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A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol,

 školských zařízení 

Název  Integrovaná střední škola polygrafi cká, Brno, Šmahova 110

Sídlo  627 00 Brno, Šmahova 110      

Právní forma příspěvková organizace      

IČO 00 226 467      

Zřizovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje

Adresa

pro dálkový přístup www.isspolygr.cz     

Vedení školy

Ředitelka Ing.  Jarmila Šustrová

Zástupkyně ředitelky,

teoretická výuka Mgr. Dagmar Fránková 

Zástupce ředitelky,

praktická výuka Zdeněk Černohlávek

Vedoucí učitelka

odborného výcviku Eva Bartesová

Vedoucí

ekonomického úseku Hana Smutná

Správce budov Ing. Petr Zeman

Školská rada

Předseda Bc. Milan Heroudek

Místopředseda Ing. Lubomír Šmíd

Zástupce zřizovatele PhDr. Tomáš Jilčík

Člen Karel Štarha

Člen Vendula Hořínková

Člen Mário Pliska

      

B. Školy a školská zařízení,  jejichž činnost organizace vykonává 

Název  kapacita* 

Střední škola  732

Školní jídelna – výdejna 300

34-41-M/001 Polygrafi e 136

34-42-M/001 Obalová technika 128

34-52-L/001 Tiskař na polygrafi ckých strojích 120

34-53-L/002 Reprodukční grafi k pro média 170

34-57-L/001 Technik dokončovacího zpracování tiskovin 56

34-53-H/001 Reprodukční grafi k (zkrácené studium) 42

34-52-H/001 Tiskař na polygrafi ckých strojích (zkrácené studium) 42

 

kapacita* – nejvyšší povolený počet žáků a stravovaných podle rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol 

a školských zařízení  
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C. Základní údaje o školách a školských zařízeních

C2. Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou (kód M, L)

  Obory M a L0 Obory L5 (nástavbové studium) 

 Ročník denní studium jiné formy studia denní studium jiné formy studia

 počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků

 1. 3 93      

 2. 3 90      

 3. 4 103      

 4. 4 97      

 5.

 celkem 14 383 0 0 0 0 0 0

C3. Obory vzdělání s výučním listem a obory poskytující střední vzdělání

  Obory H, J, E/5 Obory C, D, E/0 

 Ročník denní studium jiné formy studia denní studium jiné formy studia

 počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků

 1. 1 32      

 2.        

 3.        

 4.        

 celkem 1 32 0 0 0 0 0 0

C7.  Školní jídelna

Počet zapsaných strávníků (k 31. 3. 2010)

 Školní jídelna Výdejna Náhradní stravování

žáků školy  158

žáků jiných škol   

pracovníků školy  57

cizích strávníků   

celkem 0 215 0
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D1.  Výsledky maturitních zkoušek

  Počet žáků Prospěli Prospěli Neprospěli Nepřipuštění

  konajících zkoušku  s vyznamenáním    ke zkoušce

      

Ostatní obory denní forma 91 9 70 10 2

a obory konzervatoře ostatní formy     

Nástavbové studium denní forma  

 ostatní formy     

celkem  91 9 70 10 2

D2.  Výsledky závěrečných zkoušek

  Počet žáků Prospěli Prospěli Neprospěli Nepřipuštění

  konajících zkoušku  s vyznamenáním    ke zkoušce

      

1leté zkrácené studium 26 11 15 0 0

2leté obory      

3leté obory     

celkem  26 11 15 0 0

E.  Údaje o přijímacím řízení

 Obor 1. kolo – počet Další kola – počet Celkem (k 31. 8. 2010)

kód název (forma) přihlášených přijatých přihlášených přijatých přijatých záp. lístky

34-53-L/01 Reprodukční grafi k pro média 150 56 41 30 86 48

34-57-L/01 Technik dokonč. zprac. tiskovin 14 14 9 6 20 13

34-52-H/01 Tiskař na polygr. strojích 17 15 4 4 19 10

34-41-M/001 Polygrafi e 19 15 23 8 23 11

34-42-M/001 Obalová technika 21 15 17 3 18 9

34-53-H/01 Reprodukční grafi k 13 7 2 1 8 8

34-52-H/01 Tiskař na polygr. strojích 17 14 3 3 17 14

34-57-H/01 Knihař 11 8 4 3 11 9

celkem   262 144 103 58 202 122
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F. Individuální integrace

