
 Komise škol s polygrafickými obory — 
 odborná skupina pro školství SPP 
 
 3. a 4. listopadu 2015 
 Albrechtova střední škola, Český Těšín 
 
 
 
 Přítomni: 
  
 Zdeněk Sobota (prezident SPP) 
 Ing. Vanda Pavlowská (ASŠ, Český Těšín) 
 Ing. Alena Lacková (AŠŠ, Český Těšín) 
 Mgr. MgA. Michal Popieluch (ASŠ, Český Těšín) 
 Markéta Březinová (ASŠ, Český Těšín) 
 Ing. Jan Vališ, Ph.D. (Katedra polygrafie a fotofyziky, FChT Univerzity Pardubice) 
 Ing. Jarmila Šustrová (ŠŠ grafická Brno) 
 Mgr. Barbora Slováčková (SŠ grafická Brno) 
 PaedDr. Jiří Cikán (SŠ mediální grafiky a tisku, s. r. o., Praha) 
 RNDr. Jozef Dudáš (SŠ mediální grafiky a tisku, s. r. o., Praha) 
 PhDr. Marcela Hanáková (SŠ polygrafická, Olomouc) 
 Mgr. Rudolf Volhejn (SŠ propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí) 
 Ing. Jan Čermák (SŠ propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí) 
 Ing. Radek Blahák (VOŠG a SPŠ grafická, Praha)  
 
 Omluveni: 
 
 Ing. Jana Žižková (VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí) 
 Mgr. Bc. Jiří Uher (SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk) 
 Mgr. Božena Kubaláková (SPŠ polytechnická, Zlín) 
 
 
 
 Úterý 3. 11. 2015: 
 
1. Úvod a zahájení jednání školské komise SPP v Českém Těšíně 

(Zdeněk Sobota, Ing. Vanda Pawlovská a Radek Blahák) 
— náplň jednání školské komise; 
— změna vedení Svazu polygrafických podnikatelů: představení pana Zdeňka Soboty, prezidenta 

Svazu polygrafických podnikatelů. 
 
2. Prezentace Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně 

(Ing. Vanda Pavlowská, Mgr. MgA. Michal Popieluch, Markéta Březinová) 
 
3. Prohlídka výukových prostor Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně 
 (Ing. Vanda Pavlowská, Mgr. MgA. Michal Popieluch, Markéta Březinová) 
— prostory pro odbornou výuku oboru Polygrafie 
— prostory pro odbornou výuku oboru Aranžér 
 
4. Diskuse a vyjádření školské komise k prezentaci Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně 
— po diskusi k prezentaci Albrechtovy střední školy proběhlo hlasování členů školské komise 

o přijetí této školy za řádného člena Svazu polygrafických podnikatelů; 
— hlasování se zúčastnili přítomní členové komise, jejichž hlas byl vyhodnocen poměrným 

zastoupením v hlasování, vycházející z individuálního nebo kolektivního členství ve Svazu 
polygrafických podnikatelů: 

 
 



 Předmět hlasování 
Přijetí Albrechtovy střední školy, Český Těšín, příspěvkové organizace, za člena Svazu 
polygrafických podnikatelů s ohledem na zajištění odborného vzdělávání a výsledky 
vzdělávání v oboru 34-41-M/01 Polygrafie 

 
 Vyjádření v hlasování 
 pro přijetí — proti přijetí — zdržel(a) se hlasování  
 

Člen SPP Forma členství Poměrný 
počet hlasů Hlasování 

Zdeněk Sobota, prezident SPP individuální 1 pro přijetí 
Radek Blahák, předseda školské komise SPP individuální 1 pro přijetí 
Ing. Jan Vališ, PhD. individuální 1 pro přijetí 
Ing. Jarmila Šustrová individuální 1 zdržela se 
PhDr. Marcela Hanáková individuální 1 zdržela se 
Mgr. Rudolf Volhejn individuální 1 pro přijetí 
Ing. Jan Čermák individuální 1 pro přijetí 
Střední škola mediální grafiky a tisku, s. r. o. kolektivní 3 pro přijetí 
 
 Výsledek hlasování 
 Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, 

byla přijata za řádného člena Svazu polygrafických podnikatelů  
 
 
5. Tematické exkurze v Českém Těšíně 
— čítárna a kavárna Avion 
— tiskárna Finidr 
 
 
 
 Středa 4. 11. 2015: 
 
6. Informace Svazu polygrafických podnikatelů 

(Zdeněk Sobota) 
— změna ve vedení SPP;  
— členům školské komise byly podány informace o strategii činnosti a rozvoje SPP – plánovaná 

změna struktury webových stránek se zpřístupněním informací v širším rozsahu, se samostat-
nou rubrikou školské komise a s možností propagace; 

— je plánováno udržení a především rozšíření členské základny SPP, a to i o digitální sekci; 
— je plánováno vydávání elektronického občasníku s tím, že na trhu chybí odborný tisk (udržení 

časopisů Svět tisku a Font je v současné době nejisté); 
— kontaktní adresa a sídlo SPP zůstává, v externí administrativní spolupráci zůstává Jana Se-

dláčková, a to do jarního jednání valné hromady. 
 
