1,0 

účetní 1,0 

asistentka ředitele 0,88 

uklízečka 0,5 

uklízečka 1,0 

školník  1,0 

školník na sport. areálu 0,5 

   7  

 

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 

Rozvoj psychosociálních dovedností pedagogů a 

řídících pracovníků škol, zvyšování kvality 

klientského servisu 

5 Kariérový a 

personální servis 

s.r.o., Na Střelnici 48, 

Olomouc 

Školení k organizaci a poskytování první pomoci 1 Vzdělávací institut, 

s.r.o., Vápenice 7, 

Prostějov 

Školení pro hodnotitele ústní a písemné části společné 

části MZ - CJL 

1 NIDV Olomouc 

Školení pro hodnotitele ústní a písemné části společné 

části MZ - AJ 

1 NIDV Olomouc 

Školení Školní maturitní komisař 1 NIDV Olomouc 

Seminář pro nadcházející divadelní sezonu 1 Městské divadlo, PV 

Setkání pedagogů na novou filmovou sezónu 

2011/2012 

1 Kino Metro Prostějov 

MS Exel 2007 pro učitele 2 ICV PF UP v 

Olomouci 

MS PowerPoint 2007 pro učitele 2 ICV PF UP v 

Olomouci 

MS Word 2007 pro učitele 2 ICV PF UP v 

Olomouci 

Školení pro žadatele - projekty ESF Olomoucký kraj  

– 3.výzva 

1 Odbor projektových 

grantů a žádostí ESF 

Olomoucký kraj 

Školení „Efektivní profesionální komunikace a 

praktická asertivita – lektoři 

8 Schola Servis 

Prostějov 

Školení Typografie pro každodenní praxi – pokročilá 

práce s textem 

7 PC – DIR Real s.r.o., 

Brno 

Školení Návrh a tvorba typografie – Počítačová grafika 7 PC – DIR Real s.r.o., 

Brno 

Školení MS Word (Pokročilá práce s textovým 

editorem) 

5 Kajtár Prostějov 

Školení ADOBE Photoshop – základní kurz 8 PC – DIR Real s.r.o., 

Brno 

Školení Učící se učitel II – 3. závěrečná fáze 3 MŠMT – Uherský 

Brod 

Školení specializovaného SW pro konstrukční přípravu 

výroby AccuMark 

3 ZADAS spol. s.r.o., 

PV 

Veletrh Styl a Kabo 8 BVV Brno 
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Distanční vzdělávání a zahraniční stáže 
 

Počet 

pracovníků 

Organizátor akce 

Etická výchova 1 

 

CMFT UP v 

Olomouci 

Další vzdělávání vedoucích pracovníků 
 

Počet 

pracovníků 

Organizátor akce 

Leadrem uvnitř aneb jak využít svých osobnostních 

kvalit k rozvoji školy: 

- Etiketa oblékání 

- Řízení projektů 

- Řízení lidských zdrojů ve školách a školských 

zařízeních 

- Řízení kvality škola a školských zařízení 

1 Schola Servis, PV 
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Část V 
 

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 b a b 

1. 40 33 2 4 34 29 4 0 1 0 

2. 55 34 2 3 51 30 2 1 1 0 

3. 45 53 10 3 33 46 2 4 2 4 

4. 50 44 5 7 44 36 1 1 1 1 

Celk. 190 164 19 17 162 141 9 6 5 5 

 

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 0 242.8 139,4 

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 214.1 159,7 

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 242,0 214,3 

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 199,6 181,1 

Celk.  0 0 0 0 0 0 0 0 224,6 173,6 

 

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

 

c/ Výsledky maturitních zkoušek  
 

 Počet žáků 
Prospěli 

s vyznam. 

Prospěli 

 
Neprospěli 

Počet 

opakujících 

zk. 

Tento šk. rok 43 7 32 4 4 

 

d/ Snížený stupeň z chování 

 

Stupeň chování 
Tento škol. rok Minulý škol. rok. 

Počet Procento Počet Procento 

Druhý stupeň 11 6,7% 14 7% 

Třetí stupeň 11 6,7% 11 5,5% 

 

e/ Celkový počet neomluvených hodin 

 

Tento školní rok Minulý školní rok 

449 673 
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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 přijatých Počet nepřijatých Přijatých na odvolání 

Multimediální tvorba 26 12 5 

Modelářství a návrhářství 17 6 4 

Užitá malba 17 24 9 

Oděvnictví 8 5 2 

Celkem 68 47 20 
Pozn.: Veškerá odvolání vyřízena autoremedurou, KÚ OK řešil pouze 1 odvolání v oboru Užitá malba 

 

 

2.kolo přijímacího řízení  

Obor Počet přijatých Počet nepřijatých Přijatých na odvolání 

Multimediální tvorba 1 0 0 

Modelářství a návrhářství 2 0 0 

Užitá malba 1 0 0 

Oděvnictví 1 0 0 

Celkem 5 0 0 

 

3.kolo přijímacího řízení 

Obor: Počet přijatých Počet nepřijatých Přijatých na odvolání 

Modelářství a návrhářství 2 0 0 

 
Počet zápisových  lístků po 3.kole přijímacího řízení ke dni 31.8.2011: 

Multimediální tvorba:  21 ZL 

Modelářství a návrhářství: 13 ZL 

Užitá malba:   14 ZL 

Oděvnictví:    3 ZL (obor Oděvnictví se neotevřel, žáci přestoupili k 1.9.2011 na 

obor Modelářství a návrhářství oděvů) 

 

h/ Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením 

Ve škole nejsou integrovaní žáci. 
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Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a dalších 

kontrolách 

 

Ve školním roce 2010/2011 nebyla provedena kontrola Českou školní inspekcí. 

