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Sídlo VOŠG s ateliéry vy-
bavenými moderní au-

diovizuální technikou pro 
animaci a  audiovizi se zvu-

kovým nahrávacím studiem 
poskytuje svůj azyl studentům 

multimediálních oborů. 

AULA 
TĚLOCVIČNA
BŘEZINOVY SADY 29

BUDOVA VOŠG
DVOŘÁKOVA 5
tel./fax:  567 331 431

V roce 2005 byla zakoupe-
na nová budova v soused-
ství hlavní budovy školy. 

Vznikl zde nový společen-
ský sál, aula VOŠG a tělocvič-

na SUŠG.

TERMÍNY: 
Vždy v pátek:
n9. 9. 2016 
n7. 10. 2016 
n4. 11. 2016 
n2. 12. 2016 
n6. 1. 2017
n10. 2. 2017 
n10. 3. 2017 
n21. 4. 2017 
n12. 5. 2017 
n16. 6. 2017 
n8. 9. 2017

TERMÍN ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK 
n30. 11. 2016

TERMÍN PŘIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK
n3. 1. a 4. 1. 2017 (út, st) 
Přijímací zkouška na naši uměleckou školu nebude z matematiky 
a ostatních technických předmětů, také se z nich nebude maturovat. 
(Viz následné informace o jednotlivých oborech a přijímacím řízení). 

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

SPONZOŘI A DODAVATELÉ

DŮLEŽITÉ TERMÍNYDNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PROGRAM NÁVŠTĚVNÍHO DNE:
Začátek v 10.00 h, hlavní budova školy, Křížová 18:
10.00–11.30 seznámení s programem výuky, 
         učebna č. 2, Křížová 18
11.30–12.00 prohlídka auly s tělocvičnou, 
         Březinovy sady 29
12.00–14.00 prohlídka ateliérů Střední umělecké  
         školy grafické, Dvořákova 12,
         prohlídka budovy Vyšší odborné školy  
         grafické, Dvořákova 5 
nden otevřených dveří obohacený o odpolední program s  mož-
ností konzultací donesených prací a výtvarné průpravy k talentovým 
zkouškám (budova ateliérů Dvořákova 12, 14.00–17.00)
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střední umělecká škola grafická jihlava

Střední umělecká škola grafická se nachází v  krásné 
čtyřpodlažní budově. Zakoupením této budovy 
v  roce 1995 se škola stala plně nezávislou sou-
kromou školou bez pronájmů. V současné 
době jsou již všechny budovy bez hypoték. 
K  vybavení budovy patří osm  učeben teo-
rie, studovna, depozitář, kanceláře, kabi-
nety, sborovna a ostatní sociální zařízení. 
Součástí budovy je i velký park. Vstup 
do školy zajišťuje systém čipových karet, 
které vlastní každý žák. Učebny jsou vy-
baveny kvalitní audio-video technikou, 
propojenou optickými kabely. Školní infor-
mační systém „Katedra“ zajišťuje informova-

nost našich žáků o studiu a to také směrem k rodičům. V roce 2008 byla vybudo-
vána nová specializovaná učebna z důvodu rozšířené výuky cizích jazyků (AJ, NJ, ŠJ 
a FJ). V roce 2011 pak nová učebna počítačů Apple pro výuku písma, fotografie a multi-
médií. K dispozici je všem připojení WIFI. 

Uprostřed krásné přírody v blízkosti obce 
Vysoká, cca 6 km od Jihlavy se nachází 
plenérová chata s rozsáhlým udržovaným 
pozemkem a zastřešenou pergolou. Po 
rekonstrukci vybavení se stala místem pro 

realizaci veškerých školních plenérových aktivit. Naše škola je prakticky jedi-
nou střední a vyšší odbornou školou, která má pro svůj vzdělávací program 
vlastní plenérovou chatu. K dispozici je zde ubytování pro 32 studentů s mo-
derním příslušenstvím, kde škola vedle převahy práce v ploše nabízí zájemcům 
z řad studentů též možnost trojrozměrných realizací v materiále. V letošním roce 
byla dokončena rekonstrukce zateplení budovy spolu s výměnou oken. 

Budova ateliérů byla zakoupena v  roce 1994. 
Má celkem 56 místností. V současné době je 
k dispozici 15 vybavených ateliérů: fotogra-
fie, grafika, litografie, sítotisk, počítačová 
grafika, ateliéry pro kresbu a monumen-
tální 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 upraven ve stylu japonské zahra-
dy. V budově je všem k dispozici bezdrátové připojení na internet pomocí WIFI. 

HLAVNÍ BUDOVA 
ŠKOLY
KŘÍŽOVÁ 18, 
586 01 JIHLAVA
IČO: 253 350 22
č. ú.: 1467319319/0800 
kancelář: 567 310 355,

      567 312 076
fax: 567 312 075 
e-mail: susg@susg.cz
web: www.susg.cz

BUDOVA ATELIÉRŮ
DVOŘÁKOVA 12, 
586 01 JIHLAVA
ústředna: 567 311 398,

 567 330 163

PLENÉROVÁ CHATA
u obce VYSOKÁ 
U JIHLAVY 29
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Hlavní budova na Křížové ulici, interiér chodeb
Hlavní budova na Křížové ulici, slavnostní předání maturitních vysvědčení na školní 

zahradě
Hlavní budova na Křížové ulici, pohled ze zahrady
Sítotisková dílna v budově ateliérů
Litografická dílna v budově ateliérů
Učebna s počítači Apple pro výuku typografie na hlavní budově na Křížové ulici

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 
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, plastiky, navrhování 
a multimédií. Velmi důležité je, aby žák uměl vše zpracovat na počíta-
čích v grafických programech a dokázal tak své dílo dobře a efektivně 
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

MgA. Milan Dušák – ředitel školy. 

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 multi- 
mediální uměleckou tvorbu.
nNadstandardní vybavení školy – budova teorie, ateliéry, jazyková učeb-
na, plenérová chata, vlastní tělocvična, společenská aula, samostatná bu-
dova VOŠ, školní galerie, nadstandardní vybavení PC a Apple. To vše slouží 
k naplňování programu školy.

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.
nSvým zaměřením je škola vhodná pro všechny žáky, kteří mají prob- 
lémy s nehumanitními předměty (matematika, fyzika, chemie apod.). 

PROČ STUDOVAT NA SUŠG A VOŠG V JIHLAVĚ 
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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
Výtvarná 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     

(64 h)

CHARAKTERISTIKA OBORU
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 ře-
meslnou přípravu s nejnovějšími technologickými postupy a umožňuje tak pružně 
reagovat na aktuální trendy a inovace nejenom v  oboru grafického designu, ale  
v celé oblasti vizuálního umění. Vzhledem k  vzrůstajícímu množství zájemců o  vy-
sokoškolské studium je důraz kladen na individuální výtvarný rozvoj, kreativitu 
a odborné dovednosti. Vedle celého spektra technik dvojrozměrné povahy, jako je 
kresba, malba, grafika, fotografie, jsou zařazovány také práce zaměřené na prostoro-
vou tvorbu. Dlouhodobě je naše škola na předním místě mezi renomovanými střed-
ními 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 
 
U tohoto oboru je možno získat stipendium a doložku ke školnému. Podrobnosti na 
návštěvních dnech a ve smlouvě o studiu.

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

**

*
*

**

*

*

**

**

**

OBOR 82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN –

GRAFICKÝ DESIGN

ČTYŘLETÉ STUDIUM ZAKONČENÉ MATURITOU
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Výtvarná cvičení
Juliána Sedláková, 4. r.
Ivan Pecka, 4. r.
Veronika Mandátová, 4. r.
Martin Škrábal, 3. r.
Martin Mlateček, 3. r., oceně-

no v soutěži Figura 2016

Anna Tlačbabová, 2. r.
Olga Pavelková, 2. r.
Olga Pavelková, 3. r.
Michaela Krčková, 3. r.
Jindřiška Jonešová, 4. r., nominace v soutěži 

Mladý obal 2016
Lukáš Caska, 4. r., soutěž Mladý design

8



9

CHARAKTERISTIKA OBORU 
Školní vzdělávací program Klasická umělecká tvorba vychází z původního, dva-
ceti lety praxe ověřeného vzdělávacího programu Propagační výtvarnictví, reali-
zovaného na SUŠ grafické v Jihlavě. Úkolem střední umělecké grafické školy je ne-
jen obecné rozvíjení talentu žáků pro práci výtvarnou a další studium na vysokých 
školách uměleckého směru, ale i rozvoj praktických dovedností a tradičního vý-
tvarného řemesla. Žáci budou vedeni ke kreativnímu myšlení. Zpracováním kon-
krétních, z  praxe vycházejících úkolů a zadání by se měli připravit na různorodost 
výtvarných činností, se kterými se budou setkávat. S tím souvisí i příprava k teore-
ticko-analytické práci, která umožňuje pochopení a omezení daná zadáním úkolu 
dle potřeb zákazníka. Tento fakt odráží úprava učebních osnov předmětů, ale i za-
řazení předmětů nových. K největším změnám došlo v oblasti návrhové a realizační 
tvorby, kde se výuka bude provádět klasickými výtvarnými postupy, naopak teore-
tické předměty, důležité pro prohloubení klíčových kompetencí žáků, zůstanou za-
chovány ve stávající podobě. 
Lépe na sebe navazuje učivo jednotlivých předmětů a užší je zejména propojení  
teoretické a praktické výuky v oblasti technologické a návrhově-realizační.

ZAMĚŘENÍ OBORU     
Výtvarně pojatý Školní vzdělávací program Klasická umělecká tvorba je až do dru-
hého 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 kurá-
torské 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
 
U tohoto oboru je pevně stanovena sleva na výši školného. Podrobnosti na návštěv-
ních dnech a 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
Výtvarná 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           

(64 h)

**

*
*

*

*

**

**

**

**

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

OBOR 82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN –

KLASICKÁ UMĚLECKÁ TVORBA

ČTYŘLETÉ STUDIUM ZAKONČENÉ MATURITOU
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Výtvarná cvičení, sochařský ateliér
Juliána Sedláková, 3. r.
Jindřiška Jonešová, 3. r.
Pavel Kytner, 3. r.
Klára Majorová, 2. r.
Luisa Stormová, 2. r.
Marie Lavrjuk, 2. r.
Karolína Kulhavá, 2. r.
Eliška Mátlová, 2. r.
Eliška Mátlová, 2. r.
Klára Majorová, 2. r.
Jantra Šímová, 2. r.
Lukáš Brdár, 3. r.
Jakub Kříž, 2. r.
Kateřina Dvořáková, 4. r.
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CHARAKTERISTIKA OBORU
Na rozvoj počítačové grafiky, počítačového modelování a animace, tvorbu animova-
ných počítačových her a simulací reaguje SUŠG v Jihlavě přípravou nového Školní-
ho vzdělávacího programu tak, aby odpovídal současným potřebám stále dynamič-
tějšího společenského i technologického vývoje. Vzniká tak na středoškolské úrovni 
úplně nový studijní obor Animace a Game Art.
Vzdělávací program Animace a Game Art využívá pro animaci jak klasických výtvar-
ných technik, tak rozvíjí vzdělávání založené na nových technologiích a s nimi sou-
visejících technických a uměleckých postupech, které vedou absolventa k tvůrčí  
samostatnosti, kreativitě a dobrému uplatnění na současném trhu práce. 
Absolventi denní formy vzdělávacího programu Animace a Game Art mají potřebné 
vědomosti a dovednosti, které jim umožňují samostatně pracovat v oblasti výtvarné 
přípravy a realizace animovaných filmů a počítačových her a případně pokračovat 
ve studiích na vyšším typu škol. Absolventi jsou zejména připraveni k pokračování 
ve studiu na Vyšší odborné škole grafické v Jihlavě, kde díky propojení učebních  
osnov mohou být přijati rovnou do druhého ročníku.

ZAMĚŘENÍ OBORU 
nkreslená a loutková animace 
npočítačové modelování a animace
ndigitální a klasická fotografie  
ngrafický design
nzvuková tvorba, práce v nahrávacím studiu  
ntvorba jednoduchých počítačových her 
npříprava na vysoké školy umělecky a humanitně zaměřené  

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
nvýtvarník animovaného filmu
nanimátor
ngame artist (navrhování herní grafiky)
nvýtvarník, grafik reklamních agentur nebo podnikových propagačních oddělení 
ndesignér, modelář ve vývojových odděleních podniků 
nučitel v mimoškolních uměleckých zařízeních
ndalší studium na vyšších nebo vysokých školách uměleckého zaměření.