7. Informace ze školství 

(Radek Blahák) 
— vyjádření komise škol s polygrafickými obory při SPP k Návrhu zákona, kterým se mění zákon 

č. 561/2004 Sb., školský zákon a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a to ve smyslu sjedno-
cení termínu povinné maturitní zkoušky z matematiky ve společné části v oborech vzdělání 
34-41-M/01 Polygrafie a 34-42-M/01 Obalová technika od jarního zkušebního období 2019;
  

  / v dubnu 2015 odesláno  Ing. Zajíčkovi, 
 předsedovi CZESHA a Mgr. Staré 
 na MŠMT / 

 
— k dotazu polygrafické školy v Olomouci o účinnosti jednotného zadání závěrečné zkoušky byla 

z NÚV poskytnuta pouze informace o skutečnosti, že i nadále bude JZZZ probíhat na bázi do-
poručení nikoli povinnosti; 



— členové komise byli seznámeni s materiálem „Reformní kroky MŠMT“, který byl poskytnut do 
připomínkového řízení Unie školských asociací CZECHA; 

  / materiál obdrželi členové komise 
 v průběhu jednání / 

 
— členové komise byli seznámeni s materiálem „Prognóza zaměstnanosti v odvětví polygrafic-

kého průmyslu do roku 2033“, a to především s následujícími závěry: 
a) předpoklad negativního vlivu rozvoje elektronických médií na produkci a zaměstnanost v poly-

grafii, což je hodnoceno jako nejvýznamnější faktor (především v oblasti tisku novin, časopisů 
a knih; 

b) v oblasti veřejné správy dochází ke stále většímu využívání on-line komunikace a odpadává vy-
užívání různých formulářů a tištěných materiálů; 

c) předtiskové činnosti (příprava a zpracování obrazu a textu) jsou stále více součástí činností, 
které si zajišťují zákazníci tiskových sužeb sami; tato činnost bude do jisté míry vyvažována 
rozšiřováním činností spojených s dokončováním a konečnými úpravami tiskových produktů 
a s navazujícími činnostmi logistického a jiného charakteru; 

d) velmi výrazný vliv bude mít na vývoj polygrafického odvětví reklamní průmysl – reklamní tis-
koviny budou zřejmě stále významně poptávány a jejich výskyt a role v marketingových stra-
tegiích obchodních řetězců je, a pravděpodobně i nadále bude, značná; 

e) customizace tiskových produktů a služeb bude nadále pokračovat; 
f) v oblasti „obalové“ polygrafie lze očekávat s větší pravděpodobností konsolidaci – dochází spí-

še k přesunu obalového tisku do jiných nepolygrafických odvětví (výrobci a zpracovatelé kar-
tonu, lepenky, obalů) 

g) dochází k automatizaci všech hlavních fází výrobního procesu – zařízení musí běžet efektivně 
a jejich obsluha musí být jednodušší a s menším počtem personálu. 

 
  / celý materiál, včetně podrobných analýz, 

 je k dispozici na www.svazpp.cz / 
 
8. Různé 
— Mgr. Volhejn doporučil vypracovat oficiální stanovisko školské komise SPP k sociálnímu 

znevýhodnění potenciálních uchazečů o studium mimo místo bydliště, a to z hlediska rovných 
příležitostí ke vzdělávání; 

  / Mgr. Volhejn zašle do 30. 11. 2015 
 bližší informaci / 

 
— členové školské komise byli informováni o konání Fóra polygrafů, které ve spolupráci s SPP 

pořádá Společnost tisku při ČS VTS – jednotlivé školy obdrželi e-mailem pozvání od předsedy 
Společnosti tisku V. Lukeše; 

  / 24. 11.; 10—15 hodin; centrum FLORET, 
 Květnové náměstí 391, Průhonice / 

 
— Soutěž mladých reprodukčních grafiků proběhne v tomto školním roce naposledy 

na polygrafické škole v Olomouci – v následujícím období by se soutěže měl ujmout jiný 
pořadatel, tj. škola s výukou oboru Reprodukční grafik nebo Reprodukční grafik pro média; 

 
  / PhDr. Hanáková pošle  podrobnější 

 informaci o soutěži; na dalším jednání 
 komise budou školy s výukou 
 grafického oboru informovat o předběžné 
 dohodě mezi sebou v této záležitosti / 

 
— pozvání na akce k 95. výročí založení SPŠ grafické v Praze: výstava na Staroměstské radnici 

od 27. 10. do 12. 11. 2015 a dny otevřených dveří 6. a 7. 11. 2015; 
— předběžné pozvání Střední školy mediální grafiky a tisku Praha na ples k 75. výročí založení 

školy, který proběhne 8. 1. 2016 v Národním domě na Smíchově; 
— jarní jednání školské komise proběhne při příležitosti konání Valné hromady v hotelu 

Akademie Naháč v Choceradech, a to ve dnech 30. a 31. 3. 2015 
 
 

V Praze dne 9. listopadu 2015 
Radek Blahák 


