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Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné 

tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst 

republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu předkládá: Ing. Jaroslav Prokop, ředitel školy 

 

Ostrava, říjen 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020 bez 

připomínek. 

 

 

 

 

V Ostravě dne 13.10.2020 

 

         Ing. Lenka Stehlíková 

         předsedkyně školské rady 
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1. Charakteristika školy 

 

 
1.1. Údaje o škole 

 
Název školy:    

AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, 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.Julie Machallová, Romana Smetana 

 

1.2. Kontakty 

 

Telefon:   595 782 930 

Fax:    595 782 930 

Email:          aveart@aveart.cz 

 

www:    www.aveart.cz 
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1.3. Zařazení do sítě škol, studijní obory ve školním roce 2019/2020 

 

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 umělecká  škola s výtvarným a 

hudebním 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, kapacita Základní umělecké školy je nastavena na 

50 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 hřišť 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 . 

 

 



AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o.                     
Výroční zpráva 2019/2020 

 
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 umělecká škola je zaměřena na odpolední výuku v rámci dvou oborů: 

Výtvarný obor: 

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 prostorovou 

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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Hudební obor: 

V hudebním oboru vyučujeme hru na klávesové a dechové nástroje. Žáci si vyberou 

nástroj, na který chtějí hrát a poté jsou zařazeni k pedagogům, kteří se jim ve 

vyučovacích lekcích individuálně věnují. Výuka probíhá v oblasti praktické a teoretické. 

Praktická oblast znamená hraní na hudební nástroj, teoretická oblast se učí v předmětu 

Hudební nauka. 

V hudebním oboru se vyučují tato studijní zaměření: 

 Hra na zobcovou flétnu 

 Hra na klarinet 

 Hra na keyboard (klavír) 
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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 

 

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, čímž je obor 

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

kompetentních oborech studia. 

Vedoucí oboru: Ing. Iva Lukšová, Ph.D. 

 

        

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) 
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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 2019/2020 proběhl 1 kurz Grafického  designéru. Osvědčení o 

absolvování kurzu získalo 12 účastníků kurzu. 

 

 
 

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). 
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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). 

Ve školním roce 2019/2020 proběhl 1 kurz Motion design. Osvědčení o 

absolvování kurzu získal 1 účastník kurzu. 

 

 
 

 
 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 
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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) 

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. 

Rekvalifikační kurz "Interiérový designér", který probíhal od října 2019 do června 2020 byl 
slavnostně zakončen dne 30. 6. 2020 závěrečnou zkouškou. Ukončení v měsíci červnu bylo dáno 
přerušením kurzu z důvodu krizové situace Covid-19, ale i přes toto omezení účastníci kurzu 
zkoušku úspěšně zvládli.  

 

Ve školním roce 2018/2019 proběhl 1 kurz Interiérového designu. Osvědčení o 

absolvování kurzu získalo 10 účastníků kurzu. 

 

 

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 2019/2020 proběhl 1 kurz Keramická tvorba v praxi. Kurz 

absolvovali 3 účastníci, kteří budou kurz ukončovat v letošním roce, z důvodu 

COVID 19. 

 

  

Závěrečné práce rekvalifikačního kurzu Keramická tvorba v praxi 

 

 



AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o.                     
Výroční zpráva 2019/2020 

 
 

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 2019/2020 proběhl 1 kurz Umělecký kovář. Osvědčení o 

absolvování kurzu získali 3 účastníci kurzu. 

 

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.  
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1.5. Projekty 

 

 

       

 
 

 

AVE ART Ostrava, SSUŠ a ZUŠ, s.r.o. a ERASMUS 

DAY 
11. 10. 2019 

8.00 do 15.00 hod 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program dne 

 
8.00 – 9.30  Time to move  

9.30 – 9.50   Přestávka 

9.45 – 10.30  Mobility odborného vzdělávání na AVE ART Ostrava  

10.30 – 11.00   Účastníci mobilit AVE ART Ostrava 

11.00 – 11.20   Platforma E-twinning jako nástroj další mezinárodní spolupráce  

11. 20 – 12.00    Přestávka na oběd 

12.00 – 15. 00    Workshopy:  1) Dokumenty Europass  

     2) Mozaika 

     3) Vitřáž 

     4) Vytkávané obrazové rámy 

     5) Gravírování 

     6) Olejomalba 

     7)  Technika cuerda secca (ruční malování kachlí) 
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Projekt „ Reconstruction and presentation of early-medieval material culture 

from Central Europe“ 

 

Škola se poprvé zapojila jako partnerská organizace do mezinárodního projektu 

financovaného Visegradským fondem (dále jen V4). Mezinárodní visegradský fond je 

mezinárodní donorská organizace založená v roce 2000 vládami zemí visegrádské 

skupiny - Česka, Maďarska, Polska a Slovenska na podporu regionální spolupráce v rámci 

Visegrádského regionu i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního 

Balkánu a Východního partnerství.  

 

Projekt „Reconstruction and presentation of early-medieval material culture from 

Central Europe“ byl zahájen 15. 6. 2020 a potrvá do 11. 12. 2021. V rámci projektu V4 

budou vybraní žáci vyrábět historické repliky artefaktů nalezených v hrobě avarskeho 

bojovníka ze 7. století. Část artefaktů bude kovaná a část litá z bronzu. Díky tomuto 

projektu si žáci vyzkouší nejen práci restaurátora, ale také tradiční postupy výroby. Na 

projektu se jako partneři podílí i Muzeum Komárno, v jejichž sbírkách se artefakty 

nacházejí. 

 

Partneři projektu: 

Pro museum – Združenie na podporu múzejníckej činnnosti v Komárne 

Foedus Orientalis Cultural Association, Hungary 
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Ve školním roce 2019/2020 škola realizovala projekt programu Erasmus+ vedený pod 

názvem "Umělecké techniky". Projekt byl rozdělen na dvě odborné mobility 

realizované v období od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020. První mobilita probíhala na 

partnerské škole La Escuela de Arte de Sevilla v období od 26. 1. do 14. 2. 2020. Mobility 

se zúčastnilo 9 žáků z 2. – 3. ročníků, kteří získali nové znalosti a dovednosti v oborech 

Umělecké techniky aplikované na zeď (murální technika), ateliér keramických obkladů (4 

žáci) a Umělecké smaltování (5 žáků). Druhá mezinárodní odborná mobilita se 

uskutečnila na partnerské škole Súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša - 

Hámre, Slovenská republika. Žáci se zúčastnili mobility v oboru Výtvarné zpracovaní 

kovů a drahých kamenů - technika cízelování v počtu 6 osob z 2. - 4. ročníků. Žáci získali 

nové vědomosti a dovednosti v období od 26. 1. do 14. 2. 2020.   
 

 

 

 
 

 

https://aveart.cz/aktuality/umelecke-techniky-2020/
https://aveart.cz/aktuality/mezinarodni-mobilita-hodrusa-hamre/
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Projekt spolupráce - partnerství škol Erasmus+ 

Projekt "Live Art II" vznikl v návaznosti na velmi přínosné výsledky a výstupy projektu 

"Live Art" realizovaném ve školním roce 2017/2018. Záměrem projektu je společně 

se školou v Hodruši-Hámre i nadále prohlubovat mezinárodní uměleckou spolupráci mezi 

vzdělávacími institucemi. Projekt byl zahájen 1. 12. 2019 a konec projektu je stanoven 

na 30.11. 2020. Cílem projektu je navzájem si předat odborné dovednosti a kompetence 

ve vybraných uměleckých technikách. Předání těchto dovedností a znalostí proběhlo 

několika formami a to on-line komunikací mezi žáky a pedagogy, krátkodobou mobilitou 

žáků a odborných pedagogů a v posledním měsíci realizace projektu bude uskutečněna 

společná výstava vytvořených prací. 

Krátkodobé mobility žáků z 2. - 4. ročníků a odborných pedagogů budou 

probíhat v září 2020 v délce 12 dní. 

Mobility na škole AVE ART Ostrava se zúčastní 11 žáků a 2 odborní pedagogové, kteří 

budou získávat nové poznatky a dovednosti v oboru Průmyslový design se zaměřím na 

práci s 3D tiskárnou. Mobilita realizována na partnerské škole Súkromná stredná 

umelecká škola Hodruša - Hamré je určena pro 10 žáků a odborného pedagoga, kteří se 

zaměří na získávání znalostí a dovedností z umělecké techniky kovotlačitelství. Díky 

technice se žáci seznámí s problematikou výroby plechových nádob (jako např. misky, 

korbely, apod), které následně budou zdobit. Mobilita je vhodná nejen pro žáky oborů 

Umělecké kovářství, Průmyslový design a Interiérový design, ale také pro žáky oboru 

Grafický design, kteří mohou aplikovat vybrané grafické techniky (rytí, lept), které jsou 

vhodné pro zdobení vyrobených nádob. 

Součástí projektu je i eTwinning projekt "Live art II": 

Tento projekt je součástí společných mobilit partnerských uměleckých škol - AVE ART 

Ostrava, soukromá Stření umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. a Súkromná 

škola umeleckého priemyslu Hodruša-Hámre. Projekt se zaměřuje na rozvoj komunikace 

v angličtině a sdílení zkušeností žáků z různých zemí a kulturního prostředí. Mezi hlavní 

oblasti zájmu patří umění, historie a architektura. Nástroje ICT budou použity během 

realizace projektu.  

Žáci obou škol se navzájem seznámili prostřednictvím platformy eTwinning během února 

2020. Během měsíce března a dubna 2020 představili žáci svou domovskou zemi, město, 

ve kterém studují, školu a vybrané umělecké techniky, jenž jsou součástí mobilit. Za 

pomoci prezentací se žáci dozvěděli o kultuře, historii a rázu své i partnerské země.  

Cílem je seznámit se s Českou republikou a Slovenskem, oběma partnerskými školami a 

uměleckými technikami 3D modelování, 3D tisku a Kovotlačitelství, které si vybraní žáci 

vyzkouší v rámci mobilit v měsíci září. Žáci se zdokonalí v ústním i písemném projevu v 

anglickém jazyce a získají novou slovní zásobu týkající se umění a uměleckých technik.  

Projekt bude dokončen v říjnu 2020. 

http://ssushh.sk/uvod/
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Zvýšení a zlepšení kvality vzdělávání II 

Projekt je zaměřen na kombinaci několika aktivit (šablon) rozdělených do školního roku 

2019/2020 a 2020/2021: 

1) Zapojení odborníka z praxe do výuky 

Od února 2020 měli žáci 2. a 3. ročníku v hodině Jazyka anglického rodilou mluvčí Anitu. 

