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

Střední škola designu a módy, Prostějov

Sídlo školy:

796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

47 922 061

IZO:

600015181

Zřizovatel školy:

Olomoucký kraj

Druh a typ školy:

střední odborná škola

Součásti školy a jejich IZO:
Odloučená pracoviště:

Domov mládeže
Školní jídelna

103031561
103219307

Domov mládeže a školní jídelna, Palečkova 1, 79664 Prostějov
Sportovní areál, E.Beneše 2893, 796 01 Prostějov

Zařazení do sítě škol: 1.9.1996
Ředitelka školy:

PhDr. Ivana Vaňková

Telefon:

582 346 711, 582 346 722

Fax:

582 339 767

E-mail:

info@ssdam.cz

www:

www.ssdam.cz

Studijní obor:

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

Školská rada:

zřízena rozhodnutím Olomouckého kraje dne 1.1.2018

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

zákonný zástupce

Petra Dvořáková

zákonný zástupce

Pedagogičtí pracovníci školy:
Ing. Pavla Švecová

učitelka

Mgr. Alice Švalbová

učitelka

Zástupci zřizovatele:
Ing. Petra Koutná

manažerka firmy Koutný spol. s.r.o.

Ing. arch. Ladislav Langer

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 2018/2019 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 2018/2019 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 2018/2019 následovné: 11
učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů, 22 učitelů odborných předmětů. Z celkovému
počtu 33 pedagogů pracovali na výuku předmětu Ruský jazyk, Fotografie v praxi a
Navrhování interiéru 4 na DPP.
Na domově mládeže pracují 3 vychovatelky.
Na provozním úseku v roce 2018/2019 došlo k postupné personální výměně na pozici
rozpočtářky školy. Na provozním úseku dále pracovala účetní, 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
2018/19 vyučoval/a

CJL, NJ

NJ

VŠ

1

AJ, ICT, odborné
předměty
výtvarné předměty

ICT, AJ

VŠ

1

VPŘ, FK,

VŠ

0,57

výtvarné předměty

RT, DVK, ZT, VPŘ

VŠ

0,95

odborné předměty MT PG, WEB, MR, MPŘ

VŠ

1

odborné předměty DI

NAV

VŠ

0,23

výtvarné předměty

TCV, FK, TPŘ

VŠ

0,80

EKO

EK0,OBN

VŠ

0,66

výtvarné předměty

TCV, TPŘ, SMMA

VŠ

1

CJL, NJ

CJL, AJ, DEJ, SAJ

VŠ

1

výtvarné předměty,
DVK
MAT, FYZ

DVK, ZT, VPŘ, OBN,
SMDU
MAT, FYZ, ICT, ZEK

VŠ

1

VŠ

1

odborné předměty DO TEC, HOD

VŠ

0,71

výtvarné předměty,
FK, AMT, PT, SMKO
odborné předměty MT
CJL, NJ
CJL, NJ. SCJL

VŠ

1

VŠ

1

odborné předměty MT

AMT, FP, MPŘ

VŠ

1

VV, RJ

NAO, AJ, RJ

VŠ

0,95

AJ

AJ

VŠ

0,95

výtvarné předměty

VPŘ, TPŘ, FK, RT

VŠ

0,95

odborné předměty DO NAO, SMOT

SŠ

0,28

výtvarné předměty

VŠ

0,57

odborné předměty DO TM, OM RT, HOD,
SMOT
TEV
TEV,ZEK, DEJ, CHE

VŠ

0,85

VŠ

1

CJL, NJ

AJ

VŠ

0,95

odborné předměty

KMO, HOD, ZEK

VŠ

1

odborné předměty DO TEC, HOD, PZ

VŠ

0,90

odborné předměty MT IMT, ANIM, MPŘ, FK

VŠ

1

odborné předměty DO PG, MPŘ, KMO, ICT

VŠ

1

CJL, OBN

VP

VŠ

odborné předměty MT FP

SŠ

odborné předměty MT FP

SŠ

VPŘ, TCV

Vzdělání Úvazek

Dohody

5

VŠ

RJ
odborné předměty

DI, NAV

VŠ

odborné předměty

NAV

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

Minulý školní rok
0

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

Minulý školní rok
0

na jinou
školu
1

mimo
školství
1

na jinou
školu
1

mimo
školství
0

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

Minulý školní rok
1
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
Angličtina kreativně: od začátečníků po velmi
pokročilé
Konzultace se zástupcem vydavatelství MacMillan
Správná výslovnost a transkripce v anglickém jazyce
do českých škol

Počet
Organizátor akce
pracovníků
1
Microsoft
1
Microsoft
Descartes, Olomouc
3
2

MacMillan, Praha
Descartes, Olomouc

1

Internet ve výuce angličtiny II.
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené
na projektovou výuku
Webinář na téma inovace a kreativita v tvorbě
produktu
Mediální výchova – Jak rozumět televizi

3

Výzva občanského vzdělávání učitelů OBN

1

Den otevřených dveří v prostějovském archivu
Setkání výchovných poradců
Jak pracovat se studenty s vývojovými poruchami
učení
Využití médií ve výuce NJ

1
1

Podpora čtenářské gramotnosti

4

Kontaktní a plánovací seminář v oblasti odborného
školství

1

Podoby současné světové literatury

1

Seminář metodiků prevence Prostějov

1

Setkání metodiků prevence

1

3. metodická konference pro učitele němčiny

1

Co nabízí web učiteli němčiny
Tělo Olomouc
3DMax

1
1
1

KAP – Čtenářská gramotnost

1

Zadavatel maturitních testů a písemných prací
Hodnotitel ÚZ – AJ (žáci s PUP)
Jak profesionálně komunikovat se svým okolím.
Praktická asertivita.

2
1

1
1
1

1
1

1

Descartes, Olomouc
Počítačová služba
s.r.o., Olomouc
JA czech
Česká televize, Praha
Asociace učitelů
OBN, Praha
Archiv, Prostějov
PPP, Prostějov
Agentura Majestic
Descartes, Olomouc
BEA centrum,
Olomouc
Tandem + Českoněmecký fond
budoucnosti
Descartes, Olomouc
Pedagogickopsychologická
poradna
Olomouckého kraje
NZDM Podané ruce,
Prostějov
Nakladatelství Klett,
Praha
Descates, Olomouc
ÚP Olomouc
Autodesk Praha
Bea centrum,
Olomouc
Cermat/NIDV
Cermat/NIDV
Scholaris, Prostějov

8

Distanční vzdělávání a zahraniční stáže
Doktorandské studium
Další vzdělávání vedoucích pracovníků
První pomoc
Webinář – Líný učitel ve výuce
Bakalářská konference
Akademie řízení školy – Implementace ICT do vedení
školy
Webinář – QR kód kolem nás
Konference ISIC

Počet
Organizátor akce
pracovníků
Katedra výtvarné
1
výchovy PdF UPOL
Počet
Organizátor akce
pracovníků
Vzdělávací institut,
1
Prostějov
1
Portál RVP.cz
Bakaláři software
2
s.r.o., Pardubice
AV Media, Praha
1
1
1

Roadshow šablony II

1

Webinář - Rozvoj informatického myšlení s využitím
robotických hraček

1

Seminář – Výuka AJ

1

Webinář – Moderní aplikace ve Windows II.
Platy a platové předpisy ve veřejných službách a
správě
Kybernetická bezpečnost
Konference KAP

1

Aktuální stav školské legislativy

1

Odpovědnost vedoucího pracovníka za řízení školy a
školského zařízení
Změna financování regionálního školství

1

1
1
2

1

AV Media, Praha
GTS Alive, Praha
Bea Centrum,
Olomouc
Portál RVP.cz
Fullbrightova nadace,
Praha
Portál RVP.cz
Resk, Karviná
E-bezpečí, Olomouc
KúOK
Fakta s.r.o., Žďár nad
Sázavou
PARIS s.r.o., Karviná
MŠMT
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Část IV
Výsledky výchovy a vzdělání
Výchovné působení
a/ Prospěch žáků na škole
Počet žáků
a
b
1.
53
58
2.
48
49
3.
54
48
4.
53
53
Celk.
208
208
Pozn: a – minulý šk. rok

Prosp. s vyzn.
Prospělo
a
b
a
b
10
7
42
48
10
8
37
39
12
11
40
37
14
8
37
44
46
34
156
166
b – tento šk. rok

Ročník

Neprospělo
a
b
1
3
1
2
2
0
2
1
6
8

Opakuje ročník
a
0
1
1
1
2
0
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
161,3 157.8
141,4 218,1
164,6 156.0
176,3 120,6
160,9 163,1

b - tento šk. rok

c/ Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2016/2017
Počet žáků
52

Prospěli
s vyznam.
11

Prospěli
34

Neprospěli
7

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

Tento škol. rok
Počet
Procento
1
1,92%
4
0,48%

Minulý škol. rok.
Počet
Procento
2
0,96%
4
1,92%
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e/ Celkový počet neomluvených hodin
Tento školní rok
337

Minulý školní rok
352

f/ Plnění učebních osnov a učebních plánů
Učební plány a osnovy byly ve všech ročnících splněny.

g/ Údaje o přijímacím řízení
1. kolo přijímacího řízení
Obor:
Počet
přihlášených

Počet
přijatých

Počet
nepřijatých

Přijatých na
Počet
odvolání
odevzdaných
(autoremedura)
ZL
10
27

Multimediální
tvorba
Modelářství a
návrhářství
Užitá malba

87

30

57

41

15

26

5

14

84

15

69

2

14

Celkem

212

60

152

17

55

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

12

Celkový počet přijatých žáků podle oborů:
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Část V
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a o dalších
kontrolách
Ve školním roce 2018/2019 byly provedeny dvě kontroly ČŠI.
Na základě podnětu byla kontrolována kvalifikace zaměstnanců školy s osobním číslem
902160 a 902161. Kontrolou ze strany ČŠI bylo zjištěno, že nedošlo k porušení právního
předpisu. Kontrola proběhla 18.10.2018.
Při druhé inspekci bylo předmětem kontroly dodržování vybraných ustanovení právních
předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, zaměřená na kontrolu organizace a
průběhu maturitní zkoušky. Při kontrole ze strana ČŠI bylo zjištěno, že nedošlo k porušení
právního předpisu. Kontrola proběhla ve dnech 2.,3.,20. a 22.5.2019.
.
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Část VI
Výkon státní správy
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, eventuelně počet
odvolání proti tomuto rozhodnutí.
Rozhodnutí ředitele:

Počet

Počet odvolání

- o přijetí

79

0

- o nepřijetí

149

73

- o změně studijního oboru a přestupu

11

0

- o přerušení studia

2

0

- o opakování ročníku

5

0

- o povolení individuálního vzdělávacího plánu

1

0

- o uznání dosaženého vzdělání

2

0

- o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání

x

0
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Část VII
1. Hodnocení oblasti výchovného poradenství ve školním roce
2018/2019
Na škole působí ve funkci výchovné poradkyně Mgr. Lucie Panová, která zastupuje Mgr.
Kláru Machovou (toho času mateřská a rodičovská dovolená).
Pro výchovné poradenství byl zpracován rámcový plán. Jeho náplň byla ve školním roce
2018/2019 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
dalšími institucemi (např. Cermat).
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,
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 (např. organizace besedy
Scandinavian study);
-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;
- ve spolupráci s VP ZŠ náborové akce okresu Prostějov, Olomouc, Vyškov;
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- účast žáků na přednáškách, besedách, divadelních a filmových představeních…
Tyto akce byly velmi úspěšné.

VP spolupracovala s třídními učiteli:
- projednávala pravidelně neprospívající žáky a navrhovala opatření na zlepšení prospěchu;
- projednávala práci se žáky s PUP a IVP;
- 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 souvislosti s omlouváním nepřítomnosti ve
škole;
- věnovala se talentovaným žákům nabídkou vhodných aktivit-

VP ve spolupráci s vedením školy:
- konzultovala úpravy Školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků a vzdělávání žáků.
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2. Hodnocení oblasti činnosti metodika prevence sociálněpatologických jevů ve školním roce 2018/2019
Na škole působila ve školním roce 2018/19 na pozici školního metodika prevence
Mgr. Dagmar Rýdlová. Na konci prvního pololetí úspěšně zakončila akreditované studium
MŠMT ,,250“ pro školní metodiky prevence v P – Centru v Olomouci, v jehož rámci se
zúčastnila 4 stáží a napsala dvě teoretické práce- jedna zaměřená na šikanu a kyberšikanu tato práce zahrnovala zároveň dotazníkové šetření aktuálního stavu na naší škole. Druhá práce
se týkala zlepšení a inovace PPŠ SŠDAM. Dále se ŠMP v říjnu 2018 zúčastnila Krajské
konference primární prevence rizikového chování pro metodiky prevence, výchovné poradce
a další pedagogy základních a středních škol v Olomouci na téma (NE) úspěšný žák.
Součástí vzdělávání na SŠDAM je program prevence rizikového chování, který je podrobně
rozpracován ve školním dokumentu Preventivní program školy. Na začátku školního roku byl
tento program aktualizován. 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.
V průběhu roku školní metodik prevence kontroloval schránku důvěry, průběžně aktualizoval
nástěnku, na které mají žáci především kontakty na různé organizace a linky bezpečí. Dále
organizoval preventivní programy dle aktuální nabídky pro jednotlivé ročníky a 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 a rizikových projevů
chování.
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
Na SŠDAM se nejvíce potýkáme s vysokou absencí žáků, neomluvenými hodinami a
záškoláctvím- tomuto jevu se výhradně věnuje výchovná poradkyně Mgr. Lucie Panová spolu
s třídními učiteli a s vedením školy.
V posledních letech se na naší škole stále více věnujeme psychickým problémům našich žáků,
kteří se na nás čím dál častěji obracejí o pomoc (nejčastěji žádají kontakt na psychologickou
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nebo psychiatrickou pomoc a možnost si o svých problémech promluvit). Mezi další rizikové
jevy na naší škole patří nevhodné chování v hodinách (s tím spojená mnohdy vysoká absence
a neomluvené hodiny). Velkou pozornost jsme také věnovali 2 žákyním 4. ročníků, se kterými
jsme v průběhu studia řešili jejich omezené komunikativní schopnosti a tento rok především
uzpůsobení u maturit vzhledem k jejich problému.
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.

