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Obor vzdělání 82-41-M/05 Grafický design má čtyři 
školní vzdělávací programy:

Grafický design  
výuka propojuje tradiční výtvarnou a řemeslnou přípravu 
s nejnovějšími technologickými postupy a umožňuje tak 
pružně reagovat na aktuální trendy a inovace 
v oblasti vizuálního umění.

Multimediální umělecká tvorba 
představuje tvořivou práci s počítačem, fotografií, filmem, 
zvukem, animací, tvorbou webových stránek.

Produktový design 
je zaměřen na širší oblast spotřebního designu zahrnující tři 
okruhy produktů: dvojrozměrné (např. obaly, tapety, potisky, 
návrhy tkanin, ale i vazby knih), trojrozměrné (např. běžné 
spotřební zboží, keramika, šperk, hračky) a interiérové 
produkty (např. bytový mobiliář, výstavní prostory).

Klasická umělecká tvorba 
výtvarně pojatý ŠVP umožňuje žákům profilaci dle volitelných 
maturitních předmětů na kresbu, malbu, sochařinu, uměleckou 
grafiku a fotografii.  

Obor vzdělání 82-41-M/05 Grafický design poskytuje čtyřleté 
denní studium, zakončené maturitní zkouškou.

Více informací na www.susg.cz nebo na Dnech otevřených 
dveří, které se konají  v těchto termínech:
7. 11. 2014, 5. 12. 2014, 9. 1. 2015, 13. 2. 2015, 6. 3. 2015. 
Zahájení v 10.00 h. v prostorách školy, Křížová 18.

Střední umělecká škola grafická 
Křížová 18, 586 01 Jihlava

Kristýna Dobrianská a Jan Palán z jihlav-
ského gymnázia vyhráli zájezd do Bruselu.

V říjnu se čtveřice studentů jihlavského 
gymnázia zúčastnila regionálního kola stře-
doškolského projektu „Staň se na den tvůr-
cem evropské politiky“. Do Brna přijelo 24 
dvojic z Kraje Vysočina a z Jihomoravské-
ho kraje. Každý člen soutěžního týmu hrál 
přidělenou roli. Jeden se stal poslancem 
Evropského parlamentu, kde jednal za svo-
ji frakci v simulaci zasedání EP, a druhý mi-
nistrem, který hájil v Radě EU zájmy přidě-
lené země. Tématem byly revize směrnic o 
biopalivech ošetřující přechod na ekologič-
tější paliva vyšších generací a jejich podíl 
na spotřebě v jednotlivých zemích.

Palán a Dobrianská obsadili 1. místo, 
vyhráli zájezd do Bruselu na začátku pro-
since a postupují s dalšími 4 dvojicemi do 
celostátního kola, které proběhne 31. října 
v Praze. -tz

Studenti jihlavského 
gymnázia vyhráli 

Brusel

Žáci prvních ročníků Střední zdravotnické školy 
v Jihlavě oboru Zdravotnický asistent se koncem 
září ve škole zúčastnili školního programu „S pro-
blémem si poradím“.

Tento program je cíleně zaměřen na seznámení a 
komunikaci mezi žáky. Program je dvoudenní, za-
čátek je vždy v odpoledních hodinách po vyučo-
vání a konec následuje druhý den časně ráno před 

vyučováním. Akce se účastní také třídní učitel, vý-
chovný poradce a metodik prevence.

„Jako každý první ročník, jsme i my přespali v na-
ší škole. Pod dohledem paní učitelek jsme prožili 
zajímavé odpoledne, které bylo nabité různými ko-
lektivními hrami, a následně u některých i zážitky z 
probdělé noci. Odpoledne jsme se sešli o půl 4 ve ško-
le, pak se vydali po Jihlavě, kterou jsme prošli přes 

Královský vršek až Heulos. Bohužel začalo ke konci 
trochu krápat, a tak jsme se museli vrátit do školy. 
Navečer jsme se usídlili v tělocvičně a pokračovali v 
poznávacích hrách. Po půlnoci jsme byli vysláni spát, 
což skoro nikdo nedodržel. Byla to určitě přínosná 
akce, kterou mnozí ocenili. Rozhodně musíme podě-
kovat našemu dohledu, který byl na nás milý, příjem-
ný a chápavý,“ tak ocenili akci studenti.  -tz-

Mladí zdravotníci spali ve škole