Výuka s Anitou bude vzhledem k situaci COVID-19 probíhat i od září 2020.Odborník ve 

výuce byl i u žáků 4. ročníku oborů Grafický design a Motion design. V první části 

semináře, který se uskutečnil 28. 1. 2020 se zaměřením na online marketing, se žáci 

seznámili s principy a možnostmi prezentace na internetu. Dozvěděli se, na jakém 

principu fungují vyhledávače, co vše hodnotí a jakými nástroji se dostat na přední pozice 

ve vyhledávačích. Co je to SEO (optimalizace pro vyhledávače), technické SEO, 

copywriting, linkbuilding, firemní zápisy, placená reklama (PPC, PCM apod.), virální 

marketing i affiliate marketing. Nejzajímavější částí ale asi byly ukázky různých kampaní, 

profilování cílového klienta a možnosti využití různých nástrojů pro vyhodnocení 

úspěšnosti různých kampaní (měření návštěvnosti webu, konverzí...). Dne 25. 2. 2020 

proběhlo pokračování s odborníkem z praxe a tento den byl věnován tvorbě webdesignu.  

2) Doučování žáků 

1. a v 2. pololetí školního roku 2019/2020 škola realizovala pro žáky doučování v 

maturitních předmětech.  Doučování bylo realizováno v předmětech: 

- Jazyk anglický 

- Jazyk český 

- 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. 

Stránky kariérového poradce - http://ssus.aveart.cz/studium/karierovy-poradce/ 

Zajímavé odkazy kariérového poradenství: 

Studuj na vysoké škole!!! 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, obor Průmyslový design 

Chceš studovat vysokou školu v zahraničí? 

4) Vzdělávání pedagogických pracovníků v různých oblastech 

5) Koordinátora spolupráce a příbuzných organizací 

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

http://ssus.aveart.cz/studium/karierovy-poradce/
http://aveart.cz/aktuality/studuj-na-vysoke-skole/
http://aveart.cz/aktuality/univerzita-tomase-bati-ve-zline/
http://aveart.cz/aktuality/chces-studovat-na-vysoke-skole-v-zahranici/
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Zvýšení a zlepšení kvality vzdělávání ZUŠ 

1) Dvouletý projekt "Zvýšení a zlepšení kvality vzdělávání ZUŠ" je zaměřen na 

kombinaci dvou Projektových dnů ve škole. 

Do výuky je kromě pedagoga ZUŠ zapojen i odborník z praxe, který společně 

s pedagogem naplánují a zrealizují výuku v podobě projektového dne. Odborník z praxe 

představí svou profesi a ukáže žákům odbornou dovednost, kterou si žáci názorně 

zkoušejí.  

Projektové dny se realizovali s animátorem, grafikem, keramikem, uměleckým kovářem, 

designérem a ilustrátorem.  

šablon. Ve školním roce 2019/2020 se realizovali tyto aktivity: 

 

                              

 

             

 

2) Koordinátora spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací.  
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Projekt "Odborné učebny dalšího vzdělávání" 
 

Ve školním roce 2019/2020 byl škole schválen projekt "Odborné učebny dalšího 

vzdělávání". Jeho realizace byla v tomto školním roce zahájena a plánovaný konec je 31. 

8. 2021. Záměrem projektu je zvýšit úroveň celoživotního vzdělávání a napomoci 

prostřednictvím praktických zkušeností a odpovídajícím technologiím ke snadnější 

integraci účastníků dalšího vzdělávání na trh práce. 

Cílem projektu je přebudování stávajících tří místností a vybudovat z nich odborné 

učebny pro teoretickou a praktickou výuku. Učebny budou sloužit k dalšímu vzdělávání v 

rekvalifikačních kurzech "Grafický designér/Motion design, Interiérový designér, Zahradní 

návrhář". 

 

Hlavní výstupy projektu jsou 3 odborné učebny: 

 

- Odborná učebna pro výuku rekvalifikačního kurzu Zahradní návrhář 

 

- Odborná učebna pro výuku rekvalifikačního kurzu Interiérový designér 

 

Další výstupy projektu: 

 

- 3 kroužky pro žáky základní školy 

 

- příměstské tábory pro žáky základní školy 

 

Specifickým cílem je "Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení". 
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Sympozium prostorových forem 

 

V nové školní kovárně se konalo již šesté setkání uměleckých kovářů, kteří budou 

vytvářeli městský mobiliář. Jejich práce si můžete přijít prohlédnout před Kulturní dům 

AKORD, náměstí SNP Ostrava - Zábřeh od 4. 9. do 30. 10. 2020. Tato akce se konala za 

finanční podpory městského obvodu Ostrava - Jih.  
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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. 

Po rozsáhlé rekonstrukci došlo k otevření kovárny AVE ART, která se nachází jako 

odloučené pracoviště školy v průmyslovém areálu Vitkovice Steel a jako kovárna slouží 

nepřetržitě už od roku 1930. Jde o naprostý unikát nejen v Evropě, ale pravděpodobně i 

ve světě. Umělečtí kováři budou mít nyní možnost využít nejen klasických historických 

pecí, či těžkých bucharů, ale také zcela moderního strojního vybavení, jako jsou pásová 

pila, sloupová vrtačka, plazmová řezačka, svažovací invertor a další. K nákupu kovárny a 

její následné rekonstrukci došlo díky získané dotaci z Evropské unie prostřednictvím 

Interovaného regionálního operačního programu.  

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. 
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2.  Údaje o zaměstnancích školy 

2.1. Zaměstnanci k 1.9.2018 

Personální zabezpečení výuky 

 

Počet pedagogů celkem  28 

Z toho: 

 Interní pracovníci školy   9 

 Externí pracovníci školy 19 

 

 

Ostatní interní pracovníci školy 

1. ředitel školy  

2. zástupce ředitele školy a projektový manager  

3. projektový manager 

4. asistentka ředitele školy    

5. studijní referent    

6. ekonom školy    

7. uklízečka     

8. vrátný 

9. pověřenec pro ochranu osobních údajů. 

 

 

   

 

2.2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

Kurz grafický design – 1 pedagog 

 

DVPP č j. MSMT 7298/2017-2-505 Anglický jazyk pro učitele s úrovní A2.1- 1 pedagog. 

 

 

Maturita v jazyce anglickém - Oxford University Press – 1 pedagog. 
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3.  Výchova a vzdělávání ve škole 

3.1. Učební plány 

 

Název školního vzdělávacího programu: Grafický design 

Obor: 82-41-/05 Grafický design  

Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední vzdělávání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní  

Platnost: od 1. 9. 2015 

 

Povinné vyučovací 

předměty 
I. II. III. IV. celkem 

Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11 

Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12 

Základy společenských věd 0 1 1 2 4 

Dějepis 1 0 0 0 1 

Chemie a ekologie 2 0 0 0 2 

Fyzika 2 0 0 0 2 

Matematika 2 2 0 0 4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační 

technologie 
2 2 0 0 4 

Ekonomika a podnikání 0 0 2 1 3 

Dějiny výtvarné kultury 2 2 3 3 10 

Výtvarná příprava 6 4 0 0 10 

Figurální kresba 0 3 5 5 13 

Písmo 2 2 0 0 4 

Technologie 2 2 1 2 7 

Technické kreslení 2 0 0 0 2 

Počítačová grafika 0 2 2 3 7 

Praktická cvičení 4 4 5 5 11 

Reklama 0 2 0 0 2 

Navrhování 0 0 6 8 14 

Knižní grafika  0 2 3 3 8 

Celkem hodin 35 35 36 40 146 
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Volitelné vyučovací předměty  I. II. III. IV. 2 

Cizí jazyk   2   

Základy fotografie   2   

Celkem hodin 35 35 36 40 148 

 

PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 

Činnost I. II. III. IV. 

Vyučování podle rozpisu učiva 32 32 32 32 

Adaptační výtvarný plenér 1 0 0 0 

Výtvarný týden 1 1 0 0 

Odborná praxe 0 0 2  0 

Maturitní zkouška 0 0 0 2 

Časová rezerva (výchovně – vzdělávací akce) 6 7 6 3 

Celkem týdnů 40 40 40 37 
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Název školního vzdělávacího programu: Grafický design 

Obor: 82-41-/05 Motion design  

Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední vzdělávání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní  

Platnost: od 1. 9. 2015 

 

Povinné vyučovací 

předměty 
I. II. III. IV. celkem 

Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11 

Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12 

Základy společenských věd 0 1 1 2 4 

Dějepis 1 0 0 0 1 

Chemie a ekologie 2 0 0 0 2 

Fyzika 2 0 0 0 2 

Matematika 2 2 0 0 4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační 

technologie 
2 2 0 0 4 

Ekonomika a podnikání 0 0 2 1 3 

Dějiny výtvarné kultury 2 2 3 3 10 

Výtvarná příprava 4 4 0 0 8 

Figurální kresba 3 3 3 3 12 

Písmo 2 2 0 0 4 

Písmo v animaci 0 1 0 0 1 

Technologie 2 2 1 1 6 

Technologie v animaci 0 0 1 1 2 

Technické kreslení 2 0 0 0 2 

Počítačová grafika 0 1 2 2 5 

Praktická cvičení 4 2 2 3 11 

Vizuální vyjadřování 0 1 3 3 2 

Navrhování 0 0 4 4 8 

AVT 0 0 2 2 4 

Modelování 0 2 0 0 2 

Animace  2 3 4 4 13 

Celkem hodin 38 35 36 37 146 
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Volitelné vyučovací předměty  I. II. III. IV. 2 

Cizí jazyk   2   

Základy fotografie   2   

Celkem hodin 38 35 38 37 148 

 

PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 

Činnost I. II. III. IV. 

Vyučování podle rozpisu učiva 32 32 32 32 

Adaptační výtvarný plenér 1 0 0 0 

Výtvarný týden 1 1 0 0 

Odborná praxe 0 0 2  0 

Maturitní zkouška 0 0 0 2 

Časová rezerva (výchovně – vzdělávací akce) 6 7 6 3 

Celkem týdnů 40 40 40 37 
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Název školního vzdělávacího programu: Design interiéru 

Obor: 82-41-/11 Design interiéru  

Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední vzdělávání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní  

Platnost: od 1. 9. 2015 

 

 

Povinné vyučovací 

předměty 
I. II. III. IV. celkem 

Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11 

Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12 

Základy společenských věd 0 1 1 2 4 

Dějepis 1 0 0 0 1 

Chemie a ekologie 2 0 0 0 2 

Fyzika 2 0 0 0 2 

Matematika 2 2 0 0 4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační 

technologie 
2 2 0 0 4 

Ekonomika a podnikání 0 0 2 1 3 

Dějiny výtvarné kultury 2 2 3 3 10 

Výtvarná příprava 4 4 0 0 8 

Figurální kresba 0 3 3 3 9 

Písmo 2 0 0 0 4 

Technologie 2 3 3 3 11 

Konstrukce v navrhování 0 0 3 3 6 

Technické kreslení 2 0 0 0 2 

Praktická cvičení 4 4 4 5 17 

Počítačová graf v nav. 0 3 3 3 9 

Navrhování 0 3 5 5 13 

Modelování  0 2 0 0 8 

Sociologie bydlení 2 0 0 0 2 

Celkem hodin 35 36 37 38 146 
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Volitelné vyučovací předměty  I. II. III. IV. 2 

Cizí jazyk   2   

Základy fotografie   2   

Celkem hodin 35 36 39 38 148 

 

 

 

PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 

Činnost I. II. III. IV. 