Přednášky a besedy, filmy a další aktivity
Jako v minulých letech i letos škola využila osvědčené spolupráce se společností Podané ruce,
Prostějov a organizací Amnesty International.
Podané ruce 30. 1. 2019 uspořádali pro 1. ročníky besedu na téma Šikany a kyberšikany, na
které žáci byli upozorněni na internetové nebezpečí a jak se před ním chránit.
Amnesty international nás v průběhu roku navštívili rovnou 3x. Poprvé tomu bylo 18. 10.,
kdy se žáci 3. ročníků, pod vedením Romana Nevěřila, dozvěděli mnoho informací o lidských
právech (Všeobecné deklaraci lidských práv)- tento program byl zaměřen na toleranci a lidský
přístup. V prosinci se žáci mohli dobrovolně zúčastnit Maratonu psaní dopisů s Amnesty
international, který byl zaměřen na pomoc nespravedlivě vězněným a utiskovaným (v rámci
Deklarace lidských práv). A 14. 3. 2019 se konala poslední beseda pod záštitou Amnesty
International, která byla zaměřena na problematiku trestu smrti (3. ročníky).
Jednotlivé programy žáci zhodnotili jako přínosné a přinesly jim nový pohled na danou
problematiku.
1. 4. 2019 proběhla beseda spojená s výzkumem (dotazníkové šetření) studentky bakalářského
studia UPOL na téma Vliv rizikových faktorů na těhotenství, především drog. Žáci si mohli
během besedy zopakovat přehled jednotlivých drog, jejich účinků na lidské zdraví a zároveň
jejich negativní dopady. Výsledky dotazníkového výzkumu nám budou zaslány až po úspěšné
obhajobě bakalářské práce.
Třetí a druhé ročníky se zapojili do charitativních akcí Světluška (září 2018) a Fond Sidus
(listopad 2018), finančně podporující handicapované a jinak znevýhodněné občany.
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Žáci se zúčastnili řady dalších programů, organizovaných výchovnou poradkyní nebo jinými
učiteli zaměřenými na primární prevenci specifickou a především nespecifickou:
- soutěží, exkurzí, školních plenérů, praxí ve firmách, přednášek na Úřadu práce a
dalších významných osobností, Sportovního dnu, Zpěvů na schodech, Vánočního volejbalu,
sbírkových akcí na podporu těžce nemocných, školního Majálesu, shlédli filmová a divadelní
představení, podíleli se na přípravě maturitního plesu a výstavy Start v kině Metro
v Prostějově, zúčastnili se odborné praxe v zahraničí, a moha dalších aktivit
Výchovná opatření
Ve školním roce 2018-2019 bylo uděleno několik výchovných opatření- a to především důtek
třídního učitele, důtek ředitelky školy za neomluvené hodiny. Některé kauzy řešila pouze
výchovná poradkyně Mgr. Lucie Panová, viz její závěrečná zpráva.
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Část IX
Přehled pořádaných akcí ve školním roce 2018/2019
září

Charitativní akce – Světluška
Soutěž – Oděv a textil, Liberec 2018
Výstava SŠDAM - stART VII, kino Metro
Přehlídka – Blanenské zámecké svatební dny, Blanko
Poznávací zájezd Berlín – Drážďany - Postupim

říjen

Přednáška – Finanční gramotnost (2.A)
Burza práce – přednáška (4.A)
Přednáška – Lidská práva, Amnesty International (3. ročník)
Exkurze Muzeum umění Olomouc (2. ročníky)
Módní přehlídka – TOP STYL, Mohelnice
Přednáška VŠ Zlín, fakulta Multimédia a design - Desing obuvi (4. ročník)
Burza škol – Slavkov u Brna

listopad

Gaudeamus – veletrh vzdělávání, Brno (3. ročník)
Přednáška IRIS – Globální problémy (1. ročník)
Překladatelská soutěž v AJ
Workshop – Colored glasses (2.A)
Badminton – turnaj hoši
Badminton – turnaj dívky
Výstava – 100. výročí ČSR, Muzeum Prostějov
Florbal – turnaj dívky
Jdeme do knihovny – beseda, knihovna PV
Divadelní představení – Labutí jezero
Beseda – Drogová kriminalita a my, kino Metro
Burza škol Scholaris - Prostějov, Přerov, Šumperk, Olomouc
Dny otevřených dveří SŠDAM
Praxe v multimediálním centru BEA, Olomouc (2.A)
Beseda – Protidrogový vlak s policií ČR (2.B)
Přednáška – Etiketa v zaměstnání (3.A)
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Exkurze – Výstava nadace J.Halabaly, Brno (3.B)
Přednáška – RV Fashion (1.BO, 2.BO, 3.BO)
Asociace uměleckých škol, Liberec
Soutěž Mladý módní tvůrce, Jihlava

prosinec

Přednáška IRIS – Odpadky (1. ročník)
Exkurze Praha (4.B)
Workshop malby – MgA. Radek Petříček
Exkurze – Ateliér Mimokolektiv, Olomouc (3.BI)
Filmové představení Bohemian Rhapsody
Vánoční turnaj žáků ve vybíjené
Vánoční vystoupení žáků - Zpěvy na schodech

leden

Talentové zkoušky
Filmové představení – Hitler vs. Picasso
Přednáška – Pavol Juráš (3.BO, 4.BO)
Exkurze Olomouc – restaurování
Reprezentační ples SŠDAM, Prostějov (Národní dům Prostějov)
Klauzurní den - Obhajoby klauzurních prací (1. - 4. ročník)
Přehlídka na soutěži v míchání nápojů, Národní dům PV
Setkání uměleckých škol, Uherské Hradiště
Exkurze – Gala PV
Přednáška – Kyberšikana (1. ročníky)
Překladatelská soutěž – cizí jazyky
Olympiáda ČJL
Anglický jazyk - školní kolo olympiády (výběr žáků)

únor

Exkurze – Radnice PV (3.A)
Lyžařský výcvikový kurz, Klepáčov (1. ročník)
Exkurze – Národní dům PV (3.A)
Přednáška – Antická kultura, Prof. Kysučan, (1.A, 2.BI)
Přednáška p. Kysučan – Cestování ve starověku(1. ročník)
Projekt – Z místa, kde žijeme, Praha
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březen

Přednáška – Trest smrti, Amnesty International (3. ročník)
Asociace uměleckých škol, Praha
Workshop -Jak se dělá videospot
Turnaj badminton
Pedagog Olomouckého kraje, RCO
Soutěž – Mladá kamera Uničov
Den učitelů, Prostějov
Soutěž - Wolkerův Prostějov

duben

Exkurze Olomouc (2. a 3. ročník)
Exkurze Krakov
Filmové představení – Monetovy lekníny
Top Styl Mohelnice
Výstava pedagogů SŠDAM – Druhá směna, Muzeum PV
Přednáška – Vladimír Havlík
Asociace oděvních škol Plzeň
Majáles 2019
Projekt – Ukliďme Česko
Přednáška – Nebojme se Shakespeare, Knihovna PV

květen

Exkurze Praha (2.B)
Volejbalový turnaj žáků
Exkurze – firma Koutný PV
Exkurze Olomouc
Erasmus+ - zahraniční pracovní stáže žáků v Anglii, Španělsku, Irsku
Přednáška o EU – Občanská univerzita UPOL – Diktát z Bruselu?
Přednáška – Ing. Petr Tylínek
Přehlídka školy – Hedvábení, Moravská Třebová
Souvislá provozní praxe (2. a 3. ročník)
Fotografický plenér (2. ročník)
Malířský plenér Pavlov (2. ročník)
Projekt – výmalba zdi GALA Prostějov
Beachvolejbalový turnaj
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červen

Přednáška – možnosti po maturitě (3. ročník)
Výstava maturitních prací žáků DI– RITUÁL – Galerie zámku PV
Výstava prací oboru Multimediální tvorba – městská knihovna Prostějov
Klauzurní den
Přednáška – Jiří Wolker, Knihovna PV
Exkurze – botanická zahrada (1. ročník)
Umělecko-historická olympiáda, Olomouc
Přednáška Skandinavian study (3. ročník)
Školní výlety (1. – 3. ročník)
Poznávací zájezd Vídeň
Prezentace projektu Erasmus+ (měsíční stáže)
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Část X
A/ Zpráva o činnosti ateliéru Design oděvu, školní rok 2018/19
Atelier designu oděvu se schází v rámci metodického sdružení a pracovních schůzek v
průběhu roku, pořádá módní přehlídky pro veřejnost, podporuje účast žáků na soutěžích,
pořádá exkurze do firem s oděvním zaměřením, semináře a setkání žáků s odborníky a
designery. Fy Buxton PICKLES s.r.o. věnovala i v letošním roce škole zbytkový materiál na
cvičné práce pro výuku v odborných předmětech praktického zaměření.
Na zámku v Blansku
V neděli 16. září 2018 se na blanenském slavnostně vyzdobeném zámku uskutečnil Den
otevřených dveří s doprovodným programem. Přehlídkou přispěla i SŠDaM Prostějov,
studenti oboru Návrhářství a modelářství oděvů předvedli veřejnosti v podloubí zámku to
nejlepší ze své tvorby. Neobvyklá choreografie a kreativní modely byly oceněny velkým
potleskem.
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Soutěž oděv a textil Liberec
18. září 2018 se v Liberci konal pátý ročník soutěže Oděv a textil Liberec, odehrává se v
krásných prostorách v areálu TU. Soutěže se zúčastňují střední školy textilního i oděvního
zaměření z celé ČR i ze Slovenska. Dokonce i žáci ZŠ mají svojí kategorii. Součástí programu
je množství workshopů, ukázkových expozicí regionálních řemesel a dílniček.
SŠDAM se tradičně zúčastňuje soutěže a tradičně přiveze nějaké umístění „na bedně“.
Tentokrát jsme soutěžili se dvěma kolekcemi. V kategorii Člověk jako součást přírody jsme
předvedli něžnou dívčí kolekci s názvem Poppies, kterou zhotovila již absolventka školy
Kristýna Skálová a získala 2. místo.
Druhá kolekce, sestavená z prací posledních maturantů oboru Design oděvu soutěžila pod
názvem Vrstvení, kategorie Sen. Porota jí sice neocenila medailovým umístěním, ale svým
výtvarným pojetím, zajímavými materiály i detaily, a hlavně krásným předvedením, patřila
divácky k tomu nejlepšímu.

Kolekce Poppies Kristýny Skálové
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Výstava stART 2018
V září každoročně probíhá výstava výtvarných a grafických prací, fotografií a návrhů interiérů
žáků SŠDaM. Na vernisáži výstavy představili také studenti oboru Design oděvu svoji tvorbu

za uplynulý školní rok. Módní přehlídka sestavená z prací posledních maturantů zahájila
výstavu i v letošním roce.
Miss model v Přerově
V neděli 18.11. 2018 v Městském domě v Přerově proběhlo finále soutěže Miss model
s programem MLADÝ TALENT. Kolekci společenských oděvů představil na galavečeru
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talentovaný student SŠDaM z maturitního ročníku Adam Grmolec.
Také společenské šaty Martiny Stokláskové, které ušila v rámci své maturitní práce,
předvedla s choreografií ve své volné disciplíně jedna z finalistek.
Oba studenti si převzali v závěru večera keramickou sošku anděla.
MMT ČR Jihlava
Dne 29. 11. 2018 se v Jihlavě konala soutěž s názvem Mladý módní tvůrce již po třicáté.
Tento jubilejní ročník byl pro studenty SŠDAM z oboru Design oděvu velmi úspěšný. Z
celkově šesti přihlášených soutěžních vstupů jich bylo pět tzv. „na bedně“ (3x první místo a
2x třetí místo). Porotu nejvíce zaujal model Soni Bartůskové, která ho vytvořila z pedigu.
Několik týdnů trpělivě proplétala a tvarovala tuto tropickou liánu, až vznikly krásné dámské
šaty. Za tento jedinečný model právem získala 1.místo. Všechny modely navrhli a vyhotovili
studenti 4.ročníku oboru Modelářství a návrhářství oděvů, pod vedením návrhářky Yvony
Leitner jako klauzurní práce v rámci výuky v předmětech Navrhování oděvů a Hotovení
oděvů.
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Módní přehlídka Made in Jablonec 2019
Premiéra módní přehlídky Made in Jablonec 2019 se konala dne 10. ledna 2019 ve velkém
sále Eurocentra v Jablonci nad Nisou. Sešli se zde tvůrci oděvů a doplňků. V první části
přehlídky se prezentovaly i odborné školy České republiky, SŠDaM Prostějov zastupoval
Adam Grmolec, student Designu oděvu ve spolupráci s designerkou šperků Hanou Šebkovou.
Mezi plejádou významných návrhářů představila vlastní kolekci také Yvona Leitner, oděvní
návrhářka a pedagožka SŠDaM

