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TERMÍNY PŘEHLÍDEK ŠKOL ve vašem městě, kam přijedeme      
         budou v září na www.susg.cz

PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Začátek v 10.00 h, hlavní budova školy, Křížová 18:
10.00–11.30 seznámení s programem výuky na uč. č. 2, Křížová 18
11.30–12.00 prohlídka auly s tělocvičnou, Březinovy sady 29 
12.00–14.00 prohlídka ateliérů školy Dvořákova 12, 
         prohlídka budovy VOŠG Dvořákova 5.

TERMÍNY DNÍ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
Vždy v pátek:     
n12. 9. /2014
n3. 10. /2014
n7. 11. /2014
n5. 12. /2014

n9.1. /2015
n13.2. /2015
n6.3. /2015
n11.9. /2015
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SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ                                  A STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA GRAFICKÁ
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HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY, KŘÍŽOVÁ 18 
Střední umělecká škola grafická se nachází v krásné čtyřpodlažní budo-
vě. Zakoupením této budovy v roce 1995 se škola stala plně ne-závislou 
soukromou školou bez pronájmů. V současné době jsou již všechny bu-
dovy bez hypoték. K vybavení budovy patří osm učeben teorie, studov-
na, depozitář, kanceláře, kabinety, sborovna a ostatní sociální zařízení. 
Součástí budovy je i velký park. Vstup do školy zajišťuje  systém čipo-
vých karet, které vlastní každý žák. Každá učebna je vybavena kvalitní 
audio-video technikou, propojenou optickými kabely. Školní  informač-
ní  systém „Katedra“ zajišťuje informovanost  našich žáků o studiu a to 
také směrem k rodičům. 
V roce 2008 byla vybudována nová specializovaná učebna z důvo-
du rozšířené výuky cizích jazyků (AJ, NJ, ŠJ a FJ). V roce 2011 pak nová 
učebna monitorů Apple pro výuku písma, fotografie a multimédií. K dis-
pozici je všem připojení WIFI. 

BUDOVA ATELIÉRŮ, DVOŘÁKOVA 12 
Budova ateliérů byla zakoupena v roce 1994. Má celkem 56 místností. 
V současné době je k dispozici 15 vybavených ateliérů: fotografie, gra-
fika, litografie, sítotisk, počítačová grafika, ateliéry pro kresbu a monu-
mentální malbu, sochařský a keramický ateliér. Ve sklepním prostoru se 
nachází galerie Jána Šmoka, sítotisková dílna, keramická pec a digestoř 
pro glazury. Vstup je z ulice Jana Masaryka a přístupový prostor je upra-
ven ve stylu japonské zahrady. V budově je všem k dispozici bezdrátové 
připojení na internet pomocí WIFI. 

AULA, BŘEZINOVY SADY 29 
V roce 2005 byla zakoupena nová budova v sousedství školy. Vznikl zde 
nový společenský sál, aula VOŠG a tělocvična SUŠG.

BUDOVA VOŠG, DVOŘÁKOVA 5    
Sídlo VOŠG s ateliéry vybavenými moderní audiovizuální technikou po-
skytuje svůj azyl studentům oboru Multimediální umělecká tvorba.2
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ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 

STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA GRAFICKÁ
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Soukromá střední umělecká škola grafická je jednou z největších umě-
leckých škol v ČR. Byla založena v roce 1993 a od roku 1997 má i mezi-
národní složení žáků. V lednu roku 2001 jí byla udělena MŠMT ČR akre-
ditace i pro výuku nového oboru vyšší odborné školy. VOŠG a SUŠG je 
zařazena do sítě škol MŠMT ČR a má tedy plnou akreditaci pro kvalitní 
výuku, připravující žáky k maturitě, pro vyšší odborné vzdělávání a ke 
studiu na různých vysokých školách a samozřejmě i k okamžitému pro-
fesionálnímu zapojení do praktického života. Základem výuky je vedle 
teorie zvládnutí kresby, malby, fotografie, grafiky, keramiky, plastiky, na-

vrhování a multimédií. Velmi důležité je, aby žák uměl vše zpracovat na 
počítačích v grafických programech a dokázal tak své dílo dobře a efek-
tivně prodat.
Na následujících stránkách podrobně k našim oborům.

S upřímným pozdravem a přáním mnoha  
příjemných chvil, čistou duši a mysl při studiu  
nebo jednání na naší škole Vám přeje

Mgr. Milan Dušák – ředitel školy. 

nSvým zaměřením je škola vhodná pro všechny žáky, kteří mají  
     problémy s nehumanitními předměty (matematika, fyzika,                 
    chemie apod.). 
nAbsolventi naší školy jsou v bezkonkurenčním počtu přijímáni  
     na různé typy vysokých škol a to nejen uměleckých. 
nS ohledem na to, že jsme soukromou školou, zajišťujeme       
     nadstandard jak v komfortním vybavení, tak nadstandardním  
     počtu vyučovacích hodin a předmětů.
nŽáci mohou dál pokračovat na naší VOŠ se zaměřením na       
     multimediální uměleckou tvorbu.
nNadstandardní vybavení školy – budova teorie, ateliéry,   
     jazyková učebna, plenérová chata, vlastní tělocvična, 
     společenská aula, samostatná budova VOŠ, školní galerie,             
     nadstandardní vybavení PC a Apple. To vše slouží k naplňování         
     programu školy.

PROČ STUDOVAT NA SUŠG A VOŠG 
V JIHLAVĚ
nVOŠG a SUŠG je jako jediná střední škola v kraji Vysočina          
     již podruhé hodnocena Českou školní inspekcí jako        
     „nadprůměrná”střední škola.
nSUŠG a VOŠG je specializovanou střední a vyšší uměleckou        
     školou.      
nPočtem a kvalitou odborných pedagogů – výtvarníků                   
     zajišťujeme nadstandardní výuku, kterou nemůže zajistit          
     běžná střední škola, kde je vedle dalších oborů jen několik tříd        
     s výtvarným zaměřením.
nŘada pedagogů z VOŠ přednáší na střední škole.
nIntenzivně se věnujeme všem žákům, zejména těm, kteří      
     vyžadují individuální pedagogický přístup.
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Sítotisková dílna 
Litografická dílna
Chodba hlavní budovy 
Učebna s počítači Appel pro výuku typografie
Ateliérpro výuku figurálního kreslení
Ateliér animace na budově VOŠG
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vrhování a multimédií. Velmi důležité je, aby žák uměl vše zpracovat na 
počítačích v grafických programech a dokázal tak své dílo dobře a efek-
tivně prodat.
Na následujících stránkách podrobně k našim oborům.

S upřímným pozdravem a přáním mnoha  
příjemných chvil, čistou duši a mysl při studiu  
nebo jednání na naší škole Vám přeje

Mgr. Milan Dušák – ředitel školy. 

nSvým zaměřením je škola vhodná pro všechny žáky, kteří mají  
     problémy s nehumanitními předměty (matematika, fyzika,                 
    chemie apod.). 
nAbsolventi naší školy jsou v bezkonkurenčním počtu přijímáni  
     na různé typy vysokých škol a to nejen uměleckých. 
nS ohledem na to, že jsme soukromou školou, zajišťujeme       
     nadstandard jak v komfortním vybavení, tak nadstandardním  
     počtu vyučovacích hodin a předmětů.
nŽáci mohou dál pokračovat na naší VOŠ se zaměřením na       
     multimediální uměleckou tvorbu.
nNadstandardní vybavení školy – budova teorie, ateliéry,   
     jazyková učebna, plenérová chata, vlastní tělocvična, 
     společenská aula, samostatná budova VOŠ, školní galerie,             
     nadstandardní vybavení PC a Apple. To vše slouží k naplňování         
     programu školy.
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ŠVP GRAFICKÝ DESIGN – GRAFICKÝ DESIGN   
FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: DENNÍ        Platnost od 1. 9. 2009

Kategorie a názvy                                  
vyučovacích předmětů

Počet týdenních                     
vyučovacích hodin
 

Povinné vyučovací předměty 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. celkem
Český jazyk a literatura    3    4    4    3    14
1 cizí jazyk    3    3    4    4    14
Občanská nauka    1    1    1    1      4
Dějepis    1    0    0    0      1
Fyzika    2    0    0    0      2
Chemie    2    0    0    0      2
Ekologie    1    0    0    0      1
Matematika    2    2    0    0      4
Úvod do estetiky    2    0    0    0      2
Tělesná výchova    2    2    2    2      8
Počítačová grafika    2    3    2    2      9
Ekonomika    0    0    1    2      3
Dějiny výtvarné kultury    1   3    4    4     12
Výtvarná příprava    5    7    0    0     12
Umělecká grafika    0    0    3    3      6
Figurální kresba    0    0    3    3      6
Technologie    2    2    2    2      8
Technické kreslení    1    1    0    0      2
Grafický design (navrhování)    0    0    6    6     12
Typografie    3    2    1    0      6
Materiálová cvičení    3    3    3    3     12
Fotografie    2    2    2    2      8
Celková týdenní hodinová dotace:   38   35   38   37    148
Odborná praxe  2 týdny
Fotografická cvičení   16   16   16    16  8 dnů     

(64h.)

Obor grafický design se tradičně věnuje grafické úpravě tiskovin. Je však zaměřen 
v daleko širší míře, než napovídá  jeho název. Výuka propojuje tradiční výtvarnou 
a řemeslnou přípravu s nejnovějšími technologickými postupy a umožňuje tak pruž-
ně reagovat na aktuální trendy a inovace nejenom v oboru grafického designu, ale 
celé oblasti vizuálního umění. Vzhledem k vzrůstajícímu množství zájemců o vyso-
koškolské studium je důraz kladen na individuální výtvarný rozvoj, kreativitu a od-
borné dovednosti. Vedle celého spektra technik dvojrozměrné povahy, jako je kres-
ba, malba, grafika, fotografie, jsou zařazovány také práce zaměřené na pros-torovou 
tvorbu. Dlouhodobě je naše škola na předním místě mezi renomovanými střední-
mi školami v počtu umístěných žáků na VŠ. Dále dle oficiálních údajů je evidováno 
velmi malé procento absolventů na úřadu práce. To prokazatelně vypovídá o kvalitě 
vzdělání na SUŠG.

ZAMĚŘENÍ OBORU 
nfigurální kresba
ntechnika kresby, malby
nklasické grafické techniky
ndigitální a klasická fotografie
npráce s počítači
ngrafický design, navrhování a realizace
nprostorová tvorba, práce s různými materiály 
npříprava na vysoké školy, umělecky i humanitně zaměřené

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
nzřízení a vedení vlastní reklamní agentury
npráce v reklamních agenturách, DTP studiích
nvýtvarník, grafický designér, fotograf
npráce v tiskárnách, novinách divadle, galeriích
npráce u firem v oddělení firemní strategie
nsamostatná výtvarná činnost
nučitel v mimoškolních uměleckých zařízeních. 
nAbsolventi mohou pokračovat ve studiu na AVU, AMU, UMPRUM, FAMU, FAVU, 
VUT Brno, VŠ Zlín, VOŠG Jihlava, na školách s humanitním zaměřením: pedagogické 
fakulty, filozofické fakulty, architektura. 

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ ZE: 
nsouboru domácích prací dosavadní tvorby, min. 20 vlastních prací (bez omezení  
     tématu) klasické techniky – malba, kresba, grafika, plastika, fotografie, apod.
nústní zkoušky (obhajoba vlastních prací)  
ntestu (dějiny umění, literatura, kultura)  
ntalentové zkoušky: nkresba – hlava
   nkresba – předmět
   nmalba – téma se mění    

VÝŠE ŠKOLNÉHO      
Není pevně stanovena pro celé období studia, pohybuje se dle prospěchu od 500 Kč 
do 3500 Kč měsíčně. Podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě o studiu. Školné se sta-
novuje podle prospěchu žáka ve druhém pololetí každého ročníku. Do prvního roč-
níku podle pořadí při přijímacích zkouškách. Žák pak dostane doložku ke smlouvě 
o studiu se sníženým školným na následující školní rok (1/3 žáků).

