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1. Charakteristika školy 

 

 
1.1. Údaje o škole 

 
Název školy:    

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, 

s.r.o. 

 

Adresa školy: 

Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 

 

IČO:     25862391 

 

IZO:     150 004 516 

 

Identifikátor právnické osoby: 650 003 551 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

 

Statutární orgán: 

 

Jednatel:   Ing. Jaroslav Prokop 

    Za Podjezdem 1154/19 

    725 25 Polanka nad Odrou 

 

Jednatel:   Ing. Lenka Stehlíková 

    K Vydralinám 1228 

    725 25 Polanka nad Odrou 

 

Ředitel školy:   Ing. Jaroslav Prokop 

 

Zástupce ředitele 

pro všeobecné předměty:   Ing. Lenka Stehlíková 

 

Zástupce ředitele  

pro uměleckou činnost:      Ing.Marek Břuska 

 

Školská rada:                   Ing.Lenka Stehlíková, Mgr. Aleš Vavrečka, Romana Smetana 

 

1.2. Kontakty 

 

Telefon:   595 782 930 

Fax:    595 782 930 

Email:          aveart@aveart.cz 

 

www:    www.aveart.cz 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:aveart@aveart.cz
http://www.aveart.cz/


AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola                     Výroční zpráva 2017/2018 

a Základní umělecká škola, s.r.o. 

1.3. Zařazení do sítě škol, studijní obory ve školním roce 2017/2018 

 

Naše činnosti 

Škola zajišťuje základní, středoškolský a další stupeň uměleckého vzdělávání. Svoji 

činnost zahájila v roce 2002 pouze jako střední škola se 3 maturitními obory. V současné 

době působí v Moravskoslezském kraji jako základní škola s výtvarným oborem a střední 

škola se šesti maturitními obory: Interiérový designér, Grafický design, Design 
užitkových výrobků, Průmyslový design, Umělecké kovářství, Motion design.   

Zároveň má škola významné působení v oblasti dalšího vzdělávání, prostřednictvím 

kterého každoročně realizuje vzdělávací kurzy v rozsahu 250 – 300 výukových hodin dle 

typu rekvalifikačního kurzu: Interiérový designér, Zahradní návrhář, Grafický designér, 
Keramická tvorba v praxi, Umělecký kovář, Motion design. 

Ve škole působí 30 pedagogických pracovníků a kapacita školy u středoškolského 

vzdělávání je nastavena na 120 žáků. Škola vzhledem ke své velikosti je spíše rodinného 

typu, kde se pedagogové a žáci navzájem znají, k čemuž přispívá snadnější komunikace, 
důvěra a celkové přátelské školní prostředí. 

Přednosti školy 

 Spolupráce s firemním prostředím dle oborů. 

 Nejmodernější vybavení odborných učeben školy s technologiemi odpovídajícími 

firemnímu prostředí, což přispívá ke snadnějšímu vstupu mladých lidí na trh práce. 

 Účast na soutěžích (např. Studentský design, Mobitex, Kovářské soutěže, Velux, 

Kalendář roku ČR, Oscar, Figura). 

 Uskutečňování výtvarných plenérů (i v období prázdnin). 

 Nabídka vlastní výstavní činnosti žáků a pedagogických pracovníků. 

 Prezentace prací žáků ve městech (kovářské sochy umístěné na zámku v Kuníně, na 

náměstí Jubilejní kolonie v Ostravě, kovářské rozcestníky ve městě Příbor, kovářské 

orientační tabule ve městě Příbor, socha sv. Sarkandera umístěná na náměstí města 

Příbor, řezbářské sochy umístěné v ZOO Ostrava a v Dolní Poustevně, výmalba zdi 

dětských hřištích v Ostravě a další). 

 Zapojení do mezinárodních odborných mobilit žáků a pedagogických pracovníků. 

 Mezinárodní spolupráce v oblasti uměleckého vzdělávání. 

 Zajištění odborné praxe ve firmách. 

 Směřování žáků k sociálnímu cítění. Vytváření uměleckých prací pro dražby, které 

realizuje škola od roku 2004 a výtěžek je věnován vybrané skupině potřebným pro 

daný rok – Klub cystické fibrózy, Dětské psychiatrické oddělení FN Ostrava, Nadace 
Krtek, organizace Bez mámy atd. Celkem vydraženo 1 043 344,-Kč.  

Řada absolventů školy studuje v prestižních ateliérech na univerzitách a akademiích. 

Výtvarná příprava na naší škole je natolik univerzální, že se studenti často rozhodnou i 

pro další odlišný výtvarný obor, než u nás vystudovali a s úspěchem pokračují v jiné 

specializaci na vysoké škole. Velmi úzká spolupráce na mnoha projektech je realizována s 

Pedagogickou fakultou v Ostravě, slibně se též začíná rozvíjet těsná spolupráce s 

Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě. Hlavním pedagogickým 

krédem vyučujících je vzdělat a vychovat absolventa samostatně myslícího a osobitě 

tvořícího, jenž se uplatní v dalším studiu, hlavně však v praxi. 

Škola nabízí výuku anglického jazyka. Vytváří žákům solidní sociální zázemí formou 

internátního ubytování v Domově mládeže na Krakowské ulici v Ostravě – Hrabůvce a na 

internátě Vítkovické střední průmyslové školy a gymnázia a stravování ve školní jídelně 

této školy. 
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Škola již od roku 2005 realizuje mezinárodní odborné mobility a další formy mezinárodní 

spolupráce. Na základě této činnosti byl škole Domem zahraniční spolupráce 

udělen Certifikát Erasmus+ v odborném vzdělávání na období od 1. 1. 2017 do 

31. 12. 2020. Certifikát uznává provozní kapacitu školy řídit vysoce kvalitní projekty 

odborné mobility. 

 
Základní umělecká škola 

 

Základní škola je zaměřena na odpolední výuku v rámci oboru Výtvarná příprava. Žáci se 

seznamují s výtvarnými technikami prostřednictvím kreativní tvorby, které vychází 

z kvalitního vzdělávacího programu vypracovaného vlastními pedagogickými pracovníky 

v roce 2009. Hlavním cílem školy je zajištění kvalifikovaného pedagogického pracovníka, 

který zároveň vykonává vlastní uměleckou tvorbu. Současně je kladen důraz na 

individuální tvorbu žáků, která je zajištěna omezenou kapacitou třídy. 
Obor je určen pro všechny žáky od věku 5 let, kteří mají zájem o výtvarné umění. Naším cílem je 
rozvíjet kreativitu a tvořivost dětí. Učí se vnímat své výtvarné cítění a pracovat se svými nápady, 
které dále prohlubují. Výtvarné umění také nenápadně procvičuje fantazii, pozornost i 
koncentraci. 

Vedle osobního růstu nabízíme dětem nepřeberné množství výtvarných přístupů a metod. 
Vyučujeme kresbu, malbu, grafiku, modelování, ale také se zabýváme objektovou tvorbou, pod 
čímž si můžete představit různé trojrozměrné objekty - loutky a jiné. Věnujeme se také moderní 
akční tvorbě, kdy si děti zakouší akci (pohyb), který se stává součástí umění. 

Žáci, kteří chtějí navázat na střední školu s uměleckým zaměřením, se mohou domluvit na 
individuální výukový plán, zaměřený na vybraný výtvarný obor a požadavky výběrového řízení. 

Hodinová dotace pro výtvarný obor činí tří vyučovací hodiny týdně.  
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Obory vzdělání podle klasifikace – výpis  správního řízení č.j. :17 241/201-21 

 

 

1. 82-41-M/04 Průmyslový design 

 denní forma vzdělávání    délka studia 4 r. 0 měs. 

   

 

2. 82-41-M/05 Grafický design ( motion design) 

 denní forma vzdělávání    délka studia 4 r. 0 měs. 

 

 

3. 82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů 

 studium denní     délka studia 4 r. 0 měs. 

 

4.     82-41-M/10  Řezbářství 

          studium denní     délka studia 4 r. 0 měs.¨ 

 

5.     82-41-M/11 Design interiéru 

           studium denní     délka studia 4 r. 0 měs. 

  

6.       82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu  

           studium denní     délka studia 4 r. 0 měs 
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Galerie – studijní obory 

PRŮMYSLOVÝ DESIGN 

(82-41-M/04) 

Profesionální výstupy k jednotlivé i sériové výrobě produktu.  

2D výstupy: skice, konstrukční výkresy, projektové plakáty, potisky a barevné 
kombinace produktu 

3D výstupy: softwarové modely, 3D animace, reálné prototypy produktu 

Absolvent oboru průmyslový design je připraven uplatnit se v širokém spektru činností 

tvarování produktů průmyslového odvětví. Uplatní se především jako designér a 

realizátor modelů a prototypů-výrobků spotřebního a průmyslového charakteru. 

Odpovídající činnost může vykonávat samostatně, nebo v designérských ateliérech a 

vývojových pracovištích firem (velkých, středních i malých rodinných) zabývajících se 

designem případně i výrobou produktů různého sortimentu. Žák projde během čtyřletého 

studia celým designérským procesem vývoje nového výrobku. Od počáteční kresebné 

studie přes 3D vizualizaci a projektovou dokumentaci až k samotné výrobě modelu či 
prototypu. 

Obor průmyslový design disponuje specializovaným pracovištěm - designstudio, jenž je 

vybaveno adekvátním profesionálním hardwarem i softwarem (3D projektování). 

Součástí odborné učebny je 3D tiskárna a 3D scanner. Obor má k dispozici nově 

vybavenou dřevodílnu, kovodílnu a modelářskou dílnu opatřenou profesionální  3D CNC 

frézkou. Žáci vyšších ročníků spolupracují s výrobci známých českých značek jako je 
TONAK, MM Cité, FORM design, atp. 