U tohoto oboru je možno získat stipendium a doložku ke školnému. Podrobnosti na 
návštěvních dnech a ve smlouvě o studiu.

nNataša Boháčková 
Při studiích spolupracovala se Studiem 
Jiřího Trnky, kde se seznámila s loutko-
vou, poloreliéfní a ploškovou animací. 
Po maturitě nastoupila do studia kresle-
ného filmu Bratři v  triku, kde pracovala 
jako animátorka a režisérka. V  posled-
ních letech působila jako režisér ve stu-
diu Anima s. r. o. a v Grafickém studiu ČT 

(večerníčky), také jako šéfanimátor a layoutista na volné noze pro stu-
dio Animax (spolupráce s anglickým studiem King Rolo a francouzským 
producentem celovečerního filmu Cesta do středu země) a GUD s. r. o. 
(seriál a celovečerní film pro Německo).
nRežie:
„Rozum v hrsti”; „O hrnci, který rád vařil rajskou omáčku” (Cena za de-
but – filmový festival Zlín); „Cesty formana Šejtročka”, seriál ČT; „Dva ve 
fraku”, seriál ČT; „O kohútikovi a sliepočke”, seriál Slovenská televízia; „My 
tři braši od muziky”, seriál ČT; „Lískulka”, koprodukce Fedor Gál – Krátký 
film; „Pigman”, společnost Rabbits Movie; „Čtyři uši na mezi”, seriál ČT; 
„Kočka Linda, poklad rodiny”, seriál ČT.

nBc. Cecilie Dvořáková 
Po zakončení studií nastoupila do stu-
dia kresleného filmu Bratři v triku, kde 
pracovala jako animátorka a režisérka. 
V posledních letech působila jako reži-
sér v Grafickém studiu ČT (večerníčky) 
a jako animátorka na volné noze pro stu-
dio Animax (spolupráce s anglickým stu-
diem King Rolo) a jako layoutista ve stu-

diu GUD s. r. o. (seriál a celovečerní film pro Německo), 3D animaci na 
seriálu „Pakárna” pro studio Alkay.
nRežie:
„Potkal potkan potkana”; „Zvěřinec"; „O kropenaté slepičce”; „Biochemie 
v lékařství”; „Mach a Šebestová na prázdninách”, seriál ČT (TV cena Elsa); 
„Mach a Šebestová na cestách”, seriál ČT; „Žofka a spol.”, seriál ČT; „Žofka, 
ředitelka ZOO”, seriál ČT.

Obě při animaci spolupracovaly s  Jiřím Brdečkou, Zdeňkem Milerem, 
Lubošem Benešem, Stanislavem Látalem, Jaroslavem Doubravou, Adol-
fem Bornem, Milošem Macourkem, Václavem Bedřichem, Jiřím Kubíč-
kem a dalšími tvůrci animovaných filmů.
Nyní vyučují klasické animační technologie a základy animované tvorby 
na VOŠG a SUŠG Jihlava.

UČITELÉ KLASICKÉ ANIMOVANÉ TVORBY

ŠVP GRAFICKÝ DESIGN – ANIMACE A GAME ART  
FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: DENNÍ         Platnost od 1. 9. 2015

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      1    3    2      6
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    4    4    3    2      13
Figurální kresba    1    2    2    0      5
Technické kreslení    1    1    0    0      2
Grafický design    0    4    3    3     10
Typografie    3    2    1    0      6
Zvuk a hudba v multimédiích    2    2    0    2      6
Fotografie    2    2    2    2      8
Animovaná tvorba    4    4    4    4     16
Celková týdenní hodinová dotace:   39   40   36   33    148
Odborná praxe  2 týdny
Fotografická cvičení   16   16   16    16  8 dnů     

(64 h)

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

**

*
*

*

*

**

*

OBOR 82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN –

ANIMACE A GAME ART

ČTYŘLETÉ STUDIUM ZAKONČENÉ MATURITOU

4
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Ateliér animace, plošková animace
Ateliér animace, loutková animace
Jan Trnka, 2. r., klauzurní práce 
Jan Trnka, 2. r., klauzurní práce
Jana Vařečková, 2. r., klauzurní práce
Jana Vařečková, 2. r., klauzurní práce
Tereza Buštová, 2. r., klauzurní práce
David Storm, 4. r.
Hlavička k loutce, modurit

5

7

9

6 8

8
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CHARAKTERISTIKA OBORU 
Nové možnosti a snadná dostupnost moderní digitální fotografické techniky přita-
hují stále více zájemců o studium fotografie a navazujících audiovizuálních oborů, 
jako video, film nebo např. televizní a filmová grafika. 
Na rostoucí zájem žáků reaguje škola přípravou Školní vzdělávací program Fotogra-
fická a filmová tvorba, který redukuje na nezbytnou míru základy klasických výtvar-
ných technik a naopak přidává a rozvíjí vzdělávání založené na počítačové grafice, 
fotografii, filmu a filmové grafice a s nimi souvisejícími technickými a uměleckými 
postupy, které vedou absolventa k tvůrčí samostatnosti, kreativitě a dobrému uplat-
nění na současném trhu práce. 
Absolventi denní formy vzdělávacího programu Fotografická a filmová tvorba mají 
potřebné vědomosti a dovednosti, které jim umožňují samostatně pracovat v oblas-
ti reklamní, produktové a umělecké fotografie, přípravy a realizace filmových repor-
táží a propagačních videí. Jsou seznámeni se základy hraného filmu a jeho jednot-
livými profesemi, zejména však jsou schopni zpracovat televizní a filmovou grafiku, 
titulky. Mohou také pokračovat ve studiích na vyšším typu škol. Absolventi jsou  
zejména připraveni k pokračování ve studiu na Vyšší odborné škole grafické v Jihla-
vě, kde díky propojení učebních osnov mohou být přijati rovnou do druhého roční-
ku.

ZAMĚŘENÍ OBORU      
nreklamní, produktová a umělecká fotografie 
npříprava a realizace filmových reportáží  
npropagační video 
ntelevizní a filmová grafika 
ngrafický design 
nzvuková tvorba, práce v nahrávacím studiu 
n příprava na vysoké školy umělecky a humanitně zaměřené

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA 
nfotograf 
ntelevizní a filmový grafik
npracovník audiovize
nasistent kameramana, režie
nvýtvarník, grafický designér reklamních agentur nebo podnikových propagač-
ních oddělení 
nučitel v mimoškolních uměleckých zařízeních 
ndalší studium na vyšších nebo vysokých školách uměleckého zaměření  
 
U tohoto oboru je možno získat stipendium a doložku ke školnému. Podrobnosti na 
návštěvních dnech a ve smlouvě o studiu.

ŠVP  GRAFICKÝ DESIGN – FOTOGRAFICKÁ A FILMOVÁ TVORBA  
FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: DENNÍ        Platnost od 1. 9. 2015

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
Scénáristika a dramaturgie    0    1    3    2      6
Počítačová grafika    2    3    2    2      9
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    3    3     10
Typografie    3    2    1    0      6
Zvuk a hudba v multimédiích    2    2    0    2      6
Fotografie    2    2    2    2      8
Fotografická tvorba    4    4    4    4    16
Audiovizuální tvorba    2    2    4    2    10 
Celková týdenní hodinová dotace:   40   40   35   33    148
Odborná praxe  2 týdny

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

**

*
*

**

**
**

*

*

OBOR 82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN –

FOTOGRAFICKÁ A FILMOVÁ 
TVORBA
ČTYŘLETÉ STUDIUM ZAKONČENÉ MATURITOU
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10
11
12
13

Fotografická cvičení, fotografický ateliér
Jana Švehlíková, 3. r.
Jarmila Milerová, 1. r.
Fotografická cvičení, fotografický ateliér
Kristýna Schneiderová, 1. r.
Helena Přívozníková, 2. r.
Kateřina Schulzová, 2. r.
Kristýna Svobodová, 3. r.
Radka Blahušová, 4. r.
David Storm, 4. r.
Ivana Mrázková, 2. r.
Daniela Cinková, 3. r.
Lucie Koubíková, 4. r.
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ZOOART 
Naši studenti také při pravidelných akcích „Zooart“ vytvářejí sochy pří-
mo 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.

PROJEKTY
Škola podporuje i rozsáhlé projekty svých výtvarných pedagogů. Po re-
liéfu Zlaté oči, který je vytesán v žulové stěně zatopeného lomu Střel-
nice a pamětní desce herce Pavla Landovského, následoval monument 
„Hlava XXII“ u Lipnice nad Sázavou. Jedná se o geneticky upravený por-
trét Jaroslava Haška (více na www.ucho.hyperlinx.cz). V tomto školním 
roce byl odhalen památník „Klíče“ v Jihlavě. Autorem všech prací je Ra-
domír Dvořák.

V průběhu školního roku jsou do programu školy zařazovány plenéry, 
jejichž náplní je prohloubit praxi jednotlivých oborů. U prvních roční-
ků slouží zejména k rychlejšímu vzájemnému poznání studentů a uči-
telů po nástupu ke studiu, ve druhém a třetím ročníku ke zdokonalení 
exteriérové tvorby v oblasti kresby, malby, fotografie, atd. Organizují se 
jako týdenní soustředění jednotlivých tříd. Pravidelný týdenní sochař-
ský plenér pořádaný na konci letních prázdnin patří mezi volitelné akti-
vity. Místem konání pro veškeré plenérové pobyty je školní chata ve Vy-
soké u Jihlavy.

PLENÉRY
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-

GALERIE JÁNA ŠMOKA

1

3

1
2
3
4

Plenéry ve Vysoké u Jihlavy
„Zooart” v prostorách jihlavské ZOO
Školní galerie Jána Šmoka, záběry z vernisáže
Radomír Dvořák: „Klíče“, památník 17. listopadu v Jihlavě; žula, nerez ocel

3

4

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.

CESTY ZA POZNÁNÍM
Pro zajištění kontaktu s výtvarným děním jsou v programu školy zařazeny 
návštěvy výstav a galerií kromě Jihlavy ještě v Praze, Brně, Vídni aj. Dále 
se každý rok organizují zájezdy po historických památkách.
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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 Letní 
výtvarnou akademii, případně Dálkovou uměleckou akademii pořáda-
nou naší školou (viz další informace).
Přihlášku ke studiu posílá žák (uchazeč) nebo zákonný zástupce žáka 
přímo řediteli SUŠG do 30. listopadu 2016. Ve výjimečných případech 
(po dohodě se SUŠG) do 15. prosince 2016. 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 bu-
deme informovat o průběhu a podmínkách přijímacího řízení.
Přijímací zkouška trvá jeden den. Uchazeč si předem připraví soubor 
své dosavadní tvorby, který přiveze s  sebou k  talentovým zkouškám. 
Týž den si soubor také odveze.      
Pro obor Grafický design a Klasická umělecká tvorba bude soubor ob-
sahovat min. 20 vlastních prací (bez omezení tématu) klasické techniky 
– malba, kresba, grafika, plastika, fotografie, apod. 
Pro  zaměření Animace a Game Art a Fotografická a filmová tvorba to 
mohou být například fotografie, filmové klipy, návrhy webových strá-
nek, flashové animace nebo rozkreslení příběhu do obrázkového scé-
náře. Multimediální práce přinese na označených CD, DVD nebo na  
flashových pamětech ve standardních formátech. 

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 a Klasická umělecká tvorba to jsou 
témata:         nkresba – hlava
        nkresba – předmět
        nmalba – téma se mění  
Pro zaměření Animace a Game Art a Fotografická a filmová tvorba je 
kreslený příběh.  

TERMÍN KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK: 
n3. 1. a 4. 1. 2017 (út, st)

VÍCE INFORMACÍ: 
tel. č. 567 310 355, 567 312 076
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 řemeslu 
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 2016 do ledna 2017 absolvovat přípravu na talentové 
zkoušky SUŠG. Zájemce se každou sobotu pod vedením našich výtvar-
níků důkladně připravuje k  talentovým zkouškám. Pokud tuto přípra-
vu 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.