Kadeřnicko-kosmetická soutěž v Prostějově
SŠDaM přispěla do programu přehlídkou na téma Charleston na Kadeřnicko-kosmetické
soutěži pořádané Střední odbornou školou a Střední školou automobilní Prostějov, která se
uskutečnila 24.1.2019 v Národním domě.
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Klauzurní den
Závěr prvního pololetí tradičně patří klauzurnímu dni, ve kterém představují své závěrečné
pololetní práce studenti všech oborů. Žáci Designu oděvu představí a obhájí své modely a
portfolia s výtvarnou dokumentací a fotodokumentací.
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Úspěch studenta designu oděvu, Adam Grmolec ve finále VAN GRAAF Junior Talent
2019 v rámci MERCEDES-BENZ PRAGUE FASHION WEEKU
V soutěži pro začínající módní návrháře VAN GRAAF Junior Talent 2019 pořádané v rámci
Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku se představili v neděli 24. března čtyři vybraní
finalisté. Do soutěže, která se již čtvrtým rokem koná ve spolupráci s módním domem VAN
GRAAF, se mohli hlásit čeští a slovenští módní tvůrci ve věku do 26 let. Nejmladším
finalistou byl Adam Grmolec z prostějovské SŠDaM.
Finalisté VAN GRAAF Junior Talent 2019 představili své módní kolekce na společné
přehlídce v programu módního týdne v OD Kotva
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Artový večer v Šumperku
Výstava sklářských a designerských výrobků, autorské módní přehlídky i hudební vystoupení
byly k vidění na prvním šumperském ART.bloku. Společenský večer ve znamení umělců a
designerů regionu se uskutečnil ve středu 17. dubna. Přehlídky návrhářky a pedagožky Yvony
Leitner a studentů ze SŠDaM podpořily tento jedinečný artový večer.
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Exkurze a semináře zaměřené na možnosti uplatnění
V průběhu školního roku navštívili studenti výrobce, tvůrce, dodavatele oděvů
v Olomouckém kraji ale i organizace a společnosti, které s tvorbou oděvů souvisí. Byly to
např. fy Majerka v Hrušce nedaleko Prostějova, která vyrábí malé série oděvů z pletenin, fy
Buxton PICKLES s.r.o. se sídlem
v Prostějově, která šije klasickou konfekci
nebo výrobci sportovních oděvů v okolí a
kostymérna Moravského divadla
v Olomouci.
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Odraz životního stylu 60. až 80. let 20. století v oděvní kultuře
V rámci oslav stého výročí založení Střední školy designu a módy v Prostějově se ve čtvrtek
16. května konala v prostějovském muzeu přednáška na téma „Odraz životního stylu 60. až
80. let 20. století v oděvní kultuře“. Studenti a hosté vyslechli přednášku o proměnách
oblékání od 60. až do 80. let 20. století, kdy módní tvorbu poznamenaly i faktory související s
politickou, hospodářskou a společenskou situací. Celou přednáškou zněla dobová hudba a
byly promítány fotografie návrhářských ikon a jejich legendárních modelů. Přednášející Ing.
Petr Tylínek, ačkoliv žije a pracuje léta v Praze, jako bývalý student Střední průmyslové školy
oděvní (1975-1978) má k Prostějovu stále vřelý vztah.

Obhajoby maturitních prací 2019
První maturitní den patří tradičně obhajobám maturitních prací, v tomto roce to byl 20.
květen. Maturanti představili komisi své práce na téma Model inspirovaný 60. 70. a 80. léty,
studenti si volili jedno ze tří desetiletí minulého století. Svoje znalosti a dovednosti využili
v závěru studia právě v maturitní práci, v modelech najdete důvtip, nadsázku, ale i cit pro tvar
a objem a mnoho promyšlené krejčovské práce.
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Maturitní model inspirovaný 80. léty, overal
od Markéty Burešové

Maturitní práce Kláry Adámkové, model
inspirovaný 60. léty
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Muzejní noc – Ódy města módy
Akce pro veřejnost reflektující tradici oděvnictví v Prostějově podpořila 100. výročí Střední
školy designu a módy v Prostějově. Tvořivé aktivity pro děti i dospělé doplnila módní
přehlídka realizovaná Střední školou designu a módy, sestavená z klauzurních prací žáků 3. a
4. ročníku oboru Modelářství a návrhářství oděvů na téma Móda sametové revoluce a Oděv
inspirovaný 60. – 80. léty.
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Přehlídka s projekcí v kině Metro
Film Rocketman o životě Eltona Johna v kině Metro v Prostějově měl premiéru 30. května
2019. Součástí uvedení filmu byla malá přehlídka extravagantních modelů studentů oboru
Design oděvu doprovázená působivou projekcí.

Dárky z modelové dílny
Čtveřice studentek z Designu oděvu vytvořila během dvoutýdenní odborné praxe sady
dárkových tašek k výročí školy. V rámci Dnů otevřených dveří získají dárky své majitele.
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Ateliér Designu oděvu představil v úterý 18.6.2019 své závěrečné klauzurní práce a
oděvy na míru
Téma klauzurních prací třetích ročníků pro druhé pololetí byla Móda sametové revoluce.

Retro modely, dotvořené autentickými kousky oděvu a doplňků byly připomenutím 80. let
minulého století.
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B/ Zpráva o činnosti ateliéru Design interiéru,
školní rok 2018/2019
Maturitní zkouška
V letošním roce měl ateliér Užité malby SŠDAM své páté 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 Rituál. Nepovinná maturitní zkouška s obhajobou ukázala, že zájem o design
interiéru stále přetrvává. Nepovinnou maturitu si zvolilo hned několik žáků a všichni splnili
úspěšně. Je potřeba ocenit průběh i výsledky prací. O jejich kvalitě svědčí mimo jiné i kladná
hodnocení oponentky- praktikující architektky.

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 VIII,
plánované na září r. 2019, spolu s vybranými pracemi z praktické maturity.
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Výstavy

Ateliér Užité malby pořádal nebo spolupořádal v letošním školním roce několik výstav:
Tradiční StART VII v galerii kina Metro 70, dále výstavu maturitních prací v Galerii města
Prostějov.

Soutěže
Žáci naší školy se zúčastnili několika soutěží. Těmi největšími byly:
Figura Český Krumlov, Oskar Ostrava 2019, Cena nadace Jana Pivečky 2019.

Organizace školních exkurzí, výstav a účasti studentů v soutěžích, na kterých se podíleli
pedagogové oboru Užitá malba (Adéla Janská, Magdalena Adámkova Turzová, Pavla
Kukalová, Petra Gajdová)

40

4. BI a 3. BI Exkurze Brno
(24.11.)

Cílem cesty žáků 4.B DI a 3.B DI, byla výstava
účastníků Ceny prof. Jindřicha Halabaly, na
které se žáci naší školy se svými návrhy podíleli.
Následovala návštěva výstavy Josef Šíma - Cesta
k vysoké hře v Moravské galerii a výstava Inez
Tuschnerová v Uměleckoprůmyslovém muzeu.

4. B Exkurze Praha
(5.12.)
Cela třída absolvovala návštěvu
Uměleckoprůmyslového muzea, zde zhlédla výstavu
Hana Podolská, Legenda české módy, navštívila také
výstavu Krásná jizba 1927 - 1948.
Následovala výstava Filipa Černého v Galerii
Václava Špály.
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V úterý 9. dubna 2019 se zúčastnili žáci tříd 2. B a 3. B poznávací cesty do Olomouce.
Navštívili Křížovou cestu z Orlice v Arcidiecézním muzeum, výstavu Žádné zprávy,
představující tvorbu Davida Jedličky v Galerii XY a výstavu maleb Argument oka Adama
Kašpara v Galerii Caesar. Zhlédli také stálé sbírky Muzea umění a právě probíhající výstavu
děl Václava Ciglera.
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2. května 2019 se konala exkurze do Prahy, které se zúčastnila třída 2. B v doprovodu
své třídní učitelky M. Adámkové Turzové. Žáci navštívili Uměleckoprůmyslové muzeum, kde
probíhaly výstavy Lida a Zika Ascher: Šílený hedvábník a výstava Hany Podolské. Dále
studenti zhlédli výstavu současného sochařství v Rudolfinu A Cool Breeze, výstavu současné
malby v Galerii DSC a v Galerii Kampus Hybernská (Tomáš Tichý a Kateřina Čápová).
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V týdnu od 20. května do 24. května 2019 proběhl plenér třídy 2. BI, který se konal ve
Valticích a okolí. Žáci se při práci v plenéru soustředili na krajinné motivy a nalezená zátiší.
V rámci tohoto týdne navštívili také ateliér malířky Denisy Krausové, která jim představila
svoji tvorbu. Konal se také výlet do Lednice - skicování v místní botanické zahradě ve
skleníku a zámecké zahradě.
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Exkurze
Den v muzeu strávili žáci druhého ročníku všech tří oborů během exkurze v Olomouci ve středu
24. 10. 2018. Prošli napříč staletími – od románského slohu při návštěvě Zdíkova paláce, přes
gotiku během prohlídky středověkých madon, renesanci a baroko jim přiblížila obrazárna
Arcidiecézního muzea. Do 20. století nahlédli prostřednictvím komentované prohlídky výstavy
Rozlomená doba v Muzeu umění, představující evropské avantgardní směry.

V pátek 11. 1. 2019 se žáci 2. ročníku a 3. ročníku oboru Užitá malba a design interiéru
zúčastnili exkurze do Olomouce. Cílem byla prohlídka restaurovaných nástěnných maleb
v Kláštěrním Hradisku (bývalé kapitulní kapli) a Slavnostního sálu ZŠ Komenium v centru
Olomouce. Žáky s malbami seznámil restaurátor Radomír Surma, který na obou místech se
svými kolegy pracoval.
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Projekt šablony – spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
V rámci projektu šablony, zaměřené na rozšíření spolupráce školy s odborníky z praxe, proběhly
v letošním školním roce odborné exkurze, workshopy a přednášky. Dalším krokem byla nová
organizace odborných praxí žáků třetího ročníku. Žákům byla nabídnuta praxe v ověřených
firmách v Prostějově, Olomouci a Vyškově, se kterými byl průběh praxe a její náplň
konzultována a v době praxí také proběhlo setkání se zaměstnavateli. Zkušenosti z praxí pak žáci
sdíleli se svými spolužáky a vyučujícími na oboru Užitá malba a design interiéru. Podněty
mohou sloužit jako podklad k úpravě ŠVP a navázané kontakty jsou cennou zpětnou vazbou o
uplatnitelnosti absolventů oboru na trhu práce i v dalším studiu. Škola v letošním roce v rámci
odborných praxí spolupracovala s firmami: Brossini Design, Creatisa design, Esmat, Muzeum
umění Olomouc, Nábytek Hanák, Oresi kuchyně, Stavtes a s restaurátorem Mgr. Radomírem
Surmou.

Přednášky, exkurze do firem a workshopy v rámci projektu spolupráce školy a
zaměstnavatele – personální podpora SŠ
V pátek 23. 11. se žáci 2. ročníku oboru Užitá malba a design interiéru zúčastnili přednášky
MgA. Elišky Chytková s tématem animace. Přednášející je asistentkou ateliéru Animovaná
tvorba na UTB Zlín. Na ukázkách krátkých animovaných filmů představila žákům různé formy
animace, postup při tvorbě animovaného filmu, nároky na tvůrce i další využití animace, často
spojené jen s příběhy pro děti. Žáci, kteří ve své tvorbě cítí velkou potřebu vyprávět, vytvářet si
imaginární světy a hrdiny, tak měli možnost seznámit se s další možností svého budoucího
směřování.

46

V pátek 7. 12. se na SŠDAM uskutečnila přednáška s tématem Práce architekta při projektování
rodinného domu. Žáky druhého a třetího ročníku oboru Užitá malba a design interiéru seznámila
s celou šíří práce architekta s klientem Ing. arch. Petra Ševcůjová.

Ve čtvrtek 13. 12. se žáci oboru Užitá malba a design interiéru zúčastnili výběrového workshopu
figurální kresby pod vedením MgA. Radka Petříčka PhD. z UTB Zlín. Žáci si při kresbě figury
v kontrapostu osvojili základní metody zachycení prostorových vztahů a workshop byl doplněn
také o nácvik kresby detailů lidského těla.
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Pro žáky 3. ročníku oboru Užitá malba a design interiéru byla 14. 12. 2018 připravena exkurze
do interiérového a designového studia Mimokolektiv v Olomouci. Ateliér zde představil své
práce, oblast své činnosti a nabídku interiérových produktů. Žáci poté navštívili výstavu
v Galerii Caesar Aktual 18, kde jsou vystaveny práce dvou vyučujících SŠDAM.