Vyučování podle rozpisu učiva 32 32 32 32 

Adaptační výtvarný plenér 1 0 0 0 

Výtvarný týden 1 1 0 0 

Odborná praxe 0 0 2  0 

Maturitní zkouška 0 0 0 2 

Časová rezerva (výchovně – vzdělávací akce) 6 7 6 3 

Celkem týdnů 40 40 40 37 
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Název školního vzdělávacího programu: Design užitkových výrobků 

Obor: 82-41-/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 

Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední vzdělávání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní  

Platnost: od 1. 9. 2015 

 

Povinné vyučovací 

předměty 
I. II. III. IV. celkem 

Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11 

Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12 

Základy společenských věd 0 1 1 2 4 

Dějepis 1 0 0 0 1 

Chemie a ekologie 2 0 0 0 2 

Fyzika 2 0 0 0 2 

Matematika 2 2 0 0 4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační 

technologie 
2 2 0 0 4 

Počítačová grafika v nav. 0 2 2 2 6 

Ekonomika a podnikání 0 0 2 1 3 

Dějiny výtvarné kultury 2 2 3 3 10 

Výtvarná příprava 4 4 0 0 8 

Figurální kresba 0 3 3 3 9 

Písmo 2 0 0 0 4 

Technologie 2 2 3 3 10 

Technické kreslení 2 0 0 0 2 

Praktická cvičení 4 4 9 10 27 

Navrhování 2 4 5 7 18 

Modelování  0 2 0 0 8 

Celkem hodin 35 36 37 38 146 
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Volitelné vyučovací předměty  I. II. III. IV. 2 

Cizí jazyk   2   

Základy fotografie   2   

Celkem hodin 35 36 39 38 148 

 

 

 

 

PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 

Činnost I. II. III. IV. 

Vyučování podle rozpisu učiva 32 32 32 32 

Adaptační výtvarný plenér 1 0 0 0 

Výtvarný týden 1 1 0 0 

Odborná praxe 0 0 2  0 

Maturitní zkouška 0 0 0 2 

Časová rezerva (výchovně – vzdělávací akce) 6 7 6 3 

Celkem týdnů 40 40 40 37 
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Název školního vzdělávacího programu: Umělecké kovářství 

Obor: 82-41-/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů  

Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední vzdělávání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní  

Platnost: od 1. 9. 2015 

 

 

Povinné vyučovací 

předměty 
I. II. III. IV. celkem 

Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11 

Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12 

Základy společenských věd 0 1 1 2 4 

Dějepis 1 0 0 0 1 

Chemie a ekologie 2 0 0 0 2 

Fyzika 2 0 0 0 2 

Matematika 2 2 0 0 4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační 

technologie 
2 2 0 0 4 

Ekonomika a podnikání 0 0 2 1 3 

Dějiny výtvarné kultury 2 2 3 3 10 

Výtvarná příprava 4 4 0 0 8 

Figurální kresba 0 3 3 3 9 

Písmo 2 0 0 0 4 

Technologie 2 2 2 2 8 

Technické kreslení 2 0 0 0 2 

Počítačová grafika 0 0 2 2 4 

Praktická cvičení 7 8 11 12 38 

Navrhování 0 2 5 5 12 

Modelování  0 2 0 0 2 

Celkem hodin 36 36 37 38 146 
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Volitelné vyučovací předměty  I. II. III. IV. 2 

Cizí jazyk   2   

Základy fotografie   2   

Celkem hodin 36 36 39 38 148 

 

 

 

 

PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 

Činnost I. II. III. IV. 

Vyučování podle rozpisu učiva 32 32 32 32 

Adaptační výtvarný plenér 1 0 0 0 

Výtvarný týden 1 1 0 0 

Odborná praxe 0 0 2  0 

Maturitní zkouška 0 0 0 2 

Časová rezerva (výchovně – vzdělávací akce) 6 7 6 3 

Celkem týdnů 40 40 40 37 
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Název školního vzdělávacího programu: Průmyslový design 

Obor: 82-41-/04 Průmyslový design  

Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední vzdělávání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní  

Platnost: od 1. 9. 2015 

 

 

Povinné vyučovací 

předměty 
I. II. III. IV. celkem 

Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11 

Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12 

Základy společenských věd 0 1 1 2 4 

Dějepis 1 0 0 0 1 

Chemie a ekologie 2 0 0 0 2 

Fyzika 2 0 0 0 2 

Matematika 2 2 0 0 4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační 

technologie 
2 2 0 0 4 

Ekonomika a podnikání 0 0 2 1 3 

Dějiny výtvarné kultury 2 2 3 3 10 

Výtvarná příprava 4 4 0 0 8 

Figurální kresba 0 3 3 3 9 

Písmo 2 0 0 0 4 

Technologie 2 2 2 3 9 

Konstrukce v navrhování 0 2 2 3 7 

Technické kreslení 2 0 0 0 2 

Počítačová grafika v nav. 0 2 3 3 8 

Praktická cvičení 4 4 5 5 18 

Navrhování 2 4 5 7 18 

Modelování  0 2 0 0 2 

Dějiny designu 0 0 2 0 2 

Celkem hodin 35 37 36 38 146 
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Volitelné vyučovací předměty  I. II. III. IV. 2 

Cizí jazyk   2   

Základy fotografie   2   

Celkem hodin 35 37 41 38 148 

 

 

 

 

PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 

Činnost I. II. III. IV. 

Vyučování podle rozpisu učiva 32 32 32 32 

Adaptační výtvarný plenér 1 0 0 0 

Výtvarný týden 1 1 0 0 

Odborná praxe 0 0 2  0 

Maturitní zkouška 0 0 0 2 

Časová rezerva (výchovně – vzdělávací akce) 6 7 6 3 

Celkem týdnů 40 40 40 37 
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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 2019/2020 

 

Minimální preventivní program 

 na školní rok 2019/2020 

 

 
 

1. Spolupráce s pedagogickým sborem 

 

1.1. Seznámení ředitele školy s podrobnostmi preventivního programu školy na 

šk.r.2019/2020 

- obsah programu 

- finanční a materiální požadavky  

- odborná literatura, video 

- nástěnka ŠMP, schránka důvěry 

- předběžné termíny jednotlivých preventivních aktivit, zodp. za jednotlivé  akce  

- kompetence                       

termín: srpen 2019. 

 

1.2. Seznámení vyučujících s filozofií školy a jejími specifiky 

termín: srpen, září 2019.  

 

 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  

        - označení kabinetu ŠMP, telefon  

        - obsah práce ŠMP   

       - informace o ŠMP umístit na nástěnku ŠMP a do vestibulu školy 
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termín: září, říjen 2019. 

 

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. a 
další. 

   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 2019. 
 
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 2018/2019 v Moravskoslezském kraji. 

 

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

POČET ŽÁKŮ, STUDENTŮ NA ŠKOLE K 30.9.2019: 115 

ŠMP: Ing. Lenka Stehlíková 

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

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM:  ANO  

         

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 2019/2020:    NE      

 

5. Speciální pedagog:  NE  

 

6. Financování MPP: vlastní 

  

 

Rizikové projevy chování 

 

 

Počet 2 z chování 

 

3 

 

Počet 3 z chování 

 

2 

 

Podmínečné vyloučení 

 

1 

 

 

 

 

Počet OMLUVENÝCH hodin 

 

10 490 

 

Počet žáků, kteří mají omluvené 

hodiny 

115 

 

PODEZŘENÍ NA SKRYTÉ ZÁŠKOLÁCTVÍ:  ANO   

 

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

 

282 

 

Počet žáků, kteří mají neomluvené 

hodiny 

 

23 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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) plagiátorství 

 

 

 

 

2 2 
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Členové umělecké rady: 

 

Ing.Marek Břuska předseda umělecké rady, vedoucí oboru     

kovářství a keramika 

 

Mgr.art Martin Růžička                vedoucí oboru průmyslový design 

    

MgA. Franková Barbora                vedoucí oboru animace 

 

Ing.Ph.D.Iva Lukšová      vedoucí oboru design interiéru 

 

MgA.Brůnová Zelníčková Alice     vedoucí oboru grafika 

 

 
3.4. Předmětová komise 

Předseda komise pro výtvarné předměty: 

Mgr.Martina Filipová 

 

Předseda komise pro teoretické předměty: 

Mgr. Romana Jackson 
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3.5. Přehled tříd, oborů a žáků školy 

 

 

Třída Třídní učitel Obor Celkem Chlapci Dívky 

1.A Mgr.Kopřivová Michaela  Grafický design 10 3 7 

1.C. Mgr.Kopřivová Michaela Motion design 9 3 6 

1.D. Mgr.Kopřivová Michaela Design interiéru 7 3 4 

1.E. Mgr.Kopřivová Michaela Průmyslový design 5 3 2 

2.A. Mgr.Machallová Julie Grafický design 13 2 11 

2.B. Mgr.Machallová Julie Umělecké kovářství 6 6 0 

2.C. Mgr.Machallová Julie Motion design 5 1 4 

2.D. Mgr.Machallová Julie Průmyslový design 5 0 5 

3.A. Mgr.Filipová Martina Grafický design 9 2 7 

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

3.C. Mgr.Filipová Martina Motion design 5 0 5 

3.D. Mgr.Filipová Martina Design užitkových 

výrobků 

1 0 1 

3.E. Mgr.Filipová Martina Design interiéru 6 0 6 

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

4.A. Mgr.Romana Jackson Grafický design 10 6 4 

4.B. Mgr.Romana Jackson Umělecké kovářství 1 1 0 

4.C. Mgr.Romana Jackson Motion design 6 1 5 

4.D. Mgr.Romana Jackson Design interiéru 5 1 4 

 

 Celkem za školu  115 75 40 

 

 
 

Třída Třídní učitel Obor Celkem Chlapci Dívky 

1. Mgr.Machallová Julie  Výtvarný 10 4 6 

1.1. Seibert Zdeněk Hudební 15 5 10 

2. Mgr.Machallová Julie Výtvarný 5 0 5 

4. Mgr.Machallová Julie Výtvarný 1 1 0 

 Celkem ZUŠ  31 10 21 
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3.6. Výsledky studia ve školním roce 2019/2020 

Přehled prospěchu  za 2. pololetí školního roku 2019/2020 
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3.7. Výchovná opatření, pochvaly 

 

Dvojka z 

chování 

    

3 

 

Důtka ředitele školy 

 

6 

                               Trojka z 

chování 

    

2 

 

Podmínečné 

vyloučení  

  

2 

               
                Napomenutí třídního 

učitele 

 

 

19 

 

Vyloučení 

ze studia 

    

1 

                               Důtka třídního 

učitele 

  

11 
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3.8. Maturitní zkoušky 

 

 

Ve školním roce 2019/2020 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 

 

Obalový design 

Hrací podložka – koberec 

Ornament v příběhu 

Divadelní představení 

Desková nebo karetní hra 

Autorská kniha 

Design potisku látek 

 

Animace 

 

Upoutávka na studentský film „Nápad“ 

Upoutávka na studentský film „ Chytrá ovečka“ 

Upoutávka na studentský film „ Dlouhý“ 

Upoutávka na studentský film „ Závod “ 

Upoutávka na studentský film „ Sen“ 

Upoutávka na studentský film „ Dotek“ 

 

Umělecké kovářství 

 

Figurální plastika 

 

Design interiéru 

 

Novostavba vily Bogey v resortu Golf Villas v Šilheřovicích 

Vestavba bytu pro hosty ve vile na Myslíku 

Nízkonákladová rekonstrukce bytu 2+1 

Novostavby vily Sarry v resortu Golf Villas v Šilheřovicích 
 
 

 

Výsledky maturitních zkoušek 

 

Ústní část profilové a společné části maturitní zkoušky se konala ve dnech 15.-18.6.2020. 