Vedoucí oboru: Mgr.art.  Martin Růžička  
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GRAFICKÝ DESIGN 

(82-41-M/05) 

 

Firemní identita (loga, tiskoviny, reklamní předměty…), webdesign, obalový 
design, piktogramy, typografie, kniha, ilustrace a volná tvorba    

Je zaměřen nejen na propagační, ale i volnou grafiku. Základem je kresba a potřeba 
vizuálního vyjádření. Žáci si při studiu prohlubují své výtvarné schopnosti, učí se 

používat stylizaci a práci s písmem na základě grafických principů. Své návrhy 
realizují v praxi pod vedením odborných pedagogů, jejichž cílem je rozvíjet talent, 
kreativitu, ale i praktickou náplň tohoto oboru. 

Vedoucí oboru: MgA.Alice Zelníčková - Brůnová 
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 GRAFICKÝ DESIGN (MOTION DESIGN) 

(82-41-M/05) 

Grafika v televizi (znělky, titulky, předěly...), reklama na internetu (bannery, 

upoutávky, trailery, teasery, showreely), volná tvorba (animace, komiksy) 

Je spojením grafického designu, animace a filmových technik. Základem je kresba a 

potřeba vizuálně vyjádřit děj. V komerční sféře je díky digitální době, internetu a 

neustálému vysílání obrovské pole působnosti. Studenti se učí například vytvářet své 

vlastní příběhy jak dějově, tak výtvarně, nebo rozpohybovat libovolný obraz ve znělku, či 

televizní reklamu. Obor je díky své široké náplni odrazem nejen pro animátory a motion 
designéry, ale také pro budoucí scénáristy, kameramany, režiséry, výtvarníky a zvukaře.  

 Vedoucí oboru: MgA. Barbora Franková 

.  
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VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ (UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ) 

(82-41-M/06) 
 

Kované výrobky pro interiér a exteriér, stavební kování, nářadí, nástroje 

Obor je zaměřen nejen na umělecké kovářství (od svícnu po bránu), ale i na stavební 

kování (panty, kliky), výrobu nářadí a různých nástrojů (nože). Základem oboru je 

praktická příprava, v rámci které si žáci osvojí různé techniky zpracování kovu (kování, 

tepání, leptání, rytí, odlévání atp.). Žáci prakticky zpracovávají své návrhy, obor je tudíž 

úzce propojen s předmětem Navrhování.   

Absolventi oboru Umělecký kovář mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole 

s umělecko-technickým zaměřením, nebo mohou začít samostatně pracovat v oboru. 

Cílem oboru je totiž naučit žáky realizovat výrobu kovaných výrobků od návrhu po 
realizaci (návrh, rozpočet, výroba, instalace).   

 
Vedoucí oboru Uměleckého kovářství : Ing.Marek Břuska 
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DESIGN INTERIÉRU 

(82-41-M/11) 

Návrhářská a projektová činnost tvorby interiérů, navrhování a modelování 

nábytku, dekorování a stylizování interiérů, vytváření nábytkových modelů a 

prototypů, technické přípravy pro tvorbu projektu, realizačního dohledu nebo 
interiérového poradenství… 

Absolvent je vybaven jak teoretickým oborovým základem, tak praktickými výtvarnými, 

návrhářskými a řemeslnými dovednostmi potřebnými k cílenému uplatnění v praxi. 

Specializujeme výuku žáků k dovednostem projektování ve 2D, 3D, schopnosti 

samostatného návrhu interiéru včetně výrobní výkresové dokumentace. Žáci ovládají 
software jako např. Archicad, Sketchup, Carat, Blender, Rhino atd. 

Absolventi se uplatní při navrhování a realizaci bytových i nebytových interiérů jako 

designéři projekčních a architektonických kanceláří nebo koupelnových a kuchyňských 

studií. Dále jako návrháři a modeláři nábytku, modeláři 3D vizualizací a prototypů. 
Uplatnění najdou i jako odborní konzultanti a poradci v oboru interiérového designu. 

Absolventi se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách v 
kompetentních oborech studia. 

Vedoucí oboru: Ing. Iva Lukšová, Ph.D. 
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DESIGN UŽITKOVÝCH VÝROBKŮ 

(82-41-M/12) 

Designové a užitkové výrobky do interiéru i exteriéru pro sériovou výrobu i 
výrobu na míru. 

Tento kreativní obor se snaží svým žákům ukázat možnosti a svobodu navrhování tvarů 

velkého množství výrobků pro různá použití, ať už se jedná o individuální projekt na míru 
pro koncového zákazníka nebo pro výrobek sériové výroby. 

Žáci se učí navrhovat své práce s ohledem na následující proces výroby, vytvářet výrobní 

dokumentace , včetně vizualizací a výroby prototypů. Důležitou součástí oboru je práce s 
materiálem a prostorem, do kterého je výrobek určen. 
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1.4. Rekvalifikační kurzy 

Osvědčení o rekvalifikaci je vydáno po úspěšném ukončení vzdělávacího programu 

rekvalifikačního kurzu dle zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb., § 108 odst. 2 c). 

 

A. Grafický designér  
 

UČEBNÍ PLÁN – 250 výukových hodin (výuková hodina je 45 min) 

Typografie – 16 h 

Grafické techniky – 16 h 

Grafické programy - 98 h 

Základy webdesignu a programování v HTML - 32 h 

Užitá a reklamní fotografie - 30 h 

Ostatní disciplíny grafiky a navrhování vizuální identity firmy - 41 h 

Ekonomika - 16 h 
Závěrečná zkouška - 1 h 

Tematické moduly jsou vzájemně propojeny a směřují k vytvoření jednotné firemní 

identity vybrané firmy v podobě ucelené závěrečné práce (logo, vizitka, obchodní dopis, 
reklamní předměty, potisk na trička, etikety, webové stránky, katalog, apod.). 

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu je vydáno Osvědčení o rekvalifikaci, 
dle zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb., § 108 odst. 2 c) 

Značnou výhodou účasti v kurzu jsou lektoři působící v grafickém designu, vlastní 

specializované učebny, publikace „Grafický designér“, materiálové a softwarové 

vybavení, neboť na půdě školy je maturitní obor Grafický design vyučován. 

V rámci vzdělávacího modulu škola spolupracuje s významnými firmami:  Antalis s, 

r.o.http://www.antalis.cz/business/home/o-nas/antalis-cz.html, PRINTO, spol. s r. 
o.http://www.printo.cz/default.aspx?m=4 

Ve školním roce 2017/2018 proběhl 1 kurz Grafického  designéru. Osvědčení o 

absolvování kurzu získalo 11 absolventů. 
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B. Motion design 
UČEBNÍ PLÁN – 250 výukových hodin (výuková hodina je 45 min) 

Psychologie reklamy - 20 hodin 

Figurální kresba - 40 hodin 

Zvuk - 10 hodin 

Vizuální vyjadřování - 30 hodin 

Střihová skladba - 10 hodin 

Scénáristická příprava - 10 hodin 

Počítačová animace - 129 hodin 

Závěrečná zkouška - 1 hodina 

Vizuální vyjadřování - Seznámení s různými technikami animace a zaměření na 

výtvarnou složku animovaného filmu. Součástí absolvování tohoto vzdělávacího modulu 

je navržení a tvorba celého vizuálního stylu animace. Cílem je také porozumění filmové 
řeči, sdělit myšlenku obrazem (neverbální formou). 

Scénáristická příprava - Prvním krokem pro tvorbu animace je námět a scénář, proto je 

třeba znát zásady a možnosti filmové řeči. Ve scénáristické přípravě se věnujeme 

klasickým filmovým žánrům, ale také oblasti Motion designu, do čehož spadá zejména 
propagační audiovizuální grafika - znělky, upoutávky, reklamy. 

Střihová skladba - Základy střihové skladby Vás naučí jak vytvořit audiovizuální dílo tak, 
aby jako celek fungovalo z hlediska estetického a plnilo svou funkci. 

Počítačová animace – Vzdělávací modul slouží k tvorbě autorského filmu. Vychází se z 

výtvarné stránky navržené v modulu Vizuální vyjadřování, ze znalostí střihové skladby a 
scénáristické přípravy 

Značnou výhodou účasti v kurzu jsou lektoři působící v oblasti animace, vlastní 

specializované učebny, publikace „Animovaná abeceda“, materiálové a softwarové 
vybavení, neboť na půdě školy je maturitní obor Animovaný film vyučován. 

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu je vydáno Osvědčení o rekvalifikaci, 
dle zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb., § 108 odst. 2 c). 

 

 

 
 C. Interiérový designér 

 
UČEBNÍ PLÁN – 260 výukových hodin  

- Navrhování - 80 h 

- Počítačové projektování - 124 h 

- Dějiny bydlení - 10 h 

- Sociologie bydlení - 10 h 

- Konstrukce a technologie - 15 h 

- Ergonomika bydlení - 5 h  

- Ekonomika v projektu - 15 h 
- Závěrečná zkouška - 1 h 

Tematické moduly jsou vzájemně propojeny a směřují k vlastnímu ucelenému 

designérskému procesu v podobě vytvoření závěrečné práce (od požadavků klienta až po 
zpracování dokumentace včetně smlouvy o dílo). 

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu je vydáno Osvědčení o rekvalifikaci, 
dle zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb., § 108 odst. 2 c) 
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Kurz je pod odborným vedením Ing. Ivy Lukšové a současně je i lektorkou kurzu 

v Ostravě.  

Znáte z pořadu České televize: 

Bydlení je hra- http://www.ceskatelevize.cz/porady/1124601187-bydleni-je-

hra/architekti-designeri/iva-luksova/ 

Kurz má na AVE ART Ostrava, SSUŠ a ZUŠ, s.r.o. několikaletou tradici. Realizace kurzu 

byla zahájena v září 2007 a značnou výhodou účasti v kurzu jsou lektoři s designérskou 

praxí, vlastní specializované učebny (Ostrava), publikace „Jak se stát bytovým 

dekoratérem“, materiálové a softwarové vybavení, neboť na půdě školy je maturitní 
obor Interiérový design vyučován. 

V rámci vzdělávacího modulu škola spolupracuje s významnými firmami: 

FORM, spol. s r.o. http://www.formdesign.cz, VELUX http://www.velux.cz, Svět 

barev, Rigips, DIPRO trade, s.r.o.  a další. 

