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Grafický design 82-41-M/05 (zaměření Grafický design), čtyřleté denní studium ukončené 

maturitou, pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat max. 26 uchazečů. 

Grafický design 82-41-M/05 (zaměření Audiovizuální tvorba), čtyřleté denní studium ukončené 

maturitou, pro školní rok 2021/2022 nepřijímáme žádné uchazeče. 

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 82-41-M/12, čtyřleté denní studium ukončené 

maturitou, pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat max. 8 uchazečů.  

 

SUŠVH je státní škola s čtyřletým denním studiem, zakončená maturitní zkouškou.  

K talentové zkoušce zve škola zájemce, kteří mají ukončenou základní školu případně 

přestupují z jiné střední školy (přihlášku je možné stáhnout na našich webových stránkách v sekci 

Dokumenty a je nutné ji podat do konce listopadu 2020). Pozvánku s podrobnostmi týkající se 

talentové zkoušky rozesíláme po ukončení příjmu přihlášek (začátkem prosince 2020). Uchazeči 

si na přihlášce volí jeden ze stanovených termínů talentové zkoušky.  

 

Čtyřleté studium na SUŠVH obor je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze 

státní (společné) části: český jazyk, cizí jazyk nebo matematika  a z profilové (školní) části: dějiny 

výtvarné kultury, odborné technologie a praktická zkouška. Absolventi školy mají uplatnění 

v reklamních agenturách, nakladatelstvích, výtvarných redakcích, kresleném filmu, nebo jako 

samostatní propagační výtvarníci, keramici.  

 

Na střední škole se koncem každého pololetí konají klauzury, při kterých žáci pracují na 

zadaném úkolu. Klauzurní práce se pečlivě hodnotí a zjišťuje se, jakých pokroků dosáhli studenti 

během půlročního studia a zároveň mají možnost srovnání s ostatními spolužáky. Každoročně se 

pořádají malířské kurzy. Studenti na týden odjedou mimo Prahu kreslit a malovat do plenéru. 

Kromě toho dává škola možnost prezentovat studentská díla formou výstav, jak přímo ve škole 

ve školní galerii Junior, tak i ve veřejně přístupných výstavních síních. 

 

Škola pořádá pro studenty řadu zájezdů a prohlídek galerií a výstav. V 1. ročníku lyžařský 

zájezd, 1. nebo 2. ročník má možnost navštívit zájezd za uměním do Itálie, především Řím a ve 3. 

ročníku se jezdí do Paříže.  

 

Škola je úspěšná při různých soutěžích, např. návrhy plakátů Schola Pragensis, losy 

Sazka, pořádali jsme „putovní“ výstavu Drogy pro Městskou část Prahy 3. Škola spolupracuje 

s Univerzitou Karlovou (sídlí zde detašované pracoviště UK) v oblasti počítačové grafiky (animační 

programy) a s Ústavem umění a designu v Plzni. Naši studenti obdrželi již třikrát za sebou ocenění 

v soutěži Studentský design. Své práce prezentují na výstavě Design Blok v Praze. 

 

Mimopražští uchazeči si ubytování zajišťují sami v domovech mládeže. Doporučujeme 

Katolický domov studujících, Praha 1 (http://kds.op.cz) pro dívky nebo Domov mládeže Praha 4 

Michle (www.ohradni.cz/domov-mladeze) a ubytovnu U Průhonu Praha 7 Holešovice pro chlapce i 

dívky. 

 

Podrobnosti o učebních plánech jsou zveřejněny ve školních vzdělávacích programech na webu 

www.hollarka.cz 

 

 

V rámci výuky cizích jazyků povinně vyučujeme na škole angličtinu a němčinu. 
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