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

Střední škola designu a módy, Prostějov

Sídlo školy:

796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

47 922 061

IZO:

600015181

Zřizovatel školy:

Olomoucký kraj

Druh a typ školy:

střední odborná škola

Součásti školy a jejich IZO:
Odloučená pracoviště:

Domov mládeže
Školní jídelna

103031561
103219307

Domov mládeže a školní jídelna, Palečkova 1, 796 62 Prostějov
Sportovní areál, E.Beneše 2893, 796 01 Prostějov

Zařazení do sítě škol: 1.9.1996
Ředitelka školy:

PhDr. Ivana Vaňková

Telefon:

582 346 711, 582 346 722

Fax:

582 339 767

E-mail:

info@ssdam.cz

www:

www.ssdam.cz

Studijní obor:

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

Školská rada:

zřízena rozhodnutím Olomouckého kraje dne 1.1.2018

Modelářství a návrhářství oděvů
Užitá malba
Multimediální tvorba
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Charakteristika školy
Střední škola designu a módy, Prostějov je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.
Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 772 00 Olomouc. Zřizovací listina
byla vydána Olomouckým krajem s účinností od 1.7.2001, č.j.1617/2001.
Škola poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.
Od 1.1.2005 je součástí školy rovněž domov mládeže a školní jídelna.
Vedení školy
PhDr. Ivana Vaňková – ředitelka školy
Ing. Bc. Blanka Čechová – zástupkyně ředitelky školy
Školská rada
Školská rada při Střední škole designu a módy, Prostějov byla zřízena rozhodnutím zřizovatele
školy s účinností od 1.1.2018, má 6 členů. Ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona
č. 561/2004 Sb.
Členové školské rady:
Zákonní zástupci nezletilých žáků:
JUDr. Aleš Vašků
Petra Dvořáková

zákonný zástupce
zákonný zástupce

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

učitelka
učitelka

Zástupci zřizovatele:
Ing. Petra Koutná
Ing. arch. Ladislav Langer

manažerka firmy Koutný spol. s.r.o.
jednatel firmy CAD, Projekt Plus, s.r.o.
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Část II
Seznam studijních oborů a přehled učebních plánů, platnost ŠVP
Kód a název oboru vzdělání:
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
Název ŠVP:
Design oděvu
Dosažený stupeň vzdělání:
úplné střední odborné s maturitou
Délka a forma studia:
čtyřleté denní studium
Platnost od:
1.9.2015
Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu, platného od 1.9.2015. Design
oděvu vychází z RVP pro obor vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů, vydalo
MŠMT dne 28.6.2007 č.j. 12 698/2007 – 23.
Kód a název oboru vzdělání:
82-41-M/01 Užitá malba
Název ŠVP:
Užitá malba a design interiéru
Dosažený stupeň vzdělání:
úplné střední odborné s maturitou
Délka a forma studia:
čtyřleté denní studium
Platnost od:
1.9.2015
Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu, platného od 1.9.2015. Užitá malba
a design interiéru vychází z RVP pro obor vzdělání 82-41-M/01 Užitá malba, vydalo MŠMT dne
6.5.2009 č.j. 9325/2009-23.
Kód a název oboru vzdělání:
82-41-M/17 Multimediální tvorba
Název ŠVP:
Multimediální tvorba
Dosažený stupeň vzdělání:
úplné střední odborné s maturitou
Délka a forma studia:
čtyřleté denní studium
Platnost od:
1.9.2015
Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu, platného od 1.9.2015.
Multimediální tvorba vychází z RVP pro obor vzdělávání 82-41-M/17 Multimediální tvorba,
vydalo MŠMT dne 29.5.2008 č.j. 6 907/2008-23.
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Část III
Údaje o pracovnících školy
a/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Ředitelkou školy je od 1.1.2011 PhDr. Ivana Vaňková. Do funkce statutární zástupkyně byla
dne 1.1.2011 jmenovaná Ing. Bc. Blanka Čechová. Ve funkci výchovné poradkyně působí
Mgr. Klára Machová.
Ve školním roce 2017/2018 ve škole pracovalo metodické sdružení všeobecně vzdělávacích
předmětů – vedoucí Mgr. Alice Švalbová. V rámci uměleckých oborů byly koncipovány ateliéry,
které mají stejnou náplň jako metodická sdružení, tradičně se však na uměleckých školách
nazývají ateliéry. Ve školním roce 2017/2018 pracovaly na škole tři ateliéry, ateliér
multimediální tvorby pod vedením Mgr. MgA. Vojmíra Křupky, ateliér designu interiéru pod
vedením Mgr. art. Adély Janské a ateliér designu oděvu pod vedením Ing. Marie Kovalovské.
Na škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů. Do této funkce byla dne
1.9.2014 jmenována Mgr. Dagmar Maturová.
Celkové složení pedagogického sboru bylo ve školním roce 2017/2018 následovné: 9 učitelů
všeobecně vzdělávacích předmětů, 17 učitelů odborných předmětů. K celkovému počtu 26
kmenových učitelů bylo na výuku předmětu Ruský jazyk, Fotografie v praxi, Navrhování
oděvů, Design interiéru a Seminář modelové tvorby zaměstnáno 6 učitelů externě na dohodu
o provedení práce.
Na domově mládeže pracují 3 vychovatelky.
Na provozním úseku v roce 2017/2018 pracovala ekonomka školy, účetní a asistentka
ředitelky, 2 uklízečky, správce sportovního areálu, školník. Údaje o pracovnících domova
mládeže a školní jídelny jsou v kapitole Domov mládeže.
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b/ Údaje o kvalifikaci a pedagogické způsobilosti:
Příjmení, jméno, titul

Aprobace

Ve školním roce
2017/18 vyučoval/a

CJL, NJ

NJ

VŠ

1

AJ, ICT, odborné
předměty
výtvarné předměty

ICT, AJ

VŠ

1

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

VŠ

1

VŠ

1

odborné předměty MT PG, WEB

VŠ

1

odborné předměty DI

DI, NAV

VŠ

0,28

EKO

EK0, ICT, MR,AE, OBN

VŠ

0,61

výtvarné předměty

TCV, TPŘ, FK

VŠ

0,95

výtvarné předměty

TPŘ, VPŘ, TCV, SMHU

VŠ

1

CJL, NJ

CJL, NJ, AJ, DEJ

VŠ

1

výtvarné předměty,
DVK
MAT, FYZ

DVK, FK, ZT, VPŘ

VŠ

1

MAT, FYZ, ICT, ZEK

VŠ

1

odborné předměty DO TEC, HOD

VŠ

0,80

výtvarné předměty,
FK, AMT, PT
odborné předměty MT
výtvarné předměty
VPŘ, FK, RT

VŠ

0,95

VŠ

1

CJL, NJ

VŠ

1

odborné předměty MT PG, AMT, IMT, MPŘ

VŠ

1

VV, RJ

NAO, AJ, IM

VŠ

1

AJ

AJ

VŠ

0,95

odborné předměty DO TM, RT, HOD, SMOT

VŠ

0,85

TEV

TEV,ZEK, DEJ

VŠ

1

CJL, NJ

AJ

VŠ

0,95

odborné předměty

MOD, KOS, KMO, HOD

VŠ

1

odborné předměty DO TEC, HOD, PZ

VŠ

0,90

odborné předměty MT AMT, IMT, ANIM

VŠ

1

odborné předměty DO PG, MPŘ, KOS

VŠ

1

CJL, OBN

VP

VŠ

odborné předměty MT FP

SŠ

odborné předměty MT FP

SŠ

RJ

VŠ

výtvarné předměty

CJL, NJ. SCJL

Vzdělání Úvazek

Dohody

-------

odborné předměty DO SMOT, NAO

SŠ
5

odborné předměty DI

DI, NAV

VŠ

odborné předměty DI

NAV

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

Minulý školní rok
0

d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli
Tento školní rok
Nastoupil 0
Odešel

Minulý školní rok
2

na jinou
školu
0

mimo
školství
0

na jinou
školu
0

mimo
školství
1

e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných
Tento školní rok
Důch. věk 1
Nekvalif. 2

Minulý školní rok
0
2

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

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

Součástí školy je domov mládeže a školní jídelna. Údaje o pedagogických a nepedagogických
pracovnících těchto součástí školy jsou v samostatné kapitole.
V údajích o učitelích, kteří nastoupili, nejsou zahrnuti učitelé na dohodu.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Název semináře, kurzu
Microsoft Roadshow
DemoDays
Konference Erasmus + pro příjemce schválených
grantů
Konzultace se zástupcem vydavatelství MacMillan
Konzultační seminář k písemné práci MZ z cizího
jazyka - anglický jazyk
Cesty spolu – Osobnostní rozvoj učitele a umění
komunikace

Počet
Organizátor akce
pracovníků
1
Microsoft
1
Microsoft
DZS, Praha
1
1
3
1

Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ

1

Ekonomická revoluce

1

Moderní marketingové techniky

1

Výtvarno a marketing
Čtou a mají co?

1
1

Jak dosáhnout pozitivních vztahů

1

Němčina pro profesní uplatnění – cíle, metody a
materiály
Rétorika v praxi – umět jednat a mluvit s lidmi

1

Seminář – Sociálně osobnostní rozvoj učitele
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Současná ruština: triumf verbální svobody
Současná ruština a její proměny

1
1

Seminář metodiků prevence Prostějov

1

Setkání metodiků prevence

1

Školení – Školní maturitní komisař

1

Školení první pomoci

1

Obaly a odpady pro ped. ZŠ a SŠ Olomouc
Agrese a její šíření
Tělo Olomouc

1
1
1

1

MacMillan, Praha
NIDV, Olomouc
NIDV, Olomouc
Nakladatelství
EDUKO s.r.o.
Městská knihovna
Prostějov
Nakladatelství
EDUKO s.r.o.
Coworking, Olomouc
Descartes, Olomouc
Dialog, vzdělávací
agentura
Vědecká knihovna
Olomouc
Descartes, Olomouc
Dialog, vzdělávací
agentura
Descartes, Olomouc
Descartes, Olomouc
Pedagogickopsychologická
poradna
Olomouckého kraje
NZDM Podané ruce,
Prostějov
NIDV, Olomouc
Vzdělávací institut
Prostějov
Slůňákov, Olomouc
Descartes, Olomouc
ÚP Olomouc
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Distanční vzdělávání a zahraniční stáže
Anglický jazyk - ZŠ
Doktorandské studium
Další vzdělávání vedoucích pracovníků
Příprava školy na inspekci
Dopady Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR) ve veřejné správě
Odměňování pracovníků školství v roce 2018

Počet
Organizátor akce
pracovníků
CŽV PF UP v
1
Olomouci
Katedra výtvarné
1
výchovy PdF UP v
Olomouci
Počet
Organizátor akce
pracovníků
1
UP Olomouc
Campanus, Brno
1
1

Ochrana osobních údajů a GDPR? Nové nařízení EU

1

GDPR prakticky v prostředí škol a školských zařízení
Konzultační seminář pro management škol (maturitní
zkouška)

1

Seminář ke zvládnutí GDPR

1

Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve
škole

1

Školení mentorů ETA (2x)

1

Seminář KAP

1

Webinář – modul Komens

1

1

Raris, Karviná
Svaz účetních
Olomouc
TSM, Vyškov
NIDV, Olomouc
Bakaláři software
s.r.o., Pardubice
Descartes, Olomouc
Fullbrightova nadace,
Praha
kúOK Olomouc
Bakaláři software
s.r.o., Pardubice
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Část IV
Výsledky výchovy a vzdělání
Výchovné působení
a/ Prospěch žáků na škole
Počet žáků
a
b
1.
50
53
2.
57
48
3.
53
54
4.
51
53
Celk.
211
208
Pozn: a – minulý šk. rok

Prosp. s vyzn.
Prospělo
a
b
a
b
12
10
37
42
11
10
44
37
14
12
37
40
10
14
40
37
47
46
158
156
b – tento šk. rok

Ročník

Neprospělo
a
b
1
1
2
1
2
2
1
2
6
6

Opakuje ročník
a
b
0
0
0
1
2
2
0
2
2
5

b/ Vyloučení žáci a zameškané hodiny

Ročník
1.
2.
3.
4.
Celk.

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

Počet celkem
a
0
0
0
0
0

b
0
0
0
0
0

Pozn: a - minulý šk. rok

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

Z jiných
důvodů
a
0
0
0
0
0

b
0
0
0
0
0

Průměrný počet
zameškaných
hodin na žáka
a
b
109,8 161.3
140,7 141,4
220,4 164,6
149,1 176,3
155,0 160,9

b - tento šk. rok

c/ Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2016/2017
Počet žáků
51

Prospěli
s vyznam.
11

Prospěli
38

Neprospěli
2

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

Tento škol. rok
Počet
Procento
2
0,96%
4
1,92%

Minulý škol. rok.
Počet
Procento
1
0,4%
1
0.4%
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e/ Celkový počet neomluvených hodin
Tento školní rok
352

Minulý školní rok
471

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

Počet
přijatých

Počet
nepřijatých

60

30

30

22

14

8

6

9

54

16

38

3

13

60

76

14

48

Počet
přijatých

Počet
nepřijatých

1

1

2

1

1

2

Celkem
136
2. kolo přijímacího řízení
Obor:
Počet
přihlášených
Modelářství a
návrhářství oděvů
Celkem

Přijatých na
Počet
odvolání
odevzdaných
(autoremedura)
ZL
5
26

Přijatých na
Počet
odvolání
odevzdaných
(autoremedura)
ZL
0
1
0

1
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Celkový počet přihlášených žáků podle oborů:
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Celkový počet přijatých žáků podle oborů:
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Část V
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a o dalších
kontrolách
1) Okresní správa sociálního zabezpečení – kontrola proběhla 3.4.2017, kontrolovány
pojistné vztahy za období 1.7.2014 - 31.3.2017, drobné nedostatky odstraněny v průběhu
kontroly, ostatní bez závad.
2) Krajská hygienická stanice OK – kontrola domova mládeže dne 23.1.2017 – kontrola
hygienických požadavků na provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
- kontrola bez závad.
3) Krajská hygienická stanice OK - kontrola 24.1.2017 ve školní jídelně na domově
mládeže, kontrola hygienických předpisů při přípravě jídel, zjištěné závady odstraněny
do 31.1.2017, zápis o odstranění závad zaslán na KHS 1.2.2017.
4) Krajská hygienická stanice OK – kontrola plnění povinností (BOZP, zdravotní prohlídky
zaměstnanců, povinností dle Zákoníku práce - kontrola domova mládeže dne 6.4.2017) –
bez závad.
5) Státní okresní archiv - 3.7.2018 provedena kontrola archiválií určených ke skartaci na
základě skartačního návrhu školy.

