Soukromá vyšší odborná škola
umění a reklamy,s.r.o.
Pošepného nám 2022, Praha 4

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za školní rok 2011-2012
Obor vzdělání
82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba

Vzdělávací program
Reklamní tvorba 82-41-N/005 dobíhající
Zaměření vzdělávacího programu:

Reklamní tvorba 82-41-N/12 nový

Zaměření vzdělávacího programu:

Reklamní fotografie
Reklamní grafika
Výstavnictví
Strategie a obchod
Reklamní fotografie
Reklamní grafika
Výstavnictví
Strategie a obchod

Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy
148 00, Praha 4, Pošepného nám. 2022

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

2

Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy
148 00, Praha 4, Pošepného nám. 2022

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

Soukromá vyšší odborná škola
umění a reklamy,s.r.o.
Pošepného nám 2022, Praha 4

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok
2011 – 2012

Dne 15. 10. 2012 předáváme výroční zprávu za školní rok 2011/2012
Mgr. Andrea Čapková
ředitelka školy a jednatelka

Místo pro razítko MHMP

3

Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy
148 00, Praha 4, Pošepného nám. 2022

Obsah:
1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.5.1
4.5.2
5
5.1
5.1.1
5.1.2

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

Základní údaje o škole, školském zařízení ........................................................... 6
Název, sídlo, právní forma právnické osoby, která vykonává činnost vyšší
odborné školy ........................................................................................................ 6
Zřizovatel školy..................................................................................................... 6
Ředitel a statutární zástupce .................................................................................. 6
Webové stránky právnické osoby ......................................................................... 6
Kód a název oboru vzdělání .................................................................................. 6
Název a kód vzdělávacího programu .................................................................... 6
Zaměření vzdělávacího programu 82-41-N/005 i 82-41-N/12 ............................. 7
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělání ....................................... 7
Délka vzdělávacího programu (počet ročníků a období), cílová kapacita ............ 7
Formy vzdělávání .................................................................................................. 7
Vyučovací jazyk .................................................................................................... 7
Školská rada – 10. 10. 2012 ................................................................................. 8
Vzdělávací program ............................................................................................. 9
Profil absolventa ................................................................................................... 9
Možnosti uplatnění absolventa............................................................................ 11
Charakteristika vzdělávacího programu .............................................................. 12
Pojetí a cíle vzdělávacího programu .................................................................. 12
Charakteristika vzdělávacího programu včetně podmínek bezpečnosti práce a
ochrany zdraví a způsobu začlenění problematiky chování člověka za
mimořádných situací .......................................................................................... 16
Organizace výuky............................................................................................... 23
Přijímání uchazečů ............................................................................................. 25
Pracovníci právnické osoby ............................................................................... 26
Pedagogičtí pracovníci ........................................................................................ 26
Počty osob .......................................................................................................... 26
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ...................................................... 26
Další vzdělávání pedagogických pracovníků ..................................................... 27
Jazykové vzdělávání a jeho podpora .................................................................. 27
Nepedagogičtí pracovníci školy .......................................................................... 27
Počty osob .......................................................................................................... 27
Doklady o odborném zabezpečení výuky vzdělávacího programu .................... 28
Soupis specializovaných učeben, laboratoří, ateliérů a dalších výukových prostor
odborných předmětů, popis jejich technické úrovně a údaje o jejich počtu a
kapacitě ............................................................................................................... 28
Knihovna ............................................................................................................. 31
Záměr rozvoje a odůvodnění vzdělávacího programu, podmínky pro hodnocení a
zabezpečení kvality vzdělávacího programu ...................................................... 31
Spolupráce s odbornou praxí a dalšími právnickými osobami, s vysokými a
vyššími odbornými školami včetně spolupráce se zahraničními subjekty ......... 34
Odborná praxe, partneři, včetně zahraničních .................................................... 34
Školy, včetně zahraničních ................................................................................. 39
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání .............................................................. 42
Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů............................................. 42
denní vzdělávání ................................................................................................. 42
Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku ................................. 42

4

Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy
148 00, Praha 4, Pošepného nám. 2022

5.2
5.3
5.5
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

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

Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele ..................... 42
Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji.................................................. 43
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů .................................................... 43
Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2011/20112 .................................. 44
Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin .................................... 44
Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků ................................................. 45
Vzdělávání nadaných žáků a studentů ................................................................ 45
Ověřování výsledků vzdělávání .......................................................................... 46
Vzdělávací programy VOŠ ................................................................................. 46
Umístění v soutěžích ........................................................................................... 46
Rozbor hospodaření školy ze státních dotací za školní rok 2011 - 2012 ........... 47
Přílohy ................................................................................................................ 58
Schválení výroční zprávy .................................................................................... 58
Vyjádření profesních sdružení a právnických osob, absolventské práce ............ 59
Rozhodnutí MŠMT ............................................................................................. 62
Soutěže ................................................................................................................ 64
Reklama Polygraf 2012 ....................................................................................... 69
Přijímací Workshop ............................................................................................ 70
Z absolventských prací studentů ......................................................................... 72

5

Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy
148 00, Praha 4, Pošepného nám. 2022

1

Reklamní tvorba
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Základní údaje o škole, školském zařízení

1.1 Název, sídlo, právní forma právnické osoby, která vykonává
činnost vyšší odborné školy
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 Čapková, Holečkova 34, Praha 5, 150 00 /r.č. 565513/1383/

1.3 Ředitel a statutární zástupce
Mgr. Andrea Čapková
svosur@seznam.cz, 732 773 905
PaedDr. Marcela Petříková
marcelapetrikova@orangefactory.cz 739 251 872

1.4 Webové stránky právnické osoby
www.orangefactory.cz . Pošepného náměstí, 2022, Praha 4, 148 00

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

1.4 Název a kód vzdělávacího programu
Reklamní tvorba 82-41-N/005
Reklamní tvorba 82-41-N/12
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1.5 Zaměření vzdělávacího programu 82-41-N/005 i 82-41-N/12
Reklamní fotografie
Reklamní grafika
Výstavnictví
Strategie a obchod

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

1.7 Délka vzdělávacího programu (počet ročníků a období), cílová
kapacita
82-41-N/005 1 ročníky, 2 období,
82-41-N/12 2. ročník, 4 období
Cílová kapacita je 240 studentů

škola

kód

název oboru / vzdělávacího
programu

Soukromá vyšší
odborná škola,s.r.o.

82-41N/005

Reklamní tvorba

Soukromá vyšší
odborná škola,s.r.o.

