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kapacita*
Právní forma příspěvková organizace
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IČO 00 226 467
					 Střední škola
Školní
jídelna
–
výdejna
300
Zřizovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje
Adresa pro dálkový přístup www.ssgbrno.cz
				
Vedení školy
Ředitelka Ing. Jarmila Šustrová
Zástupkyně ředitelky, teoretická výuka

Mgr. Barbora Slováčková

Zástupce ředitelky, praktická výuka Tomáš Pernes
		
Vedoucí učitelka odborného výcviku Bc. Eva Veselá
Vedoucí ekonomického úseku
Správce budov
Školská rada
Předseda
Místopředseda
Zástupce zřizovatele
Člen
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Přehled oborů vzdělání

Kód

Obor vzdělávání

Kapacita

34-41-M/01
34-42-M/01
34-52-L/01
34-53-L/01
34-57-L/01
34-52-H/01
34-53-H/01
34-57-H/01

Polygrafie
Obalová technika
Tiskař na polygrafických strojích
Reprodukční grafik pro média
Technik dokončovacího zpracování tiskovin
Tiskař na polygrafických strojích (zkrácené studium)
Reprodukční grafik (zkrácené studium)
Knihař (zkrácené studium)

136
128
120
170
56
42
42
36

kapacita* – nejvyšší povolený počet žáků, studentů, lůžek a stravovaných podle rozhodnutí o zápisu do rejstříku
škol a školských zařízení		

Přehled pracovníků školy

Počty pracovníků školy
Útvar

Funkce

Pedagogičtí pracovníci

ředitel
učitel
v tom zástupce ředitele
asistent pedagoga

celkem
Nepedagogičtí pracovníci		
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Počet na SŠ
1
37,658
2
1
39,658
12,525

3

Kvalifikace a aprobovanost
Odborná kvalifikace
Učitelé na SŠ

v%
97,54

Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků
(vč. řídících pracovníků školy)
Typ kurzu/školení
Čtenářské dílny
Karel IV. ve výuce dějepisu
Školní šikana
SEO a UX
Pokladna a její vedení
Majetek příspěvkové organizace
Nové metody práce v odborných předmětech a odb. výcviku
Fundamental of Color and Appearance
Oxford Professional Development
Boys and girls
Jihomoravská konference PP RCH
Christmas seminar
Metodika programů PP pro pedagogy
Bezpečné zacházení s chemickými látkami
Hodnotitelé ústní maturitní zkoušky
Mezinárodní konference SAVE FOOD
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Počet zúčastněných
1
1
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
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Typ kurzu/školení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

Počet zúčastněných

Hodnocení a zpětná vazba
Seminář k didaktickým testům
Jazyková konference Pearson EduTour 2016
Metodické školení pro učitele AJ
Mediální gramotnost pro učitele
Jak mít úspěch v hodinách
Odpady a obaly
Hodnocení pedagogických pracovníků
Fixace a výplně
Drupa
Strategie zvládání obtížných situací ve výuce
Stáž Hořovice
Práce s třídním klimatem
Metalické folie
BOZP
Seminář ozbrojený útočník
Řidič referentských vozidel
Školská legislativa
Požární hlídka

2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
42
41
11
4
2

celkem

139
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Věkové složení pedagogických pracovníků
Věk

Učitelé na SŠ
muži
ženy

Učitelé na VOŠ
muži
ženy

Ostatní
muži
ženy

do 35 let
35–50 let
nad 50 let
Důchodci

5
5
1
0

9,076
10,190
8,506
0,886

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

celkem

11

28,658

0

0

0

0

Poradenské služby na školách

výchovný poradce
školní metodik prevence
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Fyzický
počet

Kvalifikace,
specializace

Dosažené
vzdělání

do 35 let

1
1

kvalifikovaný
kvalifikovaný

VŠ
VŠ

0
0
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Věková struktura
35–50 let
nad 50 let
1
1

0
0

důchodci
0
0
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Celkový počet odebraných obědů

Školní jídelna

Školní jídelna

Výdejna

Náhradní stravování

Žáků školy
Žáků jiných škol
Pracovníků školy
Cizích strávníků

0
0
0
0

1692
12
613
1

0
0
0
0

Celkem

0

2318

0

Údaje o přijímacím řízení
kód
34-53-L/01
34-57-L/01
34-52-L/01
34-41-M/01
34-42-M/01
34-53-H/01
34-52-H/01
34-57-H/01

Obor
název (forma)
Reprodukční grafik pro média
Technik dokonč. zprac. tiskovin
Tiskař na polygr. strojích
Polygrafie
Obalová technika
Reprodukční grafik
Tiskař na polygr. strojích
Knihař

celkem		
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1. kolo – počet
přihlášených
přijatých

Další kola – počet
přihlášených
přijatých

Celkem (k 30. 9. 2015)
přijatých
záp. lístky

115
12
10
46
56
42
13
20

30
10
7
20
20
30
13
20

0
15
15
0
0
1
12
12

0
12
7
0
0
1
12
12

30
22
14
20
20
31
25
32

30
8
9
20
20
0
0
0

314

150

55

44

194

87
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Výsledky maturitních zkoušek
Obory
vzdělávání
denní forma
celkem

Počet žáků
Prospěli
Prospěli
Neprospěli
Nepřipuštění
konajících zkoušku
s vyznamenáním			
ke zkoušce
				
71
4
51
16
0
71

4

51

16

0

Výsledky závěrečných zkoušek
Počet žáků
Prospěli
Prospěli
Neprospěli
Nepřipuštění
konajících zkoušku
s vyznamenáním		
ke zkoušce
					
2leté obory
0
0
0
0
0
3leté obory
+ 1leté zkrácené studium 47
18
26
3
6
					
celkem
47
18
26
3
6
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
Do Světa 2015 – poznávací a odborně vzdělávací výjezd do Dolního Rakouska
Výzva 56 – Šablony – výjezd Brighton (Velká Británie), Heidelberg (Německo), Drážďany (Německo)

Mimoškolní aktivity
Otevřené dílny pro žáky ZŠ v rámci udržitelnosti projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
na středních školách v JMK.
Lyžařský výcvikový kurz – Herlíkovice, 4.–9. 1. 2016
Adaptační kurz prvních ročníků – 1A, 1B, 1C, 2.–4. 9. 2015
Plavání v rámci hodin TV, leden až březen
Sportovní dny, 17. 12. 2015 a 2. 5. 2016
Bruslení 17. 12. 2015
Letní výcvikový kurz – Templštýn, 17.–19. a 24.–26. 5. 2016
Branný závod Legie 2016, 19. 4. 2016
Cyklovýlet 29. 6. 2016
Návštěva divadelního představení v anglickém jazyce – Forever Young, divadlo Buranteatr, prosinec 2015
Pravidelné návštěvy divadelních představení – Spalovač mrtvol, Hynku! Viléme! Jarmilo! – divadlo Polárka, duben 2016
Pravidelné návštěvy divadelních představení – Mahenovo divadlo a Reduta – Je třeba zabít Sekala, Petrolejové lampy,
Ostře sledované vlaky, Saturnin, Podezřelá krajina s anděly (v průběhu celého roku)
Návštěva Moravské zemské knihovny a Knihovny Jiřího Mahena
Návštěva filmových představení (v původním anglickém znění s titulky) – kino Lucerna – Macbeth – prosinec 2015,
Orel Eddie – květen 2016
Návštěva Muzea romské kultury
Návštěvy výstav Ďáblova bible (galerie Špilberk) – březen 2016
Jaromír 99 (Dům umění města Brno) – březen 2016
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Andy Warhol (galerie Špilberk) – duben 2016
Lucemburské opráski (galerie Špilberk) – květen 2016
Návštěva KB Brno, Kobližná – červen 2016
Návštěva KJM – Zdravé Brno (Proč nekouřit) – červen 2016
Exkurze do MZA Brno – restaurátorská dílna, archiv, knihovna – květen 2016
Veletrh EmbaxPrint 2016 Brno – návštěva veletrhu, účast našich žáků na stáncích polygrafických firem – únor 2016
Odborné exkurze do polygrafických firem – Moraviapress Břeclav, Point CZ Medlov, Repromat Hořovice, OTK Kolín,
Kamoko Brno, Reda Brno.