 
Přehled kontrol ve školním roce 2010/11 

 

1.12.2010 -  byla provedena kontrola KHS ve školní jídelně, Palečkova 1. 

 

V prosinci 2010 a lednu 2011 byla provedena kontrola hospodaření KÚ OK. 

Předmětem  kontroly bylo následující: 

- použití přidělených dotací a příspěvků, dodržení účelu použití, 

- hospodaření příspěvkové organizace, 

- kontrola čerpání investičního fondu, 

- účetnictví příspěvkové organizace, 

- vnitřní kontrolní systém, 

- kontrola činnosti školní jídelny. 

 

18.5.2011 byla provedena  kontrola ze strany VZP. 

 

 

 

Část VII 
 

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 96 0 

- o nepřijetí 47 18 

- o změně studijního oboru a přestupu  5 0 

- o přerušení studia 3 0 

- o opakování ročníku 5 0 

- o povolení individuálního vzdělávacím plánu 1 0 
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Část VIII 
 

Výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů 
 

Na škole působí 1 výchovná poradkyně /Mgr.Věra Zamykalová/ a 1 metodik prevence 

/Mgr. Jiří Snášel/.  

Náplň obou byla ve školním roce 2010/2011 dle plánu průběžně plněna. 

 

Výchovná poradkyně vykonává specializovanou metodologickou činnost v oblasti 

pedagogiky a psychologie, uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují 

z výchovných a vzdělávacích důvodů, předává vedení školy návrhy a doporučení týkající se 

výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů, připravuje návrhy pro aktualizaci Školního a 

Klasifikačního řádu, podává návrhy na další vzdělávání pedagogických pracovníků, sleduje 

změny v právních předpisech, spolupracuje s vedením školy na koncepci nových oborů a tvorbě 

ŠVP pro nové obory. 

Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, projednává 

s třídními učiteli pravidelně neprospívající žáky a navrhuje opatření na zlepšení prospěchu, 

věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním, sleduje zneužívání návykových látek a 

ostatní sociálně patologické jevy (patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, 

rasismus, kriminalita…) a navrhuje nápravná opatření. V letošním školním roce se vyskytl 

rovněž problém šikany, který byl klasifikován třetím stupněm z chování a podmínečným 

vyloučením ze školy. 

Ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy byly řešeny kázeňské problémy a problémy 

žáků s neomluvenou absencí. Ve snaze o dosažení minimální absence žáků ve vyučování byla 

využita spolupráce třídních učitelů s ostatními zainteresovanými subjekty /ostatní učitelé, rodiče, 

lékaři/. Bohužel zejména s lékaři je spolupráce problematická, protože ve většině případů 

nepostupují podle metodického pokynu MŠMT, individuálním přístupem se ovšem daří udržet 

absenci v přijatelné míře. 

Spolu s vedením školy zajišťuje VP spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, 

zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, s Policií ČR, krizovým centrem a PPP. 

Žákům 4. ročníku poskytuje výchovná poradkyně poradenskou činnost pro volbu povolání. 

K tomuto účelu slouží nástěnka věnovaná pomaturitnímu studiu ve 2. poschodí školy. Žákům  

4. ročníků jsou předávány materiály přicházející z VŠ a VOŠ a v případě zájmu jsou studentům 

poskytovány i speciální konzultace. Výchovná poradkyně zjišťuje zájem žáků o studium na VŠ a 

VOŠ, je zodpovědná za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek na VŠ a VOŠ. 

Žáci se podle zájmu zúčastnili také veletrhu GAUDEAMUS v Brně věnovanému vysokým 

školám. 

Ve školním roce spolupracovala výchovná poradkyně s oděvními firmami, které hledaly 

odborníky pro kvalifikovanou práci. Jejich nabídky předávala studentům. 

V oblasti profesionální orientace byli žáci motivováni k volbě studia na technických oborech 

s ohledem na požadavky trhu práce. Škola přitom využívala různé prostředky. Jedná se zejména 

vhodnou skladbu učebních plánů, včetně organizace volitelných předmětů ve vyšších ročnících. 

Dále škola organizovala předmětové exkurze v technických provozech, pořádala besedy 

s pracovníky z technické praxe. I díky této strategii je úspěšnost žáků školy při přijímání na 

vysoké školy tradičně velmi vysoká.  

Výchovná poradkyně se podílí na organizaci burz škol a dnů otevřených dveří školy, 

spolupracuje s VP ZŠ, podílí se na přípravě informačních letáků a materiálů pro prezentaci 

školy. V letošním školním roce organizovala setkání s výchovnými poradci a setkání s žáky 9. 

tříd v rámci propagace nových studijních oborů Užitá malba a Multimediální tvorba. 
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Škola rovněž vytvářela podmínky pro rozvoj talentovaných žáků organizováním olympiád a 

modelové tvorby a soutěží pro podporu odborného oděvního vzdělávání. 

Ve školním roce 2010/2011 využila možnosti individuálního studijního plánu jedna žákyně. 

VP se podílela na přípravě ISP. 