82-41-N/12

Reklamní tvorba

cílová
kapacita
oboru /
programu

poznámka
(uveďte, pokud obor
nebyl vyučován, je
dobíhající atd.)

dobíhající
240

nový

1.8 Formy vzdělávání
denní

1.9

Vyučovací jazyk

český jazyk
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1.10 Školská rada – 10. 10. 2012
Školská rada ve složení Dr. Otakar Zmitko (jmenovaný zřizovatelem školy), PaedDr. Marcela
Petříková (zástupce pedagogů –volený) , Emil Drahoš (zástupce studentů –volený) pracuje
v tomto složení od 30.9.2012. 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 vzdělávací program předložený MŠMT
ČR a vzala na vědomí jeho akreditaci.
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.
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2

Vzdělávací program

2.1

Profil absolventa

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

Absolvent vzdělávacího programu Reklamní tvorba je odborníkem se všeobecným
i specificky zaměřeným vzděláním. Je připravován pro práci v reklamních a uměleckých
agenturách, sdělovacích prostředcích, marketingových nebo reklamních odděleních velkých
firem. Zde se může uplatnit jako samostatný odborník s uměleckou kreativitou, komplexní
znalostí problematiky v oblasti reklamy, její tvorby a distribuce, tvorby reklamních textů,
činnosti reklamních agentur, zákonitostí a teorií marketingu a řízení.
V oblasti všeobecně vzdělávací se absolvent vyznačuje:
–

schopností dokonalého stylistického vyjadřování

–

schopností kultivované komunikace v mateřském jazyce

–

znalostí minimálně jednoho cizího 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

V oblasti odborného vzdělání se s ohledem na společný základ absolvent vyznačuje:
–

odbornými vědomostmi a dovednostmi ve vztahu k oblasti výtvarného umění a jeho
užití v reklamě, marketingu a řízení
9
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–

znalostí dějin a teorie reklamy, reklamních stylů a jejich využití v současné reklamě

–

znalostmi principů reklamních aktivit a jejich zákonitostí a užití v praxi

–

znalostí marketingového procesu a informačního systému marketingu

–

dobrou orientací v mikroprostředí společnosti

–

znalostí hlavních faktorů ovlivňujících chování spotřebitele

–

znalost distribučních cest reklamy a marketingu

–

znalostí a schopností praktického užití marketingové komunikace

–

znalostí a praktickou aplikací pracovního, autorského a obchodního práva
a všeobecným přehledem v dalších právních oblastech

–

přehledem v druzích sdělovacích prostředků, jejich výrobních procesů a technik,
informačního vlivu na cílové trhy a využití výtvarných prostředků

–

znalostí metodiky spolupráce mezi jednotlivými odborníky v reklamě

–

znalostmi výtvarných technik a technologií, jejich využití a aplikace v různých
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 zaměstatnců

–

rozhodností a schopností přijmout odpovědnost

–

schopností vést pořebnou administrativní činnost

–

schopností navázat, udržet a rozvíjet profesionální vztahy se stragickými partnery

–

dovedností reprezentace společnosti při jednáních s obchodními parnery a na
veřejnosti obecně

–

schopností řízení a kontrolou dodržování oblasti bezpečosti a hygieny práce

–

schopností monitoringu a analýzou vývojových trendů v oblasti reklamy

Absolvent se dále vyznačuje specifickými odbornými znalostmi podle volby zaměření.
Jedná se např. o uvedené vědomosti, činnosti, schopnosti a kompetence:
–

zhotovit návrh reklamního materiálu včetně výsledného produktu

10
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na základě analýzy stávajícího stavu navrhnout optimální variantu mezioborové
spolupráce

–

připravit výtvarné podklady pro reklamní kampaň včetně podpůrných prostředků

–

stanovit míru dosažení reklamních cílů

–

navrhnout vhodné médium pro reklamu

–

zhotovit návrh na katalog včetně grafické úpravy

–

vytvářet reklamní texty a slogany

–

navrhovat reklamní pomůcky a druhy podpory prodeje

–

prezentovat reklamní kampaň zákazníkovi

–

vypracovat rozbor nákladů

–

navrhnout strategii průzkumu trhu včetně podpůrných prostředků

–

navrhnout ekonomické podklady pro reklamní kampaň

–

zhotovit samostatné grafické, fotografické a textové dílo

–

pracovat na počítači a užívat grafické programy

–

navrhnout a realizovat výstavní stánek

–

komplexně zabezpečit finanční stránku výstavy

–

připravit koncepci výstav v dlouhodobém horizontu

–

zajistit a organizovat výstavy od návrhu přes realizaci až po likvidaci a závěrečné
výtvarné i ekonomické hodnocení

–

analyzovat potřeby a požadavky klientů

–

vytvářet nabídky, sestavení kalkulace prodeje výstupů

2.2 Možnosti uplatnění absolventa
Absolventi

naleznou

uplatnění

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 vedoucí kreativity, grafičtí designéři, fotografové, reklamní textaři, v redakcích novin a
časopisů, v polygrafickém průmyslu, reklamní poradci či marketingoví odborníci. Propojení
11
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znalostí z oblasti výtvarného umění, práva, ekonomie a marketingu 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, animátoři společenských akcí, pracovníci agentáže,
samostatný pracovník zákaznického servisu, samotný odborník výtvarník reklamy, odborník
marketingu, marketingový manažer, samostatný grafický designer.

2.3 Charakteristika vzdělávacího programu

2.3.1 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 nejmodernějšíh 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
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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
nadpředmětovou 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 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
13
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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
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
kompetenci k celoživotnímu vzdělávání - protože vývoj společnosti je rychlý a přináší
takové změny, že je rozhodně třeba učit se stále, prakticky celý život
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
kompetenci ke zvládnutí zátěže – ke schopnosti a připravenosti jedince podat kvalitní a
přiměřený výkon při zátěži a nestandardních pracovních podmínkách
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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 cizích jazycích – která přináší schopnost vyjadřovat se ústně i
písemně v cizích jazycích, 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.
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. 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. Odborná složka vzdělávání ve vzdělávacím programu Reklamní tvorba se skládá
z odborných předmětů povinného základu obsahujících učivo závazné pro všechny studenty.
Povinně volitelné odborné předměty pak obsahují speciální odborné vědomosti pro čtyři
zaměření: Reklamní fotografii, Reklamní grafiku, Výstavnictví a Strategii a obchod.
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
15
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komunikačních dovedností, utvrzovat jejich smysl pro samostatnost a odpovědnost, rozvíjet
schopnost přiměřené orientace a uplatnění na trhu práce. schopnost uplatnit dovednosti, jež
získal při vzdělávání, zaujímat přínosný postoj k životním situacím, dorozumívat se,
spolupracovat s okolím, jednat demokraticky, pracovat soustředěně a řešit problémy.