Typ postižení KKOV oboru Ročník Počet žáků

– – – 0

celkem   0

G.  Celkový přehled personální situace (přepočtený počet)

G1. Počty pracovníků školy

 Útvar Funkce Počet na SŠ Počet na VOŠ

 Pedag. pracovníci ředitel 1

  učitel  38,003

      v tom zástupce ředitele 2

  asistent pedagoga

  trenér

  vychovatel

  celkem 39,003

  Nepedagogičtí pracovníci 15,348

G2. Kvalifi kace a aprobovanost

 Učitelé na SŠ

Odborná kvalifi kace (v %) 71,2 

Aprobovanost (v %) 91

G3. Věkové složení pedagogických pracovníků

  Učitelé na SŠ Učitelé na VOŠ Ostatní

Věk  muži ženy muži ženy muži ženy

do 35 let  2 3,9    

35–50 let  6,7 12,3    

nad 50 let  5,1 8,2    

Důchodci  0 0,8    

celkem  13,8 25,2 0 0 0 0
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G4. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků

 (vč. řídících pracovníků školy)

Typ kurzu/školení Počet zúčastněných

Pedagogové

Motivační seminář 12

Pedagogické projektování 12

Aktuální otázky odb. vzdělávání 2

Certifi kovaný digitální nátisk 12

Hodnocení souladu ŠVP a RVP 2

Školení v rámci projektu XMF a PDF 1

Adobe Illustrator 1

Adobe InDesign 1

Projektový management 1

Adobe Acrobat 12

XMF Workfl ow koncepce, správa šablony 12

XMF Workfl ow archová montáž 11

Multifunkčí zařízení 10

CtP – obsluha 12

Jak na individuální vzdělávací plán žáka se spec. poruchou učení 1

Rozvíjení pedagog. dovedností začínajících učitelů 1

Cíle ve vyučování 2

Management školy 1

Školení zadavatelů ke státní maturitě 15

Angličtina 1

Formulace výchovně vzdělávacích cílů ve výuce 2

Klima třídy, jak pracovat s agresí 3

Balanční cvičení 1

Pilates 1

Správa barev 4

Hodnotitelé písemné a ústní zkoušky 4

Knihařský seminář 1

Studium školních maturitních komisařů 4

Vzdělávací progr. pro střední řídící pracovníky 4

Zadavatelé k nové maturitě 15

Měřicí technika  12

Coaching pro vedoucí pracovníky 1

Adobe CS4 11

Výuční list – Tiskař na polygrafi ckých strojích 1

Nepedagogové 

Školení vedoucích zaměstnanců v PO a BOZP 4

Odborná příprava preventisty PO 2

Školení zaměstnanců dle § 11 vyhl. 50/78 Sb. 2

Školení zaměstnanců dle § 4, vyhl. 50/78 Sb. 2

Provedení odborné příparvy PPO 1

Zákoník práce pro zaměstnance škol a školských zařízení 1

Příprava a sestavení účetní závěrky PO 1

Daň z příjmů ze závislé činnosti 1

Změny v účetnictví PO 1

Hospodaření a vedení účetnictví v PO 2

Daň z příjmů u ÚSC a PO 1

Zákoník práce pro zaměstnance škol a šk.zařízení v r.2010 1

Školení ACE – Účto komplet 1

Zařazování zaměstnanců do platových tříd 1

Školení pracovníků stravovacích provozů 1

Coaching pro řídící pracovníky ve školství 1

celkem 213
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H.  Poradenské služby na školách (údaje o pracovnících školy)

 Fyzický Kvalifi kace, Dosažené Věková struktura

 počet  specializace vzdělání do 35 let 35–50 let nad 50 let důchodci

výchovný poradce 2  VŠ  1  1

školní metodik prevence 1  VŠ  1   

I. Další údaje o škole

I1. Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech 

 SOŠ obchodu a služieb, Martin 

 Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Bratislava

 Stredná odborná škola pre žiakov s TP, Bratislava

I2. Mimoškolní aktivity        

 Open house 2010           

 Den učitelů           

 Dny otevřených dveří          

 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT    

 Náborové  akce pro zájemce o studium na naší škole      

 CMYK – Radnická, Galerie mladých – výstava      

 Veletrh Embax 2010         

 Muzejní noc Brno         

 Fotografi e, digitální tisk – Křídlovická, Nová radnice – výstava   

 Reda Brno – exkurze         

 Brko Brno – exkurze         

 Seminář SČK – Brandýs nad Labem    

 Didot Brno – exkurze         

 Centa Brno – exkurze        

 Tiskárna Matula, exkurze         

 Helbich Brno – exkurze         

 Tiskárna T. D. V. Dilhof Brno – exkurze       

 Moravská typografi e – exkurze       

 Brněnská Drutěva Brno – exkurze      

 Polygra a. s., Brno – exkurze     

 THB Havlíčkův Brod – stáž žáků (knihaři)       

 S +  K Kuřim – exkurze         

 Státní okresní archiv Rajhrad – exkurze       

 Zemský archiv města Brna – exkurze     

 Workschop v Kadani, knihaři      

 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení       
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I3. Účast žáků a studentů školy v soutěžích   

 SOČ – středoškolská odborná činnost

 Meziškolní utkání ve fotbalu (ISŠP, SPŠSt, Soukromá střední živnostenská škola, Brno) 