Ve školním roce 2017/2018 proběhl 1 kurz Interiérového designu. Osvědčení o 

absolvování kurzu získalo 21 absolventů . 

 

Závěrečné práce kurzu Interiérový designér 
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D.  Keramická tvorba v praxi 

 
UČEBNÍ PLÁN – 250 výukových hodin (výuková hodina je 45 min) 

Navrhování (klasické i počítačové) – 48 h 

Technologie – 45h 

Modelovaná keramika - 68 h 

Točená keramika - 56 h 

Odlévaná keramika - 32 h 

Závěrečná zkouška - 1 h 
  

Tematické moduly jsou vzájemně propojeny a směřují k vlastnímu ucelenému 

keramickému procesu v podobě vytvoření závěrečné práce (soubor keramických výrobků 

z modelované, točené a odlévané techniky). 

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu je vydáno Osvědčení o rekvalifikaci, 
dle zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb., § 108 odst. 2 c). 

  

Ve školním roce 2017/2018 proběhl 1 kurz Keramická tvorba v praxi. Osvědčení 

o absolvování kurzu získalo 9 absolventů . 

 

 

 

Závěrečné práce rekvalifikačního kurzu Keramická tvorba v praxi 
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E. Umělecký kovář 

UČEBNÍ PLÁN – 300 výukových hodin (výuková hodina je 45 min) 

Praktické cvičení na kovárně - 179 hodin 

Kresba a modelování - 60 hodin 

Navrhování - 40 hodin 

Technologie - 20 hodin 

Závěrečná zkouška - 1 hodina 

  

Tematické moduly jsou vzájemně propojeny a směřují k vytvoření vlastní závěrečné 

kovářské práci. 

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu je vydáno Osvědčení o rekvalifikaci, 

dle zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb., § 108 odst. 2 c). 

  

MÍSTO KONÁNÍ KURZU 

Kovárna v prostorách EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

 

Ve školním roce 2017/2018 získalo osvědčení o absolvování kurzu 5 

absolventů. 

 

Závěrečné práce kurzu Umělecký kovář 
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F. Zahradní návrhář 

 
UČEBNÍ PLÁN – 300 výukových hodin (výuková hodina je 45 min) 

Navrhování - 129 hodin 

Počítačové projektování - 65 hodin 

Technologie - 69 hodin 

Zahradní styly - 12 hodin 

Komunikace - 12 hodin 

Ekonomika - 12 hodin 

Závěrečná zkouška - 1 h 

Tematické moduly jsou vzájemně propojeny a směřují k vlastnímu ucelenému 

návrhářskému procesu v podobě vytvoření závěrečné práce (od požadavků klienta až po 

zpracování dokumentace - prostorové řešení, zhotovení studie včetně rozpočtu zahrady, 

grafický návrh zahrady, technická zpráva, základní výkresy: půdorys zahrady, vytyčovací 

plán, osazovací plán). 

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu je vydáno Osvědčení o rekvalifikaci, na 

základě Akreditace MŠMT. 

  

Ve školním roce 2017/2018 získalo osvědčení o absolvování kurzu 11 

absolventů. 

 

Závěrečné práce kurzu Zahradní návrhář 
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Exkurze 

Účastníci rekvalifikačního kurzu "Zahradní návrhář" se zúčastnili v dubnu 2018 exkurze 

do okrasných školek Čerbák, do parku v Hradci nad Moravicí a své putování zakončili v 

parku v Příboře. Exkurzi naplánovala a vedla zahradní architektka Ing. Vašíčková. 
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1.5. Projekty 

 

1.5.1. 

 

 
 
Design vám dá práci 

Škola realizovala vlastní projekt „Design vám dá práci“, na který získala dotaci od 

Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit uplatnitelnost na trhu práce v Moravskoslezském kraji 

u znevýhodněné skupiny představující rodiče pečující o dítě. Zvýšení uplatnitelnosti byla 

směřována na designérské profese umožňující sladění profesního a rodinného života 
(práce z domu, pružná pracovní doba, zkrácený úvazek dle zakázky, OSVČ, apod.)  

Realizací projektu došlo ke zvýšení kvalifikace u vybrané skupiny osob prostřednictvím 

rekvalifikačních kurzů v rozsahu 250 – 300 výukových hodin, které škola standardně 

nabízí od roku 2007 a jedná se o rekvalifikační kurzy Zahradní návrhář, Interiérový 

designér, Grafický designér, Umělecký kovář a Keramická tvorba v praxi. Z celkového 

počtu přihlášených bylo vybráno 31 osob, kterým mohla škola díky projektu 

financovaného Evropskou unii předat znalosti a dovednosti v designérských 
rekvalifikačních kurzech zdarma.  

Na začátku projektu (6 /2017) oslovila škola rodiče pečující o malé děti a podstatou jejich 

zapojení bylo zvýšení či změna svého postavení na trhu práce se záměrem lepšího 

sladění rodinného a pracovního života. Vybraná skupina byla dle jejich předpokladů a 
zájmů zařazena do rekvalifikačních kurzů v počtu: 

- 6 osob do rekvalifikačního kurzu Grafický designér,  

- 9 osob do kurzu Interiérový designér,  

- 5 osob do kurzu Zahradní návrhář,  

- 6 osob do Keramické tvorby v praxi  

- a 5 osob kurzu Umělecký kovář.  
 

Po celou dobu vzdělávání v designérských rekvalifikačních kurzech školy, byla 

účastníkům projektu nabídnuta služba hlídání dětí v době konání všech aktivit projektu, 

doplňkové aktivity rozšiřující vzdělávání v jazyce anglickém, počítačových dovednostech, 

ekonomice zaměřené na zaměstnanecký poměr nebo na zahájení podnikatelské činnosti 

a komunikaci se zákazníkem. Zároveň si můžou účastníci projektu zapůjčovat odbornou 
literaturu (cca 40 ks) podporující snadnější vstup či působení na trhu práce.  

Všichni účastníci úspěšně vykonali závěrečné zkoušky v jednotlivých rekvalifikačních 

kurzech a získali Osvědčení o rekvalifikaci. Zároveň se podařilo třem účastnicím zajistit 

firmy, ve kterých po dobu tří měsíců vykonávali činnost zahradní návrhářky, grafické 
designérky a interiérové designérky.  

Projekt spatřujeme jako velmi přínosný vzhledem k dobře vybrané skupině rodičů, kteří 

již využívají nebo plánují využívat na trhu práce nově získané znalosti a dovednosti 

z jednotlivých designérských profesí. Zároveň byla navázána spolupráce mezi účastníky 

z různých oborů: např. keramička oslovila kováře, aby jako doplněk mohla ke 

keramickým výrobkům prodávat i kovářské práce či šperky nebo spolupráce na výrobku 

kombinující kov a keramiku. Zároveň účastnice RK Grafického designéra zpracovala 

firemní identitu (logo, vizitky, webové stránky, letáčky) pro účastníci RK Interiérového 

designéra, která připravuje zahájení své podnikatelské činnosti od července 2018.  
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1.5.2. 

 

Zvýšení a zlepšení kvality vzdělávání 

Projekt "Zvýšení a zlepšení kvality vzdělávání" je zaměřen na kombinaci několika šablon 

a ve školním roce 2017/2018 došlo k: 

1) Zapojení odborníka z praxe do výuky - žáci 2. - 4. ročníku se setkávali s rodilým 

mluvčím v hodinách jazyka anglického v rozsahu 16 výukových hodin/ročník. 

2) Doučování žáků - žáci 3. a 4. ročníku využili možnost doučování v předmětech Jazyk 

český, Jazyk anglický a Dějiny výtvarné kultury. 

3) Kariérový poradce - od 1. 5. 2018 působí na naší škole kariérový poradce. Tuto 

činnost zajišťuje paní Mgr. Romana Jackson. Smyslem je podpora žáků při řešení jejich 

problémů na profesní a vzdělávací dráze. Věříme, že ve spolupráci s dalšími pedagogy 

školy dojde k pomoci rozhodování žáků při výběru vyšší odborné či vysoké školy jak 

v ČR, tak v zahraničí. Práce kariérového poradce zahrnuje také doporučení vhodných 

informačních zdrojů, poradenství v návaznosti na žákovu profesní orientaci a poradenské 
potřeby pro úspěšné zařazení na trhu práce po ukončení středoškolského studia. 

 

4) Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele  

5) Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků. 

 

Projekt bude pokračovat i ve školním roce 2018/2019 a je spolufinancován Evropskou 

unií. 
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1.5.3. 

 

 
 

Příměstské tábory 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000293 

 

Škola získala dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu 

Zaměstnanost na realizaci projektu „Práce, základ kvalitního života“, který realizuje od 

letních prázdnin 2016. Záměrem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií, je 

zajistit rodičům hlídání dětí v době, kdy pracují (pracovní poměr, dohody nebo OSVČ), 

navštěvují rekvalifikační kurz nebo si hledají práci.  

Příměstské tábory jsou určeny pro děti navštěvující 1. stupeň základní školy a mají 

převážně výtvarný charakter.  

Ve školním roce 2017/2018 se opět pořádali příměstské tábory o jarních i letních 

prázdninách, což velmi pomohlo rodičům zlepšovat svou pozici na trhu práce.  
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1.5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ve školním roce 2017/2018 škola realizovala dva projekty programu Erasmus+. Projekt 

„Nové umělecké techniky“ byl zaměřen na mezinárodní odborné stáže žáků a 

pedagogických pracovníků. V rámci projektu „S angličtinou objevíme nové možnosti“ 

došlo k profesnímu rozvoji tří pedagogů školy na jazykové škole Rose of York Language 
School, London. 

Projekt „Nové umělecké techniky“ obsahoval dvě odborné stáže žáků a to v Seville 

(Španělsko) a v Hodruša-Hamré (Slovenská republika) v délce 20 dní včetně cesty. 
Celkový počet zapojených žáků bylo 16 a 2 pedagogičtí pracovníci.  