 

Hlavní náplní práce metodika prevence je vypracování Minimálního preventivního 

programu dle Metodického pokynu ministra školství mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže a jeho uvádění do praxe.  

Na školní rok 2010/2011 byl vypracován Minimální preventivní program který obsahoval 

plán akcí a pořadů s protidrogovou tématikou. Tyto akce byly v průběhu roku uskutečňovány. 

Žáci se zúčastnili např. těchto akcí: 

- beseda Kriminalita mládeže /Policie ČR, por. Weisgräber/- této besedy se zúčastnily 3. ročníky, 

- beseda Právní minimum pro mladistvé /por. Weisgräber/ - zúčastnili se 2. a 3. ročníky, 

- beseda Prevence proti drogám /por. Weisgrabner/ - pro 1. ročníky, 

- studenti 4. ročníků se zúčastnili charitativní akce „Světluška“ a „Adra“, 

- přednáška „S Tebou o Tobě“- pro 3. ročníky. 

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 radou na škole a 

třídními učiteli a především pedagogicko-psychologickou poradnou. 

Je zřejmé, že patologické jevy v souvislosti s užíváním návykových látek se nevyhnou ani 

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

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

 Přehled kulturních, sportovních akcí, soutěží a olympiád ve 

školním roce 2010/2011 

 
září   Exkurze do městské knihovny (1. ročník) 

Účast na akci Světluška (4. ročník) 

Výstava šperků Cartier na Pražském hradě (1. – 4. ročník) 

   Beseda „S Tebou o Tobě“ (1.ročníky) 

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

 

říjen   Módní přehlídka L. Hanáka, Mohelnice (výběr žáků všech ročníků) 

Studenti čtou a píší noviny (2.ročník) 

 

listopad  Veletrh vzdělávání Gaudeamus, Brno (4.ročník) 

Burza škol Prostějov, Přerov, Šumperk, Vyškov,Olomouc 

 

prosinec  Divadelní představení „MOTÝLI“ (1.-3. Ročník) 

Den otevřených dveří 

Zpěvy na schodech (4. roč.) 

Školní kolo olympiády v ČJ 

Vánoce v lidových řemeslech – výstava Duha (1. + 2.ročník) 

 

leden   Den otevřených dveří 

Reprezentační ples SPŠO (Národní dům Prostějov) 

 

únor   Divadelní představení „Jak se dělá tanečník“ (3.-4. Ročník) 

 

březen   Okresní kolo olympiády v ČJ 

Nezisková organizace Adra –přednáška pracovníka Adry (1.-3.ročník) 

  Studenti čtou a píší noviny (2. ročník) 

  Filmové představení „Oko nad Prahou“ (1. – 4. ročníky) 

  Školní bowlingový turnaj (1. – 4.ročník) 

 

duben   Předkolo soutěže Doteky módy (SŠDAM) 

Galavečer Doteky módy (Městské divadlo Prostějov) 

Návštěva Dětského domova PV (2.ročníky) 

 

květen   Majáles – (1. – 3. ročníky) 

Účast v soutěži Prostějovská Zlatá jehla (Společenský dům Prostějov) 

Výstava obrazů – Regionální centrum PV (2.ročníky) 

 

červen   Vzdělávací exkurze Praha (3. ročníky) 

Výroční konference k projektu ESF (Hotel Grand Prostějov) 

Školní výlety (1. – 2. ročníky) 

Vzdělávací exkurze do Osvětimi ((výběr žáků všech ročníků) 

Odborná exkurze do výrobny gobelínů ve Valašském Meziříčí  

(1. – 2. ročníky) 
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Část X 

 Odborné semináře, besedy, prezentace modelových kolekcí na 

významných společenských akcích ve školním roce 2010/2011 
září  Přednáška módního návrháře Luďka Hanáka  SŠDAM 

  (1. – 4.ročník)   

 

říjen  Informační blok o zdravém životním stylu v rámci   Mgr. Snášel 

předmětu TEV 

 

listopad Gaudeamus       BVV Brno 

Módní přehlídka na burze škol v Prostějově   Společenský dům, PV 

 

leden soutěž Finanční gramotnost      SŠDAM 

(školní a okresní kolo) 

Beseda „Trestní odpovědnost mladistvých“   Městská policie PV 

Kurz sebeobrany a psychologické přípravy k možnému J. Coufal - Oddíl boxu, 

napadení a obraně       Prostějov 

 

únor  Beseda – drogová problematika (1.ročníky)   Městská policie PV 

Soutěž Finanční gramotnost      SŠDAM 

(školní a okresní kolo) 

Přednáška Integrovaný záchranný systém (3.ročníky) ISZ Prostějov 

Účast v manažersko-marketingové soutěži    fakulta podnikatelská  

 Bussines Point (udělena cena za originalitu)   VÚT Brno 

Účast v soutěži zdobení klobouků    Zahradnické centrum 

         Marciánová, Smržice 

 

březen soutěž Finanční gramotnost      SŠDAM 

(okresní kolo – 1.místo) 

Přednáška první pomoci (3.ročníky)    IZS Prostějov 

Poznávací zájezd – Anglie 

Beseda „Kyberšikana“ (1.ročníky)    Městská policie PV  

Módní přehlídka na akci Hanácký pohár, Prostějov  Společenský dům PV 

  

duben Předkolo soutěže Doteky módy    SŠDAM 

Galavečer soutěže Doteky módy  Městské divadlo  

Prostějov 

Přednáška „Finanční gramotnost“    p.Malíková, finanční  

         poradkyně Fincentrum 

 

květen  Souvislá provozní praxe 1.-3.ročníků   SŠDAM 

Módní přehlídka 1.ročníků     SŠDAM 

Přednáška Vesmír (1. ročníky)    Hvězdárna, Prostějov 

 