2.3.2 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 zařazuje
informace do širších souvislostí a zpracovává je pomocí prostředků moderní výpočetní
techniky
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 (v zaměření
16
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Strategie a obchod i dalším světovém jazyce). Na jazykové 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 schopnost praktické aplikace získaných znalostí a dovedností při
vyjadřování k tématům zaměřených 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. Druhý jazyk (povinný pro zaměření Strategie a obchod, nepovinně volitelný
pro ostatní zaměření) připravuje studenty na komunikaci v běžných životních situacích, k
porozumění mluvenému slovu i psanému textu, přináší orientaci v reáliích příslušné jazykové
oblasti i na trhu práce a k schopnosti praktického využití znalosti cizího jazyka.
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, osvojí si znalosti technik
a materiálů charakteristických pro určitou historickou etapu, dokáže časově porovnávat
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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 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 směřujících 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 absolventu 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 progamu 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
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pravidel společenského chování, s estetikou v konkrétních aktivitách (např. oblast výstavní a
aranžérské činnosti na základě vybraných kapitol z historie estetiky). 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 všechy
předměty, v nich student vizualizuje své představy jako je Výtvarná příprava, Navrhování či
Fotografická tvorba a další předměty povinného základu i povinně volitelné odborné
předměty
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 v předmětu Figurální
kresba a ostatních výtvarně orientovaných předmětech. Všichni studenti se učí tvořit rozpočet
akcí či vizualizací nebo reklamních kampaní, dokážou pracovat s kancelářským balíčkem
Microsoft Office, především s aplikaci Microsof Office Excel, který umožňuje provádět
výpočty, analyzovat informace a spravovat seznamy v tabulkách nebo webové stránky,
studenti zaměření Strategie a obchod se učí ekonomickému myšlení, kde jsou matematické
znalosti nezbytně, dokážou si vést účetnictví, i studenti ostatních zaměření získávají
v předmětech Marketing a management a Marketingové komunikace znalosti a dovednosti
potřebné pro samostatné vedení evidence, vyhotovení daňového přiznání, přehledů pro
pojišťovny a tvorby rozpočtů.
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
zaměření Reklamní fotografie zahrnují základy optiky a principy optických přístrojů,
chemické principy a technologie analogové fotografie, historii a vývoje digitálních
technologií, stejně jako seznámení se s problematikou fyziologie vidění, charakteristiky
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světla, barevného spektra, barevných profilů a prostorů a principy analogového vs. digitálního
zachycení obrazu a jeho následného zpracování. Ve výtvarných předmětech všech zaměřeních
se studenti setkávají s kresbou přírodních a geometrických objektů, s barevnými
kompozicemi, s kresbou jednoduchých zátiší s objekty ze živé i neživé přírody, v kresbách
stylizují stromy, rostliny i zvířata, kreslí krajinu. Studenti zaměření Reklamní grafika
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
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 sportovní dny, přesuny terénem a turistiku, v prostorech školy je posilovna, 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 rozumění 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.
Velkou pozornost je ve vzdělávacím programu věnována neverbální komunikaci jako důležité
součásti komunikace obecně, estetičností neverbálního projevu a úloze pohybu při
komunikaci.
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Všeobecně vzdělávací složku vzdělávacího programu tvoří předměty společného základu
(Český jazyk – Rétorika a stylistika, Anglický jazyk, Etika, Estetika), i předměty zaměření
Strategie a obchod (Cizí jazyk II (nejčastěji španělský), sociologie)
Odborná složka vzdělávání ve vzdělávacím programu Reklamní tvorba zahrnuje odborně
teoretické předměty povinného společného základu (Dějiny výtvarné kultury, Teorie a dějiny
reklamy, Aktuální otázky reklamy, Masmédia, Marketingové komunikace, Reklamní texty,
Aplikovaná psychologie, Právo), i povinně volitelné odborné předměty pro jednotlivá
zaměření (pro Reklamní fotografii to jsou předměty Technologie, materiály a přístroje,
Přípravná kresba, Dějiny fotografie, Výpočetní technika, Aplikovaná výpočetní technika,
Fotografická tvorba – cvičení, Marketing a management, pro Reklamní grafiku to jsou
předměty Výtvarná příprava, Figurální tvorba, Navrhování, Písmo, Výtvarné techniky a
technologie, Výpočetní technika, Počítačová grafika, Marketing a management, pro
Výstavnictví to jsou předměty Výtvarná příprava, Písmo, Navrhování, Technologie,
Výpočetní technika, Počítačová grafika, Marketing a management, a pro Strategii a obchod
to jsou předměty Kreativní seminář, Marketing, Management, Ekonomie, Výtvarné techniky a
technologie v reklamní tvorbě, Účetnictví, Technika administrativy, Výpočetní technika,
Aplikovaná výpočetní technika)
Praktická složka vzdělávání ve vzdělávacím programu Reklamní tvorba se odehrává
v praktických cvičeních odborných předmětů jednotlivých zaměření a v rámci čtyřtýdenní
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. Učební
plán byl vypracován ve spolupráci s Asociací komunikačních agentur (AKA). Obsah
vzdělávání je stanoven tak, aby absolventi mohli po složení absolutoria a po krátkém
zapracování kvalifikovaně vykonávat funkce uměleckých a obchodních asistentů a následně
vedoucích příslušných oddělení.
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Součást výuky je psychologický vliv tvarů a barev, písmo, logotypy, corporate design
a identity, letáček, plakát, billboard, inzeráty, zpracování černobílé a barevné fotografie, práce
s umělým, zábleskovým a přirozeným světlem, fotografování v ateliéru i exteriéru, digitální
fotografie, práce s počítačem, formy spolupráce fotografa, grafika a zadavatele výtvarného
projektu, využití videa jako výtvarného prostředku, český jazyk jako forma výrazového
prostředku, reklamní texty, realizace výstavního prostoru aj. tedy kompletní škála všech
prostředků užívaných reklamě. Do obsahu učiva patří i praktické ukázky reklamních kampaní,
jejich rozbory a zkoumání vlivu na cílové trhy.
Učební plán je základ pro vytváření variantních oborů, které mohou v budoucnosti vznikat.
Umožňuje uspokojit poptávku po absolventech zaměřených konkrétním odborným směrem.
Na zabezpečení této oblasti se klade velký důraz.
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 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.
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Studenti, kteří vykonávají odbornou praxi na pracovištích organizací, se řídí ustanoveními
zákoníku práce, příslušnými ustanoveními zákona č. 317/2008 Sb. (úplné znění 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 týdně na pracovišti, je 35 hodin týdně.