Pozn.:       
* povinné předměty společné a profilové části maturitní zkoušky  
** volitelné předměty společné a profilové části maturitní zkoušky

**

*
*

**

*

*

**

**

**

CHARAKTERISTIKA OBORU CHARAKTERISTIKA OBORU
Stále dynamičtější společenský a technologický vývoj vyžaduje rozvoj počítačové 
grafiky a současně i nástup digitálních médií. Tento obor je současně na vyšší od-
borné škole, kde je již mnoho let úspěšně přednášen. Máme s ním nejen velké zku-
šenosti, ale také kvalitní učitele a vybavení. Vedle této základní práce umožňujeme 
žákům vzdělání i v klasických uměleckých technikách, podle jejich zájmů a schop-
ností. 

ZAMĚŘENÍ OBORU 
npráce s počítači
ndigitální a klasická fotografie
ntechnická, propagační, dokumentární fotografie
nzvuková tvorba, práce v nahrávacím studiu
nkreslená a loutková animace, počítačová animace, filmové techniky
nwebdesign
npříprava na vysoké školy, umělecky i humanitně zaměřené.  

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
nzřízení a vedení vlastní reklamní agentury
npráce ve studiích 3D grafiky a animace
nvýtvarník, grafický designér, fotograf
nwebdesignér, webmaster
npracovník podnikových propagačních oddělení
ndesigner ve vývojových odděleních podniků
npracovník audiovize
nasistent kameramana, režie
nučitel v mimoškolních uměleckých zařízeních
nAbsolventi mohou pokračovat na vyšších nebo vysokých školách humanitní-
ho zaměření (pedagogické fakulty, filozofické fakulty, jazykové školy, studium dějin 
umění a kultury) a samozřejmě též uměleckého či designového zaměření.

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ ZE:
nsouboru domácích prací dosavadní tvorby, min. 20 vlastních prací (bez omezení 
tématu). Mohou to být například fotografie, filmové klipy, návrhy webových stránek, 
flashové animace nebo rozkreslení příběhu do obrázkového scénáře. Multimediální 
práce přinese na označených CD, DVD nebo na flashových pamětech ve standard-
ních formátech. 
nústní zkoušky (obhajoba vlastních prací)  
ntestu (dějiny umění, literatura, kultura)  
ntalentové zkoušky: kreslený příběh

VÝŠE ŠKOLNÉHO     
Není pevně stanovena pro celé období studia, pohybuje se dle prospěchu od 500 Kč 
do 3500 Kč měsíčně. Podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě o studiu. Školné se sta-
novuje podle prospěchu žáka ve druhém pololetí každého ročníku. Do prvního roč-
níku podle pořadí při přijímacích zkouškách. Žák pak dostane doložku ke smlouvě 
o studiu se sníženým školným na následující školní rok (1/3 žáků).

OBOR 82–41–M/05 
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OBOR 82–41–M/05 

GRAFICKÝ DESIGN –  
MULTIMEDIÁLNÍ UMĚLECKÁ TVORBA 

ČTYŘLETÉ STUDIUM ZAKONČENÉ MATURITOU

ŠVP GRAFICKÝ DESIGN – MULTIMEDIÁLNÍ UMĚLECKÁ TVORBA  
FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: DENNÍ         Platnost od 1. 9. 2009

Kategorie a názvy                                         
vyučovacích předmětů

Počet týdenních                           
vyučovacích hodin
 

Povinné vyučovací předměty 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. celkem
Český jazyk a literatura    3    4    4    3    14
1 cizí jazyk    3    3    4    4    14
Občanská nauka    1    1    1    1      4
Dějepis    1    0    0    0      1
Fyzika    2    0    0    0      2
Chemie    2    0    0    0      2
Ekologie    1    0    0    0      1
Matematika    2    2    0    0      4
Úvod do estetiky    2    0    0    0      2
Scénáristika a dramaturgie    0      2    2    0      4
Tělesná výchova    2    2    2    2      8
Počítačová grafika    2    3    2    0      7
Ekonomika    0    0    1    2      3
Dějiny výtvarné kultury    1   3    4    4     12
Výtvarná příprava    4    4    0    0      8
Technické kreslení    1    1    0    0      2
Grafický design    0    4    4    2     10
Webdesign    0    0    3    4      7
Typografie    3    2    1    1      7
Zvuk a hudba v multimédiích    0    0    3    4      7
Fotografie    2    2    2    2      8
Audiovizuální tvorba    1    0    4    2      7
Animovaná tvorba    4    4    3    3     14
Celková týdenní hodinová dotace:   37   37   40   34    148
Odborná praxe  2 týdny
Fotografická cvičení   16   16   16    16  8 dnů     

(64h.)

**

Pozn.:       
* povinné předměty společné a profilové části maturitní zkoušky  
** volitelné předměty společné a profilové části maturitní zkoušky

**

*
*

*

*

**

**
**

**
**

ŠVP GRAFICKÝ DESIGN – GRAFICKÝ DESIGN   
FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: DENNÍ        Platnost od 1. 9. 2009

Kategorie a názvy                                  
vyučovacích předmětů

Počet týdenních                     
vyučovacích hodin
 

Povinné vyučovací předměty 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. celkem
Český jazyk a literatura    3    4    4    3    14
1 cizí jazyk    3    3    4    4    14
Občanská nauka    1    1    1    1      4
Dějepis    1    0    0    0      1
Fyzika    2    0    0    0      2
Chemie    2    0    0    0      2
Ekologie    1    0    0    0      1
Matematika    2    2    0    0      4
Úvod do estetiky    2    0    0    0      2
Tělesná výchova    2    2    2    2      8
Počítačová grafika    2    3    2    2      9
Ekonomika    0    0    1    2      3
Dějiny výtvarné kultury    1   3    4    4     12
Výtvarná příprava    5    7    0    0     12
Umělecká grafika    0    0    3    3      6
Figurální kresba    0    0    3    3      6
Technologie    2    2    2    2      8
Technické kreslení    1    1    0    0      2
Grafický design (navrhování)    0    0    6    6     12
Typografie    3    2    1    0      6
Materiálová cvičení    3    3    3    3     12
Fotografie    2    2    2    2      8
Celková týdenní hodinová dotace:   38   35   38   37    148
Odborná praxe  2 týdny
Fotografická cvičení   16   16   16    16  8 dnů     

(64h.)
Pozn.:       
* povinné předměty společné a profilové části maturitní zkoušky  
** volitelné předměty společné a profilové části maturitní zkoušky

**

*
*

**

*

*

**

**

**

CHARAKTERISTIKA OBORU
Stále dynamičtější společenský a technologický vývoj vyžaduje rozvoj počítačové 
grafiky a současně i nástup digitálních médií. Tento obor je současně na vyšší od-
borné škole, kde je již mnoho let úspěšně přednášen. Máme s ním nejen velké zku-
šenosti, ale také kvalitní učitele a vybavení. Vedle této základní práce umožňujeme 
žákům vzdělání i v klasických uměleckých technikách, podle jejich zájmů a schop-
ností. 

ZAMĚŘENÍ OBORU 
npráce s počítači
ndigitální a klasická fotografie
ntechnická, propagační, dokumentární fotografie
nzvuková tvorba, práce v nahrávacím studiu
nkreslená a loutková animace, počítačová animace, filmové techniky
nwebdesign
npříprava na vysoké školy, umělecky i humanitně zaměřené.  

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
nzřízení a vedení vlastní reklamní agentury
npráce ve studiích 3D grafiky a animace
nvýtvarník, grafický designér, fotograf
nwebdesignér, webmaster
npracovník podnikových propagačních oddělení
ndesigner ve vývojových odděleních podniků
npracovník audiovize
nasistent kameramana, režie
nučitel v mimoškolních uměleckých zařízeních
nAbsolventi mohou pokračovat na vyšších nebo vysokých školách humanitní-
ho zaměření (pedagogické fakulty, filozofické fakulty, jazykové školy, studium dějin 
umění a kultury) a samozřejmě též uměleckého či designového zaměření.

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ ZE:
nsouboru domácích prací dosavadní tvorby, min. 20 vlastních prací (bez omezení 
tématu). Mohou to být například fotografie, filmové klipy, návrhy webových stránek, 
flashové animace nebo rozkreslení příběhu do obrázkového scénáře. Multimediální 
práce přinese na označených CD, DVD nebo na flashových pamětech ve standard-
ních formátech. 
nústní zkoušky (obhajoba vlastních prací)  
ntestu (dějiny umění, literatura, kultura)  
ntalentové zkoušky: kreslený příběh

VÝŠE ŠKOLNÉHO     
Není pevně stanovena pro celé období studia, pohybuje se dle prospěchu od 500 Kč 
do 3500 Kč měsíčně. Podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě o studiu. Školné se sta-
novuje podle prospěchu žáka ve druhém pololetí každého ročníku. Do prvního roč-
níku podle pořadí při přijímacích zkouškách. Žák pak dostane doložku ke smlouvě 
o studiu se sníženým školným na následující školní rok (1/3 žáků).

SU
ŠG

7

Grafická dílna 
Ateliér animace na budově VOŠG
David Fesl, 4. r. 
Veronika Pohanová, 2. r.
Petra Stráníková, klauzurní práce 2. r.
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OBOR 82–41–M/05 

GRAFICKÝ DESIGN –  
PRODUKTOVÝ DESIGN

ČTYŘLETÉ STUDIUM ZAKONČENÉ MATURITOUSU
ŠG

8

Školní vzdělávací program Produktový design vychází z původního, dvaceti lety 
praxe ověřeného vzdělávacího programu Propagační výtvarnictví, realizovaného na 
SUŠ grafické v Jihlavě. Žáci by se měli připravovat více na kreativní myšlení a zpra-
cová-ní konkrétních úkolů a zadání z oblasti designu, než volnou tvorbu. S tím sou-
visí i příprava k teoreticko-analytické práci, která umožňuje pochopit kreativní mož-
nosti, ale i omezení zpracovávaného úkolu. Tento fakt odráží nejen úprava učebních 
osnov předmětů, ale i zařazení předmětů nových. Především se jedná o výuku ergo-
no-metrie, marketingu a 3D modelování zařazeného v rámci předmětu počítačová 
grafika. Předměty důležité pro prohloubení klíčových kompetencí žáků byly posíle-
ny, jedná se především o český a cizí jazyk, o občanskou nauku a v rámci dějin vý-
tvarné kultury o dějiny užitého umění. 
Lépe na sebe navazuje učivo jednotlivých předmětů, zejména se jedná o propojení 
teoretické a praktické výuky v oblasti technologické a návrhově-realizační. 

ZAMĚŘENÍ OBORU      
ŠVP Produktový design je až do druhého ročníku téměř shodně koncipován jako 
ŠVP Grafický design, od třetího ročníku je však zaměřen na širší oblast spotřebního 
designu, zahrnující tři okruhy produktů:
ndvojrozměrné produkty, např. obaly, tapety, potisky, návrhy tkanin, ale i vazby                      
knih
ntrojrozměrné produkty, např. běžné spotřební zboží, keramika, šperk, hračky, 
a pod.
ninteriérové produkty, bytový mobiliář, výstavní prostory, atd.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA 
Absolventi jsou kompetentní pracovat samostatně v těchto funkcích:
nvývojový pracovník designérských firem
nvýtvarník reklamních agentur
nvýtvarník podnikových propagačních oddělení
ndesignér a výtvarník v tiskárnách a copy centrech
ninteriérový designér
ndesignér ve výstavnictví
nscénograf a vedoucí výpravy v divadle
nkulturní pracovník v muzeích a galeriích
nkulturní pracovník ve veřejné správě
nučitel v mimoškolních učitelských zařízeních
nAbsolventi jsou schopni založit a vést vlastní designérské studio, poskytovat kon-
zultační a poradenské služby a věnovat se volné výtvarné tvorbě. Absolventi mo-
hou pokračovat na vysokých školách uměleckého a designového zaměření i na ar-
chitektuře. 

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ ZE: 
nsouboru domácích prací dosavadní tvorby, min. 20 vlastních prací (bez omezení     
tématu) klasické techniky – malba, kresba, grafika, plastika, fotografie, apod.
nústní zkoušky (obhajoba vlastních prací)  
ntestu (dějiny umění, literatura, kultura)   
ntalentové zkoušky: nkresba – hlava
 nkresba – předmět
 nmalba – téma se mění.