VÍCE INFORMACÍ: 
tel.: 567 310 355, 567 312 076 
susg@susg.cz 

Tento rok jsme pro nové uchazeče připravili dva konzultační dny s mož-
ností výtvarné průpravy k talentovým zkouškám. S našimi pedagogy 
můžete konzultovat domácí práce, inspirovat se a tvořit. 
V rámci návštěvního dne si uchazeči prohlédnou celou školu včetně bu-
dovy ateliérů s pracemi našich studentů. Odpoledne pak bude vyhraze-
no pro možnost vyzkoušet si různé výtvarné techniky, v případě zájmu 
také kresbu či malbu dle zadání talentové zkoušky nebo konzultaci do-
nesených prací. K  dispozici vám budou zkušení pedagogové jednotli-
vých oborů. 

TERMÍN KONZULTAČNÍCH DNŮ:
n7. 10. 2016 (pá)
n4. 11. 2016 (pá)
(budova ateliérů Dvořákova 12, od 14.00 cca do 17.00)

VÍCE INFORMACÍ: 
tel.: 567 310 355, 567 312 076 
susg@susg.cz 

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

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

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

DOMOV MLÁDEŽE ŽIŽKOVA 58 
nžáci jsou ubytováni po 3–4 na pokoji
ncena za ubytování: 950 Kč měsíčně
ncena celodenní stravy: 69 Kč
Bližší informace: 567 304 641, www.dmjihlava.cz

2 3

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
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Přípravný nultý ročník při kurzech DUA 
Domov mládeže Žižkova ulice
Domov mládeže ulice Karolíny Světlé

následující dvoustrana:
Poloreliéfní animace
Kreslená animace
Loutková animace
3D modeling 
Kurzy LVA na školní chatě ve Vysoké u Jihlavy 
Kurzy LVA na školní chatě ve Vysoké u Jihlavy
Eva Horňáková, závěrečná práce DUA
Sobotní kurzy DUA

ŽÁKŮM SUŠG JE POSKYTNUTO UBYTOVÁNÍ VE DVOU DOMOVECH MLÁDEŽE:

TALENTOVÉ ZKOUŠKY NANEČISTO PŘÍPRAVNÝ NULTÝ ROČNÍK



KURZY POŘÁDANÉ 
VOŠG a SUŠG 

TÝDENNÍ KURZ ANIMACE
Pro začátečníky připravujeme:
nKlasická animace:
 nkreslená
 nplošková
 npoloreliéfní
 nplastelínová
 nloutková
Prostřednictvím praktických animačních cvičení se v tomto kurzu seznámíte se zá-
kladními principy pohybu a se základními pravidly pro tvorbu scénáře animované-
ho filmu. 
nZáklady 3D modelingu a animace: 
 nprogram Autodesk Maya (modelování objektů, základy 
     animace a časování)
 nprincipy 3D grafiky 

Pro mírně pokročilé připravujeme: 
nKlasická animace: 
 ntvorba vlastního scénáře na krátký film či etudu
 ntvorbu a realizace vlastního výtvarného návrhu
Výsledkem by měla být pilotní ukázka animace z vlastního autorského filmu, výtvar-
ná dokumentace a scénář. Výuku vede Nataša Boháčková.
nKurz základů 3D modelingu a animace:
 nAutodesk Maya
 nmodelování objektů, svícení scény, rendering 
 ntvorba vlastního scénáře
 nzákladní způsob animace a časování (doporučujeme kombinovat se zá-
kladním kurzem klasické animace. Kurz vede Tomáš Jankó, DiS.

TÝDENNÍ KURZ GRAFICKÉHO DESIGNU
Kurz počítačové grafiky a zásady práce s programy:
nAdobe Photoshop
nAdobe Illustrator
nAdobe InDesign 
Kurz v rozsahu 56 hodin má charakter týdenní školy a je určen pro učitele a studen-
ty výtvarných oborů, další vzdělávání zaměstnanců grafických studií a pro ty, co mají 
zájem rozšířit své znalosti. Kurz vede Bc. Klára Vernerová.

 

TÝDENNÍ KURZ AUDIOVIZE 
Kurz je zaměřen na práci s:
nvideokamerou
nstřihem
npostprodukčními efekty
nexportování a prezentace hotového díla
Editovacími programy:
nAdobe Premiere 
nAdobe AfterEffects
Kurz v  rozsahu 40 hodin má charakter týdenní školy a je určen pro všechny, kteří 
vlastní videokameru nebo fotoaparát s možností natáčení videa a mají zájem rozšířit 
své znalosti. Vedoucí kurzu je MgA. Zdeněk Durdil.

MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ: 
Budova VOŠG, Dvořákova 5
Termín: srpen 2017

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠKY KE STAŽENÍ:
www.susg.cz
www.vosg.cz

TÝDENNÍ LETNÍ VÝTVARNÁ AKADEMIE (LVA) 

Na naší škole chce v poslední době studovat více studentů, kteří však nemají ani 
základní výtvarnou přípravu. Zejména pro tyto budoucí studenty, ale i pro všechny 
ostatní, kteří mají zájem začít umělecky 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 výtvar-
ném projevu
nVýuka probíhá v těchto oborech:
 nzáklady kresebného a malířského vyjadřování
 nzáklady perspektivního zobrazování
 nzáklady kompozičního řešení obrazu 
 nkresba a malba v plenéru
 nkresba a malba zátiší
 nkresba a malba portrétu 

MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ: 
plenérová chata (viz www.susg.cz > budovy školy > chata Vysoká)
Termín: 3. 7.–7. 7. 2017

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 (všechny studijní obory) v následujícím školním roce. Náklady na letní vý-
tvarnou akademii jim budou odečteny ze školného (mimo stravy). Využijte tuto vý-
jimečnou nabídku bezplatné přípravy na naši školu, spojenou s  pobytem v  krás-
ném 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 výtvarné-
ho zaměření vytvořené skupiny zvlášť. 

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠKY KE STAŽENÍ:
www.susg.cz 
V průběhu měsíce června 2017 vám 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.

DÁLKOVÁ UMĚLECKÁ AKADEMIE (DUA)
Dálková umělecká akademie s  profesionální výukou v  moderních školních ate-
liérech 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 specializovaně připravit stu-
denty pro vlastní tvorbu, napomoci při rekvalifikaci a zvýšení kvalifikace ve stáva-
jícím pracovním poměru a  připravit studenty z  jiných středních škol k  případné-
mu studiu na vysokých školách (pedagogických, uměleckých apod.). Dále připravit 
žáky základních škol k talentovým zkouškám na naši SUŠG, tzv. přípravný nultý roč-
ník.  
Studium je semestrální, školné se platí dopředu na celý semestr (semestr = 5 měsí-
ců). Škola zajistí kvalitní výuku dle rámcových učebních osnov stanovených Dálko-
vou uměleckou akademií. Celé studium je čtyřleté, pátým rokem je zakončeno zá-
věrečnou obhajobou uměleckého díla a diplomem Dálkové umělecké akademie.

nVýuka probíhá v těchto oborech:
 nKresba (1.−2. semestr)
 nKombinované studium (kresba, malba, grafika; 3.−8. semestr) 

ZAČÁTKY SEMESTRŮ: 
září, únor nebo při náhradní skupině i  během školního roku. Podrobnosti při infor-
mační konzultaci, ke které vás pozveme písemně. Na DUA jsou studenti přijímáni-
bez přijímacích zkoušek. 

MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ:
Budova ateliérů SUŠG, Dvořákova 12, každý týden v sobotu od 9.00 do15.00 h

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠKY KE STAŽENÍ:
www.susg.cz
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prijmeni@susg.cz

Anna Mimrová, Pelhřimov
Simona Řehořková, Jihlava
Kristýna Schneiderová, Jihlava
David Slanař, Havlíčkův Brod
Vít Šiška, Pelhřimov
Lucie Šulistová, České Budějovice 
Natálie Tlustošová, Žďár nad Sázavou
Simona Žampachová, Chrudim  

3.A, GD – GD, GD – KUT, GD – MUT
Timotei Bernard, Znojmo
Dominika Breklerová, Prachatice 
Tereza Buštová, Jihlava
Nicole Eberhartová, České Budějovice 
Rebeka Gachi, Žďár nad Sázavou 
Šárka Kopecká, Havlíčkův Brod
Karolína Kulhavá, Břeclav
Marie Lavrjuk, Písek 
Tadeáš Lenc, Žďár nad Sázavou
Klára Majorová, Havlíčkův Brod
Eliška Mátlová, Jihlava
Jarmila Milerová, Most
Sabina Minářová, Jindřichův Hradec
Ivana Musiolová, Přerov 
Dominik Neumann, Jihlava 
Tereza Pecháčková, Chrudim 
Zdeněk Podaný, Znojmo 
Kristýna Popílková, Chrudim 
Helena Přívozníková, Tábor
Markéta Rázlová, Havlíčkův Brod
Kateřina Schulzová, Jihlava 
Hana Skálová, Pelhřimov
Barbora Stenglová, Jihlava
Luisa Stormová, Jihlava 
Jan Strojek, Jindřichův Hradec
Jantra Šímová, Pelhřimov
Kristýna Šostaričová, Chrudim
Adéla Štěpánová, Jihlava 
Anna Tlačbabová, Jihlava
Jan Trnka, Jihlava 
Veronika Uherková, Uherské Hradiště
Jana Vařečková, Chrudim
Veronika Vohralíková, Jihlava

4.A, GD – GD
Dominika Bícová, Kolín
Daniela Cinková, Ústí nad Orlicí
Gabriela Dufková, Žďár nad Sázavou
Martin Hrbáček, Děčín
Kateřina Junová, Žďár nad Sázavou
Adéla Kinclová, Jihlava
Michaela Krčková, Třebíč
Jakub Kříž, Znojmo
Pavel Kytner, Karviná
Veronika Nováková, Praha
Eliška Pacltová, Tábor
Olga Pavelková, Žďár nad Sázavou
Barbora Slepicová, Jihlava
Andrea Šedová, Rychnov nad Kněžnou  
Sabrina Šimonová, Třebíč
Martin Škrabal, Pelhřimov
Aneta Šmídová, Rychnov nad Kněžnou
Barbora Šmolová, Česká Lípa
Jan Tuček, Třebíč

4.B, GD – MUT
Vojtěch Cafourek, Třebíč
David Dostál, Svitavy
Anna Fatrdlová, Jihlava
Christine Hojsáková, Tábor
Kateřina Chalupová, Jihlava
Jan Jaroš, Jihlava
Tereza Kliglová, Brno
Ondřej Kopáček, Žďár nad Sázavou
Vojtěch Kopřiva, Jihlava
Gabriela Kozumplíková, Hodonín
Michelle Kuglerová, Jihlava
Olga Pavlišová, Pelhřimov
Julian DeAndré Robinson, Štoky
Jakub Rohan, Vsetín
Kristýna Sedláčková, Břeclav
Kristýna Svobodová, Most
Andrea Synková, Zlín
Patrik Tomašovský, Opava
Patrik Trachtulec, Hodonín
Jan Vácha, Havlíčkův Brod
Daniela Valoušková, Český Krumlov
Hedvika Vighová, Chrudim
Šimon Zabilka, Pelhřimov
Jindřich Zvolánek, Chrudim   

STUDENTI SUŠG
1. A GD – GD, GD – KUT
Eva Abelová, Sezemice
Monika Blahoudková, Budkov
Radka Dočekalová, Přibyslav
Martin Dvořáček, Letovice
Erika Dvořáková, Jevišovice
Anna Fialová, Dobříkovice
Hana Jarošová, Jamné
Anna Jílková, Nosislav
Natálie Jílková, Pomezí
Amálie Jochmanová, Rebešovice
Richard Jonáš, Brtnice
Simona Kališová, Nové Město na Moravě
Veronika Kotíková, Březí nad Oslavou
Le Phan Hang Nga, Františkovy Lázně
Anna Lorencová, Jindřichův Hradec 
Lucie Makovičková, Pelhřimov
Romana Matrasová, Skuteč
Oldřiška Mikšová, Bystřice nad Pernštejnem
Alena Nixová, Nová Říše
Lada Nováková, Pardubice
Tereza Petrášová, Hradec Králové
David Pražák, Lísek
Nikola Špejtková, Velký Beranov
Daniela Vaňková, Golčův Jeníkov
Kateřina Vlková, Břehy
Zuzana Wiesnerová, Jihlava