2.3.3 Organizace výuky

Student si již při nástupu vybírá specializaci – zaměření a v důsledku toho musí povinně volit
předměty stanovené právě pro příslušné zaměření. Studenti si jako nepovinně volitelné
předměty mohou vybrat předměty v učebním plánu jiných zaměření. Vzdělávání je
realizováno formou přednášek a cvičení. 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.
Metody a formy výuky zvolí vyučující pedagog s ohledem na charakter předmětu i možnosti
školy a rámcově s nimi seznámí ředitele školy. Výběr metod a forem vzdělávací práce
vychází z charakteru obsahu vzdělávání. Každý vyučující je povinen před zahájením výuky
zveřejnit program vyučovaného předmětu, který obsahuje anotaci předmětu, požadavky
kladené na studenty v průběhu období a u zkoušky, jakož i podmínky udělení zápočtu nebo
klasifikovaného zápočtu, seznam studijní literatury.
V teoretickém vyučování převažují metody problémové, které podporují aktivitu studentů,
jejich kreativitu a invenci. Vytvářejí předpoklady pro schopnost aplikace nabytých a
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osvojených vědomostí, znalostí a dovedností při řešení samostatných úkolů v praxi a
v důsledku toho nabývání dalších znalostí a zkušeností.
V praktickém vyučování se uplatňuje individuální přístup k jednotlivým studentům s ohledem
na jejich talentové předpoklady. Vzdělávací program rozvíjí jejich osobnost, individuální
kreativitu a samostatnost při řešení výtvarných či jiných projektů a širokou pluralitu názorů.
Součástí výuky je praxe v rozsahu 2 týdnů ve druhém ročníku. Jejím cílem je prověření již
získaných znalostí a dovedností při realizaci skutečných projektů. U studentů v dálkové formě
vzdělávání může být za praxi uznána činnost v zaměstnání v oboru v současnosti nebo
v předchozím období. Potvrzení o zaměstnání (u podnikatelů čestné prohlášení) spolu
s realizovaným projektem ukazujícím schopnosti, dovednosti a znalosti studenta předloží
student v dálkové formě vzdělávání se zprávou o praxi odbornému pedagogovi a studijnímu
oddělení k rozhodnutí.
Dále pak škola organizuje jazykové a projektové soustředění (pro studenty dálkové formy
vzdělávání je účast stanovena podle obsahu pracovní náplně a jazykové kompetence). Účast
na soustředění a aktivní výstup z činnosti může být součástí klasifikace předmětů.
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 K absolutoriu jsou připuštěni
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.).
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2.3.4 Přijímání uchazečů
Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou,
splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání a úspěšné vykonání
přijímací zkoušky, pokud je v daném školním roce vyhlášena. Talentová zkouška je
nejvýraznější součástí přijímací zkoušky.
Pro 1. kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku řediteli školy do 31. května a pro
následující kola nejpozději 10 dnů před přijímacími zkouškami. Pozvánku na první kolo obdrží
uchazeč 14 dnů před začátkem přijímacích zkoušek, pro další kola 5 dnů před začátkem
přijímacích zkoušek.

Během přijímací zkoušky, pokud je uskutečněna, se prověřuje nejen talent, vědomosti a
dovednosti, ale také kreativita, invence, úroveň komunikace i schopnost pracovat za ztížených
podmínek, které při přijímací zkoušce jsou. Výsledky přijímacího řízení jsou po vyhodnocení
uveřejněny na webových stránkách školy. Současně je uchazeč nejpozději do 3 dnů
prokazatelně písemně informován o výsledku. Přijímání uchazečů ke vzdělávání se
uskutečňuje podle § 93 školského zákona
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Pracovníci právnické osoby

3.1 Pedagogičtí pracovníci

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

2

2

10

10

18

7,4

28

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

SVOŠUR,s.r.o.

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

škola

3.1.1 Počty osob

16,4

3.1.2 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
škola

SVOŠUR,s.r.o.

počet pedagogických pracovníků

kvalifikovaných
nekvalifikovaných

23
3

celkem % z celkového počtu ped.
pracovníků

88,46

21,54
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3.1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
SVOŠUR,s.r.o.

počet

zaměření

semináře

kurzy

1

další vzdělávání
pedagogických
pracovníků VOŠ
v oblasti
specifických
kompetencí

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1

VOŠ sociálně právní

3

UK, ČVUT, Ostr. univ.

doplňkové pedagogické
studium

školský management
rozšiřování aprobace
jiné (uvést jaké)

1

studium na VŠ

3.1.4 Jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků

z toho

celkem (fyzické osoby)

s odbornou kvalifikací

2

bez odborné kvalifikace

0

rodilý mluvčí

1

(dle zákona o ped. prac.)
(dle zákona o ped. prac.)

3.2 Nepedagogičtí pracovníci školy
3.1

Počty osob
fyzické osoby
celkem

přepočtení na plně
zaměstnané

4

3,05
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4 Doklady o odborném zabezpečení výuky vzdělávacího
programu

4.1 Soupis specializovaných učeben, laboratoří, ateliérů a dalších
výukových prostor odborných předmětů, popis jejich technické úrovně
a údaje o jejich počtu a kapacitě
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 uzavřena v roce 2004 na dobu neurčitou a
v roce 2006 změněna na dobu určitou do 30. 6. 2016. 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 tevizí, 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, 30 míst) s PC
- 1x výtvarný ateliér pro figurální kresbu vybavený 15 malířskými stojany, otočnou
plošinou pro model, pracovními stoly, stolky na zátiší, kreslířkými 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 výtvarný ateliér vybavený počítači Apple (60m²) pro výtvarnou přípravu,
navrhování, fotografickou tvorbu (6x počítače iMac , 1x scanner A3, 1x řezací ploter
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Mimaki CG 50 + stojan, 1x Power Mac G3 monitor + klávesnice, 1x Power mac 8500,
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 (11x
Pc s plochými monitory HP, 1x barevná kopírka A3 Canon iR 2700Cr, 1x
prosvětlovací pult profesionální, 6x stoly pracovní, 1x scanner plochý A3)
- 1x grafickou dílnu (40 m²) s grafickým tiskařským lisem, pracovními stoly, regály a
kliprámy
- 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 (70m²) vybavený zařízením za
cca 1 800 000 – Kč – velkoformátové fotoaparáty, digitální fotoaparáty, PhaseOne 25,
stativy, záblesková zařízení, počítač PC a Apple (např. velkoformátová kamera Cambo
4x5", 3 x objektiv s pevným ohniskem, kazety na planfilmy a roll-kazeta, analogové
středoformátové kamery Hasselblad a Pentagon Six s příslušenstvím, digitální
fotoaparáty Canon a Olympus, objektivy pokrývající potřebný rozsah ohniskových
vzdáleností, analogové kinofilmové kamery Nikon s příslušenstvím, objektivy Nikon a
Sigma s bajonety Nikon, světelný park: zábleskové zdroje Profoto, Broncolor,
Compactron, vše s příslušenstvím, žárovkové zdroje B.I.G., stativy a stojany
Manfrotto, expozimety a flashmetery Lunasix a Seconic, externí disky Western
Digital, dataprojektor Acer)
- 1x fotografickou laboratoř (pozitivní) s cca 15 místy – retušovací pult, prosvětlovací
stůl
- 1x fotografickou laboratoř (negativní)a přípravnou místnost fotog. 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
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přístoje 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

–

6 x data projektor

–

1x kombinované digitální kopírovací zařízení – IR 2570Ci

–

1x kombinované digitální kopírovací zařízení – IR C 4080

–

5x DVD přehrávač

–

3x televizor

–

video

–

digitální videokameru Sonny

–

10x tiskárna

–

5x scanner

–

71 počítačů PC, Apple

–

(Adobe Creative Suite ,Adobe Creative Suite II, Adobe Creative III, MS Ofice 2003,
MS Office 2007, Spirit 3D, ATF 6.5, Maya 3D PL, Premier, Blender)

–

řezací plotr s příslušným programem

–

fax

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 páteřní části 1Gb/s, ostatní větve
100MB/s. Přenosné počítače se připojují do sítě pomocí dvou WiFi přípojných míst 802.11g.
Internet – pevné připojení od 1. 6. 2012 s maximální rychlosti 25+5Mbit/s.
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Webová prezentace – škola má vlastní webovou stránku, vyučující si mohou nechat zřídit
školní e-mailové schránky.
Plán pro rok 2012/2013
- Obnova hardware vybavení – středně rozsáhlý upgrade počítačů v nejstarší učebně
výpočetní techniky.
- Optimalizace vnitřní počítačové sítě – zvýšení průchodnosti, upgrade aktivních prvků.
- Zvážení možností upgrade/změny připojení k Internetu.

