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1 Základní údaje o škole, školském zařízení 

 
 
1.1 Název, sídlo, právní forma právnické osoby, která vykonává činnost VOŠ  
Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy, s.r.o., Pošepného náměstí 2022, Praha 4, 
148 00, Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 
 

1.2 Zřizovatel školy 
Mgr. Andrea Jiravová Čapková, Přátelství 361/37, Praha 10, 104 00 

 

1.3 Kód a název oboru vzdělání 
82-41-N/..  Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 

 

1.4 Název vzdělávacího programu 
Reklamní tvorba 82-41-N/12 

 

1.5 Zaměření vzdělávacího programu 82-41-N/12  
Reklamní fotografie 
Reklamní grafika 
Výstavnictví   
Strategie a obchod 
 
Zaměření vzdělávacího programu 82-41-N/12 od 1. 9. 2015 
 
Reklamní fotografie 
Reklamní grafika 
Prostorový design 
Animace 
Reklamní produkce  
Gamedesign 
 

1.6 Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělání 
Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.  

 

1.7 Délka vzdělávacího programu (počet ročníků a období) 
3 ročníky, 6 období 
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1.8 Formy vzdělávání 
denní 

 

1.9 Vyučovací jazyk 
český jazyk 

 

1.10 Školská rada  

Školská rada ve složení Ing. Petr Jirava (jmenovaný zřizovatelem školy), PaedDr. Marcela 

Petříková (zástupce pedagogů – volený), Eliška Pešková. (zástupce studentů – volený) pracuje 

v tomto složení od 23. 10. 2015. Dne 5. 10 2017 byl zvolen jako zástupce studentů Jan Válek. 

Školská rada působí ve SVOŠUR, s.r.o od školního roku 2005/2006. 

Školská rada má podmínky pro svou práci, kterou vykonává v souladu s platnými předpisy a 

ředitelka školy se účastní jednání na vyzvání předsedy. Výroční zpráva je předkládána školské 

radě k projednání. Školská rada odsouhlasila nákup sedmi PC pro Gamedesign. 

Školská rada se vzhledem k prokazatelnému přínosu dohodla na pokračování tradice spolupráce 

se studentskou radou. Studentská rada tak zůstává velmi důležitým poradním orgánem vedení 

školy a školské rady. 

MŠMT udělilo SVOŠUR, s.r.o. akreditaci s platností od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2021 a tuto 

skutečnost vzala školská rada na vědomí. 

Školská rada vzala na vědomí pokračující spolupráci SVOŠUR s neziskovou organizací 

Komunitní centrum Filipovka 
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2 Vzdělávací program 

 

 

2.1 Profil absolventa 
Absolvent vzdělávacího programu Reklamní tvorba je odborníkem se všeobecným i specificky 

zaměřeným vzděláním. Studenti vzdělávacího programu Reklamní tvorba jsou připravováni 

tak, aby se mohli stát velmi platnými profesionály ve své profesní kariéře. Tomu je podřízen 

jak obsah studia, tak jeho organizace a forma. 

 

1. Absolvent má všeobecný přehled 

Absolvent má povědomí o základech výtvarné, digitální a mediální kultury v ČR, Evropě, USA 

a ve světě. Chápe principy medií, přesvědčování, má základní přehled o relevantních 

psychických a společenských jevech. Dále má přehled o ekonomických, obchodních a právních 

souvislostech, zejména pak o ekonomice OSVČ, SME a právních souvislostech (pracovní 

právo, obchodní právo, autorský zákon). 

 

2. Absolvent se vyznačuje výtvarným, estetickým a kulturním vnímáním 

Absolvent má dostatečně rozvinuté výtvarné a estetické vnímání, dokáže vnímat kompozici, 

barvu, celkové ladění a pracovat s nimi. Má svůj pohled zakotvený ve všeobecném estetickém 

přehledu a výtvarné – obrazové tradici české, evropské i světové kultury. Důraz je kladen na 

znalosti současné scény a její kořeny v 20. století. Kromě znalosti lidové, alternativní a „tzv. 

vysoké kultury“ jsou absolventi vybaveni i přehledem o užitém umění, designu, módě a 

popkultuře. V neposlední řadě disponují přehledem o estetice digitální kultury posledních 

několika dekád. 

 

3. Absolvent ovládá techniky, postupy a nástroje zpracování obrazu 

Absolvent je schopný ovládat po technické stránce relevantní postupy, techniky a nástroje, zná 

celý postup zpracování obrazu natolik, aby byl schopný předcházet obtížím s dalším 

zpracováním své produkce, stejně jako je schopný dopředu upozorňovat na své potřeby, 

jednoznačně a včas definovat vstupy, které pro svou práci potřebuje. Zároveň je schopný 

předcházet nejčastějším problémům nebo se s nimi vypořádat nejlepším možným způsobem. 

Znalost techniky, postupů a nástrojů je taková, že umožňuje absolventovi se plně soustředit na 
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vizuální výraz, na soulad výstupu s požadavky a očekáváními klienta a na účinky finálního díla 

na recipienta a cílovou skupinu. 

 

4. Absolvent ovládá prostředky reklamy a marketingu 

Absolvent má přehled o principech reklamy a marketingu. Je schopný zpracovat základní 

marketingovou strategii i reklamní kampaň. Zná jednotlivé kroky a procesy i to, jakým 

způsobem do nich zapadá jeho vlastní zaměření a role. Je schopen správně zastávat svou 

specializovanou roli v procesu reklamní tvorby i být flexibilní a univerzální tam, kde podmínky, 

rozpočet či jakýkoli jiný faktor nedovolí takovou míru specializace. Proto jsou všichni studenti 

seznámeni se základy souvisejících profesí a všichni jsou profesně vybaveni pro to, aby 

dokázali reklamní tvorbu obsáhnout jako celek. 

 

5. Absolvent je připraven k vedení zakázky a projektu (Account&Project management) 

Každá práce, pro kterou jsou studenti připravováni, má začátek a konec, zákazníka a vyčerpává 

nějaké zdroje. Studenti jsou velmi záhy vedeni k tomu, aby svou práci jako projekt řídili a 

dokázali mít pod kontrolou vlastní čas, kapacity, finance a další potřebné zdroje a byli tak 

připraveni na samostatnou činnost (OSVČ), pozici ve větším teamu (agentura, studio) či 

dokonce na vedení projektů. Součástí této průpravy jsou základní postupy a úzy projektového 

managementu, vedení zakázky i managementu jako takového, ale i pokročilé komunikační 

dovednosti od vyjednávání, asertivity, k delegování, prodejním dovednostem, až po základní 

etiketu v cross-culture kontextu. Studenti jsou vedeni i k osvojení správné terminologie a 

vzhledem k mezinárodnímu charakteru reklamní činnosti, jsou vedení k plnému osvojení 

anglické terminologie, aby se dokázali vyrovnat s tím, že současná profesní špička využívá 

téměř výhradně anglickou terminologii i při realizaci čistě českých zakázek). 

 

6. Absolvent získává efektivní pracovní návyky (Profesionální workflow&resources 

management) 

Studium je uzpůsobeno tak, aby absolvent dokázal nejen vytvářet kvalitní produkt, ale aby jej 

dokázal i vytvářet způsobem, který umožňuje efektivní práci v teamu o objemu adekvátnímu 

profesionální praxi. Tzn., aby dokázal tvořit rychle, několik zakázek najednou a způsobem, 

který je možné předávat zadavateli, aby měl návyk pravidelně zálohovat etc. Tyto „efektivní 

pracovní návyky“ jsou základním předpokladem pro profesionální uplatnění. Důrazem na tyto 
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návyky pak překonáváme jednu z hlavních obecných překážek na trhu a trhu práce – nízkou 

ochotu agentur, zákazníků i profesionálů spolupracovat s čerstvými absolventy bez delší praxe.  

 

7. Osobnostní charakteristiky absolventa 

Vyšší odborná škola má v ohnisku svého zájmu především nabývání profesních dovedností. 

Nicméně vzdělávací program Reklamní tvorba posiluje výchovný, osobní a osobnostní rozvoj 

všech studentů jako stálou a nedílnou součást vzdělávacího procesu, který naplňuje toto poslání. 

Student se tak vyznačuje schopností dokonalého stylistického vyjadřování, schopností 

kultivované komunikace v mateřském jazyce, znalostí anglického jazyka na vyšší úrovni se 

širokou slovní zásobou z odborné terminologie, pochopením vyšších etických principů a teorií 

a jejich uplatňováním při vlastní práci, pochopením a uplatněním estetických teorií z pohledu 

reklamního odborníka, znalostí psychologie člověka v oblasti řízení a komunikace, pozitivním 

a aktivním přístupem k ochraně životního prostředí, schopností kompetentního rozhodování na 

střední a vyšší úrovni řízení na základě nabytých vědomostí, schopností pracovat v týmu a 

respektovat a dále rozvíjet kreativní tvorbu ostatních, odbornými vědomostmi a dovednostmi 

ve vztahu k oblasti výtvarného umění a jeho užití v reklamě, marketingu a řízení, dobrou 

orientací v mikroprostředí společnosti, znalostí a praktickou aplikací pracovního, autorského a 

obchodního práva a všeobecným přehledem v dalších právních oblastech, znalostí historického 

vývoje společnosti z hlediska výtvarné kultury a umění a schopností praktického užití těchto 

vědomostí při odborné činnosti, schopností flexibilního jednání, jistotou a pohotovostí při 

jednání s lidmi, schopností pracovat v týmu, schopností vedení a koordinací týmu a menšího 

počtu zaměstnanců, rozhodností a schopností přijmout odpovědnost. Vyšší odborná škola klade 

důraz na osobnostní charakteristiky profesionála v oboru jak v oblasti vztahu k ostatním 

(teamový duch, asertivní komunikace, otevřenost, fair-play), tak ve vztahu k sobě: disciplína, 

odvaha, zdravé sebevědomí i ve vztahu k řešenému problému: důslednost, pečlivost, 

organizovanost a pořádnost. Škola dbá na to, aby vzdělávání vedlo k profesionalitě v oboru. 

 

 

2.2 Uplatnění absolventů: 
 

Reklamní agentury: 
Primárním zaměstnavatelem jsou reklamní agentury. Ať už v pozici přímého zaměstnavatele 

nebo nějakou formou zákazníka jsou jedním z hlavních „odběratelů služeb“ absolventů 
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vzdělávacího programu Reklamní tvorba. Reklamní agentury jsou charakteristické 

multidisciplinaritou zaměstnanců a pracovních teamů (jen velmi zřídka pracuje na projektu více 

pracovníků ze stejné profese), dělbou práce, důsledným projektovým řízením a realizují 

většinou větší zakázky, na kterých se každý zaměřuje na svou specializaci.  

 

Specializovaná studia: 
Specifickým zaměstnavatelem jsou specializovaná studia: grafické studio, postprodukční studio 

atd. Jako zaměstnavatel nebo zákazník je studio odlišné jak ve svých požadavcích, tak ve 

způsobu práce. Jedná se pravděpodobně o nejspecializovanějšího zaměstnavatele. Studio je 

plné lidí defacto totožné profese, nadřízený v prvních letech praxe je pravděpodobně ze stejné 

profese, teamy jsou sice diferencované, ale mnohem méně než v reklamních agenturách. 

Specializovaná studia jsou v ČR a specificky v Praze poměrně silným zaměstnavatelem a Praha 

má na mezinárodní úrovni velmi dobrou pověst. Přesto tato studia stále trpí nedostatkem 

kvalifikovaných pracovníků. Studenti jsou připravováni na práci ve studiích v průběhu celého 

studia. Specializovaná studia jsou nejnáročnější na profesní odbornost a dovednosti, proto je po 

celou dobu studia hlavní důraz kladen právě sem. Zároveň samotná podstata specializovaných 

studií definuje způsob práce postavený na velké specializaci, komplexním (a v drtivé většině 

mezinárodním) vedení projektu a skladbě týmu. Přesně pro toto jsou studenti připravováni jak 

od aplikovaných komunikačních dovedností až po znalost a dodržování standardních 

workflow/pracovních postupů a mezinárodní terminologie tolik potřebných pro koordinaci 

takových projektů. 

 

OSVČ: 
Pracovní trh v reklamě v posledních letech postupně přestává být dominován zaměstnanci 

reklamních agentur a je rozmělňován do subdodávek specializovaných studií a volně se 

pohybujících profesionálů pod hlavičkou společností s ručením omezeným o jednom až dvou 

lidech nebo přímo OSVČ a dalších pracovně/právně/obchodních úprav. Varianta OSVČ hned 

po škole se může jevit jako méně atraktivní, ale v posledních letech se stává stále 

akceptovatelnější cestou i pro první roky profesní kariéry. Studenti jsou připravováni i na to, 

aby tuto cestu zvládli se ctí, v souladu s právním uspořádáním ČR i profesně a kariérně co 

nejefektivněji. 
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Media: 
Reklamní produkce se odehrává jak na straně zákazníků, tak na straně agentur a studií. Její 

poslední krok je však vždy u médií. Absolventi pak mohou najít uplatnění v široké škále 

mediálních společností, zejména v závislosti na svém zaměření během studia: televize 

(audiovizuální tvorba), nakladatelství a vydavatelství (reklamní grafika), ale i tiskárny a DTP 

studia, elektronická média (téměř všechna zaměření) a další. 