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

Počet
75
63
4
1
4
x
1
x

Počet odvolání
0
31
0
0
0
0
0
0
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Část VII
1. Hodnocení oblasti výchovného poradenství ve školním roce
2017/2018
Na škole působí ve funkci výchovné poradkyně Mgr. Klára Machová, která má pro výchovné
poradenství vystudovanou požadovanou kvalifikaci.
Pro výchovné poradenství byl v srpnu 2017 zpracován rámcový plán, který byl podle potřeby
modifikován a doplňován. Jeho náplň byla ve školním roce 2017/2018 průběžně plněna.
V průběhu školního roku spolupracovala výchovná poradkyně s vedením školy, s třídními
učiteli, metodikem prevence, s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, s rodiči a
s dalšími institucemi a odbornými firmami.
Účastnila se setkání výchovných poradců prostějovských středních škol.
V rámci výchovného poradenství výchovná poradkyně nabízela žákům individuální konzultace
a pomoc, které se velmi osvědčily:
- při volbě studijního oboru na VŠ a VOŠ (Žákům 4. ročníku poskytuje výchovná poradkyně
poradenskou činnost pro volbu povolání. K tomuto účelu slouží nástěnka věnovaná
pomaturitnímu studiu ve 2. poschodí školy. Žákům 4. ročníku jsou předávány materiály
přicházející z VŠ a VOŠ a v případě zájmu jsou studentům poskytovány i speciální konzultace.
Také jsou studentům předávány informace týkající se pomaturitního vzdělávání, různých
jazykových kurzů atd. VP zjišťuje zájem žáků o studium na VŠ a VOŠ, je zodpovědná za
správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek na VŠ a VOŠ.);
- při výběru dalšího studia nebo pracovního pobytu v zahraničí;
- při řešení mimořádných osobních situací;
- při řešení aktuálních výchovných a vzdělávacích problémů;
- při volbě pracovního místa.
VP dále organizovala:
- dotazníkové šetření DOD;
- účast školy na burzách škol (Prostějov, Olomouc, Šumperk, Slavkov u Brna, Přerov);
- ve spolupráci s VP ZŠ náborové akce okresu Prostějov, Olomouc, Vyškov;
- dotazníkové šetření pro studenty - spokojenost s výukou předmětů MT, dotazníkové šetření pro
rodiče;
- účast žáků na přednáškách, besedách a divadelních představeních;
- účast žáků 3. ročníků na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus.
Tyto akce byly velmi úspěšné.
VP spolupracovala s třídními učiteli:
- projednávala pravidelně neprospívající žáky a navrhovala opatření na zlepšení prospěchu;
- vedla evidenci slabých žáků s diagnostikovanými poruchami učení;
- věnovala zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním;
- řešila kázeňské problémy a problémy žáků s neomluvenou absencí;
- řešila nevhodné chování žáků a porušení Školního řádu;
- upozorňovala na krátkodobou a vysokou absenci, ve většině případů žáci s vysokou absencí
měli následně i problémy s prospěchem;
- opakovaně řešila dodržování Školního řádu v souvislostí s omlouváním nepřítomnosti ve škole;
- tvořila PLPP a IVP;
- evidovala opravné zkoušky a doklasifikace.
V této oblasti jsou stále rezervy.
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VP ve spolupráci s vedením školy:
- konzultace v oblasti úprav Školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků a vzdělávání žáků.
Tato oblast byla úspěšná.
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2. Hodnocení oblasti činnosti metodika prevence sociálněpatologických jevů ve školním roce 2017/2018
Na škole působila ve školním roce 2017/18 na pozici metodika prevence Mgr. Dagmar
Maturová. Již druhým rokem studuje vzdělávací kurz pro školní metodiky prevence ,,250,,
v P – Centru v Olomouci.
V září byl vypracován MPP a plán akcí, který byl v průběhu roku průběžně plněn, ale také
doplňován a modifikován. Učitelé se se školní preventivní strategií seznámili prostřednictvím
mailu, v případě potřeby mají dokumenty spolu s pokyny MŠMT k prevenci rizikového chování
žáků umístěné a přístupné na serveru U ve složce Prevence Mt. Metodik prevence v průběhu
roku kontroloval schránku důvěry, kterou během školního roku nikdo nevyužil. Aktualizoval
nástěnku na chodbě školy, na které žáci mají aktuální informace, především kontakty na linku
bezpečí, NZDM, Prostějov. Organizoval preventivní programy pro jednotlivé ročníky.
Spolupracoval s učiteli na plnění cílů MPP, především s učiteli OBN, kteří žáky seznámili s
dopady drogové závislosti, projevy rasismu, xenofobie a intolerance, dopady gamblingu,
násilného chování, šikanování, s riziky spojené se sexuální výchovou, apod. Spolu s třídními
učiteli a výchovnou poradkyní sledoval metodik prevence chování problematických žáků,
věnoval zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním, sledoval zneužívání návykových
látek a ostatní deviantní chování. Vše je zaznamenáváno v písemné podobě za každou třídu
zvlášť.
Je zřejmé, že patologické jevy v souvislosti s užíváním návykových látek se nevyhnou ani
Střední škole designu a módy. V areálu školy je dodržován přísný zákaz kouření. V souvislosti s
užíváním ostatních návykových látek lze konstatovat, že situace na škole je pod kontrolou.
Problémy na škole řešil metodik prevence spolu s výchovnou poradkyní Mgr. Klárou Machovou
ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli. Společně s výchovnou poradkyní pořádá metodik
prevence pravidelná setkání, při nichž si předávají aktuální informace o dění ve škole.
Během školního roku 2017 – 2018 se všichni učitelé snažili ve svých předmětech plnit cíle
minimálního preventivního programu. Prostřednictvím aktivit v hodinách i mimo ně měli žáci
možnost se vzájemně poznat, byli vedeni k úctě k ostatním, spolupráci, zodpovědnosti,
komunikaci jak mezi žáky navzájem, tak mezi žáky a učiteli. Během školního roku se žáci
účastnili různých aktivit:
- soutěží, exkurzí, školních plenérů, praxí ve firmách, přednášek na Úřadu práce a setkání
s významnými osobnostmi, Sportovního dne, Zpěvů na schodech, Vánočního volejbalu,
sbírkových akcí na podporu těžce nemocných, školního Majálesu, zhlédli filmová a divadelní
představení, podíleli se na přípravě maturitního plesu a výstavy Start v kině Metro v Prostějově.
Pro první ročníky byl připraven adaptační kurz, vybraní žáci měli možnost jet na praxi do
zahraničí, každý žák musel na konci pololetí projít těžkou zkouškou - tzv. klauzurou, při níž
musí obhájit soubor autorských prací před odbornou komisí.
Ve škole je zavedeno setkávání zástupců tříd s vedením školy. Žáci zde mají možnost vyjádřit se
k situaci na škole nebo ve třídě a řešit případné problémy.
Analýza současného stavu
Největším problémem na škole je vysoká absence, neomluvené hodiny a záškoláctví. Tento
problém řeší třídní učitelé s výchovnou poradkyní Mgr. Klárou Machovou a s vedením školy.
V průběhu roku se také zjišťovalo klima třídních kolektivů a pocit bezpečí ve škole. Dle
výsledků se dá konstatovat, že SŠDAM představuje pro žáky bezpečné prostředí. Během roku se
řešilo několik případů (potíží) žáků. Obecně šlo o kouření marihuany, které nakonec nebylo
prokázáno, dále o nedostatečný mluvený projev 2 žákyň a další drobné případy.
Přednášky a besedy, filmy a další aktivity
Během školního roku proběhlo několik preventivních programů určených pro jednotlivé ročníky.
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První ročníky se zúčastnily besedy na téma Kyberšikana (Podané ruce, Prostějov), kde se žáci
dozvěděli o internetovém nebezpečí a jak mu čelit. (22.2.2018)
V říjnu 2017 proběhla beseda s Amnesty international o lidských právech pro 3. ročníky. Žáci
byli seznámeni s Všeobecnou deklarací lidských práv, beseda byla zaměřena na všeobecnou
toleranci ve společnosti a uvědomění, kdy jsou lidská práva porušována. (11.10.2018)
Třetí ročníky se zapojili do charitativních akcí Světluška (září 2017) a Fond Sidus (listopad
2017), finančně podporující handicapované a jinak znevýhodněné občany.
V prosinci 2017 se žáci druhých a třetích ročníků zapojili do akce Maraton psaní dopisů
s Amnesty International, kterou podpořili nespravedlivě vězněné a utlačované v různých zemích.
V říjnu 2017 bylo provedeno anonymní dotazníkové šetření u 2.- 4. ročníků. Cílem bylo zjistit,
zda se žáci ve škole cítí bezpečně. Bylo zjištěno, že žákům je ve škole dobře a vnímají ji jako
bezpečnou. Jen u pár případů je situace jiná vlivem absence přátel ve třídě a pocitu špatného
kolektivu. Po dotazníkovém šetření byla ve třídě provedena třídnická hodina na utužení vztahů a
uvědomění si rizik nevhodného chování k druhým.
První, druhé, třetí ročníky se 7.3.2018 zúčastnily besedy Prokrastinace v kině Metro. Žákům
akce připadala přínosná a zajímavá.
V červnu 2018 se měla konat preventivní akce Divadlo Fórum s protidrogovou tematikou (PPP,
Prostějov), ale bohužel se nepodařilo dohodnout vhodný termín. Program se pokusíme zajistit na
další školní rok.
Dotazníkové šetření na pocit bezpečí ve škole také proběhlo v květnu 2018 u prvních ročníků,
které se stačily v průběhu roku aklimatizovat. Závěry jsou stejné jako u 2.-4. ročníků. Většina
žáků vnímá školu/třídu jako bezpečný a bezproblémový prostor. Výjimečně se tam objevují žáci,
kteří to vnímají jinak vlivem absence přátel v třídním kolektivu. Ve třídě také proběhla třídnická
hodina.
Druhým rokem se škola zapojila do online Systému výkaznictví primární prevence na školách.
Pomocí formulářů pro třídní učitele jsme získali představu o výskytu patologických jevů na naší
škole. Závažnější problémy nebyly zjištěny. Vypadá to, že se ve škole nevyskytují problémy
s drogami (až na pár případů kouření cigaret, které ale probíhá mimo areál školy a jeho blízké
okolí), s šikanou nebo jinými patologickými jevy. V několika třídách se řešilo záškoláctví.
Školní metodik prevence se ve školním roce účastnil 2 setkání metodiků prevence v Prostějově,
které pořádala Vlasta Recová z PPP, Prostějov. Na těchto setkáních se seznámil s novinkami
v legislativě, s pokyny MŠMT, s dotačním řízením a organizacemi, které v Olomouckém kraji
pořádají preventivní akce.
Výchovná opatření
Ve školním roce 2017 - 2018 bylo uděleno několik výchovných opatření - a to především důtek
třídního učitele, důtek ředitelky školy za neomluvené hodiny. Některé kauzy řešila pouze
výchovná poradkyně Mgr. Klára Machová, viz její závěrečná zpráva.
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Část IX
Přehled pořádaných akcí ve školním roce 2017/2018
září

Adaptační kurz (1. ročník)
Charitativní akce – Světluška
Soutěž – Oděv a textil, Liberec 2017
Exkurze SDA Partyzánské, Slovensko (2.BO a 3.BO)
Divadelní představení – Finding Amerika: Gangsteři z našeho oddílu, divadlo
Point (3. a 4. ročník)
Výstava SŠDAM - stART VI, kino Metro
Festival ilustrací (4.A)
Exkurze Veletržní palác Praha (4.BO)

říjen

Přednáška – Lidská práva, Amnesty International (3. ročník)
Animační program, Duha Prostějov (2.A a 3.A)
Exkurze Tessiture Monti Czechia s. r. o. (1.BO, 2.BO, 3.BO)
Módní přehlídka – TOP STYL, Mohelnice
Exkurze Muzeum umění Olomouc (žáci semináře DU)
Den mobility, Olomouc (3.B)
Přednáška – Jdeme do knihovny (1. ročník)
Přednáška – k.H.Mácha – kníže čes. bás. (2.A)
Přednáška IRIS (1. ročník)
Turnaj pink-pong

listopad

Gaudeamus – veletrh vzdělávání, Brno (3. ročník)
Soutěž Oscar Ostrava
Florbalový turnaj
Burza škol Scholaris - Prostějov, Přerov, Šumperk, Olomouc
Burza škol – Slavkov u Brna
Exkurze galerie Náchod (3.BI)
Dny otevřených dveří SŠDAM
Projekt ERASMUS+ - Tvoříme společně - mobilita žáci, Finsko
Projekt ERASMUS+ - Tvoříme společně - mobilita učitelé, Finsko - Shadowing
na odborné SŠ v Espoo
Přednáška AVU, Praha (3.A, 4.A)
Přednáška SCIO, Praha (4.A)
Přednáška VŠ Scholastika, Ústí nad Labem (4.A)
Soutěž Mladý módní tvůrce, Jihlava
Soutěž – Po stopách literatury, Prostějov

prosinec

Přednáška – MgA. Radek Petříček – Kresba a malba (2.BI)
Exkurze – muzeum, Národní dům a radnice, Prostějov (3.B)
Exkurze – Architektura 2. pol. 20. st., Muzeum umění Olomouc (4.B)
Přednáška SCIO, Praha (4.B)
Přednáška Finsko (1. – 4. ročník)
Vánoční KIN-BALL (žáci 4. ročníků vs. pedagogové)
Vánoční vystoupení žáků - Zpěvy na schodech
Soutěž – O nejlepší knižní záložku
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leden

Talentové zkoušky
Přednáška o zahraničních výjezdech (3. a 4. ročník)
Reprezentační ples SŠDAM, Prostějov (Národní dům Prostějov)
Klauzurní den - Obhajoby klauzurních prací (1. - 4. ročník)
Přednáška – Archeologie, Prof. Bláha (2. ročník)
Exkurze firma Bernhardt Vrahovice (1.BO)
Přednáška VOŠ, Praha (4.A)
Překladatelská soutěž – cizí jazyky
Divadelní představení Klára 3847 (1. – 4. ročník)
Olympiáda ČJL
Exkurze TOPGAL, Šumperk (2.A, 3.A)
Anglický jazyk - školní kolo olympiády (výběr žáků)
Exkurze do interiérových center – ORESI, Koupelny Ptáček, Hanák, Creasia
Design (2.BI, 3.BI, 4.BI)

únor

Přednáška p. Kysučan – Cestování ve starověku(1. ročník)
Projekt – Z místa, kde žijeme, Praha
Lyžařský výcvikový kurz, Klepáčov (1. ročník)
Přednáška – Kyberšikana (1. ročník)
Přednáška – Etiketa v zaměstnání (3.A)
Přednáška p. Vlachová – Magnolie, Prostějov (1.BO, 2.BO, 3.BO)

březen

Exkurze – Ostrava (1.BI, 2.BI, 3.BI, 4.BI)
Přednáška – Jak vyhrát boj s prokrastinací (2. a 3. ročník)
Přednáška – Jak funguje a jak na nás působí reklama (2.A)
Projekt – Finové ve škole
Exkurze Vault 42, Olomouc
Turnaj badminton
Divadelní představení – Petr a Lucie (1. – 4. ročník)
MISS Olomouckého kraje, BEA Centrum Olomouc
Pedagog Olomouckého kraje, RCO
Výstava – Blanka Matragi, Obecní dům Praha (účast žáků a pedagogů)
Soutěž – Mladá kamera Uničov
Den učitelů, Prostějov
Soutěž - Wolkerův Prostějov

duben

Předkolo soutěže Doteky módy
Finálový galavečer soutěže Doteky módy 2018
Pořad o Bibli (1. a 2. ročník)
Přednáška – Zaměstnání a prezentační dovednosti (1. ročník)
Poznávací výlet Vídeň
Přednáška – Autorské právo (3.A)
Přednáška - p. Havlík – Koncept a malba (1.BI, 2.BI, 3.BI)
Přednáška – Spotřebitelské právo (2.A)
Přednáška – Nebojte se Shakespeara (knihovna Prostějov)
Projekt – Ukliďme si Česko

květen

Majáles 2018 (1. – 4. ročník)
Soutěž – Umělecké střevo, Ostrava
Sportovní den (1.-3. ročník)
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Exkurze Merta, Brno (1.BI, 2.BI, 3.BI)
Filmové představení – Vincent (1. – 3. ročník)
Odborné stáže Erasmus+ - Anglie, Irsko, Španělsko
Přehlídka školy – Hedvábení, Moravská Třebová
Souvislá provozní praxe (2. a 3. ročník)
Fotografický plenér (2. ročník)
Malířský plenér (2. ročník)
Projekt - Smart city - Výmalba trafostanice EON Prostějov (vítězný návrh)
Výmalba dětského hřiště
Beachvolejbalový turnaj
Exkurze – botanická zahrada (1. ročník)
červen

Výstava prací žáků – Informační centrum, Prostějov (4. ročník)
Výstava prací oboru Multimediální tvorba – městská knihovna Prostějov
Klauzurní den
Přednáška – Mediální výchova (1. a 3. ročník)
Exkurze Moravské divadlo Olomouc (1. - 3. ročník)
Přednáška – Úřad práce (3. a 4. ročník)
Exkurze Olomouc (1. a 3. ročník)
Přednáška a pozorování Slunce, PV hvězdárna (1. ročník)
Exkurze – Čechy pod Kosířem
Exkurze – Bioplynová stanice, Určice (2.A)
Školní výlety (1. – 3. ročník)
Prezentace projektů – Finsko 2017, Erasmus+ 2018
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Část X
A/ Zpráva o činnosti ateliéru Design oděvu, školní rok 2017/18
Atelier designu oděvu se setkává na schůzkách metodického sdružení a na pracovních schůzkách
podle aktuálních potřeb. V průběhu roku zajišťuje reprezentaci školy ve formě módních
přehlídek, podporuje účast žáků na soutěžích, pořádá exkurze, semináře a setkání žáků
s osobnostmi a odborníky z oděvní branže.
Partneři SŠDAM a sponzoři věnovali i v letošním roce škole zbytkový materiál a nitě na cvičné
práce pro výuku v HOD, NAO, SMOT, RT. Byly to fy Buxton PICKLES, s.r.o. a Cíl, výrobní
družstvo.

Spolupráce s designery obuvi, SOŠ v Partizánském
Dne 12.9.2017 se žáci a učitelé SŠDAM oboru Modelářství a návrhářství oděvů zúčastnili
exkurze do slovenského města Partizánske. Cílem setkání bylo navázání kontaktů se studenty
SOŠ z oboru Designu obuvi a vytváření společných projektů s možností vzájemných setkání a
prezentací.
V prostorách Střední odborné školy se studenti seznámili s výukou oboru designu obuvi, setkali
se se žáky školy přímo ve výuce a mohli si prohlédnout práce a tvorbu zejména maturantů.

Posléze žáci SŠDAM navštívili výrobní prostory firmy ZDA, která je v současnosti
pokračovatelem tradice výroby bot, původně byla založena ještě věhlasnou firmou BAŤA.
Průvodcem po výrobních halách byl ředitel firmy Milan Foltán, který svým zajímavým
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výkladem a znalostí oboru velmi zaujal všechny přítomné a ochotně odpověděl i na jejich
dotazy, podpořil myšlenku spolupráce žáků obou škol. Vyjádřil ochotu vyhotovit vhodné boty k
modelovým kolekcím oděvů a spolupracovat na rozšíření kontaktů obou škol.

Obě školy se dohodly na dalším setkání na půdě SŠDAM a na rozvíjení kontaktů v oblasti
studentské tvorby.
K setkání v Prostějově došlo v únoru, studenti SOŠ z Partizánského vytvořili doplňky, kabelky a
batohy k modelům studentů SŠDAM, které byly předvedeny na galavečeru Doteky módy.
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Exkurze do firmy Tessitura Monti Cekia s.r.o. Studenec u Horek
Dne 17. 10. 2017 se studenti SŠDaM, oboru Modelářství a návrhářství oděvů 1. - 3. ročníku
zúčastnili exkurze do výrobních prostor firmy Tessitura Monti Cekia s.r.o. se sídlem ve Studenci
u Horek. Firma se zabývá tkaním režných bavlněných textilních tkanin zejména pro výrobu košil
a její produkce je určena pouze pro italský trh.
Průvodkyní výrobních prostor byla absolventka prostějovské Střední průmyslové školy oděvní
Ing. Věra Vaňoučková. Prohlídka tkalcovny za plného provozu byla nezapomenutelným
zážitkem pro všechny zúčastněné.
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Soutěž Textil & oděv Liberec 2017
Ve čtvrtek 21. 9. 2017 hostilo město Liberec zástupce středních škol České a Slovenské
republiky s oděvním a textilním zaměřením. Soutěž Oděv a textil Liberec 2017 aneb Bez textilu
by nebylo oděvu, se tradičně koná v moderních prostorách Technické univerzity. SŠDAM měla
zastoupení ve dvou kategoriích a to v kategorii LUXUS A RYZÍ ŽENSKOST, kde svou tvorbu
prezentoval Adam Grmolec ze 3. ročníku. V kategorii NEPOVINNÁ ČETBA soutěžily se svou
kolekcí Alžběta Kotková a Eliška Drtilová ze 4. ročníku oboru Návrhářství a modelářství oděvů.
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Přehlídka modelů na vernisáži výstavy START VI
V závěru září se již tradičně uskutečnila výstava prací žáků SŠDAM s názvem START VI.

V rámci vernisáže výstavy představili svou tvorbu i žáci oboru Design oděvu

Burza škol v Prostějově
Prostějovská burza škol se v letošním roce konala 9. listopadu ve Společenském domě, SŠDAM
se tradičně představuje kromě stánku také přehlídkou maturitních a klauzurních prací žáků
z oboru Design oděvu, modely předvádí zejména studentky prvního ročníku.