1.B, GD – MUT
Eliška Borová, Letohrad
Ludmila Cimbůrková, Kamenice nad Lipou
Matyáš Čepelák, Zubčice
Václav Čudka, Třebíč
Denis Ferenc, Jemnice
Adam Havlíček, Brno
Natálie Havlíčková, Polná
Matyáš Janíček, Nová Bystřice
Agáta Křenková, Pelhřimov
Natálie Kučírková, Jihlava
Filip Moravec, Štoky
Jakub Musil, Jihlava
Denis Nováček, Jihlava
Matěj Obršlik, Jihlava
Barbora Pánková, Jihlava
Barbora Paprskářová, Odry
Marie Pekárková, Praha 
Nikola Puchýřova, Jihlava
Nelly Robková, Dvůr Králové nad Labem
Kateřina Salátová, Jihlava
Oliver Stejskal, Moravské Budějovice
Martin Tomaštík, Znojmo
Ondřej Veroněk, Humpolec
Barbora Volková, Sedlec

2.A, GD – GD, GD – KUT
Adam Bína, Dušejov
Kateřina Bukáčková, Chrudim
Anna Daňková, Čáslav
Kristýna Grygarová, Jablonec nad Nisou
Kristýna Haladová, Jindřichův Hradec
Anežka Hlinková, Třeboň
Anna Horáčková, Dvůr Králové nad Labem
Andrea Horynová, Vyšehněvice
Martin Jech, Dobruška
Simona Kameníková, Rantířov
Adéla Kantorová, Jihlava
Camilla Králová, Havlíčkův Brod
Adéla Křepinská, Kostelec nad Orlicí
Sára Nikolina Libšová, Kouřim
Simona Lovětínská, Dačice
Lenka Ošmerová, Čechočovice
Adéla Pokorná, Soběslav
Jan Rejholec, Vítězov
Ondřej Rokos, Pacov
Kateřina Rybenská, Chrudim
Eliška Suldovská, Pchery
Erika Šibravová, Horka
Eliška Školníková, Dvůr Králové nad Labem
Alžběta Tušicová, Sobětuchy
Tereza Valachová, Ústí nad Labem
Vojtěch Vindyš, Chrudim
Jakub Vostál, Stonařov
Lucie Žáková, Herálec 

2.B, GD – MUT
Nikola Abdallahová, Pelhřimov
Lucie Bezoušková, Havlíčkův Brod
Filip Byrtus, Třebíč
Natálie Cerhánová, Pelhřimov
Zuzana Dlouhá, Kolín
Tadeáš Halata, Blansko
Stanislav Kokrda, Havlíčkův Brod
Eliška Kynosová, Hradec Králové
Kevin Mayer, České Budějovice

ZAMĚSTNANCI A UČITELÉ SUŠG
VEDENÍ ŠKOLY:      
MgA. Milan Dušák......................................ředitel školy, zřizovatel, jednatel
Eva Hofmanová...........................................zástupce ředitele, teoretické   
                   předměty
MgA. Alice Waisserová..............................zástupce ředitele, ateliéry
Alena Budayová..........................................zástupce ředitele, ekonomka

UČITELÉ VŠEOBECNÝCH PŘEDMĚTŮ:
Ing. Ivana Bambulová................................Ekonomika   
Mgr. Lubomír Bukáček...............................Český jazyk a literatura, Občanská  
                   nauka
Mgr. Zdeněk Florián..................................Technické kreslení, Fyzika               
RNDr. Jiří Hiess.............................................Matematika
Mgr. Lenka Jakoubková.............................Dějepis, Dějiny výtvarné kultury,
                   Úvod do estetiky
Mgr. Miluše Jehličková.............................Český jazyk a literatura
Mgr. Jaroslav Kuřítko.................................Tělesná výchova
Ing. Zdenka Kuřítková...............................Anglický jazyk, Chemie, Ekologie
Mgr. Jan Trdý.................................................Dějiny výtvarné kultury
Mgr. Jitka Voříšková...................................Anglický jazyk, Španělský jazyk

UČITELÉ PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ:
Nataša Boháčková......................................Animovaná tvorba
Lenka Cardová.............................................Počítačová grafika
Ing. Martin Došek .......................................Počítačová grafika
PaedDr. Radomír Dvořák..........................Výtvarná cvičení   
Bc. Dvořáková Cecilie...............................Animovaná tvorba
MgA. Jiří Ernest...........................................Fotografie 
Eva Hofmanová...........................................Fotografie 
Mgr. Ivan Holub..........................................Audiovizuální tvorba
Mgr. Kateřina Hrubá...................................Počítačová grafika, Grafický design
Tomáš Jankó, Dis........................................Animační tvorba
MgA. Martin Kolář......................................Scénáristika a dramaturgie
MgA. Matěj Kolář........................................Zvuk a hudba v multimédiích
MgA. Jan Moravec.....................................Propagační grafika, Technologie
MgA. Marie Musilová ...............................Technologie, Výtvarná cvičení,  
                   Typografie
MgA. Ivo Návrat..........................................Výtvarná příprava
MgA. Zuzana Požárová.............................Výtvarná příprava, Grafický design
Mgr. Jiří Raiterman....................................Výtvarná příprava
MgA. Ilona Staňková..................................Grafický design, Typografie
Mgr. et MgA. Jana Šašková......................Fotografická cvičení
akad. mal. Jana Šimáčková.....................Figurální kreslení, Technologie  
Mgr. Jan Trdý.................................................Figurální kreslení
MgA. Alice Waisserová.............................Výtvarná příprava, Výtvarná   
                   cvičení
Mgr. Michaela Zeinerová- 
-Brachtlová Ph. D..........................................Fotografická cvičení

HOSPODÁŘŠTÍ PRACOVNÍCI:
Alena Budayová..........................................ekonomka
Taťána Přibylová..........................................mzdy, studijní oddělení
Denisa Moravcová......................................pracovník studovny, galerie 
Vladislava Havelková.................................správce, chata ve Vysoké u Jihlavy
Jiří Moravec...................................................správce, hlavní budova, aula
Stanislav Rýpal.............................................správce, ateliéry, VOŠG
Miloslava Vyhlídalová................................sítotisk, sérigrafie
Mária Kočová...............................................úklid
Marcela Komrsová.....................................úklid
Marie Kůsová...............................................úklid
Milena Nováková.......................................úklid
Eva Tůmová..................................................úklid
Božena Valenová........................................úklid

KONTAKT NA JEDNOTLIVÉ UČITELE:

4. 3. (so)  nzahájení výuky Dálkové umělecké akademie, 
semestr kresba, kombinované studium, závěrečná 
diplomová práce (po ukončení 8. semestru)

10. 3. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce 
začíná přesně v 10.00 h na Křížové 18

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

a následuje umělecká rada (účast všech pedagogů 
nutná) 

7. 4. (pá)   nnkonzultační den pro rodiče žáků 1.– 4. ročníku 
11.00–14.00 h budova Křížová 18

13. 4. a 14. 4. (čt, pá)nvelikonoční prázdniny 
14. 4. (pá)   nstátní svátek 
17. 4. (po)   nvelikonoční svátek 
21. 4. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začí-

ná přesně v 10.00 h na Křížové 18
27. 4. (čt)  npedagogická rada pro 4. ročník 12.30 h
od 2. 5. (út)  nnmaturitní zkoušky 4.A, 4.B. Obhajoba závěreč-

né diplomové práce na Dálkové umělecké akademii
květen  nAnifest; účast SUŠG a VOŠG 
12. 5. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začí-

ná přesně v 10.00 h na Křížové 18
květen–červen  nmalířský plenér pro 2. a 3. ročníky, chata ve
(po–pá)  Vysoké u Jihlavy
červen   ntématický zájezd po historických památkách pro 

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

do 9. 6. (pá)  nklauzury; termín odevzdání prací všech žáků 
16. 6. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začí-

ná přesně v 10.00 h na Křížové 18
22. 6. (čt)  nporada vedení 12.00 h, pedagogická rada 13.30 h 

a následuje umělecká rada. Účast všech pedagogů 
nutná.

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

slavnost, chata ve Vysoké u Jihlavy
1. 7.–1. 9. (so–pá ) nhlavní prázdniny (žáci)
3. 7.–7. 7. (po–pá) nLetní výtvarná akademie – chata ve Vysoké u Jih-

lavy
srpen 2017  ntýdenní letní specializované kurzy
28. 8. (po)  nnástup pedagogů do školy, porada vedení 9.30 h, 

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

3. 9. (ne)  nnzahájení školního roku 2017/2018, vernisáž ve 
škole Křížová 18 a výstava prací žáků v galerii  
J. Šmoka, Dvořákova 12 

4. 9. (po)  nprvní vyučovací den ve školním roce 2017/2018
8. 9. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce 

začíná přesně v 10.00 h na Křížové 18

31. 8. 2016 (st)       nnslavnostní 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. (čt)  nprvní vyučovací den
5.9.–9. 9. (po–pá) nmalířský plenér 1. ročník, chata ve Vysoké u Jihla-

vy
9. 9. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začíná 

přesně v 10.00 h na Křížové 18
10. 9. (so)  nzahájení výuky Dálkové umělecké akademie, 

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

12.9.–16. 9. (po–pá) nmalířský plenér 1. ročník, chata ve Vysoké
28. 9. (st)  nstátní svátek
7. 10. (pá)  nnden otevřených dveří pro všechny zájemce 

začíná přesně v 10.00 h na Křížové 18, následují 
talentové zkoušky nanečisto 14.00–17.00

26.10. a 27.10. (st, čt)npodzimní prázdniny 
28. 10. (pá)  nstátní svátek
4. 11. (pá)  nnden otevřených dveří pro všechny zájemce 

začíná přesně v 10.00 h na Křížové 18, následují 
talentové zkoušky nanečisto 14.00–17.00

8. 11. (út)  nporada vedení 12.00 h, pedagogická rada 13.30 h 
a následuje umělecká rada (účast všech pedagogů 
nutná) 

17. 11. (čt)  nstátní svátek 
25. 11. (pá)  nnkonzultační den pro rodiče žáků 1.– 4. ročníků 

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

přesně v 10.00 h na Křížové 18
22. 12. (čt)  nkonec vyučování – 10.30 h
23. 12.–2. 1. 2017 nvánoční prázdniny (žáci)
3. 1. 2017 (út)  nzačátek výuky v 8.00 h
3. 1. a 4. 1. (út, st) npřijímací talentové zkoušky na SUŠG
6. 1. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začíná 

přesně v 10.00 h na Křížové 18
do 13. 1. (pá)  nklauzury, termín odevzdání prací všech žáků
24. 1. (út)  nporada vedení 12.00 h, pedagogická rada 13.30 h 

a následuje umělecká rada (účast všech pedagogů 
nutná)

31. 1. (út)   nukončení prvního pololetí
3. 2. (pá)  npololetní jednodenní prázdniny 
10. 2. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začíná 

přesně v 10.00 h na Křížové 18
20. 2.–26. 2. (po–ne)njarní prázdniny

KALENDÁŘ ČINNOSTÍ SUŠG 2016/17

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:  nveřejnost

nrodiče studentů SUŠG

ninterní

nfrekventanti kurzů, 

      zájemci

1 Anna Fatrdlová, 3. r.
Eva Horňáková, DUA, závěrečná práce 212



nRežie:
„Potkal potkan potkana”; „Zvěřinec"; „O kropenaté slepičce”; „Biochemie 
v lékařství”; „Mach a Šebestová na prázdninách”, seriál ČT (TV cena Elsa); 
„Mach a Šebestová na cestách”, seriál ČT; „Žofka a spol.”, seriál ČT; „Žofka, 
ředitelka ZOO”, seriál ČT.