 

Marketingová a další oddělení středních a velkých podniků: 
Pro některé často se opakujících činnosti si zákazník může chtít ponechat činnost buď pod 

kontrolou, nebo ji z finančních důvodů raději realizovat vlastními silami. Proto nachází 

absolventi i uplatnění uvnitř větších firem a korporací v rámci jejich marketingových oddělení, 

případně v odděleních věnujících se podpoře prodeje. 

 

Absolventi mohou vykonávat povolání jako odborníci v reklamních, výstavářských i 

v multimediálních agenturách, grafických studiích, jako návrháři reklamních kampaní 

v prodejních řetězcích i v marketingových odděleních velkých výrobních i obchodních firem 

jako art directoři, grafičtí designéři, animátoři, gamedesignéři, ilustrátoři, fotografové, 

samostatně nebo v agenturách jako reklamní a módní fotografové, fotografové pro DTP studio, 

v redakcích novin a časopisů, v polygrafickém průmyslu, jako reklamní poradci, manažéři a 

administrátoři projektu, asistenti či marketingoví odborníci. Propojení znalostí z oblasti 

výtvarného umění, práva, marketingu a managementu umožní vysoce kvalifikovanou úroveň 

komunikace s komerční i výtvarnou sférou. Absolventi mohou pracovat na pozicích 

samostatných pracovníků reklamy pro péči o klienty, pro výběr, plánování a nákup médií, pro 

průzkum reklamy, jako samostatní koordinátoři reklamní tvorby, produkční komerčních výstav, 

reklamních projektů, marketingových kampaní, produkční společenských akcí, samostatní 

pracovníci zákaznického servisu, samostatní výtvarníci reklamy, odborníci marketingu, 

marketingoví manažeři, samostatní grafičtí designeři, animátoři. Tato povolání jsou v souladu 

s Národní soustavou povolání a jsou uplatnitelná na českém trhu práce a odpovídají v Národní 

soustavě kvalifikací kvalifikační úrovni profesí, které mohou absolventi vykonávat.  
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3 Charakteristika vzdělávacího programu 

 

 

3.1 Pojetí a cíle vzdělávacího programu 
 

Vzdělávací program Reklamní tvorba je komplexním vzdělávacím programem v oblasti 

reklamy a komunikace, který spojuje výtvarnou oblast s oblastí ekonomickou a praktickou, 

sleduje nejmodernější trendy v této oblasti, využívá nejnovější i osvědčené technické 

prostředky k zajištění vzdělávání. V souladu se společenským, technickým a ekonomickým 

rozvojem společnosti vzdělávací program Reklamní tvorba vytváří předpoklady jak pro 

uplatnění na trhu práce a v občanském životě, tak pro pokračování ve vzdělávání na další vyšší 

úrovni. Poskytuje studentům vědomosti, znalosti a dovednosti formou, která rozvine jejich 

přirozený talent, která nepotlačí kreativitu a vlastní osobitost každého jedince. Vyrovnaný a 

vzájemně se vhodně doplňují poměr mezi odbornou a všeobecně vzdělávací částí programu je 

zárukou nejen kvalifikace absolventů, ale i schopnosti inovace a změny, orientace v současném 

neomezeném přísunu informací, schopnosti navazovat či vytvářet velké množství kontaktů i v 

rámci globalizace, schopnosti udržovat výkonnost i v nestabilním prostředí a zvyšovat mobilitu 

absolventů 

Vzdělávací program Reklamní tvorba rozvíjí kompetence studenta tak, aby se mohl dále 

vzdělávat a uplatnit ve společnosti. Klíčové kompetence jako je kompetence k učení, 

kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální, kompetence 

občanská či kompetence pracovní nejsou pojaty ve vzdělávacím programu Reklamní tvorba 

izolovaně, tyto kompetence se různými způsoby prolínají, jsou multifunkční, mají nad 

předmětovou a mezipředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového 

procesu vzdělávání. Další klíčové kompetence osvojené v průběhu vzdělávání jsou kompetence 

využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a s informacemi pracovat, 

občanské kompetence a kulturní povědomí, personální a sociální kompetence, kompetence 

k celoživotnímu učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, 

kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám a navazují na základní klíčové 

kompetence a rozvíjejí je. Vzdělávací program Reklamní tvorba přispívá k jejich dalšímu 

utváření a rozvíjení a veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají, to 
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podporují a směřují k tomu. Ve vzdělávacím programu je učivo chápáno jako prostředek k 

osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí 

předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na 

úrovni klíčových kompetencí. Klíčové kompetence jsou univerzálně použitelné a jsou pro život 

v dnešní společnosti velikou osobní i pracovní devizou každého člověka, který jimi disponuje. 

Absolvent vzdělávacího programu Reklamní tvorba se dokáže přiměřeně orientovat v situaci 

na trhu práce, provádět vhodné odborné činnosti, uplatnit dovednosti, jež získal při vzdělávání, 

zaujímat přínosný postoj k životním situacím, umí se dorozumívat, spolupracuje s okolím, 

jedná demokraticky, pracuje soustředěně a dokáže řešit problémy. Struktura předmětů 

vzdělávacího programu Reklamní tvorba splňuje předpoklady k upevnění klíčových 

kompetencí získaných v předchozím vzdělávání a absolvent vzdělávacího programu během 

vzdělávání získá další: 

kompetenci k efektivní komunikaci – tato kompetence figuruje v žebříčku požadavků 

zaměstnavatelů na předních místech  

kompetenci ke kooperaci – na současném trhu má kompetence ke kooperaci stále větší 

význam 

kompetenci k podnikavosti – která je žádoucím kapitálem nejen pro člověka samotného, ale i 

pro firmu, ve které pracuje 

kompetenci k flexibilitě – jako operativnost a pružnost v myšlení, v chování a přístupech 

k úkolům a situacím, které před něj staví zaměstnání, ale i sám život 

kompetenci k uspokojováním zákaznických potřeb – která také stojí na jednom z předních 

míst požadavků současných zaměstnavatelů, ale uplatnit ji mohou v širokém měřítku i v 

osobním životě 

kompetenci k výkonnosti – která odlišuje kvalitního zaměstnance a spočívá v tom, že dobrých 

výsledků dosahuje trvale a zároveň si dokáže udržet motivaci. Velmi specifický důraz je kladen 

nejen na samotný výsledek, ale i na správný a efektivní postup, kterým se studenta posléze 

absolvent k výsledku dobírá. Studium připravuje studenty na osvojení si správných pracovních 

návyků a postupů. Tím se studenti připravují v reklamní oblasti na zvládnutí tempa produkce 
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reklamních profesionálů. Tato kompetence pak velmi úzce souvisí s kompetencí k organizování 

a plánování. 

kompetenci k samostatnosti – protože samostatný pracovník umí převzít zodpovědnost za to, 

co dělá a dokáže pracovat soustředěně, plánovitě a vytrvale a nemusí být příliš kontrolován. Ví, 

jak si práci rozložit tak, aby ji zvládl včas, aniž by zbytečně přepínal své síly. Poradí si i v 

situacích, které jsou pro něj nové, na svou práci stačí i tehdy, když si není zcela jistý řešením. 

Dovede získat informace nezbytné pro splnění úkolu, hledá způsoby řešení, umí je posoudit a 

zrealizovat. 

kompetenci k řešení problémů – absolvent získá schopnost problém včas rozpoznat i správně 

jej pojmenovat, posoudit ho a zařadit do situačního kontextu. Důležité je rovněž umět se na 

problém podívat z různých úhlů, zvolit si správnou cestu, jak dále postupovat, a svůj záměr 

realizovat. 

kompetenci k organizování a plánování – která také velmi často figuruje v požadavcích 

zaměstnavatelů. Z pohledu reklamní tvorby se jedná o zcela zásadní kompetenci. Většina 

absolventů stráví svůj pracovní život prací v ad-hoc postavených teamech fungujících ve více 

či méně pevných sítích obchodních, osobních a firemních vazeb. Klasický zaměstnanecký vztah 

je již často přehlušen dalšími variantami spolupráce. Reklamní tvorba je navíc chronicky 

oborem bez velké úcty ke klasickým institucím, formálním postupům a autoritám. Velké část 

klasických manažerských postupů tak v plné podobě není aplikovatelná. O to podstatnější je 

vnitřní disciplína, efektivita a organizovanost jednotlivých jedinců. Dominantní kultura 

reklamní tvorby je na povrchu velmi zavádějícím způsobem neorganizovaná, bohémská a 

decentralizovaná; ve své podstatě je ale extrémně tvrdě orientována na výkon, výsledky a 

úspěch. Nespolehlivost, nedodání požadované kvality, nebo nedodržení termínu s sebou často 

nese ohromné důsledky již v minimálních řádech zpoždění o hodiny. Studenti jsou proto vedeni 

k tomu, aby svůj tvůrčí proces měli pevně v rukou, respektovali zadání a termíny a dokázali 

tvořit nejen originálně, vkusně a efektně, ale i spolehlivě, přesně na zadání a efektivně. 

kompetenci k celoživotnímu vzdělávání - protože vývoj společnosti je rychlý a přináší takové 

změny, že je rozhodně třeba učit se stále, prakticky celý život 
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kompetenci k aktivnímu přístupu – protože zaměstnavatel očekává, že zaměstnanci budou 

aktivní, že budou nejen plnit zadané úkoly, ale také přicházet s novými podněty, nápady, že 

budou pro firmu přínosem. 

Studenti jsou vedeni k tomu, aby dokázali svou vlastní profesní roli vidět v celém kontextu 

procesu reklamní tvorby. Důraz je pak kladen nejen na profesionální zvládnutí vlastní role, ale 

i na aktivní předcházení potenciálním problémům ještě v přípravných a úplně raných fázích 

procesu. 

kompetenci ke zvládnutí zátěže – ke schopnosti a připravenosti jedince podat kvalitní a 

přiměřený výkon při zátěži a nestandardních pracovních podmínkách. Reklamní tvorba je velmi 

nárazová a často extrémně zatěžující profesní dráha. Studenti jsou proto připravováni na to, aby 

se k zátěžovým situacím dokázali správně postavit. Cílem přípravy není vyprodukovat 

„profesionální studenty“, ale mladé profesionály s návyky a reakcemi odpovídajícími nárokům 

profese. 

kompetenci k objevování a orientaci v informacích – protože je důležité umět informace 

vyhledávat a zužitkovat. Proto patří tato kompetence k těm, bez nichž se na trhu práce nikdo 

neobejde. 

kompetenci ke komunikaci v cizím jazyce – která přináší schopnost vyjadřovat se ústně i 

písemně v cizím jazyce, schopnost překonat své obavy z komunikace v cizím jazyce. 

Absolventi vzdělávacího programu Reklamní tvorba tuto kompetenci získávají nejen ve výuce, 

ale i v jazykovém kursu, při projektové výuce a při komunikaci se zahraničními partnery.  

Obor a profese, pro které jsou studenti připravováni, je stále více mezinárodní. Prakticky 

kompletní reklamní tvorba v ČR dnes funguje alespoň nějakým způsobem na mezinárodní 

úrovni. Komunikativní znalost angličtiny je proto nutným předpokladem pro profesní 

uplatnění.  

Jazykové a komunikační dovednosti jsou esenciální součástí studia jak samostatně (výuka 

Anglického jazyka), tak je obsažena ve výuce dalších předmětů (prezentace v ČJ/AJ ve 

výtvarných předmětech, anglická terminologie, zakázky, atd.) 

Během vzdělávání se rovněž rozvíjejí odborné kompetence, které tvoří soubor odborných 

vědomostí a hodnot potřebných pro výkon pracovních činností, v kterých se absolvent 
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vzdělávacího programu může uplatnit. Nově pak absolvent vzdělávacího programu Reklamní 

tvorba získá odborné kompetence prostřednictvím odborné složky vzdělávání jednak v 

odborně teoretických částech vzdělávání, jednak v odborně praktické části vzdělávání. Získané 

vědomosti a dovednosti umožňují vykonávat zodpovědnou práci v oblasti reklamy a 

komunikace. Během vzdělávání se rovněž rozvíjejí odborné kompetence, které tvoří soubor 

odborných vědomostí a hodnot potřebných pro výkon pracovních činností, v kterých se 

absolvent vzdělávacího programu může uplatnit. Odborná složka vzdělávání ve vzdělávacím 

programu Reklamní tvorba se skládá ze společného základu obsahujícího učivo závazné pro 

všechny studenty. Povinně volitelné odborné předměty pak rozvíjejí kombinaci odborných 

vědomostí a dovedností v závislosti na zvolených zaměřeních: Reklamní fotografie, Reklamní 

grafika, Animace, Prostorový design, Reklamní produkce, Gamedesign 

Vzdělávací program připravuje studenty pro činnost jak v reklamních agenturách, tak ve 

specializovaných studiích, marketingových odděleních firem, v mediálních společnostech 

a v neposlední řadě vychovává velmi zdatné nezávislé profesionály, kteří budou efektivně 

schopni působit na trhu dnes postaveném z velké části spíše na sítích spolupracujících 

specializovaných odborníků než „kamenných firem“. Této pestré paletě potenciálního uplatnění 

je přizpůsoben způsob výuky, který kombinuje specializaci (volbu zaměření) a široký přehled 

s interdisciplinaritou (studenti prochází základy i dalších zaměření, ve vyšších ročnících plní 

úkoly v interdisciplinárních týmech, postavených napříč jednotlivými zaměřeními). 