červen  Vzdělávací exkurze Praha (3. ročníky) 

Vzdělávací exkurze do Osvětimi (výběr žáků všech  

ročníků) 

Odborná exkurze do výrobny gobelínů ve Valašském 

Meziříčí (1.-2.ročníky) 

Exkurze Buxton PICKLES s.r.o. (1. ročníky) 
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Část XI 

Zpráva o činnosti MODELOVÉ TVORBY ve šk. roce 2010/2011 
  

V letošním roce pracovala MOT ve dvou souběžných skupinách. Jednu skupinu tvořili 

žáci nižších ročníků pod vedením Ing. Hoplíčkové. Tito žáci se zaměřovali hlavně na hotovení 

modelů pro soutěže a získávali první zkušenosti. 

Druhou skupinu tvořili žáci 4.A a 4.B, kteří si zvolili zaměření návrhářství oděvů . Pod vedením 

Ing. Sedlářové a Ing. Kovalovské studenti tvořili samostatné modely na dané téma, se záměrem 

vytvořit přehlídkové kolekce. Z těchto modelů vznikly mnohé zdařilé kolekce, kterými se škola 

prezentovala na soutěžích mladých módních tvůrců, společenských i náborových akcích. 

 

Přehlídkové akce za pomoci MOT se uskutečnily v tomto pořadí: 

BURZA ŠKOL – Prostějov, Společenský dům, 10.11.2010: 

- Již tradičně škola využívá možnost předvést práce svých žáků na této náborové akci a 

motivovat žáky ZŠ ke studiu.  Na této přehlídce si vyzkoušely chůzi po molu i nové 

manekýnky z prvních ročníků. 

 

HANÁCKÝ POHÁR – Prostějov, Společenský dům., 23.3.2011: 

- Soutěž barmanů z celé republiky i ze zahraničí jsme obohatili módní přehlídkou, která 

byla pěkným zpestřením soutěží v míchání nápojů, kterou tradičně pořádá Střední 

odborné učiliště obchodní PV 

 

DOTEKY MÓDY předkolo- 15.4.2011 

 

 
 

Předkolo DM se uskutečnilo v prostorách školy. Prezentace probíhala na učebně č.10 a odborná 

komise vybírala to nejlepší z přihlášených kolekcí do galavečera. 
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OBHAJOBY ABSOLVENTSKÝCH VÝROBKŮ 4. ROČNÍKŮ, 26.4. a 3.5.2011: 

- se uskutečnili na učebně č.10 a byli zakončením celoroční práce MOT ve 4. ročníků. 

Studenti měli za úkol prezentovat svůj výrobek před odbornou komisí. Komise 

posuzovala dodržení zadání, kreativitu, zpracování i odborné vyjadřování a úroveň 

přiložené dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTEKY MÓDY GALAVEČER – 29.4.2011, Divadelní sál Národního domu Prostějov. 

Doteky módy se letos uskutečnily již po jedenácté a opět nezklamaly zajímavostí a pestrostí 

programu. 

Pod záštitou MOT se škola  prezentovala přehlídkou, sestávající z nových modelů žáků 

4.ročníků. S velkým ohlasem se setkala i kolekce večerních šatů Luďka Hanáka i mladistvá 

móda značky PROMOD. Soutěžní přehlídka doplňků a oděvů byla plná nápadů a prvek 

soutěživosti dodal celému večeru to správné napětí. Všechny modely předváděli studenti školy, 

která se zde představila veřejnosti již jako Střední škola designu a módy. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módní přehlídka školy 
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Vítězové s představiteli vedení školy, města a účinkující 

Luděk Hanák a jeho večerní šaty Doplňky - soutěž 

Soutěž oděvů 
Moderátorka M. Dolinová a 

starosta města p. Pišťák 
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PROSTĚJOVSKÁ ZLATÁ JEHLA – 12.5.2011., společenský dům Prostějov 

Desátý ročník této soutěže měl již tradičně vysokou úroveň. Soutěžilo se ve třech kategoriích pro 

školy a jedna kategorie byla určená pro jednotlivce. Naše škola byla zastoupena takto: 

Kategorie TRADIČNĚ NETRADIČNÍ – kolekce ŠIFRA MISTRA LAGERFELDA: 

- kolektivní práce studentů 4.B (Válková, Soldánová, Ponížilová),  

ve které vsadily studentky na eleganci a noblesu, 

která je zřetelná ve tvorbě Karla Lagerfelda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie“ A TOUHA V TOBĚ DÁLKOU ZVANÁ…“ – kolekce KOČOVNÍCI 

- vytvořily studentky 4.A (Nesvadbová, Polame, Jirásková, Horáková), které se inspirovaly 

jednoduchým stylem kočovních národů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.místo 
  

2.místo 
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kategorie INDUSTRIÁLNÍ MÓDA – kolekce CITY ROCK 
- vyhotovily studentky MOT (Niklová, Mlčáková, Vaňková) 

- bez umístění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součástí práce MOT je i spolupráce s různými společenskými organizacemi i podnikatelskými 

subjekty. 