PaedDr. RADOMÍR DVOŘÁK
nUčitel:
Výtvarná příprava, Výtvarná cvičení na 
SUŠG
nStudia: 
1978–1983 Pedagogická fakulta Hradec 
Králové obor Výtvarná výchova, český ja-
zyk a literatura.
nSamostatné výstavy (výběr):
1993 Galerie Havlíčkův Brod; 1999 Okres-
ní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod; 
2000 Pavilon Praha Vinohrady; 2000 Mu-
zeum a Galerie Jičín; 2003 Galerie pod 
radnicí Praha; 2004 „Sochy z Vysochiny”, 
státní hrad Lipnice nad Sázavou; 2009 
„Nový kousky starýho psa”, Muzeum Vy-
sočiny Havlíčkův Brod.

nSpolečné výstavy (výběr):
1995 Ambasáda ČR ve Vídni, Rakousko; 2002 Amedea mezinárodní 
výstava sochařství a prostorového umění, Hlinsko v Čechách; 2006 ART 
BEHIND GLASS, Brielle, Holandsko; 2006 Dvořák, Bittermann, galerie 
KUNSTRING VOORNE, Rockanje, Holandsko; 2007 NEDER/HIGHLANDART, 
Lipnice nad Sázavou. 
nRealizace (výběr):
2005–2007 „Národní památník odposlechu” (triptych „Bretschneiderovo 
ucho”, „Ústa pravdy”, „Zlatý voči” (žulové reliéfy tesané do skalních stěn 
zatopených lomů u Lipnice nad Sázavou); 2007 Pískovcová socha „Tu 
a  tam”, Smetanovy sady, Jihlava; 2010 Pískovcové sousoší „Trivium”, 
Štoky; 2010 Bronzová pamětní deska Pavla Landovského, Havlíčkův 
Brod; 2013 „Hlava XXII”, geneticky upravený osmnáctitunový žulový 
portrét J. Haška, Dolní Město; 2014 Mramorové sousoší „Cosi mezi Tetou 
a Kazi”, Dobřichovice.
nSympozia:
2007 „Pískovcová Jihlava”; 2009 „Dřevěná Lipnice nad Sázavou”; 2014 
„Cesta mamoru”, Dobřichovice. 
nhttp://ucho.hyperlinx.cz

MgA. JIŘÍ ERNEST
nUčitel: 
Základy fotografie na SUŠG
nStudia: 
SŠUR Brno, oddělení Fotografie; FAMU 
Praha, katedra Fotografie; École superieu-
re d´Art de Grenoble, Francie.
nSamostatné výstavy (výběr):
2000 „Genius Santiniho“, klášter Sv. Petra 
a Pavla, Rajhrad; 2001 „Laterna Magica“, 
galerie Velryba, Praha; 2006 „Fragmenty“, 
ČC Stockholm, Štokholm, Švédsko; 2007 

„Fragmenty“, Galerie Jána Šmoka, Jihlava; 2007 „Fragmenty“, Malá vý-
stavní síň, Liberec; 2008 „Fragmenty“, Reykjavík Museum of Photogra-
phy, SKOTID, Rejkjavik, Island; 2009 „Intimní krajina, Kolem vody”, České 
centrum, Sofie, Bulharsko; 2009, Paříž, Francie, festival Aprés 89; 2009 
„Pohraničí“, Galerie auf der Pawlatsche, Vídeň, Rakousko; 2014 “Chatič-
ky“, Café Lajka, Praha.
nSpolečné výstavy (výběr):
1997 „Jedinečná příroda“, České centrum, Wien, Rakousko; 1999 „Auto-
portrét“, Galerie Milana Zezuly, Brno; 2001 „FamuFest“, divadlo Archa, 
Praha; 2002 setkání filmových škol, Poznań, Polsko; 2003 „Bakalářské 
soubory FAMU“, Novoměstská radnice, Praha; 2003 „Space“, galerie IN 
and OUT, Grenoble, Francie; 2004 „45e paralléle“, art centrum, Greno-
ble, Francie; 2005 „Krajiny na kraji“, Lapidárium, Betlémská kaple, Pra-
ha; 2006 „Festival Fotografie Internazionale di Roma“, Hadrian’s Temple, 

NATAŠA BOHÁČKOVÁ 
nUčitel: 
Klasická animační technologie a Základy 
animované tvorby na VOŠG a SUŠG; kur-
zy Klasické animace.
nStudia: 
Střední umělecko-průmyslová škola Pra-
ha, obor Design hraček; 2013–2015 Kar- 
lova univerzita Praha, fakulta celoživot-

ního vzdělávání, obor Učitelství odborných předmětů.
nPraxe:
Studio Jiřího Trnky (práce s loutkovou, poloreliéfní a ploškovou anima-
cí); studio kresleného filmu Bratři v triku (animátorka a režisérka); studio 
Anima s. r. o. (režisérka); Grafické studio ČT (večerníčky); také jako šéfa-
nimátor a layoutista na volné noze pro studio Animax (spolupráce s an-
glickým studiem King Rolo a francouzským producen-tem celovečerní-
ho filmu Cesta do středu země) a GUD s. r. o. (seriál a  celovečerní film 
pro Německo). 
Při animaci spolupracovala s Jiřím Brdečkou, Zdeňkem Milerem, Lubo-
šem Benešem, Stanislavem Látalem, Jaroslavem Doubravou, Adolfem 
Bornem, Milošem Macourkem, Václavem Bedřichem, Jiřím Kubíčkem 
a dalšími tvůrci animovaných filmů. 
nRežie:
„Rozum v hrsti”; „O hrnci, který rád vařil rajskou omáčku” (Cena za de-
but – filmový festival Zlín); „Cesty formana Šejtročka”, seriál ČT; „Dva ve 
fraku”, seriál ČT; „O kohútikovi a sliepočke”, seriál Slovenská televízia; „My 
tři braši od muziky”, seriál ČT; „Lískulka”, koprodukce Fedor Gál – Krátký 
film; „Pigman”, společnost Rabbits Movie; „Čtyři uši na mezi”, seriál ČT;  
„Kočka Linda, poklad rodiny”, seriál ČT.

LENKA CARDOVÁ
nUčitel: 
Počítačová grafika v programech Adobe 
Illustrator a Adobe Photoshop, Grafický 
design na SUŠG

nStudia:
SUŠG Jihlava, obor Propagační výtvarnictví; 2002–2003 Karlova univer-
zita Praha, fakulta celoživotního vzdělávání, obor Učitelství odborných 
předmětů; od roku 2014 Masarykova univerzita Brno, filozofická fakulta, 
obor Sdružená uměnovědná studia.
nPraxe: 
zakázky v oblasti grafického designu; spolupráce s firmami Býtfit, EKO-
dům, TZB Vysočina, Vrakbar Jihlava, nakladatelství Dobrý čas, Hotel 
Kriváň, SČMVD Praha atd.; samostatná tvorba v oblasti počítačové gra-
fiky, digitální fotografie, kresby.

MgA. PAVLÍNA DOLEŽALOVÁ
nUčitel: 
Grafický design, Typografie na VOŠG
nStudia: 
1994–2000 FaVU VUT Brno, ateliér Grafic-
kého designu.
nSoutěže a ocenění:
2008 2. místo v soutěži Nejkrásnější česká 
kniha roku; Vizuální styl a informační sys-
tém Studijní a vědecké knihovny v Hrad-
ci Králové, 2008, 2009, 2014 Nominace na 

Czech Grand Design.
nPraxe: 
Projektil architekti http://www.pixl-e.cz/cs/project/svkhk?rel=prace
http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&-
siid=601&coid=18; 2009 „Josef Čapek”, Jízdárna Pražského hradu, (Návrh 
a realizace vizuálního stylu expozice, reklamních předmětů a tiskovin) 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/68828-dosud-nejvetsi-vysta-
va-o-josefu-capkovi-nabidne-tisic-del/http://www.pixl-e.cz/cs/project/
capek-vystava?rel=prace; 2014 Informační systém pasivního domu Na-
dace Partnerství; 2012 „Brno, moravský Manchester, 250 let metropole 
textilního průmyslu”, Moravská galerie v Brně, (Návrh a realizace vizu-
álního stylu expozice, reklamních předmětů, tiskovin včetně TV spotu 

Řím, Itálie; 2006 „Xposeptember“, Festival fotografie Štokholm, Švédsko; 
2006 „Kaunas Photo Days 2006“, Festival fotografie Kaunas, Litva; 2007 
„Doma“ galerie Leica ve vlaku; 2010 „Město hledá budoucnost“, Gale-
rie auf der Pawlatsche, Vídeň, Rakousko; 2011 „Jihlava tehdy a dnes“, 
Muzeum Vysočiny, Jihlava (projekt se studenty Střední Grafické školy); 
2012 „Jihlava a Heidenheim“, Galerie radnice města Heidenheim, Ně-
mecko; 2014 „Jihlava tehdy a dnes“, Galerie auf der Pawlatsche, Vídeň, 
Rakousko.
nOcenění:
2001 „Famufest, 1. cena MAXIM“ za soubor fotografií „Laterna Magica“; 
2001 „Cena katedry fotografie pražské FAMU” za soubor „Laterna Magica“; 
2003 „Čestné uznání – Ortenova Kutná Hora“; 2004 „Cena Josefa Hlávky” 
Nadace Nadání.
nhttp://www.jirkaernest.cz 

Mgr. KATEŘINA HRUBÁ 
nUčitel:
Počítačová grafika v programech Adobe 
Illustrator, Adobe Photoshop a In Design 
a Grafický design na SUŠG.
nStudia
SUŠG Jihlava, obor Propagační výtvar-

nictví; 2007–2011 Masarykova univerzita Brno, filozofická fakulta, obor 
Sdružená uměnovědná studia; 2011–2015 Masarykova univerzita Brno, 
filozofická fakulta, obor učitelství estetické výchovy pro sš.
nPraxe: 
grafik v reklamních studiích (práce v programech Adobe Photoshop, 
Adobe Ilustrator, Adobe PageMaker, In Design, úprava interiérů a aranží 
pro reklamní fotografie, knihařské zpracování). Realizuje zakázky v ob-
lasti grafického designu a počítačové grafiky.

TOMÁŠ JANKÓ, DiS.
nUčitel: 
Digitální modelování a animace na SUŠG 
a VOŠG
nStudia: 
2009–2012 VOŠG, Jihlava, obor Multime-
diální umělecká tvorba 

nPraxe: 
Grafika Publishing s.r.o. (grafika.cz)(Redaktor); ALKAY Animation Prague 
s.r.o. (alkay.cz) (modelář, animátor u filmu „Čtyřlístek ve službách krále”; 
Vykupto.cz (grafik); FariList s. r. o. (fairlist.cz) (společník, grafik, web deve-
loper). Práce v programech Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe 
After Effects, Adobe Illustrator, Blender 3D, Autodesk Maya, Fruity Loops 
Studio, Sony Vegas, Mandelbulb 3D; hlavní webmaster Orange Academy 
s.r.o.
nwww.jankosh.com

MgA. MATĚJ KOLÁŘ
nUčitel: 
Zvuk a hudba v  multimédiích na VOŠG 
a SUŠG, Typografie na SUŠG
nStudia: 
2003 FaVU VUT Brno, obor Video, multi-
média, performance.
nVýstavy a praxe (výběr): 
2015 „Vyprávění”, Karlin Studios, Praha; 

2014 „Slavnosti staré hudby Piccoli” (workshop v NG Praha); 2014 „Saltim-
bango happening”, Telč; 2013; „O JEŽKOVĚ”, loutkový film o Jihlavě (hud-
ba a SFX); 2012 „Kytice růží”, DOX Praha; 2010 „Jsem tu pro lásku” (hudba 
k dokumentárnímu filmu, Studio Velehrad Olomouc). 2015„ O HAVÍŘENÍ”, 
SFX k animovanému filmu; 2015 „Blázníček ”, Jičín (s Petrem Niklem). Pra-
coval také jako asistent v Ateliéru performance FaVU Brno.
nPůsobení v zahraničí:
2010 „Vysoké snění” (performance), Český pavilon EXPO 2010 Šanghaj, 
Čína; 2014 Videoworkshop Allentsteig, Rakousko; 2013 „Tram tram”, 
Festival Szech Soer Budapest, Maďarsko.
nhttp://www.rohozna.net/matej 

pro Českou televizi.); 2010 Multimediální expozice „Opičí král”, český pa-
vilón, Expo, Šanghaj http://www.pixl-e.cz/cs/project/expo-sanghaj-in-
stalace?rel=prace
http://www.ceskatelevize.cz:8080/ivysilani/10123096165-art-
mix/210562229000006/titulky#t=0m51s
http://www.pixl-e.cz/cs/project/expo-sanghaj-vip-tiskoviny?rel=prace 
nhttp://www.pixl-e.cz

