
NERUDOVKA – ŠKOLA MNOHA MOŽNOSTÍ!



hlavní budova školy  



Ateliéry NERUDOVKY 
pro umělecké obory  



Naším mottem je

„Vzdělání je to, co zůstane, 
když člověk zapomene své vědomosti.” 



→ Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod
→ Ekonomika a podnikání – cestovní ruch
→ Ekonomika vnitřního obchodu

OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

→ Grafický design
→ Design interiéru
→ Multimediální tvorba

OBORY VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM:

→ Aranžér
→ Prodavač



CO NABÍZÍME?

→ kvalitní vzdělání, se kterým se uplatníte u nás i ve světě

→ příjemnou atmosféru a vstřícné klima školy 

→ oporu v náročném období dospívání 

a individuální přístup ke každému žákovi

→ moderní učebny a ateliéry vybavené nejnovější technikou

→ dataprojektor s počítačem v každé učebně

→ online informační systém docházky a online informační

systém klasifikace

→ knihovnu s počítači, vše přístupné studentům v době výuky i mimo ni

→ školní bufet



VE VÝUCE KLADEME DŮRAZ NA…

→ zkušené učitele, kteří vám mohou předat mnoho osobních zkušeností a dovedností z praxe 

→ odbornou přípravu, která vám umožní další studium na VŠ a VOŠ

→ uplatnění v zaměstnání u nás i v zahraničí

→ rozšířenou výuku cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština)

→ během studia praxe v agenturách a firmách v České republice i v zahraničí

→ odborné praktické stáže v zahraničí financované z grantů evropského programu Erasmus +,

pro zajištění kvality využíváme ECVET – Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu

→ nadstandardní formy vzdělávání – účast v odborných projektech, soutěžích

→ účast na zajímavých seminářích, exkurzích a vzdělávacích pobytech v zemích zejména Evropské unie

→ vzdělávací workshopy, semináře, kulturní a sportovní aktivity, sportovní kurzy 

(lyžařský, cyklistický a turistický)

→ mezinárodní spolupráci s nadstandardními výsledky – naše škola je nositelem certifikátu kvality

Erasmus + VET Mobility Charter a Pečeti kvality



EKONOMICKÉ
OBORY

→  Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod
→  Ekonomika a podnikání – cestovní ruch
→  Ekonomika vnitřního obchodu



→ zasílejte do 1. března 2021!

k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, 
mládeže a sportu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-
vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-
vzdelavani-a-vzdelavani-v

vyplněný vzor na 
https://nerudovka.cz/uchazec/informace-o-
prijimacim-rizeni/item/728-prihlasky-ke-vzdelavani

PŘIHLÁŠKY

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v
https://nerudovka.cz/uchazec/informace-o-prijimacim-rizeni/item/728-prihlasky-ke-vzdelavani


→  průměr z celkového prospěchu za 1. pololetí 8. ročníku ZŠ (max. 14 bodů) 
a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 14 bodů) 

→ celkový prospěch z matematiky, českého jazyka a literatury a cizího jazyka 
za 1. pololetí 8. ročníku ZŠ (max. 12 bodů) 

→  a celkový prospěch z matematiky, českého jazyka a literatury a cizího jazyka 
za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 12 bodů)

→ bonifikace žáků z odpovídajícího ročníku osmiletých a šestiletých gymnázií
→  účast a umístění v okresních, krajských, celorepublikových soutěžích a reprezentace ČR (max. 4 bodů)
→  výsledky jednotné přijímací zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura (max. 50 bodů)

a z předmětu Matematika (max. 50 bodů)
→ bonifikace za výsledky testů „nanečisto“ z českého jazyka a literatury (max. 5 bodů) 

a z matematiky (max. 5 bodů)

Testy „nanečisto“ mohou skládat účastníci přípravných kurzů a ostatní zájemci 29. března 2021.
Absolvování testů „nanečisto“ není povinné.

pozn. bonifikace = zvýhodnění 

KRITÉRIA A PODMÍNKY PŘIJETÍ



Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání 
s maturitní zkouškou konají formou jednotné přijímací zkoušky v tyto termíny:

→  1. termín 12. dubna 2021  (náhradní termín 12. května 2021)

→  2. termín 13. dubna 2021  (náhradní termín 13. května 2021)

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil 
a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, 
koná zkoušku v náhradním termínu.

Více informací na https://nerudovka.cz/uchazec/informace-o-prijimacim-rizeni

TERMÍNY ZKOUŠKY

https://nerudovka.cz/uchazec/informace-o-prijimacim-rizeni


Český jazyk a literatura
→ 60 minut, 50 bodů
→ povolené pomůcky – propisovací tužka
→ uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi
→ otevřené úlohy bez nabídky odpovědi

Matematika
→ 70 minut, 50 bodů
→ povolené pomůcky – rýsovací potřeby, propisovací tužka
→ uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi
→ otevřené úlohy bez nabídky odpovědi
→  široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení

Ilustrační testy jsou k dispozici na www.cermat.cz

OBSAH A FORMA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání

http://www.cermat.cz/


Kurzy proběhnou v rozsahu 6 lekcí v hlavní budově školy:

→ 1. skupina pondělí od 15.30 do 18.00 hodin

→ 2. skupina čtvrtek od 15.30 do 18.00 hodin

Testy „nanečisto“ se budou konat 29. března 2021. 
Sledujte aktuální epidemiologickou situaci!
Více informací na https://nerudovka.cz/uchazec/kurzy

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

matematika a český jazyk

!