Patří sem především materiálové zabezpečování, kde je navázaná dobrá spolupráce s firmou Cíl 

v.d., materiály poskytuje i firma Toray a někteří soukromí výrobci. 

Rovněž je poskytována pomoc a podpora všem žákům školy, kteří se chtějí zapojit do 

jakýchkoliv soutěží, ve kterých mohou uplatnit svoji tvořivost. Příkladem je soutěž ve zdobení 

klobouků , kterou pořádalo zahradnické centru Marciánová v Kostelci n. H. Zúčastnily se ho 

studentky z 1.B. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V kategorii jednotlivců GEOMETRIE, LINIE 

soutěžila studentka 2.B Markéta Zitová 

- bez umístění 
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Část XII 

 Projekty ve školním roce 2010/2011 

 
ODBORNÁ VÝUKA V ODĚVNICTVÍ – NOVĚ, ATRAKTIVNĚ, 

MODERNĚ 
projekt OPVK ESF 

 

 Projekt Odborná výuka v oděvnictví  - nově, moderně, atraktivně vstoupil v tomto 

školním roce do své druhé poloviny. 

V rámci tohoto projektu zapojení lektoři (učitelé odborných předmětů) pokračovali ve vytváření 

inovativních výukových materiálů určených žákům SŠDAM. Tyto vytvořené materiály byli 

v průběhu roku pilotně ověřovány ve výuce, aktualizovány a dokončovány. Veškeré studijní 

materiály obdrželi žáci zcela zdarma. Aby mohly být materiály kvalitně zpracovány, absolvovali 

lektoři řadu školeními jak na zpracování textů, tak k ovládání speciálních softwarů pořízených 

v rámci projektu. V tomto školním roce byly díky projektu dovybaveny dvě odborné učebny 

dataprojektory a notebooky. Dále pak byly zakoupeny dva tablety pro specializované učebny 

ICT, videokamera a SW pro zpracování výukových videí. K pokročilému zpracování textu byly 

pořízeny vysoce profesionální grafické SW. Činnost lektorů na projektu byla v tomto roce 

ukončena dle harmonogramu projektu. V následujícím školním roce bude projekt ukončen. 

Studenti byli motivování ke studiu na začátku školního roku prostřednictvím propagačních 

materiálů a byly pro ně připraveny motivační exkurze, přednášky apod. 

V rámci projektu docházelo k častým schůzkám s partnery projektu (Koutný spol. s r.o.; Cíl 

v.d.), díky kterým jsme získali potřebné informace o požadavcích praxe na znalosti studentů. 

Partneři projektu se podíleli na zajištění souvislé provozní praxe žáků SŠDAM. 

Veškeré materiály a akce uskutečněné v rámci projektu jsou plně hrazeny z rozpočtu 

projektu. 

 

Uskutečněné akce v rámci projektu ve školním roce 2010/2011: 

 Výstava šperků Cartier v Jízdárně Pražského hradu – žáci 1. – 4.ročník + lektoři) 

 Módní přehlídka TOP STYL (Kulturní dům Mohelnice) – lektoři a žáci 

 Módní přehlídka TOP STYL (Kulturní dům Mohelnice) – lektoři a žáci 

 Roční motivační konference pro lektory projektu – Hotel Grand Prostějov (realizační tým 

projektu, lektoři, partneři) 

 Setkání s partnery projektu 

 Veletrh Styl a Kabo v Brně (letní termín) – lektoři 

 Předání propagačních materiálů projektu žákům všech ročníků začátku školního roku 

 Školení „Efektivní profesionální komunikace a praktická asertivita – lektoři 

 Školení Typografie pro každodenní praxi – pokročilá práce s textem 

 Školení MS Word (Pokročilá práce s textovým editorem) - lektoři 

 Školení ADOBE Photoshop – základní kurz – lektoři 

 Školení Návrh a tvorba typografie – Počítačová grafika 

 Školení specializovaného SW pro konstrukční přípravu výroby „AccuMark“ – Ža, Šv, Če  

 Exkurze Buxton PICKLES s.r.o. – žáci + lektoři 

 Účast v projektu MŠMT „Učící se učitel II“ 

- III.fáze – školení dánských lektorů za účasti Mgr. Petra Husníka MŠMT a zástupců 

středních škol z celé ČR (Uherský Brod) 
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 Zajištění souvislé provozní praxe pro žáky SPŠO u partnerů projektu – CÍL v.d. a Koutný 

spol. s r.o. 

 Motivační odborná exkurze do výrobny gobelínů ve Valašském Meziříčí (žáci + lektoři) 

 

 

Školení Efektivní profesionální komunikace a praktická asertivita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školení Typografie pro každodenní praxi 

 

 

 

 

Školení Učící se učitel II – Uherský 

Brod 
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Výstava šperků Cartier - Praha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční konference Hotel Grand Prostějov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborná exkurze do výrobny gobelínů 

– Valašské Meziříčí 
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Módní show TOP STYL - Mohelnice 
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Anglie – poznávací zájezd 
Střední škola designu a módy zajistila pro své žáky v tomto školním roce poznávacího 

zájezdu do Londýna, který se konal ve dnech od 25.3. do 1.4. 2011. Studenti se tak zajímavou, 

ale hlavně praktickou formou připravovali na úspěšné vykonání státní maturitní zkoušky 

z anglického jazyka. 