V měsíci listopadu 2017 odjela vybraná skupina 9 žáků na partnerskou školu Escuela de 

Arte de Sevilla, aby v rozsahu 18 dní získávala nové znalosti a dovednosti v oboru 

Mozaika a skleněná vitráž.   

V období od 28. 1. do 16. 2. 2018 se uskutečnila odborná stáž na partnerské škole 

Súkromná stredná umelecká škola na Slovensku. 7 vybraných žáků bylo seznámeno 

s oborem Plošné a plastické rytí, který zahrnoval zvolenou techniku a to ruční rytí kovů a 
výrobu grafiky z mědirytu.  

Součástí projektu „Nové umělecké techniky“ byl i profesní rozvoj pedagogických 

pracovníků, z nichž jeden získával nové znalosti z oboru Plošné a plastické rytí na 

partnerské škole v Hodruša-Hamré a druhý na partnerské škole Escuela de Arte de 

Sevilla v oboru Mozaika. 

Cílem odborné stáže je zlepšení dovedností, znalostí a kompetencí osob v počátečním 

odborném vzdělání a žák kromě získání jedinečných zkušeností, znalostí a dovedností 

obdrží: Certifikát ECVET od partnerské školy, Europass mobility, Europass  dodatek 
k osvědčení. 
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1.5.5. 

 

 

 

 

 

Škola se stala partnerskou institucí projektu „Live Art“, který realizovala škola Súkromná 

stredná umelecká škola Hodruša-Hámre ve školním roce 2017/2018. Projekt byl zaměřen 

na odborné stáže žáků a pedagogických pracovníků. Cílem bylo podpořit mezinárodní 

„živou“ spolupráci mezi institucemi především v oblasti odborné přípravy uměleckých 

oborů škol. V rámci mobilit došlo k zapojení 15 žáků z SSUŠ Hodruša-Hamré, kteří 

získávali v období od 4. 12 do 15. 12. 2017 na škole AVE ART v Ostravě vědomosti a 

dovednosti zaměřené na 2D animace a 3D tisk. Výsledkem bylo 15 animací spolu s 

objekty zpracovanými jednou z nejmodernějších metod současnosti a to 3D tisk. Druhé 

setkání probíhalo na půdě školy v Hodruši-Hámroch od 9. 4. do 20. 4. 2018. 15 žáků 

školy AVE ART získávalo nové odborné dovednosti a znalosti v zlatnických technikách a 

výrobě jednoduchého šperku. Kromě základních šperkařských technik navštívili žáci 

Kremnici, státní mincovnu Kremnica, Bánskou Štiavnici, ale vyzkoušeli si i jiné výtvarné 
techniky - malba pomocí horkého vosku, rytectví a další.  

Ukončení projektu bylo završeno společnou výstavou vytvořených prací nesoucí název 

„LiveART“. Na výstavě byly práce žáků představené pedagogům, žákům a veřejnosti. 

Současně byl představen společný odborný trojjazyčný slovník (anglicko- česko-
slovenský) zaměřený na odbornou terminologii výše uvedených uměleckých oborů.  
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1.5.6. 

 

Odborné učebny odpovídající trhu práce 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002618 

V rámci projektu "Odborné učebny odpovídající trhu práce" dochází k vybudování pěti 

specializovaných odborných učeben, které budou odpovídat současným požadavkům trhu 
práce a jejich realizace probíhá v sídle žadatele.  

Smyslem projektu je zvýšit úroveň vzdělávání a napomoci prostřednictvím praktických 

zkušeností a odpovídajícím technologiím ke snadnější integraci mladých lidí na trh práce. 

Ve školním roce 2017/2018 se nám podařilo pro žáky školy vybudovat:  

1) Specializované pracoviště pro obory Grafický design a Motion design:  

- 11 ks interaktivního displeje Wacom 

- 11 ks PC 

- 11 ks klávesnic a myší 

Celková částka učebny pro obory Grafický design a Motion design činí 743 367,- 
Kč. 

 

2) Specializované pracoviště pro obor Průmyslový design: 

- 10 ks notebooků 

- 10 ks profitabletů pro práci designéra 

- 1 PC pro pedagoga včetně interaktivního displeje Wacom a klávesnice 

- 1 ks scanneru formát A3 
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- 1 ks tiskárny pro tisk formátů až do velikosti A0 

- software pro práci designéra 

Vybavení pro obor Průmyslový design bylo pořízeno v celkové částce 693 737,- 
Kč. 

 

3) Specializované pracoviště pro obor Umělecké kovářství: 

- soustruh  

- frézka 

- hydraulická zakružovačka profilů 

- pískovací kabina 

Celková částka vybavení specializovaného pracoviště činí 1 092 617,- Kč. 

 

V následujícím školním roce nás čekají další dvě odborné učebny: 

- Specializované pracoviště pro obor Interiérový design 

- Odborná učebna pro výuku IC 
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1.5.7. 

 

 

 

Umělecký kovář 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004771 

 

Záměrem projektu "Umělecký kovář" je zvýšit úroveň dalšího vzdělávání a napomoci 

prostřednictvím praktických zkušeností a odpovídajícím technologiím ke snadnější 

integraci účastníků dalšího vzdělávání na trh práce. Cílem je tedy nákup budovy 

(kovárny), rekonstrukce stávající infrastruktury a vytvoření odborných učeben pro 

teoretickou a praktickou výuku včetně sociálního zázemí. Projekt bude realizován od 1. 1. 

2017 do 30. 4. 2019. 

 Ve školním roce se nám podařilo uskutečnit nákup budovy v celkové částce 3 200 000,- 

Kč a vyhlásit výběrové řízení na rekonstrukci kovárny, která bude provedena 
v následujícím školním roce.  

Celková částka projektu je ve výši 5 092 510,- Kč. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

 

 

 



AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola                     Výroční zpráva 2017/2018 

a Základní umělecká škola, s.r.o. 

 

1.5.8. Projekt „Mimoškolní vzdělávání na ZUŠ AVE ART Ostrava pro sociálně 

znevýhodněné děti do 12-ti let z rodin se socioekonomickým statusem“  

 
Záměrem projektu je napomoci sociálně slabším rodinám, žijících v ubytovnách a mající 

nízký sociální statut ve společnosti, které často nedokážou dostatečně naplňovat a 

zajišťovat kulturně vzdělávací, volnočasové a zájmové potřeby svých dětí, které jsou pak 

náchylné ke vzniku sociálně-patologických jevů, jako záškoláctví, gamblerství, 

alkoholismus, drogová závislost, aj. V komerčních ubytovnách je nedostatek vhodných 

prostor pro zájmovou, hravou vzdělávací a kulturní mimoškolní činnost dětí. 

Projekt pomáhá 10 dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, pocházejících z Hotelu 

domu Vítek v Ostravě  - Hrabůvce.  Jeho realizace je uskutečňována s finanční podporou 

Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava – Jih a napomáhá dětem 

kvalitně trávit volný čas v příjemném a bezpečném prostředí školy. Škola obdržela na 

tento projekt od Městského obvodu Ostrava – Jih účelovou dotaci ve výši 25.000,-Kč. 
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1.5.9. Karel Kryl 
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·  

Památník Karla Kryla 

14/8/2018 
 

 

První socha Karla Kryla v České republice 

Dne 27. 6. 2018, v 16.00 hod. byla před budovou Českého rozhlasu v Ostravě, na ul. Dr. 

Šmerala č. 2 slavnostně odhalena socha Karla Kryla, čímž byl naplněn projekt 

vybudování památníku Karla Kryla. Akce trvala jednu hodinu a moderovala ji Mgr. 
Dagmar Misařová, redaktorka ČRO. 

Jedná se o komplexní a co možná nejvýstižnější zachycení jeho osobnosti, ale zároveň i o 

symboliku některých jeho postojů. Karel Kryl je zde zobrazen jako člověk, který právě 

opustil budovu rozhlasu a chystá se na cestu. Zmenšení postavy vychází jednak 

z charakteru a možností místa, ale je i symbolikou „malého jednotlivce“, který se 

nesmazatelně zapsal do naší historie jako bojovník proti totalitě a bojovník se zlem 
obecně. Tedy motiv odhodlanosti, kdy se jedinec nebojí vykročit z davu.  

Socha svou kompozicí a použitým materiálem vytváří interakci s divákem a okolím. 

Chodník před budovou se stal parterem sochy, která umožňuje divákovi, aby se zastavil 

na chodníku a zamyslel se nad historií. Sloup se stává částečně zrcadlem, ve kterém se 

odráží i celý okolní prostor, který je i zde symbolem odrazu místa, historie a plynutí času. 

Socha – sloup v blízkosti rozhlasového média může být i symbolem svobody slova a 

demokracie jako takové a spolu s motivem zrcadlení koresponduje s ideou pravdy. Odraz 

okolí může navozovat i myšlenku pomíjivosti, ke které odkazuje i motiv hodinek na 
Krylově ruce. 

V den odhalení sochy vysílal ČRO  celodenní program „Den s Karlem Krylem“. 

Vlastního odhalení se zúčastnil bratr Jan Kryl, členka rady města Ostravy Mgr. Marcela 

Mrózková Heříková, autor sochy MgA. David Moješčík, místostarosta MOaP Dalibor 

Mouka, ředitel ČRO Josef Podstata a ředitel AVE ART Ostrava, SSUŠ a ZUŠ, s.r.o. Ing. 
Jaroslav Prokop a přibližně 300 diváků.     

Při této příležitosti byl natočen dokumentární film zachycující průběh vzniku tohoto 

uměleckého díla, který vznikl díky podpoře Moravské Ostravy a Přívozu. Podívejte se na 

dokument na našem youtube kanálu - youtube AVE ART Ostrava. 