Krajské soutěže
34. ročník středoškolského poháru v atletice – Corny 2015
Krajské kolo Juniorského maratonu

Celostátní soutěže
Legie 2016 – celorepublikové kolo, účast dvou týmů

Mezinárodní soutěže
Soutěž dovednosti mladých grafiků 2016, Olomouc – 8. místo

Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty
Nově navázaná spolupráce (školní rok 2015/2016)
Grafobal Bohemia, s. r. o.
Cardbox Packaging, s. r. o.
Protisk, s. r. o., Hradec Králové
Novatisk, a. s.
OTK Group, a. s. Kolín
Papírny Brno, a. s.
KAMOKO, s. r. o.
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Knihárna HÁC
STAMPO-KARTON, s. r. o.
MWV Svitavy, s. r. o.
Tiskárna Brázda, Hodonín
Opatisk, s. r. o.
Odborný výcvik žáků (pouze firmy, u kterých absolvují více jak 30 % odborného výcviku)
Tiskárna Matula				
210 hodin
Reda, a. s.				
210 hodin
Tiskárna Helbich, a. s.			
210 hodin
Centa, s. r. o.				
210 hodin
Tiskárna Didot, s. r. o.			
210 hodin
CPI Moravia Books, s. r. o.			
210 hodin
FreeWater, s. r. o.				
210 hodin
Polygra, a. s.				
308 hodin
Praxe žáků
Tiskárna Matula
CPI Moravia Books, s. r. o.
Polygra, a. s.
Tiskárna Helbich, a. s.
Reda, a. s.
Centa, s. r. o.
Moraviapress, s. r. o.
ART-JAZZ, s. r. o.
S+K Label, s. r. o.
PointCZ, s. r. o.
Počet firem, se kterými škola spolupracuje
Počet základních škol, se kterými škola spolupracuje
Počet středních škol, se kterými škola spolupracuje
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11
8
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Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ostatní vzdělávání dospělých MIMO profesní kvalifikace
Typ vzdělávání (příp. název kurzu)

Kurzy Adobe CS 6

Celková
délka
(dní)

Počet
vyškolených
osob

1

7

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2015/2016 nebyla provedena kontrola Českou školní inspekcí.
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Základní údaje o hospodaření školy
Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace, se sídlem Šmahova 364/110, 627 00 Brno, byla zřízena na základě
Zřizovací listiny Jihomoravského kraje vydané v souladu s ustanovením § 14, § 35, odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve zněních pozdějších předpisů a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tato Zřizovací listina byla schválená Zastupitelstvem Jihomoravského kraje usnesením
č. 1800/15/Z18 ze dne 30. 4. 2015, pod č. j.: 20/19.
Hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti:
Příspěvková organizace vykonává činnost střední školy a školní jídelny – výdejny. Jako střední škola poskytuje střední vzdělávání
a jako školní jídelna – výdejna poskytuje školní stravování. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy k zákonu.
Doplňková činnost:
Na hlavní účel příspěvkové organizace navazuje doplňková činnost, její realizace však nesmí narušit plnění hlavního účelu
organizace. Zřizovatel povolil tyto okruhy doplňkové činnosti:
• realitní činnost, správa a údržba nemovitostí (např. nájem nebytových prostor);
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
• hostinská činnost;
• velkoobchod a maloobchod;
• reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
Účetnictví školy je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a dále Vyhláškou
č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky. Příspěvková
organizace je také povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Náklady a výnosy jsou sledovány odděleně za hlavní a doplňkovou činnost. Podle povahy jednotlivých účetních případů
jsou nákladům a výnosům přiřazovány číselné kódy, tj. účelové znaky, kapitoly, číslo organizace. Účetní zápisy jsou doloženy
účetními doklady, které obsahují veškeré náležitosti účetních dokladů. Účetnictví je vedeno samostatně pomocí prostředků
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výpočetní techniky a technických nosičů dat, a to v účetním systému ACE ÚČTO. Majetková evidence je zachycena prostřednictvím software ACE EMA. Personalistika a mzdová oblast je vedena v systému VEMA. Účetním obdobím je kalendářní
rok. Škola hospodaří v rámci dvou finančních okruhů, a to s neinvestičními a investičními prostředky. Prioritou je efektivita
hospodaření a snaha o maximální hospodárnost při vynakládání finančních prostředků.
Střední škole grafické Brno, příspěvkové organizaci, byl k vlastnímu hospodářskému využití předán do správy následující
nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele:
• budova na ulici Šmahova 110, kde je sídlo organizace, ředitelství a probíhá zde praktické a teoretické vyučování žáků;
• budova na ulici Kudelova 6, kde probíhá pouze teoretické vyučování žáků.
Ve školních budovách není k dispozici vlastní tělocvična, výuka tělesné výchovy a další sportovní aktivity proto probíhají
v prostorách spřízněných škol na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor.
Odborná stránka výuky je doplňována a rozšiřována odběrem odborných časopisů a vybaveností knihoven v budově teorie
a praktického vyučování, formou exkurzí do polygrafických firem, využíváním audiovizuální techniky apod. Probíhá i aktivní
spolupráce s odborníky v oblasti polygrafie.
Produktivní činnost žáků:
V rámci odborného výcviku zajišťuje škola produktivní činností žáků předtiskovou přípravu, tisk a knihařské zpracování
veškerých tiskovin pro vlastní potřebu školy i pro externí zákazníky.
Pro široký okruh odběratelů škola realizuje tisk navštívenek, pozvánek, prospektů, brožur a konečné zpracování veškerých
tiskovin. Mezi stálé odběratele patří zejména školy, zdravotnická zařízení, městské úřady, státní organizace, podnikatelé
i soukromé osoby. Zakázky si odběratelé zadávají na základě objednávky, případně smlouvy o dílo.
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Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v JMK
Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy: 1 – Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Období udržitelnosti
Naše škola v rámci udržitelnosti uskutečněného projektu realizovala ve školním roce 2015/16 další řadu vzdělávacích aktivit
pod názvem Otevřené dílny grafiky, tisku a dokončovacího zpracování pro žáky základních škol.
Aktivity byly i tentokrát koncipovány tak, aby svým obsahem a zaměřením vycházely vstříc potřebám žáků 7., 8. a 9. tříd
základních škol, především s přihlédnutím k obsahu Rámcových vzdělávacích programů, vzdělávací oblasti Člověk a svět práce
a jejím tematickým okruhům Práce s technickými materiály a Využití digitálních technologií.
Cílem opět bylo zprostředkování osobní zkušenosti žákům základních škol s řadou tiskárenských profesí řemeslného
charakteru, které jsou nyní navzdory jejich perspektivnosti a společenské potřebnosti přehlíženy a opomíjeny.
Žáci se prakticky seznámili se základy počítačové grafiky, byli jim demonstrovány technologické možnosti tří tiskových
technik, a na aplikaci technik průtisku a tisku z výšky se fyzicky podíleli. Taktéž se zúčastnili ručního zušlechťování papíru
a řady dalších, neméně poutavých knihařských výrobních postupů. To vše za podpory a spolupráce nejen pedagogů naší školy,
ale i našich žáků.
Spolupracující základní školy:
ZŠ Šlapanice, Masarykovo nám.; ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2, Brno; ZŠ Vranovice; ZŠ nám. Míru 3, Brno; ZŠ a MŠ Pozořice;
ZŠ a MŠ logopedická, Veslařská; ZŠ Gajdošova; ZŠ Zemědělská; ZŠ Antonínská; ZŠ Bosonožská; ZŠ Křídlovická.
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DO SVĚTA! 2015
Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem
Cílem programu byla podpora spolupráce SŠG Brno se zahraničními partnery, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů,
zlepšení výuky cizích jazyků, podpora zahraničních aktivit škol v partnerských regionech JMK.
Střední škola grafická Brno měla možnost z tohoto programu realizovat na podzim roku 2015 výjezd do Dolního Rakouska,
do města Tulln. V rámci tohoto výjezdu žáci navštívili střední grafickou školu ve Vídni a zúčastnili se výuky na této škole. Měli
možnost obohatit si odborné znalosti, srovnat systém školství v ČR a Dolním Rakousku. Rozšířili se cizojazyčnou slovní zásobu
v každodenní komunikaci i v rámci odborné slovní zásoby.
Výše dotace činila 90 000 Kč.

„ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ“
Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace pokračovala i v roce 2015 v aktivitách zaměřených na podporu zdraví. Na
podzim roku 2015 jsme provedli vyhodnocení a dopad tohoto programu na vzdělávání na naší škole, získali jsme představu
o tom, co nám tento program přinesl. Objevili jsme i určité rezervy. A právě těmto oblastem se chceme v nejbližší době
věnovat. Pozornost jsme mimo jiné věnovali například mezilidským vztahům, provedli jsme testování – tzv. Mapa školy –
zaměřené na detailní mapování mezilidských vztahů. Realizovali jsme společné aktivity – adaptační pobyty, sportovní či
jazykové pobyty, otevřené dílny, společné besedy a exkurze. Především jazykové pobyty motivují žáky k celoživotnímu učení
se jazykům.
Rozvíjeli jsme i dlouhodobou spolupráci naší školy se základními školami a polygrafickými firmami – tvůrčí aktivity pro žáky
7.–9. tříd ZŠ. Zavedli jsme mimořádné třídní schůzky s rodiči, na kterých řešíme aktuálně vzniklé záležitosti (odbornou praxi
žáků, kvalitu obědů).
Věnovali jsme se i nadále mimoškolní zájmové činnosti, v čemž chceme pokračovat. Připravili jsme dílnu „korálkování“, žáci
mají možnost spolu s vyučujícími navštěvovat v podvečerních hodinách divadelní představení. Stále rovněž vylepšujeme věcné
prostředí školy. Výzdobu školy je třeba pravidelně modernizovat a aktualizovat. Podobné je to i s nábytkem a didaktickou a ICT
technikou.
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Stejně tak hledáme neustále alternativy, jak obohatit sportovní aktivity a tělesnou výchovu a eliminovat tak alespoň
částečně negativní pocity z absence vlastní tělocvičny. Pozornost věnujeme zdravé výživě, prevenci ve všech oblastech
výchovně vzdělávacího procesu atd.
V roce 2015 jsme v rámci tohoto projektu nebyli příjemci žádné dotace.