VÝŠE ŠKOLNÉHO      
Není pevně stanovena pro celé období studia, pohybuje se dle prospěchu od 500 Kč 
do 3500 Kč měsíčně. Podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě o studiu. Školné se sta-
novuje podle prospěchu žáka ve druhém pololetí každého ročníku. Do prvního roč-
níku podle pořadí při přijímacích zkouškách. Žák pak dostane doložku ke smlouvě 
o studiu se sníženým školným na následující školní rok (1/3 žáků).

ŠVP  GRAFICKÝ DESIGN – PRODUKTOVÝ DESIGN  
FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: DENNÍ        Platnost od 1. 9. 2014

Kategorie a názvy                                      
vyučovacích předmětů

Počet týdenních                          
vyučovacích hodin
 

Povinné vyučovací předměty 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. celkem
Český jazyk a literatura    3    4    4    3    14
1 cizí jazyk    3    3    4    4    14
Občanská nauka    1    1    1    1      4
Dějepis    1    0    0    0      1
Fyzika    2    0    0    0      2
Chemie    2    0    0    0      2
Ekologie    1    0    0    0      1
Matematika    2    2    0    0      4
Úvod do estetiky    2    0    0    0      2
Tělesná výchova    2    2    2    2      8
Počítačová grafika    2    3    2    2      9
Ekonomika    0    0    1    2      3
Dějiny výtvarné kultury    1   3    4    4     12
Výtvarná příprava    5    7    0    0     12
Umělecká grafika    0    0    3    3      6
Figurální kresba    0    0    3    3      6
Technologie    2    2    2    2      8
Technické kreslení    1    1    0    0      2
Ergonometrie    0    2    0    0      2
Produktový design    0    0    5    5     10
Marketing    0    0    0    2      2
Typografie    3    2    1    0      6
Materiálová cvičení    3    3    3    3     12
Fotografie    2    2    2    2      8
Celková týdenní hodinová dotace:   38   37   37   38    150
Odborná praxe  2 týdny
Fotografická cvičení   16   16   16    16  8 dnů           

(64h.)
Pozn.:       
* povinné předměty společné a profilové části maturitní zkoušky  
** volitelné předměty společné a profilové části maturitní zkoušky

**

*
*

**

*

*

**

**

**

CHARAKTERISTIKA OBORU CHARAKTERISTIKA OBORU

1

3

Sochařská dílna 
Figurální kreslení
Ondřej Houšťava, 4. r. 
Tibor Vlach, 4. r.
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OBOR 82–41–M/05 

GRAFICKÝ DESIGN –  
KLASICKÁ UMĚLECKÁ TVORBA

ČTYŘLETÉ STUDIUM ZAKONČENÉ MATURITOU SU
ŠG

9

Školní vzdělávací program Klasická umělecká tvorba vychází z původního, dvaceti 
lety praxe ověřeného vzdělávacího programu Propagační výtvarnictví, realizované-
ho na SUŠ grafické v Jihlavě. Úkolem střední umělecké grafické školy je nejen obec-
né rozvíjení talentu žáků pro práci výtvarnou a další studium na vysokých školách 
uměleckého směru, ale i rozvoj praktických dovedností a tradičního výtvarného ře-
mesla. Žáci budou vedeni ke kreativnímu myšlení. Zpracováním konkrétních, z pra-
xe vycházejících úkolů a zadání by se měli připravit na různorodost výtvarných čin-
ností, se kterými se budou setkávat. S tím souvisí i příprava k teoreticko-analytické 
práci, která umožňuje pochopení a omezení daná zadáním úkolu dle potřeb zákaz-
ní-ka. Tento fakt odráží úprava učebních osnov předmětů, ale i zařazení předmětů 
nových. K největším změnám došlo v oblasti návrhové a realizační tvorby, kde se 
výuka bude provádět klasickými výtvarnými postupy, naopak teoretické předměty, 
důležité pro prohloubení klíčových kompetencí žáků zůstanou zachovány ve stáva-
jící podobě. 
Lépe na sebe navazuje učivo jednotlivých předmětů a užší je zejména propojení te-
oretické a praktické výuky v oblasti technologické a návrhově-realizační.

ZAMĚŘENÍ OBORU     
Výtvarně pojatý ŠVP Klasická umělecká tvorba je až do druhého ročníku téměř 
shodně koncipován s ŠVP Grafický design, od třetího ročníku však umožňuje žákům 
profilaci dle volitelných maturitních předmětů na:
nkresbu
nmalbu
nsochařskou tvorbu
numěleckou grafiku
numěleckou fotografii

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA     
Absolventi jsou kompetentní pracovat samostatně v těchto funkcích:
nsamostatný výtvarník
nvýtvarník reklamních agentur
nvýtvarník podnikových propagačních oddělení
nvýtvarník v tiskárnách a copy centrech
npomocný restaurátor
nilustrátor v tištěných médiích, nakladatelstvích
nkulturní pracovník v muzeích a galeriích
nkulturní pracovník ve veřejné správě
nučitel v mimoškolních uměleckých zařízeních.
nAbsolventi jsou schopni vést galerie, starožitnictví, poskytovat poradenské a ku-
rátorské služby a věnovat se volné výtvarné tvorbě. 
nAbsolventi mohou dále pracovat v divadle jako scénograf či vedoucí výpravy.
nAbsolventi mohou pokračovat na vysokých školách uměleckého či designového 
zaměření i na architektuře. 

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ ZE: 
nsouboru domácích prací dosavadní tvorby, min. 20 vlastních prací (bez omezení 
tématu) klasické techniky – malba, kresba, grafika, plastika, fotografie, apod.
nústní zkoušky (obhajoba vlastních prací)
ntestu (dějiny umění, literatura, kultura)   
ntalentové zkoušky: nkresba – hlava 
       nkresba – předmět 
       nmalba – téma se mění.     
 
VÝŠE ŠKOLNÉHO      
Je stanovena na1750 Kč měsíčně bez možností získání doložky ke smlouvě. Toto 
snížené školné je pouze u tohoto oboru. Důvodem jsou menší náklady na tento 
vzdělávací program. Podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě o studiu. 

       

ŠVP  GRAFICKÝ DESIGN – KLASICKÁ UMĚLECKÁ TVORBA         
FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: DENNÍ                                Platnost od 1. 9. 2014

Kategorie a názvy                                      
vyučovacích předmětů

Počet týdenních                           
vyučovacích hodin
 

Povinné vyučovací předměty 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. celkem
Český jazyk a literatura    3    4    4    3    14
1 cizí jazyk    3    3    4    4    14
Občanská nauka    1    1    1    1      4
Dějepis    1    0    0    0      1
Fyzika    2    0    0    0      2
Chemie    2    0    0    0      2
Ekologie    1    0    0    0      1
Matematika    2    2    0    0      4
Úvod do estetiky    2    0    0    0      2
Tělesná výchova    2    2    2    2      8
Počítačová grafika    2    3    0    0      5
Ekonomika    0    0    1    2      3
Dějiny výtvarné kultury    1   3    4    4     12
Výtvarná příprava    5    7    0    0     12
Umělecká grafika    0    0    3    3      6
Figurální kresba    0    0    3    3      6
Technologie klasických výtvarných 
technik

   3    3    3    3     12

Technické kreslení    1    1    0    0      2
Návrhová tvorba    0    0    6    6     12
Typografie    3    2    1    0      6
Materiálová cvičení (kresba, malba, 
socha)

   3    3    3    3     12

Fotografie    2    2    2    2      8
Celková týdenní hodinová dotace:   39   36   37   36    148
Odborná praxe  2 týdny
Fotografická cvičení   16   16   16    16  8 dnů           

(64h.)

**

*
*

*

*

**

**

**

**

Pozn.:       
* povinné předměty společné a profilové části maturitní zkoušky  
** volitelné předměty společné a profilové části maturitní zkoušky

ŠVP  GRAFICKÝ DESIGN – PRODUKTOVÝ DESIGN  
FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: DENNÍ        Platnost od 1. 9. 2014

Kategorie a názvy                                      
vyučovacích předmětů

Počet týdenních                          
vyučovacích hodin
 

Povinné vyučovací předměty 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. celkem
Český jazyk a literatura    3    4    4    3    14
1 cizí jazyk    3    3    4    4    14
Občanská nauka    1    1    1    1      4
Dějepis    1    0    0    0      1
Fyzika    2    0    0    0      2
Chemie    2    0    0    0      2
Ekologie    1    0    0    0      1
Matematika    2    2    0    0      4
Úvod do estetiky    2    0    0    0      2
Tělesná výchova    2    2    2    2      8
Počítačová grafika    2    3    2    2      9
Ekonomika    0    0    1    2      3
Dějiny výtvarné kultury    1   3    4    4     12
Výtvarná příprava    5    7    0    0     12
Umělecká grafika    0    0    3    3      6
Figurální kresba    0    0    3    3      6
Technologie    2    2    2    2      8
Technické kreslení    1    1    0    0      2
Ergonometrie    0    2    0    0      2
Produktový design    0    0    5    5     10
Marketing    0    0    0    2      2
Typografie    3    2    1    0      6
Materiálová cvičení    3    3    3    3     12
Fotografie    2    2    2    2      8
Celková týdenní hodinová dotace:   38   37   37   38    150
Odborná praxe  2 týdny
Fotografická cvičení   16   16   16    16  8 dnů           

(64h.)
Pozn.:       
* povinné předměty společné a profilové části maturitní zkoušky  
** volitelné předměty společné a profilové části maturitní zkoušky

**

*
*

**

*

*

**

**

**

CHARAKTERISTIKA OBORU
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SUŠG bude v následujícím školním roce přijímat ke studiu do prvního 
ročníku celkem 60–90 žáků (podle výtvarné úrovně přijímaných žáků). 
Pokud žák nebyl vůbec výtvarně veden, doporučujeme využít naši Let-
ní výtvarnou akademii případně Dálkovou uměleckou akademii pořá-
danou naší školou. Viz. další informace. 
Přihlášku ke studiu posílá žák (uchazeč) nebo zákonný zástupce žáka 
přímo řediteli SUŠG do 30. listopadu 2014. Ve výjimečných případech 
po dohodě se SUŠG do 13. prosince 2014. Tiskopis přihlášky a zápiso-
vého lístku si vyžádá žák na základní škole, kterou navštěvuje. Žáci z ji-
ných škol nebo studenti na „volné noze“ si vyžádají formulář přihlášky 
na základní škole, kterou navštěvovali, a zde si nechají zapsat a potvrdit 
dosažené výsledky z posledních dvou ročníků. O formulář si žák může 
zažádat i na naší škole, ale musí doručit ověřenou kopii vysvědčení z po-
sledních dvou ročníků základní školy. Každému, kdo splnil tento termín, 
zašleme pozvánku na přijímací talentové zkoušky a podrobně jej bude-
me informovat o průběhu a podmínkách přijímacího řízení.

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Další možnost jak získat slevu na školném je umístění mezi prvními tře-
mi až pěti žáky ve třídě v příslušném čtvrtletí. Výše stipendia je 500 Kč 
měsíčně. Stipendium se uděluje na tři měsíce a získávají ho studenti 
všech oborů, včetně oboru Klasická umělecká tvorba. Pracovitý a snaži-
vý žák tak může studovat s velkou slevou.

DOMOV MLÁDEŽE KAROLÍNY SVĚTLÉ 2 
Ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích hotelového typu.
Cena ubytování: 1100 Kč měsíčně.
Cena celodenní stravy: 68 Kč.
Bližší informace: 567 587 411, www.ssos-ji.cz 

Pro všechny žáky je zajištěno stravování na domově mládeže na Žižkově ulici. (Cena jednoho oběda cca 25 Kč.)