Uměleckohistorická olympiáda
Ve středu 12. 6. se žákyně třetího ročníku oboru Užitá malba a design interiéru, Debora
Kolegarová a Karolína Salvová, zúčastnily prvního ročníku Uměleckohistorické olympiády
pořádané katedrou Dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci. Žákyně si své znalosti ověřily
v zábavně pojatém písemném testu a účastnily se doprovodného programu, který představil práci
a zaměření katedry a jehož součástí byla příjemná procházka po architektonických skvostech
historického centra Olomouce, citlivě doplněných současnou architektonickou a interiérovou
tvorbou. Toto téma, vážící se přímo ke studijnímu oboru obou žákyň, bylo velmi přínosné a
poutavé.

48

C/ Zpráva o činnosti ateliéru Multimediální tvorba,
školní rok 2018/2019
Talentové zkoušky
V letošním roce bylo opravdu z čeho vybírat. Počet přihlášených zájemců o studium
několikanásobně převyšoval počet přijatých. Reklamní kampaň na sociálních sítích a aktivní
náborová práce na základních školách a burzách středních škol byla velmi účinná.
Úroveň prací u talentové zkoušky byla nadprůměrná. Přijatí studenti prokázali nejen talent, ale i
pracovitost a řemeslnou zručnost.

Maturitní zkouška
Letošní odborná část maturitní zkoušky se lišila od zkoušky v letech předchozích. Studenti letos
poprvé maturovali z předmětu Informační a multimediální technologie. Ukázalo se, že studenti
byli na zkoušku velmi dobře připraveni a zvládli ji ve většině případů s velkým přehledem. A to i
přesto, že množství informací, které musí ke zkoušce znát, je veliké. Další části odborné
maturitní zkoušky probíhaly dle zaběhlého řádu: náročnou teoretickou zkoušku z Dějin výtvarné
kultury většina studentů zvládla bez velkých zaváhání. Maturitní práci obhájili všichni
z maturujících studentů úspěšně.
Obhajoba maturitní práce s obhajobou se odehrávala v reprezentativních prostorách kina Metra
70. Animované i hrané filmy tak mohly na velkém filmovém plátně hlavního sálu kina sledovat
přímí účastníci obhajob i veřejnost. Ve foyer kina studenti představili své autorské knihy,
grafiky, tisky, malby, objekty, instalace a výstupy z konceptuálně výtvarných akcí.
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Klauzury
Klauzurní práce byly jako každým rokem prezentovány a obhajovány ve dvou termínech zimním a letním. V prvním pololetí obhajovali studenti druhého ročníku objekty, studenti třetího
ročníku animace a studenti čtvrtého ročníku i krátkou videoreklamu. Studenti prvních ročníků
prezentovali své kresby.
V druhém pololetí bylo na půdě školy možné vidět kinetické objekty, projekty akčního umění a
kreslené animace. První ročník představil své kresebné výstupy z plenéru.
Prezentace klauzurních prací proběhly v přátelském duchu, většina studentů byla hodnocena
tříčlennou zkušební komisí velmi pozitivně.

Výstavy
V letošním školním roce se ateliér prezentoval veřejnosti hned několikrát:
Na přelomu září a října jsme začali tradiční velkou přehlídkou školních prací - StARTs pořadovým číslem VII. Výstava potvrdila stále rostoucí úroveň výtvarných prací našich
studentů. Atelier Multimedia se prezentoval fotografiemi, animovanými filmy a grafickým
designem. Vernisáž výstavy doprovodila přehlídka atelieru DO.
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10. října uspořádal ateliér netradiční výstavu v galerii Cyril na Brněnské ulici. Společně
s několika absolventy představil výtvarně konceptuální práce, které tak často k vidění
v prostějovském kulturním prostředí nebývají. Vernisáž výstavy Koncept 1 měla velikou účast i
silný ohlas.
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6. března proběhla v Galerii Cyril ještě jedna akce: Výstava maturitních prací studentů čtvrtého
ročníku – Dominiky Sobolové a Richarda Moštěka. Úspěch akce byl veliký. Návštěvníků
vernisáže bylo tolik, že zahájení výstavy muselo být přesunuto z prostor galerie v kostelní věži
do hlavní kostelní lodi. Kurátor David Bartoš tak společně se studenty zahajoval výstavu z místa,
na kterém jsme zvyklí vídat kněze.
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O pár dní později se představila studentka Marcela Mencelová v galerii Prostor. Představila
ucelenou sbírku tisků, grafik a užitého umění.

Závěrečná výstava letošního roku se uskutečnila znovu tam, kde jsme začali – v Galerii Metro
70. Výstava maturitních prací studentů čtvrtého ročníku byla k vidění od 27. května do 19.
června.
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Soutěže
Studenti naší školy se zúčastnili několika výtvarných soutěží.
Na tradiční soutěži Studentský design reprezentovala naši školu Karolina Skřičková
s ilustrovanou grafikou. S návrhem kalendáře pak Karolína reprezentovala školu v soutěži
Kalendář roku 2019.
V silné konkurenci 57 filmů na soutěži Mladá kamera Uničov obstáli naši studenti se svými
animovanými filmy. Dvě první místa v kategoriích animovaných filmů tvůrců do dvaceti let
vybojovala Valentýna Pišťáková se svým snímkem Neznámá báseň od neznámého autora a
kolektiv autorů (Adéla Fukalová, Valentýna Pišťáková, Kamila Němcová a Šimon Vybíhal) za
snímek Historie školy.
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Projekt – Gala
Velký projekt na konci školního roku čekal v rámci praxe studenty druhého a třetího ročníku
ateliéru Multimédia. Dvěstěpadesátimetrová zeď ohraničující areál prostějovské firmy Gala
pomalovali studenti podle návrhu studentky Ivy Jakšové. Projekt vznikal několik týdnů. Malba je
ozdobou jinak industriálního prostoru továrny na výrobu míčů.
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Filmy - promovidea - multimediální podpora
Ateliér už tradičně multimediálně zaštiťuje školní i mimoškolní projekty. Pořizujeme
videozáznamy, fotodokumentaci, zajišťujeme kompletní reklamu. Kromě dokumentace běžných
akcí (klauzurní dny, sportovní dny atp.) pracoval ateliér i na velkých školních akcí. Vytvořili
jsme reklamu, grafiku. promovideo, foto a videozáznam veškeré podklady a záznamy ze
StARTu. Dále jsme se významně podíleli na dokumentaci Majálesu.
Reklamní kampaň na webu a sociálních sítích vznikla i v letošním roce pod taktovkou našeho
ateliéru.

Web
Správy webu se v letošním roce ujal kolega Jakub Vašíček, který neustále aktualizuje a doplňuje
vše důležité. Ateliér spravuje kromě webu i FB atelieru multimédia:
https://www.facebook.com/ateliermultimediassdam
a Youtube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCUNoPsaZxtDOdAucxKlPTWw

Plenéry
Fotografický plenér studentů druhého ročníku se letos uskutečnil v Rejčkově na Vysočině.
Vzhledem k tomu, že doprava na místo veřejnou dopravou je poněkud krkolomná, vyrazili
tentokrát studenti a pedagogové vlastním autobusem. Ubytováni byli v chatkách patřícím do
komplexu hotelu Kouty. Na místě se studenti věnovali především krajinářské fotografii.

Praxe
Třetí ročník oboru Multimediální tvorba absolvoval povinnou čtrnáctidenní praxi ve firmách.
Žáci absolvovali praxe ve firmách, které sami oslovili. Většina z nich směřovala do reklamních
agentur a grafických studií. Výjimkou však nebyla ani práce v produkční filmové společnosti,
kině, ve fotoateliéru atp. Praxe proběhly podle plánu a studenti se vrátili do školy plni nový
poznatků a zkušeností.
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Část XI
Další významné akce školy ve školním roce 2018/2019
1.

Poznávací zájezd Drážďany – Postupim – Berlín

Zájezdu se zúčastnilo téměř čtyřicet nadšených žáků z 2. – 4. ročníků naší školy za doprovodu
Gabriely Altmannové a Kamily Kmentové. První den jsme vyráželi už v brzkých ranních
hodinách směrem do Drážďan. Díky příznivé dopravní situaci jsme do saského hlavního města
dorazili už před polednem, absolvovali prohlídku historického centra a zamířili ke Galerii
starých mistrů. V ní jsme se zdrželi a prohlédli si důkladně malby, které jsme doposud znali jen
teoreticky. Po vyčerpávajícím poznání jsme se rozhodli okusit speciality místní kuchyně a dopřát
si gastronomický zážitek, například v podobě vyhlášené klobásy. Poté nám už nic nebránilo
v tom, abychom vyrazili směrem k Berlínu a ubytovali se v hotelu.Ve čtvrtek ráno jsme se vydali
na průzkum oblasti Západního Berlína, zastavili se u zbytků Berlínské zdi, ale i u působivého
památníku holocaustu. Na chvíli nás sice pozdržela drobná dopravní komplikace, ale brzy jsme
zpoždění dohnali a vyjeli směrem k Wannsee, kde jsme navštívili vilu, v níž bylo v roce 1942
rozhodnuto o konečném řešení židovské otázky.
Po působivé prohlídce jsme přijeli k zámku Cecilienhof, místu konání postupimské konference,
která rozhodla o poválečném uspořádání Evropy. Díky tomu, že hodinu před námi navštívil
místo náš pan prezident, dostalo se nám dokonce prohlídky v českém jazyce.
Autobusem jsme se poté přesunuli směrem k zámeckému komplexu Sanssoucci. Protože jsme
opět neúmyslně pronásledovali prezidentskou kolonu a německá policie byla neoblomná, museli
jsme počkat, než bude zámeček opět zpřístupněn turistům. Po procházce kolem zámku jsme se
vrátili do Berlína a zastavili se u slepé koleje na nádraží Grunewald, odkud byly za druhé
světové války vypravovány transporty Židů. Zastavili jsme se rovněž u Checkpointu Charlie a
prohlédli si architektonicky zajímavé Sony Centrum.V pátek jsme si přivstali, abychom se včas
přemístili do centra Berlína na prohlídku Bundestagu. Následně jsme prošli známou třídou Unter
den Linden směrem k Pergamonskému a Novému muzeu. Jejich prohlídka byla více než
fascinující a přinesla nám spoustu nového poznání. Odpoledne následovala návštěva expozice
mořského světa Sea life, projížďka po Sprévě – při které nás překvapilo prudké ochlazení počasí
– či osobní volno. V devět hodin večer jsme se – naštěstí v plném počtu – vydali s větrem o
závod směrem k domovu.
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Ocenění
Učitel odborných předmětů ateliéru Multimediální tvorby MgA. Jiří Ďuriš získal skvělé 2. místo

2.

v soutěži Česká spořitelna Živnostník roku 2018. Ocenění si převzal na pražském Žofíně 12. 12.
2018.
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Projekt – Daruj hračku
I letos se kolektiv pedagogů SŠDAM zapojil do projektu „Daruj hračku“. Za vybranou částku

3.

byl pořízen mixážní pult NUMARK MIXTRACK III a věnovali jsme ho do DOMOVA BEZ
ZÁMKU.

4.

Lyžařský výcvikový kurz – Klepáčov

Výcvikový kurz se uskutečnil ve Ski areálu Klepáčov, chata Kamzík a konal se 18.2.22.2.2019. Kurzu se letos zúčastnilo 36 žáků a dva pedagogové – Mgr.Lenka Skalíková a
Ing.Jaroslava Sedlářová. Celý kurz začal bezproblémovým a včasným odjezdem z Prostějova.
Už v autobuse vládla velmi příjemná atmosféra, zpívalo se, hrálo na kytaru a bylo cítit, že se na
kurz všichni těší. Po příjezdu jsme se sešli v jídelně, kde jsme se rozdělili do pokojů a objasnili si
pravidla chování v chalupě a na sjezdovkách, denní i týdenní program a organizaci výcviku.
Ubytování i stravování probíhalo po celou dobu pobytu v pořádku. Kuchař vyhověl i požadované
vegetariánské stravě. Snídaně byly servírované formou samoobslužného baru, zbylá jídla byla
vydávána u pultu. Tři žáci se neúčastnili výcviku, fotili a pomáhali s organizací závodů a
programů. Dva z nelyžařů měli i běžky, takže absolvovali 2 vycházky na běžkových lyžích přes
Skřítek směrem na Rabštejn. Lyžařský výcvik z řad instruktorů také probíhal bez problémů. Žáci
byli rozděleni do čtyř družstev a to podle úrovně svých schopností (2x snowboard a 2x lyže –
začátečníci a mírně až pokročilí). Výuka lyžování a snowboardingu probíhala v daném ski areálu
na třech sjezdových tratích. Ve čtvrtek proběhl slalomový závod v rámci družstev ve
snowboardingu a lyžování. Žáci vytvořili fan-klub a i když počasí příliš nepřálo, atmosféra byla
úžasná. Studenti, instruktoři i učitelé byli s výukou spokojeni.Večerní programy byl také žáky
kvitované. Začínalo se seznamovacími hrami a představováním, následovala psychosociální
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komunikativní hra, byly prezentovány a vysvětleny pravidla chování a bezpečnosti na
sjezdových tratích. V dalších dnech měli žáci možnost sledovat edukační filmy, vyslechnout
přednášky z řad instruktorů, zpívat s hudebním doprovodem z řad studentů – ukulele, kytara…
Poslední večer se rozdávaly diplomy a vyhodnocoval se slalomový závod.