Výzva č. 56
Čtenářské dílny a rozvoj odborné slovní zásoby
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 56
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblast podpory 1.1 – unit costs
Prioritní osa: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Typ projektu: IP – ostatní
Zahájení projektu: 1. 7. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Projekt byl zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.
Naše škola v rámci tohoto projektu realizovala tři výjezdy do zahraničí. První se uskutečnil ve dnech 25. 10.–1. 11. 2015.
Deset žáků a dva pedagogové navštívili anglická místa Brightom a Londýn. Cílem výjezdu bylo podpořit výuku anglického
jazyka a rozšíření znalosti z oblasti reálií.
Koncem listopadu (23.–27. 11. 2015) jsme díky tomuto projektu navštívili dvě významná města v Německu – Heidelberg
a Drážďany. Tato místa byla vybrána cíleně, neboť se poblíž těchto měst nacházejí významní výrobci tiskových strojů. Žáci
školy tak měli možnost komunikovat v německém jazyce, seznámit se s tradicemi, historií i současností těchto oblastí, navíc
si rozšířili i odborné jazykové znalosti z oblasti polygrafie a tisku. Součástí obou výjezdů byla návštěva těchto firem spojená
s odbornou přednáškou či školením.
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Výjezdy do zahraničí a zpětná vazba z těchto akcí byla doplněna nákupem cizojazyčných slovníků.
Díky tomuto projektu obohatila škola významně školní knihovnu o celou řadu titulů a podpořila tak zájem o četbu i rozvoj
kompetencí v této oblasti. Pro podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení byly zakoupeny
čtečky knih.

ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE
Číslo Prioritní osy: 1. Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název GG1: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji
Žadatel: Střední škola grafická Brno
Název projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0135
Projekt kladl důraz na využívání ICT ve výuce. Přispěl ke zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele v teoretické
části výuky odborných předmětů. Přispěl k posílení kvality a k inovaci vybraných předmětů 1. a 2. ročníků.
Udržitelnost projektu skončila v červnu 2016.
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Hodnocení prevence za školní rok 2015/2016
Primární prevence rizikových forem chování na naší škole vychází ze školní preventivní strategie, která je každoročně dána
programem preventivních aktivit jak pro žáky, rodiče, tak i pedagogický sbor. Všechny preventivní aktivity jsou zahrnuty
v Preventivním programu školy, který je každoročně zpracováván školní metodičkou prevence ve spolupráci s třídními učiteli.
V tomto školním roce jsme se zaměřili především prevenci šikany a kyberšikany, prevenci závislostního chování (zejména
užívání návykových látek a závislostní chování – kouření), prevenci sexuálního rizikového chování, prevenci rizikového chování
v dopravě a v neposlední řadě prevenci rasismu a xenofobie.
Nově jsme zařadili přednášky „O nebezpečí pornografie“ a „Život v závislosti“, které u žáků školy získaly velký ohlas,
a také interaktivní program „Stárneme pro život“, při kterém si žáci mohli prostřednictvím simulace stáří vyzkoušet dopady
nevhodného životního stylu v mládí na zdraví ve stáří.
Podařilo se nám navázat spolupráci s Kanceláří Brno – Zdravé město, které pro nás uspořádalo přednášky s názvem „Nástrahy
pasivního kouření – Secondhand smoking“ a přizvalo naše žáky k akci „Zdravé plíce“ v Knihovně Jiřího Mahena s využitím
unikátního modelu plic, kterou pořádali u příležitosti Světového dne bez tabáku. Žáci byli seznámeni s úskalím onemocnění
plic a vlivy kouření na zdraví, byli vybaveni informačními materiály a dostali možnost změřit si hladinu oxidu uhelnatého
v dechu.
Na základě zpětných vazeb získaných jak od žáků, tak od zúčastněných pedagogů, lze říct, že nabízené programy v letošním
školním roce byly pro žáky přínosné, zajímavé a vhodně zvolené.
Vedení školy letos také umožnilo několika učitelům účast na semináři, jehož cílem bylo předat účastníkům metodiku vedení programu všeobecné primární prevence „Společně na měsíc“, který je zaměřený na podporu spolupráce v třídních
kolektivech. Dále pak školení Právní vědomí, Práce s třídním klimatem, Strategie zvládání obtížných situací ve výuce, aj. Školní
metodička prevence se také zúčastnila setkání metodiků prevence (září 2015, červen 2016), Krajského fóra prevence a Krajské
konference PP rizikového chování.
Zapojili jsme se do Dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2016
vyhlášeného Jihomoravským krajem a díky získané finanční dotaci budeme moci realizovat preventivní programy na podporu
spolupráce a pozitivního třídního klimatu, dále proškolovat pedagogický sbor a nakoupit materiální vybavení potřebné ke
zkvalitňování naší preventivní činnosti.
Počínaje tímto školním rokem přecházíme na nový online systém (www.preventivni-aktivity.cz) výkaznictví a sběru dat
v primární prevenci.
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Zpráva – výchovné poradenství
Pro první ročníky byl zorganizován třídenní adaptační kurz, který se uskutečnil první týden v září na Templštýnsku.
Činnost výchovného poradce byla zaměřena ve dvou odvětvích:
a) konzultačního, poradenského a intervenční činnosti,
b) metodického a informačního.
V rámci školy jsme se zaměřili především na problematiku školního neprospěchu. Při řešení jsme aktivně spolupracovali
s rodiči. V některých případech bylo nutné přistoupit k novým vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně, popř. ve
speciálně-pedagogickém centru.
Aktivně spolupracujeme s PPP v Brně, v Kohoutově ulici, s Mgr. Alicí Trávníkovou. Pro diagnostikování našich žáků využíváme
služeb SPC, především pro sluchové postižení.
Do naší školy chodilo 15 zdravotně postižených žáků a 24 zdravotně znevýhodněných žáků. Ve škole bylo potřebné zřídit
jednu pozici asistenta pedagoga.
Na základě výsledků diagnostiky poradenských pracovišť jsme zřídili pro žáky čtvrtých ročníků oddělenou skupinu se specifickými poruchami učení (pokračování již ze třetího ročníku). Skupina byla vytvořena ze 7 lidí a dvou tříd. Vyučoval se český
jazyk a literatura, matematika a cizí jazyk.
Žáci využívali školního poradenského zařízení k řešení výukových obtíží, popř. osobních obtíží, které souvisely se školním
vzděláváním. Vedle toho poptávali i možnosti dalšího – terciárního vzdělávání.
Každý žák čtvrtého ročníku dostával s určitou pravidelností elektronicky zpracované nabídky oborů vybraných univerzit
a fakult. Naši žáci se zúčastnili veletrhu vysokých škol, Gaudeamu.
Rodiče, žáci i pedagogové měli možnost využít konzultací výchovného poradce.
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
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Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech údajů,
které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech
podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0
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Příloha s fotografiemi

Akce Den tiskařů
V sobotu 12. září 2015 pořádal Památník Bible kralické
v Kralicích nad Oslavou zajímavou akci nazvanou Den
tiskařů. Program byl věnován kralické tiskárně, Bibli
kralické. Janu Amosi Komenskému a také Karlu staršímu
ze Žerotína, ochránci vzdělanosti i samotných Kralic.
V sousedství bývalé starověké tvrze, která dříve byla
tajnou bratrskou tiskárnou, se návštěvníci dověděli, na
jakém principu funguje knihtisk, a mohli si tisk na místě
vyzkoušet. Akce byla doprovázena řadou přednášek
v prostorách Památníku nebo blízkého kostela sv. Martina. Přímo v Památníku Bible kralické měla naše škola
možnost předvést umění ručního šití knihy nebo tiskové techniky linorytu. Také tu prezentovala své výrobky
a studijní obory.