Soutěž MMT ČR 2018 Jihlava
Mladý módní tvůrce je soutěž středních škol, které se účastní všechny střední školy se
zaměřením na oděv nebo doplňky v rámci České republiky. Letošní 29. ročník proběhl ve čtvrtek
30. listopadu v zasněžené Jihlavě, soutěžily studentky čtvrtého ročníku Designu oděvu za
podpory spolužáků z Designu interiéru, kteří jim z hlediště fandili. SŠDAM měla zastoupení ve
čtyřech kategoriích. V hlavní kategorii Volná mladá móda s tématem MINIMALISMUS získaly
budoucí maturantky Designu oděvu s kolekcí Tough první místo. První příčku odsadily také
kategorii Společenských oděvů s tématem CHARLESTON 30. LÉTA s kolekcí Black fringe.
V kategorii KOLÁŽE, POTISKY, která měla nejvyšší počet soutěžících, získaly s modelem
Possibilities druhé místo a ve SPORTOVNÍCH ODĚVECH přivezly studentky do Prostějova
třetí místo s kolekcí Neonrain.
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V kategorii Společenských oděvů s tématem Charleston
obsadila kolekce Black fringe první příčku

Návštěva z Kanady
V pondělí 8.1.2018 se uskutečnila beseda studentů třídy 3.B oboru Design oděvu s absolventkou oděvní
průmyslovky v Prostějově, paní Ludmilou Klimešovou, která vyučovala 35 let na oděvní škole v Montrealu a
studentům o této prestižní kanadské škole vyprávěla. Na oplátku jí žákyně naší školy předvedly modely, které
vytvořily v rámci svých klauzurních a maturitních prací. Paní Ludmila Klimešová ocenila nejen jejich modelové
řešení, ale také profesionální zpracování oděvů.
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Obhajoby klauzurních prací první pololetí šk. roku 2017/18
Se závěrem prvního pololetí školního roku 2017/18 přichází klauzurní den, žáci Designu oděvu
představují své závěrečné práce pedagogům, spolužákům a hostům, kteří se přijdou podívat na
jejich zhotovené modely a portfolia s výtvarnou dokumentací.

Závěrečnou práci obhajuje Adam Grmolec, 3. ročník

Obhajoba klauzurní práce, Barbora Mrázková, 3. ročník
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Obhajoba klauzurní práce Sophie Klímové, 4. ročník, téma Sportovní oděvy

Saka na míru – návštěva fy BERNHARDT Fashion
Dne 26.1.2018 se žáci 3.B oboru Design oděvu podívali, jak se hotoví oděvy, které se
objednávají na dálku, ale šijí se na míru u firmy BERNHARDT Fashion, sídlící v Prostějově –
Vrahovicích. Obchodní ředitel firmy Ing. Jindřich Koryčan je provedl výrobními prostorami, kde
se zhotovují pánská saka na míru ve špičkové kvalitě. Zároveň přiblížil žákům jejich filozofii
podnikání, seznámil je s jejich technologickými postupy a speciálními požadavky zákazníků.
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Doteky módy 2018
Konec dubna patří tradičně soutěži Doteky módy, soutěži mladých módních tvůrců ze středních
škol s oděvním zaměřením z České republiky, ale i jednotlivcům, kteří se přihlásí. Vítězství
slavila SŠDAM, čtveřice studentek čtvrtého ročníku sestavila kolekci ze svých maturitních prací,
které byly právě dokončeny. Porota s předsedkyní Liběnou Rochovou ji ocenila příčkou
nejvyšší.

Vítězná kolekce Doteků módy 2018

31

Přehlídka návrhářky Šárky Bosákové zakončila galavečer Doteky módy 2018 v Národním domě

Spolupráce se zaměstnavateli – Disting, Dukovany
Firma Disting se zabývá textilní a sériovou výrobou pracovních oděvů pro zaměstnance
jaderných elektráren a jiných energetických provozů.
Majitelka a jednatelka firmy ing. Marie Cafourková nabídla možnost praxe, prázdninové brigády
i stálého pracovního poměru pro žáky SŠDAM z oboru Návrhářství a modelářství oděvů.
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Den matek v Národním domě
Setkání seniorů u příležitosti Dne matek se uskutečnilo 10. 5. 2018 v prostorách přednáškového
sálu Národního domu. SŠDAM přispěla přehlídkou modelů, sestavenou z oděvů ze školní
modelové dílny.

Festival Hedvábení v Moravské Třebové
Textilní jarmark s názvem HEDVÁBENÍ proběhl dne 12. 5. 2018 v Moravské Třebové přímo na
náměstí. Pozvání účasti na programu dostala i SŠDAM Prostějov.
Drobní výrobci nabízeli nejrůznější textilní výrobky a to nejen šité a pletené, ale i háčkované,
tkané, plstěné, vyšívané anebo na látku malované. Jarmark doprovázely módní přehlídky a
koncerty. SŠDAM se představila ve dvou přehlídkách s ukázkou studentských prací oboru
Design oděvu.
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Návštěva firmy Draps – sportovní a vycházkové oděvy z pletenin
Jak to chodí ve výrobní firmě se sportovním oblečením se mohli na vlastní oči přesvědčit
studenti oboru DO, kteří se dne 18.5.2018 zúčastnili exkurze do firmy Draps v Olomouci. Tato
česká firma se zabývá výrobou sportovního a vycházkového oblečení z pletenin. Studenti měli
možnost projít všemi fázemi předvýrobních činností i vlastní výroby a k tomu získat mnoho
zajímavých informací pro budoucí uplatnění.
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„Jsme z jedné planety 2“ ve Velké Bystřici

O kořenech stromů, ale především o kořenech lidských, o lidech z celé planety, kteří trvale žijí
v České republice, scházejí se každý rok v zámeckém parku, kde před čtyřmi lety zasadili
stromy…o tom byl 9. červen ve Velké Bystřici.
Do zámeckého parku přijeli zajímaví designéři nejen z České republiky, představili všem
návštěvníkům své práce a někteří i zajímavé workshopy. Procházkou kolem celého parku bylo
možné obdivovat jejich práci nebo si některé věci sami vyzkoušet, např. malování na sklo,
vázání kytek, věnečků do vlasů, náramků z květů…
Studenti 3. ročníku SŠDAM Prostějov z oboru Design oděvu vytvořili pod vedením návrhářky
Yvony Leitner modely, inspirované příběhy těchto cizinců. Módní přehlídka byla vyvrcholením
designové části celého dne. Přehlídku patnácti modelů, inspirovaných příběhy cizinců nebo
zeměmi, ze kterých pocházejí, moderoval a komentoval Aleš Procházka, principál divadla Point.
V areálu parku probíhal také celodenní piknik, stánky se specialitami, sladkostmi nebo domácími
drinky vytvořily všem zúčastněným příjemné zázemí.
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Maturitní práce žáků oboru Návrhářství a modelářství oděvů
Témata maturitních prací ve šk. roce 2017/18
1. Vrstvení
2. Inspirační zdroj – ikona módy
3. Kontrast

Ukázka maturitních prací

Alžbět

Tereza

Martina Stoklásková, Inspirační
zdroj-ikona módy, Valentino

Martina Piňosová, Inspirační zdrojIkona módy, Karl Lagerfeld
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Kristýna Šmídová, Kontrast

Sophia Klímová, Vrstvení

Práce na téma Vrstvení

Eliška Drtilová, Vrstvení
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Klauzurní den
K závěru školního roku patří obhajoby klauzurních prací za druhé pololetí. Žáci třetího ročníku
představili své modely a portfolia s výtvarnou dokumentací z Navrhování oděvů, seznámili
učitele, spolužáky a hosty s konceptem i výsledkem své práce. Žáci nižších ročníků představili
své výrobky z Hotovení oděvů, které šijí převážně na sebe.

Obhajoba klauzurní práce, Adam Grmolec
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Závěrečné exkurze
V posledním týdnu školního roku měli žáci možnost navštívit v rámci výletů a exkurzí firmu
MODĚVA KONICE, kde je modelárnou provedla předloňská absolventka oboru Design oděvu
Natálie Karlíková, která se úspěšně věnuje i vlastní tvorbě, a také firmu MPP MENS
PRODUCTION PROSTEJOV, s.r.o., výroba pánské konfekce. Žáky provedl absolvent naší
školy Bc. Jakub Kvíčala, který vystudoval obor oděvnictví, dnes úspěšně podniká v tomto oboru.
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B/ Zpráva o činnosti ateliéru Design interiéru,
školní rok 2017/2018
Maturitní zkouška
V letošním roce měl ateliér Užité malby SŠDAM své čtvrté absolventy. Odborná část maturitní
zkoušky se skládala z teoretické zkoušky z Dějin umění, praktické zkoušky z předmětu
Technická cvičení – praxe a nepovinné maturitní práce s obhajobou z předmětu Design interiéru.
V průběhu praktické maturitní zkoušky žáci prokázali, že jsou schopni převést teoretické i
praktické znalosti získané v jednotlivých odborných předmětech do praxe. Všichni maturanti
úspěšně splnili zadání a odevzdali plnohodnotné malířské soubory prací na zadané téma Mimo
kontrolu. Nepovinná maturitní zkouška s obhajobou ukázala, že zájem o design interiéru je
značný. Nepovinnou maturitu si zvolila většina studentů a všichni splnili úspěšně. Je potřeba
ocenit průběh i výsledky prací. O jejich kvalitě svědčí mimo jiné i kladná hodnocení oponentek praktikujících architektek.
Talentové zkoušky
V letošním roce opět proběhly talentové zkoušky na obor Užitá malba úspěšně a bez obtíží.
Klauzury
Prezentace klauzurních prací proběhly dle očekávání. Většina žáků své práce úspěšně obhájila.
Mnohé z klauzurních prací budou prezentovány veřejnosti na výstavě StART VII, plánované na
září r. 2018, spolu s vybranými pracemi z praktické maturity.
Výstavy
Ateliér Užité malby pořádal nebo spolupořádal v letošním školním roce několik výstav: tradiční
StART VI v galerii kina Metro 70, dále výstavu maturitních prací v Galerii Infocentra města
Prostějov.
Soutěže
Studenti naší školy se zúčastnili několika soutěží. Těmi největšími byly:
Oskar Ostrava 2017, Cena nadace Jana Pivečky 2018, soutěž Jindřicha Halabaly.
Plenéry
Jako každý rok i letos se žáci 2. ročníku oboru Malba a design interiéru zúčastnili školního
plenéru v Pavlově. Během jednoho týdne měli žáci za úkol vytvořit soubor prací (maleb, kreseb)
přímo v krajině. Každý den měli žáci stanovený program. První den pracovali přímo v Pavlově,
druhý den se vydali na Dívčí hrady, odkud byl krásný pohled na pálavskou krajinu, třetí den
malovali u vodní nádrže Nové mlýny a poslední den se vydali do nedalekého Mikulova.
V Mikulově v dopoledních hodinách pracovali na Svatém kopečku, po obědové pauze se pak
přesunuli do zámeckého areálu. Pátek byl pak věnován úklidu chatky, kde jsme byli ubytovaní a
přípravě na cestu. Žáci po celý týden pilně pracovali a vytvořili ucelený soubor prací, které
pedagogický dohled průběžně hodnotil.
První ročník absolvoval plenér v Prostějově a okolí pod dozorem výtvarných pedagogů.
Výstupem z plenéru prvních ročníků byly kresby hodnocené jako součást klauzurní práce.
Praxe
Praxe třetího ročníku oboru Užitá malba absolvoval povinnou praxi ve firmách. V tomto roce
proběhly praxe bez jediného problému. Většina žáků absolvovala praxi ve firmách, které sami
oslovili. Ti, kteří měli problém si praxi zajistit, byli nasměrováni do firem, se kterými škola
dlouhodobě spolupracuje.
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V rámci projektu šablony byla navázána spolupráce se Základní školou Palackého, Prostějov. Na
základě jejich poptávky na výmalbu zdi u sportoviště na ulici Dykova v Prostějově byla mezi
žáky 3. ročníku ateliéru Užitá malba a design interiéru vyhlášena soutěž na tvorbu návrhu pro
malbu dvou částí zdi. Žáci byli seznámeni s prostorem a dodali své návrhy. Z těch vybrali
pedagogové školy ve spolupráci se zadavatelem vítězný návrh Alexandry Štoplové. Realizace
projektu byly diskutovány s vyučujícími školy i externími odborníky, tak aby výsledek co
nejvíce odpovídal zadání a požadavkům ZŠ Palackého. Skupina pěti studentek malbu realizovala
v týdnu od 21. do 25. května, čímž naplnily jeden týden své odborné praxe. Možnost podílet se
na tomto projektu byla žákům nabídnuta jako alternativa k praxi ve firmách a byla určena hlavně
pro žáky, kteří více směřují k malbě. Celý projekt proběhl úspěšně, zadavatel byl s prací
spokojen a rovněž žákyně hodnotí tuto zkušenost jako přínosnou.

Organizace školních exkurzí, výstav a účasti studentů v soutěžích, na kterých se podíleli
pedagogové oboru Užitá malba (Adéla Janská, Magdalena Adámková Turzová, David
Jedlička a Dagmar Maturová)
9/2017 se již tradičně uskutečnila výstava prací žáků SŠDAM s názvem START VI v prostorách
kina Metro 70 v Prostějově. Na přípravě celé akce se podíleli pedagogové všech oborů SŠDAM.
Výstava StART VI

Výstava StART VI
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10/2017 – vyhodnocení soutěže Oskar Ostrava 2017 – přihlášené práce našich studentek
zvítězily ve všech kategoriích (1. místo v kategorii Figura – Veronika Kvetovská, 1. místo
v kategorii Krajina - Karolína Čopjanová, 2. místo v kategorii Zátiší – Nikola Francová, 2. místo
v kategorii Architektura – Sabina Kladivová). Přípravu a tvorbu vítězných prací vedli
pedagogové oboru Užitá malba.

Veronika Kvetovská

Sabina Kladivová

43

11/2017 – studenti 4. ročníku oboru Užitá malba uskutečnili v rámci předmětu Technická cvičení
projekt výmalby v Lomené Galerii v Olomouci, alternativním galerijním prostoru v průchodu
naproti budově Muzea umění v Olomouci. Jednalo se o exteriérovou malbu s námětem Dantovy
Božské komedie.
Práce v rámci výuky byla vedená M. Adámkovou-Turzovou.
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Výmalba v Lomené Galerii v Olomouci

3/2018 – cesta do Ostravy se studenty oboru Užitá malba na výstavu Hledání hranic malby.
"Společný projekt pedagogů, absolventů a studentů malířských ateliérů Vysoké školy výtvarných
umění v Bratislavě a Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě reaguje na často přítomné
otázky spojené s hranicemi malby v současném postmediálním prostředí." Paralelně s touto
výstavou probíhala v Dole Michal v Ostravě také výstava malířky a vedoucí našeho oboru Adély
Janské Pro tebe klid, kterou studenti zhlédli také. Zároveň si mohli prohlédnout interiéry a
exteriéry kulturní památky Dolu Michal. Akci zorganizovali: M. Adámková-Turzová,
D. Jedlička a A. Janská.
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Důl Michal, Výstava Adély Janské
5/ 2018 se uskutečnila cesta do Brna se studenty 1. – 3. ročníku oboru Užitá malba. Studenti zde
zhlédli výstavu malíře Jana Merty nazvanou Návrat ve Fait Gallery. Seznámili se tak s tvorbou
jednoho z předních současných umělců zabývajícího se médiem malby. Akci organizovali M.
Adámková-Turzová a D. Jedlička.
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6/ 2018 proběhla vernisáž výstavy maturitních prací studentů oboru Užitá malba v regionálním
informačním centru města Prostějova. Výstava nazvaná Mimo kontrolu potrvá do 27. 6. 2018.
Výstavu zahájila třídní učitelka Pavla Kukalová, na organizaci se podílela Magdalena
Adámková-Turzová.

5/2018- praxe 1.BI zaměřené na tvorbu návrhů interiérového designu (regál, židle, bota, svítidlo,
váza) (28.5.-1.6.2018)
6/2018 účast Dity Šebestové z 1.BI na soutěži Cena nadace Jana Pivečky 2018 v kategorii Funny
shoes (vyhodnocení proběhne o letních prázdninách)
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Soutěž o cenu Jana Pivečky 2018 v kategorii Funny shoes- účast Dity Šebestové (1.BI)
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C/ Zpráva o činnosti ateliéru Multimediální tvorba,
školní rok 2017/2018
Talentové zkoušky
V letošním roce se ateliér Multimediální tvorby v součinnosti s dalšími ateliéry velmi aktivně
prezentoval na sociálních sítích. Velmi úspěšná byla elektronická reklamní kampaň, která měla
pozitivní vliv na počet přihlášených. Z toho důvodu bylo letos opravdu z čeho vybírat. Talentové
zkoušky měly nejvyšší úroveň za posledních několik let.

Maturitní zkouška
Odborná část maturitní zkoušky se skládala z teoretické zkoušky z Dějin umění, praktické
zkoušky a maturitní práce s obhajobou.
Praktickou maturitní zkoušku zvládli všichni maturanti s velkým přehledem. Výstupem je
množství kvalitních grafik, které byly prezentovány v rámci výstavy maturitních prací. Tématem
zkoušky byla reklamní kampaň kavárny.
Obhajoba maturitních prací probíhala v prostorách kina Metro 70. Dopolední blok byl věnován
obhajobám videí a animací v hlavním promítacím sále, odpoledne se odehrávalo ve foyeru.
Prezentace a obhajoba prací byla veřejná. Diváci mohli kromě videí a animací vidět výstupy
z výtvarných akcí, autorské knihy, objekty a projekce.
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Klauzury
Ateliér Multimédia pořádá klauzurní dny ve dvou termínech - zimním a letním. Zadání se liší
ročník od ročníku: první ročníky prezentují v pololetí kresbu zátiší, ve druhém pak vystavují své
výstupy z kreslícího plenéru. Druháci obhajovali nejdříve návrhy a realizace obalového designu,
na konci školního roku se pak věnovali práci na volném objektu – instalaci. Třetí ročníky se
tradičně prezentují tvorbou animovaných filmů a čtvrťáci prezentují krátké filmy – v tomto roce
změřeny na reklamu. Většina žáků své práce úspěšně obhájila. Některé klauzury putovaly nebo
poputují na soutěže designu / filmu a většinu z nich budeme dále prezentovat na následující
podzimní výstavě Start VI.

Hana Dokoupilová / artefakty

Kristýna Dvořáková, obalový design
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Výstavy
Už tradičně zahajovala školní rok výstava stART s pořadovým číslem 6. Kromě tradičních maleb
kreseb, obrazů a grafik bylo možné vidět i hodinový blok filmů a animací. Ten byl promítán
v hlavním sále kina Metro 70. Díky tomu bylo možné skutečně nahlédnout na všechny výtvarné
disciplíny, kterými se ateliér Multimédia zabývá. Vernisáž výstavy byla znovu ozvláštněna
skvělou módní přehlídkou atelieru Design oděvu. Díky všem těmto faktorům jsme mohli přivítat
opravdu velké množství zájemců o umění a o dění na SŠDAM Prostějov.

Kulturní klub Duha přivítal na podzim výstavu studentů ateliéru Multimédia, kteří prezentovali
vlastní volnou výtvarnou tvorbu. K vidění bylo nejen to, na čem studenti pracují ve škole, ale i
jejich práce, které vznikají mimo půdu školy.
Výstavním projektem, který už se stává rovněž tradicí, je prezentace maturitních prací
v prostorách kina Metro 70. Veřejné obhajoby proběhly dne 21. 5. 2018. Výstava grafických
prací našich čerstvých absolventů byla k vidění ještě další měsíc. Vzhledem k hojně
navštěvovaným prostorům kina ji tak mohlo vidět nestandardně velké množství diváků.
Studenti ateliéru prezentovali své práce v rámci několika dalších přehlídek a soutěží pořádaných
jinými institucemi, než je naše škola. Nejvýznamnějšími přehlídkami je soutěž Studentský
design v Českém Krumlově a festival Mladá kamera v Uničově. Více v sekci „soutěže“ a
„projekty“.