Realizaci první sochy Karla Kryla v České republice připravila, díky dotaci z 

rozpočtu statutárního města Ostravy a za podpory Moravské Ostravy a Přívozu, 
soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola AVE ART Ostrava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCvqyQmpu5RKtcErR2WTFJAw
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1.6. Materiálně technické zabezpečení školy 

AVE ART  Ostrava nabízí nejen odborné vzdělávání na vysoké úrovni, ale i moderní 

zázemí. K výuce využíváme odborné učebny a specializovaná pracoviště pro výuku 

odborných předmětů. V budově školy se nachází jazykové a kmenové učebny, výtvarné 

ateliéry, fotoateliér, sádrovna, modelovna, odborné pracoviště, kino, animační studio a 

několik počítačových učeben. Počítače jsou žákům k dispozici i v odpoledních hodinách 
mimo výuku. 

Volný čas a přestávky mohou žáci strávit v relaxační místnosti (slouží k odpočinku, 

stravování a jako studovna) nebo na zahradě školy, která je za příznivého počasí 

ideálním místem i pro výuku. Součástí zázemí školy je i rozsáhlá knihovna, která 

obsahuje nejen odborné knihy, ale i beletrii a aktuální čísla odborných a společenských 
časopisů. 

13.12.2017 byla zprovozněna fotovoltaická elektrárna o rozpočtových nákladech 1.7 

milionu korun. 

Ve školním roce se uskutečnil nákup kovárny v celkové částce 3 200 000,-Kč 

 
Přijaté dotace realizované ve školním roce 2017/2018: 

Učebny pro obory Grafický design a Motion design  743 367.-Kč 

Celková částka projektu Umělecký kovář          3 200 000,-Kč 

Vybavení pro obor Průmyslová design    693 737,-Kč 

Specializované pracoviště pro Umělecké kovářství                1 092 510,-Kč 

Celkem               5 729 614,-Kč 
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2.  Údaje o zaměstnancích školy 

2.1. Zaměstnanci k 1.9.2017 

Personální zabezpečení výuky 

 

Počet pedagogů celkem  31 

Z toho: 

 Interní pracovníci školy   8 

 Externí pracovníci školy 23 

 

 

Ostatní interní pracovníci školy 

1. ředitel školy  

2. zástupce ředitele školy a projektový manager  

3. asistentka ředitele školy    

3. studijní referent    

4. ekonom školy    

5. uklízečka     

6. vrátný 

7. pověřenec pro ochranu osobních údajů.   

 

2.2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

Ekonomka školy ze zúčastnila školení o DPH. 

 

3 pedagogové se v rámci projektu zúčastnili kurzu Anglického jazyka. 

 

2 pedagogové získali osvědčení Školní maturitní komisař. 

 

1 pedagog získal osvědčení Zadavatel a Zadavatel PUP. 
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3.  Výchova a vzdělávání ve škole 

3.1. Učební plány 
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3.2. Výchovný poradce a školní metodik prevence 

 

Tuto činnost vykonává Ing. Lenka Stehlíková 

Náplň práce výchovného poradce: 

 Řešení kázeňských problémů ve spolupráci s vedením školy a s třídními učiteli 

 Evidence karet problémových žáků a dohled nad odstraňováním hlavních 

studijních problémů 

 Stanovení Minimálního preventivního programu na šk. rok 2017/2018 

 

Minimální preventivní program 

 na školní rok 2017/2018 

 

 
 

1. Spolupráce s pedagogickým sborem 

 

1.1. Seznámení ředitele školy s podrobnostmi preventivního programu školy na 

šk.r.2017/2018 

       - obsah programu 

       - finanční a materiální požadavky  

       - odborná literatura, video 

       - nástěnka ŠMP, schránka důvěry 

       - předběžné termíny jednotlivých preventivních aktivit, zodpovědnost za jednotlivé 

akce 

       - kompetence  

termín: srpen 2017. 

 

1.2. Seznámení vyučujících s filozofií školy a jejími specifiky 

termín: srpen, září 2017  

 

 1.3. Poskytnutí informací pedagogickým pracovníkům v problematice 

rizikového chování - diagnostika, řešení, prevence (školení, letáky, 

literatura, atd.) 

        - drogy / alkohol, cigarety / 

        - šikana, vztahy v kolektivu 

        - extrémismus, rasismus, sekty 

        - trestná činnost 

        - patologické hráčství 

        - záškoláctví 

      termín: v průběhu šk. roku. 

  

2. Spolupráce s rodiči 

 

2.1. Informovanost rodičů o způsobech realizace Minimálního preventivního 

programu  

termín: v průběhu šk. roku.  

 

2.2. Konzultace, krizová intervence 

       - ve spolupráci s VP, TU a ŘŠ poskytovat žákům a jejich rodičům konzultace v 

problémech rizikového chování 

termín: průběžně. 

 

2.3. Seznámení rodičů s ŠMP 

        -  představení ŠMP na třídních schůzkách rodičům 

        - termín konzultačních hodin  
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        - označení kabinetu ŠMP, telefon  

        - obsah práce ŠMP   

       - informace o ŠMP umístit na nástěnku ŠMP a do vestibulu školy 

termín: září, říjen 2017. 

 

2.4. Aktivity pro a s rodiči - zlepšení vzájemné komunikace 

       - výstavy, dobročinné aukce, prezentace řemesel, sympózia, Den otevřených dveří a 

další kulturní akce 

termín: v průběhu šk. roku 

 

2.5. Třídní schůzky 

termín: v průběhu šk. roku 

 

 

3. Aktivity pro žáky - specifická a nespecifická prevence 

 

3.1. Prevence ve výuce  

3.2. Preventivní programy 

3.3. Jednorázové besedy (sportovní, kulturní) 

3.4. Volnočasové aktivity: 

 - zpřístupnění odborné knihovny a studovny, 

 - zapojení do kulturních a společenských akcí, 

 - odměňování a veřejná prezentace výsledků, 

 - zpřístupnění specializovaných učeben i mimo vyučování, 

 - zpřístupnění audiovizuální učebny a internetu, 

 - možnost zapojit se do prázdninových aktivit. 

3.5. Prevence zaměřena na vybrané problémové žáky a studenty 

      - zvyšování sociálních kompetencí. 

 

Termín: průběžně. 

 

 

4. Spolupráce s jinými institucemi 
    - PPP Ostrava, lékaři, Policii ČR, DÚ - SVP Ostrava, ÚMOb - soc. kurátoři pro mládež / 

OSPOD /, Krizové centrum pro děti a rodinu, Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy, Probační a mediační služba ČR, Linka důvěry, Renarkon o.p.s., 
média / TV, DVD, ... /    

   termín: průběžně. 
 
5. Spolupráce s instiucemi zabývajícími se využitím volného času mládeže – 

divadla, výstavní síně, kulturní domy, atd.  
 termín: průběžně. 
 
6. Zřízení stále nástěnky a schránky důvěry  
termín: srpen 2017. 
 
7. Doplňování odborné knihovny, DVD, propagačního materiálu pro potřebu 

prevence 
termín: průběžně. 
 
8. Detailní vyhodnocení preventivních aktivit s pedagogy školy 
termín: průběžně  
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DOTAZNÍK PRO EVALUACI MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

 

Dotazník je určen pro metodika prevence v Pedagogicko-psychologické poradně Ostrava. Jeho 

účelem je zhodnocení realizace MPP ve školách a školských zařízení v Ostravě a okolí. Zároveň 

slouží jako podkladový materiál pro tvorbu vyhodnocení prevence rizikových forem chování za 

školní rok 2016/2017 v Moravskoslezském kraji. 

 
ŠKOLA: AVE ART Ostrava, SSUŠ a ZUŠ, s.r.o. 

POČET ŽÁKŮ, STUDENTŮ NA ŠKOLE K 30.9.2017: 107 

ŠMP: Ing. Lenka Stehlíková 

KONTAKT NA ŠMP (mail, telefon): stehlikova.aveart@email.cz, 595782930 

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM:  NE  

         

1. Kumulovaná funkce:    ANO   Třídnictví:  NE        

 1. S výchovným poradcem 

 2. Se zástupcem školy 

  

2. Kabinet: 

1. vlastní 

 

3. Finanční ohodnocení za výkon funkce:  ANO 

 

4. Školní psycholog v roce 2017/2018:    NE      

 

5. Speciální pedagog:  NE  

 

6. Financování MPP: vlastní 

  

Odkud Prostředky žádané Prostředky získané 

  

 

 

   

   

 

Rizikové projevy chování 

 

 

Počet 2 z chování 

 

5 

 

Počet 3 z chování 

 

3 

 

 

 

 

mailto:stehlikova.aveart@email.cz
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Počet OMLUVENÝCH hodin 

 

19 731 

 

Počet žáků, kteří mají omluvené 

hodiny 

 

107 

 

PODEZŘENÍ NA SKRYTÉ ZÁŠKOLÁCTVÍ:  ANO   

 

 

Počet NEOMLUVENÝCH hodin 

 

472 

  

 

Počet žáků, kteří mají neomluvené 

hodiny 

 

21 

 

 

 

NÁVRHY, PŘIPOMÍNKY, PŘÁNÍ aneb jak Vám může být metodik prevence v PPP 

užitečný: 

(zkušenosti o poskytovateli prevence, s ostatními institucemi  

 

 

 

Velmi přínosné byly aktivity realizované pro ŠMP. 