Nejde jen o prsa
V průběhu měsíce října 2015 naše žákyně čtvrtých ročníků měly možnost získat cenné informace týkající se
prevence rakoviny prsu. Přednášku vedly členky klubu Diana (sdružení onkologicky nemocných a přátel), sídlící
v budově Ženského vzdělávacího spolku Vesna na Údolní 10 v Brně, paní Eva Najvarová (předsedkyně klubu)
a Miluška Gruberová.
Součástí přednášky, která informovala o vzniku onkologického onemocnění, o statistických údajích v ČR, příčinách vzniku rakoviny, Evropském kodexu proti rakovině, rizikových faktorech vzniku rakoviny prsu, dědičných
faktorech, byla i video-projekce a praktická ukázka na modelu prsů.
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Tulln – Dolní Rakousko 2015
Ve dnech 29. 9.–5. 10. 2015 se konal zahraniční výjezd v rámci projektu Do Světa 2015, kterého se účastnilo
deset žáků Střední školy grafické Brno, příspěvkové organizace, včetně dvou pedagogů. Jednalo se o poznávací
a vzdělávací výjezd do Dolního Rakouska, jehož cílem bylo seznámit se s životem a kulturou v této oblasti, dále
s historií, architekturou a tradicemi této země. Druhým významným cílem bylo zdokonalení jazykových schopností
a dovedností v německém i anglickém jazyce. K dílčím cílům patřila možnost srovnání školských systémů v České
republice a Rakousku a také rozšíření odborných znalostí v oblasti polygrafie.
Všichni účastníci výjezdu byli ubytováni v mládežnickém hotelu v městě Tulln. Toto město se nachází zhruba
30 km od Vídně. Ubytováni jsme byli ve vícelůžkových pokojích, k dispozici jsme měli společenskou místnost a stravovali jsme se formou polopenze. K cestování jsme využívali převážně vlak, metro a také autobus. Doprava
byla bez problémů. Náš pobyt byl po celou dobu dokumentován a na závěr každého dne zpracováván formou
prezentací.
Úterý 29. 9. 2015
První den zájezdu do Rakouska jsme měli sraz na hlavním nádraží v 9 hodin. Odjížděli jsme vlakem směr Vídeň.
Cesta byla dlouhá, ale utekla nám rychle, protože jsme se všichni těšili. Po příjezdu do Vídně nám paní učitelky
koupily jízdenky a metrem jsme se přemístili na druhé vlakové nádraží, ze kterého jsme se poté vlakem přesunuli
do Tullnu, což bylo městečko, kde jsme bydleli. Na pokoje mládežnického hotelu jsme se dostali kolem druhé
odpolední hodiny. Poté, co jsme si chvíli odpočinuli, jsme si šli všichni projít městečko, kde jsme obdrželi ke
zpracování hned první úkol. Měli jsme se vyfotit u zadaných pamětních míst. Díky tomuto úkolu jsme zjistili, že
Tulln je historické město se spoustou pamětihodností. Kolem 18. hodiny jsme šli na večeři a poté nám bylo řečeno,
co bude programem středečního dne. To už jsme se ale všichni těšili, až dojdeme na pokoje, jelikož nás den plný
cestování velice unavil.
Středa 30. 9. 2015
Hned první den pobytu nás čekala návštěva grafické školy ve Vídni. Asi v 10 hodin nám odjížděl vlak směr Vídeň.
Poté jsme přestoupili na metro, které nás dovezlo poblíž školy. Byli jsme plni očekávání, jak tamní škola bude vypadat, jaké žáci mají zázemí, a také jsme se těšili na vybavení školy. Poté, co nás ve škole přivítali, usadili a nabídli
občerstvení, jsme se mohli přímo z úst pana ředitele dozvědět informace o škole, její historii, studijních oborech,
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studentech i učitelích, a také o vybavení školy. Pan ředitel mluvil anglicky a my jsme tak měli možnost prověřit své
znalosti. Následně jsme absolvovali prohlídku školy. Museli jsme uznat, že škola má moderní polygrafické vybavení,
a to od oblasti předtiskové přípravy, přes tisk, až po dokončující zpracování. V tomto pohledu byla prohlídka školy
pro nás velmi přínosná a ohromující. Také nás velmi zaujalo venkovní posezení pro žáky v areálu školy. Po srdečném
rozloučení jsme se rozhodli navštívit vídeňský barokní zámek Schönbrunn. Tady jsme měli rozchod, během kterého
jsme si prošli zámecké zahrady. Vzhledem k sychravému počasí jsme se vydali o něco dříve na vlak, v hotelu jsme se
navečeřeli a večer strávili zpracováním podkladů a prezentací o náplni dne, zejména výkladem o škole a následně
hraním karet na pokojích.
Čtvrtek 1. 10. 2015
Ve čtvrtek nás čekala další odborná návštěva, tentokrát byla cílem firma Mediaprint ve Vídni. Brzo ráno jsme vyjeli,
jelikož se firma nacházela na druhém konci Vídně. Po zdárném nalezení firmy se nás ujal jeden ze zaměstnanců,
který nás provedl celou firmou, a díky jeho výbornému výkladu v angličtině jsme měli možnost proniknout do
tajů firmy, která se zaměřuje na tisk novin a je jednou z největších ve Vídni. Zároveň jsme si procvičili porozumění
v anglickém jazyce. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, dostali občerstvení a vydali se do centra města.
Tam jsme měli dvouhodinový rozchod, po kterém jsme si udělali procházku po Hundertwasserových stavbách, kde
jsme obdivovali jejich krásu a nápaditost. Po tomto výletu jsme se vraceli do hotelu na večeři a už jsme se těšili na
odpočinek na pokoje, jelikož tento čtvrteční den byl velice náročný. Jako hromadný úkol z tohoto dne jsme měli
sepsat veškeré informace o firmě, kterým jsme z překladu porozuměli a které jsme si zapamatovali.
Pátek 2. 10. 2015
Během pátečního dne jsme navštívili Střední školu textilní v Kremži, což je město, které leží u řeky Dunaj. Na
této škole nás prováděla paní ředitelka, která nám ukázala zázemí školy, vzala nás do výuky anglického jazyka,
do dílen, kde žáci šijí konfekce, a také do dílen kuchařů a číšníků. Tato škola je spojená s internátem, což jsme
považovali za velkou výhodu. Přestože tyto studijní obory jsou zcela odlišné od našich polygrafických oborů, tak
jsme i díky této návštěvě měli možnost srovnat například vybavení učeben a zázemí školy a také si opětovně
procvičit porozumění v anglickém jazyce, jelikož jsme se domluvili, že nám paní učitelka nebude překládat. V odpoledních hodinách jsme se vydali do historického centra města, od učitelů jsme obdrželi mapu města, abychom
se zorientovali, a zhotovili jsme fotografie vhodné pro tvorbu prezentací. Také jsme využili rozchodu pro návštěvu
místní restaurace. Po vydatném obědě jsme se šli projít na cyklostezku podél řeky Dunaj, kde jsme si za slunného
počasí krásně odpočinuli. Poté jsme se vraceli na vlak a jeli zpět do Tullnu, kde nás čekala večeře.
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Sobota 3. 10. 2015
Sobotní den jsme strávili v Tullnu. Měli jsme tedy dostatek času projít si v klidu městečko, ve kterém jsme
ubytováni. Dnešní den byl výjimečný v tom, že nás paní učitelky pozvaly do restaurace na oběd. Všichni jsme si dali
vídeňský řízek s místním bramborovým salátem. Byl to náš nejlepší oběd za celý pobyt! V odpoledních hodinách
jsme ve skupinkách pracovali na zadaných úkolech a poté se sešli na večeři v hotelu. Ve městě Tulln se konala
o víkendu muzejní noc, takže jsme měli možnost během večera navštívit za malý poplatek několik muzeí, kostelů
a výstav. Tuto možnost jsme velice ocenili.
Neděle 4. 10. 2015
Poslední den našeho pobytu jsme využili k návštěvě krásného městečka Klosterneuburg, které se nachází kousek
od našeho města. Navštívili jsme krásné chrámy, kostely a měli jsme také poslední možnost k nákupu suvenýrů
a dárečků. Před večeří jsme se vlakem vraceli zpět do Tullnu. Po večeři jsme se všichni hromadně sešli, zhodnotili
jsme náš týdenní pobyt a naplánovali zpáteční cestu do Brna.
Pondělí 5. 10. 2015
Pondělí bylo posledním dnem našeho pobytu v Dolním Rakousku. Dnes jsme vstávali dříve, abychom se stihli sbalit
a nasnídat před cestou zpět domů. Ráno jsme si všichni uvědomili, jak strašně rychle ten týden uběhl. Zpáteční
cesta byla klidná a bez komplikací, ostatně tak jako celotýdenní cestování po Rakousku. Po příjezdu do Brna jsme
se všichni rozloučili a poděkovali vyučujícím za výbornou organizaci pobytu. Vše měli rozplánované tak, abychom
zbytečně nepromarnili ani chvíli a vytěžili z návštěvy Rakouska co nejvíce, což se maximálně podařilo. Všichni
doufáme, že takových akcí bude více a my se budeme moci zase účastnit nějaké dalšího výjezdu. Děkujeme!
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Brighton – Anglie 2015
Dne 25. října 2015 jsme odjeli přes Německo,
Nizozemí a Belgii do francouzského přístavu
Calais, odkud jsme pokračovali do Brightonu.
První den v Brightonu jsme navštívili Royal
Pavillon, rybářskou čtvrť The Lanes, historické
zábavní molo Brighton Pier a podmořské akvárium Sea Life Centre. Po celodenním chození
a obdivování Brightonu jsme odjeli na místo,
kde jsme byli rozděleni do rodin, u nichž
jsme byli ubytovaní. Druhý den jsme vyjeli
do městečka Portsmouth, kde jsme navštívili
Námořní muzeum. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli na tři hodiny
do školy, kde nás rozdělili do skupin podle pokročilosti v angličtině. Každý
den se nám věnoval jiný rodilý mluvčí. Poté jsme jeli zpátky do rodin na
večeři. Třetí den jsme se vydali na hrad Hever Castle a poté opět do školy
a do rodin.
Čtvrtý den jsme vyrazili do přímořského městečka Hastings, kde jsme
navštívili pašerácké jeskyně. Po odpoledni v Hastings jsme jeli už naposledy
do školy. Pátý den ráno jsme definitivně opustili rodiny a se všemi věcmi
jsme vyrazili na dlouhou cestu do Londýna. V Lodýně jsme nejprve šli na
Greenwich ke slavnému nultému poledníku, od kterého jsme pluli lodí
kolem Tower of London, podepluli jsme Tower Bridge a pokračovali kolem
St. Paul’s Cathedral, The Globe a Westminsteru. Odtud jsme šli již pěšky
na prohlídku dalších slavných památek Londýna: Houses of Parliament, Big
Ben, Westminster Abbey, Whitehall, Downing Street 10, Trafalgar Square
s pomníkem admirála Nelsona, Leicerster Square a Buckingham palace.
V odpoledních hodinách jsme prohlídku zakončili u O2 arény, odkud jsme
i odjížděli zpátky do České republiky. Po dlouhé a náročné noci v autobuse
jsme konečně přijeli k Janáčkovu divadlu, odkud jsme se rozešli každý domů.
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Exkurze ZŠ Logopedická
Dobrý den,
chtěla bych Vám poděkovat za velmi dobře a zajímavě připravenou exkurzi na Vaší škole. Žáci měli radost z výrobků
a deváťáci děkují za informace k přijímacím zkouškám.
Pro radost posílám foto a pár vzkazů žáků:
Malovali jsme obrázky.
Byli tam aktivní žáci.
Vyrobili jsme si výrobky z papíru.
Máte ve škole pěkné holky.
Přejeme krásné vánoční svátky a pohodový rok 2016
Mgr. Slavíková, Ing. Hudečková
Exkurze se konala 23. 11. 2015 a 30. 11. 2015
ZŠ Logopedická
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Drážďanské předadventní putování
Ve dnech 23.–27. listopadu 2015 se deset žákyň naší školy spolu s učitelkami Pavlou Axmanovou a Miroslavou
Minaříkovou zúčastnilo poznávacího zájezdu do německých Drážďan. Ráda bych vás teď obeznámila s tím, jak to
vlastně probíhalo.
V pondělí byl sraz na hlavním nádraží v 9.20 hodin. Když jsme se všechny sešly a podepsaly poslední papíry,
vyrazily jsme na nástupiště, odkud jel náš vlak EC Jesenius. Čekalo nás dlouhé a náročné putování. Cesta nám však
ubíhala rychle, bylo nutné si vyfotit první letošní sníh v okolí České Třebové a informovat se, komu všemu vlastně
už přišla sms z Německa. Do Drážďan jsme dorazily po dlouhých pěti hodinách, protáhly jsme si zdřevěnělé nohy
a vydaly se do listopadové zimy hledat ubytování. Po zabydlení se a vydatné večeři jsme nakonec přeci jen ještě
vyrazily na procházku po městě.
Druhý den jsme měly volno, a tak jsme se vydaly obhlédnout zdejší památky, jako je nedávno nově postavená
Frauenkirche či Semperova opera. Navštívily jsme obrazovou galerii Zwinger s malbou Rafaelovy Sixtinské Madony
a zhlédly jsme nástěnný obraz „Knížecí průvod“ z 25 000 míšeňských porcelánových kachlů. A jako správná ženská
skupina jsme musely projít i obchodní centra a přilehlé, většinou ještě neotevřené vánoční trhy.
Ve středu nás čekala první výprava do továrny KBA v nedalekém Radebeulu. Čekaly nás vyčerpávající, ale i velmi
obohacující přednášky a po skvělém obědě i praktická ukázka. Dozvěděly jsme se něco o historii firmy i historii
ofsetového tisku, jak jejich stroje fungují, mohly jsme vidět, jak se stroje postupně skládají a že se vyváží opravdu
do celého světa. Do ubytovny jsme dorazily unavené a plné informací, a tak jsme všechny brzo zalehly, abychom
byly na druhý den připravené.
Ve čtvrtek a vlastně i v poslední den nás dopoledne čekal další program v KBA, viděly jsme, jak vlastně celý
stroj funguje, a jako suvenýr domů jsme dostaly krásné mapy, které jsme si „samy vytiskly“. Po obědě nás čekaly
poslední chvíle strávené v centru Drážďan, samozřejmě jsme nemohly chybět na nově otevřených vánočních trzích
a kdo měl zájem, navštívil i středověké trhy o pár ulic dál. Uběhlo to, ani nevíme jak, a byl čas začít balit věci. Byl to
krásný týden a jistě na něj budeme vzpomínat s úsměvem.
V pátek jsme po snídani předaly pokoje a vyrazily na nádraží, po vydobytí si místa ve vlaku a po zjištění, že
EC Hungaria není zdaleka tak skvělý vlak jako Jesenius, kdy dveře nešly zavřít, okna nešla otevřít a zásuvky najednou
nebyly nikde, jsme se doopravdy začaly těšit domů. Do Brna jsme dojely po pěti hodinách, asi kolem čtrnácté
hodiny. A tím byl oficiálně ukončen náš zájezd do Drážďan.
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Stárneme po celý život, stárněme úspěšně!
Začátkem měsíce listopadu 2015 měli žáci třetích ročníků možnost účastnit se zajímavého školení, které se týkalo
zdravého stárnutí. Hlavním cílem bylo zvýšit informovanost laické veřejnosti adolescentního věku o vlivu životního
stylu na zdraví jedince.
Žáci si vyslechli přednášku na téma „Zdravý životní styl a úspěšné stárnutí“ přizpůsobenou dané věkové skupině.
Poté žáci podstoupili formou zážitkové výuky praktika za pomocí simulačních modelů syndromů stáří – poruch
zraku, sluchu, ztuhnutí kloubů, sehnutí zad, svalové ochablosti, snížené citlivosti a obratnosti rukou. Právě tato
možnost simulovaného prožitku tělesného stáří velmi zvýšila atraktivnost a originalitu této vzdělávací aktivity. Na
základě zpětných vazeb od studentů lze říci, že toto školení bylo pro žáky velmi přínosné.