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA

Žákům SUŠG je poskytnuto ubytování ve dvou domovech mládeže:

DOMOV MLÁDEŽE ŽIŽKOVA 58 
Žáci jsou ubytováni po 3–4 na pokoji.
Cena za ubytování: 950 Kč měsíčně.
Cena celodenní stravy: 69 Kč.
Bližší informace: 567 304 641, www.dmjihlava.cz
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SUŠG bude v následujícím školním roce přijímat ke studiu do prvního 
ročníku celkem 60–90 žáků (podle výtvarné úrovně přijímaných žáků). 
Pokud žák nebyl vůbec výtvarně veden, doporučujeme využít naši Let-
ní výtvarnou akademii případně Dálkovou uměleckou akademii pořá-
danou naší školou. Viz. další informace. 
Přihlášku ke studiu posílá žák (uchazeč) nebo zákonný zástupce žáka 
přímo řediteli SUŠG do 30. listopadu 2014. Ve výjimečných případech 
po dohodě se SUŠG do 13. prosince 2014. Tiskopis přihlášky a zápiso-
vého lístku si vyžádá žák na základní škole, kterou navštěvuje. Žáci z ji-
ných škol nebo studenti na „volné noze“ si vyžádají formulář přihlášky 
na základní škole, kterou navštěvovali, a zde si nechají zapsat a potvrdit 
dosažené výsledky z posledních dvou ročníků. O formulář si žák může 
zažádat i na naší škole, ale musí doručit ověřenou kopii vysvědčení z po-
sledních dvou ročníků základní školy. Každému, kdo splnil tento termín, 
zašleme pozvánku na přijímací talentové zkoušky a podrobně jej bude-
me informovat o průběhu a podmínkách přijímacího řízení.

TERMÍN KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK: 
5. 1. a 6. 1. 2015. 
Přijímací zkouška trvá jeden den. Uchazeč si předem připraví soubor 
své dosavadní tvorby, který přiveze s sebou k talentovým zkouškám. 
Týž den si ho i odveze.            
Pro obor Grafický design, Produktivý design a Klasická umělecká tvorba 
bude soubor obsahovat min. 20 vlastních prací (bez omezení tématu) 
klasické techniky – malba, kresba, grafika, plastika, fotografie, apod. 
Pro zaměření Multimediální umělecká tvorba to mohou být například 
fotografie, filmové klipy, návrhy webových stránek, flashové animace 
nebo rozkreslení příběhu do obrázkového scénáře. Multimediální práce 
přinese na označených CD, DVD nebo na flashových pamětech ve stan-
dardních formátech.   
Využijte možnost podat přihlášku k talentovým zkouškám (lednový ter-
mín) a přitom neztratíte možnost podat si přihlášku na další neumělec-
ké školy v dubnu. 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ ZE:   
nsouboru domácích prací  
nústní zkoušky (obhajoba vlastních prací) 
ntestu (dějiny umění, literatura, kultura) 
nhodnocení 2. pololetí 8. ročníku ZŠ
ntalentové zkoušky
Pro zaměření Grafický design, Produktový design a Klasická umělecká 
tvorba to jsou témata: nkresba – hlava
          nkresba – předmět
         nmalba – téma se mění  
Pro zaměření Multimediální umělecká tvorba je kreslený příběh.  

Další informace: 
tel. č. 567 310 355, 567 312 076
mokra@susg.cz, susg@susg.cz, www.susg.cz

   
Každým rokem se na naši školu hlásí mnoho žáků. Jejich zájem je vel-
ký, ale schází jim předešlá výtvarná příprava, kterou z různých důvodů 
neabsolvovali. Je nám líto tyto žáky odmítat, protože mezi nimi bývají 
velice nadějní, které pak za čtyři roky dovedeme k výtvarnému řemes-
lu připravit.
Pokud tedy má žák zájem studovat a zatím neprošel výtvarnou přípra-
vou, může se na naší škole přihlásit ke studiu „přípravného nultého roč-
níku" DUA a od září 2014 do ledna 2015 absolvovat přípravu na talen-
tové zkoušky SUŠG. Zájemce se každou sobotu pod vedením našich 
výtvarníků důkladně připravuje k talentovým zkouškám. Pokud tuto 
přípravu absolvuje poctivě a následně uspěje u talentové zkoušky, po 
přijetí ke studiu na naší střední školu mu 30 % z ceny školného, které za 
tuto přípravu zaplatil, odečteme ze školného 1. ročníku SUŠG. Zájemci, 
kteří tuto příležitost využijí, podají přihlášku ke studiu DUA.

Další informace: 
tel.: 567 310 355, 567 312 076 
mokra@susg.cz, susg@susg.cz 

NOVÁ ŠANCE NA PŘIJETÍ 

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

DOMOV MLÁDEŽE KAROLÍNY SVĚTLÉ 2 
Ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích hotelového typu.
Cena ubytování: 1100 Kč měsíčně.
Cena celodenní stravy: 68 Kč.
Bližší informace: 567 587 411, www.ssos-ji.cz 

Pro všechny žáky je zajištěno stravování na domově mládeže na Žižkově ulici. (Cena jednoho oběda cca 25 Kč.)

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA
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Na naší škole chce v poslední době studovat více studentů, kteří však 
nemají ani základní výtvarnou přípravu. Zejména pro tyto budou-
cí studenty, ale i pro všechny ostatní, kteří mají zájem začít umělec-
ky tvořit, nabízíme Letní výtvarnou akademii. Hlavním programem 
je zvýšit řemeslnou a výtvarnou zručnost a některé studenty připravit 
i k úspěšnému přijetí na naši školu a všechny ostatní zdokonalit ve vý-
tvarném projevu.

MÍSTO KONÁNÍ: 
plenérová chata (viz www.susg.cz > budovy školy > chata Vysoká)
Termín: 6. 7.–10. 7. 2015 

CENA POBYTU:
n4750 Kč (ubytování, pedagogický dozor, základní výtvarné pomůcky, 
celodenní strava).
nzdarma (jen náklady na stravu) pro všechny, kteří budou přijati 
ke studiu na SUŠG. Náklady na letní výtvarnou akademii jim budou 
odečteny ze školného (mimo stravy). Využijte tuto výjimečnou nabídku 
bezplatné přípravy na naši školu, spojenou s pobytem v krásném 
prostředí na školní plenérové chatě.
npro zájemce (i dospělé), kteří nechtějí studovat na naší škole, ale                  
mají zájem o zdokonalení a rozšíření výtvarného projevu, bude cena 
stanovena dle výtvarného zaměření vytvořené skupiny zvlášť.

VÝUKA PROBÍHÁ V TĚCHTO OBORECH:
nzáklady kresebného a malířského vyjadřování
nzáklady perspektivního zobrazování
nzáklady kompozičního řešení obrazu

PRO POKROČILÉ PŘIPRAVUJEME OBORY:
nkresba a malba v plenéru
nkresba a malba zátiší
nkresba a malba portrétu     
nvolné výtvarné projekty

Pokud chcete strávit týden (pondělí–pátek) na naší plenérové chatě 
a zároveň se umělecky vzdělávat, zašlete přihlášku (ke stažení na 
www.susg.cz) a v průběhu měsíce června 2015 pošleme bližší informace 
s programem.
Vaše přihlášky budeme potvrzovat chronologicky až do vyčerpání 
kapacity tj. max. 25 studentů. Minimální počet pro zahájení LVA je 
15 studentů. 

LETNÍ VÝTVARNÁ AKADEMIE (LVA)
Dálková umělecká akademie s profesionální výukou v moderních škol-
ních ateliérech je určena pro všechny zájemce s tvořivými ambicemi 
(elánem), tedy pro ženy a muže, kteří chtějí něco začít dělat nebo se 
zdokonalit, pro studenty jiných středních či učňovských škol, nebo jako 
půlroční přípravka k talentovým zkouškám na SUŠG.
Studium je samostatné bez návaznosti na studium některého z oborů 
schválených MŠMT ČR. Jeho hlavním smyslem je odborně a úzce spe-
cializovaně připravit studenty pro vlastní tvorbu, napomoci při rekvali-
fikaci a zvýšení kvalifikace ve stávajícím pracovním poměru a připravit 
studenty z jiných středních škol k případnému studiu na vysokých ško-
lách (pedagogických, uměleckých apod.). Dále připravit žáky základních 
škol k talentovým zkouškám na naši SUŠG, tzv. přípravný nultý ročník. 
Škola zabezpečuje odpovídající prostory ateliérů pro výuku zvoleného 
typu a semestru studia. Také zajistí základní pomůcky: malířské stojany, 
malířská prkna, kreslicí papíry (recyklovaný papír, balicí papír), tiskařské 
stroje, litografické kameny. Ostatní pomůcky (štětce, tužky, barvy, papí-
ry, rámy, plátna, plechy, rydla atd.) si student dle pokynu učitele zajišťu-
je v předstihu sám. Výše semestrálního školného je stanovena individu-
álně dle oboru, počtu studentů ve výtvarné skupině takto:
n80  Kč/h (kresba)     
n90 Kč/h (kombinované studium).   
Pokud nebude přihlášeno minimálně 6 posluchačů, škola kurz neote-
vře. Školné se platí dopředu na celý semestr. Semestr = 5 měsíců. Škola 
zajistí kvalitní výuku dle rámcových učebních osnov stanovených Dál-
kovou uměleckou akademií. Studium semestru je ukončeno závěreč-
nou semestrální prací, celé studium pak závěrečnou obhajobou umě-
leckého díla a diplomem Dálkové umělecké akademie. S ohledem na 
to, že výuka probíhá v „mimopracovní“ době, je studium časově všem 
přístupné. V současné době jsou na akademii i studenti ze soused-
ních okresů, ale také z Prahy, Brna a dalších vzdálených míst ČR. I pře-
sto je o studium velký zájem. Případný zájemce se spojí se školou a po 
naplnění výtvarné skupiny příslušného oboru je pozván k projednání 
smlouvy o studiu.
OBORY: Kresba, malba, grafika

ZAČÁTKY SEMESTRŮ:     
září, únor nebo při náhradní skupině i  během školního roku. 
Info: podrobnosti při informační konzultaci, ke které vás pozveme pí-
semně. Na DUA jsou studenti přijímáni bez přijímacích zkoušek. 
KDY: Každý týden v sobotu od 9.00 do15.00 h
VĚK: 13−90 let

DÁLKOVÁ UMĚLECKÁ AKADEMIE (DUA)

n4750
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Na naší škole chce v poslední době studovat více studentů, kteří však 
nemají ani základní výtvarnou přípravu. Zejména pro tyto budou-
cí studenty, ale i pro všechny ostatní, kteří mají zájem začít umělec-
ky tvořit, nabízíme Letní výtvarnou akademii. Hlavním programem 
je zvýšit řemeslnou a výtvarnou zručnost a některé studenty připravit 
i k úspěšnému přijetí na naši školu a všechny ostatní zdokonalit ve vý-
tvarném projevu.

MÍSTO KONÁNÍ: 
plenérová chata (viz www.susg.cz > budovy školy > chata Vysoká)
Termín: 6. 7.–10. 7. 2015 

CENA POBYTU:
n4750 Kč (ubytování, pedagogický dozor, základní výtvarné pomůcky, 
celodenní strava).
nzdarma (jen náklady na stravu) pro všechny, kteří budou přijati 
ke studiu na SUŠG. Náklady na letní výtvarnou akademii jim budou 
odečteny ze školného (mimo stravy). Využijte tuto výjimečnou nabídku 
bezplatné přípravy na naši školu, spojenou s pobytem v krásném 
prostředí na školní plenérové chatě.
npro zájemce (i dospělé), kteří nechtějí studovat na naší škole, ale                  
mají zájem o zdokonalení a rozšíření výtvarného projevu, bude cena 
stanovena dle výtvarného zaměření vytvořené skupiny zvlášť.

VÝUKA PROBÍHÁ V TĚCHTO OBORECH:
nzáklady kresebného a malířského vyjadřování
nzáklady perspektivního zobrazování
nzáklady kompozičního řešení obrazu

PRO POKROČILÉ PŘIPRAVUJEME OBORY:
nkresba a malba v plenéru
nkresba a malba zátiší
nkresba a malba portrétu     
nvolné výtvarné projekty

Pokud chcete strávit týden (pondělí–pátek) na naší plenérové chatě 
a zároveň se umělecky vzdělávat, zašlete přihlášku (ke stažení na 
www.susg.cz) a v průběhu měsíce června 2015 pošleme bližší informace 
s programem.
Vaše přihlášky budeme potvrzovat chronologicky až do vyčerpání 
kapacity tj. max. 25 studentů. Minimální počet pro zahájení LVA je 
15 studentů. 