Soutěže
Studenti naší školy se zúčastnili několika výtvarných soutěží.
Největšího úspěchu dosáhli studenti na festivalu Mladá kamera v Uničově: Maria Lopatyuk
získala třetí cenu v nejprestižnější kategorii filmařů do třiceti let za snímek Tearing the soul,
který autorka natáčela na Sibiři. Druhou cenu v kategorii amatérského filmu do dvaceti let
získala Nela Kubíčková za film Mohelnice. V kategorii animovaných filmů získala druhou cenu
52

absolventka Tereza Šulajová za film Slabikář a Nela Kubíčková byla třetí z animovaným filmem
Deja vu.

Mariy Lopatyuk Tearing the soul
Na prestižní soutěži Studentský design, organizované Asociací středních uměleckých škol uspěla
absolventka oboru Multimédia Kristýna Kvapilová, která v kategorii animovaného filmu získala
třetí místo. Hned za ní, na místě čtvrtém, se umístila Marcela Menclová s filmem The Janitor.

Marcela Menclová, The Janitor

Projekty
Trafostanice pro E-on
Zatímco v minulém roce realizoval ateliér výmalbu jedné trafostanice, v letošním roce projevili
E-on a město Prostějov zájem o realizaci autorské grafiky našich studentů na dvou budovách.
Grafický návrh obou zpracovala studentka Kamila Fomina. Obě stavby byly malovány v rámci
studentské praxe na přelomu měsíce května a června. První z nich je k vidění na ulici E. Valenty,
druhá na Švýcarské. Slavnostního předání se účastnili zástupci školy, studentů, města Prostějov a
firmy E-on.
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Z místa, kde žijeme
Studentky Lenka Balusová a Kamila Fomina ze třetího ročníku se účastnili projektu Z místa, kde
žijeme. Projekt pořádá organizace Jeden svět na školách a konal se v prostorách knihovny
Václava Havla. Projekt studenty obohatili autorským dokumentárním filmem Janský,
pojednávajícím o krušném osudu majitele významné cukrárny, která byla komunisty násilně
zestátněna. Na projekt dohlížel kolega Jakub Vašíček.

Filmy - promovidea - multimediální podpora
Nejvýznamnějším počinem v této oblasti je patrně kompletní elektronická prezentace v podobě
reklamy, kterou se škola propagovala v měsíci říjnu a listopadu na sociálních sítích a webech.
Inzeráty ve více než 80 různých podobách byly směřovány přímo na vybranou cílovou skupinu.
Pravidelná aktualizace nového školního webu, facebookových profilů školy a ateliéru
multimédia je v letošním roce již samozřejmostí.
Už tradičně multimediálně zaštiťujeme školní i mimoškolní projekty. Pořizujeme videozáznamy,
fotodokumentaci. Kromě dokumentace běžných akcí (klauzurní dny, sportovní dny atp.)
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pracoval ateliér i na velkých školních akcích. Vytvořili jsme reklamu, grafiku. promovideo, foto
a videozáznam k Dotekům módy, veškeré podklady a záznamy ze StARTu a dalších výstav.

Web
Po několikaměsíčním úsilí se konečně povedlo zprovoznit nový a současný web školy. Autorem
koncepce i grafického návrhu je ateliér Multimédia SŠDAM. www.ssdam.cz
Atelier multimédia aktivně spravuje profil atelieru na FB:
https://www.facebook.com/ateliermultimediassdam
a Youtube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCUNoPsaZxtDOdAucxKlPTWw
a FB profil školy:
https://www.facebook.com/ssdesignuamody/?ref=br_rs

Stáž finských studentů a pedagogů
Atelier se aktivně podílel na organizování programu pro finské stážisty. Dva studenti multimédií
a jejich pedagogové trávili v Prostějově několik dní (v případě studentů týdnů).
Amira a Sami v rámci projektu natočili dokument o spolupráci našich škol. Dále se podíleli na
multimediální podpoře a záznamech z několika městem pořádaných slavností.

Plenéry
Po několika letech, kdy plenéry probíhaly na jižní Moravě nebo v Jeseníkách, se letos rozhodli
studenti a pedagogové odjet do Ledče nad Sázavou. Fotografický plenér proběhl úspěšně.
Důkazem jsou stovky skvělých fotografií. První ročník absolvoval plenér v Prostějově a okolí
pod dozorem výtvarných pedagogů. Výstupem z plenéru prvních ročníků byly kresby
hodnocené jako součást klauzurní práce.
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Praxe
Žáci třetího ročníku oboru Multimediální tvorba absolvovali povinnou čtrnáctidenní praxi ve
firmách. Většina z nich směřovala do reklamních agentur a grafických studií. Výjimkou však
nebyla ani práce v produkční filmové společnosti, kině, ve fotoateliéru atp. Praxe proběhly podle
plánu a studenti se vrátili do školy plni nových poznatků a zkušeností.
Studenti druhého ročníku strávili týden prací na výmalbě trafostanic. První ročník pracoval
v rámci praxe na návrhu vizuálního stylu letního festivalu. Výstupem každého ze studentů je
několik plakátů s návrhy grafického designu.
Ateliér Multimédia se během celého školního roku 2017/18 podíleli na dalších úkolech.
např.:
Burzy škol
Výzdoba školy
Náborové akce na ZŠ
Dnů otevřených dveří
Prezentace školy,
Multimediální podpora školních akcí
Doteky módy
Reprezentační ples
a další

56

Část XI
Další významné akce školy ve školním roce 2017/2018
Charitativní akce Světluška
Každoročně se škola zapojuje do charitativní akce
Světluška, která pomáhá dětem a dospělým s těžkým
zrakovým postižením.

1.

Ježíškova vnoučata
Učitelský sbor SŠDAM se aktivně zapojil do předvánoční akce „JEŽÍŠKOVA VNOUČATA“ a
obdaroval babičky a dědečky v domově důchodců v Karviné novou televizí.

2.

Den ekologie na SŠDAM
Ve čtvrtek 8. 2. 2018 proběhl den ekologie
na SŠDAM, do kterého byli vtaženi všichni
žáci i pedagogové. Přípravu a průběh tohoto
dne zajistila třída 1.B pod vedením učitelky
Mgr. Lenky Skalíkové. Proběhl i přímý
vstup do vysílání Českého rozhlasu
Olomouc.

3.
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Lyžařský výcvikový kurz – Klepáčov
V termínu 26. 2. – 2. 3. 2018 proběhl lyžařský výcvikový kurz, kterého se účastnilo 33 žáků, 27
z prvních ročníků, 6 žáků z druhých ročníků. Během 5 dnů kurzu absolvovali žáci 17 hodin
výuky, procházku na Skřítek, vyzkoušeli si běžkování. Výuku lyžování/snowboardingu
zajišťovala lyžařská škola Eskimák – 4 instruktoři. Pokročilí lyžaři během výuky úspěšně
pilovali techniku carvingového oblouku. Snowboardisté pokročilí trénovali řezaný oblouk.
Začátečníci a mírně pokročilí pracovali na základních postojích, přenášení váhy atd.
Volný čas byl vyplněn masážemi, diskotékou, sociohrou Abigail, přednáškou – 10 pravidel FIS,
bobováním, sáňkováním, promítáním filmu Big Eyes a slavnostním předávání diplomů.
LVK proběhl velmi úspěšně, žáci se velmi dovednostně zlepšili, seznámili se více mezi sebou a
utužili kolektiv. Celý týden, i přes velmi silné mrazy, se kurzem nesla příjemná atmosféra. Jako
velmi pozitivní byla hodnocena spolupráce mezi majitelem chaty Kamzík, naším kurzem a
instruktory LŠ Eskimák.

4.

5.

Návštěva z Finska

Dne 20. 3. 2018 jsme již potřetí mohli u nás na škole přivítat naše finské partnery ze školy
Omnia v Espoo. V doprovodu učitele oboru Multimediální tvorba Thomase Mattsona k nám
přijeli absolvovat měsíční stáž Amira a Sami. Působili v ateliéru multimédií a hlavně se zaměřili
na zpracování filmu, který byl rozpracován již ve Finsku, a bude dokumentovat naši letitou
spolupráci. Do firmy Koutný s.r.o. nastoupily dvě studentky z oboru oděvního designu. Po dobu
jednoho měsíce provozovaly praxi přímo ve výrobě.
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Pedagog Olomouckého kraje
Mgr. Alice Švalbová získala 27. 3. 2018 významné ocenění Pedagog Olomouckého kraje.
Ocenění si převzala v Regionálním centru Olomouc.

6.

Majáles 2018
Žáci SŠDAM vybojovali na letošním majálesu (4. 5 2018) krásné 2. místo s maskou čínského
draka. Kromě masky se také prezentovali tanečním vystoupením v čínském stylu.

7.

59

Exkurze – Barokní a rokoková Vídeň
Ve středu 11. 4. 2018 jsme se zúčastnili poznávacího výletu do rakouského hlavního města. Za
krásného jarního počasí jsme absolvovali prohlídku zámku Schönbrunn a navštívili i přilehlé
zahrady. Od letního sídla habsburských císařů jsme se přesunuli blíže k centru metropole a prošli
se od Horního Belvederu kolem Karlskirche až do rakouské Národní knihovny. V této největší
barokní knihovně jsme si prohlédli Prunksaal s třemi sty tisíci knih, které sem byly převezeny
Josefem II. po zrušení některých klášterů. Žáky potěšilo osobní volno, při němž mohli zblízka
poznat nejen něco ze zdejší gastronomie. Od Morového sloupu na Příkopech jsme se potom
vydali k Nové radnici. Po krátkém odpočinku na lavičkách jsme nasedli do autobusu a plni
dojmů vyrazili zpět k domovu.

8.
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Část XII
Projekty ve školním roce 2017/2018
1) ERASMUS+, KA1 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců

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

2) ERASMUS+, KA 1.1. Vzdělávací mobilita jednotlivců

Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání
Název:
Za inspirací a zkušeností do ciziny
Reg. číslo:
2017-1-CZ01-KA102-034727
Ve školním roce 2017/2018 škola realizovala jednoletý projekt s názvem „Za inspirací a
zkušeností do ciziny“. Náplní projektu byly mobility žáků. Projekt zahrnoval celkem 20 mobilit
žáků v odborném vzdělávání, kteří byli umístěni přímo do firem a organizací v oblasti
modelářství a návrhářství oděvů, designu interiéru a multimediální tvorby. Cílovými destinacemi
byla Malaga ve Španělsku, Portsmouth ve Velké Británii a Mallow v regionu Cork v Irsku. Žáci
zde absolvovali stáže po dobu jednoho měsíce (květen).

3) Šablony

Název programu:
Název:
Reg. číslo:

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

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 bude škola realizovat projekt v rámci tzv. šablon – zjednodušeného
vykazování. Projekt je obecně zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj
pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakulikulárních aktivit, aktivit rozvíjejících
ICT. Konkrétně škola využije tyto aktivity:
- koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ;
- školní kariérový poradce – personální podpora SŠ;
- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv;
- doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem;
- vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP – osobnostně sociální rozvoj.

4) Projekt ETA – English Teaching Assistant

SŠDAM se stala úspěšným žadatelem v rámci Fulbrightova programu. S výukou angličtiny
na středních školách ve škol. roce 2017/2018 bude pomáhat třicet mladých Američanů. Jedná se
o stipendisty mezivládního česko-amerického Fulbrightova programu, kteří působí na školách
po celé České republice. Fulbrightova komise, která program tzv. English Teaching Assistants
(ETA) spravuje, při výběru upřednostňuje mimopražské školy, které nemají mnoho jiných
příležitostí získat pro výuku angličtiny rodilého mluvčího. Ve školním roce 2017/2018
absolventi prestižních amerických univerzit asistují v hodinách angličtiny na středních školách
v Benešově, Berouně, Čáslavi, České Lípě, Holicích, Hradci Králové, Chebu, Jablonci nad
Nisou, Jihlavě, Křivoklátu, Litomyšli, Litovli, Luhačovicích, Mnichově Hradišti, Novém Jičíně,
Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Prostějově, Rakovníku, Sušici, Třebíči, Třinci,
Turnově, Uherském Brodě, Velehradu a Veselí nad Lužnicí.
K vlastní realizaci projektu došlo od 1.9.2017 – 30.6.2018. SŠDAM přijala asistentku Jessicu
Livingston, Chicago. V rámci projektu Jessica asistovala ve 20 hodinách AJ a dále se zapojila do
všech školních aktivit. Nad rámec vlastní výuky se konaly aktivity související s jejími
vystudovanými obory (grafika). Jessica žákům SŠDAM nabídla také mimoškolní aktivity, které
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sama naplánovla, vedla kroužek AJ na domově mládeže, představila žákům typické americké
svátky aj.

5) Projekt – Z MÍSTA, KDE ŽIJEME
Žáci 3. ročníku oboru Multimediální tvorba se se svým dokumentem zúčastnili projektu „Z
místa, kde žijeme“. Tento projekt pořádá „Jeden svět na školách“ a setkání se uskutečnilo v
Knihovně Václava Havla. Studentky svůj film nazvaly JANSKÝ a pojednává o příběhu
cukrárny, která byla v roce 1948 násilně znárodněna a ukradena tak svým majitelům. V díle
můžeme vidět kromě materiálu natočeného přímo v cukrárně při rozhovoru s vnučkou
původního majitele také animované pasáže, kterými se částečně odlehčuje tak závažné téma
nesvobody a útlaku. Projekt byl zaměřen na technické zvládnutí dokumentu, ale hlavně na
seznámení se s nedávnou historií, ze které se můžeme poučit při našem dnešním rozhodování.
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Část XIII
Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ve školním
roce 2017/2018
Spolupráce s odborovou organizací
Na škole je zřízena jedna odborová organizace v rámci ČMOS.
Tato organizace má své volené orgány, předsedou je Ing. Jaroslava Sedlářová. Spolupráce vedení
školy s odborovou organizací není formální, odborová organizace se aktivně podílí na činnosti
školy a účastní se všech důležitých rozhodnutí ředitelky školy, především v rámci pracovněprávních vztahů.
Spolupráce se školskou radou
Ve školním roce 2017/2018 se školská rada sešla celkem 2x ve dnech 13. 10 2017 a 26. 2. 2018.
Hlavním bodem říjnového programu bylo seznámení se s výroční zprávou o činnosti školy za
školní rok 2016/2017 a její schválení. Následovalo zhodnocení čtyřleté činnosti školské rady a
návrh členů do nové školské rady pro volební období 2018 – 2020.
Volby do školské rady pro volební období 2018 - 2020 za zástupce pedagogických pracovníků
proběhly dne 19. 10 2017. Navrženými a zvolenými kandidáty byly Mgr. Alice Švalbová a Ing.
Pavla Švecová.
Volby do školské rady pro volební období 2018 - 2020 za zástupce za zletilé žáky nebo zákonné
zástupce nezletilých žáků proběhly ve dnech 9. – 13. 10. 2017. Z navržených kandidátů byli
zvoleni JUDr. Aleš Vašků a paní Petra Dvořáková.
Novými členy školské rady jmenovanými zřizovatelem jsou Ing. Petra Koutná a Ing. arch.
Ladislav Langer.
Programem únorového setkání bylo představení jednotlivých členů školské rady, seznámení se
s náplní činnosti a pravomocemi školské rady. Byly podány informace o dění na škole, účasti na
soutěžích, výstavách, úspěších našich žáků a zapojení se do mezinárodních projektů a školních
šablon, příprava 100 let výročí školy, zhodnocení přípravy a průběhu klauzurního dne,
talentových zkoušek. Na závěr byli členové školské rady pozváni na galavečer soutěže Doteky
módy.
Spolupráce s Klubem přátel školy při SŠDAM, Prostějov, z.s.
Valná hromada Klubu se sešla dne 26. 9. 2017.
Předseda Klubu přátel školy při Střední škole designu a módy, Prostějov, z.s. JUDr. Petr Vrtal
seznámil valnou hromadu s koncepcí činnosti KPŠ, navrhl paní Michaelu Kolbovou na novou
předsedkyni spolku a představil ji valné hromadě. Paní Michaela Kolbová byla všemi
přítomnými členy zvolena za novou předsedkyni spolku.
Na valné hromadě se také hlasovalo o výši členského příspěvku 500 Kč, návrh byl přijat.
Zástupkyně ředitelky Ing. Bc. Blanka Čechová seznámila Valnou hromadu s hospodařením KPŠ
a návrhem rozpočtu na školní rok 2017/2018.
Vedoucí ateliéru představili jednotlivé obory a pozvali rodiče na výstavy a klauzury
Spolupráce se žákovskou samosprávou
Vedení školy se sešlo ve školním roce 2017/2018 se zástupci tříd celkem 4x, jak stanovil plán.
Na těchto setkáních byly řešeny problémy týkající se běžného školního života, žáci přicházeli
s vlastními konstruktivními nápady v oblasti volnočasových aktivit, režimu dne a řešily se
i problémy týkající se vzdělávání. Díky spolupráci se žákovskou samosprávou funguje na škole
dobře facebook, za zmínku stojí i dobře zorganizované vystoupení na studentském majálesu.
K organizaci plesu byl ustanoven plesový výbor, který se scházel s vedením školy ještě nad
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rámec těchto schůzek. Ze schůzek vedení školy se samosprávou jsou vedeny zápisy a plnění
závěrů, které vznikají po jednotlivých setkáních, je následně kontrolováno.
Spolupráce s firmami a institucemi
Škola spolupracovala ve školním roce s oděvními firmami. Tato spolupráce má již dlouhou
tradici. Škola má už dlouhodobě vybudované vztahy s firmou Koutný, Buxton Pickles, s.r.o.,
Grand Corporation, s.r.o. a s firmou Moděva Konice. Ukončena byla spolupráce s firmou VD
Cíl, tato firma bohužel ukončila svou činnost.
Nově byla navázána spolupráce s řadou firem díky projektu Šablony, název aktivity Koordinátor
spolupráce školy a zaměstnavatele. Díky tomuto projektu se podařilo navázat spolupráci
s několika firmami, za obor Design oděvu zmíníme alespoň firmu Majerka, Tessitura Monti
Cekia s r.o., MTM Fashion, firma Disting, Berhardt Fashion, Lorgit a MPP.
Spolupráce probíhá formou organizování souvislé provozní praxe pro žáky, pořádání besed pro
studenty, odborní učitelé mají možnost konzultací s odborníky ve firmách, což jim umožňuje
v praxi sledovat nejmodernější technologie a poznatky a uplatnit je následně při výuce
odborných předmětů. Firmy také poskytují škole materiál pro zhotovování vzorníků a na cvičné
práce.
V letošním roce jsme pokračovali v navázané spolupráci s módní návrhářkou Yvonou
Leitnerovou, která pracovala jako pedagog na naší škole. Žáci byli v kontaktu s dalšími návrháři
– Zuzanou Machorkovou, Ladou Viviálovou, Ivetou Řádkovou a Martou Musilovou.
V rámci oborů Užitá malba a Multimediální tvorba škola úzce spolupracovala s odborníky
z oblasti reklamy, bytovými architekty, designéry a fotografy. Tyto firmy jsou pro nás důležité
při zajišťování praxe pro žáky a pro komunikaci s učiteli odborných předmětů. V rámci projektu
Šablony se nově navázala spolupráce pro obor Užitá malba a design interiéru s Národní galerií
v Praze, Muzeem moderního umění v Olomouci, s Galerií výtvarného umění v Náchodě, s UTB
ve Zlíně, dále s celou řadou bytových architektů a designérů.
V oboru Multimediální tvorba byla navázána spolupráce s firmou Topgal a Taox, Bea campus
Olomouc, se studiem Vault 42 v Olomouci, firmou Reklamex, Trade 4U, RP Lounge a další.
Škola je členem asociace oděvních škol. SŠDAM také spolupracuje s asociací uměleckých škol.
Úzce spolupracujeme také s výchovnými poradci základních škol a s pedagogicko–
psychologickými poradnami. Pracovníci poradny z Prostějova pořádají na úvod každého
školního roku pro žáky prvních ročníků adaptační kurz.
Na velmi dobré úrovni je tradičně spolupráce s městem Prostějov, které školu finančně
podporuje při pořádání akce Doteky módy. Ve spolupráci s městem Prostějov žáci navrhli a
zrealizovali netradiční design na 2 zrekonstruovaných trafostanicích.
Letos už podruhé se žáci zapojili do spolupráce s organizací Člověk v tísni. V rámci projektu
Z místa, kde žijeme natočili film. Svůj film nazvaly JANSKÝ a pojednává o příběhu cukrárny,
která byla v roce 1948 násilně znárodněna a ukradena tak svým majitelům.
V rámci Fullbrightovy nadace působila na škole lektorka anglického jazyka.
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Část XIV
Domov mládeže
Zpráva za školní rok 2017/2018

1. Statistické údaje
Kapacita: 66 ubytovacích míst
Počet přijatých žáků k 31.10.2017
Z toho:

SŠDAM
SOŠPO
Trivis

66

z toho 7 chlapců.