Mladý motorista
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Žáci druhých ročníků se začátkem měsíce prosince 2015 zúčastnili preventivního programu
s názvem Mladý motorista pořádaný strážníky MP Brno v areálu dopravní výchovy Riviera
Brno. Cílem projektu je seznámit žáky s problematikou chování v silničním provozu i mimo něj, s možnými právními i zdravotními následky nezodpovědného chování, popřípadě
s klady a zápory takového chování. Součástí
besedy byl i obrazový materiál z běžného života motocyklisty, stejně tak i tragické konce
dopravních nehod.
V souvislosti s prevencí v dopravě jsme se
zúčastnili představení s tématikou bezpečnosti silničního provozu THE ACTION NEW
GENERATION. Jedná se o představení určené všem budoucím a začínajícím řidičům. Žáci měli možnost vidět realitu
dopravních nehod a skutečné příběhy lidí, o jejichž životě rozhodlo pár osudových vteřin a které se mohou stát
kdykoliv a komukoliv z nás.
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Mezinárodní filmový festival o životním prostředí
Začátkem měsíce prosince 2015 se několik tříd naší školy zúčastnilo filmového festivalu EKOFILM, který má již
40 letou tradici. Festival byl zaštítěn Ministerstvem životního prostředí, ale i dalšími organizacemi a osobnostmi,
např. ministryní školství, hejtmanem JM kraje, primátorem města Brna a dalšími. Součástí festivalu byla řada
přednášek a besed.
Naši žáci zhlédli mezinárodně oceňovaný snímek AMCHI, který pojednává o šíření povědomí o ženské a dětské
zdravotnické péči v odlehlých oblastech světa. Dále pak dokumentární film HUMAN zobrazující výpovědi lidí z celého světa a zobrazující letecké záběry nejkrásnějších míst naší planety.