Vzdělávací program připravuje studenty pro činnost v reklamních agenturách, 

v marketingových odděleních velkých firem a pro další činnosti související se zadáním, tvorbou 

a distribucí reklamy. Studenti se připravují na odborné činnosti v kreativní i v obchodně 

ekonomické oblasti, a to ve velkých i malých firmách jako zaměstnanci či jako podnikatelé. 

Vzhledem ke vzdělávacímu programu je součástí výuky okamžitá přeměna znalostí z jednoho 

předmětu do dovedností předmětu druhého. K tomu je nezbytně nutná úzká mezipředmětová a 

mezioborová komunikace mezi pedagogy i studenty. Většina zadávaných témat a projektů je 

transformována pro všechna zaměření a je realizována ve stejném čase, nebo v čase umožňující 

následné využití.  

Cílem vzdělávacího programu Reklamní tvorba je vychovávat odborníky s vysokou mírou 

flexibility a adaptability se značným rozsahem kompetencí (viz výše), podporovat a rozvíjet 

jejich vlastní iniciativu, kreativitu, tvůrčí potenciál budoucích pracovníků v oblasti 
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komunikačních dovedností, utvrzovat jejich smysl pro samostatnost a odpovědnost, rozvíjet 

schopnost přiměřené orientace a uplatnění na trhu práce a schopnost uplatnit dovednosti, jež 

získali při vzdělávání, zaujímat přínosný postoj k životním situacím, dorozumívat se, 

spolupracovat s okolím, jednat demokraticky, pracovat soustředěně a řešit problémy. 

 

3.2 Charakteristika vzdělávacího programu včetně podmínek bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví a způsobu začlenění problematiky chování člověka za 

mimořádných situací  
 

Vzdělávací program Reklamní tvorba obsahuje jak složku všeobecného vzdělávání, tak složku 

odbornou, která tvoří základ vzdělávacího programu a složku praktickou, kde se uplatňuje 

individuální přístup k jednotlivým studentům vzhledem k jejich talentovým předpokladům. 

Složka všeobecného vzdělávání vzdělávacího programu Reklamní tvorba vytváří předpoklady 

pro rozvoj osobnosti studentů v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané 

v předchozím vzdělávání a všechny složky všeobecného vzdělávání se dále rozvíjí vzájemným 

prolínáním všeobecného vzdělávání se vzděláváním odborným, přičemž dochází k větší 

adaptabilitě a flexibilnosti absolventa vzdělávacího programu. Je zdůrazněna osobnost 

studenta, zvyšuje se orientace na jeho životní přizpůsobivost, na přípravu k práci v podmínkách 

rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, 

s okolním světem i se sebou samým. Absolvent vzdělávacího programu by měl být schopen 

zpracovávat nové trendy a informace v kontextu současné vyvíjející se situace ať už sociální, 

nebo ekonomické. Je připravován jak na práci s informacemi, k jejich kritickému zhodnocení, 

interpretaci v kontextu a propojování, tak na kontinuální rozvoj vlastní kreativity, vkusu a 

vytříbeného pohledu a formování vlastního unikátního tvůrčího stylu postaveného na pevných 

teoretických a řemeslných základech. Tam, kde je to relevantní zároveň sledovat módu, trendy 

a vyvíjející se vkus jak v českých podmínkách, tak na hlavních světových scénách. Absolvent 

vzdělávacího programu zařazuje informace do širších souvislostí a kontextu. 

Složka všeobecného vzdělávání je rozčleněna do šesti oblastí, které jsou ve vzdělávacím 

programu Reklamní tvorba vymezeny takto: 

Jazykové vzdělávání plní významnou funkci při začleňování jedince do společnosti a její 

kultury, rozvíjí komunikativní schopnosti studentů v českém i anglickém jazyce Na jazykové 
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vzdělávání je ve vzdělávacím programu Reklamní tvorba kladen mimořádný důraz. Primárně 

se rozvíjí v předmětech Rétorika a stylistika, kde se rozvíjejí schopnosti studentů ústně i 

písemně se vyjadřovat v českém jazyku, zvládnout porozumění složitějším textům, zvládnout 

schopnost tvorby vlastních textů a jejich použití při rétorických výstupech. Výsledkem je pak 

pokročilá schopnost se vyjadřovat ve veřejných projevech, schopnost obhajoby vlastní i 

společné práce, schopnost vytvořit kratší komunikáty i delší texty, schopnost tvořit formálně 

správně, schopnost aplikovat dovednosti získané v tomto předmětu při absolutoriích a 

schopnosti aplikace tyto znalostí do ostatních předmětů a ostatních složek vzdělávání, Anglický 

jazyk, v kterém studenti získají kompetenci ke komunikaci v anglickém jazyce, která přináší 

schopnost vyjadřovat se ústně i písemně, schopnost překonat své obavy z komunikace v cizím 

jazyce, osvojí si příslušnou slovní zásobu, orientují ve struktuře a základních principech 

fungování jazyka. Jsou schopni praktické aplikace získaných znalostí a dovedností při 

vyjadřování k tématům zaměřeným na problematiku práce ve firmě, reklamní tvorbu, výtvarné 

umění a kulturu. Rozvíjí se jejich schopnost akceptovat život v multikulturní společnosti, 

získávat pracovní pozice v cizí firmě nebo v rámci Evropské unie či v dalších destinacích. 

Osvojí si základní techniky tvůrčího zpracování anglického jazyka pro budoucí profesní 

potřeby. V reklamních textech dochází k osvojení základních principů tvorby písemného a 

verbálního reklamního textu, k aplikaci práce s jazykem, slovem, rýmem, rytmem, humorem, 

originalitou, zvučností, účelností a dalšími prvky textu. Sekundárně je jazykové složce 

věnována pozornost ve všech předmětech povinného základu i povinně volitelných odborných 

předmětech, a to jak v jejich složce teoretické (kultivované vyjadřování písemné i ústní), tak 

praktické (ústní i písemné obhajoby prací, prezentace projektů). 

Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť jeho základ tvoří soubor 

poznatků z řady předmětů vzdělávacího programu Reklamní tvorba. Absolvent získá znalosti 

zákonitostí historického vývoje výtvarné kultury, znalosti historického vývoje jednotlivých 

výtvarných jevů, charakteristických událostí a procesů. Dokáže časově porovnávat kulturní 

dění a vývoj výtvarných jevů jedné historické oblasti s děním v oblastech jiných, dokáže 

sledovat vývoj určitých druhů výtvarné kultury v dlouhodobých souvislostech a zároveň je 

obecně charakterizovat, dokáže hodnotit konkrétní výtvarné jevy a jejich jednotlivé 

komponenty na charakteristice technického rozvoje a myšlení té doby, z hmotných pozůstatků 

a z děl výtvarného umění minulosti získávat informace o životním stylu doby, dokáže srovnávat 

výtvarné jevy výrazných období historického vývoje a pomocí jejich charakteristických znaků 

analyzovat jejich shodné a rozdílné rysy, dokáže formulovat základní etické normy a jednat 
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podle jejich principů, porozumí pojmům jako je morálka, odpovědnost, svědomí a svoboda, 

chápe zásadní význam schopnosti aplikace právních teoretických znalostí na praxi, dokáže 

používat odbornou terminologii, dokáže sepsat základní smluvní dokumenty a podání směřující 

k příslušným státním orgánům, orientuje se v právním řádu, získá schopnost vyhledat a 

aplikovat právní předpisy, dodržuje etická pravidla i etiketu, porozumí tomu, že písmo, jako 

základní komunikační prostředek vizuální reklamy vyžaduje mimořádnou pozornost, pokoru 

při studiu a dokonalou znalost jeho vývoje a forem, uvědomuje si, že kultura všech historických 

civilizací by neexistovala bez písma, nebylo by literatury, vědy, obchodu a v současnosti 

reklamy, získá vhled do základních sociologických poznatků. Všechny tyto složky 

společenského vzdělávání vedou k sociální a osobnostní kultivaci studenta a absolventa 

vzdělávacího programu a pomáhají pochopit sama sebe i druhé lidi, chápat a vědomě 

akceptovat principy a normy demokratické společnosti.  

Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává studenty ke 

kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Má 

nadpředmětový charakter, ve vzdělávacím programu Reklamní tvorba se prolíná do všech 

vyučovacích předmětů. Obecně je možné říct, že utváří kladný vztah k materiálním a 

duchovním hodnotám, snaží se přispívat k jejich tvorbě i ochraně, vytváří systém kulturních 

hodnot, pomáhá formovat postoje studentů a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. 

Estetické vzdělávání se podílí rovněž na rozvoji sociálních kompetencí studentů. Estetické 

vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev studentů. Solidní znalosti 

v oblasti výtvarného umění absolventům otevírají možnosti vlastní tvůrčí seberealizace na 

české i zahraniční scéně v rámci stáží, či stipendijních pobytů, v činnosti v oblasti galerijní, 

výtvarně komerční či sféře mediální. Vzdělávací program rozšiřuje estetické osvojování světa 

a prohlubuje i teoretické poznatky seznámením studentů s vývojem estetiky a jejích kategorií 

v praxi životního stylu vybraných historických údobí a současnosti, se základy estetických 

pravidel společenského chování, s estetikou v konkrétních aktivitách. Estetické vzdělávání učí 

studenty rozeznávat aplikaci určitých historických období, v současnosti citlivě rozlišovat řád, 

systém, celek a strukturu uměleckého díla, ovládnout základy vkusu v oblasti módy a 

průmyslového designu současnosti, aplikovat estetické teorie na aktuální životní, osobní i 

pracovní a společenské situace. Výrazně v sobě mají zahrnutou estetickou složku všechny 

předměty, v nich student vizualizuje své představy.  
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Matematické vzdělávání ve vzdělávacím programu Reklamní tvorba aplikuje numerické 

dovednosti a návyky studentů na konkrétní situace při vzdělávání či vlastní tvorbě. V rámci 

vzdělávání studenti řeší poměry plošných obrazců, kótování, zlatý řez, ideální zobrazení 

proporcí postavy člověka pomocí tzv. kánonu. Tři kánony lidské postavy vznikly na základě 

snahy zachytit lidskou postavu a jsou i dnes využívány při umělecké tvorbě. Který poměr je 

ideální a nejlepší, je i dnes aktuální otázka, kterou se studenti zabývají. Všichni studenti se učí 

tvořit rozpočet akcí či vizualizací nebo reklamních kampaní, dokážou pracovat s kancelářským 

balíčkem Microsoft Office, především s aplikací Microsoft Office Excel, který umožňuje 

provádět výpočty, analyzovat informace a spravovat seznamy v tabulkách nebo webové 

stránky.  

Přírodovědné vzdělávání ve vzdělávacím programu Reklamní tvorba umožňuje studentům 

využít dějů, které probíhají v živé a neživé přírodě k vizualizaci svých představ o předmětu 

tvorby, využívat přírodovědných poznatků v profesním i občanském životě, chápat nebezpečí 

ohrožení přírody lidskou činností a tyto postoje promítat do vlastní tvorby. Předměty některých 

zaměření zahrnují základy optiky a principy optických přístrojů, chemické principy a 

technologie analogové fotografie, historii a vývoje digitálních technologií, stejně jako 

seznámení se s  charakteristikami světla, barevného spektra, barevných profilů a prostorů a 

principy analogového vs. digitálního zachycení obrazu a jeho následného zpracování Studenti 

dalších zaměření zkoumají lidské tělo, jeho anatomickou stavbu počínaje detaily, stavbou 

lebky, kostry končetin, na studiích aktu proporce celé postavy pohledem výtvarníka a 

zaznamenávají ho v klidu i pohybu Všichni studenti se seznamují s fyziologií a fenomenologií 

vnímání. Hlavní důraz je kladen na pochopení fyziologických jevů, způsobů zpracování a 

prožívání smyslových vjemů včetně způsobů konstrukce významu. 