Poznávací zájezd Krakov
Poznávací exkurze (10.4.2019) do solných dolů ve Věličce a do Krakova se vydařila i přes

5.

chladné počasí.
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Majáles 2019
Žáci naší školy vybojovali na majálesu 2. cenu za nejlepší kolektivní masku. Bylo to krásné.

6.

Výstava pedagogů – DRUHÁ SMĚNA
Již podruhé se uskutečnila výstava pedagogů SŠDaM s názvem DRUHÁ SMĚNA v prostorách

7.

Muzea Prostějov. Kromě obrazů, fotografií a kreseb byly k vidění také trojrozměrné objekty ze
dřeva, textilu a porcelánu. Prostor galerie doplnily také instalace. Vernisáž výstavy byla
zpestřena módní přehlídkou. Kurátorkou výstavy se stala vedoucí ateliéru oboru Užitá malba
Adéla Janská.
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Část XII
Projekty ve školním roce 2018/2019
1) ERASMUS+, KA1 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců
Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání
Název:

Jedeme se inspirovat do Evropy

Reg. číslo:

2018-1-CZ01-KA102-047067

Od září 2018 škola realizovala jednoletý projekt s názvem „Jedeme se inspirovat do Evropy“.
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 Sligo v Irsku. Osmnáct žáků zde absolvovalo stáže po
dobu jednoho měsíce, dva stážisti v irském Sligo působili tři měsíce.

2) Šablony
Název programu:

OP Věda, vývoj vzdělávání

Název:

Podpora učitelů a žáků SŠDAM

Reg. číslo:

CZ.02.03.68/0.0./0.0/16_035/0006848

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 škola realizovala 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 využila 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.
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Část XIII
Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ve školním
roce 2018/2019
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.
Klub přátel školy při Střední škole designu a módy, Prostějov, z.s.
Ve školním roce 2018/2019 se Valná hromada Klubu přátel školy při Střední škole designu a
módy, Prostějov, z.s. (KPŠ) sešla dne 25. 9. 2018.
Předsedkyně Klubu přátel školy při Střední škole designu a módy, Prostějov, z.s. Michaela
Kolbová seznámila valnou hromadu s koncepcí činnosti KPŠ, navrhla pana Jana Jankůje na
pozici revizora spolku a představila ho valné hromadě. Pan Jan Jankůj byl všemi přítomnými
členy zvolen za revizora spolku.
Hospodářkou KPŠ byla opětovně navržena a všemi přítomnými členy zvolena Ing. Bc. Blanka
Čechová.
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 2018/2019.
Ředitelka školy PhDr. Ivana Vaňková seznámila přítomné s podporou oboru Modelářství a
návrhářství oděvů formou stipendia.
Vedoucí ateliéru představili jednotlivé obory a pozvali rodiče na výstavy a klauzury.
Školská rada
Ve školním roce 2018/2019 se školská rada sešla celkem 2x ve dnech 4. 10 2018 a 11. 6. 2019.
Hlavním bodem říjnového programu bylo seznámení se s výroční zprávou o činnosti školy za
školní rok 2017/2018 a její schválení. Následovalo schválení dodatků ŠVP oboru MT a schválení
školního řádu.
Programem 2. setkání bylo zhodnocení přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020, shrnutí
výsledů maturitních zkoušek. Byly podány informace o dění na škole, účasti na soutěžích,
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výstavách, úspěších našich žáků a zapojení se do mezinárodních projektů a školních šablon,
příprava 100 let výročí školy.
Spolupráce se žákovskou samosprávou
Vedení školy se sešlo ve školním roce 2018/2019 se zástupci tříd celkem 4x, jak stanovil plán, a
to 14.9.2018, 2.11.2018, 15.2.2019 a 23.4.2019. Na těchto setkáních byly řešeny problémy
týkající se běžného školního života, žáci přicházeli s vlastními konstruktivními nápady v oblasti
volnočasových aktivit, režimu dne a řešily se i problémy týkající se vzdělávání. Díky spolupráci
se žákovskou samosprávou funguje na škole dobře Facebook, za zmínku stojí i dobře
zorganizované vystoupení na studentském majálesu. K organizaci plesu byl ustanoven plesový
výbor, který se scházel s vedením školy ještě nad rámec těchto schůzek. Ze schůzek vedení školy
se samosprávou jsou vedeny zápisy a plnění závěrů, které vznikají po jednotlivých setkáních, vše
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.
Nově byla navázána spolupráce s řadou firem díky projektu Šablony, název aktivity Koordinátor
spolupráce školy a zaměstnavatele. 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.
V letošním roce jsme spolupracovali i smódními návrháři – Zuzanou Machorkovou, Ladou
Viviálovou, Ivetou Řádkovou, Petrem Kaloudou, Sandrou Švédovou a Lukášem Macháčkem.
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 spolupracoval obor Užitá malba a design interiéru s Muzeem moderního umění
v Olomouci, s UTB ve Zlíně, dále s celou řadou bytových architektů a designérů.
V oboru Multimediální tvorba byla navázána spolupráce v rámci šablon s celou řadou firem,
s Bea centrem v Olomouci.
Škola je členem asociace oděvních škol. SŠDAM také spolupracuje s asociací uměleckých škol.
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Úzce spolupracujeme také s výchovnými poradci základních škol a s pedagogicko–
psychologickými poradnami.
Na velmi dobré úrovni je tradičně spolupráce s městem Prostějov, které školu finančně
podporuje při pořádání akce Doteky módy.
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Část XIV
Domov mládeže
Zpráva školní rok 2018/2019

1. Statistické údaje
Kapacita: 66 ubytovacích míst
Počet přijatých žáků k 31.10.2018
Z toho:

SŠDAM Vápenice 1
ART Econ
Trivis

66
64
1
1

z toho 7 chlapců.

žáků z toho 7 chlapců
dívka
dívka

Počet žádostí o ubytování 79 z toho nebylo přijato 13 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

66

Údaje o pracovnících DM:






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

14 let
5,5 let
7 let

počet ostatních zaměstnanců DM k 31.10.2018 – 1 fyz. osoba.

Nepedagogičtí pracovníci
a) domov mládeže
Pracovní zařazení
uklízečka

úvazek
0,88

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

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

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

2. Hodnocení úspěšnosti rámcově vzdělávacího programu DM
Výchovná práce se zaměřovala na vytváření vhodného klimatu na DM, především na utváření
kladných vztahů mezi žáky, na vzájemnou toleranci a ohleduplnost. Žáci se učí navzájem si
pomáhat při přípravě na vyučování, ale i v běžném životě. Výchovná práce byla tvořená
s ohledem na rozvoj vzájemné komunikace a diskuze mezi žáky a omezování komunikace přes
sociální sítě a trávení volného času na mobilních zařízeních a počítačích.
Součástí 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.).
67

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. Stále oblíbenější je kroužek „kuchyněk“, kde se žákyně učili 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 budovy.
Žáci také navštěvovali pravidelně individuální zájmové aktivity ve městě.
Veřejně prospěšná práce a environmentální výchova: úklid a péče o okolí DM, dvůr.
Na DM pracovaly tyto kroužky:
-

výroba šperků z korálků

-

keramický

-

doučování AJ, NJ
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-

posilování, fitness

-

běhání,

-

vaření

-

pletení z novinového papíru

-

pletení z pedigu

-

výroba madeirových kraslic
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Besedy a přednášky
-

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

-

Beseda o dobrovolnictví

-

Beseda s Policií ČR
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-

Besedy v Městské knihovně

- Beseda s dermatoložkou
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- Beseda životní prostředí v botanické zahradě

-

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

-

Dětský den pro děti z Dětského domova Prostějov

Účast na soutěžích
 Doteky módy – SŠDAM
 Vernisáže a výstavy
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Dětský den

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:


Celostátní konference Domovů mládeže – Ondrouchová, Števulová



Členská schůze ADMIN – Ondrouchová



Seminář Komunikace s rodiči – Ondrouchová



Seminář Vybrané kapitoly z práva - Ondrouchová



Seminář Šablony – Ondrouchová



Seminář Práva a povinnosti vychovatelů školských zařízení – Števulová



Základy krizové intervence - Švancarová



Kurz tvoření madeirových kraslic – Števulová, Švancarová



Kurz velikonočního tvoření – Števulová



Kurz vánoční inspirace – Švancarová



Kurz pletení z pedigu - Števulová



Kurz kreativního tvoření – Švancarová



Psychologie v práci vychovatele – Ondrouchová



Pedagogická dokumentace a základy legislativy DM - Ondrouchová
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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 Spektrem, Dopravním hřištěm Prostějov,
Dětským domovem.

Plnění plánu oprav a údržby:
DM Palečkova 1: - běžná údržba.
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Hodnocení školního roku 2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 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 52 žáků, z toho 7 neuspělo.
Zájem o studium na této škole projevilo podáním přihlášky 212 žáků, bylo přijato 60 žáků.
K 30. 6. 2019 jsme evidovali 55 zápisových lístků.
V personální oblasti došlo v průběhu školního roku ke změnám. Stabilizovala se situace
v předmětech oboru Designu interiéru, byly přijaty dvě nové architektky pro předmět
Navrhování Ing. arch. Petra Ševcůjová a Ing. arch. Daniela Štefková. Za odcházejícího kolegu
Mgr. Davida Jedličku Ph.D. z oboru Užitá malba byli přijati akademický malíř Mgr. René Hábl a
Mgr. Jiří Sedlák. Ke změnám došlo i na půdě nepedagogických pracovníků. Do důchodu odešla
vedoucí ekonomického úseku Hana Mynaříková a na její pozici byla přijata Ing. Petra
Žvátorová.
V oblasti projektové činnosti jsme dokončili v tomto školním roce projekt v rámci programu
Erasmus+ s názvem Jedeme se inspirovat do Evropy. Současně jsme realizovali nový projekt
Jedeme se inspirovat do Evropy, rovněž se jednalo o program Erasmus +. V rámci tohoto
projektu vycestovalo v květnu 2019 20 žáků a 4 pedagogové na stáž do Anglie, Irska a
Španělska, učitelé na 12 dní, žáci na měsíc, 2 žáci z těchto 20 žáků realizovali stáž v Irsku po
dobu 3 měsíců. Ve školním roce 2018/2019 jsme podali další žádost v rámci programu Erasmus
+, bohužel jsme se tentokrát zařadili mezi neúspěšné žadatele. Podařilo se nám však navázat
kontakt se dvěma německými uměleckými školami. V květnu se v rámci nově navázané
spolupráce zúčastnily týdenního plenéru oboru Užitá malba a design interiéru dvě žákyně
z umělecké školy v Norimberku. V návaznosti na tuto stáž vyjedou v říjnu 2019 do Norimberku
na týdenní stáž dvě žákyně 4. ročníku oboru Užitá malba a design interiéru. Rovněž jsme
navázali spolupráci se školou v Selbu, společně vypracovali žádost o podporu z programu
Tandem a v říjnu 2019 vyjedou na stáž 2 žáci oboru Multimediální tvorba.
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.
V průběhu 2. pololetí školního roku 2018/2019 jsme vypracovali školní akční plán a po jeho
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schválení zažádali o šablony II. Jejich realizace začne od září 2019.
Z menších školních projektů je třeba zmínit výmalbu zdi pro firmu Gala, která byla realizována
v rámci provozní praxe 2. a 3. ročníků oborem Multimediální tvorba. Žáci oboru Design oděvu
se zapojili do projektu Ódy města módy, který škola uskutečnila společně s muzeem
Prostějovska formou muzejní noci v měsíci květnu.
Obor Multimediální tvorba se na veřejnosti prezentoval už tradičně výstavou stART, která
proběhla v měsíci září v kině Metro. Absolventské práce žáků 4. ročníků měla prostějovská
veřejnost možnost zhlédnout v měsíci červnu v kině Metro. Další výstavy žáků oboru
Multimediální tvorba proběhly v galerii Cyril.
Obor Užitá malba a Design interiéru se podílel na výstavě stART, samostatně uspořádal výstavu
absolventských prací svých žáků s názvem Rituál v zámecké galerii města Prostějov a výstavu
s názvem Interiér v kulturním klubu Duha. V kulturním klubu Duha proběhla rovněž výstava
dvou žáků tohoto oboru.
Obor Design oděvu se představil veřejnosti módními přehlídkami na výstavě stART a před
projekcí filmu Elton John v kině Metro, na burze škol v Prostějově, společnou přehlídkou
s boutiquem Magnólia v kavárně Prostor, přehlídkou v Národním domě, v muzeu Prostějovska.
Mimo Prostějov pak mohli diváci zhlédnout práce našich žáků v Blansku, Maturanti předvedli
své práce na přehlídce Top Styl Mohelnice, v Šumperku a na přehlídce Made in Jablonec.
Úspěchy zaznamenali žáci školy i v odborných soutěžích. Žáci oboru Multimediální tvorba se
zapojili do soutěží Mladá kamera Uničov, kde získal ocenění animovaný film Historie školy a
snímek Neznámá báseň od neznámého autora. Do finále Start Film Fest Bystřice nad Perštejnem
se probojoval film s názvem Alien, maturitní práce žákyně 4. ročníku. Tento film získal od
poroty čestné uznání.
Žáci oboru Užitá malba a design interiéru se probojovali do 2. kola mezinárodní soutěže o Cenu
Jindřicha Halabaly. Na prestižní soutěži Figura Český Krumlov získala žákyně 4. ročníku čestné
uznání. 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 v kategorii Člověk jako součást přírody. Z Jihlavy ze soutěže Mladý módní tvůrce si
odvezli tři první místa v kategoriích Sportovní oděvy, Společenské šaty a Přírodniny a dvě
druhá místa. Žák maturitního ročníku Adam Grmolec se probojoval do finále soutěže VAN
GRAAF Junior Talent.
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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.
Školní rok 2018/2019 byl rovněž rokem, kdy započaly oslavy 100. výročí založení školy. Byl
vydán almanach a v měsíci dubnu se uskutečnila výstava pedagogů školy v prostějovském
muzeu.
Ve školním roce probíhalo na škole několik projektů. Projekty Erasmus + umožnily 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. Nově se nám podařilo navázat kontakty se školami podobného zaměření v německém
Bavorsku. Stabilizovala se personální situace pro předměty designu interiéru.
V tomto školním roce započaly oslavy 100. výročí založení školy. Byl vydán almanach a
uspořádáno několik větších i menších akcí – výstav, módních přehlídek, seminářů.
Za negativní považuji velký počet neúspěšných maturantů ve srovnání s předchozími léty, velký
počet neomluvených hodin v důsledku záškoláctví. Situace bude analyzována a pro příští rok
vytvoříme takovou strategii, aby v následujícím školním roce došlo ke zlepšení.

