
Dobrý den všem ze 4. BO, z důvodu uzavření škol a nouzového stavu v současné době došlo na 

SŠDaM Prostějov pro obor Design oděvu k uzpůsobení podmínek pro dokončení a odevzdání 

maturitní práce.  Výuka ve školách bude nejdříve obnovena asi v polovině května, počítá se i 

s variantou od června nebo později, termín maturit nelze v této době stanovit ani předpokládat. 

Proto podmínky pro dokončení a odevzdání maturitní práce nastavíme pro nejdřívější možný termín 

otevření škol.  

 

1. Na dokončení vlastního modelu pracujte z domova, konečný vzhled a úpravy uzpůsobte těmto 

podmínkám, konzultujte se svými vedoucími maturitní práce, způsob vypracování a celé dokončení 

rovněž přizpůsobte (většina z vás nemá k dispozici např. obnitkovací stroj - zvolte vhodný materiál, 

v některých případech užijte klikatý steh nebo podšití oděvu nebo olemování záložek atd. podle 

konkrétního materiálu, v případě potřeby se poraďte se svými učiteli). U složitých modelů nebo 

vícečetných oděvů zjednodušte nebo upravte tak, abyste mohli pracovat sami, opět konzultujte 

se svými učiteli. 

Máte-li rozpracovaný oděv nebo jeho část ve škole, je možné vám ho po domluvě poslat např. 

službou PPL nebo si pro něj do Prostějova přijet, s každým se dohodneme telefonicky, v současné 

době je žákům vstup do školy zakázán, ale předání oděvu lze dohodnout.  

 

2. Dokumentaci k oděvu lze dokončit i v jiných programech (není nutné jen v programech Adobe 

Illustrator a Adobe Photoshop) nebo jakoukoliv ruční výtvarnou technikou, při hodnocení bude k této 

mimořádné situaci přihlédnuto. Do dokumentace můžete zařadit i vzorník barev, který tvoříte do PG, 

což není povinné, ale volitelné, záleží na vás. Foto výsledného oděvu pořiďte podle svých možností. 

Formát dokumentace je doporučen A3, ale v případě obtížného zajištění tisku, bude akceptován i 

formát A4 

 

3. Skica A1 nebude povinnou součástí výtvarné dokumentace, ale volitelnou. Je na vás, zda ji do 

dokumentace zařadíte. 

 

4. Termín pro odevzdání celé maturitní práce je nově stanoven na 22. května 2020. Pokud bude již 

obnoveno vyučování, odevzdáte v tento den kompletní práci ve škole. Bude-li škola ještě uzavřena, 

přivezete svoji práci do SŠDaM, kde si ji vedoucí práce nebo vedoucí oboru od vás po tel. domluvě 

převezme, popř. práci pošlete.  

 

V případě dotazů kontaktujte M. Kovalovskou, e-mailem nebo přes aplikaci Bakalář nebo tel. 

608 361 991 

 

Ing. Marie Kovalovská     PhDr. Ivana Vaňková 

vedoucí ateliéru  DO     ředitelka školy 

Dne 6. 4. 2020 