LETNÍ VÝTVARNÁ AKADEMIE (LVA)
ZAČÁTKY SEMESTRŮ:     
září, únor nebo při náhradní skupině i  během školního roku. 
Info: podrobnosti při informační konzultaci, ke které vás pozveme pí-
semně. Na DUA jsou studenti přijímáni bez přijímacích zkoušek. 
KDY: Každý týden v sobotu od 9.00 do15.00 h
VĚK: 13−90 let

DÁLKOVÁ UMĚLECKÁ AKADEMIE (DUA)
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V průběhu školního roku jsou do programu školy zařazovány malířské 
plenéry. U prvních ročníků slouží zejména k rychlejšímu vzájemnému 
poznání studentů a učitelů po nástupu do školy, ve druhém a třetím 
ročníku ke zdokonalení exteriérové tvorby. Organizují se jako týdenní 
soustředění jednotlivých tříd. 
Od školního roku 2003/2004 jsou již všechny plenéry realizovány na 
zakoupené chatě ve Vysoké u Jihlavy. Naše škola je prakticky jedinou 
střední a vyšší odbornou školou, která má pro svůj vzdělávací program 
vlastní plenérovou chatu. K dispozici je zde ubytování pro 32 studen-
tů s moderním příslušenstvím, kde škola vedle převahy práce v ploše 
nabízí zájemcům z řad studentů též možnost trojrozměrných realizací 
v materiále. 

Naši studenti také při pravidelných akcích „Zooart“ přímo vytvářejí so-
chy v prostorách Jihlavské ZOO, kde se mohou inspirovat živými expo-
náty. Je to pro řadu studentů možnost realizace vlastní práce ve veřej-
ném prostoru, což je u střední školy ojedinělé.

PLENÉRY
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7

PROJEKTY
Škola podporuje i rozsáhlé projekty svých výtvarných pedagogů.  Po re-
liéfu Zlaté oči, který je vytesán v žulové stěně zatopeného lomu Střelni-
ce a pamětní desce herce pana Landovského je to v tomto roce odha-
len monument „Hlava XXII“ u Lipnice nad Sázavou. Jedná se o geneticky 
upravený portrét Jaroslava Haška a jeho autorem je Radomír Dvořák. 
(Více na www.ucho.hyperlinx.cz)

MEZINÁRODNÍ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM 2007 
Bylo uskutečněno na chatě ve Vysoké. Na tuto akci poskytlo grant měs-
to Jihlava. Výsledkem je pět soch umístěných ve Smetanových sadech.

Naši studenti také při pravidelných akcích „Zooart“ přímo vytvářejí so-
chy v prostorách Jihlavské ZOO, kde se mohou inspirovat živými expo-
náty. Je to pro řadu studentů možnost realizace vlastní práce ve veřej-
ném prostoru, což je u střední školy ojedinělé. SU
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„Zooart“ v areálu jihlavské ZOO
Sochařský plenér na chatě ve Vysoké
Mezinárodní sochařské sympozium
Reliéf Zlaté oči
Realizace monumentu Hlava XXII,
zleva: R. Hašek (vnuk spisovatele J. Haška),
R. Dvořák, autor projektu

následující dvoustrana: 
Galerie Jána Šmoka v budově ateliérů, 
vernisáž prací Karla Bárty 
Školní zájezd do Itálie 
Slavnostní zahájení výstavy k 20. výročí 
založení školy na Masarykově náměstí 
v Jihlavě
Jozef Čižmár, Michelle Condenárová, 4. r.
Mikuláš Vinař, 2. r. 
Veronika Bachurová, 4. r.
Veronika Čekanová, 4. r.
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CESTY ZA POZNÁNÍM
Pro zajištění kontaktu s výtvarným děním jsou v programu školy 
zajištěny návštěvy výstav a galerií kromě Jihlavy ještě v Praze, Brně aj. 
Dále se každý rok organizují zájezdy po historických památkách.

kých škol a na tvorbu známých umělců, jejichž dílo může být inspira-
tivním doplňkem výukových programů našich dvou škol. Naši studenti 
zde předvádějí klauzurní a maturitní práce, kterými dokládají výsledky 
svého studia.

Ve zrekonstruovaných sklepních prostorách budovy ateliérů se nachází 
galerie, která byla pojmenována po význačném fotografovi a pedago-
govi pražské FAMU, profesoru Jánu Šmokovi. Výstavní činnost galerie je 
zaměřena především na prezentaci prací studentů a profesorů umělec-SU
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GALERIE JÁNA ŠMOKA
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Elena Malcangiová, DUA 
Ivana Mrázková, 4. r.
Karolína Majorová, 3. r. 

Jozef Čižmár, klauzurní práce,4. r. 
Ivana Mrázková, 4. r.
Kristýna Kvačková, 3. r. 

Ondřej Houšťava, 4. r.
Silvie Mišková, 4. r.
Anna Hlaváčová, 4. r. 

1 4 7

3 6 9
2 5 8

3 6 9

2 5 8

1 4 7
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Veronika Bachurová, 4. r. 
Kateřina Skramuská, 3. r.

David Fesl, 4.r. 
Veronika Bachurová, 4. r. 
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31. 8. 2014 (ne)       nn slavnostní zahájení školního roku a vernisáž 
prací žáků 1. ročníku ve 12.00 h. Křížová 18. Ve 
14.30 h výstava prací absolventů v galerii J. Šmoka 
Dvořákova 12. Na zahájení jsou zváni všichni žáci 
a přátelé školy.

1. 9. (po)  nprvní vyučovací den
8.–12. 9. (po–pá) n malířský plenér 1. ročník, chata ve Vysoké
12. 9. (pá)  n den otevřených dveří pro všechny zájemce začí-

ná přesně v 10.00 h na Křížové 18
13. 9. (so)  n zahájení výuky Dálkové umělecké akademie, 

semestr kresba, kombinované studium, závěrečná 
diplomová práce (po ukončení 8. semestru)

15.–19. 9. (po–pá) nmalířský plenér 1. ročník, chata ve Vysoké
3. 10. (pá)  n den otevřených dveří pro všechny zájemce začí-

ná přesně v 10.00 h na Křížové 18
27. a 29. 10. (po a st) npodzimní prázdniny 
28. 10. (út)  nstátní svátek
7. 11. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začíná 

přesně v 10.00 h na Křížové 18
11. 11. (út)  nporada vedení 12.00 h, pedagogická rada 13.30 h 

a následuje umělecká rada (účast všech pedagogů 
nutná)

12. 11. (st)  nden otevřených dveří soukromých škol 
17. 11. (po)  nstátní svátek
21. 11. (pá)  nkonzultační den pro rodiče žáků 1.– 4. ročníku 

11.00–14.00 h budova Křížová 18
30. 11.  ntermín zaslání přihlášek ke studiu na SUŠG
5. 12. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začíná 

přesně v 10.00 h na Křížové 18
19. 12. (pá)  nkonec vyučování – 10.30 h
22. 12.–2. 1. 2015 nvánoční prázdniny (žáci)
5. 1. 2015 (po)  nzačátek výuky v 8.00 h
5. 1. a 6. 1. (po, út) npřijímací talentové zkoušky na SUŠG
9. 1. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začíná 

přesně v 10.00 h na Křížové 18
do 26. 1. (pá)  nklauzury, termín odevzdání prací všech žáků.
22. 1. (čt)  nporada vedení 12.00 h, pedagogická rada 13.30 h 

a následuje umělecká rada (účast všech pedagogů 
nutná)

29. 1. (čt)   nukončení prvního pololetí
30. 1. (pá)  n pololetní jednodenní prázdniny 
2. 2.–8. 2. (po–pá) n jarní prázdniny
13. 2. (pá)  n den otevřených dveří pro všechny zájemce začí-

ná přesně v 10.00 h na Křížové 18

Upozornění: pokud nedojde ke změně, nebudeme žáky a rodiče již písemně informovat o všech akcích (konzultačních dnech) 

a prosíme, aby si zejména rodiče zaznamenali jejich termíny. 

Legenda: npro veřejnost npro rodiče studentů SUŠG n pro studenty SUŠG n pro studenty DUA, LVA ninterní (pedagogové, zaměstnanci)

Hedvika Vighová, Chrast
Jindřich Zvolánek, Vítanov 

3.A, GD-GD
Pavel Boháč, Blatno
Lukáš Brdár, Bohuňov
Denisa Duspivová, Zbraslavice
Kateřina Dvořáková, Křižanov
Jaroslav Florian, Telč
Petra Hájková, Chrudim
Tereza Jelínková, Hlinsko
Jindřiška Jonešová, Putimov
Lucie Koubíková, Mysliboř
Vítek Macháček, Rokytno
Veronika Mandátová, Dešov
Martin Mlateček, Pardubice
Dominik Nedvěd, Žďár nad Sázavou
Vlastimil Nenadál, Hrušova Lhota
Ivan Pecka, Pustiměř
Natálie Podařilová, Želiv
Julie Sedláková, Havlíčkův Brod
Natálie Sodomková, Svitavy
Zuzana Suchá, Havlíčkův Brod
Zuzana Vyhnálková, Srubec  

3.B, GD-M
Andrea Bakulová, Dolní Kralovice
Roman Bednář, Litomyšl
Michal Bezega, Těšetice
Luboš Čížek, Jersín
Vít Ferbr, Havlíčkův Brod
Hanuš Fojt, Třebíč
Kryštof Galád, Vítanov
Kristýna Havlátová, Holubí Zhoř
Alena Hejtmánková, Zásadka
Tereza Hradilová, Praha
Tomáš Jungr, Žďár nad Sázavou
Tomáš Kučera, Světlá nad Sázavou
Michelle Kuglerová, Víska
Nela Malimánková, Jihlava
Sonya Mátlová, Brtnice
Petra Musilová, Povrly
Ester Navrátilová, Červený Kříž
Matěj  Pína, Dluhoště
Veronika Pohanová, Senožaty
František Sedláček, Míchov
Petra Stráníková, Lubná
Kateřina Šorfová, Žďár nad Sázavou
Libor Talaša, Třebíč
Šárka Valešová, Velká Bíteš
Mikuláš Vinař, Rychnov u Nových Hradů
Vanda Vyoralová, Dobronín
Šimon Zabilka, Pelhřimov    

4.A, GD-GD
Markéta Bechyňová, Zruč nad Sázavou
Radka Blahušová, Vyšší Brod
Štěpánka Coufalová, Uničov
Klára Hemplová, Ledce
Anna Hromádková, Rohenice
Karolína Chládková, Hradec Králové
Daniela Kociánová, Janštejn
Kristýna Kvačková, Jihlava
Karolína Ludvová, Brno
Karolina Majorová, Ledeč nad Sázavou
Jana Martínková, Horní Dubénky
Ema Pelikánová, Želetava
David Pinkava, Bohdalec
Vítek Prchal, Třebíč
Natálie Pytelová, Slavkov u Brna
Alena Randová, Humpolec
Kateřina Skramuská, Praha
Eliška Svobodová, Nová Paka
Jiří Šenk, Pohled
Ondřej Štolpa, Jihlava
Martin Valášek, Trutnov
Radka Vyoralová Křížová, Struhlovsko  

4.B, GD-M
Namsrai Battuvshin, Dolní Krupá
Lukáš Caska, Jihlava
Jakub Dáňa, Jihlava
Lucie Formánková, Újezd u Brna
František Hanák, Jihlava
Nikola Hrušková, Božetice
František Kadlčík, Hluk
Veronika Kopecká, Uhřínovice
Petr Kourek, Polná
Dominik Logaj, Havlíčkův Brod
Maxim Mironov, Praha
Michaela Musílková, Chotěboř
Lenka Sližíková, Tasovice
Štěpánka Vrbová, Ledeč nad Sázavou
Vojtěch Zoor, Ždírec

prijmeni@susg.cz
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KONTAKT NA JEDNOTLIVÉ UČITELE:

ZAMĚSTNANCI A UČITELÉ SUŠG
VEDENÍ ŠKOLY:      
Mgr. Milan Dušák.................................ředitel školy, zřizovatel, jednatel
Eva Hofmanová.....................................zástupce ředitele, teoretické   
             předměty
Ing. Tomáš Gryc.....................................zástupce ředitele, praktické   
             předměty
Alena Budayová....................................zástupce ředitele, ekonomka