 Tvorba www stránek v rámci projektu OPVK (školní soutěž)

 Začínáme s obaly 2010 (v rámci projektu OPVK, školní soutěž)

 Mladý obal 2010

 Brněnské kolo 2010

 Výtvarná soutěž Moje Brno

 Elektronické soutěže: návrh plakátu Europe 2010, nové logo sdružení Renome a plakát DAF

 Sazka – stírací losy 

 Soutěž Ospap 2010

 Soutěž zručnosti mladých knihařů

 Soutěž mladých tiskařů v míchání barev (školní soutěž)

 Soutěž reprodukčních grafi ků o návrh propagačních materiálů školy

 Soutěž „Spáčil“, návrh inzertních letáků

 XIII. ročník Trienále umělecké knižní vazby 2010     

I4. Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská, zájmová sdružení…) 

 Úřad práce Brno-město 

 Úřad práce Brno-venkov 

 Úřad práce Blansko   

 Úřad práce Vyškov   

 SOŠ a SOU, Lanškroun  

 SOŠ, Ostrava 

 SOŠ mediální grafi ky a polygrafi e, Rumburk   

 SPŠ polytechnická COP, Zlín 

 Odborné učiliště a praktická škola, Brno    

 MČ Brno-Slatina  

 Penam a. s.   

 Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice 

 Obec Moutnice    

 Obec Sokolnice    

 ISŠ automobilní, Brno 

 Marie Táborská  

 SOŠ a SOU obchodní, Brno, Jánská 22 

 SPŠ stavební, Brno, Kudelova 8 

 Základní škola, Brno, Jihomoravské náměstí 2/1089   

 Základní škola, Brno, nám. 28. října 22

 Slavnostní předání maturitního vysvědčení v Kapitulním sále Vojenské nemocnice   

Talent centrum NIDM MŠMT     

 SCIO 

 CERMAT

 Výstava SČK Žďár nad Sázavou  

 Střední škola polygrafi cká, Olomouc 

 Střední škola polygrafi cká, Praha  

 Vyšší odborná škola grafi cká a Střední průmyslová škola grafi cká, Hellichova, Praha  
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I5. Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty  

 CK BONTOUR

 KBA–GRAFITEC, s. r. o. (Tomáš Pernes, Jindřich Mádr)

 Mafra Olomouc, vydavatelství novin

 Tiskárna Matula (Tomáš Pernes, Jindřich Mádr)

 Westvaco Svitavy, s. r. o.

 Moravská typografi e Brno  

 Spolupráce s polygrafi ckými fi rmami na náborových akcích    

 Společenstvo českých knihařů        

 Svaz polygrafi ckých podnikatelů

 GRAFIE CZ, s. r. o.

 Veletrhy Brno

 Print Media Academy

 Marbach – Česká republika, spol. s r. o.

 UNIWARE Services, Hořovice       

 Tiskárna Helbich a. s., Vídeňská 470/9, Brno    

 VOŠTĚP spol. s r. o., Horova 48, Brno     

 Václav Rak – Rpress, Horymírova 828/40, Kralupy nad Vltavou   

 PREMIAin, s. r. o., Mírová 1231/13, Brno     

 Ing. Tomáš Absolon – ABS - Liberec, s. r. o., Vrbova 1367/5, Liberec   

 Ligum spol. s r. o., M. Švabinského 4697/30a, Jablonec nad Nisou  

 Josef Strnad, V Řekách 222, Solnice     

 Brněnská drutěva, v. d., Bohunická 81, Brno    

 OSPAP a. s., K Hrušovu 4/292, Praha    

 TFP universal a. s., Na Spojce 116, Částice    

 VOSS Žádovice s. r. o., Žádovice 89    

 Amylon a. s., Švermova 117, Havlíčkův Brod    

 Centa spol. s r. o., Vídeňská 102/113, Brno  

 Hula s. r. o., Palouky 616, Hostivice 

 POLYGRA a. s., Palackého 150, Brno    

 Vladimír Dilhof – T.D.V. tiskárna, Vídeňská 282/80, Brno   

 Tiskárny Havlíčkův Brod a. s., Husova 1881, Havlíčkův Brod   

 REDA a. s., Hviezdoslavova 55, Brno    

 Grafi cké studio Černá a Fialová, Příkop 18/20, Brno    

 CONY CZ, s. r. o., Cejl 20, Brno    

 Moraviapress a. s., U Póny 3061, Břeclav 

 ARTRON s. r. o., Růžové náměstí, Boskovice 

 H.R.G., spol. s r. o., J. E. Purkyně 916, Litomyšl  

 Tiskárna Hana Nosová, Koperníkova 21, Brno 

 Grafi cké podniky Kusák, s. r. o., Kostelní 1, Vyškov   

 POINT CZ, s. r. o, Údolní 6, Brno     

 GRAFEX, spol. s r. o., Kolonka 304, Adamov  

 Karel Matula, Olomoucká 27, Brno    

 ExPrint Kocián, Vídeňská 9, Brno     

 CPI Moravia books, s. r. o., Brněnská 1024, Pohořelice    

 V.E. Tercie, s. r. o., Veveří 41, 602 00 Brno 

 Anamax, s. r. o., Trtílkova 22, 612 00 Brno

 Fastforward, s. r. o., Šlapanická 14, 627 00 Brno

 ReproMat, a. s., U stavoservisu 659/3, 108 00 Praha 10
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 Technické muzeum Brno