 
 

 

 

 

 
 

Riziková forma chování Počet žáků Počet řešených případů 

Zneužití alkoholu 0 0 

Zneužití návykových látek 0 0 

Výskyt agresivního chování včetně 

šikany  
0 0 

Krádeže 0 0 

Jiné (vypište) 
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3.3. Umělecká rada školy  

 

Umělecká rada projednává důležité pedagogické, umělecké otázky a problémy školy, 

Současně stanovuje ideovou výtvarnou linii školy, vyjadřuje se k problémům 

školy,hodnotí také její výtvarný rozvoj, podílí se na hodnocení klauzurních, závěrečných i 

maturitních prací. Umělecká rada je poradním orgánem zřizovatele školy, zřizovatel školy 

jmenuje členy umělecké rady a jsou zde zastoupeni také externí i interní učitelé školy. 

předseda umělecké rady: Ing.Marek Břuska 

Členové umělecké rady: 

Mgr.art. Martin Růžička, učitel AVE ART 

Petr Sedlík, učitel AVE ART  

MgA.Franková Barbora, učitel AVE ART 

Mgr.Aleš Vavrečka, učitel AVE ART  

Mgr.Art Martin Růžička, učitel AVE ART 

Ing.Ph.D. Iva Lukšová, učitel AVE ART 

MgA.Zelníčková – Brůnová Alice, učitel AVE ART 

Ak.soch.  Eva Kučerová, učitel AVE ART 

 
3.4. Předmětová komise 

Předseda komise pro výtvarné předměty: 

Mgr.Martina Filipová 

 

Předseda komise pro teoretické předměty: 

Mgr. Aleš Vavrečka 

 
3.5. Přehled tříd, oborů a žáků školy 

 
Třída Třídní učitel Obor Celkem Chlapci Dívky 

1.A Mgr.Filipová Martina  Grafický design 10 2 8 

1.B. Mgr.Filipová Martina Umělecké kovářství 5 5 0 

1.C. Mgr.Filipová Martina Grafický design - 

animace 

4 1 3 

1.D. Mgr.Filipová Martina Design užit. výrobků 1 0 1 

1.E. Mgr.Filipová Martina Design interiéru 6 1 5 

1.F. Mgr.Filipová Martina Průmyslový design 7 3 4 

2.A. Mgr.Romana Jackson Grafický design 11 4 7 

2.C. Mgr.Romana Jackson Grafický design - 

animace 

8 2 6 

2.D. Mgr.Romana Jackson Design interiéru 6 1 5 

3.A. Ing. Marek Břuska Grafický design 8 4 4 

3.B Ing. Marek Břuska Umělecké kovářství 2 2 0 

3.C. Ing. Marek Břuska Grafický design - 

animace 

6 3 3 

3.D. Ing. Marek Břuska Design interiéru 3 1 2 
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4.A. MgA.Aleš Vavrečka Grafický design 5 0 5 

4.B. MgA.Aleš Vavrečka Umělecké kovářství 4 4 0 

4.C. Mgr.Aleš Vavrečka Design interiéru 5 2 3 

4.D. MgA.Aleš Vavrečka Průmyslový design 7 2 5 

 

 Celkem za školu  107 40 67 

 

 

 

 
Základní umělecká škola  
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3.6. Výsledky studia ve školním roce 2017/2018 

Přehled prospěchu  za 2. pololetí školního roku 2017/2018 

 

 

 

 

 

 



AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola                     Výroční zpráva 2017/2018 

a Základní umělecká škola, s.r.o. 

 

 

3.7. Výchovná opatření, pochvaly 

 

Dvojka z 

chování 

    

5 

 

Pochvala třídního 

učitele 

 

0 

                               Trojka z 

chování 

    

3 

 

Pochvala ředitele 

školy 

  

0 

               
                Napomenutí třídního 

učitele 

 

18 

 

Důtka 

ředitele 

školy 

    

4 

                               Důtka třídního 

učitele 

  

9 

 

Podmínečné 

vyloučení 

   

1 

  

 

 

3.8. Maturitní zkoušky 

 

 

Ve školním roce 2017/2018 studenti maturitního ročníku konali povinné zkoušky ve 

společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka a 

v profilové části z dějin výtvarné kultury, technologie a praktické zkoušky. 

 

 

Seznam maturitních témat 

 

Grafika 

 

Nástěnný kalendář Antalis – klasické grafické techniky 

Obalový design – téma Ekologie 

Cyklus grafik pro nevidomé – strukturální ( objektové) 

Královská čokoláda – obalový design 

Kniha – sazba netradiční autorské knihy. 
 

 

Umělecké kovářství 

 

Figurální plastika 

Recykl – art 

Výroba kovaného strojku pro zdobení kůže. 

 

Design interiéru 

 

MSIC 

Restaurace Futrovna 

Revitalizace dvou bytových jednotek v rodinném domě 

Přestavba půdního prostoru na bytovou jednotku. 
 

Průmyslový design 

 

Nekonvenční interiérové svítidlo  

Design malého spotřebiče 

Nekonvenční nábytek – solitér 

Návrh kreativního šperku ( šperkový set) 

Dřevěná hračka pro děti 

Recykl art. 
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Výsledky maturitních zkoušek 

Ústní část profilové a společné části maturitní zkoušky se konala ve dnech 28.-31.5.2018. 

Předsedou maturitní komise byl jmenován MgA.Jiří Janda z Vyšší odborné školy a Střední 

průmyslové školy v Šumperku. 

Testy a písemné práce z českého jazyka a literatury , z cizího jazyka a matematiky 

proběhly ve dnech 2.5.-9.5.2018. 

Ve 4. ročníku studovalo 23 žáků , k maturitní zkoušce v řádném termínu bylo připuštěno  

23 žáků . 

 

 

 
 

 

 

 
4. Talentové zkoušky 

 
V rámci přijímacího řízení musí vykonat všichni zájemci o studium talentovou zkoušku 

obsahující kresbu, malbu a modelování. Žáci si musí k talentovým zkouškám přinést 15 

kusů domácích prací. Přihlášky ke studiu jsou k dispozici na všech základních školách, 

případně v sekretariátu naší školy. 

Přijímání ke studiu  se řídí zákonem č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, 

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

předpisů a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o 

organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. 

 Žák základní školy podává řádně vyplněnou přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do 

denní formy vzdělávání do oborů s talentovou zkouškou přímo na adresu  školy do 30. 

listopadu. Základní škola pouze potvrzuje údaje o prospěchu žáka v posledních dvou 

ukončených ročnících (známky z obou pololetí, vysvědčení ze 7. a z 8. třídy) na přihlášce, 

doporučujeme rovněž si vyřídit i potvrzení od lékaře.  

Uchazeči o studium, kteří již absolvovali základní školu nebo jsou žáky nebo absolventy 

střední školy, podávající přihlášku ke studiu dodají fotokopie vysvědčení ze základní školy 

a absolvované střední školy(maturitní vysvědčení). 
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Hodnocení domácích prací i prací prováděných ve škole je v této stupnici v bodech: 

 

15-13 bodů známka výborný 

12-10 bodů známka chvalitebný 

    9-7 bodů známka dobrý 

    6-4 body známka dostatečný 

    3-1 bodů známka nedostatečný. 

 

Maximum získaných bodů:  60 bodů 

Minimum pro přijetí:   28 bodů 

 

Škola obdržela celkem 39 přihlášek ke studiu. 1. kolo talentových zkoušek proběhlo 9. a 

10. ledna 2017. Nejvyšší počet dosažených bodů byl 54, nejnižší počet byl 28 bodů. 

 

Počet přijatých žáků v jednotlivých oborech: 

 

 82-41-M/05 Grafický design    14 žáků  

 82-41-M/05    Grafický design – motion design    6 žáků   

 82-41-M/04 Průmyslový design      7 žáků 

 82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a dr.kamenů      4 žáci 

             

 
Pro zajištění náboru a získání zájmu žáků o studium byly konány dny otevřených dveří po 

předchozí telefonické domluvě. Škola se zúčastnila různých prezentací škol 

organizovaných Úřady práce. 
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   5.  Harmonogram školního roku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola                     Výroční zpráva 2017/2018 

a Základní umělecká škola, s.r.o. 

 
6. Praxe žáků 

 

    
Praxe žáků 3. ročník 

 

Každoročně žáci 3. ročníku procházejí povinnou praxí v závěru školního roku. Praxe trvá 

2 týdny a studenti se seznamují s realitou života, s výrobou, s grafickými studii a 

reklamními agenturami, provádějí a navrhují práce z oboru, případně se seznamují i s 

jinými "provozy". Cílem těchto praxí je, aby si žák udělal představu, co jej čeká po 

absolvování školy v případě, že se nedostane na vysokou školu. 

 

Seznam firem: 

 

Obor Grafický design: 

 Vilém Kerlin 

 Poski.com 

 Velkoplošný tisk 

 Design Bar 

 Reptisk 

 DD design 

 

Obor Umělecké kovářství: 

 Bořivoj Gospoš 

 JS WORDS 

 

Obor Design interiéru: 

 Lukšová Iva, Ing. 

 Vodotopoplyn – Petr Lošťák 

 

 
Obor Průmyslový design: 

 Tonak, a.s. 

 MM CITÉ 

 Invent medical 

 ZK Design 

 Divadlo loutek 
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7. Plenéry žáků, exkurze, akce školy 

 
Zahájení školního roku 

AKČNÍ UMĚNÍ ŽÁKŮ 

Zahájení školního roku se neslo na vlnách akčního umění. Počasí umožnilo využít naší 

zahrady, kde se v úvodních slovech žáci dozvěděli, co vše se skrývá pod pojmem Akční 

umění. Přisvojili si například termíny happening, performance či event. Polovina žáků se z 

altánu odebrala do kina, aby zhlédla polský snímek Poslední rodina (sonda do života 

rodiny malíře Zdzisława Beksińskeho odehrávající se skoro výhradně za zdmi jejich 

panelového bytu) a druhá se pod vedením lektorek galerie PLATO - http://plato-

ostrava.cz/, která se na akci autorsky podílela, vydala na pouť po stanovištích. Zde si na 

vlastní pěst mohli žáci vyzkoušet rekvizity již proběhlých akcí umělců, vymyslet jejich 

prostřednictvím vlastní performance, či uhádnout, jak události doopravdy probíhaly. Další 

část akce Akční umění byla ještě akčnější! Protože se v happeningu smývá hranice mezi 

výtvarným uměním a divadlem či jinými druhy umění, dostali studenti za úkol vyrobit co 

nejbizarnější kostým, ve kterém musel figurovat velmi netradiční předmět (hovězí kost i 

s kopýtkem, televize, hadice od sprchy atp.). Po závěrečné přehlídce roztodivných 

převleků se třídy prohodily a usezená část z kina mohla po procházce po stanovištích na 

závěr také popustit uzdu své fantazii. 