UČITELÉ VŠEOBECNÝCH PŘEDMĚTŮ:
Ing. Ivana Bambulová.........................Ekonomika   
Mgr. Lubomír Bukáček........................Český jazyk
Mgr. Alena Filipová..............................Německý jazyk
Mgr. Zdeněk Florián............................Technické kreslení, Fyzika                
RNDr. Zdeňka Hiessová......................Matematika
Bc. Klára Honsová................................Tělesná výchova
PhDr. Jaroslav Horna...........................Český jazyk, Občanská výchova
Mgr. Lenka Jakoubková......................Dějepis, Dějiny výtvarné kultury,
             Úvod do estetiky
Ing. Zdenka Kuřítková........................Anglický jazyk, Chemie, Ekologie
Mgr. Věra Sedláková............................Anglický jazyk   
Mgr. Jitka Turečková............................Anglický jazyk

UČITELÉ PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ:
Nataša Boháčková...............................Anatomie pohybu
Lenka Cardová......................................Počítačová grafika
Ing. Martin Došek ................................Počítačová grafika, webmaster
PaedDr. Radomír Dvořák...................Výtvarná cvičení v prostoru  
Bc. Dvořáková Cecilie.........................Anatomie pohybu
MgA. Jiří Ernest.....................................Základy fotografie
Mgr. Ivan Holub....................................Technologie audiovize
Bc. Kateřina Hrubá...............................Počítačová grafika
MgA. Martin Kolář................................Scénáristika a dramaturgie
MgA. Matěj Kolář..................................Zvuk a hudba
MgA. Jan Moravec...............................Propagační grafika, Technologie
MgA. Marie Musilová .........................Výtvarná cvičení v ploše
MgA. Ivo Návrat...................................Výtvarná příprava
Mgr. Jiří Raiterman..............................Výtvarná příprava
Ladislav Slanec......................................Fotografie
MgA. Ilona Staňková...........................Navrhování
Ak. mal. Jana Šimáčková...................Figurální kreslení, Technologie  
Mgr. Jan Trdý..........................................Figurální kreslení
Martin Vyoral.........................................Písmo
MgA. Alice Waisserová.......................Navrhování
Lubor Zelinka........................................Digitální modelování a animace

HOSPODÁŘŠTÍ PRACOVNÍCI:
Alena Budayová....................................ekonomka
Hana Mokrá............................................hospodářka
Taťána Přibylová...................................mzdová účetní
Denisa Moravcová...............................pracovník studovny
Miloslava Vyhlídalová.........................sítotisk, sérigrafie
Vladislava Havelková..........................správce, chata ve Vysoké u Jihlavy
Jiří Moravec............................................správce hlavní budova, aula
Stanislav Rýpal......................................správce, ateliéry, VOŠG
Mária Kočová.........................................úklid
Klára Komrsová.....................................úklid
Drahomíra Krainová............................úklid
Marie Kůsová.........................................úklid
Milena Nováková.................................úklid
Božena Valenová..................................úklid

STUDENTI SUŠG
1.A, GD-GD, GD-KUT
Timotei Bernard, Božice
Dominika Breklerová, Prachatice
Nicole Eberhartová, Jivno
Klára Klementová, KUT, Pardubice
Karolína Kulhavá, KUT, Týnec
Gabriela Kůpová, Slatiňany
Eliška Kynosová, KUT, Krňovice
Marie Lavrjuk, KUT, Písek
Karla Lemberková, KUT, Chýnov
Klára Majorová, Ledeč nad Sázavou
Eliška Mátlová, Dobronín
Jarmila Milerová, KUT, Patokryje
Sabina Minářová, Nová Včelnice
Ivana, Musiolová, Hranice
Barbora Stenglová, KUT, Čížov
Luisa Stormová, Hojkov
Jantra Šímová, Nový Rychnov
Kristýna Šostaričová, Chrudim
Adéla Štěpánová, Mrákotín
Magdaléna Šustrová, Lázně Bohdaneč 
Veronika,Vohralíková, Jihlava

1.B, GD-MUT
Denisa Buchtová, Březí
Tereza Buštová, Dolní Cerekev
Monika Fryaufová, Litomyšl
Rebeka Gachi, Velké Meziříčí
Ngoc Anh Ha, Brno
Šárka Kopecká, Havlíčkův Brod
Tadeáš Lenc, Velké Meziříčí
Izabela Michalíková, Věcov
Tereza Pecháčková, Chrudim
Zdeněk Podaný, Mackovice
Kateřina Poláčková, Hlinsko
Kristýna Popílková, Lukavice
Helena Přívozníková, Tábor
Markéta Rázlová, Krátká Ves
Kateřina Schulzová, Jihlava
Hana Skálová, Senožaty
Jan Strojek, Jarošov nad Nežárkou
Anna Tlačbabová, Jihlava
Jan Trnka, Sedlejov
Veronika Uherková, Bílovice
Jana Vařečková, Košinov   

2.A, GD-GD
Dominika Bícová, Týnec nad Labem
Barbora Burešová, Moravský Krumlov
Daniela Cinková, Horní Třešňovec
Gabriela Dufková, Žďár nad Sázavou
Martin Hrbáček, Děčín
Kateřina Junová, Kuklík
Adéla Kinclová, Jihlava
Michaela Krčková, Biskupice u Hrotovic
Jakub Kříž, Znojmo
Pavel Kytner, Havířov
Eliška Pacltová, Soběslav
Olga Pavelková, Zvole
Barbora Slepicová, Luka nad Jihlavou
Andrea Šedová, Kostelec nad Orlicí   
Sabrina Šimonová, Moravské Budějovice
Martin Škrabal, Kaliště
Aneta Šmídová, České Meziříčí
Barbora Šmolová, Doksy
Jan Tuček, Třebíč
Dominik Valenta, Chrudim
Michael Zajíc, Znojmo

2.B, GD-M
Vojtěch Cafourek, Třebíč
David Dostál, Lázy
Anna Fatrdlová, Heroltice
Šimon Frind, Znojmo
Christine Hojsáková, Vesce
Kateřina Chalupová, Jihlava
Jan Jaroš, Jihlava
Tereza Kliglová, Brno
Ondřej Kopáček, Vatín
Vojtěch Kopřiva, Jihlava
Gabriela Kozumplíková, Veselí nad Moravou
Olga Pavlišová, Božejov
Julian DeAndré Robinson, Štoky
Jakub Rohan, Kunovice
Kristýna Sedláčková, Velké Němčice
Kristýna Svobodová, Lom u Mostu
Andrea Synková, Lípa
Daniel Ševčík, Nový Bydžov
Ondřej Štefák, Jihlava
Jan Švejcar, Jihlava
Patrik Tomašovský, Hlučín
Patrik Trachtulec, Veselí nad Moravou
Jan Vácha, Havlíčkův Brod
Daniela Valoušková, Vyšší Brod
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14. 2. (so)  nzahájení výuky Dálkové umělecké akademie, 
semestr kresba, kombinované studium, závěrečná 
diplomová práce (po ukončení 8. semestru)

6. 3. (pá)  n den otevřených dveří pro všechny zájemce začí-
ná přesně v 10.00 h na Křížové 18

březen  ndruhé kolo přijímacích zkoušek
březen–květen  nRakousko–Vídeň (galerie)
31. 3. (út)  nporada vedení 12.00 h, pedagogická rada 13.30 h 

a následuje umělecká rada (účast všech pedagogů 
nutná) 

2. 4. a 3. 4. (čt, pá)  nvelikonoční prázdniny 
6. 4. (po)   nvelikonoční svátek
10. 4. (pá)   nkonzultační den pro rodiče žáků 1.– 4. ročníku 

11.00–14.00 h budova Křížová 
29. 4. (st)  npedagogická rada pro 4. ročník 13.30 h
1. 5. (pá)  nstátní svátek 
od 4. 5.  nnmaturitní zkoušky 4.A, 4.B.   

Obhajoba závěrečné diplomové práce na Dálkové 
umělecké akademii

8. 5. (pá)  nstátní svátek
květen  nAnifest; účast SUŠG a VOŠG
květen–červen (po–pá)nmalířský plenér pro 2. a 3. ročníky, chata ve Vyso-

ké u Jihlavy
červen   ntématický zájezd po historických památkách pro 

2. a 3. ročník. Cíl bude upřesněn. Účast dobrovolná 
(druhá polovina června)

do 12. 6. (pá)  nklauzury; termín odevzdání prací všech žáků
18. 6. (čt)  nporada vedení 12.00 h, pedagogická rada 13.30 h 

a následuje umělecká rada. Účast všech pedagogů 
nutná.

30. 6. (út)   nkonec školního roku
30. 6. (út)  nukončení školního roku pro zaměstnance školy, 

slavnost, chata ve Vysoké
1. 7.–31. 8.  nhlavní prázdniny (žáci)
6. 7.–9. 7. (po–pá) nLetní výtvarná akademie – chata ve Vysoké
24. 8. (po)  nnástup pedagogů do školy, porada vedení 9.30 h, 

pedagogická rada 10.00 h na Křížové 18 (účast 
všech pedagogů nutná)

31. 8. (po)  nnzahájení školního roku 2015/2016, vernisáž ve 
škole Křížová 18 a výstava prací žáků v galerii  
J. Šmoka, Dvořákova 12 

1. 9. (út)  nprvní vyučovací den ve školním roce 2015/2016
11. 9. (pá)  n den otevřených dveří pro všechny zájemce začí-

ná přesně v 10.00 h na Křížové 18

31. 8. 2014 (ne)       nn slavnostní zahájení školního roku a vernisáž 
prací žáků 1. ročníku ve 12.00 h. Křížová 18. Ve 
14.30 h výstava prací absolventů v galerii J. Šmoka 
Dvořákova 12. Na zahájení jsou zváni všichni žáci 
a přátelé školy.

1. 9. (po)  nprvní vyučovací den
8.–12. 9. (po–pá) n malířský plenér 1. ročník, chata ve Vysoké
12. 9. (pá)  n den otevřených dveří pro všechny zájemce začí-

ná přesně v 10.00 h na Křížové 18
13. 9. (so)  n zahájení výuky Dálkové umělecké akademie, 

semestr kresba, kombinované studium, závěrečná 
diplomová práce (po ukončení 8. semestru)

15.–19. 9. (po–pá) nmalířský plenér 1. ročník, chata ve Vysoké
3. 10. (pá)  n den otevřených dveří pro všechny zájemce začí-

ná přesně v 10.00 h na Křížové 18
27. a 29. 10. (po a st) npodzimní prázdniny 
28. 10. (út)  nstátní svátek
7. 11. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začíná 

přesně v 10.00 h na Křížové 18
11. 11. (út)  nporada vedení 12.00 h, pedagogická rada 13.30 h 

a následuje umělecká rada (účast všech pedagogů 
nutná)

12. 11. (st)  nden otevřených dveří soukromých škol 
17. 11. (po)  nstátní svátek
21. 11. (pá)  nkonzultační den pro rodiče žáků 1.– 4. ročníku 

11.00–14.00 h budova Křížová 18
30. 11.  ntermín zaslání přihlášek ke studiu na SUŠG
5. 12. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začíná 

přesně v 10.00 h na Křížové 18
19. 12. (pá)  nkonec vyučování – 10.30 h
22. 12.–2. 1. 2015 nvánoční prázdniny (žáci)
5. 1. 2015 (po)  nzačátek výuky v 8.00 h
5. 1. a 6. 1. (po, út) npřijímací talentové zkoušky na SUŠG
9. 1. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začíná 

přesně v 10.00 h na Křížové 18
do 26. 1. (pá)  nklauzury, termín odevzdání prací všech žáků.
22. 1. (čt)  nporada vedení 12.00 h, pedagogická rada 13.30 h 

a následuje umělecká rada (účast všech pedagogů 
nutná)

29. 1. (čt)   nukončení prvního pololetí
30. 1. (pá)  n pololetní jednodenní prázdniny 
2. 2.–8. 2. (po–pá) n jarní prázdniny
13. 2. (pá)  n den otevřených dveří pro všechny zájemce začí-

ná přesně v 10.00 h na Křížové 18

Upozornění: pokud nedojde ke změně, nebudeme žáky a rodiče již písemně informovat o všech akcích (konzultačních dnech) 

a prosíme, aby si zejména rodiče zaznamenali jejich termíny. 