 Škola pod vedením odborného konzultanta Ing. Jana Smékala ze spol. Grafi e CZ, s. r. o. získala 

Certifi kát o shodě s tiskovou normou ISO 12 647-2; 2004/Admd1.

I6. Účast žáků a pedagogů na životě obce

 Almanach slovesných prací – prezentace práce školy   

 Muzejní noc Brno (Bc. Eva Veselá, Tomáš Pernes) 

 Ing. Jarmila Šustrová – členka zastupitelstva obce Sokolnice,

 členka oborové skupiny polygrafi e při NÚOV, individuální členka SPP

 Karel Drlík – člen Brněnského fi lharmonického sboru Beseda brněnská

 Marek Novoměstský, G1B, dobrovolný hasič obce Křenovice

 Šárka Mrkvová, G1B, dobrovolný hasič obce Hrubá Vrbka

 Štěpán Pokoj, G1B, dobrovolný hasič obce Rašov

 Michal Robotka, GZ1, vedoucí skautské družiny 65., Starý Lískovec

 Lucie Koudelková, G4A, vedoucí mladších žáků Sboru dobrovolných hasičů Benešov

 Pavlína Veverková, G3A, čelistka

 Adéla Pavelková, G4A, vedení dětského kroužku, ul. Čápkova, Brno
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J. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

 k informacím

 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

K. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedenou Českou školní inspekcí

 Ve školním roce 2009/2010 nebyla provedena inspekční činnost Českou školní inspekcí.
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Záběr ze semináře
Mgr. Řeháková a Ing. Šustrová

Projekt UNIV 2 KRAJE

V druhé polovině roku 2009 se škola přihlásila do projektu UNIV 2 KRAJE. Cílem projektu je pro-

měna středních škol na centra celoživotního učení poskytující počáteční i další vzdělání.

Participace na projektových aktivitách škole umožní vytvořit komplexní nabídku vzdělávacích 

služeb a proměnu v efektině pracující vzdělávací a komunikační centrum.

Základní informace o projektu:

– délka trvání je 3,5 roku (srpen 2009 až leden 2013)

– příjemce je MŠMT a partnerem Národní ústav odborného vzdělávání

– zapojeno je 13 krajů (bez hlavního města Prahy)

– zapojených škol je 325 a rozpočet činí cca 300 milionů.

Záběr ze semináře
Mgr. Řeháková vysvětluje
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Projekt ROP NUTS II Jihovýchod

Předtisková příprava a inovace oblasti tisku I.

Název operačního programu:  ROP NUTS II Jihovýchod

Číslo prioritní osy:   11.3

Název prioritní osy:    Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Číslo oblasti podpory:   11.3.4

Název oblasti podpory:   Veřejné služby regionálního významu

Název projektu:    Předtisková příprava a inovace oblasti tisku I.

V období mezi 1. lednem 2008 a 31. prosincem 2009 byl v Integrované střední škole polygrafi cké, 

Brno, Šmahova 110, realizován projekt Předtisková příprava a inovace oblasti tisku I.

Tento ambiciózní záměr, na jehož realizaci byly vynaloženy prostředky v celkové výši 16 milionů 

korun, byl uskutečněn díky fi nanční podpoře ze zdrojů Strukturálních fondů EU a Jihomoravského 

kraje. 

Dlouhodobým cílem projektu je zvýšení úrovně odborného vzdělávání, jeho přiblížení potřebám 

soudobé polygrafi e, a především zvýšení uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce. Kromě 

těchto premis projekt instalací špičkových technologií zohledňuje také aktuální ekologická hlediska 

a prohlubuje tím vnímavost a pochopení žáků školy pro tuto naléhavou problematiku.

Pořízené vybavení (dvoubarvový ofsetový tiskový stroj KBA Rapida 75-2, tisknoucí bez příměsi IPA 

ve vlhčícím roztoku, termální CtP High Water Viper4 Thermal 32, pracující v bezchemickém režimu, 

nové IT vybavení čtyř učeben, elektronická archová montáž a mnohé další komponenty), integro-

vané ve struktuře výkonného XMF workfl ow, umožňuje zpracování zakázky od příjmu digitálních 

dat až po fi nální výstup v podobě tisku na archovém ofsetovém stroji ve velmi krátkých časech. Spo-

lečně s možností pružné a efektivní reakce na měnící se požadavky zákazníka v samotném průběhu 

realizace zakázky představuje životaschopný koncept prosperující tiskárny 21. století.