Žáci nejprve jsme zavítali do města Cantebury 

na jihovýchodě Anglie, které se stalo po 

zavraždění Thomase Becketa významným 

poutním místem a bylo inspirací pro napsání 

slavných Canteburských povídek Geoffreyho 

Chaucera. 

Ve večerních hodinách si studenty v městečku 

Bexley Heath poblíž Londýna, vyzvedli jejich 

„náhradní rodiče “, kteří „své české děti“ 

zasvětili do života obyčejných anglických 

rodin, kde měli možnost mimo jiné ochutnat 

tradiční anglická jídla (jako jsou fish&chips  a 

casserole), seznámit se s odlišným životním 

stylem a kulturou, ale hlavně se procvičit 

v konverzaci a dokázat si, že si poradí 

v jakékoli situaci. 

 Každé ráno zavezli rodiny své svěřence na 

stanoviště autobusů, odkud se teenageři se 

svými učiteli vydávali poznávat nejznámější 

místa Anglie. Velkým lákadlem byl 

samozřejmě Londýn s  jeho slavným Big 

Benem, Parlamentem, Westminsterským 

opatstvím či Buckinghamským palácem. 

Příjemným zpestřením bylo setkání asi s tisícovkou skotských fotbalových fanoušků, kteří na 

Trafalgarském náměstí ve svých typických sukních oslavovali bujarým zpěvem své vítězství nad 

anglickým klubem. Nikdo si nenechal ujít neopakovatelný pohled na celý Londýn ze slavné 

Katedrály svatého Pavla a 

neodradilo nás ani 270 schodů, 

které jsme museli zdolat. 

Další den všichni zavítali do 

Greenwich s královskou 

observatoří a nultým poledníkem a 

vyslechli jsme  zajímavou 

přednášku o historii Královské 

námořní koleje, která sloužila jako 

domov důchodců pro vysloužilé 

královské vojáky. Nebyl vynechán 

ani zámek Windsor či mystické 

místo Stonhenge. Po třech dnech 

se žáci se svými rodinami 

rozloučili.  

V následujících dnech se účastníci 

zájezdu přestěhovali do 

mládežnického hostelu v univerzitním městě Oxford. Město studenty tak uchvátilo, že se většina 

rozhodla vystudovat zdejší slavnou univerzitu. V městečku Stratford nad Avonou žáci navštívili 
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hrob W. Shakespeara v kostele 

sv. Trojice či netradiční obchod, 

ze kterého na ně dýchla vánoční 

atmosféra podbarvená melodií 

koled. 

Poslední den byl opět věnován 

Londýnu. Vyzbrojeni mapou 

studenti zhlédli další zajímavé 

části metropole. Největší zážitek 

měli z návštěvy muzea 

voskových figurín Madame 

Tussauds  či Londýnského oka. 

Většinu času však žáci strávili 

v obchodech One pound  (vše za jednu libru) a Primark, kde se návrháři snažili objevit co 

nejextravagantnější kus oděvu.  

Studenti přijeli do České republiky s novou motivací učit se angličtinu. Většina z nich je 

přesvědčena, že se do ostrovního království brzy vrátí. 
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Část XIII 

 Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Spolupráce s odborovou organizací 

Na škole je zřízena jedna odborová organizace v rámci ČMOS. 

Tato organizace má své volené orgány, předsedou je Ing. Jaroslava Sedlářová. Spolupráce vedení 

školy s odborovou organizací není formální, odborová organizace se aktivně podílí na činnosti 

školy. 

 

Spolupráce s Radou školy 

Školská rada při Střední škole designu a módy Prostějov  byla zřízena rozhodnutím zřizovatel 

s účinností od 1.1.2009 a má 6 členů. Ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č. 

561/2004 Sb.  

Jednání školské rady ve školním roce 2010/2011: 

31. 8. 2010 schválení školního řádu pro školní rok 2010/2011. 

30. 9. 2010 schválení výroční zprávy o činnosti školy, projednání koordinačního plánu 

činnosti školy, konkurzní řízní na ředitele školy, diskuze. 

1. 2. 2011 schválení aktualizovaného školního řádu pro školní rok 2010/2011, změna 

názvu školy. 

4. 5. 2011 maturitní zkoušky, ŠVP, logo školy, soutěž Doteky módy, návrh členů do 

školské rady (zástupce žáků). 

Vzhledem ke končícímu volebnímu období stávajících členů školské rady bude nutné zajistit 

volby do školské rady a zřídit novou školskou radu s funkčním obdobím od 1. 1. 2012. 

 

Spolupráce s Klubem přátel školy při SŠDAM 

Klub přátel školy tvoří tradiční základ pro spolupráci s rodiči. V listopadu proběhla valná 

hromada KPŠ , na které se vyhodnotil plán práce klubu za minulý školní rok a odsouhlasil plán 

práce na školní rok 2010/2011.  Výbor klubu rodičů se schází s ředitelkou školy pravidelně 

každé dva měsíce a podílí se na organizaci akcí pořádaných školou (ples školy, Doteky módy). 

Ve školním roce vypracoval klub nové stanovy, které budou dány ke schválení valné hromadě 

konané v říjnu 2011. 

 
Spolupráce se žákovskou samosprávou 

Vedení školy se schází 5x za školní rok dle předem vypracovaného harmonogramu se zástupci 

tříd. Na těchto setkáních jsou řešeny problémy týkající se běžného školního života, žáci 

přicházejí s konstruktivními nápady v oblasti volnočasových aktivit, režimu dne a řeší se i 

problémy týkající se vzdělávání. 