 

http://plato-ostrava.cz/
http://plato-ostrava.cz/
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Seznamovací výtvarný plenér v Bartošovicích 

1. ročník 

Termín: 11. – 15. 9. 2017 

 

Místo konání: Zámek v Bartošovicích, http://www.bartosovice.cz/fotografie/zamek/ 

 

 

V termínu od 11. do 15. září jel na výtvarný plenér 1. ročník. Byl to plenér adaptační. 

Výtvarný kurz v přírodě byl podmíněn nepříznivým počasím. Museli jsme tedy přizpůsobit 

výuku v exteriéru i pro možnost tvorby v interiéru. Studenti tak pracovali na dvou 

úkolech současně. Pokud venku nepršelo, kreslili studie stromů. V opačném případě 

kreslili studie přírodnin v učebně zámku. Druhý úkol byl koncipován jako kolektivní práce. 

Čtveřice žáků umísťovala studie přírodnin tak, aby spojením čtyř A3 vzniklo jedno 

písmeno na A1. Písmena vytvořily slovo plenér. Poslední den nám počasí přálo, takže 

jsme mohli uskutečnit plánovaný landart. MgA. Dvorský přednesl studentům zajímavý 

výklad o historii tohoto výtvarného směru. Následně jsme vytvořili pětičlenné skupinky a 

vyzbrojily je toaletním papírem, drátem a špagátem. Vytyčeným prostorem jim byl 

zámecký park. Studenti se vypořádali se zadáním velmi kreativně. Někteří zabrousili do 

ekoartu, jiný vytvořili instalace či performance. Závěr dne patřil výrobě „šipkových 

šperků“. 

 

Mgr. Martina Filipová 

 

 

http://www.bartosovice.cz/fotografie/zamek/
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Osobnosti na AVE ARTu 

Listopad 2017 

Žákům školy zahráli Štěpán Rak - světový kytarový virtuos, skladatel, profesor pražské 
Akademie muzických umění a jeho syn Jan-Matěj Rak - český kytarista a písničkář. 
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EXIT Tour 

preventivní akce 25/4/2018 

 

V dubnu se na škole konala preventivní akce EXIT Tour pro žáky 1. - 3. ročníku. 
Na úvod zahrála roková kapela a následovala série přednášek: 

- Rizika v kyberprostoru  

- Skrytá nebezpečí internetu s podtématem kyberšikana  

- Život v závislosti 

- American road trip 

-  Fake news 
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Exkurze žáků školy v Praze 

Poslední květnový den navštívili žáci 3. ročníku oborů Grafický design a Motion design 

tradiční veletrh Polygraf v PVA EXPO PRAHA. Letošní ročník byl také výjimečný 

propojením s veletrhem obalových technologií a inovací Obal 2018 a prestižní soutěží 

Obal roku (www.obalroku.cz). Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat 

nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na trhu objevují. V 

rámci mezinárodního veletrhu reklamy, médií a polygrafie REKLAMA POLYGRAF se 

představili od výrobců reklamních předmětů a textilu po představitele nejrůznějších 

technologií tisku, výřezů a reklamních materiálů. Zajímavé pro žáky byly zejména 

praktické ukázky fungování tiskových strojů, výroby tiskovin a reklamních předmětů. 

 

 

 

 

http://www.obalroku.cz/
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Mezinárodní bienále grafického designu 

Dne 27.6.2018 se žáci 2. a 3. ročníku (celkem 18) zúčastnili mezinárodní přehlídky                   

28. Mezinárodního bienále grafického designu v Brně.  

Bienále nabízí významnou platformu k výstavám, doprovodným programům o grafickém 

designu a přináší aktuální význam pro utváření současné vizuální kultury.  

V rámci Mezinárodní bienále grafického designu se uděluje ocenění za celoživotní přínos 

grafickému designu.  V roce 2014 se stal laureátem ocenění Aleš Najbrt a v roce 2016 

František Štorm. Oba laureáti se zde představili prostřednictvím samostatných výstav. 

Letošní ocenění získali Grand Prix 28. – cena ministra kultury ČR – Oliver Knight a Rory 

Mcgrath/Velká Británie, cena pro českého designéra do 30 let – Petra Dočekalová/ČR. 

Žáci měli možnost shlédnout mezinárodní grafický design na profesionální úrovni. Dále 

také jak se pracuje s písmem – užití fontů, tvorba plakátu aj. propagačních materiálů 

k významným kulturním událostem. Rovněž se setkali s tvorbou typografie a vazbou 

knih. 

                                                                                                                      

Mgr. Julie Machallová 
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Happening  - Čínská kaligrafie a Slavnosti řeky Ostravice 

Dne 23.6. 2018  žáci 2. ročníku – Ondřej Šabatka, Nikol Rucká a Eva Adamcová společně 

s Mgr. Julii Machallovou vytvořili happening Čínská kaligrafie v rámci ostravské kulturní 

akce  Slavnosti řeky Ostravice. 

Slavnosti řeky Ostravice nabízí uměleckou platformu pro mladé umělce v rámci výstav, 

ale možnosti také vytvořit performance nebo happening pro veřejnost. 

Happening čínské kaligrafie spočíval v zapojení ostravské veřejnosti k tvorbě čínské 

kaligrafie na velkoplošný formát, kde byla možnost si napsat vlastní znaky a vyjádřit tím 

nějakou svou myšlenku. Vznikla jakási sociální mentální mapa symbolů ostravské 

veřejnosti. Lidé si mohli také vlastní kaligrafii odnést domů. Děti si vytvořili vlastní 

origami. 
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Výtvarný plenér v Bartošovicích 

 2. ročník 

Termín: 18.-22.6.2018.  

Pedagogický dozor : MgA.Kateřina Wilczková, MgA.Lukáš Dvorský. 

Téma: Přírodniny, zámek, okolí Bartošovic. 
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a AVE ART Ostrava, SSUŠ a ZUŠ, s.r.o. 

 

British Institute of Management, s.r.o. je vzdělávací instituce, která realizuje program 

dalšího vzdělávání formou Univerzity třetího věku. Škola AVE ART Ostrava byla do 

programu dalšího vzdělávání zapojena ve dvou modulech ze sedmi již druhým školním 

rokem. Vzdělávání modulu „Umění v nás – tvůrčí ateliér“ byl zaměřen na získávání 

dovedností z kresby a hlavně došlo k samotné výtvarné tvorbě účastníků. Další modul 

Základy práce na PC seznamoval s využitím práce na počítači včetně elektronické 

komunikace a nebezpečí internetu.  

Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního zájmového 

vzdělávání určený pro seniory. Vzdělávací aktivity pro seniory jsou zaměřeny na podporu 

fyzické a psychické kondice, podporují „bio-psycho-sociální” rozvoj osobnosti, reagují na 

měnící se životní a společenské podmínky a rozvíjejí generační dialog. 

Smyslem tohoto programu je umožnit seniorům seznámit se s novinkami jejich vlastního 

oboru, získat základní poznatky z oboru, který je předmětem jejich dlouhodobého zájmu, 

osvojit si některé vědomosti, které jsou i pro seniory důležité s ohledem na současný 

vývoj vědy a techniky. Program U3V není zaměřen na profesní zdokonalení využitelné v 

předchozím nebo současném povolání seniorů. Těžiště spočívá v přínosu pro zkvalitnění 

života starších občanů a umožnění jejich dalšího vzdělávání. 
 

26. 9. 2017 

Studenti 1.,2.a 3. ročníku  navštívili Velký svět techniky, ve kterém se zúčastnili 

vzdělávacích programů: Nenech mozek vydechnout, Záhada jaderné elektrárny, Finanční 

gramotnost, Chemická pitva H2O a Odysea Holy. 
 

 

listopad 2019 

 
Výstava - Jiří Kovanda ve dveřích 

Žáci 2. ročníku navštívili výstavu Jiřího Kovandy ve dveřích VŠB-TUO.  

Pedagogický dozor: Mgr.Machallová Julie 

 

  
Exkurze v Divadle loutek Ostrava 

Dne 28. 2. 2018 se uskutečnila exkurze v Divadle loutek Ostrava. Akce se zúčastnili žáci 

3. ročníku oborů Průmyslový design, Umělecké kovářství a žáci 4. ročníku oboru 

Umělecké kovářství.  
Pedagogický doprovod: MgA. Dvorský 
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Všechno může být loutkou 

Vdechnout život neživému předmětu a rozpohybovat ho je náplní této loutkářské dílny 

Hrnek, nůžky i provázek se mohou stát živými jednajícími postavami v rukou vnímavého 

loutkáře. Vdechnout život neživému předmětu a rozpohybovat ho je náplní této dílny. 

Metaforické vnímání a komunikace prostřednictvím předmětů otevírá nekonečné 

intepretační možnosti a nahlížení na situace z různých úhlů pohledu. Prostřednictvím 

dramatických her se studenti setkají se základními principy loutkového divadla a poodhalí 

jeho nekonečné možnosti. Zábavnou formou jsou účastníci dílny vedeni ke kritickému 

myšlení, je podporováno současně jejich racionální i emocionální vnímání a učí se 

zasazovat věci do širších kontextů. 

  

Dílna rozvíjí: metaforické vnímání, kreativitu,schopnost interpretace uměleckého díla a 

učí kontextuálnímu vnímání, propojuje racionální a emocionální vnímání, kritické myšlení, 

kreativitu.   

 

 

 
 
 

 
Exkurze v Galerii výtvarného umění 

Dne 6. 3. 2018 se uskutečnila exkurze v Galerii výtvarného umění Ostrava. Akce se 

zúčastní žáci 3. ročníku oboru Grafický design.  

Pedagogický doprovod: Mgr. Wilczková Kateřina 

 

 ·  

Dům umění 

Dne 16. 5. 2018 se žáci 1.a 2. ročníku zúčastnili galerijní animace v Domě umění: 

Napřed Uhořet - Ivan Pinkava, Eliáš Dolejší. Jedná se o koncepci prostorových objektů 

propojených s fotografií. 
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8. Výstavy 
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Kreativ Ostrava 2017 

 
10.-11.11.2017  
Tvořím, tvoříš, tvoříme . 