Forever Young – představení v anglickém znění
Dne 22. 12. 2015 se žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků mohli přesvědčit na vlastní kůži, jak jsou na tom se
svými schopnostmi v anglickém jazyce. Navštívili totiž představení s názvem Forever Young, které v anglickém
jazyce zinscenovalo studentské seskupení Domino Theater.
Hra Forever Young je napsána na motivy románu Orlando, jehož autorkou je britská spisovatelka Virginia
Woolfová. Je o putování věčně mladého hlavního hrdiny napříč staletími. Ve zkratce podává přehled o jednotlivých
historických epochách skrze hudbu, tanec, módu a ducha doby.
S hlavním hrdinou – mladým šlechticem Orlandem – se setkáváme právě v době renesanční a putujeme spolu
s ním až do 20. století. Každá doba se něčím odlišuje, je svým způsobem specifická, ale jedno mají všechny éry
společné: v každé člověk hledá lásku jiného člověka.
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Lyžařský kurz Herlíkovice

Hned po vánočních prázdninách někteří žáci prvních, druhých, třetích i čtvrtých ročníků vyrazili na pět dní na
lyžařský výcvik do Herlíkovic v Krkonoších. Jako pedagogický doprovod jeli paní učitelky Křížová a Tvrdoňová a páni
učitelé Smrček a Seman.
Cesta autobusem byla pohodlná, tentokrát nás nezastihla žádná sněhová kalamita, jako tomu bylo minulý rok.
Odpoledne jsme dorazili do Herlíkovic, ubytovali jsme se a vyrazili na prohlídku okolí. Trochu jsme trnuli, jestli
budou sjezdovky otevřené, protože co nestihl umělý sníh, tomu ten přírodní rozhodně nepomohl.
Zjistili jsme, že první den bude spuštěna jedna sjezdovka hned nad ubytovnou, další dny bylo v plánu otevřít
i zbylé, což bylo vzhledem k předpovědím počasí příznivé.
Byli jsme rozděleni do čtyř skupin: lyžaři pokročilí, lyžaři začátečníci, snowboardisté a snowboardisté začátečníci.
Na svahu jsme byli každý den poctivě od devíti do dvanácti a od půl druhé do čtyř, a to bylo znát. Kdo byl na začátku nejistý, postupem času získával jistotu mnohem více, ubývaly pády, přibývalo odvahy a někdy i rychlosti.
Čtvrtý den jsme odpoledne místo lyžování šli do Vrchlabí, aby si tělo užilo i trochu jiného pohybu. Večer pak byla
vyhlášena soutěž o nejlepšího sněhuláka, takže jsme se pěkně činili, aby naše umělecké výtvory byly co nejlepší.
Lyžaři, kteří ráno po cestě procházeli k vleku, museli být výstavou sněhových panáčků, kteří lemovali krajnice,
opravdu potěšeni a snad i pobaveni.
Všeho bylo dost: lyžování, odpočinku i zábavy.

Středoškolské hry ve futsale
Dne 16. 2. 2016 se naše škola zúčastnila středoškolských
her ve futsale chlapců, které pořádala Okresní rada ASŠK
Brno-město a ŠSK ISŠA Brno. Na turnaji se sešlo celkem
24 mužstev středních škol. Po vítězství ve skupině, kde jsme
porazili Gymnázium Vejrostova 6 : 2 a remizovali s ISŠA
Křižíkova 2 : 2, následovalo utkání o přímý postup mezi nejlepší tři mužstva, ve kterém jsme narazili na favorita
soutěže SPŠ Sokolskou a prohráli 8 : 2. Chtěl bych tímto
jmenovitě poděkovat žákům za vzornou reprezentaci.
Naše mužstvo tvořili: Kristian Stehlík, Lukáš Závorka (1B); Jan Vávra, Daniel Malůšek (2B); Pavel Novotný (3B),
Robin Schneider, Patrik Pessau, Vojtěch Žáček (2A); Jan Vajgl (4A); Doležal Tomáš (P4); Jan Dvořák (GZ1B).

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

STŘEDNÍ ŠKOLA GRAFICKÁ BRNO
příspěvková organizace

32

EmbaxPrint 2016
Ve dnech 17.–19. února 2016 probíhal na brněnském výstavišti
Mezinárodní veletrh obalů a tisku. Spolu s ním probíhal například
Mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA, MBK – Mezinárodní
veletrh mlynářství, pekařství a cukrářství, dále INTECO – Mezinárodní veletrh zařízení pro obchody, hotely a veřejné stravování
a VINEX – Mezinárodní vinařský veletrh. Veletrhy probíhaly současně ve čtyřech pavilonech o rozloze 28 500 m2. Výstava se bohužel nekoná každým rokem, další proběhne až v roce 2018.
Naše třída navštívila výstaviště ve čtvrtek 18. února 2016.
EMBAXPRINT 2016 probíhal v pavilonu brněnského výstaviště G1.
Viděli jsme spoustu zajímavých i užitečných věcí pro naše obory.
Dozvěděli jsme se novinky z oblasti nových technologií, obalového
průmyslu a tisku, informace o zařízeních pro zpracování, přepravu,
úpravu, prodej a uchování potravin a nápojů.
Viděli jsme například různé obalové materiály či hotové obaly,
balící linku na potraviny, stroj pro výrobu a plnění sáčků cukříků,
výsekové stroje, různé tiskové techniky, digitální tiskový stroj, sítotisk, různé další stroje pro balení, přepravu nebo transport potravin. U stánků vystavovatelů jsme se mohli zastavit a zeptat se na to, co nás zajímalo, a vzít si letáček s dalšími
informacemi.
Veletrhů se zúčastnilo celkem 794 firem (z toho 42 % firem ze zahraničí – Slovensko, Polsko, Itálie, Německo,
Maďarsko a Kambodža). Na závěr naší exkurze jsme dostali rozchod, při kterém jsme mohli navštívit další haly
s výstavami a dozvědět se informace o nových technologiích i mimo naše obory. Na EMBAXPRINTU 2016 se nám
líbilo a myslím si, že nám přispěl velkou spoustou informací například i k maturitě.
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„O nebezpečí pornografie“

Dne 10. 2. 2016 jsme pro žáky naší školy zorganizovali přednášku s názvem „O nebezpečí pornografie“. Posluchači
mohli vidět pornografii z úhlu pohledu ženy, která získala v „pornobyznysu“ vlastní zkušenost.
Během přednášky lektorka Johanka, maminka a mladá žena, apeluje nejen na dívky, které mají pokušení a uvažují o nabídce „rychlého a snadného“ přivýdělku. Ukazuje mladým lidem, co způsobuje pornografie a jaké nese
ovoce. Jak promiskuita a pornografie ničí lidské životy. Johanka mladým lidem vydává svědectví, že pornografie je
lež. Že to, co vidí na obrazovce, není realita.
Na základě zpětných vazeb od zúčastněných žáků lze říct, že žáci jsou velmi vděčni, že mohou slyšet vyprávění
od někoho, kdo vše sám prožil na vlastní kůži. Na konci besedy mohli pokládat různé otázky, ptát se, co je zajímá.
Cílem celé přednášky je vést mladé lidi k prevenci v této oblasti a hlavním Johančiným motivem je, aby pomohla
mladým lidem, aby neudělali stejné chyby.
Dne 10. 2. 2016 se celá naše třída zúčastnila přednášky o nebezpečí pornografie. Přednášející byla paní, která
měla čtyřletou zkušenost s natáčením pornografických filmů. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací
ohledně toho, jak je zacházeno se ženami, které se tomuto „povolání“ věnují. Velké peníze, které za natočení
těchto snímků lidem platí, nestojí za tu hanbu a sžíravý pocit později. Jak stačí málo a může do něčeho takového
spadnout kdokoli z nás. Nejvíce mě asi zarazil fakt, že u toho ty ženy trpí. Dlouhé, někdy až šestihodinové natáčení,
no nedokážu si to ani představit. Přednáška byla zajímavá od samého začátku a myslím, že ve třídě nebyl nikdo,
koho by to nebavilo, nebo nezajímalo.
Nikola Kubíčková, 2A
10. 2. 2016 jsme si v rámci předmětu Společenskovědní základ poslechli přednášku na téma NEBEZPEČÍ
PORNOGRAFIE. Tato přednáška byla zcela odlišná od přednášek tohoto typu – přednášející byla paní, dříve se
pohybující v tomto byznysu. Díky tomu nám mohla poskytnout zcela odlišný pohled na tento problém. Byla nám
nastíněna krutá realita, s níž se musejí potýkat všichni účastníci pornografického průmyslu.
Také nám vysvětlila, jaké nebezpečí se skrývá za konzumací těchto médií a jak postupovat v případě vzniklé
závislosti. Pochopili jsme, že se jedná o skutečný problém.
Na konci samotné přednášky jsme mohli dotyčné klást svoje otázky, na které otevřeně a pravdivě odpovídala.
Každý jsme si odtud odnesli něco pro sebe samé.
Martin Boček, 2A
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Ve středu 10. 2. 2016 jsme se zúčastnili přednášky „O nebezpečí pornografie“. Přednáška byla sama o sobě jiná
než všechny ostatní, které jsme kdy absolvovali. Přednášela nám totiž paní, která se kdysi v tomto okruhu sama
pohybovala.
Vysvětlila nám, jak to v tomto průmyslu funguje a jak se sama cítila. Také jsme se dozvěděli něco více o závislosti
na tomto typu médií. Všechno podkládala vlastními vzpomínkami, připomínkami a zkušenostmi, takže to nebylo
jen takové to nudné povídání, které by mnoho z nás napadlo při slově přednáška. Na konci nám také nechala
prostor pro dotazy, kdy jsme se dozvěděli více podrobností z toho, co nás nejvíce zaujalo. Celkově to byla zajímavá
zkušenost.
Michaela Láníková, 2A
O přednášce jsem měla zcela jiné představy, opravdový obsah a forma přednášky však byly velmi zajímavé,
mnohem lepší než jsem čekala. Přednášející, žena s vlastními zkušenostmi, nejenže nám objasnila fakta o tom,
jak na člověka tento průmysl působí, ale také nám vyprávěla svůj vlastní životní příběh. Informace – jako např. jak
působí porno na mozek diváka, jak je snadné se stát závislým, byly zajímavé, ale byl to právě tento osobní příběh,
který na mě zapůsobil nejvíce. Díky tématu, ale hlavně díky onomu příběhu to nebyla obyčejná nudná přednáška.
Doufám, že podobných přednášek bude přibývat.
Šárka Bartesová, 2A