V Prostějově 23.9.2019

PhDr. Ivana Vaňková
ředitelka SŠDAM
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Komentář k rozborům hospodaření za rok 2018
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
Počet žáků:
211
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
SŠDAM Prostějov dlouhodobě dosahuje kladného výsledku hospodaření, zejména
v doplňkových činnostech (hostinská činnost, ubytovací činnost, pronájmy sportovního areálu a
masážního salónu). Hospodářský výsledek v hlavní činnost byl 72 032,14 Kč, v hospodářské
činnosti 192 594,59 Kč, celkem výsledek hospodaření v roce 2018 činil 264 626,73 Kč (z toho
transférový podíl 45 615 Kč). Fondy, do kterých je zisk každoročně rozdělen, zapojujeme do
hospodaření - prostředky fondu odměn i rezervní fondu jsou součástí rozpočtu organizace a jsou
využívány. V roce 2018 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 a projekt Za inspirací a zkušenostmi
(oba byly v roce 2018 schváleny a vyúčtovány) a projektu Šablony, všechny prostředky fondu
414 byly spotřebovány do konce roku 2018, ale nebyly účtovány přes účet 648. Na konci roku
byly na tento rezervní fond uloženy opět nevyčerpané prostředky, a to z nového projektu
ERASMUS+ a projektu Šablony.
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
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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 2018 nebyla prováděna.
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.
Účetnictví středisek bylo vedeno s rozlišením dle § a analytickým členěním nákladových
a výnosových účtů. Další členění nákladů je podle položky ORG v účetnictví tak, aby se každá
budova, zdroje výnosů a náklady od sebe oddělily.
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.
Vzhledem k tomu, že má škola 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 dobrouZávěrem lze říci, že rok 2018 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.

79

1.Hlavní činnost
1.1 Náklady hlavní činnosti
Spotřeba materiálu účet 501
Spotřeba potravin je významnou položkou čerpání materiálových nákladů ve školní jídelně.
V předchozím roce činila 1 728 tis. Kč, rozpočtováno bylo 1 700 tis. Kč, skutečnost 2018 je
1 615 tis. Kč při zachování stejné výše ceny stravenek 28 Kč, počet strávníků se nesnížil, ale
žáci se v roce 2018 méně stravovali, a to jak externí, tak celodenní. Rovněž spotřeba potravin pro
zaměstnance se snížila. 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 2017 jsou náklady vyšší o 13 tis. Kč, nakoupeny
byly učební pomůcky do 1000 Kč (v roce 2018 se změnila evidence učebních pomůcek z 500 na
1000 Kč, což se odrazilo v čerpání této položky) a knihy hrazeny z UZ 33353.
Tisk, publikace – skutečné náklady 11 tis. Kč, snížení oproti roku 2017 o 4 tis. Kč (změna ve
skladbě předplacených), hrazeno z UZ 300.
Spotřeba kancelářského materiálu – v roce 2018 je na této položce čerpáno o 59 tis. Kč, což je
srovnatelné s předchozím rokem, hrazeno z UZ 300.
Spotřeba materiálu čistících a hygienických potřeb – v roce 2018 o 3 tis. vyšší, než v roce
2017, náklady s ohledem na celkový objem pro 3 budovy jsou srovnatelné, při nákupech se
odrazila nižší cena z centrálních smluv, i když kvůli kvalitě čisticích prostředků nakupujeme
některé od jiného dodavatele. 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 2 199 tis. Kč, rozpočet byl 2 248 tis. Kč
ve srovnání
s rokem 2017 nižší náklady o 92 tis. Kč (zejména potraviny). Zdroje financování – provozní
dotace, na učební pomůcky dotace MŠMT, výnosy z ubytování žáků (především hygienické
potřeby a materiál pro kroužky na domově mládeže).
Spotřeba energií účet 502
Náklady na spotřebu energií byly v roce 2018 1 225 tis. Kč, což je o 46 tis. Kč více, než v roce
2017, rozpočtovali jsme částku 1 440 tis. Kč, pro rok 2019 již rozpočtujeme nižší částku.
Náklady na spotřebu plynu a tepla na jednotlivých budovách jsou závislé právě hlavně na
průběhu zimy. 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
2018 jsme si pronajali učebny ve vedlejší škole, kde hradíme kromě nájemného náklady na
energie, které v roce 2018 činily 49 tis. Kč, navýšení oproti předchozímu roku o 37 tis. Kč, což
bylo způsobeno pronájmem další třídy od září 2017 a v roce 2018 to byl pronájem učebny již po
celý rok.
Zdroje financování – dotace na provoz.
Opravy a udržování majetku účet 511
Je nutné rozlišit náklady na opravy z provozu a na opravy budov ve správě školy, které byly
hrazeny z fondu investic. Tyto činily v roce 2017 189 tis. Kč, v roce 2018 to bylo 76 tis.Kč
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V roce 2017 bylo rozpočtováno na rok 475 tis. Kč, z provozních prostředků hrazeno 428 tis. Kč,
fondu investic výše uvedených 76 tis. Kč, původně jsme v rozpočtu plánovali opravu sprch ve
sportovním areálu z prostředků fondu investic, ale tuto jsme odložili na rok 2019. Náklady na
opravy nelze předpokládat vyjma plánovaných oprav a rozpočet se stanoví dle zkušenosti
z předchozího roku. Rozpis oprav je v tabulce 5 – opravy a udržování. Větší výdaje jsou na
opravy kuchyňských přístrojů, odpadů a topení na domově mládeže, oprava střech garáží a
malířské práce na 3 budovách.
Cestovné účet 512
Tuzemské cestovné je srovnatelné s rokem 2017 a je hrazeno z UZ 33353, zahraniční stravné je
nákladem programů Erasmus+..
Ostatní služby účet 518
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 2018 byl 1 987 tis. Kč s ohledem na plánované platby pobytů
studentů v zahraničí z projektu Erasmus, náklady jsou hrazeny tedy z provozní dotace, velká 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
1 537 tis. Kč
náklady hrazené žáky (lyžařský kurz,kino,divadlo)
394 tis. Kč
náklady hrazené z dotace na soutěž Doteky módy od města
40 tis. Kč
náklady hrazené z jiných zdrojů celkem
1 971 tis. Kč
celkové náklady na služby na účtu 518
3 020 tis. Kč
z rozpočtu provozních prostředků hrazeno
1 049 tis. Kč
Údržba software a licence zahrnuje roční poplatek za licence firmě Autocont, další upgrady
stávajících programů (Kerio Control na DM a škole, nově drobné programové vybavení pro žáky
za 49 tis. Kč (cena za 1 ks do 1 000 Kč), 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 činilo v roce 2018 celkem 13 tis. Kč, což je o 6 tis. Kč více než v předchozím roce, kdy
byla pronajata menší plocha tříd na Vápenici 3 (v užívání ZUŠ a SZŠ)
Mzdové náklady účet 521
Náklady na hrubé mzdy vyčerpány dle stanoveného rozpočtu na mzdy z dotací UZ 33353 a
33038. Rozpočet na OON byl v hlavní činnosti bez projektů 664 600 Kč z UZ 33353, úspora ve
výši 10 690 Kč, čerpáno 653 910 Kč. Navýšení mzdových prostředků ve srovnání s rokem 2017
je způsobeno zvýšením tarifní složky platu od listopadu 2017. Z fondu odměn bylo vyplaceno 20
tis. Kč. Z programu Erasmus vyplaceno na OON 38 480. Kč a z projektu Šablony 217 000 Kč.
Zákonné pojištění a ostatní sociální náklady účty 524 a 527
Tyto náklady vykazují zvýšení oproti roku 2017 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.
Kromě uvedených přímých dotací byly náklady, spojené s fondem odměn a s odměnami s fondu
kulturních a sociálních potřeb hrazeny z provozních prostředků.
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Prodaný materiál účet 544
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 účet 549
Na účtu 549 jsou účtovány z prostředků ONIV náklady na předsedy maturitních komisí ve výši
15 330 Kč, náklady na spoluúčast při likvidaci pojistné události ve výši 1 tis. Kč a náklady na
pokrytí nerozdělené DPH ve výši 77,5 tis. Kč. Při rozúčtování DPH jsme postupovali tak, že
vzhledem k výši nákladů a neuplatněné DPH na účtu 343 jsme daň již nerozepsali na jednotlivé
nákladové položky jako naposledy v roce 2016 (vzhledem k účetní náročnosti). Náklady účtů
549 kromě náhrad předsedů maturitní komise jsou hrazeny z provozních prostředků.
Odpisy dlouhodobého majetku účet 551
Rozpočet na odpisy byl 547 tis. Kč, upraven koncem roku dle odhadu s ohledem na podíl hlavní
a doplňkové činnosti na 529 500 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 2 142,51 Kč byla
odvedena zřizovateli v rámci ročního vyúčtování, neboť podíl doplňkové činnosti na ubytovací
služby a stravování se ke konci roku oproti upravenému předpokladu ještě zvýšil - nedá se totiž
při úpravě rozpočtu na odpisy přesně odhadnout podíl HČ a DoČ .Kč..
Ostatní náklady účet 556
Na účtu 556 jsme účtovali opravnou položku k pohledávce po splatnosti ve výši 3 500 Kč. Jedná
se o snížení nákladů - pohledávky za panem Petrem Mráčkem z roku 2004, dále okomentováno
k tabulce Pohledávky po splatnosti. V roce 2017 to bylo 4 000 Kč, pan Mráček hradí pohledávku
po našich upomínkách nepravidelně, ale je v kontaktu a ochoten splácet.

Náklady z drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku účet 558
V roce 2018 činila tato položka, která zahrnuje nákup vybavení školy a rovněž nákup učebních
pomůcek a programového vybavení-software celkem, 619 tis. Kč, v roce 2017 to bylo 668 tis.
Kč, snížení oproti předchozímu roku zdůvodňujeme tím, že do školní kuchyně ani na domov
mládeže nebyl pořízen žádný majetek. Bylo zakoupeno 15 notebooků, z toho 3 byly hrazeny ze
Šablon a za 12 ks hrazeno z UZ 33353, UZ 0300 a rezervního fondu, jak je uvedeno v tabulce
č.4, kde je pořízený majetek podrobně rozepsán.
Učební pomůcky jsou hrazeny z UZ 33353, z rezervního fondu a část bylo doplaceno
z provozních prostředků, software z provozních prostředků, rozpočet na nákup ostatního DDHM
byl 455 tis. Kč nákupy učebních pomůcek a dovybavení inventáře, ale úsporou na energiích bylo
možné zakoupit pracovní stoly na učebnu č. 9.
Příspěvek na provoz bez odpisů činil 2 932 tis. Kč a byl ve srovnání s rokem 2017 ve stejné výši.
Na provozní náklady byly použity rovněž vlastní příjmy. Na tradiční soutěž Doteky módy 2018
město Prostějov přidělilo dotaci 40 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.
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1.2 Výnosy hlavní činnosti
672 – dotace

Přehled schválených dotací 2018
ČÍSLO

UZ/8/14/2017

POPIS

UZ

Neinvestiční náklady a odpisy

00300
a
00302

ZE DNE

ČÁSTKA

18.12.2017

3 479 000,00

přímé náklady-RO

33353

15.03.2018

21 002 780,00

přímé náklady-RO

33353

31.08.2018

- 4 100,00

přímé náklady-RO

33353

10.10.2018

208 520,00

přímé náklady-RO

33353

28.11.2018

242 800,00

přímé náklady-RO

33353

11.12.2018

41 700,00

UR OK
UR/53/35/2018
UR/53/52/2018

Rozvojový program

33038

18.4.2018

4 841,00

Neinvestiční náklady-odpisy

00302

12.11.2018

- 17 500,00

UR/25/46/2017

OP VVV šablony

33063

30.10.2018

248 941,60

celkem dotace OK

25 206 982,60

Přehled dotací na rok 2018
Přímá dotace - vyúčtováno UZ 33353
Přímé dotace UZ 33038 Excelence
Dotace na provoz UZ 00300
Dotace na odpisy UZ 00302 – vyúčtovaná
Dotace od Města Prostějov na soutěž Doteky módy
Dotace ERASMUS+ - vyúčtované v roce 2018
Dotace na Šablony – vyúčtovaná v roce 2018

21 477 375,4 841,2 932 000,527 357,49
40 000,1 635 330,10
324 774,85

Celkem účet 672 bez transferového podílu
Po zaúčtování vrácené nevyčerpané dotace:
UZ 33353
14 325,UZ 00302
2 142,51
Celkem
16 467,51
Nevyčerpané dotace byly předmětem vyúčtování dotací a převedeny na účet zřizovatele.