Pro umístění nového zařízení byly provedeny stavební úpravy – z původních šaten jsou vybudo-

vány dvě učebny, v tiskovém sále byl vyhotoven masivní základ pod tiskový stroj a výsuvná vrata pro 

montáž stroje, byl zakoupen nábytek. 

Dvoubarvový stroj KBA Rapida 75-2 Měřící přístroj SpectroEye
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Světelný box CTP zařízení

Nová počítačová učebna MC Nová počítačová učebna PC

Měřící sonda EyeOne Multifunkční zařízení Xerox

Ve středu 17. února 2010 proběhla v budově Integrované střední školy polygrafi cké v Brně za 

účasti dodavatelů a konzultantů nově pořízeného vybavení – KBA-Grafi tec, s. r. o., UNIWARE

SERVICES, a. s., a Grafi e CZ, s. r. o. – demonstrace možností instalovaného systému a v neposlední 

řadě též dovedností žáků školy. 
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Záběr z generálky, zkouška fotografování

Open house

Generální zkouška připravenosti techniky, pedagogických pracovníků a žáků, při které se časově 

vyzkoušel a ověřil navržený harmonogram, proběhla dne 3. února 2010. 

Open house se konal dne 17. února 2010 a cílem bylo představení projektu Předtisková příprava 

a inovace v oblasti tisku I. 

Tento den navštívilo školu asi 50 účastníků z dodavatelských fi rem, ostatních polygrafi ckých škol 

i dalších partnerských organizací.

Návštěvníky přivítala ředitelka školy Jarmila Šustrová, Rostislav Dušek za fi rmu Uniware,

Jan Korec z KBA-Grafi tec a Martin Novotný z Grafi e CZ (tyto fi rmy se podílely na realizaci pro-

jektu).

U vchodu byl každý vyfotografován a následně byly tyto fotografi e upraveny a použity při tisku 

plakátu, který byl v průběhu krátkého času grafi cky zpracován a vytištěn a účastníci si jej mohli na 

konci akce odnést domů.

Po úvodním slovu a seznámení s projektem následovala prohlídka grafi ckých pracovišť, praco-

viště digitální archové montáže a přípravy tiskových desek CTP a na závěr tiskový sál s novým tisko-

vým strojem Rapida.

Na předvádění nové techniky a technologií se aktivně podíleli jak žáci školy, tak učitelé praktic-

kého vyučování.

Akce měla vysokou úroveň, jak vyplývá ze zpráv v časopisech, např. Svět tisku, Noviny pro gra-

fi cký průmysl nebo Typografi e.

Záběr z generálky, zkouška fotografování

Open house, záběr z akce Open house, záběr z akce
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Open house, záběr z akce Open house, záběr z akce

Open house, záběr z akce

Open house, záběr z akce

Open house, záběr z akce
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Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110

OPEN HOUSE
17. února 2010
Představení projektu Předtisková příprava a inovace oblasti tisku I

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
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Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110

OPEN HOUSE
17. února 2010
Představení projektu Předtisková příprava a inovace oblasti tisku I

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
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Open house – plakáty, vytvořené a vytištěné během akce
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Projekt OPVK

Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce 

Číslo prioritní osy:   1. Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:   7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělání

Název GG:   Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji

Žadatel:   Integrovaná střední škola polygrafi cká, Brno, Šmahova 110

Název projektu:   Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.01/01.0135

Projekt klade primární důraz na využívání ICT ve výuce. Přispívá ke zlepšování podmínek pro 

využívání ICT pro žáky i učitele v teoretické části výuky odborných předmětů. Přispívá k posílení 

kvality a k inovaci vybraných předmětů 1. a 2. ročníků.

Na základě výzkumu provedeného na naší škole pomocí dotazníku bylo zjištěno, že mnozí žáci 

projevují zájem dále se vzdělávat v oblasti nespadající přímo do jejich oboru. Proto jsme se rozhodli 

inovovat část hodin odborných předmětů s důrazem na mezioborový přesah.

V rámci projektu bylo zajištěno ICT vybavení – bylo zakoupeno 16 notebooků, dataprojektor, mul-

tifunkční barevná tiskárna a scanner, digitální fotoaparát a bylo proškoleno 5 učitelů. 

Ke každému předmětu bude vytvořeno 10 studijních materiálů. 

Výstupy a výsledky jsou posílené ICT dovednosti 300 žáků, kteří se budou setkávat s výukou ve 

vybraných předmětech, posílené kompetence 5 pedagogů, kteří se budou podílet na výuce inovova-

ných  hodin a vznik studijních materiálů.