Židovský hřbitov
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Touto exkurzí jsme žákům připomněli jednu z významných brněnských (nejen architektonických) památek. Její
představení jsme začali popisem – hřbitov o půdorysu mnohoúhelníku, připomíná snad tvar lichoběžníku s obřadní
síní a vchodem. Rozdělen je do 40 oddělení s téměř 9 000 náhrobky a 11 000 hroby.
S žáky jsme prošli část hřbitova, upozornili je na některé zde pohřbené významné osobnosti, zastavili se u hrobu
českého herce Huga Haase. Tady dostal každý z nich pracovní list, vyplnit ho měl každý sám. Po zjištění všech úkolů
si měl každý žák projít sám určitý úsek a být potichu.
Opětně jsme se všichni potkali za branami hřbitova, kde jsme vyhodnotili naše zjištění.

STŘEDNÍ ŠKOLA GRAFICKÁ BRNO
příspěvková organizace

35

1. ročník Burzy pracovních příležitostí
Dne 15. března 2016 se na naší škole na ulici Kudelova konal 1. ročník
akce s názvem Burza pracovních příležitostí. Burzy se zúčastnilo
celkem osm polygrafických firem. Zástupci těchto firem předvedli
žákům i učitelům firemní produkty, které si s sebou přivezli. Díky těmto
názorným ukázkám si žáci rozšířili své odborné znalosti ze všech sfér
polygrafické výroby a částečně propojili školní znalosti s praktickým
využitím.
Zaměstnanci firem kromě jiného seznámili žáky s profilem společnosti, se zaměřením a teoreticky představili její provoz. Informovali
žáky o pracovních pozicích v daných firmách. Žáci se měli možnost
poptat na podmínky absolvování povinné praxe ve firmě. Zástupci
firem následně referovali o možnosti pracovního uplatnění, ať již
formou brigád nebo hlavního pracovního poměru.
Na závěr se konalo v jídelně školy společné posezení, kterého se
zúčastnili zástupci firem i vedení školy. Burza byla všemi stranami
velmi pozitivně hodnocena. Prodiskutovány byly i možnosti další
spolupráce. Škole byla nabídnuta celá řada odborných exkurzí, čehož
jistě rádi a s vděkem využijeme!
Za účast tímto děkujeme těmto firmám a těšíme se na
viděnou v dalším roce!
REDA a. s.			
S & K LABEL spol. s r. o.
Polygra a. s.			
Moraviapress s. r. o.
CPI Moravia Books s. r. o.
TOP TISK obaly s. r. o.
KAMOKO s. r. o.		
OTK GROUP, a. s.
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Juniorský maraton 2016
Již třetím rokem se naše škola zúčastnila semifinálového kola v Juniorském maratonu. Jedná se
o štafetový závod desetičlenných družstev, kdy
každý běžec zdolá trať 4,2 km a dohromady tým
uběhne maraton. Letošní ročník se konal 11. dubna
v lužáneckém parku. Naši školu reprezentovalo
družstvo ve složení Radek Micheller, Jan Adámek,
Nikol Musilová, Lukáš Závorka, Tereza Pastorová,
Vojtěch Žáček, Nikola Kubíčková, Robin Schneider,
Patrik Pesau a Roman Zhuk. Ve velké konkurenci 27 škol se umístili na krásném 19. místě, což je prozatím nejlepší
umístění naší školy v tomto závodě. Maraton společnými silami uběhli za 3 hodiny a 16 minut.
Na start závodu se postavila i tříčlenná štafeta učitelského sboru, která před sebou měla 21 km, tedy půlmaraton. Ve složení Michaela Tvrdoňová, Michal Robotka a Pavol Seman zdolali trať v čase 1 hodina 36 minut.
Všem běžcům děkujeme a gratulujeme k umístění.

Legie 2016
V úterý 19. dubna se naše škola zúčastnila krajského kola sportovně-vzdělávací soutěže Legie 2016. Jde o soutěž pořádanou lanovým centrem Proud a Československou obcí legionářskou. Na soutěžící čekaly úkoly jak
v desetimetrové výšce, tak na zemi. Účastníci museli disponovat nejen svaly, ale i odvahou, zručností a znalostí
1. světové války.
Naše škola vyslala do boje 5 družstev po šesti členech, čímž zvýšila možnost postupu do finále v Praze. Všechna
družstva bojovala statečně a nakonec i velice úspěšně. Naše škola obsadila první tři místa. To znamená, že na
republikovém finále 14. června v Praze se představí dva týmy z naší školy, Úžasňákovi a Hubičky. Všem týmům
děkujeme za reprezentaci školy a postupujícím týmům gratulujeme a přejeme hodně štěstí.
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Zpráva z exkurze v Moraviapress Břeclav s. r. o.
Dne 7. 4. 2016 se třídy 3A a 3B zúčastnily exkurze do firmy Moraviapress v Břeclavi, která je jednou ze čtyř
reprodukčních lokalit skupiny Leykam Let’s Print Grupe ve střední Evropě. Žákům byla představena historie firmy
a její jednotlivé součásti a struktura. Samotná exkurze probíhala formou vysvětlování jednotlivých tisků přímo
u tiskařských strojů s následnými dotazy žáků a učitelů. Jako pedagogický dozor byli přítomni Mgr. Milan Heroudek
a Mgr. Michaela Tvrdoňová.

Přednáška – „Pasivní kouření“
Dne 28. 4. proběhla na naší škole přednáška s názvem „Pasivní kouření“. Zúčastnily se jí třídy 1B, 1A, 2B, P2 a GZ1A.
Nejednalo se ovšem o pouhé přednášení dat, čísel a negativního vlivu kouření na naše zdraví. Vše bylo vedeno
interaktivní formou – na začátku žáci vyplnili dotazník, který později sloužil jako prostředek komunikace mezi nimi
a přednášející studentkou medicíny.
Aby se vše neneslo jenom v teoretickém duchu, měli nakonec všichni možnost vyzkoušet si přístroj, který měřil
obsah CO2 v plicích. Někteří byli naměřenými hodnotami překvapeni.
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Výstava Andy Warhol: V hloubi mé zahrady
Výstavu, která se konala na Špilberku, navštívili žáci třídy
GZ1A 20. dubna 2016.
Vystaveny byly obrázky z doby, kdy Andy Warhol teprve
začínal jako reklamní kreslíř a jsou cenným dokladem jeho
osobitého projevu. Viděli jsme i sbírku autentických obalů
na LP desky. Nechyběly ani portréty známých osobností
od Marilyn Monroe přes Johna Lennona, Micka Jaggera až
po Mao-Ce Tunga. Byly zde i známé Warholovy plechovky
a mnoho dalšího.
Výstava byla průřezem celým obdobím Warholovy
tvůrčí práce a byla velice zajímavá.
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Sportovní den

Krásný slunečný májový den prožila naše škola v lužáneckém parku při sportovním dni. Na sedm tříd čekalo
6 disciplín pro jednotlivce, dvojice nebo trojice a dva turnaje v kolektivních sportech. Třídy soupeřily v ultimate
frisbee a brenballu (adaptace na baseball). Individuální soutěže vyzkoušely žáky jak v obratnosti, rychlosti,
přesnosti, tak i strategii a postřehu. I díky počasí, které nám přálo, jsme si sportovní den všichni užili a těšíme se na
další podobné akce.

Prezentace školy
Dne 1. 5. 2016 se naše škola zúčastnila prezentace středních škol na akci „I práce má svůj svátek“ na Špilberku, kde
jsme společně s paní učitelkou Závodníkovou a panem učitelem Nemetzem prezentovali naši školu.
Spousta lidí se chodila dívat na práce a výrobky našich žáků a velice se jim líbili. Prodala se i spousta produktů
a někteří návštěvníci našeho stánku si i sami vyzkoušeli dozdobit bločky pomocí embosovacího strojku. Akce byla
vydařená a počasí nám přálo.
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Templštýn

Ve dnech 17.–19. května 2016 se třídy 2A, 3A a 3B zúčastnily sportovního kurzu na Templštýně. Jako pedagogický
dozor byl přítomen PaeDr. Bohumil Smrček, Mgr. Michaela Tvrdoňová, Mgr. Barbora Látalová a Tomáš Fabián.
Program kurzu byl pestrý. Žáci absolvovali 4 pěší výlety, několik sportovních disciplín, jako například turnaj ve
stolním tenise, běhací piškvorky, badminton, soutěž ve skoku přes lano a mnoho dalších. Někteří žáci se také
s pedagogickým dozorem zúčastnili běhu na 9 km s převýšením 412 m. Na závěr kurzu proběhlo jeho zhodnocení
a vyhlášení vítězů disciplín.

