Vážení rodiče, milí žáci,
posílám Vám základní informace k zahájení školního roku 2022/2023
na Střední uměleckoprůmyslové škole Uherské Hradiště.

Zahájení školního roku
Školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022 v 10.00 hodin ve Velké kreslírně nebo na dvoře školy (mohou se
zúčastnit také rodiče). Zde budou představeni třídní učitelé, vedoucí oborů a ostatní vyučující školy.
Střední školy nemají finanční možnosti zajistit učebnice ze svých zdrojů, takže si je žáci hradí sami. Potřebné učebnice
bude možné objednat přímo ve škole. Oboroví vedoucí i učitelé teorií sdělí v prvním týdnu žákům, jaké pomůcky budou
ke studiu potřebovat.
Třídy a třídní učitelé pro šk. rok 2022/2023
1.A – obory multimédia a grafika – Mgr. Veronika Koubková - koubkova@supsuh.cz
1.B – obory design, obuv a oděv – Mgr. Michal Grebeň - greben@supsuh.cz
1.C – obory malba, keramika, socha, fotka – Mgr. Karla Stránská - stranska@supsuh.cz
Plenéry
Všichni žáci školy se v termínu od 5. 9. do 9. 9. 2022 zúčastní oborových plenérů. Jedná se o 5denní tvorbu v exteriéru
a zároveň adaptační pobyt v rámci oborů. Forma plenérů je různá a účast na plenéru je povinná. Podrobnější informace
budou k dispozici na stránkách školy www.supsuh.cz v sekci Dokumenty nejpozději na konci června a upřesní je i
vedoucí oborů první den výuky.
Čipová karta
Žáci si musí pořídit vlastní čipovou kartu, která slouží v průběhu celé školní docházky jako vstupní karta, karta pro
kopírování nebo tisk a pro objednávání a výdej obědů. Škola žákům nabízí základní čipovou kartu, kterou si musí každý
žák koupit již první den. Cena 60 Kč.
Školní stravování
Ve škole funguje stravovací systém tak, že při objednávání a odhlašování stravy žák využívá terminál u jídelny nebo
elektronický stravovací systém s odkazem na stránkách školy (přihlašovací údaje do internetové aplikace dostane žák
první týden výuky). Cena jednoho dotovaného obědu je aktuálně 35 Kč.
Zahájení školního stravování – odevzdáním řádně vyplněné přihlášky ke školnímu stravování s povolením inkasa /kopie
z banky/ a podpisem zákonného zástupce. Přihláška je ke stažení na stránkách školy nebo u vedoucí jídelny. Platba za
odebranou stravu se provádí po ukončení kalendářního měsíce, vždy do 5 dnů následujícího měsíce výhradně
bezhotovostním stykem, formou inkasa z účtu strávníka (zákonného zástupce).
Pokud chcete již ve čtvrtek 1. září 2022 oběd, je nutné ho objednat u vedoucí jídelny a zaplatit hotově v jídelně.
Vedoucí školní jídelny – Anna Káčerová, tel: +420 572 552 443 / email: kacerova@supsuh.cz
Více informací se dočtete na stránkách školy v sekci Jídelna.
Ubytování na internátu
Žáci se mohou ubytovat v domově mládeže Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, který je každoročně plně
obsazen žáky naší školy. Bližší informace zjistíte na stránkách DM https://www.sosgsm.cz/domov-mladeze nebo u
vedoucí vychovatelky paní Lenky Haláčové - telefon: 730 591 369; email: halacova.lenka@sosgsm.cz. Přihlášení na
internát si řeší každý žák individuálně a je ideální podat přihlášku co nejdříve.

Informační systém Bakaláři
Ve škole funguje informační systém Bakaláři, který je dostupný z internetových stránek školy. Všichni žáci i rodiče
dostanou první den školy přístupové údaje a mohou tak sledovat průběžnou i pololetní klasifikaci, rozvrh hodin,
suplování a absenci nebo komunikovat s vyučujícími v modulu Komens. Součástí systému je také třídní kniha
jednotlivých předmětů, kde mají rodiče k dispozici probírané učivo žáka. O systému omlouvání absencí budou žáci i
rodiče informováni svými třídními učiteli.
MS Office 365
V případě distanční výuky probíhají hodiny v prostředí Teams v MS Office 365, ve kterém mají všichni naši žáci i učitelé
vytvořeny účty.
ISIC karta www.isic.cz
Škola umožňuje žákům vyřízení celosvětově uznávaného studentského průkazu ISIC za 350,-.
Nadační fond SUPŠ UH
Při škole působí nadační fond, prostřednictvím kterého je zabezpečeno financování poměrně vysokých studijních
nákladů, které není škola schopna sama pokrýt. Výdaje jsou spojené s materiálovým zajištěním výuky výtvarných
předmětů, nákupem licencí Adobe pro všechny žáky, dále se získáváním finančních prostředků na podporu tvůrčích
aktivit žáků školy (včetně jejich výstavní činnosti), s výtvarnými soutěžemi, plenéry a studijními cestami.
NF má i své internetové stránky – www.nfsupsuh.cz a můžete kontaktovat jeho správkyni, paní Pavlínu Presovou
presova@supsuh.cz.
Informace o přispívání do nadačního fondu budou předány žákům na začátku školního roku (bude
se jednat o částku 1000,- na jeden školní rok).
Pokud budete mít jakékoliv otázky, můžete se na mě obrátit prostřednictvím emailu: gabrhelikova@supsuh.cz
Zároveň přikládám kontakty na jednotlivé vedoucí výtvarných oborů.
Průmyslový design – Mgr. A. Ivan Pecháček: pechacek@supsuh.cz
Užitá fotografie a média – MgA. Lubomír Ančinec: ancinec@supsuh.cz
Grafický design – akad. mal. Kamil Mikel: mikel@supsuh.cz
Kamenosochařství - Akad. soch. Milan Kusenda: kusenda@supsuh.cz
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – MgA. Eva Blahůšková: blahuskova@supsuh.cz
Užitá malba – ak. mal. Miroslav Malina: malina@supsuh.cz
Multimediální tvorba - MgA. Rostislav Štefánek: stefanek@supsuh.cz
Modelářství a návrhářství oděvů – Mgr.art. Petra Graffe: graffe@supsuh.cz
Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků: MgA. Jitka Langerová: langerova@supsuh.cz
Sledujte školní aktivity a aktuality na https://supsuh.cz/
Facebooku https://www.facebook.com/umeleckoprumyslova.skola.uh.hradiste
Instagramu https://www.instagram.com/umprumka_uh/
Těšíme se na vás!
Mgr. Věra Gabrhelíková, zástupkyně ředitele