MgA. ZDENĚK DURDIL 
nUčitel: 
Audiovizuální tvorba a režie na VOŠG
nStudia: 
SOU polygrafické, obor Reprodukční gra-
fik; Výtvarná škola Václava Hollara, dvou-
leté pomaturitní studium v oboru Propa-
gační grafik; 1999–2007 FAMU, katedra 

animovaného filmu; absolventský film „Radio Kebrle". 
nFilmografie:
„O mrkvi”; videoklip „Stín”; „Vesmír nepoznatelný”; „Uzdravení”; „Radio 
Kebrle”; „Ztracený dopis”, seriál „Hvězdný Prachy”. 
nOcenění:
2007 Radio Kebrle: cena poroty v sekci theatre optique FRESHFILMFEST; 
2008 Radio Kebrle: první cena v kategorii animovaný film FAMUFEST; 2009 
Radio Kebrle: První cena v  kategorii Nová generace, festival Arts&film 
TELČ; 2009 Radio Kebrle: cena mladé poroty (Studentský smích). 
nProjekty (výběr):
2003 Instalace pro pavilon zvuku „zvukomasky“ (Pražské quadrienale 
2003); živě animovaná projekce pro hudební večery „Lanuit de Prag“, 
„Lanuit de Amsterodam“; od 2005 živě animovaná projekce pro „Orloj 
snivců“; 2007 projekce k tanečnímu představení „Titán“; 2008 projekce 
k představení „Eskymo Welzl“; 2009 živě animovaná projekce pro před-
stavení „Malý člověk“; 2009 spolupráce na vizuálu pro film „Alois Nebel“; 
2010 animovaná projekce „Opičí král“ pro galerii Zdeňka Sklenáře (EXPO 
Šanghai 2010); 2009–2010 výtvarník a animátor krátkých animovaných 
filmů pro českou televizi v rámci projektu Márii Procházkové: „Evropské 
pexeso“ (Polsko, Německo), „České pexeso“ (kraj Zlínský, kraj Ostravský); 
2013 „Hvezdný Prachy“, mikroseriál na podporu finanční vzdělanosti; 
2015 Kronika Králů Česká televize, animace „Výtvarník“.
nPraxe:
grafika, ilustrace, animace a postprodukce, tvorba krátkých animo-
vaných znělek a reklam, které jsou pak pravidelně zařazovány do pro-
gramu festivalu Anifest v sekci reklamní a zakázková tvorba; 2010 režie 
krátkého hraného filmu pro Českou Televizi „Ztracený dopis” v rámci se-
riálu Čapkovy kapsy; od roku 2008 zkušenosti v oblasti matte paint pro 
filmy „Poslední z Aporveru”, „Normal”, „Lidice”; 2009–2012  lektor oboru 
Audiovizuální tvorba pro vědecké pracovníky na ČVUT; od roku 2005 
spolupráce na koncepci a vizuálu East Doc Platform; zkušenosti z oblasti 
dokumentárního filmu.
nhttp://www.youtube.com/watch?v=T7rWu_HlsXU
http://www.monkeyking.cz/press/

Bc. CECILIE DVOŘÁKOVÁ
nUčitel: 
Klasická animační technologie a Základy 
animované tvorby na SUŠG 
nStudia:
Střední umělecko-průmyslová škola Pra-
ha, obor Malba a propagace; FAMU, obor 
Animovaná tvorba. 
nPraxe:
studio kresleného filmu Bratři v triku (ani-

mátorka a režisérka); Grafické studio ČT (režie večerníčků); animátorka 
na volné noze pro studio Animax (spolupráce s anglickým studiem King 
Rolo); layoutista ve studiu GUD s. r. o. (seriál a celovečerní film pro Ně-
mecko). 
Při animaci spolupracovala s Jiřím Brdečkou, Zdeňkem Milerem, Lubo-
šem Benešem, Stanislavem Látalem, Jaroslavem Doubravou, Adolfem 
Bornem, Milošem Macourkem, Václavem Bedřichem, Jiřím Kubíčkem 
a dalšími tvůrci animovaných filmů. 

UČITELÉ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ



Lughnasadh, Muzeum českého krasu Beroun, Jihomoravské muzeum 
Znojmo.
nSympozia (výběr):
2001 Svářečský workshop, Terezín; 2003 „Proudění” Strömungen, Řeh-
lovice; 2003 Sympozium uměleckých řemesel, Hrádek nad Nisou; 2003 
„Horníci na Kladně”, Fotografický workshop Hornický skanzen Mayrau, 
Vinařice u Kladna; 2004 „Proudění”, Strömungen, Řehlovice; 2004 „Dřevo-
sochání”,  Konstantinovy lázně; 2005 „Proudění”, Strömungen, Řehlovice; 
2009 Sochařské sympozium Litoměřice.
nRealizace (ilustrace):
2002 Nathaniel Hawthorne: „Muž z Adamantu”, vlastním nákladem vydal 
PhDr. Dušan Melen; 2002 Literární obtýdenník Tvar, č. 14.
nRealizace v architektuře (sklářská tvorba):
1997 Studentský klub FAMU, kavárna Slavie (spol. s Petrem Larvou)  – 
okna a osvětlení.
nhttp://www.ilonas.net 

Mgr. et MgA. JANA ŠAŠKOVÁ 
nUčitel: 
Fotografie na SUŠG
nStudia: 
2002–2009 Universita Karlova v Praze, 
Pedagogická fakulta obor Český jazyk 
a výtvarná výchova; 2006–2013 Vysoká 
škola umělecko-průmyslová v Praze, ate-

liér Fotografie (Ivan Pinkava, Aleksandra Vajd, Hynek Alt); stáž v ateliéru 
Grafiky (Juraj Horváth); stáž na ENSAD, Paříž.
nVýstavy: 
2009 „Dva pokoje”, (A)void gallery, Šestka, PHP, Praha; 2011 „Retroaktiv-
ní interference", „Festival Fotograf”, Francouzský institut v Praze; 2012 
„Ponorná řeka”, DOX, Praha; 2012 „Zapomenout dýchat”, galerie Rampa, 
Ústí nad Labem; 2013 „Rieka prameni”, „Photoport”, Bratislava; 2014 „Zi-
nes of the zone, tour event 25”, Fotograf gallery, Praha; 2014 „Splín mar-
kýzy z Laverne”, Letohrádek Valeč; 2015 „Nic není, jak to vypadá”, OGV 
Jihlava.
nhttp://www.janasaskova.com.

akad. mal. JANA ŠIMÁČKOVÁ 
nUčitel:
Technologie, Výtvarná cvičení, Figurální 
kreslení na SUŠG; kurzy DUA
nStudia: 
1986–1992 AVU Praha, ateliér Figurální 
a monumentální malby (prof. akad. mal. 

Jiří Ptáček, prof. akad. mal. Jiří Načeradský); 2005–2010 AVU Praha, ateli-
ér Restaurování výtv. děl malířských (prof. akad. mal. Karel Stretti).
nSamostatné výstavy (výběr):
2003 Galerie Jána Šmoka, Jihlava; 2005 „V nice“, Galerie Primavesi, Olo-
mouc; 2006 „Cesty“, Horácké divadlo Jihlava.
nSpolečné výstavy (výběr): 
1989, 1990 „Explosition“, Avignon, Francie (malované billboardy pod ši-
rým nebem); 2006 „Krásný nový svět“, galerie U Dobrého pastýře a gale-
rie Kabinet, Brno; 2008 Kamenice nad Lipou, zámek
nStudijní pobyty a sympozia (výběr):
1989 Ecole des Beaux Arts et Arts apliques, Aix-en Provence, Francie; 
1991 Academia di Belle arti, Pietro Vannucci, Perugia, Itálie
nRestaurátorské práce (výběr):
Restaurování závěsných obrazů a nástěnných maleb (Kostel Sv. Va-
vřince, Praha; St. zámek Litomyšl; prelatura kláštera Plasy).

Mgr. JAN TRDÝ
nUčitel:
Figurální kreslení, Dějiny výtvarné kultury 
na SUŠG
nStudia:
1963–1969 Pedagogická fakulta UJEP, 
Brno, obor Výtvarná výchova a matema-
tika; soukromá studia u profesora akad. 
soch. J. Hyliše a doc. O. Hanzla.
nSamostatné výstavy (výběr):
1969 DK Jihlava (kresby a obrazy); 1985 

nPraxe:
Debutovala absolventským celovečerním komorním dramatem Marta 
(2006). Od roku 2008 pracuje na komplikovaném filmu 8 hlav šílenství 
o ruské lágrové básnířce Anně Barkovové. Premiéra je naplánována na 
podzim 2016. Na natáčení tohoto filmu se podílelo i několik studentů 
a absolventů VOŠG v Jihlavě, ať už formou praxe či jako regulérní čle-
nové filmového štábu. V současnosti pracuje na třídílném dokumentár-
ním cyklu pro Českou televizi Čechoslováci v Gulagu.
nhttp://www.martafilm.cz
http://www.facebook.com/8hlavsilenstvi

MgA. ZUZANA POŽÁROVÁ
nUčitel: 
Výtvarná příprava, Figurální kreslení, Gra-
fický design na SUŠG
nStudia: 
Výtvarná škola Václava Hollara, Praha; 
1996–2002 Vysoká škola umělecko-prů-
myslová, Praha, ateliér Ilustrace a grafiky 

(profesor akad. mal. Jiří Šalamoun), stáž v ateliéru Vizuální komunikace 
(profesor akad. mal Jiří Ziegler) a v ateliéru Knižní tvorby (profesor akad. 
mal. Jan Solpera)
nSympozia: 
1998 Beeldende kunstwerk, Maastricht, Holandsko; 2000 Litografické 
sympozium Großpßősna, Lipsko, Německo; 2001 Lęécole Supérieure de 
Beaux Arts, Marseille, Francie.
nPraxe:
KC Praga Prima; galerie GUD, Praha (pedagogická činnost); studio Bratři 
v  triku, kreslené seriály „Krteček”, „Baryk”, „Niels a divoké husy”, „Dva 
bobři”, „Kráva Vilemína (fázařka a koloristka); pracuje jako ilustrátorka; 
podílí se na výtvarných koncepcích projektů studia ixode.org.

Mgr. JIŘÍ RAITERMAN
nUčitel:
Výtvarná příprava na SUŠG a VOŠG, kur-
zy LVA
nStudia:
1997–2004 Universita Karlova v Praze, Pe-
dagogická fakulta obor Výtvarná výcho-
va.
nPraxe:

PF University Karlovy v Praze, Katedra výtvarné výchovy (asistent); Ná-
rodní galerie v Praze, Sbírka umění 19. století a Sbírka moderního a sou-
časného umění ve Veletržním paláci (lektor výtvarných dílen a spoluprá-
ce na vzdělávacím projektu pro pedagogy „Galerie pro učitele”); Sbírka 
starého umění v klášteře sv. Jiří, Pražský hrad (lektor výtvarných dílen, 
kurátor edukativní činnosti a tvorba výchovně vzdělávacích programů); 
věnuje se kresbě a malbě.

MgA. ILONA STAŇKOVÁ
nUčitel: 
Grafický design, Technologie, Typografie 
na SUŠG
nStudia: 
Výtvarná škola Václava Hollara, Praha; 
1993–1999 Vysoká škola umělecko-prů-
myslová, Praha, ateliér Sklo (profesor 

akad. mal. Vladimír Kopecký).
nStudijní pobyty:
1995 Letní škola v Belle Ille, Francie; 1996 Westminster Adult Education 
Centre, Londýn, Anglie; 1998 Letní škola IED, Miláno, Itálie. 
nSamostatné výstavy (výběr):
2008 „Souvislost bez souvislosti, jako bytost bez bytosti”, Galerie Jána 
Šmoka, Jihlava; 2008 „Cesty”, knihovna K. H. Máchy, Litoměřice; 2008 
„Kompot”, Oblastní muzem Litoměřice; 2014 „Písně kosmické”, galerie 
Trafačka, Praha; 2015 „Hvězdný prach”, OGV, galerie Alternativa, Jihlava.
nSpolečné výstavy (výběr):
2003 „Kopeckého škola”, Sovinec; 2004 „Krajina 001”, Muzeum 
Novojičínska, Žerotínský zámek, Nový Jičín; 2004 „Sladká Evropa/Süsses 
Europa”, Ammonhof, Dresden, Německo; 2006 „Tělo jako nástroj”, Galerie 
kritiků, Praha; 2007 „Sezóna 07”, Galerie Design Centra ČR, Praha; 2010 

MgA. JAN MORAVEC
nUčitel: 
Propagační grafika, Technologie na SUŠG
nStudia: 
Střední zemědělská technická škola, Hav-
líčkův Brod; SUŠG Jihlava, obor Propa-
gační výtvarnictví (pomaturitní studium); 
1999–2005 AVU Praha, ateliér Grafika1, 

(prof. akad. mal. Jiří Lindovský).
nSamostatné výstavy:
2007 Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou; 2011 Galerie vý-
tvarného umění v Havlíčkově Brodě.
nSpolečné výstavy (výběr):
2007 „Art Prague”, 6. ročník veletrhu současného umění, Mánes, Praha; 
2007 galerie Das Zimmer, Salzburg, Rakousko; 2007 „Hosté Holaru”; 
2010 „Výtvarníci regiónu Vysočiny”, Champagne, Francie; 2011 „Přírůstky 
do sbírek Alšovy jihočeské galerie v  Hluboké nad Vltavou v  období 
2000–2010”, Alšova jihočeské galerie, Zámecká jízdárna, Hluboká nad 
Vltavou; „2011 Krajiny vnitřní a vnější”, Galerie Millenium, Praha; 2012 
Výstavní síň senátu Havlíčkobrodsko, sbírky Muzea Vysočiny; 2013 „Kra-
jina Vysočiny”, St. Pölten; 2014 „Ateliér AVU, Grafika I, doc. J. Lindovský”; 
2015 „Oslava 50-ti let existence Galerie výtvarného umění v Havlíčkově 
Brodě”, nová stálá expozice „Fenomén papír“.
nZastoupení ve sbírkách:
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou; Galerie výtvarného 
umění v Havlíčkově Brodě; Galerie Klatovy – Klenová; Oblastní Galerie 
Vysočiny v Jihlavě.