Předsedou maturitní komise byla jmenována MgA.Pavla Jarmarová z Vyšší odborné školy 

a Střední průmyslové školy v Šumperku. 

Testy z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a matematiky proběhly ve dnech 

1.-2.6.2020. 

Ve 4. ročníku studovalo 21 žáků , k ústní maturitní zkoušce v řádném termínu bylo 

připuštěno 15 žáků. 
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Přehled prospěchu po opravných maturitních zkouškách: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

4. Talentové zkoušky 

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

obsahující kresbu, malbu a modelování + test všeobecných znalostí. 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 
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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). 

 

Bodové hodnocení talentové zkoušky ( kresba hlavy, kresba zátiší, modelování , 

domácí práce): 

Maximum získaných bodů  60 bodů.  

Minimum získaných bodů  28 bodů. 

 

Hodnocení všeobecného testu: 

Maximum získaných bodů  35 bodů.  

Minimum získaných bodů  15 bodů. 

 

Bodové hodnocení celkem: 

Maximum získaných bodů  95 bodů.  

Minimum získaných bodů  43 bodů. 

 

Škola obdržela celkem 52 přihlášek ke studiu. 1. kolo talentových zkoušek proběhlo 13. a 

14. ledna 2020. Nejvyšší počet dosažených bodů byl 72, nejnižší počet byl 23 bodů. 

 

Počet přijatých žáků v jednotlivých oborech: 

 

 82-41-M/05 Grafický design    9 žáků  

 82-41-M/05    Grafický design – motion design  9 žáků   

 82-41-M/04 Průmyslový design    7 žáků 

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

 82-41-M/11 Design interiéru    7 žáků. 

             

 
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 

 

 

srpen 2019 26.8. pondělí zahajovací pedagogická porada 10.00 hod.

září 2019 2. pondělí zahájení školního roku 8.00 hod.
4. středa třídní schůzky pro 1.ročník,17.00 hod-org.šk.roku+plenér 17.00 hod.

9.-13. po-pá plenér 1. ročníku - Bartošovice
10. úterý maturitní zkoušky,1.řádný opravný termín 8.00 hod.

17. úterý porada-před.komise+ uměl.rada 10.30 hod.
19. čtvrtek předmětová komise teoretických předmětů 10.30 hod.

říjen 2019 4. pátek umělecká rada 10.30 hod.
11. pátek Den otevřených dveří, Erasmus Day do 17 hod.
22. úterý Den otevřených dveří do 17.00 hod.

29.-30. út-st Podzimní prázdniny volno

listopad 8. pátek Den otevřených dveří do 17.00 hod.
2019 13. středa klasifikační porada I.čtvrtletí 7.00 hod.

19. úterý Den otevřených dveří do 17.00 hodin
20. středa třídní schůzky 17.00 hodin

prosinec 6. pátek porada-před.komise+ uměl.rada

2019 5. čtvrtek předmětová komise teoretických předmětů
6. pátek cvičný požární poplach 10.30 hod.

9. pondělí vyhlášení maturit.témat a okruhů k prak.mat.zkoušce 4.ročník
13. pátek umělecká rada 10.30 hod

23.12.-3.1. po-pá vánoční prázdniny volno
leden 6. pondělí začátek vyučování

2020 13. pondělí talentové zkoušky-1.kolo 1. termín

13. pondělí ředitelské volno celá škola
14. úterý talentové zkoušky-1.kolo 2. termín

15. středa ukončení KP-hodnocení KP komisí-1.+2.ročník
17. pátek ukončení KP-hodnocení KP komisí-3.+4.ročník

22. středa klasifikační porada I.pololetí 7.00 hod.
30. čtvrtek ukončení pololetí,předání vysvědčení     12.35-13.20 hod

31. pátek Jednodenní pololetní prázdniny volno
únor 10.-14. po-pá jarní prázdniny volno

2020 18. středa předmětová komise teoretických předmětů
18. středa schválení maturitních návrhů komisí,předání protokolů k mat.zk.,určení témat.

21. pátek umělecká rada
duben 2. čtvrtek kontrolní den-kresby-1+2 ročník,atelier-hodnocení kreseb
2020 3. pátek předmětová komise teoretických předmětů, umělecká rada

8. středa Písemná práce Český jazyk a literatura
9.-10. čt-pá velikonoční prázdniny

15. středa klasifikační porada 3.čtvrtetí+ porada ke 4.ročníku!!! 7.00 hod.
22 středa třídní schůzky od 17.00 hod.

29. středa odevzdání maturitních prací
30. čtvrtek Písemná práce Anglický jazyk

30. čtvrtek ukončení 4.ročníku,předání vysvědčení
květen 4.-5. čt-pá Didaktické testy Cermat
2020 11.-15. po-pá dokončení a instalace maturitních prací

18.-22. po-pá svatý týden
25.-29. po-pá ústní maturitní zkoušky maturity

červen 2020 1.-4. po-čt vyrovnání závazků 4. ročník,knihy klíče atd.
3. středa hodnocení KP 3. ročník, obhajoby / stan.komis./

4. čtvrtek hodnocení KP 2. ročník
5. pátek hodnocení KP 1.ročník / stanovená komise/

5. pátek slavnostní vyřazení studentů zahrada školy 10.00
10. středa klasifikační porada k II.pololetí 7.00 hodin

8.-19. po - pá praxe studentů 3.ročníku

15.-19. po-pá plenér 2. ročník
22.-25. po -čt odevzdávání učebnic,úklid tříd a školy

26. pátek vysvědčení,1.2.a 3. ročník
29.-30. po-út ředitelské volno

červenec 2020 1.7.-31.8. st-po hlavní prázdniny
srpen 2020 25.8. úterý zahajovací pedagogická porada 10.00 hod.

ostatní: 1.září začátek školního roku 2020/2021
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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. V letošním školním roce 

z důvodu nouzovéhop stavu, vykonávali studenti praxi v termínu od 31.8.2020 do 

11.9.2020. 

 

Seznam firem: 

 

Obor Grafický design: 

 Poski.com 

 Vida Print 

 Tomáš Vida -Velkoplošný tisk 

 Design Bar 

 Vilém Kerlin 

 River Sign 

 Printo, spol.s.r.o. 

 

Obor animace: 

 Studio Anima 

 QQ Studio Ostrava 

 Bare Bear 

 

Obor Design interiéru: 

 Lukšová Iva, Ing. 

 Kellermanová Jana 

 

Obor Umělecké kovářství: 

 Martin Bundil 

 Ondřej Géla 

 Nožářství Vluka 

 Kovářství Zlámalík 

 

Obor Keramika 

 Keramika Žák 

 

Obor Průmyslový design 

 MM Cité 

 Invect Medical Group 

 Be Wooden Company 

 JJ Model 

 Divadlo Loutek 
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7. Plenéry žáků, exkurze, akce školy 

 
Zahájení školního roku 

4.9.2019 

 

Ve středu 4. září proběhla již tradiční akce k zahájení školního roku. Ve spolupráci s 

edukačním oddělením galerie PLATO Ostrava byl pro žáky připraven program věnující se 

současnému umění. Po úvodním přivítáni na žáky čekala trocha teorie, kdy jim byl 

vysvětlen pojem "obrat ke spolupráci" v současném umění a v další fázi si jej inspirováni 

dvojicí umělců David Böhm a Jiří Frantra mohli prakticky vyzkoušet, když malovali na 

velký formát poslepu vedeni za pomocí tyče svými spolužáky. Druhý úkol byl velice 

prostý. Žáci měli popsat či vyzdobit korespondenční lístek, který po cestě domů měli 

někomu vhodit do schránky. Seznámili se s tvorbou uměleckých skupin, dvojic i solitérů, 

kteří ve svých akcích aktivně zapojují diváky a mohli si leccos vyzkoušet na vlastní kůži.  
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Seznamovací výtvarný plenér v Bartošovicích 

1. ročník 

Linie a hranice 

Ve dnech 9. – 13. září proběhl na zámku v Bartošovicích a jeho okolí plenér prvního 

ročníku. Žáci byli ubytováni na zámku a v průběhu týdne tvořili v zámecké zahradě a 

přilehlém okolí v půvabné obci Bartošovice.   

Účastníci plenéru postupně rozvíjeli tematický celek Linie a hranice. Hranice těla a 

uvědomění si jeho linie, hranice ploch vnímaných jejími celky a kontrasty, hranice a linie 

v prostředí kolem nás, oděv jako hranice mezi tělem a okolím. Seznámili se s linií jako 

jedním z prvků výtvarného jazyka. 

Propojili jsme kresbu, malbu, prostorovou tvorbu s textilní a land  artem, a nakonec tato 

hra vyústila v happening – náhodné rozvíjení děje a konceptu. 

Střídali jsme techniky lavírované tuše s akvarelem, vyzkoušeli jsme si formovat veřejný 

prostor objektovou tvorbou skrze přírodní materiály okolí. 

Po příjezdu byli žáci rozděleni do skupin a vyzváni ke sběru přírodnin, byly jim zadány 

první výtvarné úkoly, prostřednictvím, kterých se seznámili se základními výrazovými 

prostředky a výtvarným materiálem. Jednotlivé skupiny se vystřídaly na úkolech, které 

se dotkly všech oblastí plánované, plenérové tvorby. Kresba, prostorová práce s papírem 

a alternativní tisková frotáž se staly úvodní bránou k tvorbě v následujících dnech. 

