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Setkání a prezentace prací støedoškolských studentù na ÈVUT

Kreativní ateliér

Vyšší odborná škola odìvního návrháøství a Støední prùmyslová škola odìvní
Jablonského 3, Praha 7

Odìvní škola není jenom o odìvech ...

Úkolem studentù odìvnictví, Modeláøství a návrháøství odìvù a Scénické 
a výstavní tvorby je aplikovat svùj vlastní výtvarný názor, hledat inspiraèní 
zdroje a zvládnout odborné techniky k vyjádøení výtvarného cíle, a� už se
jedná o odìvní model, výstavní expozici nebo celkovou stylizaci klienta.

Fantazijní práce studentek  na téma Architektonický a pøírodní prvek v prostoru1. roèníku

Fantazijní 3D modely studentek 1. roèníku na téma Nefunkèní prostor a Pøírodní
prvek v prostoru



ERASMUS

V letošním školním roce jsme navázali na více 
jak 15 leté zkušenosti z projektù Leonardo da 
Vinci a studentùm jsme nabídli úèast na 
zahranièních stážích v programu ERASMUS+  
(www.naerasmusplus.cz). Své nové odborné 
zkušenosti tak v partnerských organizacích v 
Nìmecku, Anglii, Øecku a Finsku mohlo získat 
16 studentù SOŠ a VOŠ. Další skupina stážistù 
pak vyjede na zaèátku pøíštího školního roku do 
Francie, Itálie, Portugalska a dalších destinací. 
Stáže jsou nedílnou souèástí odborného 
vzdìlávání, jsou uznány dokumentem Europass 
mobility a ECVET.

Práce v øecké odìvní firmì

MÓDNÍ PØEHLÍDKA GENDER

Dne 19. 2. 2015 probìhla tradièní pøehlídka 
VOŠON v prostorách MeetFactory. Spoleèná 
prezentace modelù je semestrální prací prvního 
a druhého roèníku. Téma letošní pøehlídky bylo 
Gender. Toto souèasné aktuální téma studentky 
zpracovaly velice netradiènì. Monobarevným 
obleèením ve valérech šedých a béžových, 
popøením siluety muže a ženy,  barevný 
asymetrickým líèením a párovým pøedvedením 
modelù.

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU V NICE

V rámci projektu Kreativní ateliér navštívili 
pedagogové a studenti druhého roèníku vyšší 
odborné školy odìvního návrháøství  školu 
Lyceé Professionnel Pasteur v Nice, se kterou 
naše škola spolupracuje již druhým rokem. 
Naše studentky byly zasvìceny do navrhování  
a vytváøení  módních doplòkù, což následnì 
zužitkovaly pøi tvorbì netradièních kabelek 
pro pøehlídkové modely Gender.

VÝSTAVA STUDENTSKÝCH PRACÍ
  
27. 1. 2015 probìhla v Chaberském dvoøe 
v Praze 9 slavnostní vernisáž studentských 
prací v rámci   projektu „Kreativní ateliér“. 
Zahájení se zúèastnily kromì jiných návštìvníkù 
i  naše stážistky, studentky z Finska.  Kurátorkou 
výstavy byla ak. mal. Eva Helekalová. Instalaci 
realizovali studenti 3. roèníku oboru Scénografie 
a výstavnictví pod vedením 
Mgr. Marie Pastuchové.

Bulletin o èinnosti studentù