Legenda: npro veřejnost npro rodiče studentů SUŠG n pro studenty SUŠG n pro studenty DUA, LVA ninterní (pedagogové, zaměstnanci)

Hedvika Vighová, Chrast
Jindřich Zvolánek, Vítanov 

3.A, GD-GD
Pavel Boháč, Blatno
Lukáš Brdár, Bohuňov
Denisa Duspivová, Zbraslavice
Kateřina Dvořáková, Křižanov
Jaroslav Florian, Telč
Petra Hájková, Chrudim
Tereza Jelínková, Hlinsko
Jindřiška Jonešová, Putimov
Lucie Koubíková, Mysliboř
Vítek Macháček, Rokytno
Veronika Mandátová, Dešov
Martin Mlateček, Pardubice
Dominik Nedvěd, Žďár nad Sázavou
Vlastimil Nenadál, Hrušova Lhota
Ivan Pecka, Pustiměř
Natálie Podařilová, Želiv
Julie Sedláková, Havlíčkův Brod
Natálie Sodomková, Svitavy
Zuzana Suchá, Havlíčkův Brod
Zuzana Vyhnálková, Srubec  

3.B, GD-M
Andrea Bakulová, Dolní Kralovice
Roman Bednář, Litomyšl
Michal Bezega, Těšetice
Luboš Čížek, Jersín
Vít Ferbr, Havlíčkův Brod
Hanuš Fojt, Třebíč
Kryštof Galád, Vítanov
Kristýna Havlátová, Holubí Zhoř
Alena Hejtmánková, Zásadka
Tereza Hradilová, Praha
Tomáš Jungr, Žďár nad Sázavou
Tomáš Kučera, Světlá nad Sázavou
Michelle Kuglerová, Víska
Nela Malimánková, Jihlava
Sonya Mátlová, Brtnice
Petra Musilová, Povrly
Ester Navrátilová, Červený Kříž
Matěj  Pína, Dluhoště
Veronika Pohanová, Senožaty
František Sedláček, Míchov
Petra Stráníková, Lubná
Kateřina Šorfová, Žďár nad Sázavou
Libor Talaša, Třebíč
Šárka Valešová, Velká Bíteš
Mikuláš Vinař, Rychnov u Nových Hradů
Vanda Vyoralová, Dobronín
Šimon Zabilka, Pelhřimov    

4.A, GD-GD
Markéta Bechyňová, Zruč nad Sázavou
Radka Blahušová, Vyšší Brod
Štěpánka Coufalová, Uničov
Klára Hemplová, Ledce
Anna Hromádková, Rohenice
Karolína Chládková, Hradec Králové
Daniela Kociánová, Janštejn
Kristýna Kvačková, Jihlava
Karolína Ludvová, Brno
Karolina Majorová, Ledeč nad Sázavou
Jana Martínková, Horní Dubénky
Ema Pelikánová, Želetava
David Pinkava, Bohdalec
Vítek Prchal, Třebíč
Natálie Pytelová, Slavkov u Brna
Alena Randová, Humpolec
Kateřina Skramuská, Praha
Eliška Svobodová, Nová Paka
Jiří Šenk, Pohled
Ondřej Štolpa, Jihlava
Martin Valášek, Trutnov
Radka Vyoralová Křížová, Struhlovsko  

4.B, GD-M
Namsrai Battuvshin, Dolní Krupá
Lukáš Caska, Jihlava
Jakub Dáňa, Jihlava
Lucie Formánková, Újezd u Brna
František Hanák, Jihlava
Nikola Hrušková, Božetice
František Kadlčík, Hluk
Veronika Kopecká, Uhřínovice
Petr Kourek, Polná
Dominik Logaj, Havlíčkův Brod
Maxim Mironov, Praha
Michaela Musílková, Chotěboř
Lenka Sližíková, Tasovice
Štěpánka Vrbová, Ledeč nad Sázavou
Vojtěch Zoor, Ždírec
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Andrea Bakulová, klauzurní práce, 2. r. 
Matěj Pína, klauzurní práce, 2. r.
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I. r.
Ambrůžková Lucie, Rokycany
Branda František, 
Bohušovice nad Ohří
Drobná Marcela, Dobruška
Dvortsov Anton, Dobšice
Faltys Ondřej, Žďár nad Sázavou
Gryc Jan, Jihlava
Kobolková Martina, Rýmařov
Landsmanová Renata, 
Havlíčkův Brod
Madejová Tereza, Pardubice
Marková Barbora, Jihlava
Mikovec Lukáš, Praha
Nepovím Michal, Havlíčkův Brod
Polehlová Veronika, Třebíč
Prajzlerová Terezie, Ostrov
Psotová Dana, Praha
Vilčová Kristýna, 
Heřmanův Městec
Zerzánková Klára, Jihlava

II. r.
Bulička Michal, Jemnice 
Čoček Jakub, Hranice
Faigl Tomáš, Jilemnice
Hořejší Eva, Veltrusy
Hromádková Karolína, Kostelec
Janečková Lucie, Sudoměřice
Kadlecová Kristýna, 
Radostín n. Oslavou
Krejčí Michaela, Brno
Melich Tomáš, Třebíč
Pluskal Adam, Žamberk 
Purkert Michal, Lanškroun
Ročková Dita, Dolany

 

VEDENÍ ŠKOLY A ZAMĚSTNANCI VOŠG:
Mgr. Milan Dušák ................................ředitel školy, zřizovatel, jednatel
Ing. Tomáš Gryc ...................................zástupce ředitele VOŠG
Stanislav Rýpal .....................................správce
Světlana Svobodová ..........................studijní referentka 
       

VYUČUJÍCÍ VOŠG:
MgA Ondřej Anděra ...........................Televizní animovaná a výtvarná   
                          tvorba     
Nataša Boháčková ...............................Animovaná tvorba  
MgA. Pavlína Doležalová ..................Grafický design

Ing. Martin Došek ...............................Multimediální technologie
MgA. Zdeněk Durdil............................Audiovizuální tvorba
Ing. Tomáš Gryc ...................................Programování multimediálních   
                              aplikací                     
Mgr. Tomáš Havran .............................Právnické a podnikatelské minimum
MgA Matěj Kolář .................................Zvuk a hudba v multimédiích  
PhDr. Zdeněk Křížek ...........................Základy marketingových komunikací
prof. Jiří Kubíček....................................Scenáristika a dramaturgie 
BcA. Zdeněk Kvasnica.........................Typografie
Bc. Dagmar Mejstříková ....................Anglický jazyk    
MgA. Marie Musilová .........................Grafický design
MgA. Marta Nováková........................Scénáristika a dramaturgie 
MgA. Ondrík Jozef................................Typografie
Ladislav Slanec .....................................Umělecká fotografie   
Mgr. Jan Trdý..........................................Výtvarná příprava
Lubor Zelinka, Dis. ..............................Digitální modelování a animace 
PhDr. Ivan Žlůva....................................Dějiny výtvarného umění

Ryška Jan, Třebíč
Slavinger Jan, Dolní Cerekev 
Svobodová Marcela, Jihlava 
Špírková Eva, České Budějovice
Tláskalová Tereza, Praha
Vítek Jakub, Křižanov
Zahrádka Tomáš, Doloplazy

III. r.
Dařílková Ludmila, 
Jablonec nad Nisou
Dobrovolný Jan, Tetčice
Jan Jiří, Kaplice
Kareeva Maria, Praha
Lachnitt David, 
Dvůr Králové nad Labem
Pauk Pavel, Králíky
Šírková Anna Marie, 
České Budějovice
Vacek Michal, Čáslav
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ZIMNÍ OBDOBÍ (ZO)
1. 9. (po)  nzačátek školního roku 2014/2015 (k  tomuto dni 

musí mít studenti uzavřeny všechny klasifikace – 
zkoušky (ZK), klasifikované zápočty (KZ) a zápočty 
(Z) ze všech povinných předmětů za uplynulý školní 
rok, jinak nemohou postoupit do vyššího ročníku)

8. 9. (po)  npřijímací talentová zkouška 2. termín, 9.00 h
10. 9.–12. 9. (st–pá) nrezerva pro opravný termín absolutoria 
22. 9. (po)  nprvní vyučovací den ZO, zápis 
22.–26. 9.(po–pá) npodzimní plenér, chata Vysoká 
29. 9. (po)  nškolská rada 
do 1. 10. (st)  nIII. ročník – odevzdání zadání (explikace) absol-

ventské práce
do 1. 10. (st)  nII. a III. ročník – zadání klauzurních témat pro obě 

období 
říjen  nGaudeamus Brno 
28. 10. (út)  nstátní svátek 
11. 11. (út)   nporada vedení 12.00 h 
5. 12. (pá)  nden otevřených dveří, 10.00 budova Křížová 18
22. 12.–2. 1.   nvánoční prázdniny

ZIMNÍ ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ (ZZO)
5. 1. (po)  nzačátek ZZO
19.–23. 1. (po–pá) nklauzury všechny ročníky, vždy od 9.00 h
22. 1. (čt)   nporada vedení 12.00 h 
27.-28. 1. (út, st)  nGaudeamus Praha

LETNÍ OBDOBÍ (LO)
2. 2. (po)  nprvní vyučovací den LO
3. 2. (út)  nškolská rada 
13. 2. (pá)  nden otevřených dveří, 10.00 h budova Křížová 18
do 27. 2. (pá)  nIII. ročník – volba oponenta absolventské práce
31. 3. (út)  nporada vedení 12.00 h 
6. 4. (po)   nvelikonoční svátek 

10.4. (pá)  nden otevřených dveří, 10.00 h budova Křížová 18
květen  nAnifilm – prezentace školy a animační workshopy 

pro mládež
1. 5. (pá)  nstátní svátek 

8. 5. (pá)  nstátní svátek
22. 5. (pá)  nden otevřených dveří, 10.00 budova Křížová 18

LETNÍ ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ (LZO)
1. 6. (po)  nzačátek LZO
8. 6. (po)  npřijímací talentová zkouška 

15.–19. 6. (po–pá) nklauzury všechny ročníky
18. 6. (čt)  nporada vedení 12.00 h
22.–26. 6 (po–pá)   nabsolutorium
30. 6. (út)  nukončení školního roku pro zaměstnance školy 

na Vysoké

LETNÍ PRÁZDNINY
1. 7.–31. 8.   nletní prázdniny
24. 8. (po)  nporada vedení 9.30 h 
1. 9. (út)  nzačátek školního roku 2015/2016 
7. 9. (po)  npřijímací talentová zkouška 2. termín

Legenda: npro veřejnost npro studenty VOŠG   nškolská rada      
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Zvukové nahrávací studio
Pavel Pauk, Michal Vacek, David Lachnitt, 2. r.
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Tim Burton

Veronika Polehlová, 1. r. 
Veronika Polehlová, 1. r.
Veronika Polehlová, 1. r.

Kristýna Vilčová, 1. r. 
Dana Psotová, 1. r.
Martina Kobolková, 1. r. 

Marcela Drobná, 1 r.
Dana Psotová, 1. r.
Ondřej Faltys, 1. r. 

1 4 7

3 6 9
2 5 8

3 6 9

2 5 8

1 4 7
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Marcela Drobná, 1 r.
Renata Landsmanová, 1. r.
Ondřej Faltys, 1. r.
Veronika Polehlová, 1. r. 
Jan Gryc, 1. r.

1 6

5

3 8
9

10

2 7

4

CernA labut
Darren Aronofsky

Tim Burton

1 2 3

55

109

4

6 7

Marcela Drobná, 1. r.
Jan Dobrovolný, 3. r.
Pavel Pauk, absolventská práce
Marcela Svobodová, 2. r.
Anna Marie Šírková, 3. r.
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KURZY
Týdenní letní specializované kurzy v oblasti animace, audiovize, 
grafického designu. (Více informací na www.vosg.cz)
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VOŠG bude v následujícím školním roce přijímat ke studiu v denní  
a dálkové formě po 20 studentech. Ke studiu se přijímají studenti, kte-
ří získali úplné střední vzdělání s maturitou a úspěšně složí talentovou 
přijímací zkoušku.
Předpokladem ke studiu je u uchazečů výtvarné nadání, kreativita a ori-
entaci ve výtvarné a filmové tvorbě. Vzhledem k zaměření oboru na di-
gitální média je výhodou základní náhled na práci s počítačovou grafi-
kou.
Přijímací zkouška trvá jeden den. Student si předem připraví portfo-
lio své dosavadní tvorby, které si přiveze s sebou k talentovým zkouš-
kám. Týž den si ho i odveze. Soubor prací by měl obsahovat minimálně 
15 vlastních prací bez omezení techniky a tématu (např. kresby, malby, 
grafiky, fotografie, počítačová grafika, video, animace). Multimediální 
práce přineste na DVD ve standardních formátech.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SE SKLÁDÁ Z: 
npohovoru nad souborem domácích prací
nvýtvarné talentové zkoušky
Téma talentové zkoušky se každý rok mění, obecně však můžete počí-
tat např. s kresbou zátiší, grafickým návrhem (značka, piktogram, plakát 
apod.) a rozkreslením krátkého literárního příběhu do obrázkového scé-
náře (storyboardu). Podrobné informace zašleme po podání přihlášky.
       
TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
n1. termín 8. 6. 2015
n2. termín 7. 9. 2015

Školné je odstupňováno podle prospěchu studentů, v 1. ročníku podle 
výsledku přijímacích zkoušek, 3000 až 5000 Kč měsíčně. 

Škola zprostředkuje v soukromí nebo na státních domovech mládeže. 
Aktuální seznam ubytovacích možností je na webových stránkách 
školy.

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA

ŠKOLNÉ NA VOŠG

UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ

1

2

3

4

Výuka a konzultace ve školních ateliérech
Karolína Hromádková, 2. r.
loutka pro praktická cvičení z animace
Eliška Beránková, absolventská práce
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OBOR 82–43–N/03 

MULTIMEDIÁLNÍ UMĚLECKÁ TVORBA  

AKREDITOVANÝ TŘÍLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
studium je zakončené absolutoriem, titul diplomovaný specialista (dis.) 
FORMA 
denní (s možností individuálního studijního plánu)

CHARAKTERISTIKA OBORU 
Digitální média přinášejí dokonalé propojení obrazu reálného svě-
ta s virtuálním a otevírají tak nové možnosti multimediální komunika-
ce a vizualizace do všech oborů. Nedávný vznik těchto digitálních médií 
a jejich současný prudký rozvoj vytváří stále nová pracovní místa s vy-
sokými požadavky na schopnost průběžného sebevzdělávání a variabi-
litu uměleckých přístupů a používaných technologií.
Vzdělávání zahrnuje oblast grafického designu, webdesignu, fotografie, 
televizní grafiky, audiovizuální tvorby a animované tvorby.

Absolventi jsou seznámeni se základy klasických výtvarných technik, ze-
jména však ovládají nástroje pro digitální tvorbu, montáž, postproduk-
ci a výstup na klasická i digitální média. Jejich tvorba zahrnuje statické 
i dynamické projekty v ploše i prostoru, pracují s obrazem i se zvukem. 
Absolventi jsou schopni samostatně tvořit autorské scénáře, navrhovat 
charaktery a dramaturgii jednodušších multimediálních projektů, ze-
jména však jsou schopni i rozsáhlejší projekty řemeslně správně realizo-
vat digitálními technickými prostředky. 
V prvním ročníku vzdělávání jsou zařazeny všechny klíčové předměty 
v celé šíři spektra multimediálních specializací vyučovaných ve vyšších 
ročnících. Důvodem je doplnění znalostí vyrovnávajících rozdílné umě-
lecké i technické úrovně a hloubky znalostí a dovedností studentů při-
cházejících z různě zaměřených středních škol. Po absolvování prvního 
ročníku mají studenti položeny znalostní a řemeslné základy všech za-
měření.

Pro druhý a třetí ročníku si student volí podle preference určité oblas-
ti v multimediální tvorbě své zaměření formou volby z povinně volitel-
ných a volitelných předmětů. 
Ve třetím ročníku pokračují ve zvoleném zaměření s důrazem na vypra-
cování praktického projektu závěrečné absolventské práce odpovídající 
obsahem zaměření vzdělávání. Studenti se seznamují rovněž se zákla-
dy fungování našeho právně-podnikatelského prostředí. Po celou dobu 
vzdělávání se studenti zdokonalují po stránce jazykové a v dějinách vý-
tvarného umění.

MULTIMEDIÁLNÍ 
UMĚLECKÁ TVORBA

I. ROČNÍK II. ROČNÍK III. ROČNÍK

Společné předměty Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk
Dějiny výtvarného umění Dějiny výtvarného umění Dějiny výtvarného umění

Výtvarná příprava Odborná praxe Právnické a podnikatelské minimum

Grafická a fotografická tvorba Grafický design Grafický design Grafický design
Multimediální technologie Programování multimediálních aplikací Seminář k absolventské práci

Základy fotografie Produktová a reklamní fotografie Produktová a reklamní fotografie

Typografie

Audiovizuální tvorba Základy audiovizuální tvorby Audiovizuální tvorba Audiovizuální tvorba
Studijní projekce Seminář k absolventské práci

Základy zvuku a hudby v multimédiích Zvuk a hudba v multimédiích Zvuk a hudba v multimédiích

Základy scénáristiky a dramaturgie Scénáristika a dramaturgie Scénáristika a dramaturgie

Televizní animovaná a výtvarná tvorba

Animovaná tvorba Základy animované tvorby Animovaná tvorba Animovaná tvorba
Studijní ptojekce Seminář k absolventské práci

Scénáristika a dramaturgie Scénáristika a dramaturgie

Zvuk a hudba v multimédiích Zvuk a hudba v multimédiích

Základy 3D modelování a animace Digitální modelování a animace
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Tvoří zkouška z anglického jazyka, teoretická zkouška z odborných 
předmětů (dějiny výtvarného umění a podle zaměření grafický design, 
audiovizuální tvorba nebo animovaná tvorba), absolventská práce a její 
obhajoba. 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA 
Absolventi naleznou uplatnění v profesích:
nzaměření Grafická a fotografická tvorba:
 ngrafik pro média
 nweb designér
 ndesignér výrobků
 nfotograf
 nspecialista pro tvorbu reklamy
  
nzaměření Animovaná tvorba a Audiovizuální tvorba 
 npracovník audiovize
 nmistr zvuku v audiovizi
 nasistent kameramana nebo asistent režie
 nanimátor
Ve: 
 nstudiích 3D grafiky a animace
 ntelevizních a filmových ateliérech 
 nreklamních agenturách, firemních odděleních propagace
 nsoftwarových firmách

nmohou dále pokračovat ve vzdělávání na VŠ , zejména umě- 
leckého zaměření v naší republice i v zahraničí (partnerské 
vztahy jsou vybudovány zejména mezi katedrou animova-
né tvorby FAMU Praha a ateliérem televizní a filmové grafiky 
VŠUP Praha) 

Absolventi jsou rovněž schopni založit vlastní živnost nebo firmu zabý-
vající se multimediální tvorbou.

ABSOLUTORIUM
nGrafická a fotografická tvorba  

nAudiovizuální tvorba

nAnimovaná tvorbaZA
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MULTIMEDIÁLNÍ 
UMĚLECKÁ TVORBA

I. ROČNÍK II. ROČNÍK III. ROČNÍK

Společné předměty Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk
Dějiny výtvarného umění Dějiny výtvarného umění Dějiny výtvarného umění

Výtvarná příprava Odborná praxe Právnické a podnikatelské minimum

Grafická a fotografická tvorba Grafický design Grafický design Grafický design
Multimediální technologie Programování multimediálních aplikací Seminář k absolventské práci

Základy fotografie Produktová a reklamní fotografie Produktová a reklamní fotografie

Typografie

Audiovizuální tvorba Základy audiovizuální tvorby Audiovizuální tvorba Audiovizuální tvorba
Studijní projekce Seminář k absolventské práci

Základy zvuku a hudby v multimédiích Zvuk a hudba v multimédiích Zvuk a hudba v multimédiích

Základy scénáristiky a dramaturgie Scénáristika a dramaturgie Scénáristika a dramaturgie

Televizní animovaná a výtvarná tvorba

Animovaná tvorba Základy animované tvorby Animovaná tvorba Animovaná tvorba
Studijní ptojekce Seminář k absolventské práci

Scénáristika a dramaturgie Scénáristika a dramaturgie

Zvuk a hudba v multimédiích Zvuk a hudba v multimédiích

Základy 3D modelování a animace Digitální modelování a animace
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Tvoří zkouška z anglického jazyka, teoretická zkouška z odborných 
předmětů (dějiny výtvarného umění a podle zaměření grafický design, 
audiovizuální tvorba nebo animovaná tvorba), absolventská práce a její 
obhajoba. 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA 
Absolventi naleznou uplatnění v profesích:
nzaměření Grafická a fotografická tvorba:
 ngrafik pro média
 nweb designér
 ndesignér výrobků
 nfotograf
 nspecialista pro tvorbu reklamy
  
nzaměření Animovaná tvorba a Audiovizuální tvorba 
 npracovník audiovize
 nmistr zvuku v audiovizi
 nasistent kameramana nebo asistent režie
 nanimátor
Ve: 
 nstudiích 3D grafiky a animace
 ntelevizních a filmových ateliérech 
 nreklamních agenturách, firemních odděleních propagace
 nsoftwarových firmách

nmohou dále pokračovat ve vzdělávání na VŠ , zejména umě- 
leckého zaměření v naší republice i v zahraničí (partnerské 
vztahy jsou vybudovány zejména mezi katedrou animova-
né tvorby FAMU Praha a ateliérem televizní a filmové grafiky 
VŠUP Praha) 

Absolventi jsou rovněž schopni založit vlastní živnost nebo firmu zabý-
vající se multimediální tvorbou.

ABSOLUTORIUM
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Výuka a konzultace ve školních ateliérech
Absolutoria v aule školy
Zuzana Pařízková, absolventská práce
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Soukromá Vyšší odborná škola grafická (VOŠG) je akreditována MŠMT 
v roce 2001. VOŠG sídlí ve vlastní, nově zrekonstruované budově v Dvo-
řákově ulici č. 5. Budova má k dispozici celkem 8 učeben vybavených 
každým rokem modernizovanými audiovizuálními technologiemi. In-
teriéry jsou projektovány tak, aby byla umožněna individuální výuka 
v malých pracovních skupinách. Budova je spojena s ostatními praco-
višti školy optickou sítí a  celá je pokryta bezdrátovým přístupem. Ško-
la má vlastní datové a webové servery. Studenti mají k dispozici pro své 
projekty školní audio-video techniku a specializované ateliéry pro ani-
maci, audiovizi a zvukové nahrávací studio. K relaxaci slouží nově upra-
vená zahrada. V objektu sídlí studijní oddělení VOŠG. 

Pro potřeby VOŠG slouží také aula s trikovým studiem vybaveným blu-
escreenem a velkým projekčním sálem pro prezentace klauzurních 
a absolventských prací.

Výtvarná a řemeslná část výuky probíhá v budově ateliérů střední ško-
ly. Suterén ateliérů je upraven pro výstavní činnost školní galerie Jána 
Šmoka.

Pro plenérové pobyty se využívá školní chata s kapacitou 30 míst v krás-
ném přírodním prostředí nedaleko Jihlavy u vesnice Vysoká.

nAlkay Animation Prague, s.r.o.
nAnima s.r.o. Praha
nMezinárodní festival animovaného filmu Anifilm, Třeboň
nNikon
nEizo
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KONTAKTY

PARTNEŘI ŠKOLY

INFRASTRUKTURA VOŠG

BUDOVA ŠKOLY  
Vyšší odborná škola grafická, s.r.o.
DVOŘÁKOVA 5, 586 01 JIHLAVA
tel./fax: 567 331 431
e-mail: vosg@susg.cz      
web: www.vosg.cz 

TERMÍNY DNÍ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VOŠG 
Vždy v pátek:     
n5. 12. /2014
n13. 2. /2015
n10. 4. /2015
n22. 5. /2015 
Začátky v 10.00 budova Křížová 18 
Navštivte nás osobně ve dnech otevřených dveří nebo na internetu 
(www.vosg.cz), kde si můžete prohlédnout také studentské krátké 
filmy a animace. 

CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT STUDENTŮ? 
Navštivte naše studenty na Facebooku : 
http://www.facebook.com/group.php?gid=55203457057

PROČ STUDOVAT NA VOŠG V JIHLAVĚ
nSpolupráce se špičkovými pracovišti.   
nUplatnění absolventů v oboru studia.   
n15 let tradice ve vzdělávání.     
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ
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Budova VOŠG, Dvořákova 5
Aula, Březinovy Sady 29
Počítačová učebna v budově VOŠG
Zvukové studio v aule
Chata ve Vysoké u Jihlavy
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