60
3
3

žáků z toho 6 chlapců
dívky
dívky

Počet žádostí o ubytování 76, z toho nebylo přijato 10 žádostí z důvodu obsazené kapacity DM.
Na DM pracovaly 3 výchovné skupiny.
Na jednu výchovnou skupinu připadlo 22 žáků.
Počet integrovaných žáků se zdrav. postižením: 0
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Údaje o pracovnících DM:






3 vychovatelky, plně aprobované, na plný úvazek
3 asistenti pedagoga na noční služby
vychovatelky - délka praxe:
1 osoba
1 osoba
1 osoba

13 let
4,5 let
6 let

počet ostatních zaměstnanců DM k 31.10.2017 – 1 fyz. osoba.

Nepedagogičtí pracovníci
a) domov mládeže
Pracovní zařazení
uklízečka

b) školní jídelna
Pracovní zařazení
vedoucí ŠJ
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
prac. v provozu

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

úvazek
0,88

úvazek
1
1
1
1
1
0,8

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

II. patro
11
1
6
6
1
1
1
1
0
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2. Hodnocení úspěšnosti rámcově vzdělávacího programu DM
Výchovná práce byla zaměřena především na rozvoj osobnosti žáka k samostatnému myšlení a
svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učení odpovědnosti
za vlastní chování a jednání.
Žáci byli vedeni k názorové snášenlivosti a rovnému
nediskriminačnímu přístupu. Společně jsme se snažili vytvořit příjemné prostředí vhodné ke
studiu i relaxaci.
Předmětem zájmu byla i výchova ke zdraví zaměřená na rozvoj zdravých stravovacích návyků,
pohybových dovedností a tělesné zdatnosti žáků, v rámci prevence zaměřená také na prevenci
rizikového chování dětí a žáků (užívání návykových látek, šikana apod.).
V oblasti volnočasových aktivit jsme pokračovali v ověřených aktivitách, které mají u žáků
úspěch a oblibu. Snaha byla o zapojení co největšího počtu žáků a pravidelnou účast žáků na
všech aktivitách. Ve výtvarné oblasti pracovali žáci na výrobě tematických dekorací, pletení
z novinového papíru. Největší oblibu si získal kroužek „kuchyněk“, kde se žákyně učily s paní
vychovatelkou vařit a péct.
Vychovatelky ve své každodenní činnosti uplatňovaly jednotlivé klíčové kompetence.
Pokračovali jsme ve společných návštěvách studentského divadla Point a bazénu v Městských
lázních, které se setkaly s velice kladným ohlasem u žáků již v minulých letech.
Průběžně se prováděla prevence zaměřená na sociálně patologické jevy. Nejvíce jsme se
zaměřovali na kouření. Součástí byla i beseda s preventistou Policie ČR.
Závažnější problémy se nevyskytly, drobné přestupky jsme řešili individuálně na místě. VŘ byl
plněn.
Žákovská samospráva DM aktivně po celý rok spolupracovala s vedením DM.

3. Údaje o mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivitách
K dosažení plánovaných cílů jsme tradičně využívali individuální a skupinové pohovory,
diskuse, besedy, kvízy, společné akce, zájmové kroužky.
Žáci pravidelně posilovali v tělocvičně DM, hráli stolní fotbal, biliard. K dispozici měli herní
konzoly X- BOX.
Dle možností pak pracovali v šicí dílně. Společně s vychovatelkami vytvářeli tematickou
výzdobu

Žáci

také

budovy.

navštěvovali

pravidelně

individuální

zájmové

aktivity

ve

městě.

68

Veřejně prospěšná práce a environmentální výchova: úklid a péče o okolí DM, dvůr.
Na DM pracovaly tyto kroužky:
- výroba šperků z korálků;
- keramický;
- doučování AJ, NJ;
- posilování, fitness;
- běhání;
- vaření;
- pletení z novinového papíru;
- drátkování a korálkování.
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Besedy a přednášky
Jak se efektivně učit? – pro 1. ročníky – psycholožka z PPP
Beseda o dobrovolnictví
Beseda s Policií ČR
Besedy v Městské knihovně

-

-

Kurzy tance a společenského chování – 2. ročníky
Individuální kurzy autoškoly

Další akce DM
-

společná vycházka pro žáky prvních ročníků - orientace v Prostějově
pečení perníčků, vánoční výzdoba pokojů a celého DM
barvení vajíček a výzdoba DM
návštěva divadla POINT
plavání v Městských lázních
výroba dárečků pro zaměstnance školy a DM
výstavka výrobků vytvořených žákyněmi DM - výzdoba chodeb DM
dětský den
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Účast na soutěžích
 Doteky módy – SŠDAM
 Zlatá jehla – Art Econ
 Vernisáže a výstavy

Ostatní
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
 Celostátní konference Domovů mládeže – Ondrouchová, Švancarová
 Kurz keramiky – Švancarová
 Psychologie v práci vychovatele – Ondrouchová
 Pedagogická dokumentace a základy legislativy DM - Ondrouchová.
Kontrolní a inspekční činnost:
Pedagogická inspekce – samostatně na DM nebyla provedena.
Kontroly: BOZP, PO – čtvrtletně.
Spolupráce DM s partnery:
Spolupráce s vedením škol a třídními učiteli všech ubytovaných žáků byla na dobré úrovni.
Snažili jsme se rovněž o častý styk s rodiči ubytovaných žáků - počáteční schůzka rodičů
s vedením DM, telefonicky, písemně.
Dále jsme spolupracovali s DDM a Spektrum, Dopravním hřištěm Prostějov,
Dětským domovem.
Plnění plánu oprav a údržby:
DM, Palečkova 1 - běžná údržba.
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Závěr
Hodnocení školního roku 2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 se vyučovaly na Střední škole designu a módy, Prostějov
3 studijní obory – obor Multimediální tvorba, obor Užitá malba a design interiéru a obor Design
oděvu. Na škole studovalo 208 žáků.
Maturitní zkoušku skládalo 51 žáků, z toho 2 neuspěli.
Zájem o studium na této škole projevilo podáním přihlášky 137 žáků, bylo přijato 60 žáků.
K 30. 6. 2018 jsme evidovali 49 zápisových lístků.
V personální oblasti nedošlo k výrazným změnám.
V oblasti projektové činnosti jsme dokončili v tomto školním roce projekt v rámci programu
Erasmus+ s názvem Tvoříme společně. V rámci tohoto projektu vycestovaly 4 žákyně a 2
pedagogové v listopadu 2017 na stáž do Finska, pedagogové na týden, žáci na měsíc. Současně
jsme realizovali projekt Za inspirací a zkušenostmi do ciziny, rovněž se jednalo o program
Erasmus +. V rámci tohoto projektu vycestovalo v květnu 2018 20 žáků a 3 pedagogové na stáž
do Anglie, Irska a Španělska, učitelé na 12 dní, žáci na měsíc. V únoru 2018 jsme podali další
žádost a opět jsme byli úspěšní. Stejný projekt jsme získali i na rok 2019 jen s tím rozdílem, že
18 žáků absolvuje měsíční stáž, 2 dokonce tříměsíční. Destinace pro realizaci stáží zůstanou
stejné jako v projektu letošním – Španělsko, Irsko, Anglie. Úspěšná byla i naše žádost na
Fullbrightovu nadaci – roční stáž absolvovala na naší škole rodilá mluvčí z USA. Pro studenty
finské školy Omnia z města Espoo jsme už potřetí zorganizovali stáž. Dvě studentky oboru
Design oděvu pracovaly u firmy Koutný, dva studenti z oboru Multimediální tvorba realizovali
stáž přímo na půdě naší školy pod vedením vedoucího ateliéru MT Vojmíra Křupky. Dále jsme
realizovali projekt Výzvy 56, tzv. šablony s názvem Podpora učitelů a žáků SŠDAM. Šablony
jsme zaměřili především na školní kariérové poradenství, koordinaci spolupráce školy a
zaměstnavatele, na další vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení a doučování žáků.
Za zmínku stojí i menší školní projekty.
Žáci školy se zapojili do projektu Příběhy bezpráví – Z místa, kde žijeme, garantem je
organizace Člověk v tísni. Žákyně 3. ročníku oboru Multimediální tvorba natočily pro projekt
film s názvem JANSKÝ. Film pojednává o příběhu cukrárny, která byla v roce 1948 násilně
znárodněna. Dále se žáci podíleli na grafickém ztvárnění dvou trafostanic EONU. Tento projekt
byl vypsán a financován městem Prostějov. Velmi úspěšný byl projekt Jsme z jedné planety.
Žáci v průběhu jednoho pololetí zhotovovali modely pro módní přehlídku, která proběhla
v červnu ve Velké Bystřici. Modely reprezentovaly jednotlivé evropské země a doplňovaly
prezentaci cizinců, kteří dlouhodobě pobývají na území České republiky.
Obor Multimediální tvorba se na veřejnosti prezentoval už tradičně výstavou stART, která
proběhla v měsíci září v kině Metro. Tradicí se stala rovněž výstava prací žáků tohoto oboru
v městské knihovně. V kulturním klubu Duha se uskutečnila výstava prací několika žáků tohoto
oboru. Absolventské práce žáků 4. ročníků měla prostějovská veřejnost možnost zhlédnout
v měsíci červnu v kině Metro.
Obor Užitá malba a Design interiéru se podílel na výstavě stART, samostatně uspořádal výstavu
absolventských prací svých žáků s názvem Mimo kontrolu v galerii regionálního centra města
Prostějov.
Obor Design oděvu se představil veřejnosti módními přehlídkami na výstavě stART, na Dotecích
módy, na burze škol v Prostějově, v Moravské Třebové a Velké Bystřici. Obor navázal
spolupráci se SOŠ v Partizánském a výsledkem byly společné maturitní práce, naše oděvy
doplněné botami a kabelkami z Partizánského.
Úspěchy zaznamenali žáci školy i v odborných soutěžích. Žáci oboru Multimediální tvorba se
zapojili do soutěží Mladá kamera Uničov, kde získali dvě druhá a jedno třetí místo a na soutěži
Studentský design v Praze získali 3. místo v sekci animovaný film.
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Žáci oboru Užitá malba a design interiéru získali krásné umístění na soutěži uměleckých škol
Oskar Ostrava (dvě druhá a dvě první místa). Žákyně 1. ročníku zvítězila v soutěži Cena nadace
Jana Pivečky.
Úspěšní byli letos žáci oboru Design oděvu. Na soutěži Oděv a textil Liberec vybojovali jedno
druhé místo. Z Jihlavy ze soutěže Mladý módní tvůrce si odvezli dvě první místa, jedno druhé a
jedno třetí místo.
V průběhu roku se žáci zúčastnili několika odborných seminářů, výstav a kulturních akcí. Své
práce žáci obhajovali na klauzurních dnech. Žáci oboru Užitá malba a design interiéru se
zúčastnili výtvarného plenéru v Pavlově a žáci oboru Multimediální tvorba fotografického
plenéru v Ledči nad Sázavou.
Za velmi pozitivní ve školním roce 2017/2018 považuji výsledky maturitních zkoušek ve
společné části maturitní zkoušky. Rovněž zájem o studium letos převýšil ostatní roky.
Ve školním roce probíhalo na škole několik projektů. Projekty Erasmus + umožnili žákům vyjet
za hranice naší země za novými zkušenostmi. A těch bylo opravdu hodně jak na poli pracovním,
tak v oblasti poznávání nových kultur. Projekt šablony nám umožnil propojit výuku s praxí a
navázat kontakty s mnoha novými firmami, potencionálními budoucími zaměstnavateli našich
žáků. Ve školním roce jsme uvedli do chodu také nové webové stránky školy.
Velmi pozitivně hodnotím pobyt zahraniční lektorky, kterou jsme získali v rámci Fullbrightovy
nadace. Přispělo to ke zvýšení zájmu o anglický jazyk.
K zamyšlení pro příští rok je neúspěch většího počtu žáků v předmětu Dějiny výtvarné kultury a
Českého jazyka v profilové části maturitní zkoušky.

V Prostějově 3.10.2018

PhDr. Ivana Vaňková
ředitelka SŠDAM
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Komentář k rozborům hospodaření za rok 2017
Úvod
Základní charakteristika organizace
Název organizace:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
OKEČ:
Právní forma:
Předmět hlavní činnosti:
Součásti:
Specifika zařízení:

Střední škola designu a módy, Prostějov
Vápenice 2986/1, 796 62 Prostějov
47922061
CZ47922061
802220
příspěvková organizace
výchova a vzdělávání
domov mládeže, školní jídelna
škola Vápenice 1, Prostějov
domov mládeže Palečkova 1, Prostějov
školní jídelna – v budově DM
sportovní areál – Sídl. E. Beneše 2893,
Prostějov
(celkem 3 od sebe vzdálené budovy)
Studijní obor:
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
82-41-M/17 Multimediální tvorba
82-41-M/01 Užitá malba a design interiéru
Ředitel školy:
PhDr. Ivana Vaňková
Telefon:
582 346 711, 606 780 315
Zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání: Ing. Bc. Blanka Čechová
Rozpočtářka:
Hana Mynaříková
Účetní
Ivana Vaculková, DiS
Telefon:
582 346 711, tel/fax 582 339 767
E-mail:
info@ssdam.cz
V roce 2017 byla provedena oprava podlahy v tělocvičně sportovního areálu – broušení,
lakování a lajnování podlahy a rovněž byla provedena kompletní oprava izolací sprch na
sportovním areálu – u tělocvičny. Tyto opravy byly financována z fondu investic.
SŠDAM Prostějov dlouhodobě dosahuje kladného výsledku hospodaření, zejména v
doplňkových činnostech. Fondy, do kterých je zisk rozdělen, zapojujeme do hospodaření prostředky fondu odměn i rezervní fondu jsou součástí rozpočtu organizace a jsou využívány.
V roce 2017 jsme čerpali rezervní fond 413 na posílení fondu investic a na nákup učebních
pomůcek - notebooků.
Na rezervním fondu 414 byly uloženy nevyčerpané prostředky z dotace programu ERASMUS+,
projekt Tvoříme společně, které byly čerpány průběžně v roce 2017. Na konci roku byly na tento
rezervní fond uloženy opět nevyčerpané prostředky – ze 2 projektů ERASMUS+ a projektu
Šablony.
Z fondu odměn vyplaceny odměny ve výši 20 tis. Kč dle rozpočtu.
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Hospodářský výsledek byl po schválení rozdělen do rezervního fondu a fondu odměn v měsíci
červnu 2017 po schválení rozdělení zřizovatelem.
Vzhledem k tomu, že měla škola má svěřeny do hospodaření dvě 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.
Škola má pronajatou budovu školy od města Prostějov a má právo hospodaření ke sportovnímu
areálu na Sídl. E. Beneše, k budově domovů mládeže na ul. Palečkova a Olomoucká. Od září
2015 byla v souvislosti s naléhavou potřebou výuky - jako atelier III - pronajata učebna ve
vedlejší budově, kterou má ve správě ZUŠ Prostějov a další učebnu ve stejné budově, kterou má
ve správě Střední zdravotnická škola, Prostějov. Sportovní areál slouží především k výuce
tělesné výchovy a mimoškolní činnosti žáků školy, škola má uzavřenou v rámci doplňkové
činnosti smlouvu o dlouhodobém pronájmu fitcentra, tělocvičny a baru (občerstvení k posilovně)
a masážního salonu s výpovědní lhůtou 3 měsíce, je uzavřena krátkodobá smlouva o pronájmu (v
září 2017 pronájem tělocvičny střední škole Trivis Prostějov, se kterou je smlouva uzavírána
vždy na školní rok do 30.6. následujícího roku).
Doplňkovou činnost naší školy tvoří:
1) pronájmy nemovitého majetku – sportovní areál a automaty s kopírkou pro žáky
v budově školy,
2) ubytovací služby,
3) hostinská činnost,
4) mimoškolní výchova a vzdělávání – v roce 2017 nebyla prováděna.
Hospodařili jsme v roce 2017 s kladným výsledkem hospodaření v celkové výši 258 797,28 Kč,
z toho 202 140,44 Kč z doplňkové činnosti, z výsledku hospodaření je 45 615 Kč transférový
podíl z odpisů budov domova mládeže, který zůstává jako nerozdělený zisk z minulých let.
V doplňkové činnosti jsme dosáhli o 32 tis. Kč nižššího zisku, než v předchozím roce, a to
zejména z důvodu zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců, zajišťujících provoz ve školní
jídelně, recepční na domově mládeže i plat správce sportovního areálu.
Naše zařízení si s ohledem na počet spravovaných budov musí stanovit priority při posuzování
naléhavosti oprav a údržby, či vybavení školy, domovů mládeže či školní jídelny. Větší opravy
se řešily při havarijních stavech.
Domov mládeže, Prostějov, Palečkova 1 je mimoškolní výchovně vzdělávací zařízení
naší školy, které zajišťuje výchovně vzdělávací činnost navazující na činnost středních škol a
zajišťuje ubytování a stravování nejen pro žáky naší školy, ale i pro zájemce z ostatních
středních prostějovských škol. Kapacita domova mládeže je 66 ubytovaných žáků, domov je
plně obsazen.
Výchovně vzdělávací činnost se řídí Rámcově vzdělávacím programem DM. Hlavní
prioritou je „utváření a rozvoj osobnosti žáka v době mimo vyučování“. Cíle a úkoly tedy
spočívají v cíleném pedagogickém ovlivňování volného času. K dosažení těchto cílů jsou voleny
metody volnočasových aktivit, především relaxačních, sebevzdělávacích, výchovně
vzdělávacích, žáci pracují v zájmových kroužcích.
V minulém období se nevyskytl žádný problém týkající se primárně patologických jevů,
což považujeme za úspěch. Jediný problém, se kterým se neustále potýkáme, je kouření našich
žáků, proto se důsledně zaměřujeme na prevenci a informovanost v této oblasti. Pro žáky
zajišťujeme besedy s lékařem a jiné.
Účetnictví středisek bylo vedeno s rozlišením dle § a analytickým členěním nákladových
a výnosových účtů.
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Naše škola je od ledna 2013 plátcem DPH, dále jsme plátcem daně z příjmu fyzických osob a
daně z příjmu právnických osob. Od ledna 2016 se na naší organizaci jako na plátce DPH
vztahuje povinnost předkládat měsíčně Kontrolní hlášení DPH. Tyto pracovní úkony jsou
velkého rozsahu ve srovnání s jinými školami, které tyto povinnosti nemají.
Závěrem lze říci, že letošní školní rok byl naplněn úsilím o to, aby nové studijní obory, které
jsme zařadili do naší vzdělávací nabídky, dosáhly vysoké kvality jak v oblasti personální, tak i
materiální, a abychom vychovávali absolventy, kteří úspěšně obstojí před silnou konkurencí na
trhu práce.