Vzdělávání v oblasti tělesné kultury – Tělesná kultura je významnou součástí všeobecného 

společenského vývoje a každého společensko-politického systému. Tělesná kultura je jednou z 

oblastí mnohostranné lidské činnosti, v níž člověk vstupuje do interakce se společenským a 

přírodním prostředím a jejímž prostřednictvím se podílí na formování biologické a sociální 

stránky osobnosti a prohlubování mezilidských vztahů. Tato oblast vzdělávání si klade za cíl 

vybavit studenty znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o bezpečnost 

a zdraví, a tak rozvinout a podpořit jejich chování a postoje ke zdravému způsobu života a 

celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Přestože vzdělávací program Reklamní tvorba 

neobsahuje předmět Tělesná výchova, škola podporuje provádění pohybových aktivit, pořádá 
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sportovní dny, přesuny terénem a turistiku, škola si může v objektu, kde sídlí pronajmout hřiště 

i tělocvičnu. Nezanedbatelné je dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při pohybových 

aktivitách i při výuce ve škole, na soustředěních i při praktické výuce. Oblast zahrnuje 

informace potřebné k péči o zdraví a k ochraně člověka za mimořádných událostí. Informace 

potřebné k poznání svého těla v jeho biopsychosociální jednotě a porozumění tomu, jak působí 

výživa, životní prostředí, dodržování hygieny, pohybové aktivity, pozitivní emoce, překonávání 

negativních emocí a stavů, jednostranné činnosti, mezilidské vztahy a jiné vlivy získají studenti 

v rámci předmětu Rétorika a stylistika, kdy se studenti zabývají self-image, vnímanou image, 

získanou image a vyžadovanou image řečníka. Velká pozornost je ve vzdělávacím programu 

věnována neverbální komunikaci jako důležité součásti komunikace obecně, estetičností 

neverbálního projevu a úloze pohybu při komunikaci. 

Všeobecně vzdělávací složku vzdělávacího programu tvoří předměty společného základu  

Odborná složka vzdělávání ve vzdělávacím programu Reklamní tvorba zahrnuje odborně 

teoretické předměty povinného společného základu povinně volitelné odborné předměty pro 

jednotlivá zaměření  

Praktická složka vzdělávání ve vzdělávacím programu Reklamní tvorba se odehrává 

v praktických cvičeních odborných předmětů jednotlivých zaměření a v rámci čtyřtýdenní 

Odborné praxe. Praktické vyučování probíhá v odborných učebnách nebo na pracovištích 

kooperujících firem. 

Struktura obsahu učiva je vyjádřena v učebním plánu. Zahrnuje povinné předměty a povinně 

volitelné předměty pro jednotlivá zaměření, a to všeobecně vzdělávací i odborné předměty. 

Odborné předměty povinného základu obsahují učivo závazné pro všechny studenty. Povinně 

volitelné odborné předměty pak obsahují speciální odborné vědomosti pro konkrétní zaměření. 

Jedná se o soubor vědomostí, dovedností a činností, potřebných pro vznik dobré a nápadité 

reklamy. Je kladen velký důraz na kulturu projevu, etické a estetické cítění. Obsah vzdělávání 

je stanoven tak, aby absolventi byli připraveni jak pro práci ve specializovaných studiích, tak 

reklamních a produkčních agenturách médiích i jako OSVČ. Studenti jsou připravováni na práci 

specialistů, ale přehled napříč klíčovými profesemi reklamní tvorby z nich dělá i velmi dobře 

připravené accounty, obchodníky a budoucí manažery či zakladatele malých a středních firem.  
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Součástí výuky je kompletní škála všech výrazových prostředků užívaných reklamě od 

nejjednoduššího reklamní sdělení až po netradiční vizuály a poselství s cílem zásadního 

ovlivnění recipient. Podstatou výuky je syntéza znalostí a dovedností ze všech předmětů tak, 

jak to specifická komunikační úloha reklamy vyžaduje. Je kladen důraz na získání odborných 

dovednosti na vysoké úrovni podle zaměření a zároveň je nezbytné získat znalostí a dovednosti 

z jiných zaměření, byť v jen doplňující míře. Do obsahu učiva patří i praktické ukázky 

realizovaných reklamních kampaní, jejich rozbory a zkoumání vlivu na cílové trhy. V rámci 

praktické složky výuky klademe důraz na vzájemnou mezioborovou spolupráci, psychologický 

vliv užitých prostředků, odbornou práci s technickými i výtvarnými prostředky podle zaměření  

Učební plán vzdělávacího programu je tvořen společným základem a variantami zaměření, 

které umožňují uspokojit poptávku po absolventech se specifickou kombinací znalostí, 

dovedností a osobnostních charakteristik. Tyto pak mnohem lépe odpovídají poptávce na trhu 

i trhu práce a umožní absolventovi jednak lepší specializaci, jednak sofistikovaným propojením 

stěžejních předmětů nahlížet do dalších oblastí vzdělávání a orientovat se v nich. Otevření 

jednotlivých zaměření pro daný školní rok se bude odvíjet od zájmu studentů o jednotlivá 

zaměření. 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech stanovuje škola 

ve svých předpisech, především v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví osob při vzdělávání 

a při činnostech přímo souvisejících se vzděláním, při zajištění nezávadného stavu objektu, 

technických a ochranných zařízení a jejich údržby, při zajišťování pravidelných technických 

kontrol a revizí, při zlepšování pracovního prostředí podle požadavků hygienických předpisů, 

při prokazatelném podrobném instruování studentů o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti 

při všech činnostech, jichž se účastní při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním. Škola 

vytváří prostředí a podmínky podporující zdraví ve smyslu národního programu Zdraví pro 21. 

století. 

Studenti jsou na začátku každého školního roku proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví a požární ochrany, seznámeni se školním řádem, s provozem specializovaných 

pracovišť, s bezpečným provozem v učebnách výpočetní techniky včetně bezpečné manipulace 

zařízení pod proudem, s provozem ve výtvarných ateliérech a v ateliéru fotografickém a 

s provozem ve fotokomoře, obecně s bezpečností v učebnách, speciální proškolení probíhá i 

před začátkem povinných akcí mimo školní budovu. Problematika chování člověka za 
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mimořádných podmínek se považuje za velmi závažnou a škola každoročně modeluje situaci, 

kterou se procvičuje jednak uvědomělý postoj studentů k této situaci, jednak rozhodovací 

schopnost pedagogického sboru. K těmto akcím patří přesuny v neznámém terénu, přesuny 

s mapou, evakuace objektu, nalezení stanoveného cíle, prověření morálně volních vlastností.  

Studenti, kteří vykonávají odbornou praxi na pracovištích organizací, se řídí ustanoveními 

zákoníku práce, příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)) ve znění pozdějších předpisů 

a předpisy bezpečnosti práce. Pracoviště, kde studenti vykonávají odbornou praxi, musí 

odpovídat požadavkům bezpečnosti a hygieny práce. Pracovní doba je stanovena v souladu 

s ustanoveními zákoníku práce, které upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci, péči o zaměstnance a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Školský 

zákon zároveň stanovuje, že maximální počet hodin, které stráví student na pracovišti, je 40 

hodin týdně.  

 

 

3.3 Organizace výuky 
 

Vzdělávání se uskutečňuje v denní a kombinované formě vzdělávání, vzdělání dosažené v obou 

formách je rovnocenné. 

Student si při nástupu vybírá specializaci – zaměření a v důsledku toho musí povinně volit 

předměty stanovené právě pro příslušné zaměření. Studenti si jako volitelné předměty mohou 

vybrat předměty v učebním plánu jiných zaměření. Součástí každého předmětu je úvodní 

hodina zaměřená na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zároveň je student seznámen se 

specifickými požadavky na bezpečnost práce pro konkrétní učebnu nebo pracoviště.  

Vzdělávání v denní formě je realizováno formou přednášek a cvičení a čtyřtýdenní odborné 

praxe na pracovištích spolupracujících firem nebo formou praktického vyučování ve škole. 

Odborná praxe napomáhá ke zkrácení adaptační doby po  nástupu absolventa do zaměstnání, 

upevňuje jeho kvalifikace pro budoucí pracovní uplatnění. Součástí vzdělávání je povinný 

jazykový kurs v druhém ročníku a projektové soustředění v prvním ročníku.  
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Výuka je organizována v tříleté denní formě vzdělávání podle příslušných ustanovení školského 

zákona a vyhlášky o vyšším odborném vzdělávání. č. 10/2005 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Vzdělávací program poskytuje vyšší odborné vzdělávání, které je ukončeno 

absolutoriem. Podmínkou řádného ukončení vzdělávání je splnění všech povinností 

stanovených vzdělávacím programem pro příslušná období, dodržování školního řádu a zásad 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve škole i na pracovišti Absolutoriu konají studenti, kteří 

úspěšně ukončili poslední ročník. Absolutorium se skládá ze zkoušky z teoretických předmětů, 

zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce, jejíž součástí je ověření praktických 

dovedností získaných v rámci vzdělávání v jednotlivých zaměřeních. Doklad o dosažení 

vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné 

školy. Označení absolventa vyšší odborné školy (uvádí se za jménem) je „diplomovaný 

specialista“ (DiS.).  

 

 

3.4 Přijímání uchazečů 
 

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, 

splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání a splnění jednotných kritérií 

stanovených ředitelem školy pro daný školní rok.  

Výsledky přijímacího řízení jsou uveřejněny na webových stránkách školy. Současně je 

uchazeč nejpozději do 7 dnů prokazatelně písemně informován o výsledku. Přijímání uchazečů 

ke vzdělávání se uskutečňuje podle § 93 školského zákona  

V rámci příjímacího řízení pro školní rok 2017 – 2018 proběhl přijímací workshop. Podmínkou 

přijetí uchazečů o studium byla účast na workshopu a ukončené střední vzdělání s maturitou. 
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4 Pracovníci právnické osoby 

 

4.1 Pedagogičtí pracovníci  

 

4.1.1 Počty osob  
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SVOŠUR,s.r.o. 2 2 5 3,3 28 7,8 33 11,1                                                                                                                                                                                                                                           
 
4.1.2 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků  

 
škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu 

ped. pracovníků 

SVOŠUR,s.r.o. 
  kvalifikovaných 28 84,9 
  
nekvalifikovaných 5 15,1 
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4.1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 počet  zaměření počet 
účastníků vzdělávací instituce 

semináře 1 Marketing herních 
projektů 2 GAMEPILOTCZECH 

 1 GAMIFIKACE 1 GAMEPILOTCZECH 

kurzy 1 Informační 
technologie 1 MF UK Praha 

doplňkové 
pedagogické studium     

školský management     
rozšiřování aprobace     
jiné (uvést jaké) 1 Studium na VŠ  1 Ped F. UK 

 2 doktorandské 
studium 1 UJEP vÚstí nad Labem 

 
 
 
Jazykové vzdělávání a jeho podpora 
 

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 
4 

z toho 

s odbornou kvalifikací  
(dle zákona o ped. prac.) 

2 

bez odborné kvalifikace  
(dle zákona o ped. prac.) 

1 

rodilý mluvčí 1 
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4.2 Nepedagogičtí pracovníci školy 
 
 
4.3 Počty osob  
 

fyzické osoby 
celkem 

přepočtení na plně 
zaměstnané 

4 2,25 
 
 

b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků 
 

 počet  zaměření počet 
účastníků vzdělávací instituce 

semináře 1 Práce s Bakalářem 1 Bc. Jan Kusý 
 1 Bezpečnost práce 2 Mgr. Andrea Čapková 
jiné (uvést jaké)     
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5 Doklady o odborném zabezpečení výuky vzdělávacího programu 

 

 

5.1 Specializované učebny, laboratoře, ateliéry, technická úroveň, kapacita 

 

Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy, s.r.o. užívá pro výuku prostory v samostatném 

pavilonu budovy ZŠ Pošepného náměstí č. p. 2022. Vlastníkem objektu je Městská část Praha 

11. Nájemní smlouva byla prodloužena v roce 2016 na dobu určitou do 30. 6. 2026. Výuka 

probíhá v dobře vybavených výtvarných a fotografických ateliérech, dílně, v jazykových i 

počítačových učebnách a posluchárnách.  