Notebooky při výuce
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Pozvánka na výstavu

Záběr z výstavy

Výstava ve „Trojce“

Ve dnech 2. až 28. listopadu 2009 se konala výstava Výtvarných prací žáků současných i absolvent-

ských naší školy. 

Vernisáž proběhla dne 2. listopadu 2009 v kavárně a galerii Trojka (Dominikánská 9, Dům pánů

z Kunštátu), kde zmíněná výstava další dny i zůstala.

Organizaci výstavy měla na starosti Mgr. Lenka Tichá.

Záběr z výstavy

Záběr z výstavyZáběr z výstavy

Mgr. Lenka Tichá
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Slavnostní předávání cen
Na prvním snímku vítězka Veronika Gazaryan, na druhém Lukáš Magdolen, na třetím Martin Král, na čtvrtém společné foto

Soutěž tiskařů

Ve dnech 24.–26. února 2010 se konala soutěž mladých tiskařů v míchání barev. Cílem bylo dosáh-

nou co největší shody při tisku s předepsaným vzorkem.

Výsledky 4. ročníku soutěže:

 I. místo Veronika Gazaryan, G3B odchylka  ΔE 2,01

 II. místo Lukáš Magdolen, G3B odchylka  ΔE 2,64

 III. místo Martin Král, G3B odchylka  ΔE 2,78

DiplomI. 4. ro ník sout že mladých tiska

v míchání barev

24.–26. února 2010

Integrovaná st ední škola polygra  cká 
Šmahova 110, 627 00 Brno

Ing. Jarmila Šustrová Zden k ernohlávek

Veronika Gazaryan

Diplom ze soutěže
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Brněnské kolo

Seznam prací do soutěže Brněnské kolo 2010

 1. Kolekce grafi ckých symbolů přírodnin

  Hégrová, Soukopová, Beranová, Novotná, Horváthová, Kratochvílová,  Jandásková, Hájková,

  Hortová, Krejčí, Sedláčková, Karamelová – G1A.

 2. Kalendáře

  Kratochvílová, Alexová, Novotná – G1A, Pražák – G1B.

 3. Kresba a grafi ka přírodnin

  Grabcová, Horvathová, Hobrová, Krkošková, Jandásková, Kokeš – G1A.

 4. IKEA plakát 

  Švejdová, Koláčková – G2A.

 5. Jídelní a nápojové lístky a piktogramy

  Švachová, Pikartová, Foret, Hovjacká, Mračnová, Kulkus, Veverková, Minaříková, Kotlánová  

  – G2A.

 6. Návrhy poštovních známek

  Hovjacká – G2A.

 7. Leporela p. Nikla

  Světlíková, Michálková, Sinakiewiczová, Sobotková, Sedláková – P2.

 8. Reklamní plakáty

  Krásenská, Minaříková, Sobotka, Gallinová, Veverková, Nekudová, Ošlejšková, Hodoňová,

  Mračnová, Klubusová, Pavlicová – G2A.

 9. Divotvorní motýli

  Kolektivní týmová práce žáků G1A.

 10. Lineární grafi ka

  Alexová, Kubíček, Stařečková, Beranová, Steinhauserová – G1A.

Ukázka prací Ukázka prací
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Náš tým při soutěži
Romana Alexová, Veronika Vaňorková, Martina Salusová, G4C

Soutěž zručnosti mladých knihařů

Organizátoři soutěže byli Integrovaná střední škola polygrafi cká, Brno, Šmahova 110, společně 

se Společenstvem českých knihařů a Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Vyhlášena byla pro obory: 

Knihař/Knihařka, Technik dokončujícího zpracování tiskovin (Kategorie A)

Knihařské práce (Kategorie B – žáci se změněnou pracovní schopností)

Konala se ve dnech 17. až 19. března 2010.

Celá soutěž byla rozdělena do tří částí:

Teoretická vědomostní soutěž, praktická soutěž a práce zhotovené před soutěží.

Výsledky soutěže

Kategorie A

1. ISŠ polygrafi cká, Šmahova 110, 627 00 Brno 

2. SOŠ obchodu a služieb Martin, Stavbárska 11, 036 80 Martin

3. Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba

Kategorie B

1. SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím Bratislava, Koceľova 26, 821 08 Bratislava

2. Odborné učiliště a Praktická škola Brno, Lomená 44, 617 00 Brno 

3. Stredná odborná škola pre žiakov s TP Bratislava, Mokrohájska cesta 1, 842 40 Bratislava

Diplom soutěže

1. místo  v kategorii A

soutěž zručnosti mladých knihařů
9. ročník, 17. až 19. března 2010

Jan Sobota Ing. Jarmila Šustrová Ing. Jana Váňová

diplom

Integrovaná střední škola polygrafická
Brno, Šmahova 110
Romana Alexová
Martina Salusová
Veronika Vaňorková

Naše výrobky zhotovené před soutěží
1. místo v kategorii A

Společná fotografi e soutěžních týmů a pedagogů
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Veronika Pišínová z G4C přebírá cenu od ředitelky školy

Soutěž reprodukčních grafi ků

Soutěž reprodukčních grafi ků o návrh propagačních materiálů školy

V měsíci březnu proběhla na naší škole soutěž o nejlepší návrh propagačních tiskovin školy. Zúčastnily se jí třetí

a čtvrté ročníky Integrované střední školy polygrafi cké v Brně oboru Reprodukční grafi k pro média.