26 983 293,44

1.2.1 Dotace z rozpočtu MŠMT
UZ 33353
Dotace na přímé náklady UZ 33353 byly použity v souladu s rozpočtem na platy, OON, odvody
z mezd a ONIV. OON nebyly zcela vyčerpány z důvodu nemoci učitelů, nevyužité prostředky
byly společně s odvody z mezd, náležejících k uspořeným prostředků odvedeny v rámci
vyúčtování dotací na účet zřizovatele.. Prostředky státního rozpočtu slouží především na mzdové
náklady a náklady ONIV. Mzdové náklady v souvislosti s navýšením tarifů od listopadu 2017
výrazně vzrostly a prostředky na platy byly vyčerpány, prostředky na OON vyúčtovány. ONIV
ve složení:
Knihy, časopisy – účet 501 - 18 tis., účet 512 - cestovné činilo 42 tis., účet 527 - školení 29 tis.,
zákonné úrazové pojištění účet 525 bylo 61 tis. Kč, účet 549 - výdaje s předsedy maturitních
komisí 14 tis., ochranné pomůcky a preventivní prohlídky, účet 527 činily 12 tis. Kč, učební
pomůcky 88 tis. Kč ,
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UZ 33038
Dotace UZ 33038 Excelence byly použity na odměny učitelů, kteří vedli úspěšné studenty při
soutěžích. Dotace byla vyčerpána v plné výši.
1.2.2 dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
UZ 00300
Dotace na provoz UZ 00300 – byla využita dle rozpočtu a úprav rozpočtu během roku 2018.
Příspěvek na provoz byl schválen ve stejné výši jako v předchozím roce. Použito na běžné
provozní výdaje v členění, jak je uvedeno v nákladech v tabulkové části rozborů.
K účtu 501 – nákup materiálu nad 50 tis. Kč kromě potravin:
- kancelářského materiálu – 61 tis. Kč
- materiál na očistu a hygienu pro všechny budovy 114 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 164 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 a nově i drobný majetek do 1 000 Kč z důvodu zvýšení
hranice pro zařazení majetku do evidence (navýšení položky oproti roku 2017).
K účtu 502 – spotřeba energií
- spotřeba plynu v HČ 326 tis. Kč, mírné navýšení způsobil pronájem učebny v budově
Vápenice 3, Prostějov
- spotřeba elektřiny v HČ 472 tis .Kč, opět navýšení o pronajatou učebnu
- spotřeba tepla – budova domova mládeže, odhad v minulém roce nebyl přesný,
vyúčtování spotřeby přijde až v měsíci únoru a vždy se dost výrazně liší od odhadu,
náklady na teplo byly 175 tis. Kč po zaúčtování dobropisu a vyčíslení skutečných
nákladů za rok 2018.
K účtu 518 – ostatní služby:
- k účtu 518 – výraznou položkou je nájemné za budovu pro výuku – 13 tis. Kč za učebny
na Vápenici 3 a 324 tis. Kč za budovu školy, Vápenice 1, Prostějov. Dále 53 tis. Kč za
zpracování mzdové agendy a 185 tis. Kč za údržbu softwaru a softwarové služby (zde
bylo chybně zaúčtováno 49 tis. Kč za drobné programové vybavení) a 54 tis. Kč za
likvidaci odpadu ze 3 budov.
K účtu 558 – nákup DDNM a DDHM:
Software
7 tis.
Notebooky

101 tis.

Ostatní vybavení

145 tis.

Nakoupen nábytek na učebnu č. 9, skříň do uč. 11, vysavač, držák na projektor, PC - server,
světla.
UZ 00302
Dotace na odpisy UZ 00302 byla využita dle rozpočtu, který byl upraven v listopadu 2018,
přesto s ohledem na přepočet podílu doplňkových činností podle skutečnost na konci roku byly
prostředky rozpočtu na odpisy ušetřeny a vráceny na účet zřizovatele při vyúčtování dotací
v lednu 2019. Nebyl pořízen žádný nový odepisovaný majetek.
Vráceno na účet zřizovatele 2 142,51 Kč.
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1.2.3 dotace od jiných poskytovatelů
Dotace programů ERASMUS V roce 2018 bylo použito:
- cestovné zahraniční 55 tis. Kč
- kancel. materiál 4 tis. Kč
- služby – pobytové náklady 1 537 tis. Kč
- mzdové náklady – OON 39 tis. Kč
Dotace programu ERASMUS 2 projekty celkem proúčtováno 1 635 tis. Kč.
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, v roce
2019 jsme navýšili cenu stravenky o 2 Kč. Stravování je nejvyšší položkou vlastních výnosů,
výnosy z ubytování budou od roku 2019 rovněž navýšeny o 100 Kč na osobu měsíčně.
1.2.4 výnosy z hlavní činnosti
Výnosy v hlavní činnosti
Výnosy na účtu 602-zejména výnosy za stravování žáků a zaměstnanců a za ubytování žáků na
domově mládeže. Další významnou položkou jsou výnosy z prodeje služeb žákům, které souvisí
s účtem 518 0602 – úhrady zájezdů, besed, kulturních představení a učebnic pro žáky.
Tržby v hlavní činnosti za rok 2018 - srovnání:
1) u strávníků v hlavní činnosti o 103 tis. Kč klesly, způsobeno nižším počtem uvařených
porcí (nemocnost žáků)
2) u tržeb z ubytování tržby mírně klesly o 9 tis. Kč, neboť oproti roku 2016 byla
v některých měsících méně využita kapacita domova mládeže (66 žáků) zejména po
odchodu maturantů v květnu 2018 a v září 2018 bylo ubytováno jen 65 žáků.
3) na účtu 602 je rovněž účtováno o příjmech od žáků za výlety, divadla, kina apod. oproti
nákladům na účtech 518, výše se odvíjí od počtu akcí, exkurzí, účastníků lyžařského
výcviku apod., v roce 2018 s ohledem především na výjezd žáků do Německa a Polska je
nárůst na této položce 255 tis. Kč.
Schválený rozpočet
2 520. Kč
Skutečnost
2 701 tis. Kč
Rozdíl 181 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 činily 19 tis. Kč, v roce 2018 18 tis. Kč, pokles 1 tis. Kč.
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V roce 2018 nebyly řešeny žádné pojistné události, tudíž nedošlo k výnosům za pojistná
plnění.za vzniklou škodu. Poškození fasády školy bylo řešeno z pojistky majitele budovy, tj.
Statutárního Města Prostějov.
648 – použití fondů
Fond odměn rozpočtován ve výši 25 tis. Kč, použito 20 tis. Kč.
Rezervní fond - rozpočtováno 300 tis. Kč, v roce 2017 použito 200 tis. Kč na nákup učebních
pomůcek – notebooků.
Fond investic - použit na opravy střech garáží ve výši 75 715,82 Kč., použití fondu investic
bylo zaúčtováno na chybný analytický účet skupiny 648 a čerpání se sloučilo na řádku 196 –
čerpání rezervního fondu, v tabulce jsme opravili.

1.3 Výsledek hospodaření k 31.12.2018
Střední škola designu a módy, Prostějov, má dvě součásti: školní jídelnu a domov
mládeže. SŠDAM, vedle hlavní činnosti má i hospodářskou činnost – hostinskou a ubytovací
činnost, pronájmy sportovního areálu, nápojových automatů a kopírovacího stroje.
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti
72 032,14 Kč
výsledek hospodaření z hospodářské činnosti

192 594,59 Kč

Celkem výsledek hospodaření za rok 2018

264 626,73 Kč

z toho transferový podíl
(nepodléhá návrhu na rozdělení výsledku hospodaření)

45 615,00 Kč

Na rozdělení do fondů je navržena částka 219 011,73 Kč.
Výsledek hospodaření je krytý finanční hotovostí na běžném účtu školy. V hlavní činnosti
představuje příjmy z prodeje čipů ve výši 17 948 Kč a 28 251,54 Kč činily kurzové rozdíly
z projektů ERASMUS+, část vlastních příjmů byla použita na krytí nákladů v hlavní činnosti.
Použití fondů – fondy pravidelně zapojujeme do hospodaření organizace, fond odměn je využit
na odměny ředitelce školy za doplňkovou činnost předchozího období, další odměny
nepedagogickým zaměstnancům, 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 a na nákupy DHM.
2. 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.
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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 243 400,Transférový podíl
Kč
3 000,Celkové náklady …………………………………………………………. Kč 137 310,19
Hospodářský výsledek
+ Kč 109 089,21
V roce 2017 byl 66 346,43 Kč – navýšení díky ubytování během hlavních prázdnin o 44 tis.
Kč.
V tabulkové části je nastaven chybný vzorec u transferového podílu z původní zaslané
tabulky zůstává nezměněn ve výši 4 tis. , správně je 3 tis. Kč, jak je uvedeno níže.
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 odpisy samostatné budovy, kde je tělocvična a
garáž a materiál pro kroužky žáků.
Poplatek za 1 nocleh činil v r. 2018 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 2018 podíl doplňkové činnosti činil 9,29 %, v roce 2017 6,13 %, v roce 2016 to bylo 6,20
%, v roce předchozím to bylo 3,28 % všech uskutečněných noclehů. Z výsledku je patrný velký
meziroční nárůst, ubytování v našem zařízení si oblíbily sportovní kluby, které obsadí téměř celý
domov mládeže.
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 30 420 Kč, kdy nevykazujeme další
mzdové náklady, neboť to jsou dohody malého rozsahu a odměny za úklid (hrubé mzdy) ve výši
16 725 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 1 420 814,62
Transférový podíl
1 000,Celkové náklady ………………………………………………………………. Kč 1 380 401,62
Hospodářský výsledek
+ Kč 41 413,_________________________________________________________________________
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.
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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 2018 byla stanovena cena oběda na Kč 54,78 bez DPH (24,35 Kč
finanční norma potravin bez DPH, mzdová režie 23,90 Kč, věcná režie Kč 7,50 bez DPH, zisk
2,50 Kč). Během roku 2018 došlo k vyššímu zvyšování platů kuchařek, takže zisk byl nižší, než
v předchozím roce.
V roce 2018 bylo v DoČ uvařeno 30,55 %, 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 2018 nám v doplňkové činnosti proti předchozímu roku vzrostly
o 245 tis. Kč. Na úrovni roku 2018 chceme udržet hostinskou činnost i v roce 2019.
Mzdové náklady-hrubé mzdy odpovídají mzdové režii a poměru uvařených porcí v hlavní a
doplňkové činnosti. V roce 2018 činily již 447 772 Kč a vzhledem k tomu, že jsou částí plných
úvazků kuchařek, náleží k nim i příslušné zákonné odvody.
c) Pronájem sportovního areálu
Sportovní areál slouží především k výuce tělesné výchovy a mimoškolní činnosti žáků školy,
škola má uzavřenou v rámci doplňkové činnosti smlouvu o dlouhodobém pronájmu fitcentra,
tělocvičny a baru (občerstvení k posilovně) a masážního salonu s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
dále jsou uzavřeny krátkodobé smlouvy o pronájmu (v roce 2018 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 2017 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 s rozlišením na pronájem budovy a pozemku.
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 33 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.
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Platby od jednotlivých nájemců v roce 2018 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
26 600 Kč
Nájemci zároveň uhradili na energie a úhradou nájemného dle faktur celkem 329 287,38Kč.
Zisk z pronájmu areálu činí celkem Kč 40 191,78 Kč,, což je o cca 25 tis. méně, než
v předchozím roce v závislosti na zvýšení platu správce areálu. Pro rok 2019 jsme tedy
zvýšili nájemné.
Mzdové náklady – 1 školní na úvazek 0,5 je hrazen celý z doplňkové činnosti a odměny za
administrativní činnost, celková výše hrubých mezd činí 115 957 Kč, což je o 10 tis. Kč více,
než v předchozím roce a k nim náleží rovněž zvýšené zákonné odvody z mezd.
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 42 091,78