1.Hlavní činnost
Náklady hlavní činnosti
Spotřeba materiálu
Spotřeba potravin je významnou položkou čerpání materiálových nákladů ve školní jídelně.
V předchozím roce činila 1 780 tis. Kč, rozpočtováno bylo 1 700 tis. Kč, skutečnost 2017 je
1 728 tis. Kč, tj. při zachování stejné výše ceny stravenek 28 Kč, počet strávníků - zaměstnanců
školy se v roce 2017 navýšil, a to o 6 tis. Kč. Potraviny jsou hrazeny z plateb žáků a
zaměstnanců, který je na stravování částečně přispíváno z FKSP (11 Kč na 1 oběd).
Učební pomůcky, knihy – ve srovnání s rokem 2016 jsou náklady vyšší o 7 tis. Kč, nakoupeny
byly učební pomůcky do 500 Kč a knihy hrazeny z UZ 33353.
Tisk, publikace – skutečné náklady 15 tis. Kč, navýšení oproti roku 2016 o 2 tis. Kč (předplatné
periodik), roce 2017 hrazeny náklady pouze z provozních prostředků UZ 300.
Spotřeba kancelářského materiálu – v roce 2017 je na této položce čerpáno o 37 tis. Kč méně,
než v roce předchozím, menší nákup tonerů, úspora za kancelářské potřeby od dodavatele
z centrálních nákupů - hrazeno z UZ 300 – provozní prostředky.
Spotřeba materiálu čistících a hygienických potřeb – v roce 2017 o 8 tis. nižší, než v roce
2016, nižší náklady při centrálních nákupech. Hrazeno z UZ 300 provozních prostředků a na
domově mládeže z úhrad ošetřovného od ubytovaných žáků.
Spotřeba pohonných hmot pro služební auto je srovnatelná s předchozím rokem.
Ostatní materiál – drobný materiál, který se nedá zařadit na předchozí položky, materiál pro
výtvarné předměty, pro zájmový kroužek na domově mládeže.
Celkem náklady na materiál činily 2 291 tis. Kč, rozpočet byl 2 263 tis. Kč ve srovnání s rokem
2016 nižší o 12 tis. Kč. Zdroje financování – provozní dotace, na učební pomůcky dotace
MŠMT, výnosy z ubytování žáků (zejména hygienické potřeby).
Spotřeba energií
Náklady na spotřebu energií byly v roce 2017 1 179 tis. Kč, což je o 315 tis. Kč méně, než
v roce 2016, rozpočtovali jsme částku 1 600 tis. Kč. Náklady na spotřebu plynu a tepla na
jednotlivých budovách jsou závislé právě hlavně na průběhu zimy. Nakonec zima v roce 2017
byla rovněž mírná, tudíž došlo ještě k větší úspoře, ale nejen vlivem počasí, rovněž
nerozúčtováním DPH k jednotlivým nákladovým položkám, jako v předchozím roce. Úspora
rozpočtovaných nákladů na energie byla použita na nákup DDHM. Při sestavení rozpočtu na
další rok musíme vždy počítat s vyššími náklady, neboť zmíněné předchozí roky byly výrazně
teplé a zase cena za vodné a stočné se meziročně zvyšuje. V roce 2017 jsme si pronajali učebny
ve vedlejší škole, kde hradíme kromě nájemného náklady na energie, které v roce 2017 činily 12
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tis. Kč, navýšení oproti předchozímu roku o 3 tis. Kč, což bylo způsobeno pronájmem další třídy
od září 2017.
Zdroje financování – dotace na provoz.
Opravy a udržování majetku
Je nutné rozlišit náklady na opravy z provozu a na opravy budov ve správě školy, které byly
hrazeny z fondu investic. Které činily 189 tis. Kč, v roce 2016 to bylo 220 tis. Kč, tj. o 31 tis. Kč
méně než v roce 2016.
V roce 2017 bylo rozpočtováno na rok bez čerpání investičního fondu 420 tis. Kč, z provozních
prostředků hrazeno 417 tis. Kč. Náklady na opravy nelze předpokládat vyjma plánovaných oprav
a rozpočet se stanoví dle zkušenosti z předchozího roku.
Cestovné
Tuzemské cestovné je srovnatelné s rokem 2016 a je hrazeno z UZ 33353, zahraniční stravné je
nákladem programu Erasmus.
Ostatní služby
Náklady roku 2016 na služby činily celkem 1 325 tis. Kč, v roce 2017 služby činí celkem 1 393
tis. Kč. Jednotlivé položky účtů jsou srovnatelné v roce 2017 s rokem 2016. Rozdíl je především
v ostatních službách, nezařazených do rozpisu nákladů na služby dle účetní osnovy. Meziročně
se zvyšují náklady na poštovné, ostatní položky jsou srovnatelné s předchozími roky.
Rozpočet na služby na rok 2017 byl 1 246 tis. Kč s ohledem na plánované platby pobytů
studentů v zahraničí z projektu Erasmus+, některé náklady se přesunuly až do roku 2018,
náklady jsou hrazeny převážně tedy převážně z provozní dotace, část nákladů hrazena
z programu Erasmus a z plateb žáků za ubytování na domově mládeže, dále za platby žáků za
lyžařský výcvik, kulturní představení apod., které mají ve výnosech protiúčet 602.
Je potřeba pro sledování jednotlivých nákladů vyčlenit tyto položky:
náklady programu Erasmus
120 tis. Kč
náklady hrazené žáky (lyžařský kurz, kino, divadlo)
263 tis. Kč
náklady hrazené z dotace na soutěž Doteky módy od města
40 tis. Kč
náklady hrazené z jiných zdrojů celkem
423 tis. Kč
celkové náklady na služby na účtu 518
1 393 tis. Kč
z rozpočtu provozních prostředků hrazeno
970 tis. Kč
Údržba software a licence zahrnuje roční poplatek za licence firmě Autocont, další upgrady
stávajících programů (Kerio Control na DM a škole, Bakaláři a Gordic, VIS Plzeň). Nájemné za
budovu školy je stálá nejvyšší položka účtu 518, pronájem učebny v budově na Vápenici 3 je již
za 2 učebny a činí 7 tis. Kč.
Mzdové náklady
Náklady na hrubé mzdy vyčerpány dle stanoveného rozpočtu na mzdy z dotací UZ 33353,
33038, 33073 a 33052. Prostředky na hrubé mzdy byly vyčerpány podle rozpočtu. Rozpočet na
OON byl v hlavní činnosti bez projektů 544 tis. Kč z UZ 33353, úspora ve výši 1 523 Kč.
Navýšení mzdových prostředků ve srovnání s rokem 2016 je způsobeno nárůstem zaměstnanců
a zvýšením tarifní složky platu od července a listopadu 2017. Z fondu odměn bylo vyplaceno
20 tis. Kč. Z programu Erasmus vyplaceno na OON 9 900. Kč a z projektu Šablony 61 750 Kč.
Zákonné pojištění a ostatní sociální náklady
Tyto náklady vykazují zvýšení oproti roku 2016 v závislosti na zvýšených mzdových nákladech.
V rámci vyúčtování dotací byla uspořená částka použita na nákup učebních pomůcek, kromě
odvodu k nevyčerpaným OON a mezd z přímých dotací, které byly součástí vyúčtování dotací.
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Kromě uvedených přímých dotací byly náklady, spojené s fondem odměn a s odměnami s fondu
kulturních a sociálních potřeb hrazeny z provozních prostředků.
Prodaný materiál
Na účtu 544 jsou náklady spojené s vrácením poplatku za čipy ŠJ. Náklady jsou hrazeny
z provozní dotace a prodej čipů je zase výnosem v hlavní činnosti.
Ostatní náklady činnosti
Na účtu 549 jsou účtovány z prostředků ONIV náklady na předsedy maturitních komisí ve výši
13 762 Kč, náklady na zhodnocení počítačů ve výši 55 tis. Kč hrazených z provozu, a náklady na
pokrytí nerozdělené DPH ve výši 74 tis. Kč. Při rozúčtování DPH jsme v roce 2017 postupovali
tak, že vzhledem k výši nákladů a „zůstatkové DPH“ na účtu 343 jsme daň již nerozepsali na
jednotlivé nákladové položky, což je příčinou rovněž úspory na těchto konkrétních položkách
(vzhledem k účetní náročnosti). Náklady účtů 549 kromě náhrad předsedů maturitní komise jsou
hrazeny z provozních prostředků.
Odpisy dlouhodobého majetku
Rozpočet na odpisy byl 592 tis. Kč, upraven koncem roku dle odhadu s ohledem na podíl hlavní
a doplňkové činnosti na 552 107 Kč. Vzhledem k tomu, že bylo na akci zateplení budovy
mládeže použito trasferu, je vyčíslen transférový podíl odpisů ve výnosech, který se promítl do
výsledku hospodaření, ale není součástí rozdělení VH do fondů. Částka 7 148,90 Kč byla
hrazena z provozních prostředků, nedá se totiž při úpravě rozpočtu na odpisy přesně odhadnout
podíl HČ a DoČ .Kč.
Ostatní náklady
Na účtu 556 jsme účtovali opravnou položku k pohledávce po splatnosti ve výši 4 000 Kč. Jedná
se o snížení nákladů - pohledávky za panem Petrem Mráčkem z roku 2004, dále okomentováno
k tabulce Pohledávky po splatnosti. V roce 2016 to bylo pouze 5 000 Kč, pan Mráček hradí
pohledávku po našich upomínkách nepravidelně, ale je v kontaktu a ochoten splácet.
Náklady z drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
V roce 2016 činila tato položka, která zahrnuje nákup vybavení školy, domova mládeže a školní
jídelny, ale rovněž nákup učebních pomůcek a programového vybavení - software celkem,
397 tis. Kč. V roce 2017 je to 668 tis. Kč, a to:
Software

22 tis.

Učební pomůcky

343 tis. (220 tis. Kč z RF)

Ostatní vybavení

303 tis.

Učební pomůcky jsou hrazeny z UZ 33353, software z provozních prostředků, rozpočet na nákup
ostatního DDHM byl 100 tis. Kč na nejnutnější dovybavení, ale úsporou na energiích bylo
možné zakoupit skříně na dílnu, nábytek na učebnu, vybavení kuchyněk a tělocvičny domova
mládeže. Tento majetek byl hrazen z provozních prostředků z úspory na energiích.
Příspěvek na provoz bez odpisů činil 2 932 tis. Kč a byl ve srovnání s rokem 2016 o 68 tis. Kč
nižší, ale vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2017 jsme již neměli ve správě budovu domova
mládeže na Olomoucké ulici, byl rozpočet dostačující a byl zcela vyčerpán na úhradu provozních
nákladů. Na provozní náklady byly použity rovněž vlastní příjmy, včetně prostředků za prodej
nepotřebného majetku. Na tradiční soutěž Doteky módy 2017 město Prostějov přidělilo dotaci 40
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tis. Kč, která byla rovněž vyčerpána a vyúčtována. Soutěž je organizována spolu s KPŠ při
SŠDAM.
Uvedené výše nákladů jsou již po rozkličování nákladů na hlavní a doplňkovou činnost, tedy
pouze z hlavní činnosti. Doplňková činnost zahrnuje všechny náklady, spojené s touto činností.

Přehled schválených dotací 2017
ČÍSLO

UZ/2/11/2016

UR/14/42/2017
UR/19/68/2017
UR z 27.11.2017
UR/27/27/2017
UR/27/45/2017
UR/25/46/2017

POPIS
Neinvestiční náklady a
odpisy
přímé náklady-RO
přímé náklady-RO
přímé náklady-RO
přímé náklady-RO
přímé náklady-RO
Rozvojový program
Rozvojový program
Rozvojový program
Rozvojový program
Neinvestiční náklady-odpisy
OP VVV šablony
celkem dotace OK

UZ
00300
a
00302
33353
33353
33353
33353
33353
33038
33073
33073
33052

ZE DNE

19.12.2016
14.03.2017
25.08.2017
10.10.2017
28.11.2017
12.12.2017
18.4.2017
25.7.2017
7.9.2017
27.11.2017

3 524 000,00
18 448 000,00
- 600,00
- 55 840,00
239 380,00
10 000,00
11 266,00
34 955,00
81 044,00
335 995,00

00302 13.11.2017
33063 16.10.2017

- 39 893,00
373 412,40
22 961 719,40

Přehled dotací po vyúčtování
Přímé dotace UZ 33353
Přímé dotace UZ 33038 Excelence
Přímé dotace UZ 33073
Přímé dotace UZ 33052
Nepřímé dotace provoz a odpisy po úpravě rozpočtu na provoz a odpisy
Dotace od Města Prostějov na soutěž Doteky módy poskytnuta ve výši
Dotace celkem
Přehled dlouhodobých dotací před vyúčtováním
Dotace od DZS program Erasmus 1 v roce 2016
Dotace od DZS program Erasmus 1 v roce 2017
Celkem nevyúčtované dotace Erasmus 1
Dotace od DZS program Erasmus 2 v roce 2017
Dotace OP VVV šablony v roce 2017
Dlouhodobé dotace celkem

ČÁSTKA

18 638 899,11 265,68
104 140,64
335 993,64
3 484 107,40 000,22 614 405,96

423 010,44
140 986,99
563 997,43
1 284 912,80
373 412,40
2 222 322,63
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Výnosy hlavní činnosti
Výnosy na účtu 602
Tržby v hlavní činnosti za rok 2017 - srovnání:
1) u strávníků v hlavní činnosti o 68 tis. Kč klesly, způsobeno nižším počtem strávníků
2) u tržeb z ubytování tržby mírně klesly o 8 tis. Kč, neboť oproti roku 2016 byla
v některých měsících méně využita kapacita domova mládeže (66 žáků) - po odchodu
maturantů a v září 2017.
3) na účtu 602 je rovněž účtováno o příjmech od žáků za výlety, divadla, kina apod. oproti
nákladům na účtech 518, výše se odvíjí od počtu akcí, exkurzí, účastníků lyžařského
výcviku apod.
Schválený rozpočet
2 520 tis. Kč
Skutečnost
2 627 tis. Kč
Rozdíl 107 tis. je zdůvodněn v bodech 1-3.
Ceny stravného:
Oběd 28 Kč
Celodenní strava 85 Kč
Cizí obědoví strávníci včetně DPH u všech strávníků 15 % 63 Kč.
Stravovaní zaměstnanci hradí pouze cenu potravin, na stravenku přispívá částkou 11 Kč
FKSP, 17 Kč hradí zaměstnanec.
Ostatní výnosy
Na účtech
644 – prodej materiálu - účtujeme tržby z prodeje čipů do školní jídelny.
V roce 2017 činí 19 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2016 o téměř 3 tis. Kč více.
V roce 2016 nebyly řešeny žádné pojistné události, tudíž nedošlo k výnosům za pojistná plnění
ani nákladům, hrazeným z tohoto plnění při odstranění škod.
648 – použití fondů
Fond odměn rozpočtován ve výši 20 tis. Kč, použito 20 tis. Kč.
Rezervní fond rozpočtováno 60 tis. Kč, v roce 2017 použito 220 tis. Kč po úpravě rozpočtu na
rok 2017 na nákup učebních pomůcek – notebooků.
Fond investic v roce 2017 použit na opravy v budově sportovního areálu většího rozsahu, tj.
podlahy v tělocvičně a izolaci sprch u tělocvičny.
672 – dotace
UZ 33353
18 640 940 Kč
Prostředky státního rozpočtu slouží především na mzdové náklady a náklady ONIV. Mzdové
náklady v souvislosti se zvýšeným počtem pedagogů a navýšením tarifů v roce 2016 a 2017
výrazně vzrostly a prostředky na platy byly vyčerpány, prostředky na OON vyúčtovány. ONIV
ve složení:
Knihy, časopisy – účet 501 - 22 tis., účet 512 - cestovné bez programu Erasmus činilo 34 tis.,
účet 527 - školení 35 tis., zákonné úrazové pojištění účet 525 bylo 56 tis. Kč, účet 549 - výdaje
s předsedy maturitních komisí 14 tis., ochranné pomůcky a preventivní prohlídky, účet 527
činily 12 tis. Kč, učební pomůcky 123 tis.
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UZ 33038
UZ 33052
UZ 33073
Dotace Město