Do užšího výběru 30. března 2010 postoupilo třináct prací. Vítězkou soutěže se stala Michaela Růžičková z G4C, 

na druhém místě se umístila Veronika Pišínová také z G4C a třetí místo získala Zuzana Dzurišová z G4A.

Michaela Růžičková z G4C přebírá cenu od ředitelky školy

Diplom ze soutěže
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Představení projektu Předtisková příprava a inovace tisku I
Seznámil Tomáš Pernes, učitel OV

Den učitelů

Program Dne učitelů 30. března 2010

11.20 hodin konec výuky na Kudelově

11.30 hodin fotografování – důchodci, zaměstnanci na Šmahově

12.00 hodin fotografování – zaměstnanci Kudelovy

12.00–12.45 hodin oběd

12.45–13.45 hodin prezentace v uč. 113 – projekty ROP, OPVK, UNIV 2 Kraje, SZMK

 anketa o nejlepší propagační materiál školy v uč. č. 316

 prohlídka učeben PV – probíhá výuka žáků

13.45 hodin prohlídka strojovny 

14.00–16.00 hodin raut

Projekt Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce
Představila zástupkyně ředitelky školy Mgr. D. Fránková

Představení projektu UNIV 2 KRAJE
Seznámil Tomáš Pernes, učitel OV

Prohlídka nových počítačových učeben
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Prohlídka knihárny Prohlídka CTP zařízení

Prohlídka strojovny, dvoubarvový tiskový stroj Rapida

,

Plakáty zpracované a vytištěné během akce

,
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Žáci G4C

Poslední zvonění

Žáci G4C

Žáci G4A Žáci G4A
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Bc. Eva Veselá v uličce řemesel

Muzejní noc

Návštěvníci noci

Z 15. na 16. května 2010 jsme se zúčastnili tradiční akce, Muzejní noci. Představení našeho oboru 

Technik dokončovacího zpracování tiskovin proběhlo v uličce řemesel v Technickém muzeu. Povedlo 

se nám zajímavým způsobem upozornit na naši školu, zájem návštěvníků byl veliký.

Za naši školu v noci bděli Bc. Eva Veselá a Tomáš Pernes, učitelé.

Gábina na setkání u ministryně školství

Naše reprezentantka

Gabriela Slámová i nadále úspěšně reprezentovala nejen naši školu, ale i Českou republiku

na mezinárodních závodech v cyklistice. V současné době trénuje ve Francii a závěrem školního 

roku úspěšně složila maturitní zkoušku.
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Maturity

Předávání maturitního vysvědčení Předávání maturitního vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Všichni letošní absolventi školního roku 2009/2010 byli pozváni i se svými rodiči a přáteli na

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení do kapitulního sálu Vojenské nemocnice v Brně,

Zábrdovická 3. V letošním školním roce byly čtyři maturitní třídy a tento slavnostní akt se konal

v pátek dne 21. května 2010 pro třídy P4 a G4C. O týden později v pátek dne 28. května 2010 bylo 

maturitní vysvědčení předáno třídám G4A a G4B.

Kapitulní sál byl po oba dny zaplněn a bývalí žáci mohli ukončit jednu kapitolu života opravdu 

slavnostně a důstojně. Někteří z nich neudrželi slzy dojetí. Dojatí byli i pedagogové, především 

„třídní matky“ i „třídní taťka“.

Závěrečného slova se ujali i zástupci tříd
Zdenka Šlosárová, G4C

Závěrečného slova se ujali i zástupci tříd
Jakub Pavlík, P4
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Maturity

Poslední přání a „rady do života“ udělila třídní učitelka G4C,
PhDr. Milena Schneidrová 

Poslední přání a „rady do života“ udělila třídní učitelka P4,
Mgr. Marie Manová

„Poslední slovo“ měla paní ředitelka Ing. Jarmila Šustrová

Poslední přání a „rady do života“ udělila třídní učitelka G4B,
Ing. Zuzana Papežová

Poslední přání a „rady do života“ udělil třídní učitel G4A,
Bc. Milan Heroudek
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Náš prezentační stánek

Stretech 2010

Náš prezentační stánek a učitelka OV Lea Navrátilová

Získaný diplom

Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT

Setkání proběhlo dne 16. června 2010 v Praze. Za naši školu se zúčastnily dvě žákyně, které pre-

zentovaly soutěže grafi ků a knihařů a dvě učitelky (Miroslava Závodníková a Lea Navrátilová), které 

prezentovaly jak školu, tak ony soutěže.