Škola má k dispozici:  

-   6 standardních učeben (kapacita á 40míst), vybavené televizí, DVD projektorem, 

videorekordérem nebo diaprojektorem  

-   1 posluchárnu (60 míst) 

-   3 jazykové učebny (16, 16, 20 míst) s uspořádáním lavic do kruhu 

-   2 počítačové učebny (15 resp. 14 pracovních stanic s PC) + 1x výkonné PC 

s kalibrovaným monitorem EIZO 

-   1x výtvarný ateliér pro figurální kresbu vybavený 15 malířskými stojany, otočnou 

plošinou pro model, pracovními stoly, stolky na zátiší, kreslířskými podkladovými 

deskami B1 a A2, přítopným tělesem pro model (90m²)  

-   1x výtvarný ateliér pro výtvarnou přípravu, vybavený pracovními stoly, pracovními 

stolky pro zátiší, kliprámy, kreslířskými deskami podkladovými B1 a A2, regálovými 

konstrukcemi pro ukládání ( 90m²), 1x PC s Adobe Creative Suite a 7x výkonné 

PC vybavené potřebným software pro gamedesign a 3D grafiku, LCD monitor, 

scanner, reprobedny 
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-   1x grafickou dílnu (40 m²) s grafickým tiskařským lisem, pracovními stoly, regály a 

kliprámy, rychlovazačem, deskami 180 x 90 cm 

-   1x výtvarný ateliér vybavený počítači Apple (60m²) pro výtvarnou přípravu, 

navrhování, fotografickou tvorbu (6x počítače iMac, 1x řezací ploter + stojan, 1x PC 

s Adobe Creative Suite pro přípravu materiálů k řezání, 1x pilka dekupírovací + stojan, 

2x regály na výkresy šedé, 1x prosvětlovací pult profesionální, 5x pracovní stoly – 

desky, 10x stojky pod pracovní desky) 

-   1x výtvarný ateliér vybavený PC (60m²) pro výtvarnou přípravu, navrhování (14x PC 

s LCD, 1x prosvětlovací pult profesionální, 6x stoly pracovní, 1x scanner plochý A3, 

1x výkonné PC s kalibrovaným monitorem EIZO) 

-   1x výstavářskou dílnu cca 100m² včetně strojního a technického vybavení pro 

realizaci návrhů (okružní pila – frézka KITY 619, odsavač prachu a pilin ACVIRO FT 

200, pásová pila velká, pásová pila malá, vyřezávací pila, pákové nůžky, stojanová 

vrtačka V 16, 2 vrtačky Narex, dvoukotoučová bruska ELKO SB, dvoukotoučová 

bruska SME, 2 rovinné brusky, okružní pila malá, truhlářská hoblice, kovový 

zámečnický stůl, drobné pracovní nářadí a nástroje), obsluhu strojů a realizaci návrhů 

zajišťuje pracovník dílny 

-   2 x fotografický ateliér se 4 světelnými pracovišti (2 x 70m²) vybavený zařízením za cca 

1 800 000 – Kč – velkoformátové analogové fotoaparáty, digitální i analogové 

středoformátové a DSLR i kinofilmové fotoaparáty, PhaseOne 25, ateliérová 

záblesková zařízení, stativy, 2x PC s Adobe Creative Suite a Apple, 2x profesionální 

kalibrovatelný monitor EIZO, velkoformátová kameru Cambo 4x5”, 3 x objektiv s 

pevným ohniskem, kazety na planfilmy a roll-kazeta, analogová středoformátovou 

kameru Hasselblad s osaditelnými digitálními středoformátovými stěnami, Pentagon 

Six s příslušenstvím, full-frame digitální zrcadlovka Nikon se třemi objektivy a 

příslušenstvím, dále digitální Canon se třemi objektivy a příslušenstvím, objektivy 

Sigma pokrývající potřebný rozsah ohniskových vzdáleností s bajonety Nikon, 

analogové kinofilmové kamery Nikon s příslušenstvím, světelný park: zábleskové 

zdroje Profoto, Bowens, Broncolor, Compactron, vše s příslušenstvím, žárovkové 

zdroje B.I.G., stativy a stojany Manfrotto, potřebná měřící technika, expozimety a 
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flashmetery Lunasix a Seconic, profesionální dataprojektor Sony zajišťující barevně 

věrnou reprodukci, grafický velkoplošný monitor Eizo profesionální řady C 

-   1x fotografickou laboratoř (pozitivní) s cca 15 místy – retušovací pult, prosvětlovací 

stůl  

-   1x fotografickou laboratoř (negativní)a přípravnou místnost fotografické laboratoře – 

vývojnice 15x, sušička filmů, novodurové vany 11 x, 15 novodurových misek 18 x 24, 

15 novodurových misek 24 x 30, 10 novodurových misek 30 x 40, 8 novodurových 

misek 40 x 50, novodurová pračka 2x, bezpečně uložené chemikálie, 6x zvětšovací 

přístroje na středoformát a 1x velkoformát, zvětšovací rámečky, zatemnění, lampy na 

červené a zelené světlo, fotografické pinzety, spínací hodiny, minutky, skříňky na 

fotografický materiál,  

-   studentský klub s klidovými i společenskými zónami 

-   ředitelnu 

-   kancelář studijního oddělení 

-   kabinety 

-   sborovnu 

-   knihovnu 

  

–        internet – používaný při výuce, dostupný kdykoliv 

–        7x data projektory  

–        1x kombinované digitální kopírovací zařízení – IR 2880C 

–        1x kombinované digitální kopírovací zařízení – IR C5235 

–        2x DVD přehrávač 

–        3x televizor 

–        videopřehrávač 

–        digitální videokameru Sony 

–        9x tiskárna  

–        4x scanner 

–        72 počítačů PC, Apple  
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–        (Adobe Creative Suite CS6, Adobe Production Premium Suite 6, MS Ofice 2003, MS 

Office 2007, MS Office 2010, Spirit 3D, ATF 6.5, Maya 3D PL, Blender, Maxon 

Cinema 4D, Toon Boom animation software, SketchPro, IntelliJ IDEA) 

–        řezací plotr s příslušným programem 

–        fax 

–        2x mikrofon 

–        1x zesilovač zvuku 

–        1x řečnický stolek 

 

 

5.2 Současný stav ICT 

Učebny 

3 učebny výpočetní techniky. Celkem 65 počítačů PC s operačním systémem Microsoft 

Windows a 8 počítačů iMac s operačním systémem Mac OS X. V každé učebně po jednom 

počítači určeném jako učitelská/studentská stanice. Všechny stanice vybaveny komplexním 

grafickým vývojovým software Adobe Creative Suite a PC stanice i kancelářským balíkem 

Microsoft Office Professional. Tři učebny jsou vybaveny pevným dataprojektorem. Další 4  

dataprojektory jsou mobilní. Jedna učebna vybavena animačním (Toon Boom) a 

postprodukčním software (Adobe Production Premium). 

Celá škola převedena na jednotnou verzi Microsoft Windows 10 Pro. 

Učitelské/administrativní stanice 

10 kusů počítačů s operačním systémem Microsoft Windows k dispozici vedení školy a 

vyučujícím. 
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Ateliéry 

Fotografický atelier vybavený 2x PC s operačním systémem Microsoft Windows, grafickým 

balíkem Adobe Creative Suite a kancelářským balíkem Microsoft Office Professional. 1x 

přenosný počítač MacBook Pro včetně operačního systému a grafického software Adobe 

Creative Suite. 1x pevný a 1x přenosný dataprojektor, 1x inkoustová tiskárna. 

Ploter 

Grafický atelier vybavený počítačem Macintosh a velkoformátovým plotrem. 

Další vybavení 

Fotoskener, A4 skener, 2x A3 skener, 2x A3 barevné digitální kopírovací a tiskové víceúčelové 

zařízení IR 2880C, IRC5235), 2x barevná a 2x černobílá laserová tiskárna, A3 inkoustová 

tiskárna s možností potisku CD/DVD. 

Síťová struktura 

Všechny počítače ve škole jsou zapojeny do vnitřní sítě včetně přístupu na Internet Vnitřní síť 

– kabeláž řešena UTP Cat5E a UTP Cat6. Rychlost metalického připojení 1Gbs. Přenosné 

počítače se připojují do sítě pomocí sedmi WiFi přípojnými místy 802.11ac. 

Internet – pevné připojení o maximální rychlosti 30Mbs. 

Webová prezentace – škola má vlastní webovou stránku, vyučující a studenti mají zřízené 

školní e-mailové schránky. 

  

5.3 Zabezpečení školy 

Přístup do školy je zabezpečen kamerovým systémem s nočním viděním, vybaveným 

dostatečným rozlišením pro identifikaci osob. Na základě detekce pohybu je neomezený 

záznam z kamery uchováván pro případné další použití. 
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Vstup do školy je nepřetržitě uzamčen s možným vstupem pouze pro studenty, vyučující a 

zaměstnance školy. Ostatní návštěvníci školy mohou využít zvonek a být do budovy školy 

vpuštěni s doprovodem. 

  

5.4 Plán pro rok 2017/2018 

Upgrade stávající počítačové techniky, zkapacitnění serveru, virtualizace některých služeb.  

 

 

5.5 Knihovna 

 

V budově školy je knihovna s celodenní dostupností, doplňování a obměna knihovny probíhá 

podle potřeb vyučujících, poptávky studentů, doporučení externích spolupracovníků z oboru a 

nabídky trhu.    

 

 

5.6 Záměr rozvoje vzdělávacího programu, hodnocení a zabezpečení jeho 

kvality  

Vzdělávací program Reklamní tvorba je ojedinělým typem programu nejen v Praze, ale v celé 

České republice. Cílem vzdělávacího programu je vychovávat odborníky v oblasti reklamy. 

V České republice nelze získat komplexní vzdělání v oblasti reklamy na úrovni vyšší než 

středoškolské. Možnost získání vyššího vzdělání v tomto oboru je zcela obvyklá ve vyspělých 

zemích, Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy, s.r.o. tuto mezeru zaceluje, neboť ve 

svém vzdělávacím programu spojuje výtvarnou disciplínu s disciplínou ekonomickou a 

praktickou tak, aby se absolventi uplatnili a osvědčili v praxi, aby jim jejich flexibita a 

univerzálnost vzdělání v oblasti reklamy zvýšila bonitu na trhu práce.  
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Klíčové kompetence jsou ve vzdělávacím programu Reklamní tvorba zajištěny projektovou 

výukou odehrávající se v několika úrovních, jde tedy o soubor vědomostí, dovedností a postojů, 

ve kterém je vše propojeno tak, že je reálné úspěšně zvládnout úkoly a všechny situace při 

studiu i v práci a v osobním životě. Cílem vzdělávání v programu Reklamní tvorba je schopnost 

ve velmi vysoké míře propojit vzdělávání s praxí a usnadnit studentům přechod ze školy do 

praktického života v zaměstnání, uplatnit se v pracovním i občanském životě. Jedná se zejména 

o komunikativní, personální a interpersonální dovednosti, o dovednosti využívat informační 

technologie a řešit problémové situace, učit se, řešit problémy, komunikovat na vysoké úrovni, 

celoživotně se vzdělávat.  

Odborné kompetence získané prostřednictvím vzdělávacího programu Reklamní tvorba zajistí 

optimální využití osobnostních a odborných předpokladů pro uplatnění ve světě práce, při 

budování vlastní profesní kariéry, při získávání přehledu o možnostech uplatnění na trhu práce 

v komerční i výtvarné sféře, při vyhodnocování informací o vzdělávacích a pracovních 

příležitostech, při využívání dostupných zdrojů a informací při plánování a realizaci aktivit. 

Vzdělávání je z toho důvodu především v předmětech Aktuální otázky reklamy, Teorie a dějiny 

reklamy, Kreativní seminář, Právo, Marketing, Management, Ekonomie aj. obohaceno 

přednáškami odborníků z reklamy, marketingu a obchodní praxe zaměřenými na spolupráci ve 

skupinách a na prosazení se na trhu práce. 

Struktura předmětů vzdělávacího programu splňuje předpoklady k upevnění kompetencí 

získaných v předchozím vzdělávání, a to jak klíčových, tak odborných. Během vzdělávání se 

rozvíjejí ty odborné kompetence, které tvoří soubor odborných vědomostí a hodnot 

potřebných pro výkon pracovních činností, v kterých se absolvent vzdělávacího programu 

může uplatnit. Při výuce se využívá propojení, návaznost i souvztažnost jednak obsahu 

jednotlivých odborných předmětů, pak také obsahu učiva jednotlivých zaměření, zároveň 

meziročníková kooperace a zkušeností z odborné praxe. Studenti se učí aplikovat veškeré ve 

škole dostupné informace i informace nesené rozličnými medii do svých konkrétních 

transformací reálného objektu ve výtvarnou vizualizaci konečného výstupu nebo na jejich 

základě vytvářet strategie využití jak při samostatné práci, tak při realizaci společných projektů. 

Klíčové i odborné kompetence se rovněž rozvíjejí při všech aktivitách školy, které na výuku 

navazují nebo jsou její součástí, umožňují osobní rozvoj studenta a jeho aktivní zapojení do 

společnosti a pracovní uplatnění. 
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Vzdělávací program klade důraz na rozvoj a upevňování těch odborných kompetencí, které 

poskytují vědomosti, podporují a rozvíjejí zejména tu část vzdělaní, která umožňuje následnou 

rychlou orientaci absolventa v praxi při nástupu do zaměstnání. Již v během vzdělávání pomáhá 

škola studentům k rychlému navázání pracovních kontaktů. V důsledku toho studenti i 

absolventi snadno získávají zaměstnání v oboru.  