Následující den si vyzkoušeli malbu tuší, doplněnou kresbou dřívkem. Žáci kontinuálně 

navázali na předešlou kresbu přírodnin. S překvapením přistupovali k práci, po 

původním ostychu, kreativně. 

Třetí den se žáci věnovali objektové tvorbě v přírodě. Tkaní přírodnin na stromech bylo 

pro ně něco nového a každá skupina to pojala trochu jinak. Někdo využil dva kmeny 

vedle sebe, někdo tkal ve větvích. Výsledné objekty utkaných trav, slámy, kytek, listů, 

bobulí a dalších přírodnin ozvláštnily prostor zahrady kolem zámku. Takto se žáci 

seznámili i s land artovou tvorbou, kdy svým zásahem změnili tvar krajiny - v jejich 

případě parku. Celodenní práce vyústila v happeningovou akci, kdy obyvatelé Bartošovic 

sledovali vývoj tvorby od nošení slámy v pytlích až po výplet slaměné brány před 

zámkem. Brána byla s kruhovým průhledem, ve kterém se žáci fotili. Připravili tak 

atraktivní stanoviště pro svatebčany, kteří se v sobotu sešli v zámeckém parku. Po 

dokončení práce měli žáci za úkol se s daným objektem vyfotografovat. Tvořili instalace 

s bílým papírovým torzem lidského těla, které si vytvořili předem, aby je oblékali do 

utkaných přírodnin. Vývoj tvorby se však začal stáčet jiným směrem a utkané „látky“ 

nám přišlo líto stříhat ze stromů a větví. Proto jsme zvolili instalace, kde torza oblečená 

na žácích pózovala za nebo před objektem.  Žáci si při focení těchto instalací užili mnoho 

legrace a tzv. se „vyřádili“ a uplatnili svoji fantazii a tvůrčí invenci. Kromě objektové, 

land artové a happeningové tvorby měl třetí den i sociální a adaptační charakter, protože 

žáci byli rozděleni pro práci do nehomogenních skupin, aby se lépe poznali i s těmi, se 

kterými se doposud blíže neseznámili. Vznikly tak situace nekonformní, někdy vtipné a 

někdy něžně poetické. 

Čtvrtý poslední den jsme se s žáky odebrali k rybníkům, asi 1km od zámku, kde jsme 

navázali na techniku lavírované tuše – akvarel. Vodní hladiny, keře a stromy byly pro 

akvarel a začínající malíře velmi vhodné. Ukázalo se, že trening při lavírované tuši 

žákům pomohl při těžké technice akvarelu. 

A odpočinkový den s objektovou tvorbou také. Vzniklo několik zajímavých prací, které 

bavily jak žáky, tak nás pedagogy. Sláva slunečným dnům!!! 

Mgr. Michaela Kopřivová, Mgr. Jakub Novák 
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Eurocentrum 

 

23. a 24. 9. 2019 jsme si do školy pozvali Mgr. Lenku Foniokovou z ostravského 

Eurocentra, aby žáky seznámila s praktickými informacemi o Evropské unii -

 https://ostrava.eurocentra.cz/ 

Žáci 1. a 2. ročníku měli přednášku na téma "Evropská unie v kostce", v rámci které 

získali základní přehled o historii, institucích a fungování Evropské unie. Žáci 3. ročníku 

se zaměřili na nejčastější euromýty a jejich objasnění:  

„Už jste to slyšeli? EU chce zakázat hranolky!“ 

„Co je pravdy na tom, že Brusel zakázal křivé banány a okurky?“ 

„Zakázali nám evropští úředníci vyrábět rum a pomazánkové máslo!“ 

A žáci 4. ročníku diskutovali na téma "15 let České republiky v EU". 

 Přednášky doplňují učivo předmětu Základy společenských věd 

 

 

 

Poznávací výlet do Prahy 

 

 Žáci 4. ročníku, pod vedením Mgr. Alice Sovadinové, navštívili naše hlavní město. 

Program byl opravdu pestrý, takže si každý mohl opravdu vybrat to své. Na první den 

byla naplánovaná prohlídka Valdštejnských zahrad, barokního chrámu svatého Mikuláše a 

ateliéru fotografa Josefa Sudka na Malé Straně. Poté si žáci prohlédli výstavu 

Mnohoznačnost struktur/Dynamika sil v Museu Kampa. Večer pak shlédli scénický 

dokument Jan Patočka a Charta 77 ve Studiu Hrdinů Veletržního paláce. Druhý den začal 

v Národní galerii prohlídkou expozice 1918–1938: První republika a výstavou Josefa 

Bolfa: Tušení stínu. Žáci měli i možnost si vytvořit svou vlastní texturu za pomocí 

různých nástrojů. Poté se přesunuli na Pražský hrad, kde se prošli uličkami Nového 

Města. Večer pak završilo divadelní představení Višňový sad v divadle Disk, v podání 

studentů DAMU. Poslední den exkurze pak došlo i na tolik očekávané nákupy před 

odjezdem zpět do Ostravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ostrava.eurocentra.cz/
https://www.ngprague.cz/expozice-detail/1918-1938/
https://www.ngprague.cz/exposition-detail/josef-bolf-tuseni-stinu/
https://www.ngprague.cz/exposition-detail/josef-bolf-tuseni-stinu/
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Koncert na AVE ART Ostrava 

5/12/2019 

 

Dne 9. 12. 2019 od 10.50 do 12.00 hod proběhne na škole koncert Hiroko Matsumoto a 

Tomáše Macha. Krátké info o umělcích:  

Hiroko Matsumoto - japonská klavíristka, zpěvačka a skladatelka. Studovala a žije v 

Osace. V roce 2014 poprvé přijela do Čech na své koncertní turné. Je známá svým 

aktivním bojem za lidská práva a svou pomocí v zemích “třetího světa” zejména v 

Somálsku. 

Tomáš Mach - český houslista, skladatel a pedagog. Studoval na konzervatoři v 

Teplicích a na Berklee College of Music v Bostonu, USA. Byl opakovaně oceněný v 

prestižní mezinárodní kompoziční soutěži ISC v Nashvillu, USA. Vyučoval na Konzervatoři 

Jaroslava Ježka v Praze a na Bangkok Symphony Music School v Thajsku. Vystupuje v 

Evropě, Japonsku, USA, Indii. Hrál po boku mnoha slavných umělců, jako je např. operní 

pěvec Andrea Bocelli, jazzová hvězda Béla Fleck, bluegrassová legenda Tony Trischka, a 

mnoho dalších. Po mnoho let působil v orchestru Ondřej Havelka a jeho Melodymakers. 

 

 

 

 

 



AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o.                     
Výroční zpráva 2019/2020 

 
 

Sexuální výchova 

10/12/2019 

 

10.12.2019 navštívili první ročník studenti Lékařské fakulty OU, aby žákům nenásilnou a 

hravou formou nastínili rizika sexuálního chování, ať už ve formě nechtěného těhotenství, 

nebo možné nákazy pohlavně přenosnou chorobou. Při aktivitě abeceda byli žáci 

obeznámeni s pojmy, jenž se k sexualitě vztahují. Během kahootu se seznámili s 

nejběžnějšími pohlavně přenosnými chorobami. Prakticky si každý žák vyzkoušel správné 

nasazování kondomu. Ke konci přednášky byl prostor i pro dotazy. 

  

Děkujeme studentům Lékařské fakulty OU!  
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PLATO galerijní animace 

 

Žáci 2. ročníku oboru Motion design navštívili  dne 19. 12. 2019 galerii PLATO, kde pro 

ně byla připravena galerijní animace s názvem Otec Fura. Jedná se o zážitkovou animaci 

zaměřenou na ekologii, propojení animovaného filmu a tvůrčí dílny - tvorba vlastních 

totemických artefaktů.  
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Vánoční výlet do Prahy 

20/12/2019 

 

Třída 2. ročníku s třídní učitelkou Mgr. Machallovou vyrazila do vánoční Prahy dne 20. 12. 

2019. Součástí třídního výletu byla i komentovaná prohlídka výstavy Josefa Bolfa a 

českého moderního umění 1930 - současnost ve Veletržním paláci Národní galerie Praha. 
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Workshop projektové platformy 

My Street Films14/1/2020 

 

Cílem workshopu: seznámení žáků 2. a 3. ročníku oboru Motion design s médiem 

dokumentu, rozšířit jejich představu o pojetí (podobě) dokumentu, vytvořit námět pro 

dokument, seznámit žáky s chronologií přípravy dokumentu a vlastní realizací v rámci 

časového harmonogramu.    

Lektoři: Tereza Reichová a Vladimír Turner 

Program: 

16. 12. Dopoledne: projekce dokumentů v kinosálku školy, brainstorming: námět 

dokumentu. Odpoledne: brainstorming: třídění nápadů, cizelování námětu + plán 

realizace 

17. 12. Dopoledne: seznámení žáků s kamerou (digitálním fotoaparátem). Skupinová 

tvorba jednotlivých záběrů – obrazů v oblasti školy a Vítkovic. Odpoledne: realizace 

inscenovaných záběrů v centru Ostravy, před nákupním centrem Karolina. 

18. 12. Dopoledne: skupina a) realizace chybějících záběrů, skupina b) seznámení se 

s technikou zvuku, zvukové dotáčky a následuje přesunutí dat do střižny. Odpoledne: 

realizace hrubého střihu + základní montáže zvuku, vzniká základní podoba studentského 

filmu „Mlíko“ 

Zhodnocení:  Ústředním tématem letošního workshopu byla „DIVNOST“. Téma 

krystalizovalo během rozhovorů se žáky a vedoucím oboru již během výuky před 

termínem samotné akce. Lektoři tedy přišli mezi žáky již obeznámeni s možným 

tématem, které následně představili jako možnost směřování praktické činnosti. Během 

dopoledního brainstormingu následovala projekce příspěvků z internetu v režii samotných 

žáků, během níž žáci postupně definovali slovo „divnost“, pracovali s jeho významem a 

vzájemně sdíleli nové podněty.  Jakmile bylo jasné, že toto téma berou takříkajíc „za 

své“, došlo na vymýšlení jednotlivých situací, které téma filmovými prostředky zobrazí. 

Následující den žáci s lektory zinscenovali jednotlivé obrazy a pořídili jejich záznam. 

Zvláštností natáčení byla paradoxně naprostá nepředvídatelnost, jak jednotlivé akce 

budou vypadat – a zapojí-li se náhodní kolemjdoucí. Celé natáčení tedy chvílemi 

vypadalo jako happening drobných performancí, jejichž hlavní aktéři (žáci, kteří si danou 

akci vymysleli a sami v ní účinkovali) postupně překonávali vnitřní bariéry ostychu, 

nedůtklivosti a někteří v sobě objevili zcela nové horizonty.  Příští den probíhala projekce 

jednotlivých akci ve školním kinosálku ve znamení sebepřijetí a katarze. Název 

dokumentu „Mlíko“ souzní v kontextu nahodilosti jednotlivých akcí s duchem dada. Avšak 

ve skutečnosti je drobným mementem natočeného záběru, který byl z výsledné metráže 

vystřižen. Jeho tajemství pak není předmětem této zprávy. 