11 266 Kč
335 995 Kč
115 999 Kč
40 000 Kč

Dlouhodobé dotace, přijaté v roce 2017:
Dotace Erasmus
140 986,99
Dotace Erasmus
1 284 912,80
Šablony
373 412,40
Přehled dotací po vyúčtování
Přímé dotace UZ 33353
Přímé dotace UZ 33038 Excelence
Přímé dotace UZ 33073
Přímé dotace UZ 33052
Nepřímé dotace provoz a odpisy po úpravě rozpočtu na provoz a odpisy
Dotace od Města Prostějov na soutěž Doteky módy poskytnuta ve výši
Dotace celkem

18 638 899,11 265,68
104 140,64
335 993,64
3 484 107,40 000,22 614 405,96

Po zaúčtování vrácené nevyčerpané dotace na přímé náklady:
UZ 33353
2 041,00
UZ 33038
0,32
UZ 33052
1,36
UZ 33073
11 858,36
Celkem 13 901,04
Nevyčerpané dotace byly předmětem vyúčtování dotací a převedeny na účet zřizovatele.
Dotace na odpisy UZ 302
UZ 00302
552 107 Kč
Použita v plné výši, doplaceno z provozních nákladů 7 148,90 Kč.
UZ 00300
2 932 000 Kč
Příspěvek na provoz byl o 58 tis. Kč nižší, než v předchozím roce a o 119 tis. Kč nižší, než
v roce 2015.. Použito na běžné provozní výdaje v členění, jak je uvedeno v nákladech, jak je
uvedeno v tabulkové části rozborů.
V roce 2017 neměla naše škola žádné projekty OPVK.
K účtu 501 – nákup materiálu nad 50 tis. Kč kromě potravin:
- kancelářského materiálu – 59 tis. Kč
- materiál na očistu a hygienu pro všechny 118 tis. Kč je pro 3 budovy, na domově
mládeže jsou v podstatě hrazeny z plateb ubytovaných žáků hygienické potřeby a jsou
rovné jako v roce předchozím
- ostatní materiál 118 tis. Kč – drobný materiál, který se nedá zařadit na předchozí
položky, materiál pro výtvarné předměty, pro zájmový kroužek na domově mládeže,
baterie a jiný drobný materiál.
K účtu 502 – spotřeba energií
- spotřeba plynu v HČ 307 tis. Kč, úspora teplou zimou a změnou způsobu účtování DPH
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-

spotřeba elektřiny v HČ 440 tis. Kč, opět úspora změnou účtování DPH.
Spotřeba tepla – budova domova mládeže, odhad nebyl přesný, vyúčtování spotřeby
přijde až v měsíci únoru a vždy se dost výrazně liší od odhadu, rovněž DPH již nebylo
přiúčtováno, náklady na teplo byly 194 tis. Kč

\k účtu 518 – ostatní služby
- K účtu 518 – výraznou položkou je nájemné za budovu pro výuku – 7 tis. Kč za učebny
na Vápenici 3 a 324 tis. Kč za budovu školy, Vápenice 1, Prostějov. Dále 95 tis. Kč za
zpracování mzdové agendy a 129 tis. Kč za údržbu softwaru a softwarové služby a 55 tis.
Kč za likvidaci odpadu ze 3 budov.
K účtu 558 – nákup DDNM a DDHM:
Software
22 tis.
Učební pomůcky

343 tis. (220 tis. Kč z RF)

Nakoupeny notebooky, PC, tablety, konfekční panny, projektory, UP do předmětu fotografie a
multimediální tvorba.
Ostatní vybavení

303 tis.

Nakoupen nábytek na šicí dílnu, na učebnu předmětu užitá malba, židle, štítkovač, vysavače na
mytí oken, lampičky, textilní tabule na učebny, cestovní stojany na přehlídky.
Dotace programu ERASMUS+ projekt Tvoříme společně z Domu zahraničních služeb –
program na 2 roky od 1.9.2016 do 31.8.2018. V roce 2017 bylo použito:
- cestovné zahraniční 163 tis. Kč
- služby – pobytové náklady 120 tis. Kč
- mzdové náklady – OON 10 tis. Kč
Dotace programu ERASMUS+ Za inspirací a zkušenostmi do ciziny, projekt byl schválen a
zahájen 1.9.2017, byla zaslána dotace, ale v roce 2017 nebyly vykázány náklady.
Dotace od Statutárního města Prostějov
40 000 Kč
Použito na ostatní služby účet 518, dotace vyčerpána v plné výši.
Předpokládané výnosy v dalších letech – v hlavní činnosti jsou závislé na ceně potravin, při
kalkulaci obědů jsme vycházeli zatím z předchozích let a cena stravenky zůstala ve stejné výši,
stravování je nejvyšší položkou vlastních výnosů, výnosy z ubytování by měly být stabilizovány.
Použití fondů – fondy pravidelně zapojujeme do hospodaření organizace, fond odměn je využit
na odměny tam, kde chybí prostředky z přímých nákladů, na odměnu ředitelce školy za
doplňkovou činnost předchozího období, případná rezerva překročení rozpočtu mezd. Fond
rezervní zapojujeme na posílení provozních nákladů a při vzniku nerozpočtovaných výdajů, fond
investic pro údržbu nemovitého majetku ve správě školy, případně na nákupy DHM, v roce 2017
ale nebyly žádné uskutečněny.
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Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti
Celkem výsledek hospodaření za rok 2017
VH - transférový podíl z odpisů ve výši
(nepodléhá návrhu na rozdělení výsledku hospodaření)
Na rozdělení do fondů je navržena částka 213 182,28 Kč.

56 656,84Kč
202 140,44Kč
258 797,28Kč
45 615,00 Kč

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

výnosy z vl. činnosti
14 541,84 (prodej čipů, prodej nepotřebného
majetku, přefakturace vody školník)

-

transférový podíl HČ i DOČ

-

výsledky hospodaření DOČ

45 615,198 640,44 (bez transférového podílu)

Investiční fond
Tvorba fondu :
Tvorba je z odpisů organizace, čerpání odvody zřizovateli a údržbu nemovitého majetku na
opravu podlahy tělocvičny, provedenou v souladu s plánem oprav a investic (oprava nad 100 tis.
Kč) a na izolaci sprch u tělocvičny.
Prostředky fondu jsou vedeny na běžném účtu školy 9583760247/0100, analyticky na
účtu 241 0303. Fond je finančně plně kryt.
Fond odměn
Tvorba fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, výše převodu do fondu schválil zřizovatel ve
výši 25 tis. Kč. V roce 2017 použito 20 000 Kč na odměnu ředitelky školy za doplňkovou
činnost a odměny nepedagogických zaměstnanců.
Prostředky fondu jsou vedeny na běžném účtu školy 9583760247/0100, analyticky na
účtu 241 0201. Fond je finančně kryt.
Fond kulturních a sociálních potřeb
Tvorba fondu – 2 % z hrubých mezd a náhrad za pracovní neschopnost. Čerpání fondu dle
schváleného rozpočtu odborovou organizací a vedením školy na pravidelné položky rozpočtu.
Fyzický stav účtu k 31.12.2017 činí 410 215,02 Kč, souhlasí s účetní evidencí a výpisem z KB
k 31.12. 2017. Účetní stav účtu je 430 584,50 Kč.
Rozdíl mezi účetním a fyzickým stavem účtu činí 20 369,48 Kč.
Zdůvodnění:
- pohledávka za vrácené vstupenky ve výši 200,- Kč (splátkami uhrazeno v roce 2017 4 tis.
Kč)
- rozdíl poplatků ve výši 87 Kč (rozdíl je na účet převeden v lednu 2018 z BÚ)
- příděl FKSP z mezd 12/17 ve výši 25 175,48 Kč (převedený v lednu 2018 z BÚ školy)
- nepřevedený příspěvek na stravování zaměstnanců za 12/17 ve výši 5 093 Kč.
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Prostředky fondu jsou vedeny na zvláštním účtu u Komerční banky Prostějov na čísle účtu
9584760257/0100.
V roce 2017 nebyl zakoupen z prostředků FKSP žádný majetek. S prostředky fondu je
hospodařeno v souladu se Směrnicí o hospodaření s prostředky FKSP a stanoveným rozpočtem,
upravovaným během roku, prostředky jsou využívány zejména na stravování zaměstnanců, k
jejich kulturnímu a sportovnímu vyžití, k rekreaci zaměstnanců a k odměňování, k životním a
pracovním výročím.
Rezervní fond 413
Tvorba přídělem z VH 2016 ve výši

276 358,05 Kč

Rezervní fond jsme v roce 201 čerpali na nákup notebooků do výuky a na posílení fondu investic
ve výši 150 tis. Kč.
Prostředky fondu jsou vedeny na běžném účtu školy 9583760247/0100, analyticky na
účtu 241 0212.
Rezervní fond tvořený z ostatních titulů 414
Do fondu převedeny na konci roku 2017 prostředky nevyužité dotace
- programu Erasmus 1 ve výši 62 688,05 Kč. Prostředky jsou vedeny na účtu 1152669400207/0100 a budou vyčerpány v roce 2018, kdy realizace programu bude
ukončena.
- Programu Erasmus 2 ve výši 1 284 912,80 Kč. Prostředky budou vyčerpány v roce 2018
a jsou vedeny na účtu 115-4625470297/0100.
Doplňkové činnosti
Škola v rámci doplňkové činnosti pronajímá sportovní areál, provozuje hostinskou činnost
a ubytovací služby. Další drobnou doplňkovou činností je pronájem plochy pro potravinový
a nápojový automat a kopírku pro žáky školy.
Naše organizace má živnostenský list na ubytovací služby a hostinskou činnost z roku 2005.
Dbáme na to, aby doplňková činnost nenarušovala plnění hlavních úkolů organizace a aby
nebyla nikdy ztrátová. Zisk je každoročně zvyšován.
a) ubytovací služby
Vzhledem k tomu, že během školního roku nemáme žádné volné kapacity, provozujeme
doplňkovou činnost pouze během prázdnin a ve výjimečných případech v pátky a soboty, kdy
studenti odjíždějí domů. Aby bylo ubytování mimo provozní dobu domova ziskové, musí se
jednat o větší skupiny osob. Většinou jsou tedy u nás ubytována družstva sportovců a členové
různých zájmových sdružení.
Rozbor hospodaření:
Celkové tržby bez DPH – základ daně ………………………………….. Kč 159 000,Transférový podíl
Kč
2 500,Celkové náklady …………………………………………………………. Kč 95 153,57
Hospodářský výsledek
+ Kč 66 346,43
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Do výpočtu nákladů na doplňkovou činnost byly zahrnuty téměř všechny náklady střediska dle
účetnictví, kritériem pro jejich rozdělení byl počet noclehů v hlavní a v doplňkové činnosti.
Z nákladů na doplňkovou činnost jsme vyloučili jen náklady na vytápění tělocvičny, garáže a
keramické dílny, kam nemají cizí ubytovaní nikdy přístup, a odpisy samostatné budovy, kde je
tělocvična a garáž.
Poplatek za 1 nocleh činil v r. 2017 Kč 230,00 včetně DPH, bez DPH Kč 200,00 (z toho:
mzdová režie Kč 70,--, věcná režie 100,-- a rozpočtovaný zisk 30,-- Kč).
Celkové tržby za rok 2017 nám klesly o 7 tis. Kč.
V roce 2017 je podíl noclehů na DoČ 6,13 %, v roce 2016 to bylo 6,20 %, v roce předchozím to
bylo 3,28 % všech uskutečněných noclehů.
Jsme zaměřeni především na ubytování během hlavních prázdnin, protože při ubytování o
víkendech si někdy studenti stěžují.
Mzdové náklady tvoří dohody OON recepčních ve výši 17 435 Kč, kdy nevykazujeme další
mzdové náklady, neboť to jsou dohody malého rozsahu a odměny za úklid (hrubé mzdy) ve výši
14 120 Kč, ke kterým přísluší zákonné odvody. Nevykazujeme tudíž úvazky zaměstnanců.
b) hostinská činnost
V naší školní jídelně poskytujeme obědy zaměstnancům Obchodní akademie a Střední
zdravotní školy v Prostějově, dále vaříme obědy pro veřejnost a obědy a večeře pro klienty
Charity v Prostějově – domova na Martinákově ulici.
Rozbor hospodaření:
Celkové tržby bez DPH……………………………………………………..…. Kč 1 175 342,64
Transférový podíl
1 000,Celkové náklady ………………………………………………………………. Kč 1 109 018,54
Hospodářský výsledek
+ Kč 68 179,46
_________________________________________________________________________
Do výpočtu nákladů na doplňkovou činnost byly zahrnuty všechny náklady střediska dle
účetnictví a kritériem pro jejich rozdělení byl počet uvařených porcí v hlavní a v doplňkové
činnosti. Vzhledem k tomu, že vaříme nejen obědy, ale i snídaně a večeře, na doporučení
inspektorky školního stravování p. Flejberkové započítáváme do počtu uvařených porcí obědy
a večeře v plném počtu, u snídaní pouze 1/3 připravených snídaní.
Při kalkulaci ceny oběda vycházíme z celoročního provozu minulého roku s přihlédnutím
k očekávanému zvýšení nákladů na energie a platy zaměstnanců a základní cena je zvyšována
o ziskovou přirážku. Pro rok 2017 byla stanovena cena oběda na Kč 54,78 bez DPH (24,35 Kč
finanční norma potravin bez DPH, mzdová režie 20,90 Kč, věcná režie Kč 9,78 bez DPH, zisk
2,03 Kč). Během roku 2017 došlo k vyššímu zvyšování platů kuchařek, takže se jednotlivé
skupiny výdajů přeskupili.
V roce 2017 bylo v DoČ uvařeno 26,28 % ze všech porcí, v roce 2016 24,31 % a v r. 2015 bylo
v DoČ uvařeno 23,09 % všech porcí, tj. vykazujeme stálý nárůst cizích strávníků.
Celkové tržby bez DPH za rok 2017 nám v doplňkové činnosti proti předchozímu roku vzrostly
o 74 tis. Kč.Na úrovni roku 2017 chceme udržet hostinskou činnost i v roce 2018.
Mzdové náklady odpovídají mzdové režii a poměru uvařených porcí v hlavní a doplňkové
činnosti. V roce 2017 činily již 322 858 Kč a vzhledem k tomu, že jsou částí plných úvazků
kuchařek, náleží k nim i příslušné zákonné odvody.
c) Pronájem sportovního areálu
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Sportovní areál slouží především k výuce tělesné výchovy a mimoškolní činnosti žáků školy,
škola má uzavřenou v rámci doplňkové činnosti smlouvu o dlouhodobém pronájmu fitcentra,
tělocvičny a baru (občerstvení k posilovně) a masážního salonu s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
dále jsou uzavřeny krátkodobé smlouvy o pronájmu (v roce 2017 pronájem tělocvičny střední
škole Trivis Prostějov, se kterou je smlouva uzavírána vždy na školní rok).
Při rozklíčování nákladů na doplňkovou činnost – pronájmy sportovního areálu jsou zahrnuty
všechny provozní náklady tohoto střediska. Jednotliví nájemci mají stanoveny koeficient K1 –
prostorové využití a koeficient K2 – časový využití jednotlivých prostor budovy na
Sídl. E. Beneše, čp. 2893, Prostějov. Náklady se pak pronásobením těchto koeficientů převedou
z hlavní činnosti na doplňkovou. Jen mzdové náklady na poloviční úvazek školníka sportovního
areálu jsou hrazeny v plné, tedy 100% výši z doplňkové činnosti, neboť na tento objekt není
dlouhodobě rozpočtován žádný úvazek. Pan Pavel Julínek má pronajatý bar v tomto zařízení,
spojený s letním venkovním posezením, dále částečně pronajaté fitko a tělocvičnu. Na spotřebu
energií jsou během roku na základě platebního kalendáře stanoveny zálohy, které jsou
vyúčtovány po obdržení dodavatelských faktur za jednotlivé energie. Na konci roku 2016 byly
zaúčtovány předpoklady spotřeby energií do nákladů a s tím spojené předpokládané výnosy na
účet 602 u plynu, elektřiny a vody. Dalším nájemcem šatny s příslušenstvím, které je vedeno
nyní jako masážní salón, je paní Jitka Sýkorová. U účtování nákladů postupujeme stejným
způsobem, jako u pana Julínka, tedy s použitím koeficientů a záloh na energie. Oba nájemci mají
stanovené čisté nájemné, které je osvobozeno při fakturaci od DPH z důvodu smlouvy na dobu
neurčitou, fakturované režijní náklady, do kterých spadají odpisy, mzdové prostředky, materiální
náklady, náklady na údržbu apod. jsou fakturovány s 21 % DPH. Fakturační období je měsíční.
Tělocvičnu pronajímáme střední škole TRIVIS Prostějov, kde vycházíme při stanovení ceny
z nákladů předchozího roku, cena je pak fixní a fakturováno je dle skutečně odučených hodin.
Režijní náklady, hrazené nájemci, jsou účtovány do výnosů na účet 602, čisté nájemné pak na
účet 603.
Podíl energií a režijních nákladů činí cca 36 %. Mzdové náklady hradíme z pronájmů v plně
výši, neboť na úvazek údržbáře-školníka 0,5 na detašovaném pracovišti nemáme stanovený
rozpočet na úvazek. Především považujeme za úsporu nákladů hlavní činnosti za odpisy, kdy
hradíme z doplňkové činnosti cca 34 tis.Kč a za plynové topení, kdy se provozováním DoČ
náklady nijak zvlášť nezvyšují, jako například u elektřiny, kdy svícením a používáním zařízení
nájemců se náklady úměrně zvyšují.
Platby od jednotlivých nájemců v roce 2017 dle vystavených faktur:
Pavel Julínek
Čisté nájemné a režijní náklady za rok vč. DPH
258 600 Kč
Jitka Blahová
Čisté nájemné a režijní náklady za rok vč. DPH
33 612 Kč
TRIVIS
Platby za pronájem včetně energií
41 300 Kč
Nájemci zároveň uhradili na energie a úhradou nájemného dle faktur celkem 343 227,66 Kč.
Zisk z pronájmu areálu činí celkem Kč 65 714,55,, což je o cca 2 tis. méně, než v předchozím
roce.
Vzhledem k tomu, že rozpočtované režijní náklady jsou vyšší než byla skutečnost, nemusíme
přikročit pro rok 2017 ke zvyšování ceny nájmu.
Mzdové náklady – 1 školní na úvazek 0,5 je hrazen celý z doplňkové činnosti a odměny za
administrativní činnost, celková výše hrubých mezd činí 105 905 Kč, náleží k nim zákonné
odvody z mezd.