MgA. MARIE MUSILOVÁ 
nUčitel: 
Výtvarná cvičení, Technologie, Typogra-
fie na SUŠG
nStudia: 
SŠUR Brno, obor užitá grafika; 1995–2001 
FaVU VUT Brno, obor Grafický design 
Mgr. Václav Houf, doc. dr. Jiří H. Kocman.
nPraxe: 
Grafická spolupráce se ZOO Jihlava; Gra-
fický design pro MKP, Praha – (pamětní 
listy pro kardinála Vlka, Bibliografie Ka-

rel IV a jeho doba, vizuální styl a realizace výstavy Pražské Bible – Karo-
linum Praha atd.); restaurování knih a papíru, MKP Brusnice, Praha (spo-
lupráce na kopii Pražské Bible).
nDizen design (www.dizen.cz) 

MgA. IVO NÁVRAT 
nUčitel: 
Výtvarná příprava na SUŠG
nStudia: 
SUŠG Jihlava, obor Propagační výtvar-
nictví (pomaturitní studium); 1996–2002 
AVU Praha, ateliér Všeobecná kresba 
(prof. akad. mal. Jitka Svobodová). 

nSamostatné výstavy:
1997 „Kresba”, Židovský hřbitov, Telč; 1998 „Obrazy”, Židovský hřbitov, 
Telč; 1999 „Plechová peřina”, „Sandokan”, Konvikt sv. Andělů, Telč; 2000 
Lima, Peru; „Synové učitelek”, galerie NoD, Praha, Dobřichovice; „Retro-
spektiva”, konvikt sv. Andělů; 2002 Lira, Motorpal; „Negramoffiti”, Ja-
blkoň, Jihlava; 2003 „Návrat Negramoffiti”, club MECCA, Praha; galerie 
Jána Šmoka, Jihlava; 2005 „nÁvRaT”, galerie Vinnum missae, Havlíčkův 
Brod.
nPraxe:
Podílel se na výpravě filmů „Ticho”, „Zatracení”, „Close to heaven/blízko 
nebe”, „Klenoty”.

MgA. MARTA NOVÁKOVÁ
nUčitel: 
Scénáristika a dramaturgie na VOŠG
nStudia: Filmová škola Zlín, FAMU (ka-
tedra režie) a FF UK (Ústav východoev-
ropských studií, obor rusistika)

klub Snášelka, Brno (obrazy); 1986 Kulturní dům Nasavrky (grafika); 1988 
Městský úřad Telč (grafika); 1991 zámek Dačice (šperky). 
nPraxe:
Učitel výtvarné výchovy, dějin a teorie umění na základních a středních 
školách (gymnázium J. G. Mendela, Brno; ředitel ZUŠ J. G. Mendela, 
Brno).
nVěnuje se kresbě, ilustraci, grafice, malbě, užitému umění, publikační 
činnosti v oblasti umění (texty do katalogů, recenze, výtvarné kritiky) 
a kurátorské práci.

Bc. KLÁRA VERNEROVÁ 
nUčitel:
Televizní animovaná a výtvarná tvorba 
a Grafický design na VOŠG
nStudia:
Střední umělecko-průmyslová škola Pra-
ha, obor Scénografie; 1996–2000 Institut 
tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě 
v Opavě, obor Fotografie; Pedagogická 
fakulta Jihočeské univerzity, České Budě-
jovice,  obor Psychologie, stud. program 
Arteterapie.
nPraxe:
televize Nova jako senior grafik, kde re-
alizovala grafickou výbavu a kampaně 
pořadů, eventů nebo brandových kam-
paní („Soukromé pasti”; „Big Brother”; 
„Kriminálka Anděl”; „Ordinace v  Růžové 
zahradě”). Poté pracovala na pozici art-
direktora České televize, kde vedla vývoj 
grafického designu pořadů na ČT1 a ČT2. 

Vedla řadu realizací od zadání návrhů až po konečné aplikace v různých 
mediích – vysílání, tisk, web nebo promo akce („Americké dopisy”; „Byd-
lení je hra”; „První republika”; „Hospoda U Druhé šance”; „Celnice”; „Cirkus 
Bukowsky”; „Clona”; „Doktorka”; „Děti na tahu”; „Doktor Martin”; „Dovole-
ná v protektorátu”; „Do práce”; „Dobré ráno”; „Emoce a my”; „Fenomén 
undergraund”; „Herbář”; „Hlava rodiny”; „Případy 1. oddělení”; „Vraždy 
v kruhu”; „Reportérka”; „Sama doma”; „4 v tom”; „Pološero,” kampaně „Star 
Dance”; „Týtý”; „Pomozte dětem”). V roce 2012 byla součástí týmu, který 
realizoval implementaci nového loga České televize a zavedení nového 
designu ČT1 a ČT2. 

MgA. ALICE WAISSEROVÁ
nUčitel: 
Výtvarná příprava, Výtvarná cvičení, na 
SUŠG; kurzy DUA
nStudia: 
SŠUR Brno, obor Užitá malba; 1995–2001 
FaVU VUT Brno, ateliér Konceptuál-
ních tendencí, prof. ak. mal. Petr Rónai, 
doc. MgA Petr Kvíčala. 
nSamostatné výstavy (výběr):
2006 Roloi, Rodos, Řecko; 2007 Galerie 

Vinum Missae, Havlíčkův Brod; Modern Art, Rodos, Řecko; 2011 hotel 
Gustav Mahler Jihlava; 2012 Horácké divadlo Jihlava; 2012 dům Gustava 
Mahlera, Jihlava; 2014 Horácké divadlo Jihlava; 2015 galerie Karlov Be-
nešov; 2015 Třebíč, Synagoga.
nSpolečné výstavy (výběr):
AKT FaVU, galerie U dobrého pastýře, Brno; 1998 Skleněná louka, Brno; 
SVUV, Velké Meziříčí; 1999 SVUV, Havlíčkův Brod; 2000 SVUV, Humpolec; 
Brána Matky Boží v Jihlavě; 2001 Galerie Humpolec; 2003 SVUV, hotel 
Gustav Mahler, Jihlava; Slavnosti Jeřabin, Žďár nad Sázavou; 2008 SVUV, 
Prostějov; OGV Jihlava; 2009 Skupina 001, Ostrava; 2010 Jihlavská jíz-
da 001, galerie Jána Šmoka, Jihlava; SVUV hotel Gustav Mahler, Jihlava; 
SVUV Purmerend, Holandsko; 2012 Nové město na Moravě; galerie Kus 
kovu Praha (s Davidem Habermanem); 2013 St. Polten, Rakousko; 2013 
OGV Jihlava; Colection Moravia, Vilnius, Litva; Sympozium Malý formát, 
Hodonín; 2015 Třebíč, společná výstava SVUV.
nSympozia:
2013 Sympozium Malý formát, Hodonín.
nZastoupení ve sbírkách: Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava.
nhttp://www.alicep.cz



KALENDÁŘ ČINNOSTÍ VOŠG 2016/17
ZIMNÍ OBDOBÍ (ZO)
1. 9. (čt)   nzačátek školního roku 2016/2017
5. 9. (po)  npřijímací talentová zkouška 2. termín
7. 9.–9. 9. (st–pá)  nrezerva pro opravný termín absolutoria 
9. 9. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začí-

ná přesně v 10.00 h na Křížové 18
12. 9. (po)  nprvní vyučovací den ZO, zápis 
19. 9.–23. 9. (po–pá)npodzimní plenér, chata Vysoká 
27. 9. (út)  nškolská rada VOŠG 
28. 9. (st)  nstátní svátek
30. 9. (pá)  nIII. ročník – odevzdání zadání (explikace) absol-

ventské práce
30. 9. (pá)  nII. a III. ročník – zadání klauzurních témat pro obě 

období 
7. 10. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začí-

ná přesně v 10.00 h na Křížové 18
28. 10. (pá)  nstátní svátek
1. 11–4. 11. (út–pá) nGaudeamus Brno 
4. 11. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začí-

ná přesně v 10.00 h na Křížové 18
8. 11. (út)   nporada vedení 12.00 h 
17. 11. (čt)  nstátní svátek
2. 12. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začí-

ná přesně v 10.00 h na Křížové 18
23. 12.–2. 1.   nvánoční prázdniny

ZIMNÍ ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ (ZZO)
3. 1. (út)  nzačátek ZZO 
6. 1. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začí-

ná přesně v 10.00 h na Křížové 18
16. 1.–20. 1. (po–pá)nklauzury všechny ročníky, vždy od 9.00 h
24. 1. (út)   nporada vedení 12.00 h 
25. 1.–26. 1. (st, čt) nGaudeamus Praha

LETNÍ OBDOBÍ (LO)
1. 2. (st)  nprvní vyučovací den LO 
10. 2. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začí-

ná přesně v 10.00 h na Křížové 18
1. 3. (st)  nIII. ročník – přidělení oponenta absolventské 

práce 
10. 3. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začí-

ná přesně v 10.00 h na Křížové 18
3. 4. (po)  nporada vedení 12.00 h 
14. 4. (pá)  nstátní svátek 
17. 4. (po)  nstátní svátek 
21. 4. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začí-

ná přesně v 10.00 h na Křížové 18
květen  nAnifilm – prezentace školy a animační workshopy 

pro mládež
12. 5. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začí-

ná přesně v 10.00 h na Křížové 18

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

12. 6.–16. 6. (po–pá)nklauzury všechny ročníky 
16. 6. (pá)  nden otevřených dveří pro všechny zájemce začí-

ná přesně v 10.00 h na Křížové 18
22. 6. (čt)  nporada vedení 12.00 h
19. 6.–23. 6 (po–pá) nabsolutorium
30. 6. (pá)  nukončení školního roku pro zaměstnance školy 

na Vysoké

LETNÍ PRÁZDNINY
1. 7.–1. 9.   n letní prázdniny 
28. 8. (po)  nporada vedení 9.30 h 
4. 9. (po)  nzačátek školního roku 2017/2018 
4. 9. (po)  npřijímací talentová zkouška 2. termín

Legenda: nveřejnost ninterní  

STUDENTI VOŠG:

I. r.
Andrus Julia, Moskva
Jaroš Antonín, Struhařov
Jonášová Šárka, Jindřichův 
Hradec
Vančurová Anna,  Hrusice
Vargová Alexandra, Bratislava

II. r.
Brázda Lukáš, Polička 
Frňka Michal, Zašová 
Holouš Petr, Dolany 
Chmela Oldřich, Čilá 
Männl Lukáš, Brno 
Mejzlík Aleš, Třebíč 
Mironov Maxim, Moskva
Paculová Markéta, Jihlava