 

 
 
 

 
Výstava ZUŠ 26.6.2018  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola                     Výroční zpráva 2017/2018 

a Základní umělecká škola, s.r.o. 

 

INVENT ARENA TŘINEC 2. ročník 

Ve dnech od 20. do 22.6. 2018 se uskutečnila výstava, v rámci které se škola účastnila 

doprovodného programu. Druhý ročník výstavy opět nabídl velkou porci inovací a také 

spoustu zábavy pro malé i velké. Celé tři dny si návštěvníci mohli prohlédnout novinky 

světa vědy a techniky a navštívit atrakce doprovodného programu, který byly nejen na 
ochozech haly, ale také na přilehlých venkovních prostranstvích. 
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Technické muzeum Brno – DESIGN S. 

Od 26. 6. do 16. 9. 2018 probíhala výstava prací žáků v rámci III. mezinárodního bienále 

studentského designu DESIGN S. v Technickém muzeu v Brně. Součástí výstavy byla i 

práce žáka 4. ročníku oboru Průmyslový design. 

Název práce: Dragonfly one – návrh silničního elektro motocyklu ve tvaru vážky 

Autor: Miloš Toman  

 

 
 
Součástí výstavy byla i práce loňského maturanta Tomáše Hořína, který získat v soutěži 

DESIGN S. Cenu rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za návrh hudebního nástroje 

Bason. Hudební nástroj byl výstupem 1. ročníku na Univerzitě Tomáši Bati ve Zlíně, 

fakulta Průmyslový design. 
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Spolupráce školy s VŠB–TU Ostrava 

 

Škola už dlouhodobě spolupracuje s VŠB-TU Ostrava a v letošním školním roce 

se jednalo exkurze, praktické ukázky a výstavní činnost v GALERII univerzity. 

V měsíci dubnu proběhla exkurze na katedře Slévárenství a metalurgie při VŠB, které se 

zúčastnili studenti III. a IV. ročníku oboru Průmyslový design. Žáci si poslechli zajímavou 

přednášku o výrobě odlitků od Doc. Petra Lichého Ph.D., a následně na to si vyzkoušeli 

vyrobit jednoduchou plaketu. Po vytvoření formy následovalo samotné odlévání 

hliníkovou slitinou (silumín).  

 

V období od 1. 7. do 31. 8. 2018 probíhala výstava školy AVE ART Ostrava v 
GALERII univerzity uvedená pod názvem „Poznej Ostravu“ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Výstava prací žáků - Komerční banka a.s.  
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Výstava prací žáků - Komerční banka a.s.  

 

V prostorách komerční banky v Ostravě – Hrabůvce byla na celý školní rok instalována 

výstava figurální kresby, kterou připravil ateliér vedený Petrem Sedlíkem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola                     Výroční zpráva 2017/2018 

a Základní umělecká škola, s.r.o. 

9. Úspěchy našich studentů 

Ocenění jediné umělecké školy Moravskoslezského kraje 

Velký úspěch studenta Miloše Tomana v národní soutěži Národní cena za studentský   design 

2017. 

Letošní maturant naší školy a nyní student Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Miloš Toman, 

získal v letošním ročníku soutěže Národní ceny na za studentský design 2017 dvě ceny za 

maturitní práci Silniční motocykl Dragonfly One a to Cenu za dobrý studentský design a 

Cenu děkana fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. 
Ocenění je o to cennější, že bylo získáno v konkurenci především vysokoškolských prací. 
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Doteky papíru 2017 

Společnost Antalis vyhlásila i v letošním roce studentskou kreativní soutěž "Doteky papíru 

2017" pro výtvarné školy na téma „RETRO“. Do soutěže se opět přihlásili žáci střední i 

základní umělecké školy AVE ART Ostrava.  
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Celostátní kolo soutěže odborných dovedností oborů Umělecký kovář a 

zámečník, pasíř a Uměleckořemeslné zpracování kovů 

Ve dnech 18. a 19. 4. 2018 se žáci oboru Umělecké kovářství zúčastnili celostátní 

soutěže v Horních Heřmanicích a žák 4. ročníku Jiří Linet získal 3. místo. 
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37. setkání kovářů HEFAISTON 

V posledních srpnových dnech se uskutečnilo mezinárodní setkání uměleckých kovářů, 

jehož součástí byla demonstrace kovářské práce a výstava kovářských exponátů. Škola 

se do této významné akce zapojila v podobě ukázek kovářských prací žáků školy a účasti 
v soutěži. 

V soutěžní disciplíně „Volná tvorba a komorní plastika“ získal žák školy 1. místo za dílo 
POSTAVA. 
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Kalendář roku 2018 

I ve školním roce 2017/2018 se škola přihlásila do soutěže Kalendář roku 2018. 

Záměrem soutěže, která se pohybuje na pomezí grafiky, polygrafie a volné tvorby, je 

upozornit na vyjímečnou tiskovou a grafickou úroveň nebo inovativní přístup k tomuto 

médiu. Do soutěže se přihlásilo 39 kalendářů a jedním z nominovaných byl kalendář 

Zvěroruce od žákyně školy Moniky Vavrečkové, 4. ročník.  

Kalendář se velmi líbil firmě Antalis, která ho využila jako firemní kalendář.  
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10. Napsali o nás 

 

Spolupráce s Fakultní nemocnicí Ostrava 

V roce 2017 byl v rámci psychiatrického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava zprovozněn 

denní stacionář pro pacienty, který má unikátní model fungování. Jeho vybudování bylo 

financováno Norskými fondy a je určen především pro pacienty se závažnými duševními 

nemocemi. Do života pacientů přináší dvě důležitá zlepšení. Jednak umožňuje zkrácení 

doby hospitalizace a dřívější návrat do domácího prostředí, přičemž v denním stacionáři 

nadále probíhají důležité prvky léčby a to za účasti personálu, který se o pacienty staral 

už na lůžkovém oddělení a je jim tedy důvěrně znám. Jednak byly díky programu 

stacionáře do léčby zavedeny nové přístupy, které si kladou za cíl pacienty po 

prodělaném onemocnění co nejdříve opětovně aktivizovat, obnovit plnou šíři jejich 

prožívání a usnadnit návrat do původního života. Na tom se podílí multioborový tým 

lékařů, psychologů, sociálních pracovníků, ergoterapeutů, fyzioterapeutů a nutričních 

terapeutů. A navíc jsme získali podporu několika partnerských organizací, které nezištně 

pomáhají rozšiřovat spektrum aktivit a přinášet do nich kvalifikaci, která zaměstnancům 

nemocnice chybí. AVE-ART Ostrava patří k dlouhodobým spolupracovníkům celé fakultní 

nemocnice a rovněž psychiatrického oddělení. Jeho studenti i pedagogové se navíce ve 

školním roce 2017/18 zapojili právě do práce s pacienty denního stacionáře, kde využívali 

své výtvarné erudice a pomáhali našimi pacientům (a často i přítomným zaměstnancům) 

s jejich výtvarným rozvojem a tím obnovením důležitých psychických funkcí. Taková 

spolupráce je velmi cenná nejen proto, že dodává to, co naši odborníci neumí, ale taky 

proto, že ukazuje duševně nemocným znejistěným svou chorobou a obávajících se reakcí 

okolí, že lidé „tam venku“ pohlížejí na jejich potíže bez předsudků a mají o ně zájem. Za 

to patří celé škole velký dík nás zdravotníků i našich pacientů. 

  

Děkuji moc za dosavadní spolupráci a zdravím. 

  

MUDr. Petr Šilhán, primář psychiatrického oddělění FNO 

 

 

 
 

8.9.2017 

Češka navrhla interiér budoucích aut Škody. Jak se vám líbí? 

Jak vypadají interiéry dnešních aut Škody, víme snad všichni. Jak ale budou vypadat v 

ne až tak vzdálené budoucnosti? Právě na tuto otázkou se snažila odpovědět designérka 

Kristýna Karpalová, která přím o pro škodovku navrhla podobu vnitřku příštích modelů 

automobilky. 

Nestřílela od boku, nemalovala jen „něco hezkého”, snažila se zohlednit požadavky 

kladené na příští auta. Jedním z podstatných faktorů se tak stala sdílená mobilita ve 

světě aut reprezentovaná zejména carsharingem, která si pomalu nachází cestu i do 

České republiky. Právě carsharing má způsobit i to, že se současné, poměrně komplexní 

interiéry stanou věcí minulosti. 

 

 

http://www.autoforum.cz/testy-aut/prvni-test-skoda-octavia-2017-jaky-je-kabanuv-pohrobek/
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MF Dnes 20.10.2017 
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25.6.2018 

 
Před budovou Českého rozhlasu Ostrava bude ve středu odhalena socha písničkáře a 

básníka Karla Kryla. Sochu se tam jako symbol svobody slova a demokracie rozhodli 

umístit studenti. Na svůj projekt získali dotaci z programu města Ostravy zaměřeného na 

úpravu veřejných prostor. 

 

 
 

Slavnostního odhalení se zúčastní i Krylův bratr Jan. Potvrdil to ředitel ostravské 

umělecké školy AVE ART Jaroslav Prokop. „Karel Kryl svým osobním příkladem a 

písňovou tvorbou ovlivnil několik generací a má nám stále co říci, i po čtyřiadvaceti letech 

od své smrti,“ řekl Prokop. 

Karel Kryl si sám skládal hudbu a texty. Například jeho song Bratříčku, zavírej vrátka se 

stal symbolem odporu proti srpnové okupaci Československa a tehdejšímu 

nedemokratickému režimu. Další známé skladby Veličenstvo kat, Píseň Neznámého 

vojína, Morituri te salutant, Král a klaun, Salome či Anděl se zpívají po několik generací. 

Zněly i v dobách, kdy byly zakázané. Mnohé zlidověly. 

Autorem bronzové sochy stojícího Kryla je sochař David Moješčík. 

 Deník 26.6.2018 
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