86

d) Pronájem plochy pro nápojové a potravinové automaty a kopírku pro žáky v budově
školy
Fakturace za automaty je na základě dohodnuté ceny za spotřebované energie a čisté nájemné je
za nižší cenu z důvodu poskytnutí požadované služby pro žáky školy. Automaty fakturujeme
měsíčně a kopírku v prosinci za celý rok podle skutečně provedených kopií. Se službami
poskytovatelů jsme spokojeni.
Výsledek hospodaření

+ Kč 1 900,-

Výsledek hospodaření za pronájmy celkem

Kč 67 614,55

Navýšení výsledku hospodaření je zřejmé především v hostinské činnosti, kdy se zvyšuje počet
cizích strávníků a odebraná strava Charitou Prostějov. V pronájmech sportovního areálu došlo
rovněž k mírnému snížení zisku oproti roku 2016 s ohledem na zvyšující se mzdové náklady a
zase navýšení hodin Trivis.. Při stanovení rozpočtu na doč vycházíme sice ze zkušenosti
předchozího roku, ale zároveň musíme připustit, že se situace může změnit odchodem nájemce či
úbytkem strávníků či ubytovaných.
Zaměstnanci
Pracovní kolektiv je stabilizovaný, úskalím je řešení provozu školní jídelny, kde pracují 2
kuchařky v důchodovém věku a v současné době je velmi těžké najít adekvátní náhradu. 1
kuchařka se vrátí z mateřské dovolené a dojde k personálním změnám v roce 2018.
Stav zaměstnanců
K 31.12.2017 je na škole zaměstnáno:
v roce 2016
Učitelé
27
přepočtených
25,191
25,333
Vychovatelé
3
přepočtených
3,000
3,000
Nepedagogičtí zaměst. škola
6
přepočtených
4,875
4,875
Nepedagogičtí zaměst. areál
1
přepočtených
0,500
0,500
Zaměstnanci školní jídelny
6
přepočtených
6,000
6,000
Nepedagogičtí zaměst. DM
1
přepočtených
0,975
0,875
Celkem
45
přepočtených
40,583
40,728
Uvedené počty fyzických zaměstnanců jsou bez rozlišení hlavní a doplňkové činnosti.
Závazný ukazatel na rok 2017 je 40,31 zaměstnanců, skutečný počet zaměstnanců ze SR je
37,964 (údaj ze statistického výkazu P1-04). Limit zaměstnanců tedy nebyl překročen.
V doplňkové činnosti je 1,925 úvazku, což je o 0,052 více, než v roce 2016, způsobeno vyšším
podílem doplňkové činnosti ve školní jídelně.
Limit mzdových prostředků nemáme stanoven.
Nepedagogičtí pracovníci v prosinci 2017 a v následujících zimních měsících:
Škola – 6 nepedagogických zaměstnanců – ekonomka úvazek 1, účetní úvazek 1, asistentka
ředitelky - úvazek 1, školník 0,5 (zároveň topič na dohodu), školník sportovního areálu je placen
z doplňkové činnosti a nově má úvazek 0,1 v hlavní činnosti jako školník domova mládeže,
z hlavní činnosti je pouze dohoda na topení v budově sportovního v zimních měsících , 2
uklízečky celkem na úvazek 1,375, celkem přepočtených zaměstnanců 4,875 v hlavní činnosti.
DM a ŠJ – 7 nepedagogických zaměstnanců –, 1 uklízečka úvazek 0,875, 1 školník 0,1
úvazek a 6 pracovnic školní jídelny na plný úvazek, z hlavní činnosti 4,068 úvazku.
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Zajišťování nepedagogických služeb
Úklidová plocha
Budova školy – v roce 2017 zajištěn takto
-úvazek 1 s úklidovou plochou 1 545,38 m2
-úvazek 0,375 s úklidovou plochou 799,24 m2
Sportovní areál – 351,19 m2 v úvazku školníka a údržbáře sportovního areálu, úvazek 0,5
hrazeno pouze z DoČ
DM Palečkova 1
- úvazek 0,875 s úklidovou plochou 1469,30 m2
- úvazek 0,1 na údržbářské práce školníka
Vzhledem k velmi zodpovědnému přístupu těchto pracovníků nemáme v úmyslu řešit úklid
službou. Normativ na nepedagogické pracovníky je pro umělecké obory značně nevýhodný,
rozhodně není rozdíl v náročnosti a objemu práce nepedagogických pracovníků pro umělecké a
neumělecké obory. Vzhledem k tomu, že již není čerpání mzdových nákladů sledováno na
pedagogy a nepedagogy zvlášť, se s touto skutečností vyrovnáme.
V roce 2016 jsme využili služby daňové poradenství v problematice DPH, zpracování přiznání
daně z příjmu.
Kopírovací služby nevyužíváme, k hlavní činnosti nám slouží vlastní kopírky a pro studenty je
ve škole na smlouvu umístěna kopírka na čipové karty, které si hradí žáci sami.
Pohledávka za panem Petrem Mráčkem z roku 2004
Pohledávka z roku 2004 za panem Mráčkem - pohledávka vznikla nevrácením úhrady za
vstupenky na koncert, který se pak neuskutečnil (dne 26.3.2004 byla uhrazena faktura za kulturní
akci z účtu FKSP). Okresní soud v Prostějově uložil žalovanému p. Mráčkovi platebním
příkazem, který nabyl právní moci 11.11.2005 úhradu pohledávky ve výši 13 600 Kč a náhradu
soudního řízení ve výši 7 290 Kč. Pohledávku jsme dosud vedli jako dobytnou s tím, že jsme se
snažili neúspěšně vyzvat písemně pana Mráčka k úhradě
(pohledávka byla nejprve navržena
ke vzdání se práva a prominutí pohledávky, dopisem ze dne 9.5.2006 čj. KUOK 43835/2006 J.
Radilová zaslala k návrhu vyjádření o správnosti postupu ve věci vymáhání pohledávky a
vzhledem k uznání dluhu panem Petrem Mráčkem ze dne 7.6.2004 se zásadním způsobem
prodlužuje vymahatelnost pohledávky ze 4 na 10 let). Bylo doporučeno vést pohledávku
v patrnosti a vyzvat dlužníka po uplynutí 3-4 let k zaplacení částky, popřípadě přistoupit
k majetkové exekuci. Pan Mráček zaslané výzvy k úhradě dluhu nevyzvedl na adrese Městského
úřadu Statutárního města Prostějov. Vzhledem ke zjištění o působení pana Mráčka v Praze s ním
byl navázán kontakt a došlo k dohodě o splátkách dluhu v prosinci 2013. Od roku 2014 pan
Mráček zasílá nepravidelně splátky tak, že k 31.12.2016 činí jeho dluh celkem 7 490 Kč
z původních 20 890 Kč. Petr Mráček v roce 2017 uhradil celkem 4 000 Kč a dále spolupracuje
na výzvy při nepravidelných splátkách.
Jiné pohledávky po lhůtě splatnosti nemáme

Hospodaření s majetkem
Naše zařízení má ve správě 3 budovy, z toho budova školy je majetkem města a v roce 2017
jsme za její pronájem uhradili 324 tis. Kč. Budovy sportovního areálu, domova mládeže na
Palečkově ul. jsou majetkem KÚ Olomouckého kraje a jsou škole svěřeny k hospodaření. Škola
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má v majetku osobní automobil Škoda Octavia Ambiente, který je využíván výhradně
k pracovním cestám, převozu materiálů apod., čímž dochází k úsporám na cestovních náhradách.
Není využíván pro doplňkovou činnost.
Výuka předmětů Informační a komunikační technologie, Audiovizuální a multimediální
tvorby, Informační a multimediální technologie, Aplikovaná ekonomie, Počítačová grafika,
Multimediální příprava, Marketing, Animace, Webdesign a design, Fotografie v praxi probíhá na
třech specializovaných učebnách výpočetní techniky. Pro předměty Navrhování a Design
interiérů (obor Užitá malba) byla vybudována učebna s výpočetní technikou, tak aby výuka
uvolnila kapacity ostatních ICT učeben. Tedy ve škole jsou 2 učebny ICT, 1 fotoateliér, 1 tvůrčí
ateliér s ICT technikou pro obor Multimediální tvorba a 1 učebna s ICT technikou pro výuku
oboru Užitá malba.
Učebny ICT jsou vždy každá vybavena 15ks žákovskými počítači/NB a jedním učitelským PC.
Ateliér pro multimediální tvorbu je vybaven 13ks notebooků + jeden učitelský. Ve fotoateliéru je
jeden notebook. Učebna pro Užitou malbu má 14ks žákovských NB a 1ks NB pro učitele.
Všechny stanice na těchto učebnách mají následující programové vybavení:
- OS MS Windows 10 (licence v rámci krajské smlouvy s firmou Microsoft)
- kancelářský balíček Office 2015,
- specializovaný SW AccuMark – konstrukce a modelování střihů, hotovení šablon a polohových
plánů,
- specializovaný SW Macenauer – zpracování technické dokumentace (soupisy operací, výrobní
předpisy, mzdy, technické nákresy aj.),
- STEREO – ekonomický SW ,
- Zoner Photo Studio 8 Profi – grafický SW,
- VISION – softwarové zabezpečení učebny – hlídání práce studentů, přístup na internet, řízená
výuka,
- Creative Suite 3a 5.5 – profesionální grafický SW, jehož součástí je program Adobe Illustrator,
Adobe Photoshop a Adobe Bridge, který umožňuje profesionálně zpracovávat kresbu, obrázky,
návrhy, reklamu aj.,
- Blender,
- Pinnacle Studio 16 – zpracování videí
- Microsoft Forefront Endpoint Protection – antivirový program,
- Sketch-up a Render in – návrh interiérů.
V případě potřeby mohou žáci využít 20 ks sluchátek pro práci se zvukem. Pro zajištění výuky
zejména předmětů oboru Multimediální tvorby byly nainstalovány freewarové softwary pro
zpracování zvuku, tvorbu webových stránek, stříhání videa.
Dále se na výše uvedených učebnách nachází:
- 2ks dataprojektorů
- 3ks skenery
- 2ks černobílé a barevná laserová tiskárny
- 2ks kreslící tablety
V profesionálně vybaveném fotoateliéru se žáci učí fotografovat, natáčet animace a drobná
videa. K jejich zpracování jim slouží vedlejší vybavení ateliéru.
Ve fotoateliéru probíhá vzdělávání v rámci předmětů Animace, Fotografie v praxi,
Audiovizuální a multimediální tvorba, Seminář hudby. Fotoateliér také slouží pro ostatní obory,
které jej využívají dle aktuální potřeby.
K dalšímu vybavení školy patří 3 učebny s interaktivní tabulí (Smartboard, Interwrite), jejichž
funkčnost je zajištěna pomocí notebooků s dataprojektory. Jedna jazyková učebna s
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interaktivním dataprojektorem s ozvučením. Další běžná učebna je vybavena 3 ks PC pro
neomezený přístup studentů na internetu.
Tři učebny jsou vybaveny dataprojektorem, notebookem a audio sestavou pro výuku. Všechny
ostatní učebny mají k dispozici učitelský počítač, který slouží především k vedení elektronické
třídní knihy a používání SW Bakaláři.
Veškerou práci si studenti mohou ukládat na školní server, který jim poskytuje dostatečný
diskový prostor. Právě z důvodu narůstající velikosti dat, se kterými žáci pracují nebo je sami
vytvářejí, byl pořízen v roce 2013 nový server s OS Windows Server 2012, který by měl tyto
požadavky uspokojit. Původní OS byl upgradován na Windows Server 2013. Škola tak může
žákům i učitelům poskytnout individuální prostor pro jejich tvorbu ve formě uživatelských účtů.
Studenti mají neomezený přístup na internet. A z tohoto důvodu byl zprovozněn firewall, který
umožňuje filtrovat nevhodný obsah internetové komunikace jednotlivých uživatelů. Všechny
počítače jsou zapojeny do školní doménové sítě.
Neustálý technologický pokrok, velkému vytížení počítačových učeben a vysoké nároky na
modernost vybavení ze strany rodičů a žáků, nutí školu neustále obnovovat ICT vybavení.
Škola má uzavřené smlouvy na dobu neurčitou na pronájem budovy školy – roční nájemné
bez služeb činí 324 000 Kč a smlouvu na pronájem učebny v budově Vápenice 3 :
1. Se ZUŠ na roční nájemné 4 160 Kč
2. Se SZŠ s ročním nájemným 8 387 Kč
Inventarizace majetku
Inventarizace majetku proběhla na základě příkazu ředitelky školy k 31.12.2017,
fyzický stav byl porovnán se stavem účetním a nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Dokladová
inventarizace byla provedena během měsíce ledna 2018. Inventarizační komise hodnotí správu
majetku kladně, majetek je řádně využíván, ošetřován a evidován, zprávu o výsledku
inventarizace jsme odeslali v lednu zřizovateli. Vzhledem k tomu, že dle Vnitroorganizační
směrnice o evidenci majetku vedeme DDHM i DDNM již od částky 501 Kč , odrazila se tato
skutečnost na čerpání na účtu 558.
V roce 2017 nebyly pořízeny žádné investice.
V prosinci 2017 byl předán zřizovateli za účelem prodeje přeceněný majetek – pozemek na
Olomoucké ulici, Prostějov u bývalého domova mládeže v ceně 100 tis. Kč.
Všechen nemovitý majetek je plně využíván.
V roce 2017 nepřijala škola žádný finanční ani věcný dar.
V roce 2017 nebyly řešeny žádné pojistné události na majetku.
Výsledky kontrol 2017
1) Okresní správa sociálního zabezpečení –kontrola proběhla 3.4.2017 , kontrolovány
pojistné vztahy za období 1.7.2014-31.3.2017, drobné nedostatky odstraněny v průběhu
kontroly, ostatní bez závad.
2) Krajská hygienická stanice OK– kontrola domova mládeže dne 23.1.2017 – kontrola
hygienických požadavků na provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
-kontrola bez závad.

90

3) Krajská hygienická stanice OK-kontrola 24.1.2017 ve školní jídelně na domově mládeže,
kontrola hygienických předpisů při přípravě jídel, zjištěné závady odstraněny do
31.1.2017, zápis o odstranění závad zaslán na KHS 1.2.2017.
4) Krajská hygienická stanice OK– kontrola plnění povinností (BOZP, zdravotní prohlídky
zaměstnanců, povinností dle Zákoníku práce - kontrola domova mládeže dne 6.4.2017 –
bez závad.
DPH
Od ledna 2013 jsme registrováni na Finančním úřadu v Prostějově k dani z přidané hodnoty. Pro
rok 2017 byl přenesen z roku 2016 vyúčtovaný koeficient krácení odpočtu daně ve výši 0,40.
Daň jsme uplatňovali v nákladech domova mládeže, školní jídelny a sportovního areálu, u
nákladů školy, kde hospodářskou činnost neprovozujeme, jsme daň uplatnit nemohli. Vystavené
faktury byly zdaněny daní na výstupu podle charakteru dodávky. Dodržovali jsme režim
přenesené daňové povinnosti, tj. odvodu daně za dodávky montážních prací. Daňová přiznání
jsme byli povinni předkládat jako čtvrtletní plátce, daň jsme hradili v zákonném termínu
čtvrtletně a za 4. čtvrtletí byl proveden přepočet koeficientu krácení odpočtu daně na 0,39, na
jehož základě byla daň za celý rok přepočítána a tento koeficient se přenáší do roku 2018.
Od roku 2015 jsme čtvrtletní plátci DPH. Od ledna 2016 předkládáme kontrolní hlášení DPH.
Náročnost prací, spojených s DPH přináší vysoké administrativní zatížení, zároveň ale
provozování doplňkových činností má ekonomický přínos pro režijní i mzdové náklady.
Ostatní
Účetnictví organizace je vedeno v programu GORDIC Win UCR, kniha došlých faktur,
vystavené faktury v programu kniha odeslaných faktur, pokladna a komunikace s bankou,
všechny firmy GORDIC. V roce 2017 bylo v hlavní účetní knize zapsáno 45 518 položek.
Stravování zaměstnanců je zajištěno ve školní jídelně, která je součástí našeho zařízení. Cena
stravenky je 28 Kč - je tedy jen ve výši spotřebovaných potravin a je kryta 11 Kč příspěvkem na
stravování zaměstnanců z FKSP a 17 Kč hradí zaměstnanci školy.
Zásoby vedeme na účtech 112 – potraviny, kancelářské potřeby a čisticí prostředky a na
podrozvahovém účtu 903 – učebnice, čipy ŠJ.
Na vzdělávání pracovníků organizace vynaložila v roce 2017 prostředky z ONIV ve výši
35 tis. Kč.
Časové rozlišení na účtech 381 – náklady příštích období, zde jsou zaúčtovány předplatné novin,
časopisů a služeb, týkající se roku 2018 a 2019, na účtech 388 je předpoklad vyúčtování za
energie nájemců sportovního areálu za rok 2017. Na účtech 389 jsou zaúčtovány předpokládané
náklady roku 2017, jejichž vyúčtování proběhne v roce 2018.
V roce 2017 jsme čerpali úvěr ve výš 140 tis. Kč od Komerční banky, a.s. na financování
nákladů projektu ERASMUS Tvoříme společně. Úvěr byl schválen zřizovatelem a bude splacen
k 30.11.2018.
Účet 408 nebyl v roce 2017 použit.
Budovy školy a sportovního areálu jsou vytápěny plynem. Budova DM Palečkova ul. je
vytápěna dálkově (zajišťuje Domovní správa Prostějov). Po zateplení budovy se výrazně snížily
náklady na topení.
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Závěr
Vzhledem k objemu svěřených prostředků, rozsahu činností našeho zařízení a
dosaženému výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti považujeme hospodaření
organizace za velmi dobré. V doplňkové činnosti si držíme, případně zvyšujeme výsledek
hospodaření.
Organizace nemá žádné dluhy po splatnosti vůči státním institucím ani jiným
subjektům.
Objem prostředků na provoz a na mzdové náklady byl dostačující a věříme, že tomu tak
bude i v následujícím roku s ohledem na uspokojivý počet žáků školy.
V roce 2017 se uskutečnil prodej pozemku parcela č. 5403/2 o výměře 81 m2 u bývalého
domova mládeže Olomoucká, pořizovací cena byla 13 359 Kč, pozemek byl přeceněn na 100 tis.
Kč a vrácen zřizovateli před prodejem.

V Prostějově dne 14.3.2018
Vyhotovila Hana Mynaříková

PhDr. Ivana Vaňková
ředitelka školy
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