Výsledný projekt „Mlíko“: je vizuálně obrazová sekvence na téma „divnost“. A spíše 

než studií významu jde o sled her, obrazů a situací, které těží z charakteru prostředí, 

dovedností i odvahy žáků a reakcí náhodných kolemjdoucích. Čistou montáž a výsledný 

render zajistí lektoři a finální podoba dokumentu bude zaslána. 
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Spolupráce s firmou 

Před Vánocemi se žáci druhého ročníku oboru grafický design věnovali reálné zakázce. 

Jednalo se o  grafické návrhy na potisk dárkových vánočních krabic pro prodejce 

sýrů Boutique GURMÁN. Sýry a také jiné dobroty obdrželi zákazníci  kamenné prodejny 

i e-shopu v designových krabicích. Firma si vybrala návrhy Veroniky Pěronkové a Kláry 

Kochové, které byly uvedeny do tisku v limitované vánoční edici. 
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Dům umění a Sokolská 26 

 

Ve dnech 27. 2. a 4. 3. 2020 žáci 1. a 2. ročníku oboru Grafický design a Motion design 

navštívili ostravské galerie. V galerii Sokolská 26 se aktivně zúčastnili galerijní animace 

k výstavě současného výtvarníka Michala Cimaly. Tvořili v duchu jeho tvorby na téma: 

Jak si představuji budoucnost za několik desetiletí? V Domě umění si pak přiblížili oblast 

klasických grafických technik prostřednictvím barokního grafika Jacquese Callota. Na 

závěr se seznámili s regionální malbou Marty Kolářové a interaktivními zvukovými 

instalacemi Kateřiny Šedé. 

 

 

http://www.sokolska26.cz/
https://www.gvuo.cz/aktualni-vystavy_ec2
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Spolupráce školy a ZŠ Srbská 2 

 

Další z projektů spolupráce školy a základních škol 

Začátkem roku navštívili žáci školy 2x Mini zoo na ZŠ Srbská 2 ve Výškovicích, kde 

kreslili studie podle živých plazů, které jim přichystal místní biolog a velký nadšenec 

chovatel pan Mgr. Aleš Hruzík. Žáci si mohli prohlédnout zblízka různé druhy gekonů a 

gekončíků, leguánky, agamy, želvy, žáby, ale také různé strašilky či hady. Zcela jiný 

prožitek z tvorby jim zprostředkovala zvířátka, které si žáci vybírali z terárií, hráli si s 

nimi na svých kresbách a fotili si je. Ve škole pak studie plazů stylizovali tak, aby 

vytvořili hravé logo pro MINIZOO Základní školy Srbská 2. 

Mgr. Filipová 

 



AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o.                     
Výroční zpráva 2019/2020 

 
Výstava žáků školy a ZŠ Pokorného 

23. 1. - 28. 2. 2020 

 

Začátkem ledna byla zrealizována první společná výstava našich žáků 1. a 2. ročníku 

oboru Grafický design spolu s žáky ZŠ Karla Pokorného s názvem PF 2020. V předvánoční 

atmosféře tvořili žáci strukturální grafiky na téma PF 2020, vánoční papírové tašky, volné 

grafiky a další práce. Společná výstava je k vidění ve Výstavní síni "Pestrá paleta" ZŠ 

Karla Pokorného v Ostravě Porubě, bude slavnostně zahájena  ve čtvrtek 23. 1. 2020 v 

16:00 hod a potrvá do 28. 2. 2020. 
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8. Distanční výuka 

Předmět Praktické cvičení oboru Grafický design a Motion design 

Žáci se v rámci předmětu PCV věnují hlavně návrhové činnosti a to buď klasickým 

způsobem (tužka, fixy, pastelky na papíře), anebo elektronicky v patřičných grafických 

grafických programech. Na ukázkách můžete vidět různé fáze navrhování v rámci 

předmětu PCV. 

Žáci prvního ročníku navrhují abstraktní kompozice, při které se inspirují různými tvary a 

povrchy. Jedná se o návrh pro grafickou techniku barevný linorytu. 

Žáci druhého ročníku se věnují návrhové činnosti pro EX libris. Touto formou se spolužáci 

ve třídě ztvárňují navzájem. Návrhy budou opět realizovány v grafické technice. 

Žáci třetího ročníku oboru Motion design navrhují krabičku na popcorn (nebo jiné 

dobroty) s motivy vlastního animovanému filmu. Vytvářejí obrazové prvky a celkové 

řešení krabičky, včetně makety. 
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Výtvarná příprava a Figurální kresba 

1. ročník obor Grafický design - kresba zátiší z odlišného materiálu (tuží malovali 

skleněné zátiší, uhlem a rudkou kreslili dřevěnou kompozici a kombinovanou technikou 

zpracovávali porcelán). 

2. ročník obor Grafický design - studie jarních květů zpracována v kresbě a akvarelu. V 

následujícím úkolu květy zjednodušovali a stylizovali. Vše směřuje k další kompozici - 

dekorativní borduře z rostlinných motivů (inspiraci budou hledat ve středověkých 

iluminovaných textech). 

1. ročník obor Grafický design - kresba zátiší z odlišného materiálu (tuží malovali skleněné zátiší, 
uhlem a rudkou kreslili dřevěnou kompozici a kombinovanou technikou zpracovávali porcelán). 

2. ročník obor Grafický design - studie jarních květů zpracována v kresbě a akvarelu. V 
následujícím úkolu květy zjednodušovali a stylizovali. Vše směřuje k další kompozici - dekorativní 
borduře z rostlinných motivů (inspiraci budou hledat ve středověkých iluminovaných textech). 
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Knižní grafika, Navrhování a maturitní práce 

14/4/2020 

 

Domácí práce žáků: 

 2. ročník - Grafický design - Knižní grafika 

 3. ročník – Motion design – Navrhování 

 4. ročník – Grafický design – Praktická cvičení 

  

Žáci druhého ročníku grafického designu měli za úkol v Knižní grafice vytvořit návrh na 

malovanou předsádku a desky vlastní ručně šité knihy. Téma si vybrali sami – 

Tajemno/tajemství. Návrh na desky bude po příchodu do školy realizován v grafické 

technice tisku z výšky (linoryt/dřevoryt) a tištěn na desky knihy. Předsádka bude 

převedena do digitální podoby, vytištěna a vlepena do knihy. 

Žákyně třetího ročníku oboru Motion design mají za úkol vytvořit malované strany 

leporela na téma Báje/pohádky. Mají je oživit vlepeným pop upem.  Pop up bude 

v různých variantách. Tvoří v technice akvarelu 6 – 8 stran formátu přibližně A5. Malby 

budou po příchodu do školy převedeny do digitální podoby a vytištěny. Leporelo vytvoří 

jako ruční práci. 

Maturanti oboru Grafického designu pracují již na zadáních maturitních prací, která si 

vybrali. Například autorská kniha, obalový design, ornament v příběhu, návrh na hrací 

karty, potisk oděvu… Po návratu do školy budou své návrhy tisknout a dál na nich 

pracovat. 

Někteří již začali tisknout doma a mezi tyto žáky patří i Ondra Šabatka, který napsal 

(jeho práci můžete vidět na posledních 5 fotkách): 

Udělal jsem si doma grafickou dílnu a tisknu. Včera jsem dotiskl tento motiv a dnes 

začnu odrývat další...V domácích podmínkách to je celkem sranda!  

 

 

Mgr. Michaela Kopřivová, pedagog 
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 Práce žáků 1. a 2. ročníku počítačová grafika 

17/5/2020 

 

Zadání: návrh bílé výšivky znaku kominíka na černou kravatu 
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Klauzurní práce 2019/2020 

 

Ukázka vizualizací klauzurních (firemních) projektů za 2. pololetí školního roku 

2019/2020, na kterých žáci 3. ročníku oboru Průmyslový design pracovali od března až 

do června. Žáci mají ke svému projektu hotovou elektronickou PDF prezentaci ve formátu 

full HD a tu budou prezentovat při nástupu na odborné praxe ve firmách konaných od 31. 

8. do 11. 9. 2020. Témata klauzurních prací byla různorodá dle konzultací s firmami a 

představovala návrh respirátoru, respirační masky, set šperků, městský mobiliář, 

reprezentační předmět firmy, vycházková hůl a také něco pro děti, pro které byla 

vytvořena série maňásků.  
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9. Úspěchy našich studentů a pedagogů 

Kovový slon a velbloud 

18/9/2019 

 

V průběhu prázdnin a začátkem září vznikala v kovárně AVE ART kovová zvířata pro 

KOVOZOO, které se nachází ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Hlavní podmínkou 

tvorby kovových zvířat je, že je musí z 80 % tvořit kovový odpad. Vytvořená kovová 

zvířata byla dne 15. 9. 2019 převezena do Kovozoo a nyní čekají na vaší návštěvu -

 https://www.kovozoo.cz/.  

KOVOZOO Staré Město je jedinečná kovová zoo, která vznikla 21.4.2012 a nachází se v 

zajímavém a netradičním prostředí zrekonstruovaného areálu bývalého cukrovaru. Cílem 

KOVOZOO je ukázat malým i velkým návštěvníkům, že i ze zdánlivě nepotřebného 

odpadu mohou vznikat věci, které jsou nejen krásné a zajímavé, ale i nadále užitečné. 

Snažíme se, aby jsme spojili ponaučení se zábavou a zážitky malých i velkých.  

 

 

https://www.kovozoo.cz/
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Památník obětem prosincové střelby 

3/6/2020 

 

Pedagog školy se přihlásil do soutěže "O památník obětem prosincové střelby u ostravské 

nemocnice". Projekt na vznik pietního místa s památníkem ve veřejném prostoru u 

Fakultní nemocnice Ostrava iniciovalo město Ostrava a nemocnice, soutěž organizoval 

městský ateliér MAPPA, podílela se na ní také Ostravská univerzita. Porota hodnotila šest 

návrhů podoby památníku a vítězem soutěže se stal návrh MgA. Lukáše 

Dvorského. „Hodnocena byla nejen výtvarná stránka a citlivý přístup k události, ale také 

finanční a technická náročnost provedení a údržby. U návrhu Lukáše Dvorského jsme 

ocenili, že je přímočarý a nenásilnou formou vystihuje tragiku události,“ uvedl ředitel 

městského ateliéru MAPPA a člen poroty Ondřej Vysloužil. Památník bude dokončen do 

30. listopadu, aby mohl být odhalen k prvnímu výročí tragické události, které připadá na 

10. prosince. 