Získaný diplom
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Zástupce školy p. Černohlávek seznamuje soutěžící s výsledky

Soutěž „Spáčil“

Předávání cen – Michaela Kohútová, 2. místo

Předávání cen – Eva Bartošová, 1. místo Výherkyně soutěže

Česká fi rma Elektro Spáčil, majitel pan Spáčil, oslovil naši školu o návrh nových inzertních letáků. 

Nabídl, že první tři nejlepší návrhy odmění věcnými cenami, a to také splnil.

Škola tedy vyhlásila soutěž, které se zúčastnili žáci oboru Reprodukční grafi k pro média z G3A

a GZ1.

Na prvním místě se umístila Eva Bartošová, na druhém Michaela Kohútová a na třetím Lucie 

Hoff manová, všechny z G3A.

První místo bylo odměněno navigací GPS, druhé digitálním fotoaparátem Nicon a třetí 8GB pře-

nosnou pamětí fl ash.
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Galerie v Litoměřicích

Soutěž Ospap

Předávání cen – Šárka Knechtová, 3. místo

Soutěžní práce Šárky Ukázka dalších soutěžních prací

Společnost Ospap a. s., největší český velkoobchod papírem s nejširším sortimentem, vyhlásila 

soutěž, při které chtěla podpořit studenty a žáky při vytváření kreativních návrhů využívajících 

papír.

Přihlásit šlo jakoukoliv práci fyzicky existující na papíře, jako kalendáře, PF, plakáty, knihy

a další. 

Ceny pro vítěze:

digitální fotoaparát za 1. místo, MP3 přehrávač za 2. místo a USB disk 8GB za 3. místo.

Dne 9. června 2010 se konala vernisáž grafi ckých prací s předáváním cen v Litoměřicích. 

Naše žákyně Šárka Knechtová z P1 obsadila 3. místo.

Je to velký úspěch pro naši školu, protože se soutěže účastnila spousta grafi ckých škol, mimo jiné 

i „Helichovka“ z Prahy, tedy prestižní grafi cké školy. 
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Kateřina Velecká při prezentaci své práce

SOČ 2010

Lucie Plavcová při prezentaci své práce

Denisa Sobolová při prezentaci své práce

I v letošním školním roce se žáci školy účastnili soutěže s názvem Středoškolská odborná čin-

nost. Do oblastního kola postoupily čtyři práce.

Loňské třetí místo na krajské přehlídce SOČ povzbudilo Jakuba Sochora, žáka třídy P3A, k další 

účasti v letošním roce. Soutěžil s prací v oboru č. 9 (Strojírenství, hutnictví, doprava a průmys-

lový design) s názvem Specifi ka českého automobilového průmyslu. Bohužel letošní čtvrté místo

na oblastní přehlídce mu neumožnilo postup na krajskou přehlídku, ale vzhledem k počtu soutěží-

cích je čtvrté místo velký úspěch. 

Další tři soutěžní práce byly zařazeny do oboru č. 17 (Filozofi e, politologie a ostatní humanitní

a společenskovědní obory). Denisa Sobolová, žákyně třídy P3B, soutěžila s prací s názvem Film jako 

faktor ovlivňující reálný život, dále Kateřina Velecká, žákyně třídy P3B, s prací Religiozita občanů 

ČR, a nakonec Lucie Plavcová, žákyně třídy P3B, s prací Představy posmrtného života a pohřební 

rituály u Staroegyptské civilizace. Žákyně se bohužel neumístily na postupových místech do krajské 

přehlídky, ale velmi dobře reprezentovaly a jejich práce byly velmi dobře hodnoceny.
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123-123456-123

Vyhrej až 100 000 zlaťáků

Návrh Evy Nedomové, G4C

Návrhy losů pro Sazku

SAZKA, a.s. si klade za cíl rozšířit obzor studentů s grafi ckým nebo výtvarným zaměřením o práci 

v oblasti loterijního průmyslu a podněcovat zviditelnění práce mladých umělců na poli grafi ckého 

designu. Proto každým rokem vyhlašuje soutěž o grafi cký návrh losů okamžité loterie. Chce pod-

pořit studenty k objevování nových sfér umělecké působnosti, umožnit prezentovat nápady, tvořivost

a kreativitu.

Také studenti naší školy se již po několikáté zúčastnili této soutěže. Letos to byli účastníci z tříd 

G4A, G4C a GZ1.

50,-

Setři kotlík a vyhraj

10 000 Kč

Skřítek ŠTÍSTKO

Návrh Kateřiny Procháskové, G4C

Návrh Kristýny Kulpové, G4A

Návrh Igora Vojtenka, GZ1

Setři čuníka!

50 Kč
Vyhraj 1 000 

00
0 

K
č

Návrh Veroniky Pišínové,
G4C