4.2 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.

4.3 Záměr rozvoje a odůvodnění vzdělávacího programu, podmínky
pro hodnocení a zabezpečení kvality vzdělávacího programu

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.
Škola je garantem dvou soutěží
1.

Orange Factory Web Cup – soutěž středních škol o uživatelsky nejvstřícnější
webové stránky

2.

Orange Factory Communication Cup – ve spolupráci s M.I.P. Group – soutěž
středních škol o nejlepší tištěné propagační materiály
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4.5 Spolupráce s odbornou praxí a dalšími právnickými osobami, s
vysokými a vyššími odbornými školami včetně spolupráce se
zahraničními subjekty

4.5.1 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
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Kartografie PRAHA, A.S.
1/realizace akviziční a kreativní strategie
2/monitoring trhu
3/průzkum obchodních jednotek
4/ověřování vlivu stávajícího grafického designu map na prodejnost
5/návrh podpůrných prostředků prodeje – výroba modelu
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
Znojmo Znovín
komunikační projekt – návrh viněty pro novou řadu vín včetně marketingové strategie prodeje
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)
BG Technik, c.s. a.s. odd. Honda Power Equipment
účast na reklamních projektech firmy
Print Design & Production s.r.o.
1/realizace školních novin Orange Factory News
2/předtisková příprava
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.
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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 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

Nemocnice Motol
výzdoba interiérů, především dětských oddělení s těžkými pacienty – dlouhodobá spolupráce
od roku 2005 (Stromy pro Motol, Zvířátka pro Motol…)
ProFem o.p.s. – konzultační středisko pro ženské projekty
Návrh a realizace plakátů na téma Domácí násilí 2006/2007 studenti i pedagogové školy
angažovali v projektu zaměřeném proti domácímu násilí, viz příloha
Spolupráce s radnicí Praha 11
1/tvorba návrhů a konečného výtvarného řešení nevyužitých ploch v oblasti Prahy 11
2/návrhy sloganů
3/spolupráce při realizaci návrhů
4/zpracování podkladů pro kalkulace nákladů
5/ návrhy na obálku časopisu Klíč
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Schola Pragensis
1/realizace soutěže Orange Factory Web Cup ve spolupráci s Magistrátem hlavního města
Prahy – soutěž středních škol o uživatelsky nejvstřícnější webové stránky
2/pomoc při organizaci soutěže Schola Pragensis
HC Sparta
spolupráce od roku 2009 při vytváření nové klubové kultury a identifikaci příznivců klubu
s novými hodnotami a rituály, oživení stávající marketingové aktivity
zpracování manuálu firemního stylu a užití značky s využitím nových motivačních nápadů
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
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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.
Národní muzeem fotografie v Jindřichově Hradci
spolupráce zejména při vytváření programů a organizování dílen věnovaných jak
alternativním historickým technikám, tak studiové fotografické tvorbě (v některých případech
se studenti Sukromé vyšší odborné školy umění a reklamy, s.r.o. aktivně účastní jako asistenti,
či demonstrátoři – viz např. nedávný kurz pořádaný NMF pro studenty Střední odborné a
umělecké školy keramické v Bechyni).
Institut digitální fotografie v Prazes
spolupráce při vytváření workshopů digitálnímu designu fotografií (MgA. Marian Beneš) a
věnovaných studiové fotografii s orientací na produktovou oblast (Vojtěchovský).
Kulturní centrum Zahrada
spolupráce na výzdobě šedých ploch Jižního Města s využitím návrhů studentů pro radnici
Městské části Praha 11.
FOMA BOHEMIA, spol. s r.o.
spolupráce na kalendáři pro rok 20011 a tvorbě známky.
časopis o překonávání bariér MŮŽEŠ
spolupráce nad tématem absolventské práce školního roku 2008-2009 Jsem starý – a jsem
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
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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

4.5.2 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.
Fakulta uměni a designu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 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.
Společné cesty na měsíc fotografie v Bratislavě
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
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Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, katedra kulturologie
spolupráci s katedrou Kulturologie FF UK zejména v otázkách souvisejících s vazbami vývoje
zobrazování (respektive moderních mechanických médií) na utváření vizuální kultury
závěrečného století druhého tisíciletí a na počátku tisíciletí třetího
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).
AVU
Dlouhodobá spolupráce s Akademií Výtvarných Umění v Praze, kde se několikrát do roka
účastníme se studenty exkurzí v grafických dílnách AVU. Pod vedením odborníků (M.
Růžička, M.Pesh, P. Fiala) mohou studenti shlédnout a sami vyzkoušet techniku serigrafie,
litografie i klasických grafických technik tisku z hloubky. Grafické dílny AVU patří mezi
nejlépe vybavené pracoviště tohoto typu u nás.
VŠE Praha
externí spolupráce s některými pedagogy VŠE při absolutoriu. Ing David Šimák, externí
spolupracovník, vedoucí absolventské práce ve školním roce 2007 – 2008, Ing Petr Vymětal,
externí spolupracovník, oponent absolventských prací ve školním roce 2006 –
2007
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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
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,
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Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání

5.1 Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů

5.1.1 denní vzdělávání
škola

VOŠ

počet
tříd / skupin

počet
žáků / studentů

12

144

5.1.2 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
-

přerušili vzdělávání: 11
nastoupili po přerušení vzdělávání: 3
sami ukončili vzdělávání: 5
vyloučeni ze školy: 13
nepostoupili do vyššího ročníku: 7
z toho nebylo povoleno opakování: 0
přestoupili z jiné školy: 1
přestoupili na jinou školu: 1
jiný důvod změny (uveďte jaký): 0

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

SVOŠUR,s.r.o.

průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu
12

průměrný počet
žáků / studentů na učitele
9,25
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5.5

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

SVOŠUR
,s.r.o.