Zdravé plíce
U příležitosti Světového dne bez tabáku měli žáci naší školy možnost zúčastnit se akce „Zdravé plíce“ v Knihovně
Jiřího Mahena s využitím unikátního modelu plic. Jedná se o jedinou maketu plic (4 m širokou a 3 m vysokou) svého
druhu na světě, kterou si nechalo vyrobit o. s. Onkomaják. Prostřednictvím modelu lékaři z FN Brno-Bohunice
interaktivně seznámili žáky s úskalím onemocnění plic a především s vlivy kouření na zdraví. Součástí akce byla také
poradna pro odvykání kouření, zdravotní měření a konzultace s odborníky z Centra pro léčbu závislosti na tabáku.
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Univerzitní kampus Bohunice
Ve dnech 20. a 27. 5. 2016 se třídy 1A a 1B zúčastnily v rámci předmětu chemie exkurze do Univerzitního kampusu
Bohunice. Jako pedagogický dozor byl přítomen Mgr. Pavol Seman a Mgr. Michaela Tvrdoňová. Žáci si prakticky
vyzkoušeli své znalosti nabyté v hodinách chemie, jako důkazy kationtů v plameni, výrobu nenewtonské kapaliny,
separaci barviv pomocí tenkovrstvé chromatografie (TLC) a jejich vizualizaci pod UV zářením, hoření propan-butanu
v bublině z tenzidu. Také si osvojili poznatky z fotochemie a na závěr jim byly ukázány demonstrační experimenty
s kapalným dusíkem (důkaz jeho roztažnosti při přeměně z kapaliny do plynného stavu v PET lahvi, výroba pěny
a také zmrzliny). Velké poděkování patří kolegům z Univerzitního kampusu Bohunice Mgr. Jaromíru Literákovi, Ph.D.,
Mgr. Aleně Škodové a Bc. Filipovi Smrčkovi za odborné vedení při této exkurzi.
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Úklid školního dvora a parku před školou
23. května 2016 jsme se po první vyučovací hodině sešli v přízemí školy. Třídní učitelka nám rozdala rukavice, dostali
jsme igelitový pytel a hrábě. Menší skupina šla uklidit školní dvůr, větší část se přemístila do parku před školou.
Prošli jsme jej několikrát tam a zpátky a posbírali, co do něj nepatřilo – papírky, PET láhve, kelímky i lepenkové
krabice.
Potom jsme se šli umýt a následovala procházka po památných vilách v okolí školy – Low-Beerova vila a vila
Tugendhat.

Vše za 39 a Kraví hora
Dne 23. května 2016 navštívila třída 1B výstavu Maxima Velčovského v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Výstava
s názvem Vše za 39 je uspořádána k umělcovým 40. narozeninám a poprvé komplexně představuje jeho tvorbu;
Velčovský je jedním z nejvýraznějších českých designérů střední generace.
Po návštěvě muzea zamířili žáci pod vedením p. učitelky Tiché ještě na Kraví horu, blíže ke hvězdám…
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Ďáblova bible / 100 podob knihy
Náplní této výstavy v Letohrádku Mitrovských byly jedinečné práce nejlepších českých a moravských knihařů –
od unikátních knižních objektů po recesistické knižní kuriozity.
Ústředním exponátem byla mistrovská replika největší knihy světa – Codexu gigas – tzv. Ďáblovy bible, kterou
vytvořil přední český umělecký knihař Jiří Fogl ze Žamberka. Dále tu bylo obří leporelo „Dějiny udatného českého
národa“ od Lucie Seifertové, které nejen dětské návštěvníky provedlo našimi dějinami.
Codex gigas neboli Ďáblova bible je středověký rukopis, který proslul ze dvou důvodů. Zaprvé je pokládán za
největší zachovalý evropský rukopis, zadruhé obsahuje velký, téměř celostránkový portrét ďábla (což společně
s dobovou legendou vysvětluje druhý název rukopisu).
Rukopis vznikl někdy mezi lety 1200 až 1230. Podle odborníků je pozoruhodné, že prakticky celý rukopis (písmo,
iniciály a iluminace) je podle všeho dílem jediného člověka, který zřejmě pracoval v zaniklém benediktinském
klášteře v Podlažicích na Chrudimsku.
Dřevěné desky této knihy, potažené bělavou kůží s kovovým zdobením měří 920 × 510 × 22 mm.
Celá výzdoba knihy je ojedinělá, iluminace tohoto díla je tvořena nádhernými barevnými iniciálami, zpracování
je dokonalé – je to dílo písařského mistra!
V průběhu konání této výstavy ji navštívila většina žáků školy se svými vyučujícími.
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Otevřená zahrada a Špilberk
Třída GZ1A absolvovala ve dnech 25. a 26. května 2016
zajímavý program mimo školní lavice. S paní učitelkou
Tichou navštívili žáci Otevřenou zahradu na Údolní ulici
a na Špilberku výstavu jednoho z nejvýznamnějších světových reportážních fotografů Steva McCurryho, dokumentaristy a dobrodruha. Cestou zvládli navštívit i jednu
soukromou galerii.

Exkurze do Komerční banky
27. května 2016 jsme navštívili pobočku Komerční banky v Brně na ulici Kozí.
Po prohlídce budovy jsme došli do zasedací místnosti, kde nás pracovníci banky seznámili s činností banky.
Dověděli jsme se, jaký je rozdíl mezi platebními kartami, možnostmi poskytování úvěrů, a jak je snadné dostat se
do registrů neplatičů.
Přednáška byla hodně zajímavá a líbila se nám.
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Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní
Ve dnech 11.–12. června 2016 se konal 9. ročník Svátků řemesel a krásy ušlechtilých koní v Kunštátě. Na tomto
jarmarku se sešlo mnoho mistrů svého řemesla, např. hrnčíři, pekaři, skláři, košíkáři a další. Kromě těchto
řemeslníků měly možnost se jarmarku zúčastnit i střední školy, které se zabývají řemeslem. Jarmark byl obohacen
doprovodným programem – představení koní s jezdci (akrobacie, lasování, příjezd Karla IV., atd.).
Naše střední škola se jarmarku zúčastnila již podruhé. Letos jsme měli možnost prodávat naše knihařské výrobky.
Návštěvníci jarmarku si mohli navíc u našeho stánku vyrobit vlastní sešit pomocí embosovacího strojku.

Soutěž Obal roku 2016
Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace má již druhým rokem v hlavní
soutěži svého porotce, kterým je Mgr. Milan Heroudek.
Porota se sešla dne 22. června 2016, aby vyhodnotila a určila obaly za rok
2016.
Nejprve v 8 hodin vyjela do Mladé Boleslavi, kde v automobilce Škoda hodnotila její přihlášený exponát. Jde o obal pro 4 vozidla do lodního kontejneru, který
slouží pro převoz automobilů do Indie. Porota byla seznámena s historií automobilky, historií obalu a nakonec jí byl
obal názorně demonstrován ve skladu.
Porotě bylo rovněž umožněno navštívit muzeum Škoda v Mladé Boleslavi.
Následoval přesun do Prahy, do klubu MeetFactory, kde porota zasedala nepřetržitě od 13 do 20 hodin.
Vyhodnotila všechny obaly dodané do soutěže, bylo jich o třetinu více než v roce 2015.
Nakonec byly obaly v MeetFactory vystaveny a proběhla After–judging coctail party.
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27. bienále grafického designu Brno
Žáci 2. a 3. ročníku oboru Reprodukční grafik pro média s učiteli odborného výcviku navštívili 24. června 2016
mezinárodní výstavu grafického designu, která se v Brně koná každé dva roky. Letos to byl již 27. ročník.
Jednotlivé expozice bienále byly umístěny v budovách Moravské galerie.
V Uměleckoprůmyslovém muzeu na ulici Husova se konala výstava s názvem Souborné dílo a byla založena
na rozsáhlé sbírce, která se v průběhu let shromáždila kolem Bienále Brno. Další velice zajímavá výstava byla
Mezinárodní přehlídka, kde byly vystaveny většinou soutěžní plakáty. Třetí částí byla ukázka prací Zdeňka Zieglera –
osobnosti českého grafického designu
V Pražákově paláci byla umístěna část bienále nazvaná Studovna, kde byly vystaveny publikace z různých zemí
celého světa. Bylo možné se posadit a publikaci si podobně jako ve studovně prolistovat a prostudovat. Zajímavá
byla i fiktivní výstava v reálném prostoru nazvaná Které zrcadlo chceš olizovat.
V Pražákově paláci jsme si prohlédli i stálou výstavu moderního umění.
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