Kvalita vzdělávacího programu je zabezpečena komplexním vzdělávacím programem v oblasti 

reklamy, který spojuje výtvarnou oblast s oblastí ekonomickou a praktickou, výběrem odborně 

a profesionálně erudovaného, vzdělaného a pedagogicky fundovaného učitelského sboru, 

konzultacemi s odborníky z praxe, sledováním nejmodernějších trendů, dalším vzděláváním 

pedagogů, rozvojem kreativity pedagogů, využíváním jejich profesní zkušenosti a zároveň 

flexibility, v získávání nových zkušeností, využíváním rozvoje techniky v souladu se 

společenským, technickým a ekonomickým rozvojem společnosti, sledováním nových směrů, 

demografického vývoje společnosti a situace na trhu práce. Kvalita výuky je dále sledována 

jednak pomocí klasických kontrolních mechanismů, kontrolou třídních knih, hospitacemi, 

sledováním práce pedagogů v předmětových komisích, sledováním práce v hodinách, výstupů 

výuky, jednak novými neotřelými metodami, jako jsou zpětná vazba, debrief, posttracking atd, 

čímž je zajištěna účinnost a efektivnost předávaných informací, a následně můžeme v rámci 

evaluace školy navrhnout a okamžitě realizovat nápravná opatření. Škola realizuje průzkum 

úspěšnosti absolventů v praxi. Pomocí zpětné vazby škola aktualizuje a modernizuje výuku, 

protože jí jde především o rozvoj a podporu vzdělané, adaptabilní a kvalifikované osobnosti, o 

kultivaci lidského potenciálu 

Počet přijímaných uchazečů lze navýšit až do doplnění maximální kapacity školy tj. 240 

studentů, optimální počet přijatých uchazečů je 80 – 100.  
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5.7 Spolupráce s odbornou praxí, s VŠ a VOŠ včetně zahraničních subjektů 

 

 

5.7.1 Odborná praxe, partneři, včetně zahraničních 

 

Olympus C&S (Olympus Europa GmbH se sídlem v Hamburku) 

1/ sponzorství (technické vybavení fotoateliéru formou daru či dlouhodobá zápůjčky v hodnotě 

cca 2 mil Kč) 

2/prezentace stávajících reklamních kampaní s vyhodnocením dopadu 

3/ zadávání zpracování reklamní kampaně s možností realizace, oponentura z řad pracovníků 

Olympus (rozpočet cca 10 mil Kč) 

4/ odborní lektoři z marketingu externí spolupráce    

M.I.P. Group  

Spolupráce  

1/sponzorství  (bezplatně poskytnuté výstavní prostory na výstavách a veletrzích realizované 

M.I.P. – cca 200 000 Kč/rok) 

2/ prezentace stávajících realizovaných kampaní s vyhodnocením dopadu 

3/zadání reklamní kampaně pro jednotlivé výstavy a veletrhy a vyhodnocení  

4/praxe studentů během jednotlivých akcí (asistent ředitele výstavy, komunikační pracovník.) 

5/odborní lektoři z oddělení realizace výstav, grafického studia a zpracování zakázek 

6/podpora soutěže Orange Factory Communication Cup – soutěž středních škol o nejlepší 

tištěné propagační materiály 

FotoVideo Škoda 

1/ přednášky z řad odborníků firmy 

2/ praxe studentů školy na odborných pracovištích firmy FotoVideo Škoda 

3/ výstavy fotografií v galerii FotoVideo Škoda  

Spolupráce s časopisem AUTO 7 – automobilové novinky  

1/nová mediální strategie prezentace novinek  automobilovým průmyslu na Českém trhu 

v časopise – zaměření Reklamní fotograf fotografie (např. Fiatu 500, Smart, Chevrolet)  
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BG Technik, c.s. a.s. odd. Honda Power Equipment  

 účast na reklamních projektech firmy  

ONYX Company s.r.o  

1/přednášky a praktické ukázky středně velké tiskárny pro 3. ročník 

2/ jako konzultace k zpracování absolventských prací 

3/předtisková příprava – absolventské práce 

WMC/GREY – komunikační agentura  

realizace komunikačního projektu Rezidence Trizonia u metra Kačerov, spolupráce od roku 

2012 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy. 

ZICZAC advertising agency  

externí spolupráce, členové zkušební komise a odborní poradci pro absolutorium ve školním 

roce 2007 – 2008  

PRODTP Studio 

spolupráce od roku 2008, praxe studentů na odborném pracovišti firmy. 

Agentura DAHA s.r.o.   

spolupráce od roku 2008 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy. 

Clio – Jana Bujárková  

spolupráce od roku 2007 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy  

NIO SPORT spol s.r.o. Praha 3  

spolupráce od roku 2008, práce na zadáních firmy Nio (2008 – Fotbalista roku, 2009 – 

Mistrovství světa v akrobatickém rock and rollu) 

AKA (Asociace komunikačních agentur)  

konzultace při tvorbě osnov, dodržování etického kodexu reklamy, spolupráce na společných 

projektech, tvorba loga Forum Media.    

EFCCE – European foundation for commercial communications education (Brusel) 

Mezinárodní asociace sdružující organizace působících v oblasti komerčních komunikací. 

Členy jsou Evropský svaz komunikačních agentur (EACA) a jeho členové, reklamní agentury, 

vysoké školy, university a školy poskytující terciální vzdělávání pokud splní požadovaná 

kritéria.  Cílem EFCCE je navazovat, podporovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi EACA, 

komerčním sektorem a vzdělávacími institucemi, poskytujícími vzdělání v oblasti reklamy a 

komerční komunikace. Podmínkou členství je kromě zaměření vzdělávacího programu 

vynikající kvalita výuky, vysoká odborná a profesní úroveň pedagogického sboru a kvalitní 
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vybavení školy. Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy požádala oficiálně o přijetí na 

konferenci v únoru 2009 v Bredě (Nizozemí).  

Účast v soutěži „Europeans say they intend to buy environmentally-friendly products but…“ vyhlášené 

EFCCE v listopadu 2008 

TAK Praha (Turistický akademický klub Praha založený v roce 1963)  

 návrhy a realizace reklamních plakátů, předmětů a, návrh komunikační kampaně pro vybrané 

akce.  

Projekt Škoda Auto Muzeum (Mladá Boleslav)  

1/spolupráce a realizace katalogu Škoda Auto Muzeum 

2/ kalendář Škoda Auto Muzeum 2011 

Komora fotografických živností, o.s.  

prostřednictvím ředitelky Mgr. Andrey Čapkové, která je členkou předsednictva KFŽ 

s kompetencemi z oblasti vzdělávání, se škola podílí na tvorbě a úpravách učební dokumentace 

a pořádání vzdělávacích kvalifikačních kurzů, kde působí i někteří pedagogové školy  

American Chamber of Commerce in the Czech Republic 

získávání nejnovějších podkladů, grafickýché předloh atd, jako jsou typomanuály, 

aktualizované verze firemního stylu, logotypů (Basic Identity Guidelines, Logostyle Guide) 

v různých formách digitálních formátů, což umožňuje sledování současného vývoje užité 

grafiky. 

Evropská asociace profesionálních fotografů 

spolupráce a vzájemná výměna zkušeností a přednáškových cyklů. Příkladem může být beseda 

s norskými profesionálními fotografy, kteří navštívili Soukromou vyšší odbornou školu umění a 

reklamy, s.r.o.  

Asociace profesionálních fotografů České republiky a Evropská asociace profesionálních 

fotografů  

spolupráce při vytváření odborných dílen, přednáškových cyklů a při pořádání výstav 

Peter Serling studio, New York City 

pravidelné on-line diskuze a konzultace vyučujícího MgA. Mariana Beneše se zahraničním 

fotografickým studiem, věnovaný problematice současného digitálního záznamu, digitálního 

zpracování, ale také tématu obrazových autorských publikaci. Jednou až dvakrát ročně 

probíhají osobni setkáni, kdy se prezentuji výsledky obou stran. 

Institut digitální fotografie v Praze 
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spolupráce při vytváření workshopů digitálnímu designu fotografií (MgA. Marian Beneš) a 

věnovaných studiové fotografii s orientací na produktovou oblast (Vojtěchovský). 

FOMA BOHEMIA, spol. s r.o.  

spolupráce na kalendáři pro rok 20011 a tvorbě známky. 

Acinos arvensis, s.r.o. Praha 

spolupráce od roku 2012 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

BigBoard Praha, a.s. 

spolupráce od roku 2012 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Cashback solutions, k.s., Praha 

spolupráce od roku 2012 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Dentamed spol. s.r.o. Praha 

spolupráce od roku 2012 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

PHM s.r.o. Liberec 

spolupráce od roku 2012 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

KELCOM International spol. s r.o. Hradec Králové 

spolupráce od roku 2012 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Národní divadlo, Praha 

spolupráce od roku 2012 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Mather Activation, s.r.o. Praha 

spolupráce od roku 2012 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Žaket, kartografické vydavatelství, tiskárna 

spolupráce od roku 2013 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Al-Namura, spol. s r.o. 

spolupráce od roku 2013 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Tria,v.o.s., Olbramovice 

spolupráce od roku 2013 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Ajfagraf, signmaking 

spolupráce od roku 2013 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Chameleon print s.r.o. 

spolupráce od roku 2014 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Exekutorský úřad Praha 4 – JUDr. Monika Elfmarková 

spolupráce od roku 2014 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Reklamní studio 3S, Tachov 
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spolupráce od roku 2014 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Reklamní postprodukce ACE, a.s. 

spolupráce od roku 2014 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Media House,s.r.o. – zástupce českých internetových médií 

spolupráce od roku 2014 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Česká televize – útvar self promotion a grafiky 

spolupráce od roku 2014 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Kinred group s.r.o. 

spolupráce od roku 2014 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

CK Adventuras.r.o. 

spolupráce od roku 2014 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Nydrle Digital s.r.o. 

spolupráce od roku 2014 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

SP Distribuce s.r.o. 

spolupráce od roku 2014 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Kirsch CZ. s.r.o. 

spolupráce od roku 2015 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

APS Outsourcing a.s. 

spolupráce od roku 2015 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

VR Ateliér 

spolupráce od roku 2015 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

AEROTAXI s.r.o. 

spolupráce od roku 2015 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Švandovo divadlo na Smíchově 

spolupráce od roku 2015 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

GODS s.r.o. 

spolupráce od roku 2015 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

BirdPro s.r.o 

spolupráce od roku 2015 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

STUDIO PRESS s.r.o. 

spolupráce od roku 2015 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Ateliér Nováková Lysá nad Labem 

spolupráce od roku 2015 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 
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ACO Marine s.r.o. 

spolupráce od roku 2015 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Toplac s.r.o. Benátky nad Jizerou   

spolupráce od roku 2013, Anest Iwata Cup, výstavní spolupráce, americká retuš 
Lexxus,a.s. Praha  

spolupráce od roku 2016 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Space 4, s.r.o. Praha  

spolupráce od roku 2016 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

To Europe, s.r.o. Rudná  

spolupráce od roku 2016 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Čokoládový dům, Praha  

spolupráce od roku 2016 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Radek Černý, Louny  

spolupráce od roku 2016 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Druckovo, spol. s.r.o., Praha  

spolupráce od roku 2016 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Universal Production Partners, Praha  

spolupráce od roku 2016 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Radical Design CORSO, Praha  

spolupráce od roku 2016 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Hana Svobodová, Karlovy Vary  

spolupráce od roku 2016 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Deelive atelier a.s. Praha 

spolupráce od roku 2016 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Divr Labs, s.r.o. Praha  

spolupráce od roku 2017 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

SpaceFlow s.r.o. Praha 

spolupráce od roku 2017 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

GZ Media,a.s. Loděnice 

spolupráce od roku 2017 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Produkce RadimProcházka 

spolupráce od roku 2017 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 
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ČVUT, Praha, Fakulta dopravní 

spolupráce od roku 2017 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Zuckmantel postproduction s.r.o. Praha 

spolupráce od roku 2017 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

TEKA – CZ s.r.o. Praha 

spolupráce od roku 2017 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Evropská kontaktní skupina, Praha 

spolupráce od roku 2017 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Ottova tiskárna, spol. s r.o., Praha 

spolupráce od roku 2017 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Grafické studio Voala, Praha 

spolupráce od roku 2017 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

Ateliér Vydra, Praha 

spolupráce od roku 2017 při praxi studentů na odborném pracovišti firmy 

 

5.7.2 Školy, včetně zahraničních 

 

Gordon Institute of  TAFE – School of Ars Design, Geelong  (Austrálie) 

Shodné zaměření a stupeň vzdělání umožňuje vzájemnou bezproblémovou spolupráci, zadání 

shodných témat a elektronické konzultace, výměnu zkušeností. V optimálním případě 

předpokládáme návštěvu pedagogů a výměnu studentů v roce 2009/10. 

Ve školním roce  2008/2009 je společné téma „Jsem starý, a jsem…“  

WIFI, Währinger Gürtel, Vídeň – Werbe Akademie 

– návštěva školy a výměna zkušeností; příprava projektu výměnných pobytů studentů. 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta uměni a designu, Aplikovaná a 

reklamní fotografie 

Spolupráce na obrazových projektech vytipovaných automobilů pro časopis Auto 7. Vzniklé 

pictorialy jsou příkladnou ukázkou originální reklamní tvorby. 