Jihočeský

škola

kraj

5.3 Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji

počet
žáků/studentů
celkem

6

1

1

0

4

4

0

1

2

4

35

2

1

61

z toho nově přijatí

2

1

1

0

0

1

0

1

0

2

20

0

0

28

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů

počet studentů, kteří konali zkoušku
z toho konali zkoušku opakovaně
počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke
zkoušce v řádném termínu
prospěl s vyznamenáním
počet studentů, kteří byli
hodnoceni :

prospěl
neprospěl

vzdělávání
při zaměstnání

denní
vzdělávání

absolutoria

SVOŠUR,s.
r.o

denní vzdělávání

33

0

5

0

15

0

8

0

16

0

9

0
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(denní vzdělávání)

počet přihlášek celkem

Reklamní
tvorba 82-41N/005

Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2011/20112

skupina
oborů vzdělání
kód, název

5.7

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

106

počet kol přijímacího řízení
celkem

3

počet přijatých celkem

78

z toho v 1.kole

51

z toho ve 2.kole

13

z toho v dalších kolech

13

z toho na odvolání

1

počet nepřijatých celkem

14

počet volných míst po přijímacím řízení
(obor, počet míst)

obor: Reklamní tvorba

0

obor:

0

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok
2011/2012

0

5.8 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Ve školním roce 2011/2012 studovalo ve škole celkem 7 cizinců. Z toho:
Republika Kazachstán

2x

Slovenská republika

1x

Ruská federace

2x

Ukrajina

2x
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5.9 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.

5.10 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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5.11 Ověřování výsledků vzdělávání
Sledujeme výsledky studentů v různých výtvarných soutěžích a to nejen v rámci školství, ale
a to hlavně, v oblasti reálných zakázek.

5.12 Vzdělávací programy VOŠ

Vzdělávací program Reklamní tvorba 82-41-N/12 byl akreditován s účinností od 1. 9. 2010
do 31. 8. 2016

5.13 Umístění v soutěžích

1. místo v soutěži Magistrátu hl. m. Prahy na vytvoření reklamního plakátu k akci Schola
Pragensis 2012 obsadil student 2. ročníku zaměření Reklamní grafiky Kamil Fišer 2.G
2. místo v národním kole soutěže Young? Creative? Chevrolet! 2012 - Vojtěch Zikmunda a
Jitka Vycpálková 1.F
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6 Rozbor hospodaření školy ze státních dotací za školní rok
2011 - 2012
Úvod
Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy, s.r.o. (dále jen SVOŠUR) se sídlem 14800
Praha 4, Pošepného nám. IČ 26769051, byla zřízena jako společnost s ručením 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 STEREO.
Dotace je vedena na samostatných analytických účtech a dále je označena podle jednotlivých
druhů čerpání.

Výroční zpráva o hospodaření
Soukromé vyšší odborné školy umění a reklamy, s.r.o.
za rok 2011

Obchodní jméno: Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy, s. r. o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce
číslo 92455I
Identifikační číslo: 26 76 90 51
Sídlo: Pošepného náměstí čp. 2022, Praha 4, PSČ 148 00
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět činnosti: v platném znění

poskytování vyššího odborného vzdělávání podle školského zákona

-

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně
lektorské činnosti

-

výchova a mimoškolní vzdělávání

Datum vzniku obchodní společnosti: 26. 4. 2003
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Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Celkové hospodaření školy skončilo v roce 2011 ziskem 13 772,44 Kč po zdanění. Zisk bude
použit pro další potřebu školy, a proto byl převeden do ostatních kapitálových fondů.

Výnosy
Celkové výnosy v roce 2011 dosáhly 13 880 471,25 Kč. Výnosy jsou oproti minulému
období nižší, vzhledem k poklesu počtu studentů.
Z uvedené částky tvoří dotace 10 158 000,- Kč. Dotace byla čerpána v souladu s příslušnými
předpisy a její vyúčtování bylo provedeno 31. 12. 2011. Účelovou dotací škola neměla
žádnou. Též byla vyúčtována dotace k 31. 8. 2011 za školní rok 2010 – 2011, kterou tvořily
finanční prostředky poskytnuté na provoz školy v období od 1.9.2010 – 31.8.2011.
Druhým nejvýznamnějším příjmem pro školu bylo školné v celkové výši 3 244 450,- Kč.
Přínosné byly pro školu i další poskytované služby. Jedná se o různé kurzy a pomocné služby
poskytované studentům. Společnost měla příjem 54 300,-Kč za přijímací a další (opakované)
zkoušky, Za kurzy činily příjmy 24 900,- Kč a za ostatní služby celkem 371 454,- Kč. Škola
měla též drobné příjmy např. bankovní úroky atd.
Příjmy za rok 2011 zabezpečily činnost školy. Jejich čerpání škola prováděla v souladu se
zásadou opatrnosti. Finanční plán školy, byl pro rok 2011 zaměřen na vyrovnané hospodaření.
Finanční stabilita vytváří dobré podmínky pro další rozvoj činnost školy.

Náklady
Celkové náklady dosáhly v roce 2011 výše 13 866 698, 81 Kč.