Při stanovení rozpočtu na doč vycházíme sice ze zkušenosti předchozích let, ale zároveň musíme
připustit, že se situace může změnit odchodem nájemce či úbytkem strávníků či ubytovaných,
v době sestavování rozpočtu nejsou uzavřeny smlouvy na ubytování či zaznamenány
objednávky.
3. Peněžní fondy
Investiční fond
Tvorba fondu :
Tvorba je z odpisů organizace, čerpání odvody zřizovateli a údržbu nemovitého majetku na
opravu střech garáží a byl zakoupen terminál na objednávání stravy ve školní jídelně za 69 tis.
Kč.
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 2018 použito 20 000 Kč na odměnu ředitelky školy za doplňkovou
činnost a odměny nepedagogických zaměstnanců.
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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,
rozpočet je během roku 2x upravován.
Fyzický stav účtu k 31.12.2018 činí 517 471,42 Kč, souhlasí s účetní evidencí a výpisem z KB
k 31.12. 2017. Účetní stav účtu je 540 016,84 Kč.
Rozdíl mezi účetním a fyzickým stavem účtu činí 22 545,42 Kč.
Zdůvodnění:
- rozdíl poplatků ve výši 138 Kč (rozdíl je na účet převeden v lednu 2019 z BÚ)
- příděl FKSP z mezd 12/18 ve výši 27 214,42 Kč (převedený v lednu 2019 z BÚ školy)
- nepřevedený příspěvek na stravování zaměstnanců za 12/18 ve výši 4 807 Kč.
Prostředky fondu jsou vedeny na zvláštním účtu u Komerční banky Prostějov na čísle účtu
9584760257/0100.
V roce 2018 nebyl zakoupen z prostředků FKSP žádný majetek. Pohledávka za panem Mráčkem
za vstupenky na představení z roku 2004 již byla uhrazena. 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, očkování zaměstnanců proti chřipce, vitamínové
prostředky a k odměňování, k životním a pracovním výročím.
V tabulkové části je u čerpání – provoz zařízení k rozvoji zaměstnanců – částka 16 380 Kč,
z toho 1 800 Kč očkování zaměstnanců proti chřipce a 14 580 Kč vitaminové prostředky.
Rezervní fond 413
Tvorba přídělem z VH 2017 ve výši

198 182,28 Kč

Rezervní fond jsme v roce 2018 čerpali na nákup notebooků do výuky ve výši 200 tis. Kč.
Prostředky fondu jsou vedeny na běžném účtu školy 9583760247/0100, analyticky na
účtu 241 0212.
Rezervní fond tvořený z ostatních titulů 414
Na konci roku 2017 byly do fondu převedeny nevyčerpané prostředky ze zahájených projektů
v částkách:
nevyčerpané prostředky Erasmus 1
nevyčerpané prostředky Erasmus 2
nevyčerpané prostředky - Šablony

62 688,05
1 284 912,80
299 510,40

Prostředky na projekt Erasmus 2 a na Šablony byly v plné výši v roce 2018 proúčtovány
v nákladech projektů. Prostředky projektu Erasmus 1 byly použity ve výši 29 202 Kč a zbývající
část byla převedena z fondu ve výši 33 486,05 Kč k vyúčtování projektu. V tabulce fondu jsou
obě tyto částky spojeny do jedné v celkové výši 62 688,05 Kč jako čerpání fondu roku 2018.
Do fondu převedeny na konci roku 2018 prostředky nevyužité dotace programu Erasmus+ ve
výši 1 534 486,62Kč a nevyčerpané prostředky projektu Šablony ve výši 223 677,15 Kč.
Prostředky budou vyčerpány v roce 2019 a jsou vedeny na účtu 115-4625470297/0100. Na účtu
jsou rovněž sponzorské dary na oslavy 100. výročí školy ve výši 45 tis. Kč, budou využity
v průběhu roku 2019.
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4. Zaměstnanci
Pracovní kolektiv je stabilizovaný, úskalím je řešení provozu školní jídelny, kde pracují 3
kuchařky v důchodovém věku a v současné době je velmi těžké najít adekvátní náhradu.
Stav zaměstnanců
K 31.12.2018 je na škole zaměstnáno:
v roce 2017
Učitelé
28
přepočtených
24,381
25,191
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
0,975
Celkem
45
přepočtených
39,731
40,583
Uvedené počty fyzických zaměstnanců jsou bez rozlišení hlavní a doplňkové činnosti.
Závazný ukazatel na rok 2018 je 40,60 zaměstnanců, skutečný počet zaměstnanců ze SR je
37,426 (údaj ze statistického výkazu P1-04). Limit zaměstnanců tedy nebyl překročen.
V doplňkové činnosti je 2,2277 úvazku, což je o 0,273 více, než v roce 2017, způsobeno vyšším
podílem doplňkové činnosti ve školní jídelně.
Limit mzdových prostředků nemáme stanoven.
Nepedagogičtí pracovníci v prosinci 2018 a v následujících zimních měsících:
Škola – 6 nepedagogických zaměstnanců – ekonomka úvazek 1, účetní úvazek 1, asistentka
ředitelky - úvazek 1, školník 0,5 (zároveň topič na dohodu), školník sportovního areálu je placen
z doplňkové činnosti, z hlavní činnosti je pouze dohoda na topení v 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 3,8913 úvazku.
4.2 Zajišťování nepedagogických služeb
Úklidová plocha
Budova školy – v roce 2018 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 2018 jsme využili služby daňové poradenství v problematice DPH, zpracování přiznání
daně z příjmu.
91

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.
5. Hospodaření s majetkem
Naše zařízení má ve správě 3 budovy, z toho budova školy je majetkem města a v roce 2018
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
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.
Inventarizace majetku
Inventarizace majetku proběhla na základě příkazu ředitelky školy k 31.12.2018,
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 2018 byl pořízen terminál na objednávání stravy za 69 tis. Kč.
Všechen nemovitý majetek je plně využíván.
V roce 2018 škola přijala finanční dary na výročí školy v celkové výši 45 tis. Kč.
V roce 2018 nebyly řešeny žádné pojistné události na majetku.
6. Výsledky kontrol 2018
V roce 2018 neproběhly žádné kontroly ze strany státních institucí.
Vnitřní kontroly probíhaly průběžně, zjištěné závady byly odstraněny.
7. ostatní
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 31.12.2018 činí jeho dluh celkem 3 990 Kč
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z původních 20 890 Kč. Petr Mráček v roce 2018 uhradil celkem 3 500 Kč a dále spolupracuje
na výzvy při nepravidelných splátkách.
Jiné pohledávky po lhůtě splatnosti nemáme.
Škola zajišťuje výuku předmětů ICT a výuku předmětů s ICT souvisejících na dvou
specializovaných učebnách. Tyto učebny využívají zejména žáci oboru Multimediální tvorba
v rámci předmětů jako: Informační a komunikační technologie, Audiovizuální a multimediální
tvorby, Počítačová grafika, Multimediální příprava, Marketing, Animace, Webdesign a design,
ale také žáci oboru Užitá malba a oboru Modelářství a návrhářství oděvů pro výuku předmětu
Počítačová grafika. Kapacitu učeben doplňuje ateliér Multimediální tvorby (MT), který kromě
návrhové části výuky umožňuje díky vybavení výpočetní technikou navýšit kapacitu zařízení pro
výuku výše uvedených předmětů a který společně s fotoateliérem zajišťuje také výuku předmětu
Fotografie v praxi a Informační a multimediální technologie. V profesionálně vybaveném
fotoateliéru se žáci učí fotografovat, natáčet animace a drobná videa. Ke zpracování vytvořených
dat slouží ateliér MT, se kterým je fotoateliér propojen. Fotoateliér také slouží pro ostatní obory,
které jej využívají dle aktuální potřeby. Žáci oboru Užitá malba (DI) mají k dispozici svoji
učebnu pro Navrhování interiéru, kde mohou realizovat své návrhy vytvořené ručně, ale také
prostřednictví ICT, protože učebna je vybavena notebooky.
Přehled specializovaných učeben ICT:
uč. 6 – 15 ks PC + 1 ks PC pro učitele, dataprojektor, skener, duplex černobílá laserová
tiskárna, 15 ks sluchátek, kreslící tablet,
- uč. 7 – 15 ks NB + 1ks PC pro učitele, dataprojektor, skener, duplex barevná laserová
tiskárna, 15 ks sluchátek, kreslící tablet,
- ateliér MT – 13 ks NB, 2 ks PC, 1 ks NB pro učitele, animační stůl + PC, 2 ks
specializovaných PC, 15 ks sluchátek, velkoplošná TV, skener, kreslící tablet,
- fotoateliér – plně vybaven ateliérovou technikou včetně 4 ks fotoaparátů, videokamera, 1
ks NB,
- uč. 9 (DI) – 14 ks NB, 2 ks NB pro učitele, velkoplošná TV, dataprojektor.
Všechny stanice na těchto učebnách mají následující programové vybavení:
- OS MS Windows 10 (licence v rámci krajské smlouvy s firmou Microsoft)
- kancelářský balíček Office 2019,
- 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.),
- VISION – softwarové zabezpečení učebny – hlídání práce studentů, přístup na internet, řízená
výuka (uč. 6 a 7),
- Adobe Cloud – plná verze (55 ks),
- Blender,
- Microsoft Forefront Endpoint Protection – antivirový program,
- Adobe Defender – antivirový program,
- Sketch-up a Render in – návrh interiérů,
- Autodesk Education.
-

K dalšímu vybavení školy patří 3 učebny s interaktivní tabulí (Smartboard, Interwrite), jejichž
funkčnost je zajištěna pomocí notebooků s dataprojektory. Jedna jazyková učebna s
interaktivním dataprojektorem s ozvučením. Další běžná učebna je vybavena 3 ks PC pro
neomezený přístup studentů na internet a do školní počítačové sítě.
Tři učebny jsou vybaveny dataprojektorem, notebookem a audio sestavou pro výuku. Všechny
93

učebny na škole mají k dispozici učitelský počítač, který slouží především k vedení elektronické
třídní knihy a používání SW Bakaláři. Průběžně se buduje učebna Českého jazyka a literatury,
která kromě stávajícího učitelského PC vybavení byla doplněna o dataprojektor a ozvučení (uč.
12).
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. Bylo nutné provést posílení diskových polí serveru k zajištění zálohování
dat serveru a navýšení úložného prostoru pro žáky a učitele. Původní OS byl v roce 2018
upgradován na Windows Server 2019. Škola tak může žákům i učitelům poskytnout individuální
prostor pro jejich tvorbu ve formě uživatelských účtů. Studenti mají neomezený přístup na
internet. Síť je zabezpečena firewallem a SW Kerio Control, které umožňuje filtrovat nevhodný
obsah internetové komunikace jednotlivých uživatelů. Všechny počítače jsou zapojeny do školní
doménové sítě.
Rychlý technický pokrok, velké vytížení počítačových učeben a vysoké nároky na modernost
vybavení ze strany rodičů a žáků, nutí školu neustále obnovovat ICT vybavení. V následujícím
roce bude nutné řešit zakoupení SW, které žáci zatím používali formou freewaru, neboť
poskytovatelé těchto licencí mění svoji politiku nabízených produktů a ty zpoplatňují. To zvýší
finanční náročnost na zajištění výuky předmětu ICT pro obor Multimediální tvorba.
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
DPH
Od ledna 2013 jsme registrováni na Finančním úřadu v Prostějově k dani z přidané hodnoty. Pro
rok 2017 byl přenesen z roku 2017 vyúčtovaný koeficient krácení odpočtu daně ve výši 0,39.
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 0,45, na
jehož základě byla daň za celý rok přepočítána a tento koeficient se přenáší do roku 2019.
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.
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 47 372 položek.
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Stravování zaměstnanců je zajištěno ve školní jídelně, která je součástí našeho zařízení. Cena
stravenky je 28 Kč - je tedy jen ve výši spotřebovaných potravin a je kryta 11 Kč příspěvkem na
stravování zaměstnanců z FKSP a 17 Kč hradí zaměstnanci školy.
Zásoby vedeme na účtech 112 – potraviny, kancelářské potřeby a čistící prostředky a na
podrozvahovém účtu 903 – učebnice, čipy ŠJ.
Na vzdělávání pracovníků organizace vynaložila v roce 2018 prostředky z ONIV ve výši
29 tis. Kč.
Časové rozlišení na účtech 381 – náklady příštích období, zde jsou zaúčtovány předplatné novin,
časopisů a služeb, týkající se roku 2019 a 2020, na účtech 388 je předpoklad vyúčtování za
energie nájemců sportovního areálu za rok 2018.. Na účtech 389 jsou zaúčtovány předpokládané
náklady roku 2018, jejichž vyúčtování proběhne v roce 2019.
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 2018 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.
Praxe žáků
Žáci 2. a 3. ročníků konají na základě § 65 a § 122 a ŠVP odbornou praxi. Ve školním roce
2017/18 vždy v době maturitních zkoušek. Po dobu praxe vykonávají:
a) produktivní práci, za kterou jsou odměňováni dle příslušného paragrafu přímo smluvním
partnerem
b) neproduktivní práci, za kterou odměnu nedostávají
Konkrétní zařazení provádí odpovědný pracovník firmy, případné odměny za tuto práci vyplácí
přímo firma, kde je praxe konána. Firmám, kde je konána praxe, nejsou hrazeny žádné náklady
spojené s praxí žáků. Nemáme žádné tržby za produktivní práci žáků.
Závěr
Vzhledem k objemu svěřených prostředků, rozsahu činností našeho zařízení a
dosaženému výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti považujeme hospodaření
organizace za velmi dobré. V doplňkové činnosti si držíme, případně zvyšujeme výsledek
hospodaření. Pro rok 2019 zvyšujeme nájemné v budově sportovního areálu z důvodu navýšení
nákladů především mzdových.
Organizace nemá žádné dluhy po splatnosti vůči státním institucím ani jiným
subjektům. Pohledávka za panem Mráčkem bude dořešena v roce 2019.
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 Prostějově dne 29.3.2019
Vyhotovila Hana Mynaříková

PhDr. Ivana Vaňková
ředitelka školy
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