Workshop fotografováni keramiky skla a kovu zaštítěný Národním muzeem fotografie v 

Jindřichově Hradci, v rámci rozšiřovaného vzdělávaní středních odborných škol a zejména 

uměleckých škol. 
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Společné cesty na měsíc fotografie v Bratislavě, absolventská práce pro školní rok 2013 – 2014 

„Komunikační strategie pro UJEP v Ústí nad Labem“ 

Universita Jana Amose Komenského v Praze – možnost zkráceného studia v délce jednoho 

akademického roku po absolvování vzdělávacího programu Reklamní tvorba 

Slezská univerzita v Opavě, Institut tvůrčí fotografie  

spolupráce s Institutem tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko přírodovědecké fakulty Slezské 

univerzity v Opavě zejména při pořádání workshopů věnovaných studiové fotografii se 

speciálním zaměřením na fotografování skleněných objektů 

Vzdělávání studentů ze zahraničí na Karlově univerzitě  

Spolupráce s institucemi Univerzity Karlovy (FHS) věnujícím se vzdělávání studentů ze 

zahraničí – zejména z amerických univerzit – USAC (University Studies Abroad Consorcium) 

a CET Academic Programs (Central European Teaching). Zde dochází k personálním 

kontaktům a spolupráci mezi studenty těchto institucí a studenty ateliéru fotografie na 

Soukromé vyšší odborné škole umění a reklamy, s.r.o. 

Divadelní fakulta AMU  

Spolupráce s Divadelní fakultou Akademie múzických umění, konkrétně s Ústavem dramatické 

a scénické tvorby při výzkumu otázek scénologie vážících se jak na problematiku všeobecné 

scénovanosti v postmoderní společnosti, tak na specifické aspekty scénování, které jsou 

víceméně součástí tvorby každého persvazivního fotografického sdělení. Dokladem této 

spolupráce je celá řada materiálů otiskovaných průběžně posledních pět let v časopisu DISK, 

vydávaném AMU a v elektronické publikaci prof. Jaroslava Vostrého a Miroslava 

Vojtěchovského Scénologie: Obraz a příběh, vydané tamtéž, stejně jako v připravované 

publikaci, shrnující výzkum  této problematiky sponzorovaný Grantovou agenturou České 

republiky  (GAČR). 

VŠO v Praze – možnost zkráceného studia v délce jednoho akademického roku po absolvování 

vzdělávacího programu Reklamní tvorba  

Southampton Solent University ve Velké Británii  - možnost zkráceného studia v délce 

jednoho akademického roku po absolvování vzdělávacího programu Reklamní tvorba 

Absolventi vzdělávacího programu Reklamní tvorba pokračují ve vzdělávání na vysokých 

školách neuniverzitního typu, které přijímají studenty ke zkrácenému vzdělávání v 

bakalářském vzdělávacím programu do 3. ročníku nebo jim na základě sylabů 

jednotlivých předmětů uznávají zkoušky a stanovují odlišné podmínky pro splnění 

vzdělávacích povinností, – Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., vzdělávací obor "Cestovní 



Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy                                                                                                              82-41-N/12  Reklamní tvorba 
148 00, Praha 4, Pošepného nám. 2022                                                                                            82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba  

 

46 
 

 

ruch", Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních studií, spol. s.r.o. obor 

Management cestovního ruchu, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Středočeský 

vysokoškolský institut, s.r.o.). Po posouzení shody vzdělávacího programu Reklamní tvorba 

se studijním programem Sociální a masová komunikace na Universitě Jana Amose 

Komenského v Praze tato vysoká škola rozhodla, že absolventi vzdělávacího programu 

Reklamní tvorba budou absolvovat pouze profilové předměty při studiu v délce jednoho 

akademického roku. Za absolvování VOŠ studenti získají 108 kreditů, ve studiu musí získat 72 

kreditů tak, aby dosáhli 180 kreditů za studium celkem (od akademického roku 2009 – 2010). 

Od roku 2009 – 2010 naši absolventi studují na Prague College s britskými univerzitními 

programy — HND, kde mohou získat bakalářské a magisterské tituly. Dále absolventi studují 

na Universitě Karlově, na UJEP v Ústí nad Labem, a na Southampton Solent University ve 

Velké Británii. Díky TOP UP programu, kterého se naše škola účastní, si rozšířili a prohloubili 

znalosti a zkušenosti a získali bakalářský titul. 
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6 Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 
 
6.1 Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů  

 

6.1.1 Denní vzdělávání  

škola počet  
tříd / skupin 

počet  
žáků / studentů 

VOŠ 16 102 

 

 

6.1.2 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: 

- přerušili vzdělávání: 0 
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 
- sami ukončili vzdělávání: 10 
- vyloučeni ze školy: 17 
- nepostoupili do vyššího ročníku: 20  
- z toho nebylo povoleno opakování: 0 
- přestoupili z jiné školy: 1 
- přestoupili na jinou školu: 0 
- jiný důvod změny (uveďte jaký): 1 přijetí do vyššího ročníku na základě talentu 

 

6.2 Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele  
 
denní vzdělávání 

škola 
průměrný počet  
žáků / studentů  

na třídu / skupinu 

průměrný počet  
žáků / studentů na učitele 

SVOŠUR,s.r.o. 6,4 9,2 
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6.3 Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji  

 

škola kr
aj
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C
E

L
K

E
M

 

SVOŠUR,
s.r.o. 

počet 
žáků/studentů 

celkem 
1 
 

1 1 0 3 2 0 2 2 1 19 2 0 34 

z toho nově 
přijatí 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 11 1 0 18 

 

6.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů  
 
denní vzdělávání 

 

absolutoria 

SV
O

ŠU
R

,s.
r.o

 

 
de

nn
í 

vz
dě

lá
vá

ní
 

  
vz

dě
lá

vá
ní

 
př

i z
am

ěs
tn

án
í 

 

počet studentů, kteří konali zkoušku 7 0  

z toho konali zkoušku opakovaně 2  0 
počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke 
zkoušce v řádném termínu 15 0 

počet studentů, kteří byli 
hodnoceni: 

prospěl s vyznamenáním 8  0 

prospěl 15  0 

neprospěl 3  0 
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6.5 Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2017/2018 
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a 
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(d
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ní
 v

zd
ěl
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án

í) 

počet přihlášek celkem  80 
počet kol přijímacího řízení 
celkem 4 
počet přijatých celkem včetně přijatých na 
autoremeduru 49 

počet přijatých celkem 49 

z toho v 1. kole 9 

z toho ve 2. kole 10 

z toho v dalších kolech 30 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 31 
počet volných míst po přijímacím řízení  

(obor, počet míst) 

 

obor: Reklamní tvorba 20 

 

obor: 0 
počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.. rok 
2017/2018 0 

 
6.6 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

 
Ve školním roce 2016/2017 studovalo ve škole celkem 33 cizinců. Z toho:  
Bělorusko 1x 
Kyrgyzstán 1x 
Kazachstán 3x 
Rusko  17x 
Slovensko 3x 
Ukrajina 7x 
Estonsko 1x 
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6.7 Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

 

Vzdělávací program je vhodný i pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami 

A) se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním (osoby s tělesným 

postižením, osoby s poruchami sluchu, osoby s řečovým postižením – lehčí a střední 

forma znevýhodnění). 

B) se sociálním znevýhodněním (studenti z jiného kulturního prostředí s komunikačními 

problémy v českém jazyce) 

Vzdělávání studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním i studentů se 

sociálním znevýhodnění je zajišťováno formou individuální integrace, Všichni pedagogičtí 

pracovníci jsou schopni pochopit projevy a problémy těchto studentů a volí vhodné vyučovací 

metody a společenský přístup k nim. Doučování a individuální přístup k jednotlivým studentům 

se speciálními vzdělávacími potřebami je samozřejmostí jak při výuce, tak v konzultačních 

hodinách, pokud student takovou pomoc potřebuje. Na druhé straně je přítomnost těchto 

studentů ve škole přínosem pro ostatní studenty, pedagogy i další pracovníky školy. Lze ji 

vhodně využít k realizaci multikulturní výchovy a k rozšíření etického, kulturního a 

společenského povědomí studentů a všech dalších osob, kterých se tyto problémy dotknou. 

 

 

6.8 Vzdělávání nadaných žáků a studentů 

 

Výrazně talentovaní studenti jsou podporování v té oblasti, ve které vynikají a to i mimo přímou 

vyučovací povinnost odpovědného pedagoga i nad rámec obsahu vzdělávacího programu 
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6.9 Ověřování výsledků vzdělávání 

 

Sledujeme výsledky studentů v různých výtvarných soutěžích a to nejen v rámci školství, ale 

hlavně v oblasti reálných zakázek, a během odborné praxe.  

 

6.10 Vzdělávací programy VOŠ 

 

Vzdělávací program Reklamní tvorba 82-41-N/12 byl akreditován s účinností od 1. 9. 2010 do 

31. 8. 2016. Rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 7. dubna 2014 byla platnost akreditace 

prodloužena do 31. prosince 2017. 

Dne 9. dubna 2015 udělilo MŠMT akreditaci s platností od 1. září do 31. 8. 2021 vzdělávacímu 

programu 82-41-N/12 Reklamní tvorba. 
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7 Účast v soutěžích a další aktivity 

 

Soutěže: 
Účast v soutěži o nejlepší plakát pro veletrh pražského školství – Schola Pragensis 2017 

2. místo Daniela Esterová 1.H 

3. místo Patrik Fuxa 1.H 

 

Virtuální bienále 2016 

Mladý obal 2017 

 

Školní projekty: 
Školní noviny listopad 2016 

Funky three days 

Komunikační kampaň pro organizaci Dobrá rodina – náhradní rodinná péče 

Komunikační kampaň Kavárna – alternativní kultura v kavárnách 

realizovaný návrh časopisu Kovák pro odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví 
realizovaný návrh interiéru apiterapeutického centra Včelí dům 

 

Výstavy: 
Motocykl 2016 

Schola Pragensis 2016 

Reklama Polygraf Obal 2017  
 

Pokračující spolupráce s Komunitním centrem Filipovka 
 

Absolventská práce 2016 - 2017 
K nákupu patří vždy účtenka 
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8 Základní údaje o hospodaření školy  

 

Rozbor hospodaření školy se státní dotací za školní rok 2016-2017 
 

Úvod 

 

Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy, s.r.o. (dále jen SVOŠUR) se sídlem 148 00  

Praha 4, Pošepného nám., IČ 267 69 051, byla zřízena jako společnost s ručeným omezeným, 

je právnickou osobou, je účetní jednotkou účtující v soustavě podvojného účetnictví. Řídí se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V hospodaření s 

poskytnutou dotací se řídí podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým 

školám, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 20 186/2005-44 ze dne 1. července 2005. Pro 

zpracování účetnictví, vedení státní dotace a rozpočtu používá SVOŠUR software POHODA. 

Dotace je vedena na samostatných analytických účtech a dále je označena podle jednotlivých 

druhů čerpání. 

 

Rozbor hospodaření a dotací 

 

Čl. 1 

 

Ve školním roce 2016-2017 činil celkový průměrný počet studentů 98. 

 

Celková dotace činila za uvedený školní rok 7.411.328,- Kč. Na mzdových prostředcích bylo z 

dotace použito celkem 4.451.055,- Kč, na zákonné pojištění 1.027.253,- Kč a na ostatní 

neinvestiční výdaje celkem 1.933.020,- Kč.  

 

Z ostatních neinvestičních výdajů nebyla čerpána dotace na učebnice a učební pomůcky, tato 

položka byla celá hrazena z ostatních příjmů školy. Též nebyla čerpána dotace na další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, ochranné pomůcky a prádlo. I u těchto položek byly 

podle potřeby použity prostředky školy nebo je nebylo potřebné čerpat. 

 

Dotace byla z ostatních neinvestičních výdajů čerpána na nákup vody, energie a tepla ve výši 

436.517,- Kč., na služby telekomunikací a internetu 29.474,- Kč. Náklady dále tvoří 
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programové vybavení za 22.967,- Kč, nájemné ve výši 1.051.987,- Kč, jedná se o nájem části 

školy a učeben, který je ve stoprocentní výši hrazen Městské části Praha 11 a ZŠ. Náklady na 

opravy a udržování byly celé hrazeny z ostatních příjmů školy. Všechny nízké položky byly 

většinou kryty z prostředků školy, zejména školného. 

 

Ostatní jiné náklady ve výši 392.075,- Kč lze rozdělit do dvou skupin. 

První skupinu tvoří náklady spojené s nákupem materiálu - kancelářské potřeby, režijní 

materiál, materiál k osobním počítačům, odbornou literaturu, fotomateriál atd. v celkové výši 

67.399,- Kč. 

Druhou skupinu tvoří náklady na služby, zde se zejména jedná o úklidové práce a údržbu 

prostorů školy, kopírování, fotopráce, účetní a auditorské služby, odvoz odpadů atd. v celkové 

výši 324.676,- Kč. 