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

VYUČUJÍCÍ VOŠG:
prof. Jiří Kubíček..........................................odborný garant oboru
MgA. Ondřej Anděra..................................Audiovizuální tvorba, Zvuk a hud 
                   ba v multimédiích
Nataša Boháčková ....................................Animovaná tvorba  
MgA. Pavlína Doležalová ........................Grafický design, Typografie 
MgA. Zdeněk Durdil...................................Audiovizuální tvorba
Ing. Tomáš Gryc..........................................Multimediální technologie, 
                   Programování multimediálních  
                   aplikací 
JUDr. Božena Zmátlová............................Právnické a podnikatelské   
                   minimum
Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D..............................Herní tvorba, Programování   
                   digitálních her
Tomáš Jankó, DiS.......................................Digitální modelování a animace
Jarek Kolář.....................................................Herní tvorba
MgA. Matěj Kolář.......................................Zvuk a hudba v multimédiích 
MgA. Marta Nováková..............................Scénáristika a dramaturgie
Mgr. Jiří Raiterman.....................................Výtvarná příprava
Bc. Klára Vernerová....................................Televizní animovaná a výtvarná  
                   tvorba, Produktová a reklamní  
                   fotografie
Mgr. Jitka Voříšková....................................Anglický jazyk
Mgr. Zdeněk Záhora..................................Herní design
PhDr. Ivan Žlůva..........................................Dějiny výtvarného umění

III. r.
Ambrůžková Lucie, Rokycany
Branda František, 
Bohušovice nad Ohří
Drobná Marcela, Dobruška
Dvortsov Anton, Dobšice
Faltys Ondřej, Žďár nad Sázavou
Gryc Jan, Jihlava 
Janečková Lucie, Sudoměřice
Kobolková Martina, Rýmařov 
Konečná Adéla, Břeclav
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

1 Pravidelná účast na festivalu Anifilm Třeboň. Studenti propagují naši školu na „školičkách 
animace pro veřejnost”. Pro zájemce jsme nabízeli možnost kreslené, ploškové a loutkové 
animace včetně vlastního ozvučení.11
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Marcela Svobodová, 3. r., klauzurní práce grafický design
Lukáš Mikovec, 2. r.
Kristýna Vilčová, 3. r., absolventská práce
Kristýna Vilčová, 3. r., absolventská práce
Tereza Madejová, 3. r., absolventská práce
Ateliér loutkové animace 6
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předchozí dvoustrana: 
Lukáš Mikovec, 3. r., klauzurní práce grafický design
Veronika Polehlová, 3. r., klauzurní práce grafický design

Eva Hořejší, 3. r., absolventská práce
Marcela Drobná, 3. r., absolventská práce
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PŘIJÍMACÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA 
VOŠG bude v následujícím školním roce přijímat ke studiu 20 studen-
tů. Předpokladem ke studiu je u uchazečů ukončené střední vzdělání 
s maturitou a úspěšné složení talentové přijímací zkoušky. Vzhledem  
k zaměření oboru na digitální média je výhodou základní náhled na práci  
s počítačovou grafikou, kreativita a orientace ve výtvarné a filmové 
tvorbě.
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 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 5. 6. 2017
n2. termín 4. 9. 2017 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Škola zprostředkuje v soukromí nebo na státních domovech mládeže. 
Aktuální seznam ubytovacích možností je na webových stránkách ško-
ly.

1 1

7

2 2

5 5
6 6

3 3
4 4

předchozí dvoustrana:
Ateliér animace
Ateliér animace
Ateliér animace
Zvukové nahrávací studio
Kreslená animace
Expozice absolventských prací v Galerii Vysočiny
Průběh absolventských zkoušek v prostorách galerie

Lukáš Mikovec, 3. r., klauzurní práce, video
Marcela Drobná, 3. r., klauzurní práce, video
Jan Gryc, 2. r. klauzurní práce, fotografie
Lucie Janečková, 2. r., klauzurní práce, fotografie
Lukáš Mikovec, 3. r., klauzurní práce, grafický design
Eva Špirková, 3. r., absolventská práce
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CHARAKTERISTIKA OBORU 

Digitální média přinášejí dokonalé propojení obrazu reálného světa s virtuálním  
a otevírají tak nové možnosti multimediální komunikace a vizualizace do všech obo-
rů. Rozvoj nových technologií vytváří pracovní místa s vysokými požadavky na schop-
nost průběžného sebevzdělávání a variabilitu uměleckých přístupů a  používaných 
technologií.
Vzdělávání na VOŠG zahrnuje oblast grafického designu, webdesignu, fotografie, 
televizní grafiky, audiovizuální tvorby, animované tvorby a počítačových her.

PROFIL ABSOLVENTA 
Absolventi se seznamují se základy klasických výtvarných technik, zejména však 
ovládají nástroje pro digitální tvorbu, montáž, postprodukci a výstup na digitální mé-
dia. 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, zejmé-
na však jsou schopni i rozsáhlejší projekty řemeslně správně realizovat digitálními 
technickými prostředky. V prvním ročníku vzdělávání jsou zařazeny předměty v celé 
šíři spektra multimediálních specializací vyučovaných ve vyšších ročnících. Studenti 
se tak seznámí se základy všech zaměření. Pro druhý a třetí ročník si studenti volí pod-
le preference určité oblasti v multimediální tvorbě své zaměření formou volby z po-
vinně volitelných a volitelných předmětů. Ve třetím ročníku pokračují ve zvoleném 
zaměření s důrazem na vypracování praktického projektu závěrečné absolventské 
práce odpovídající obsahem zaměření vzdělávání. Studenti se seznamují rovněž se 
základy fungování našeho právně-podnikatelského prostředí. Po celou dobu vzdělá-
vání se studenti zdokonalují po stránce jazykové a v dějinách výtvarného umění. 

ZAMĚŘENÍ OBORU
nGrafická a fotografická tvorba
nAudiovizuální tvorba 
nAnimovaná tvorba
nHerní tvorba

OBOR 82–43–N/03 

MULTIMEDIÁLNÍ UMĚLECKÁ 
TVORBA 
TŘÍLETÉ STUDIUM ZAKONČENÉ ABSOLUTORIEM, TITUL 
DIPLOMOVANÝ SPECIALISTA (DiS.) 

ABSOLUTORIUM
Absolutorium se skládá ze zkoušky z anglického jazyka, teoretické 
zkoušky z odborných předmětů (dějiny výtvarného umění + odborný 
předmět dle zvoleného zaměření) a obhajoby absolventské práce.
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA 
Absolventi naleznou uplatnění v profesích:
nzaměření Grafická a fotografická tvorba:
 ngrafik pro média
 nweb designér
 ndesignér výrobků
 nfotograf 
nzaměření Animovaná tvorba a Audiovizuální tvorba 
 n2D a 3D grafik 
 nanimátor
 npracovník audiovize 
 nasistent kameramana nebo asistent režie
 nzvukař
nzaměření Herní tvorba:  
 nherní grafik
 n3D modelář
 nanimátor
 nVFX specialista
PRACOVNÍ MOŽNOSTI 
 nve studiích 3D grafiky a animace
 ntelevizních a filmových ateliérech 
 nherních studiích

nreklamních agenturách
nfiremních odděleních propagace
nmohou dále pokračovat ve vzdělávání na VŠ , zejména umě- 
leckého zaměření v naší republice i v zahraničí.
nabsolventi jsou rovněž schopni založit vlastní živnost nebo 
firmu zabývající se výše uvedenou tvorbou.

                           
                           MULTIMEDIÁLNÍ 
                           UMĚLECKÁ TVORBA

I. ROČNÍK (SPOLEČNÝ) II. ROČNÍK III. ROČNÍK

                         

    

     

 

Anglický jazyk (2) Anglický jazyk (2) Anglický jazyk (4)

Dějiny výtvarného umění (2) Dějiny výtvarného umění (2) Dějiny výtvarného umění (2)

Výtvarná příprava (4) Odborná praxe (1 měsíc) Právnické a podnikatelské 
minimum (2)
Seminář o absolventské práci (1)

Grafický design (4) Grafický design (6) Grafický design (8)

Základy fotografie (2) Produktová a reklamní fotografie (4) Produktová a reklamní fotografie (4)

Multimediální technologie (4) Programování multimediálních aplikací (4)

Typografie (3)

Základy audiovizuální tvorby (2) Audiovizuální tvorba (6) Audiovizuální tvorba (8)

Základy scénáristiky a dramaturgie (2) Televizní animovaná a výtvarná tvorba (4) Zvuk a hudba v multimédiích (2)

Základy zvuku a hudby 
v multimédiích (2)

Kompozice a vizuální efekty (2) Kompozice a vizuální efekty (2)

Scénáristika a dramaturgie (2)

Studijní projekce (2)

Základy animované tvorby (2) Animovaná tvorba (6) Animovaná tvorba (8)

Digitální modelování a animace II (4) Zvuk a hudba v multimédiích (2)

Kompozice a vizuální efekty (2) Kompozice a vizuální efekty (2)

Scénáristika a dramaturgie (2)

Studijní projekce (2)

Základy 3D modelování a animace (2) Herní tvorba (4) Herní tvorba (2)

Digitální modelování a animace II (4) Digitální modelování a animace III (4)

Herní design (4) Zvuk a hudba v multimédiích (2)

Programování digitálních her I (4) Programování digitálních her II (4)

GRAFICKÁ A FOTOGRAFICKÁ 
TVORBA

AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

ANIMOVANÁ TVORBA 

HERNÍ TVORBA

SPOLEČNÉ PŘEDMĚTY PRO 
VŠECHNA ZAMĚŘENÍ

OBOR 
82–43–N/03
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AULA
TĚLOCVIČNA
BŘEZINOVY SADY 29

Pro potřeby VOŠG slouží 
také aula s trikovým studi-

em vybaveným bluescree-
nem a velkým projekčním 

sálem pro prezentace klauzur-
ních a absolventských prací.

HLAVNÍ BUDOVA 
ŠKOLY
KŘÍŽOVÁ 18, 
586 01 JIHLAVA

PROGRAM NÁVŠTĚVNÍHO DNE:
Začátek v 10.00 h, hlavní budova školy, Křížová 18:

10.00–11.30 seznámení s programem výuky, 
         učebna č. 2, Křížová 18

11.30–12.00 prohlídka auly s tělocvičnou, 
         Březinovy sady 29

12.00–14.00 prohlídka ateliérů Střední umělecké  
         školy grafické, Dvořákova 12,
         prohlídka budovy Vyšší odborné školy  
         grafické, Dvořákova 5 

TERMÍN ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 
n31. 5. 2017; 31. 8. 2017 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK:
n5. 6. 2017 (po)
ndruhý termín 4. 9. 2017 (po)

SPONZOŘI A PARTNEŘI ŠKOLY
TERMÍNY: 
Vždy v pátek:
n9. 9. 2016 
n7. 10. 2016 
n4. 11. 2016 
n2. 12. 2016 
n6. 1. 2017
n10. 2. 2017 
n10. 3. 2017 
n21. 4. 2017 
n12. 5. 2017 
n16. 6. 2017 
n8. 9. 2017

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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Pro plenérové pobyty se využívá školní cha-
ta s kapacitou 32 míst v krásném přírodním 
prostředí nedaleko Jihlavy u vesnice Vyso-
ká.

Výtvarná a řemeslná část výuky probíhá v bu-
dově ateliérů střední školy. Suterén ateliérů 
je upraven pro výstavní činnost školní gale-
rie Jána Šmoka

vyšší odborná škola grafická jihlava

PLENÉROVÁ CHATA
u obce VYSOKÁ 
U JIHLAVY 29

BUDOVA ATELIÉRŮ
DVOŘÁKOVA 12

Soukromá Vyšší odborná škola grafická (VOŠG) 
byla akreditována MŠMT v  roce 2001. VOŠG síd-
lí ve vlastní, nově zrekonstruované  budově 
v  Dvořákově ulici č. 5. Budova má k  dispo-
zici celkem 8 učeben vybavených každým 
rokem modernizovanými audiovizuální-
mi technologiemi. Interiéry jsou projekto-
vány tak, aby byla umožněna individuál-
ní výuka v malých pracovních skupinách. 
Budova je spojena s ostatními pracoviš-
ti školy optickou sítí a celá je pokryta bez-
drátovým přístupem. Škola má vlastní da-
tové a webové servery. Studenti mají k 
dispozici pro své projekty školní audio-video 

techniku a specializované ateliéry pro animaci, audiovizi a zvukové nahrávací stu-
dio. K relaxaci slouží nově upravená zahrada. V objektu sídlí studijní oddělení VOŠG. 

BUDOVA VOŠG 
Vyšší odborná škola 
grafická, s.r.o.
DVOŘÁKOVA 5, 
586 01 JIHLAVA
tel.: 567 331 431
e-mail: vosg@susg.cz
web: www.vosg.cz
Facebook: 
www.facebook.com/
415165345350238