Neinvestiční náklady
Spotřeba materiálu činila 1 152 838,50 Kč, v tom bylo na materiálu hrazeno z dotace
274 712,93 Kč, jedná se o režijní materiál, kancelářské potřeby, PC materiál, fotomateriál,
železářské potřeby, tonery, odbornou literaturu, barvy, papír, elektromateriál atd. Mimo dotaci
byly náklady vynaloženy na drobný hmotný majetek za 275 483,-Kč, v převážné míře se
jedná o osobní počítače a školní nábytek, dále do této skupiny patří i pohonné hmoty ve výši
73 799,- Kč.
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Celkem škola vynaložila na energie 343 474,62 Kč, v tom bylo hrazeno z dotace teplo ve výši
164 529,66 Kč, elektrická energie ve výši 66 294,- Kč a plyn 7 593.- Kč. Mimo dotaci byla
hrazena elektrická energii ve výši 111 672,43 Kč, teplo 38 749,53 Kč a plyn 3 200,-Kč. Za
vodné zaplatila škola celkem 67 703,01 Kč, v tom z dotace 28 016,37 Kč
Za opravy škola zaplatila 50 866,-Kč. Náklady na cestovné činí 214 798,-Kč v tom dotace
224,-Kč. Náklady na reprezentaci činí 60 447,-Kč, jedná se o náklady spojené se zahájením
školního roku, zkouškovým obdobím, ukončení školního roku atd. U těchto položek nebyly
prostředky použity z dotace.
Rozhodující část výdajů tvoří služby spojené se zabezpečením výuky. Jejich celková částka
činí 3 047 339,55 Kč. Tato celková částka je oproti předchozímu roku nižší. Součástí služeb
je pronájem odborných učeben a kabinetů, za který škola zaplatila MČ Praha 11 a ZŠ Praha
11 celkem 1 285 621,43 Kč, v tom činí úhrada z dotace 1 157 870,86 Kč. Celkem nájemné
oproti předchozímu období mírně vzrostlo. Dále škola hradila s prostředků školy nájem
kopírovacího stroje v celkové výši 90 300,-Kč. Poštovné činilo 5 862,- Kč, z dotace bylo
hrazeno 3 616,-Kč, Telefonní poplatky celkem činí 107 884,75 Kč v tom bylo hrazeno
z dotace 12 659,87 Kč. Externí přednášky tvoří další skupinu nákladů za služby. Celkem bylo
vynaloženo 317 200,- Kč, v tom dotace 165 600,- Kč. Ostatní služby činí 1 240 441,37 Kč
v tom dotace bylo hrazeno z dotace 667 490,31 Kč. Zde se jedná v převážné míře o služby
internetu, svoz a zneškodnění odpadu, fotopráce, kopírování, přípravu a realizaci výtvarných
návrhů, školení atd. Další významné položky u služeb tvoří ve výši ostatní provozní náklady,
odpisy dlouhodobého majetku, daň z příjmu atd.
Stabilně vysokou položku tvoří mzdové náklady, které dosáhly celkové výše 6 738 757,-Kč
zákonné pojištění (zdravotní a sociální pojištění) činí 1 948 022,-Kč. Obě uvedené položky
byly hrazeny převážně z dotace. Malá část byla hrazena z ostatních prostředků školy.
K dalším nákladům patří zákonné sociální náklady ve výši 23 766,-Kč, ostatní daně a
poplatky celkem 4 320,- Kč, ostatní provozní náklady celkem 26 652,-Kč, odpisy nehmotného
a hmotného majetku celkem 151 879,-Kč, ostatní finanční náklady ve výši 18 877,82 Kč a
daň z příjmu z běžné činnosti 7 790,-Kč
Výši nákladů lze hodnotit kladně, škola i přes růst cen jednotlivých druhů energií, služeb a
materiálu udržela jejich výši v relaci předchozích let, při porovnání k poklesu počtu studentů.
Státní dotace byla řádně vyúčtována a čerpána podle předpisů. Dotace byla vedena na
samostatných analytických účtech. Dotace byla využita na nákup materiálu, na energie,
spotřebu neskladovaných dodávek, úhradu nájemného pro MČ Praha 11 a ZŠ, poštovné,
telefonní poplatky, mzdy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění a ostatní služby.
Jednotlivé dotační doklady jsou vedle vlastních analytických účtů, samostatně značeny
v rámci členění podle druhových skupin.
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Investiční náklady
Škola v roce 2011 neměla žádné investiční výdaje.

Celkové zhodnocení hospodaření školy
Škola v roce 2011 měla zisk ve výši
vyrovnané hospodaření školy.

13 772,44 Kč po zdanění. Výše zisku ukazuje na

Informace o výsledcích kontrol
Audit Korrekt, s.r.o. předmět kontroly – audit podle nařízení vlády s výrokem bez výhrad
Pražská správa sociálního zabezpečení – kontrola odvodu a výše pojistného na sociální
zabezpečení, důchodové pojištění a na státní politiku zaměstnanosti – bez závad

Závěr
Hospodaření Soukromé vyšší odborné školy umění a reklamy, s.r.o. bylo po celé období roku
2011 vyrovnané. Škola věnovala finanční prostředky na přípravu výuky a vybavení
odborných učeben, které souvisí s rozvojem výchovy a vzdělání studentů.
Finanční prostředky byly řádně použity na provoz školy a nebyly poskytovány jiným
právnickým nebo fyzickým osobám.
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Rozbor hospodaření školy se státní dotací za školní rok 2011 - 2012

Úvod
Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy, s.r.o. (dále jen SVOŠUR) se sídlem
14800 Praha 4, Pošepného nám. IČ 26769051, byla zřízena jako společnost s ručením
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 STEREO. Dotace je vedena na samostatných analytických účtech a dále je označena
podle jednotlivých druhů čerpání.

Rozbor hospodaření s dotací
Čl. 1
Ve školním roce 2011 – 2012 činil celkový průměrný počet studentů 138.
Celková dotace činila za uvedený školní rok 9 494 000,- Kč. Na mzdových prostředcích
bylo z dotace použito celkem 5 777 077,- Kč, na zákonné pojištění 1 647 642,- Kč a na ostatní
neinvestiční výdaje celkem 2 069 281,-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
305 023,- Kč, na služby pošt ve výši 2 797,- Kč, a na služby telekomunikací 14 869,- Kč.
Náklady dále tvoří programové vybavení za 2140,- Kč, nájemné ve výši 742 874,- Kč, jedná
se o nájem části školy a učeben, který je ve stoprocentní výši hrazen Městské části Prahy 11 a
ZŠ. Dotace byla též použita na opravy ve výši 17 284,- Kč a cestovné 288,-Kč.
Ostatní jiné náklady ve výši 984 006,- Kč lze rozdělit do dvou skupin. Jedná se o náklady
spojené s nákupem materiálu - kancelářské potřeby, režijní materiál, materiál k osobním
počítačům, odbornou literaturu, fotomateriál atd. Do druhé skupiny patří služby, zde se
zejména jedná o úklidové práce, výuku externích lektorů (př. právník) odborných předmětů,
které nelze pokrýt celým pracovním úvazkem, kopírování, fotopráce atd.
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Čerpání finančních prostředků a jejich vedení nebylo ovlivněno žádnými významnými
skutečnosti, které by bylo nutné v rozboru uvést.

Čl. 2
Počet 138 studentů, který se v podstatě nezměnil, odpovídá průměrnému počtu
zaměstnanců. Přepočtený počet pracovníků činí 17 v tom je 14 pedagogických
pracovníků a 3 ostatní pracovníci. Dotace byla použita na krytí mzdových nákladů
z 92 %. Přímé náklady na vzdělání na jednoho studenta činí 68 797,-Kč/osoba, u mezd
41 863,-Kč/osoba a u ostatních neinvestičních nákladů činí 14 995,- Kč/osoba, další
potřebné zdroje byly hrazeny z dalších příjmů školy. Mzdové prostředky použité z
dotace na zaměstnance činí 339 828,-Kč/osoba. U pedagogických pracovníků 361 490,Kč/osoba a u nepedagogických pracovníků 238 741,- Kč/osoba.
Výkonnostní ukazatele odpovídají finančnímu plánu školy a daným ukazatelům.

Kontrolní činnost a další informace
Čl. 3
V roce 2012 byl proveden audit hospodaření školy za rok 2011 (zpráva z auditu byla
předána). Audit provedla společnost AUDIT KORREKT, s.r.o., Tavolníkova 2013/II, Praha
4. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady a hospodaření školy bylo schváleno bez výhrad.
Pražská správa sociálního zabezpečení provedla v lednu 2012 kontrolu nemocenského
pojištění, odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a plnění úkolů v důchodovém pojištění. Výsledek kontroly – bez závad.
V SVOŠUR byla v souladu zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 29 a 30, byla k
31.12.2011 provedena inventarizace veškerého majetku a závazků. Provádění inventarizace
bylo vymezeno směrnicí ředitelky školy. Zpráva o výsledku inventarizace konstatuje, že ve
škole nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetním stavem a skutečně zjištěným.
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Údaje o vyúčtování dotace soukromé škole a školskému zařízení
ve školním roce 2011/2012

ř.