 

 

 

 

 

 
 

 



AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o.                     
Výroční zpráva 2019/2020 

 
Expozice Grand Prix aneb motocykly jak je neznáte 

24/6/2020 

 

Na základě spolupráce školy s Fajnou Dilnou byla vytvořena maketa motorky v reálné 

velikosti M 1:1. Předlohou makety byla maturitní práce "Silniční elektro motocykl 

Dragonfly One" úspěšného absolventa školy Miloše Tomana, která uspěla v národní 

soutěži "Národní cena za studentský design 2017". 

Zdařilá a kreativně stylizovaná maketa motorky je vystavena v rámci expozice Grand 

Prix aneb motocykly jak je neznáte v Dolních Vítkovicích. Unikátní expozice má 

vzdělávat a bavit svou interaktivitou od 12. června do března 2021. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://fajnadilna.cz/o-fajne/
https://aveart.cz/aktuality/zlin-design-week/
https://aveart.cz/aktuality/zlin-design-week/
https://aveart.cz/aktuality/gratulujeme/
https://www.dolnivitkovice.cz/velky-svet-techniky/expozice/
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Účast v XVI. Trienále českého ex libris 2020 

25/6/2020 

 

Žáci druhého ročníku oboru grafický design se spolu s pedagogy zapojili do XVI. Trienále 

českého ex libris 2020. I přes ztížené podmínky se našim žákům podařilo realizovat své 

návrhy v grafické technice suché jehly. Námětem byli sobě navzájem a tak ztvárňovali 

svého vybraného spolužáka skrze jeho osobnost, koníčky nebo portrét. Návrhová část 

probíhala individuálně, podle toho, co měli žáci doma k dispozici. Jedni pracovali 

s tužkou, fixem a papírem, jiní s elektronickým perem a obrazovkou. Veškeré konzultace 

pak probíhaly online formou. Své vytištěné návrhy a rycí pomůcky si žáci vyzvedli ve 

škole. Poté, co linie motivu vyhloubili rycí jehlou, kovové desky opět vrátili do školy. 

Nakonec je pedagogové oboru grafický design ručně vytiskli.  
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Skautská lavička 

29/7/2020 

 

Ve čtvrtek 16. 7. 2020 byla ředitelem školy slavnostně předána kruhová lavička a 

informační tabule připomínající výsadbu 100 líp na území České republiky. Výsadba 

proběhla v roce 2011 na počest svaté Anežky České a jedna z nich  byla vysazena skauty 

a skautkami ze 7.oddílu Truhlíci svaté Anežky české a nachází se na území Ostrava - Jih, 

ulice U Haldy. Realizace lavičky a informační tabule proběhla v kovárně školy.   
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Maraton studentských filmů 2020 opět v České televizi 

4/8/2020 

 

Jsme rádi, že i do letošního ročníku Maratonu studenských filmů byla vybrána maturitní 

práce "Dlouhý" žákyně oboru Motion design. Premiéra se bude konat dne 8. 8. 2020 od 

22.00 hod na ČT art. 

Již tradičně Česká televize ve spolupráci s Letní filmovou školou přináší Maraton 

studentských filmů, které v posledním roce vznikly na středních i vysokých školách 

zaměřených na film a audiovizuální tvorbu napříč republikou. Letošní přehlídka mj. odráží 

aktuální světové dění a nemalá část studentů ve svých filmech reflektuje pandemii a 

nouzový stav. Do maratonu bylo letos zařazeno celkem 31 filmů z 16 různých škol. 

 

 

 



AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o.                     
Výroční zpráva 2019/2020 

 
14.11. 2019  

Národní cena za studentský design 2019 
SOUTĚŽE 

Výsledky 

Národní cena za studentský design oslavila letos devětadvacáté výročí! Po druhé byli jejími vyhlašovateli Design 
Cabinet CZ společně s plzeňskou nadací SUTNAR – NADACÍ RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015. 

Vyhlášení výsledků proběhlo 14. listopadu 2019 v plzeňském DEPO2015. 

Rok 2019 patří pracím v široké škále produktového designu a průmyslového designu. Přihlásilo se 192 autorů 
s183 pracemi, z 13 univerzit a 12 vyšších odborných škol a středních odborných škol. Jejich práce hodnotily tři 
nezávislé poroty: dvě národní pedagogické poroty a poté mezinárodní porota. Celkem 59 profesionálních 
vysokoškolských a středoškolských pedagogů, produktových a industriálních designérů, expertů a kurátorů 
designu.  

Národní pedagogické poroty nominovaly pro rozhodování mezinárodní poroty 107 prací. Mezinárodní porota 
pak  v několikakolovém hodnocení udělila Národní cenu za studentský design 2019 * GRAND, Národní cenu za 
studentský design 2019 * JUNIOR, sedm ocenění Excelentní studentský design 2019 a patnáct cen Dobrý 
studentský design 2019. 

Výsledky 

Vítěz Národní ceny za studentský design 2019 *GRAND Jaroslav Prchal  z Fakulty designu a umění Ladislava 

Sutnara ZČU v Plzni získává cenu Českých center (týdenní rezidenční pobyt v některé z evropských metropolí se 
sídlem Českých center), pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni, výrobky firem 
Tescoma s. r. o., IKEA ČR, s. r. o., knihu Materiology, volný vstup do knihovny materiálů Matério a roční 
předplatné časopisů Architect+ a Brand & Stories. 

Vítězka Národní ceny za studentský design 2019 *JUNIOR Nikola Kolářová ze Střední uměleckoprůmyslové školy 
sklářské v Železném Brodě obdrží pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni, 
knihu Materiology, volný vstup do knihovny materiálů Matério, výrobky firem Tescoma s. r. o., IKEA ČR, s. r. o. a 
roční předplatné časopisů Architect+ a Brand & Stories. 

Ocenění Excelentní studentský design získali Filip Krampla a Valeriea Shveikina z Fakulty umění a designu UJEP 
v Ústí nad Labem, Šárka Ištvánová, Elena Pavlenko a Lucie Kopřivová z Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara ZUČ v Plzni a Magdaléna Fousová s Tomášem Havlem z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Obdrží pobyt 
v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni a výrobky firem Tescoma s. r. o. a IKEA ČR, 
s. r. o. 

Všichni mezinárodní portou ocenění studenti mají právo používat značku odpovídající její výši. 

  

Zvláštní ceny 

Zvláštní ceny udělují děkani vzdělávacích institucí, profesionální sdružení, muzea a odborné časopisy. Cenu Design 
Exit udělil děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (30 000 Kč) 
Aleně Liškové z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara 
ocenil (po 10 000 Kč) Leonu Královou ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, Lucii 
Horákovou z Fakulty architektury ČVUT v Praze a Tomáše Starého z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, 
Cenu ředitele Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (5 000 Kč) obdržel František Dvořák 
z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, Cenu ředitelky Uměleckoprůmyslového musea (odkoupení 

vybraného exponátu do muzejních sbírek za přiměřenou cenu) získala Terezie Lexová z Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze, Cenu ředitele Národního technického muzea (odkoupení vybraného exponátu do 
muzejních sbírek za přiměřenou cenu) Jaroslav Prchal z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Cenu Unie 
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profesionálních designérů ČR Tom Šindelář z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Cenu Společnosti přátel 
Uměleckoprůmyslového musea (5 000 Kč) studentka AVE ART Ostrava, soukromé Střední umělecké školy a 
Základní umělecké školy Anna Marie Kohutová a Cenu brněnského studia DesignATAK Jan Maxmilián Blšťák 
z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně (dvoutýdenní placená stáž ve studiu a knihu 
Kobobook).                                                   Letos udělil  tři ceny taky Design Cabinet CZ – Kateřině Rydlové a 
Magdaléně Fousové z Fakulty architektury ČVUT a Filipovi Kramplové z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad 
Labem. Obdrželi odbornou literaturu a PR podporu.    

Firmy IKEA ČR, s.r.o. a Tescoma s. r. o. darovaly své produkty vítězům národních cen a také těm, kdo získali 
ocenění excelentní studentský a dobrý studentský design. 

 

Spolupráce se Středním odborným učilištěm Valašské Klobouky 

13/5/2020 

 

Tisková zpráva města Valašské Klobouky 

Moderní a svěží logo zachycuje dynamiku ve společnosti a znázorňuje převážně technické 

zaměření oborů. Současně vychází z úzké vazby na město, kde má škola svou 

dlouholetou tradici. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky si vám dovoluje 

představit nové logo, které oproti logu, jež všichni znáte od roku 2008, prošlo výraznou 

změnou ve snaze působit svěže a moderně, a tím odráží dynamiku rozvoje společnosti v 

posledních letech. 

Nyní se budete setkávat s tímto grafickým znázorněním loga: 

 

Logo bylo inspirováno historickým vznikem obce Valašské Klobouky a samotné školy. 

Prošlo mnoha změnami, ale princip byl zachován z úplně prvotní myšlenky. A tou bylo 

udělat logo jednoduché, moderní, technické a funkční s vlastnostmi, které mu náleží. Aby 

každý, kdo na něj pohlédne, věděl, že se jedná o střední odborné učiliště převážně s 

technickým zaměřením. 

Hravé a příjemné barvy ve spojitosti s nahnutím klobouku nad školní zkratku vytváří 

dojem, že klobouk "padne jako ulitý” tomuto vzdělávacímu zařízení. Souznění mezi 

těmito prvky je klíčové pro harmonii vyplývající ze vztahu obce a školy. 

Jeho technické rozložení je charakteristické pro školu, ale zároveň funkční pro užití na 

dalších propagačních materiálech. Logo je dílem Daniela Himlara, studenta 3. 

ročníku oboru Grafický design na Střední umělecké škole AVE ART Ostrava. 
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TV POLAR a HOST DNE 7. 1. 2020 

FARMADLO17/1/2020 

 

TV POLAR měla v pořadu HOST DNE 7. 1. 2020 oceněnou absolventu AVE ART Ostrava 

Annu Marii Kohutovou a Ing. Jaroslava Prokopa, ředitele AVE ART Ostrava. Pořad byl o 

maturitní páci FARMADLO, za kterou absolventka školy Anna Marie Kohutová 

získala Zvláštní cenu Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea za svou 

maturitní práci FARMADLO. 

PODÍVEJTE SE NA POŘAD - https://polar.cz/porady/host-dne/host-dne-07-01-

2020-17-14  

Vyhlášení Národní ceny za studentský design výsledků proběhlo 14. listopadu 

2019 v plzeňském DEPO2015. Rok 2019 patří pracím v široké škále produktového 

designu a průmyslového designu. Přihlásilo se 192 autorů s 183 pracemi, z 13 

univerzit a 12 vyšších odborných škol a středních odborných škol. Jejich práce hodnotily 

tři nezávislé poroty: dvě národní pedagogické poroty a poté mezinárodní porota. 

Celkem 59 profesionálních vysokoškolských a středoškolských pedagogů, produktových a 

industriálních designérů, expertů a kurátorů designu.  