 

Spolupráce s firmami a institucemi 

Škola spolupracuje s oděvními firmami. 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 

uplatnit při výuce odborných předmětů Jedná se především o spolupráci s firmou Koutný, Vespa, 

Cíl v.d.  

V souvislosti se zaváděním nových oborů Užitá malba a Multimediální tvorba a tvorbou ŠVP 

pro tyto obory škola úzce spolupracovala s odborníky z oblasti reklamy, se SUPŠ v Uherském 

Hradišti a bytovými architekty.  

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

psychologickou poradnou. 
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Část XIV 

 Domov mládeže 
 

1. Statistické údaje  
Kapacita:  100 ubytovacích míst 

Kapacita ŠJ:   364 strávníků 

 

Počet přijatých žáků k 14.9.2010:  .............................................  82    z toho 20 chlapců. 

 

Z toho: SPŠO Vápenice 1 ...........................  ........  39 dívek 

 SZŠ ..........................................................  16 z toho 5 ch. 

 TRIVIS ....................................................  14 z toho 4 ch. 

 GJW .........................................................  10 z toho 10 ch. 

 SŠP a O,Rejskova  ...................................  1 dívka 

 Art Econ ...................................................  1 dívka 

 SPŠ Lidická .............................................  1 z toho 1 ch. 

 

Ubytováni byli všichni žadatelé. 

Na DM pracovaly 4 výchovné skupiny. 

Na jednu výchovnou skupinu připadlo 20,5 žáků. 

Počet integrovaných žáků se zdrav. postižením: 0. 

 

Žáci, kteří bydleli na DM Palečkova 1, byli k datu 10. března 2011 přestěhováni z důvodu 

rekonstrukce budovy na DM Olomoucká 7-9. Někteří odešli dobrovolně dojíždět do konce šk. 

roku, 12 chlapců se přestěhovalo na DM Fanderlíkova 25, patřícímu SOU stavebnímu. 

 

Stav žáků na DM Olomoucká 7 – 9:  54 ubytovaných, z toho 6 chlapců.  

Z toho: SŠDAM ............................................... 30  

 SZŠ ...................................................... 11 

 Trivis .................................................... 10 

 SPŠ Lid. ................................................. 1 

 SŠP a O .................................................. 1 

 Art Econ ................................................. 1 

 

 

Počet strávníků k 31.10.2010: celodenních   82 

externích – žáci  260  

dospělí    36  

 

Údaje o pracovnících DM : 

 5 vychovatelek, plná aprobovanost (z toho jedna dlouhodobě nemocná) 

 1 vychovatelka odchod do důchodu k 31.3.2011 (p. Němcová) 

3 –bezpečnostní pracovnice (noční služby), od 1.1.2011 – funkce asistenta pedagoga 

 vychovatelky – 4 - plná aprobovanost, ÚSO pedag. směru,  zast. ved. vychovatelka –VŠ,  

 počet studujících zaměstnanců: 0 
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Nepedagogičtí pracovníci 

a)domov mládeže 

Pracovní zařazení úvazek 

rozpočtářka 1 

uklízečka 1 

uklízečka 0,75 

 

b)školní jídelna 

Pracovní zařazení úvazek 

vedoucí ŠJ 1 

kuchařka 1 

kuchařka 1 

kuchařka 1 

kuchařka 1 

kuchařka 1 

 

2. Údaje o chování žáků 

Pochvalu vychovatelky obdrželo: 28 žáků 

Pochvalu ved.vychov. obdrželo:  18 žáků 

Důtku vychovatelky dostalo:  8 žáků 

 

3. Hodnocení úspěšnosti rámcově vzdělávacího programu DM  
Při utváření a další výchově osobnosti každého žáka jsme zohledňovali jeho potřeby a již 

vytvořenou osobnostní charakteristiku. Kladli jsme důraz na rovný a nediskriminační přístup. 

Vycházeli jsme z vzájemné úcty a respektu, učili jsme žáky názorové snášenlivosti. 

Zdůrazňovali jsme jejich spoluodpovědnost za vlastní vzdělání. Vytvářeli jsme žákům 

příznivé relaxačně zdravotní prostředí, měli velký prostor pro seberealizaci a sebevýchovu. 

Podněcovali jsme je neustále k aktivitě a různorodé činnosti. 

Nutno konstatovat, že někteří žáci byli pasivní a vědomě se nechtěli zapojit do 

společenského nebo sportovního dění. 

V rámci environmentální výchovy žáci dobře spolupracovali. Ve velké oblibě je u všech 

práce na počítači a s internetem. 

Vychovatelky ve své každodenní činnosti uplatňovaly jednotlivé klíčové kompetence. 

Průběžně se prováděla prevence zaměřená na sociálně patologické jevy. Nejvíce jsme se 

zaměřovali na kouření. Závažnější problémy se nevyskytly. 

 

 

4. 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, pořady v televizi, knihy, časopisy, 

veřejně prospěšnou práci a další. 

 

Na DM pracovaly tyto kroužky: 

 keramický 

 malování na hedvábí 

 dovedných rukou 

 cvičení při hudbě 

 stolní tenis 
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8 žákyň navštěvovalo pravidelně individuální zájmové aktivity ve městě. 

 

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

DM. 

 

Besedy a přednášky: 

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

 Moje zdraví -  p. vychovatelka Špačková 

 Skupinové besedy – prevence proti negativním jevům  - zejména proti kouření. 