Ukazatel

v Kč

1

Poskytnutá dotace

9 494 000

2
3

Použitá dotace, v tom:

9 494 000

Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem

5 777 077

4

v tom: a) platy

3 941 372

5
6

b) OON

1 835 705

Odvody na zákonné pojistné

1 647 642

7

Ostatní neinvestiční výdaje celkem, z toho:

2 069 281

8
9

učebnice a učební pomůcky

10

služby pošt

11
12

služby telekomunikací

13

programové vybavení

14
15

nájemné*

16
17
18
19

nákup vody, paliv, energie

0
305 023
2 797
14 869

DVPP

opravy a udržování

0
2 140
742 874
17 284

cestovné
výdaje spojené s rehabilitací ( u spec. škol a
zařízení)
ostatní, jiné

288
0
984 006

Rozdíl ř. 1- 2

0

*) s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1.1. 1997

Vypracoval: Dr. O. Zmítko

Schválil: Mgr. A.Čapková

Telefon: 602 374 932

Datum:
8.10.2012
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Zpracovatel :
186/2005-44

Příloha č. 2 k osnově č.j. 20

Ukazatele nákladovosti ve školním roce 2011/2012
Druh školy nebo druh a typ školského zařízení:
Ukazatel
Čerpání dotace celkem
z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON)
v tom: na pedagogické pracovníky
na nepedagogické pracovníky
ONIV
z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby
Přepočtený počet jednotek výkonu
Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu
Mzdové náklady na jednotku výkonu
ONIV na jednotku výkonu
Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na
jednotku výkonu
Přepočtený počet zaměstnanců
v tom: pedagogičtí pracovníci
nepedagogičtí pracovníci
Mzdové prostředky na zaměstnance
Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka
Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka

Řádek
číslo
1

Použitá
dotace

Jednotka

Kč
9 494 000
2
5 777 077
Kč
2a
5 060 854
Kč
2b
716 223
Kč
3
2 069 281
Kč
3a
0
Kč
Použitá dotace na jednotku výkonu
4
138 osoba
ř.1/ř.4
68 797 Kč/osoba
ř.2/ř.4
41 863 Kč/osoba
ř.3/ř.4
14 995 Kč/osoba
ř.3a/ř.4
0 Kč/osoba
Mzdové prostředky na
zaměstnance*)
5
17 osoba
5a
14 osoba
5b
3 osoba
ř.2/ř.5
339 828 Kč/osoba
ř.2a/ř.5a
361 490 Kč/osoba
ř.2b/ř.5b
238 741 Kč/osoba

Vysvětlivky:
Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko
Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky
podle skutečného stavu ve sledovaném školním roce
*) Právnická osoba uvede výši použité dotace na výdaje vyplývající z pracovněprávních vztahů.

Vypracoval: Dr. O. Zmítko
Čapková
Telefon: 602 374 932

Schválil: Mgr. A.
Datum: 8. 10. 2012
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Údaje o vyúčtování dotace soukromé škole a školskému zařízení
ve školním roce 2011/2012

ř.

Ukazatel

v Kč

1

Poskytnutá dotace

9 494 000

2
3

Použitá dotace, v tom:

9 494 000

Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem

5 777 077

4

v tom: a) platy

3 941 372

5
6

b) OON

1 835 705

Odvody na zákonné pojistné

1 647 642

7

Ostatní neinvestiční výdaje celkem, z toho:

2 069 281

8
9

učebnice a učební pomůcky

10

služby pošt

11
12

služby telekomunikací

13

programové vybavení

14
15

nájemné*

16
17
18
19

nákup vody, paliv, energie

0
305 023
2 797
14 869

DVPP

opravy a udržování

0
2 140
742 874
17 284

cestovné
výdaje spojené s rehabilitací ( u spec. škol a
zařízení)
ostatní, jiné

288
0
984 006

Rozdíl ř. 1- 2

0

*) s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1.1. 1997

Vypracoval: Dr. O. Zmítko

Schválil: Mgr. A.Čapková

Telefon: 602 374 932

Datum:
8.10.2012
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Přílohy

7.1 Schválení výroční zprávy
Výroční zpráva byla dne 10. 10. 2012 projednána a schválena školskou radou
v souladu s §168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Členové školské rady projednali Výroční zprávu o činnosti a hospodaření a
schválili ji bez výhrad.
Školská rada doporučuje ředitelce školy i nadále spolupracovat se Studentskou
radou SVOŠUR jako poradním orgánem vedení školy.

Zapsal Dr. Otakar Zmitko
V Praze dne 10. 10. 2012

Dr. Otakar Zmitko

Praze dne 11. 10. 2012

Emil Drahoš

PaedDr. Marcela Petříková

ředitelka školy:
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7.2 Vyjádření profesních sdružení a právnických osob, absolventské
práce
Prohlášení o spolupráci s firmou M.I.P. Group
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Prohlášení o spolupráci s Fakultou umění a designu University Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
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Spolupráce s Gordon Institute of Tafe, School of Art
Design & ICTv Austrálii
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7.3 Rozhodnutí MŠMT
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7.4 Soutěže

BigBoard

Stanislav Janů 3.V, realizovaný BigBoard k propagaci školy
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Novoročenky
Kamil Fišer 2.G, realizovaná novoročenka školy

Kamil Fišer 2.G, realizovaná novoročenka pro Černošice
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Vítězové národního kola soutěže Young? Creative? Chevrolet!
2012
2. místo: Vojtěch Zikmunda a Jitka Vycpálková (atelier Fotografie)

66

Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy
148 00, Praha 4, Pošepného nám. 2022

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

Vítězný plakát pro veletrh pražského školství Schola Pragensis 2012,
Kamil Fišer, 2. G
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Reklamní agentura Kristian
Česká filharmonie, Kamil Fišer 2.G
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7.5 Reklama Polygraf 2012
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7.6 Přijímací Workshop

70

Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy
148 00, Praha 4, Pošepného nám. 2022

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

71

Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy
148 00, Praha 4, Pošepného nám. 2022

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

7.7 Z absolventských prací studentů
Jiří Ries 3.V
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Potisk trička
Jan Mikulec 3.G
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Martin Wagner, 3.G
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Martin Kraus 3.G
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Ondřej Vlach, 3.G

Jana Bartáková, 3.G
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Ilona Korešová, 3.G

Michal Turbák 3.G
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Lucie Zavřelová, 3.G

Martin Kraus 3.G
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Jaroslav Jahelka, 3.V
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Anežka Lebarová, 3.F
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Petr Maršík, 3.V

Barbora Faiglová, 3.F
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