Národní pedagogické poroty nominovaly pro rozhodování mezinárodní poroty 107 

prací. Mezinárodní porota pak  v několikakolovém hodnocení udělila Národní cenu za 

studentský design 2019 * GRAND, Národní cenu za studentský design 2019 * JUNIOR, 

sedm ocenění Excelentní studentský design 2019 a patnáct cen Dobrý studentský design 

2019. 

 

https://polar.cz/porady/host-dne/host-dne-07-01-2020-17-14
https://polar.cz/porady/host-dne/host-dne-07-01-2020-17-14
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10. Napsali o nás 

Novinky.cz 

V Ostravě mají žáci zmodernizovanou kovárnu 

10. 9. 2019, 15:57 FacebookTwitter 

Po rozsáhlé rekonstrukci se minulý týden v Ostravě otevřela unikátní studentská kovárna. 

Budoucí umělečtí kováři Soukromé střední a základní umělecké školy AVE Art ji mohou 

opět využívat v průmyslovém areálu společnosti Vítkovice Steel. Je to jediné místo 

v Moravskoslezském kraji, kde lze kovařinu s maturitou ještě studovat. 

 

                     v opravené 
studentské kovárně dokončují slona, slůně a velblouda u Uherského Hradiště. Foto: Denisa Doležalová, Právo 

„Jako kovárna slouží toto místo nepřetržitě už od roku 1930. Od roku 1951 do roku 2006 

sloužila také pro praxi učňů z vítkovického učiliště,“ připomněl ředitel umělecké školy 

Jaroslav Prokop. 

Dodal, že po odkoupení kovárny od společnosti Vítkovice Steel v roce 2017 a její 

rekonstrukci mají mít jejich žáci zcela nové možnosti. Mohou využívat nejen klasické 

historické pece či těžké buchary, ale také zcela moderní strojní vybavení, jako jsou 

pásová pila, zakružovačka profilů či pískovací box. 

 

 

 

 

Pomohla evropská dotace 

Prokop uvedl, že nyní je v kovárně také bezpečná nová podlaha, ale i větší prostor na 

tvorbu monumentálnějších děl. „Kovárna má i novou střechu, sociální zázemí a učebnu,“ 

prozradil ředitel školy s už osmnáctiletou tradicí. 

 

 
 

Jako kovárna slouží místo nepřetržitě už od roku 1930. 

K nákupu a opravě kovárny využila škola evropskou dotaci ve výši přes pět milionů 

korun. Příspěvek pokryl 85 procent nákladů, zbytek škola hradila ze svých prostředků. V 

úpravách chce škola dále pokračovat a v jedné z místností v nejbližší době vybuduje 

menší slévárnu. 

http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/v-ostrave-maji-zaci-zmodernizovanou-kovarnu-40296037&title=V%C2%A0Ostrav%C4%9B%20maj%C3%AD%20%C5%BE%C3%A1ci%20zmodernizovanou%20kov%C3%A1rnu
http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/v-ostrave-maji-zaci-zmodernizovanou-kovarnu-40296037&title=V%C2%A0Ostrav%C4%9B%20maj%C3%AD%20%C5%BE%C3%A1ci%20zmodernizovanou%20kov%C3%A1rnu
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„Kovařina v minulosti patřila k nejdůležitějším oborům lidské činnosti. Obor umělecké 

kovářství se v našem regionu vyučuje pouze na soukromé škole Ave Art a je skvělé, že 

se jejímu vedení podařilo pro výuku zajistit novou kovárnu s kompletním vybavením,“ 

řekl náměstek moravskoslezského hejtmana Stanislav Folwarczny (ODS). 

 

 
 

Středoškoláci si proměnu kovárny pochvalují. 
 

Při práci relaxuje 

Jedním ze studujících, kteří si pochvalují proměnu kovárny, je i jednadvacetiletý Petr 

Kleberc, který je v posledním, čtvrtém, ročníku maturitního oboru umělecký kovář. 

„Jako dítě jsem miloval rytíře a středověk, tak jsem si tuhle školu na doporučení mámy 

zvolil. Chytlo mě to, je to klidná práce, relaxuji při ní,“ usmíval se budoucí umělecký 

kovář, který se věnuje také boxu. 

 

 

 
Nyní je v kovárně také větší prostor na tvorbu monumentálnějších děl. 
 

 

Škola Ave Art organizuje také rekvalifikační kurzy v tomto oboru. Od roku 2008 se 

rekvalifikovalo kolem 30 lidí z celého Česka. Aktuálně žáci i absolventi školy v kovárně 

dokončují slona, slůně a velblouda pro Kovo ZOO u Uherského Hradiště. Všechny tři 

sochy by měly být hotové v půlce září. 
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středa 16. října 2019 
06.09.2019 16:59 

Studentskou kovárnu v Ostravě - Vítkovicích po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně 

otevřela v pátek 6. září Soukromá střední umělecká škola a Základní umělecká 

škola AVE Art. Objekt se nachází v průmyslovém areálu Vítkovice Steel a jako 

kovárna slouží nepřetržitě už od roku 1930. Jde o naprostý unikát nejen v Evropě, 

ale pravděpodobně i ve světě. 

Budoucí umělečtí kováři nyní budou mít možnost využít nejen klasických historický pecí, 

či těžkých bucharů, ale také zcela moderního strojního vybavení, jako jsou pásová pila, 

zakružovačka profilů, pískovací box, sloupová vrtačka, plazmová řezačka, nebo 

svařovací invertor.  

K nákupu kovárny a její následné rekonstrukci využila škola evropskou dotaci z 

Integrovaného regionálního operačního programu ve výši více jak 5 milionů korun. 

Příspěvek pokryl 85 procent nákladů, zbytek škola hradila ze svých prostředků. 

„Máme novou podlahu i osvětlení a také vytápění infrazářiči, natřeli jsme střechu, 

zrekonstruovali jsme sociální zařízení a vybudovali novou učebnu. Vedle strojního 

vybavení určeného přímo pro výuku jsme koupili také průmyslový vysavač a odsávačku. 

Náklady na samotnou rekonstrukci a pořízení vybavení činily přes 2 miliony korun,“ 

prozradil Jaroslav Prokop, ředitel školy s už osmnáctiletou tradicí.   

Někdejší kovárna v historickém závodu 2 Vítkovických železáren začala v roce 1951 

sloužit pro praxi učňů z vítkovického učiliště v Ostravě – Hrabůvce. Ti měli v budově své 

zázemí až do roku 2006. Souběžně měla objekt od roku 2002 v částečném pronájmu 

škola AVE Art pro výuku žáků maturitního oboru umělecký kovář. Od roku 2008 v něm 

organizuje také rekvalifikační kurzy, na něž přijíždějí zájemci z celé republiky, protože jde 

o jediné tři sta hodinové kurzy v oboru umělecký kovář v Česku. Budovu škola koupila 

v roce 2017, její rekonstrukci zahájila loni v listopadu.   

„S opravami unikátního objektu jsme ale ještě neskončili. Z vlastních prostředků jsme 

kompletně vyměnili elektrorozvody, rekonstruovat chceme také zadní část budovy, na 

kterou se zatím nedostalo. V jedné z místností v nejbližší době vybudujeme 

minislévárnu,“ doplnil ředitel Prokop. 

Studentskou kovárnu ocenil také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav 

Folwarczny. „Kovařina v minulosti patřívala k nejdůležitějším oborům lidské činnosti. 

Jsem přesvědčený, že umělecké kovářství, které na toto původní řemeslo navazuje, je 

významným držitelem tradic našich předků. Obor umělecké kovářství se v našem 

regionu vyučuje pouze na soukromé škole Ave Art a je skvělé, že se jejímu vedení 
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podařilo pro výuku zajistit novou kovárnu s kompletním vybavením,“ řekl náměstek pro 

školství Folwarczny. 

Na práci v nově rekonstruovaných prostorách už se těší učitel odborných předmětů školy 

AVE art a její někdejší absolvent Lukáš Dvorský. Učit budoucí umělecké kováře začal 

před čtyřmi lety krátce poté, co vystudoval sochařství na Ostravské 

univerzitě. „Současné vybavení kovárny je pro naše studenty obrovskou výhodou. 

Mohou využít těžké buchary, což jim umožní zpracovávat velkou hmotu, zacházet s ocelí 

jako s plastickým materiálem a dostat z ní co nejvíce. Tedy nejen vytvářet nějaké 

ornamenty z ocelových prutů. Takovou příležitost nabízí málokterá škola. V provoze je 

také dostatečný prostor pro kompletování monumentálnějších děl, třeba skupinových 

prací celého ročníku. V interiéru můžeme vytvářet plastiky až o velikosti základny 2 x 2 

metrů a po úpravě místa i větší. Zároveň ale budou mít žáci příležitost naučit se pracovat 

se zcela moderními zařízení, například svařovat metodou TIG nebo dělit materiál nejen 

kotoučovou bruskou, ale třeba také plazmovou řezačkou. Takové dovednosti zvýší jejich 

cenu na pracovním trhu,“ konstatoval Lukáš Dvorský. 

Žáci oboru umělecký kovář ze školy AVE Art mají za sebou už řadu úspěchů. Například 

na Hefaistonu obsadili v kategorii volné tvorby a komorní plastiky loni první a předloni 

dokonce první, druhé i třetí místo. Lukáš Dvorský vytvořil v kovárně v roce 2010 

památník Holokaustu s názvem Memento, který stojí v Lipníku nad Bečvou. Nejznámější 

sochou ze zdejší dílny je Pocta hornictví umístěná před ostravským hlavním nádražím. 

V roce 2013 ji na Sympoziu prostorových forem, které škola pořádá, zhotovili milostovičtí 

kováři ve spolupráci s žáky AVE Art. Aktuálně v kovárně současní studenti i absolventi 

školy dokončují slona, slůně a velblouda pro Kovo ZOO u Uherského Hradiště. Všechny 

tři sochy by měly být hotové v polovině září.  

Obor umělecký kovář škola založila v roce 2002, od té doby ho absolvovalo 48 žáků. 

Rekvalifikačními kurzy úspěšně prošla dvacítka nových uměleckých kovářů z celé České 

republiky. 
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Poděkování 

Dobrý den, pane řediteli, 

děkuji touto cestou za hudební  vystoupení žáků ze školy AVE ART - ZUŠ na akcích 

pořádaných pro seniory v našem Charitním středisku Gabriel  v Ostravě - Zábřehu.  Žáci 

vystupovali v loňském roce dvakrát, druhé vystoupení proběhlo  před Vánocemi  v rámci 

akce Odpoledne s písničkou. Všem se jejich prezentace velmi líbila a rádi je pozveme i na 

letošní akce.  

Přeji mnoho úspěchů při práci se  žáky. 

S pozdravem 

Danuše Hanáková 

koordinátorka CHS Gabriel 
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