 Práce městské policie, -Městská policie 

 Přednáška gynekologa – péče o zdraví, prevence, sexuální výchova. 

 

Kurzy tance a společ. chování – 2. ročníky. 

Individuální kurzy autoškoly. 

 

Prezentace DM: 

 příprava a předvedení vánočního programu s módní přehlídkou pro obyvatele Domova 

důchodců v Nerudově ul. s předáním vyrobených dárečků - 8.12.2010 

 návštěva Dětského domova s vánočním programem a dárečky -8.12.2010 

 výroba keramických dárečků pro zaměstnance školy a DM 

 finanční sbírka pro humanitární organizaci „DUHA“- podpora tělesně postižených, sbírka 

proti rakovině, 

 výstavka výrobků, vytvořených žákyněmi DM - výzdoba chodeb DM 

 burzy škol 

 sportovní odpoledne v Dětském domově, hry, soutěže - 22.6.2011 

 

 Spoluúčast: 

 soutěže – Doteky módy – SŠDAM, Vápenice 1 – duben 2010 

 soutěž - Zlatá jehla – ART ECON, Prostějov – květen 2010  

 

Další akce: 

 oslava Mikuláše, pečení vánočních perníčků, výzdoba pokojů na Vánoce a Velikonoce 

 soutěž ve stolním tenise a ve volejbale 

 návštěva kin, divadla, výstav a koncertů. 

 

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

 

5. Údaje o dalším vzdělávání pedag. pracovníků 
 cyklus seminářů k inovativnímu vzdělávání vychovatelů - 4 vychovatelky 

 kurz keramických dovedností – 2 vychovatelky 

 sebevzdělávání – odborná literatura- 5 pracovnic 

 

 

6. Kontrolní a inspekční činnost 
Pedagogická. inspekce – samostatně na DM  nebyla provedena. 

Kontroly: BOZP, PO – čtvrtletně. 

 

7. Spolupráce DM s partnery 
Spolupráce byla dobrá s vedením všech škol, ze kterých byli ubytováni žáci na DM. 
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Snažili jsme se rovněž o častý kontakt s rodiči ubytovaných žáků - úvodní schůzka rodičů 

s vedením DM, telefonicky, písemně. 

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

Spektrum, s hvězdárnou, TJ Sokol Prostějov a DD. 

 

 

8. Plnění plánu oprav a údržby 

DM Palečkova 1: příprava na rekonstrukci budovy – započato březen 2011. 

DM Olomoucká: běžná údržba. 

 

 

 

 

. 
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Část XV 

 

Závěr  
 

     V tomto školním roce jsme se soustředili především na rozšíření vzdělávací nabídky školy. 

Byly nám schváleny dva nové studijní obory Multimediální tvorba 82-41-M/17 a Užitá malba 

82-41-M/01. Pro nové obory jsme vypracovali  školní vzdělávací programy. Při vypracovávání 

ŠVP jsme  úzce spolupracovali  s odborníky s daných oblastí, s grafickými studii, výtvarníky, 

architekty, fotografy, se specialisty  z oblasti ICT, ale také s SUPŠ v Uherském Hradišti a  AV 

centrem při UP Olomouc. Velkou pozornost jsme věnovali rovněž propagaci nových oborů na 

burzách škol a dnech otevřených dveří. 

     V souvislosti s novou nabídkou studijních oborů jsme rovněž požádali o změnu názvu školy. 

Od 1.2.2011 byl název Střední průmyslové školy, Prostějov, Vápenice 1 změněn na Střední škola 

designu a módy, Prostějov. Dalším krokem k posílení nové  idenity školy byla změna loga a v 

současné době dokončujeme i nové www stránky. 

    Rozšířením vzdělávací nabídky o výše jmenované obory se škole podařilo naplňovat inovační 

cíle, které jsou nezbytně nutné k udržení významného postavení mezi středními školami. 

     V zájmu školy je zachovat i tradiční obor Oděvnictví a obor Modelování a navrhování oděvů. 

V tomto školním roce se však obor Oděvnictví kvůli malému zájmu uchazečů nepodařilo otevřít. 

Tento obor se vyučoval pouze ve 2. – 4.ročníku. Dlouholetá tradice oděvnictví tak pokračuje 

oborem Modelářství a návrhářství oděvů. 

     Plnění jednotlivých cílů a úkolů daných zejména učebními plány a osnovami je na dobré 

úrovni. 

     Odborná a pedagogická úroveň učitelského sboru je základním předpokladem pro 

poskytování vzdělávání na vysoké úrovni. K tomu příznivě působí i materiální vybavení školy. 

Škola využívá finanční prostředky k dovybavení počítači  a dalšími pomůckami, které jsou pro 

naplnění profilu absolventa nezbytné. Výraznou podporu v tomto je i projekt Výuka v oděvnictví 

nově, atraktivně a moderně. V technických a investičních programech se škola zaměřuje na 

uvedení objektů, tříd a vybavení do souladu s potřebami výuky a příslušnými normami.   

     Ve školním roce byla nejvýznamnější z těchto akcí rekonstrukce domova mládeže na 

Palečkově ulici, která probíhala od března do srpna 2011.  

     Nejdůležitějším úkolem pro příští školní rok je zajistit kvalitní výuku a materiální vybavení 

pro nové obory. 

 

 

PhDr. Ivana Vaňková 

ředitelka SŠDAM 

 

 

 