 

Čerpání finančních prostředků a jejich vedení nebylo ovlivněno žádnými významnými 

skutečnostmi, které by bylo nutné v rozboru uvést. 

 

Čl. 2  

 

Počet 98 studentů, který oproti minulému školnímu roku klesnul o 16 žáků, odpovídá 

průměrnému počtu zaměstnanců. Přepočtený počet pracovníků činí 9, v tom je 7 pedagogických 

pracovníků a 2 ostatní pracovníci. Přímé náklady na vzdělání na jednoho studenta činí 75.626,- 

Kč/osoba, u mezd 45.419,- Kč/osoba a u ostatních neinvestičních nákladů činí 19.725,-

Kč/osoba, další potřebné zdroje byly hrazeny z dalších příjmů školy. 

Mzdové prostředky použité z dotace na zaměstnance činí 494.562,- Kč/osoba. U pedagogických 

pracovníků 550.413,- Kč/osoba a u nepedagogických pracovníků 299.083,- Kč/osoba. 

Výkonnostní ukazatele odpovídají finančnímu plánu školy a daným ukazatelům. 

 

Kontrolní činnost a další informace 

 

Čl. 3 

 

V roce 2017 byl pro veden audit hospodaření školy za rok 2016 (zpráva z auditu byla předána). 

Audit provedla auditorka Ing. Martina Kotrčová, Přemyslovská 40, 130 00 Praha 3, č. oprávnění  
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9 Přílohy  

 

9.1 Schválení výroční zprávy 
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9.2 Učební plán vzdělávacího programu Reklamní tvorba 82-41-N/12 

 

Učební plán        

Vzdělávací program 
 
Kód a název oboru vzdělání    

Forma 
vzdělávání 

Reklamní tvorba  

82-41-N/..    
Výtvarná a uměleckořemeslná 
tvorba Denní   

Před./cvič. 
Názvy vyučovacích 
předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

Období ZO LO ZO LO ZO LO   
Povinné předměty    
Český jazyk - rétorika a stylistika 1/1Z 1/1KZ 1/1Z 1/1ZK     4/4 

Anglický jazyk                                A 1/2Z 1/2KZ 1/2Z 1/2KZ 1/3Z 1/3ZK 6/14 

Dějiny výtvarné kultury                  A 3/0Z 3/KZ 2/0Z 2/0KZ 2/0Z 2/0ZK 14/0 

Teorie a dějiny reklamy                 A 2/0Z 2/0KZ 1/1Z 1/1ZK    6/2 

Aktuální otázky reklamy         0/4Z 0/4KZ 0/8 

Masmédia 1/1Z 1/1KZ 1/1Z 1/1ZK     4/4 

Marketingové komunikace       1/1Z 1/1ZK 2/2 

Reklamní texty     1/2Z 1/2Z 1/2Z 0/3KZ 3/9 

Etika 2/0Z 2/0ZK         4/0 

Estetika 2/0Z 2/0ZK         4/0 

Aplikovaná psychologie     1/1Z 1/1KZ     2/2 

Právo     2/0Z 2/0KZ 2/0Z 2/0ZK 8/0 

Odborná praxe        4 týdny     4 týdny 

Povinně volitelné pro zaměření  
Reklamní fotografie   

  
  
  
  

  

Technologie, materiály a přístroje   2/0KZ 1/1Z 1/1Z 1/1KZ 1/1Z 1/1ZK 7/5 

Přípravná kresba 0/2Z 0/2Z          0/4 
Dějiny fotografie  2/0KZ          2/0 
Výpočetní technika  0/2Z           0/2 
Aplikovaná výpočetní technika    0/2Z  0/2KZ 0/2Z 0/2ZK  0/8 
Fotografická tvorba – cvičení             0/10Z 0/10KZ 0/10Z 0/10KZ 0/10Z 0/10ZK  0/60 
Marketing a management         1/0Z 1/0KZ  2/0 

Reklamní grafika   
Výtvarná příprava 0/6Z 0/6ZK          0/12 

Figurální kresba 0/4Z 0/4ZK          0/8 
Navrhování I         0/8Z 0/8KZ 0/8Z 0/8ZK  0/32 
Písmo 1/1Z 0/2KZ 1/1Z 0/2KZ      2/6 
Výtvarné techniky a technologie    1/1Z 1/1KZ 1/1Z 1/1KZ 1/1Z 1/1ZK  6/6 
Výpočetní technika 0/2KZ            0/2 
Počítačová grafika   0/2Z 0/2Z 0/2KZ 0/4Z 0/4ZK  0/14 
Marketing a management         1/0Z 1/0KZ  2/0 
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Výstavnictví  
Výtvarná příprava 0/6Z 0/6ZK          0/12 

Písmo 1/1Z 0/2KZ 1/1Z 0/2KZ      2/6 
Navrhování II                                      0/4Z 0/4KZ 0/8Z 0/8KZ 0/8Z 0/8ZK  0/40 
Technologie                                        1/1Z 1/1KZ 1/1Z 1/1KZ 1/1Z 1/1ZK  6/6 
Výpočetní technika 0/2KZ            0/2 
Počítačová grafika   0/2Z 0/2Z 0/2KZ 0/4Z 0/4ZK  0/14 
Marketing a management         1/0Z 1/0KZ  2/0 

Strategie a obchod   

Kreativní seminář   
  
   

 
   0/2Z 0/2KZ  0/4 

Sociologie 3/0Z 2/1ZK          5/1 
Marketing                                               2/0Z 2/0ZK      4/0 
Management                                      2/0Z 2/0ZK          4/0 
Cizí jazyk 1/2Z 1/2KZ 1/2Z 1/2KZ 1/2Z 1/2ZK  6/12 
Ekonomie                                           2/0Z 2/0KZ 1/1Z 1/1ZK      6/2 
Výt. tech. a technol. v rekl. tvorbě      1/1Z 0/2Z 0/4Z 0/4KZ 0/3K 0/3KZ  1/17 
Účetnictví         2/2Z 2/2ZK  4/4 
Technika administrativy 0/2Z 0/2ZK          0/4 
Výpočetní technika 0/2KZ            0/2 
Aplikovaná výpočetní technika   0/2Z 0/3Z 0/3KZ 0/3Z 0/3ZK  0/14 
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9.3 Učební plán vzdělávacího programu Reklamní tvorba 82-41-N/12 od 1. 9. 

2015 
Učební plán – denní forma vzdělávání 

Učební plán        

Vzdělávací program 
 
Kód a název oboru vzdělání    Forma vzdělávání 

Reklamní tvorba  
82-41-N/..    
Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba Denní   

Před./cvič. 

Názvy vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

Období ZO LO ZO LO ZO LO   

Povinné předměty    
Rétorika a stylistika 1/0Z 0/1Z 1/1Z 1/1KZ   3/3 

Anglický jazyk                                A 1/2Z 1/2KZ 1/2Z 1/2KZ 1/2Z 1/2ZK 6/12 
Dějiny vizuální kultury a estetické 
vnímání                                          A 3/0Z 3/0KZ 3/0Z 3/0KZ 3/0Z 3/0ZK 18/0 

Teorie a dějiny reklamy                 A 2/0Z 2/0KZ 1/1Z 1/1KZ 1/1Z 1/1ZK 8/4 

Marketing     1/1Z 1/1ZK 2/2 

Média 2/0Z 2/0KZ 1/0Z 1/0ZK   6/0 

Projektový management 1/1Z 1/1ZK     2/2 

Kreativní seminář     0/1Z 0/1KZ 0/2 

Aplikovaná psychologie   1/1Z 1/1KZ   2/2 

Portfolio a scrapbook 0/1Z 0/1Z 0/1Z 0/1Z 0/1Z 0/1Z 0/6 

Právo     2/0Z 2/0ZK 4/0 

Odborná praxe    4 týdny   4 týdny 
Povinně volitelné předměty pro zaměření  
Reklamní fotografie   

  
  
  
  

  

Fotografická tvorba                        A 0/6Z 0/6KZ 0/6Z 0/6KZ 0/4Z 0/4ZK 0/32 
Technologie analogové a digitální 
fotografie 1/1Z 1/1ZK     2/2 
Digitální zpracování fotografického 
obrazu   1/3Z 1/3KZ 0/2Z 0/2ZK 2/10 
Fotografická postprodukce a 
digitální ilustrace     0/4Z 0/4KZ 0/8 
Audiovizuální a multimediální 
tvorba   1/1Z 1/1Z 0/2Z 0/2KZ 2/6 
Počítačová grafika 0/4Z 0/4KZ 0/2Z 0/2KZ 0/2Z 0/2ZK 0/16 
Výtvarná příprava 0/4Z 0/4KZ     0/8 
Produkce reklamní fotografie   1/1Z 1/1KZ   2/2 
Reklamní grafika   
Grafická tvorba                              A 0/6Z 0/6KZ 0/6Z 0/6KZ 0/4Z 0/4ZK 0/32 

Počítačová grafika 0/4Z 0/4KZ 0/2Z 0/2KZ 0/2Z 0/2ZK 0/16 
Výtvarná příprava 0/4Z 0/4KZ     0/8 
Kresba   0/2Z 0/2KZ 0/2Z 0/2ZK 0/8 
Typografie a písmo 1/1Z 0/2KZ 1/1Z 0/2ZK   2/6 
Fotografická postprodukce a 
digitální ilustrace     0/4Z 0/4KZ 0/8 
Tiskové techniky a technologie   0/2Z 0/2ZK   0/4 
Design pro digitální média     0/2Z 0/2KZ 0/4 
Audiovizuální záznam   0/2Z 0/2KZ   0/4 
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Prostorový design  
Prostorový design                         A 0/6Z 0/6KZ 0/6Z 0/6KZ 0/4Z 0/4ZK 0/32 
Počítačová grafika 0/4Z 0/4KZ 0/2Z 0/2KZ 0/2Z 0/2ZK 0/16 
Výtvarná příprava 0/4Z 0/4KZ     0/8 
Kresba   0/2Z 0/2KZ 0/2Z 0/2ZK 0/8 
Typografie a písmo   1/1Z 0/2KZ 1/1Z 0/2ZK 2/6 
Tiskové techniky a technologie   0/2Z 0/2ZK   0/4 
Konstrukce a technologie 1/1Z 0/2KZ 0/2Z 0/2ZK   1/7 
Produkce prostorového designu     0/2Z 0/2KZ 0/4 
Audiovizuální záznam     0/2Z 0/2KZ 0/4 

Animace  

Animovaná tvorba                         A 0/6Z 0/6KZ 0/6Z 0/6KZ 0/4Z 0/4ZK 0/32 
Digitální animace 0/4Z 0/4KZ 0/4Z 0/4KZ 0/2Z 0/2ZK 0/20 
Výtvarná příprava 0/4Z 0/4KZ     0/8 
Storytelling 1/1Z 1/1KZ     2/2 
Scénáristika   1/1Z 1/1ZK   2/2 
Zvuk   1/1Z 1/1KZ   2/2 
3D tvorba   0/2Z 0/2KZ 0/4Z 0/4ZK 0/12 
Filmové triky a postprodukce     0/4Z 0/4Z 0/8 

Reklamní produkce  
Produkce a Account management   
                                                     A 1/1Z 1/1KZ 1/1Z 1/1KZ 2/2Z 2/2ZK 8/8 
Aplikovaný finanční management 1/1Z 1/1KZ 1/1Z 1/1KZ 1/1Z 1/1ZK 6/6 
Konverzace v anglickém jazyce   0/2Z 0/2Z 0/2Z 0/2Z 0/8 
Počítačová grafika 0/4Z 0/4KZ 0/2Z 0/2KZ 0/2Z 0/2ZK 0/16 
Výtvarná příprava 0/4Z 0/4KZ     0/8 
Audiovizuální záznam   0/2Z 0/2KZ   0/4 
Technologie a postupy pro 
Reklamní produkci 0/4Z 0/4Z 0/6Z 0/6Z 0/4Z 0/4Z 0/28 

Gamedesign  
Gamedesign                                 A 1/3Z 1/3KZ 1/3Z 1/3KZ 1/3Z 1/3ZK 6/18 
Počítačová grafika 0/4Z 0/4KZ 0/2Z 0/2KZ 0/2Z 0/2ZK 0/16 
Výtvarná příprava 0/4Z 0/4KZ     0/8 
Kresba   0/2Z 0/2KZ 0/2Z 0/2ZK 0/8 
Storytelling 1/1Z 1/1KZ     2/2 
Základy programování her 0/2Z 0/2Z 0/4Z 0/4KZ 0/2Z 0/2ZK 0/16 
Gamifikace     1/1Z 1/1KZ 2/2 
3D tvorba   0/4Z 0/4KZ 0/2Z 0/2ZK 0/12 
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9.4 Zpráva české školní inspekce 
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9.5 Kontrolní protokoly 
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9.6 Spolupráce s Českou školní inspekcí 
 

 
 
 
 
9.7 Spolupráce s partnerem 
 

 