https://nerudovka.cz/uchazec/kurzy


→ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
ZAHRANIČNÍ OBCHOD

63-41-M/01



forma a délka vzdělávání → denní, 4 roky

způsob ukončení → maturitní zkouška

certifikace → vysvědčení o maturitní zkoušce

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – ZAHRANIČNÍ OBCHOD

PROFIL ABSOLVENTA

→  znalosti z 1. cizího jazyka úrovně B1–B2 Společného evropského referenčního rámce
→  znalosti z 2. cizího jazyka úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce
→  znalosti z 3. cizího jazyka úrovně A2 Společného evropského referenčního rámce
→  předpoklady pro vysokoškolské studium ekonomického směru
→  předpoklady pro vysokoškolské studium cizích jazyků
→  orientace v ekonomické legislativě a znalost základních právních norem

potřebných pro hospodářské činnosti



EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – ZAHRANIČNÍ OBCHOD

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

→  samostatná práce ve firmách malých a středních podnikatelů,
se zahraniční účastí nebo přímo v zahraničních firmách 

→  práce na pozicích ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent,
sekretářka, obchodní zástupce a v dalších ekonomicko-administrativních
funkcích a pozicích, zejména ve výrobní a obchodní činnosti příslušného zaměření

→  předpoklady pro přijetí na vysokou školu, absolvent může pokračovat 
ve vzdělávání na vyšší odborné škole, případně rozvíjet vlastní 
podnikatelskou aktivitu



POVINNÉ PŘEDMĚTY

Český jazyk a komunikace
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Konverzace v cizím jazyce
Občanská nauka  
Dějepis, Zeměpis 
Zeměpis zahraničního obchodu
Fyzika, Chemie
Základy ekologie a biologie
Matematika  
Literární výchova
Tělesná výchova
Inf. a komunikační technologie
Ekonomika 
Ekonomika zahraničního obchodu
Účetnictví, Cvičení z účetnictví 

Daně
Právo
Marketing 
Jakost zboží, Praxe
Technika administrativy
Elektronická a písemná 
komunikace
Cizojazyčná korespondence
Aplikovaná psychologie
Profesní komunikace

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

3. cizí jazyk
Společenskovědní seminář

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – ZAHRANIČNÍ OBCHOD



zahraniční exkurze

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – ZAHRANIČNÍ OBCHOD



žáci všech ekonomických oborů se učí
hmatovou metodu psaní na klávesnici

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – ZAHRANIČNÍ OBCHOD



→ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
CESTOVNÍ RUCH

63-41-M/01



EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – CESTOVNÍ RUCH

PROFIL ABSOLVENTA

→ znalosti z 1. cizího jazyka úrovně B1–B2 Společného evropského referenčního rámce
→ znalosti z 2. cizího jazyka úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce
→ znalosti z 3. cizího jazyka úrovně A2 Společného evropského referenčního rámce
→  předpoklady pro vysokoškolské studium ekonomického směru
→  předpoklady pro vysokoškolské studium cizích jazyků
→  znalost potřebných reálií o zemích dané jazykové oblasti
→  zvládnutí obchodně-podnikatelských a administrativních činností se specializací 

na cestovní ruch umožňují dobré postavení na trhu práce

forma a délka vzdělávání → denní, 4 roky

způsob ukončení → maturitní zkouška

certifikace → vysvědčení o maturitní zkoušce



UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

→ samostatná práce ve všech organizačně právních formách podnikání
v cestovním ruchu: v cestovních kancelářích a agenturách, v ubytovacích 
a stravovacích zařízeních, turistických  informačních centrech a dalších institucích 
cestovního ruchu – orientace v katalogové nabídce cestovních kanceláří a agentur, 
tvorba a kalkulace cen produktů pro pohyb a pobyt, trasování a sestavení itineráře

→ průvodcovská činnost 
→ předpoklady pro přijetí na vysokou školu, absolvent může pokračovat ve vzdělávání 

na vyšší odborné škole, případně může rozvíjet vlastní podnikatelskou aktivitu

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – ZAHRANIČNÍ OBCHOD



POVINNÉ PŘEDMĚTY

Český jazyk a komunikace
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Konverzace v cizím jazyce
Občanská nauka 
Dějepis, Dějiny kultury
Zeměpis
Zeměpis cestovního ruchu
Fyzika, Chemie
Základy ekologie a biologie
Matematika 
Literární výchova
Tělesná výchova
Inf. a komunikační technologie
Ekonomika
Ekonomika cestovního ruchu 
Účetnictví, Právo, Marketing

Služby cestovního ruchu 
Průvodcovství
Technika administrativy
Elektronická a písemná 
komunikace 
Aplikovaná psychologie
Profesní komunikace
Praxe

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

3. cizí jazyk
Společenskovědní seminář

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – ZAHRANIČNÍ OBCHOD



prezentace žáků 
na soutěži Region 

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – ZAHRANIČNÍ OBCHOD



příprava tematického
průvodcování po Plzni

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – ZAHRANIČNÍ OBCHOD



zahraniční stáž

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – ZAHRANIČNÍ OBCHOD



→ EKONOMIKA 
VNITŘNÍHO OBCHODU

66-41-L/01



PROFIL ABSOLVENTA

→ znalosti z 1. cizího jazyka úrovně B1 Společného evropského  referenčního rámce 
→ znalosti z 2. cizího jazyka úrovně A2 Společného evropského referenčního rámce 
→ zvládnutí obchodně-podnikatelských a administrativních činností se specializací na obchod 
→ orientace v ekonomické legislativě 
→ schopnost využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

EKONOMIKA VNITŘNÍHO OBCHODU

forma a délka vzdělávání → denní, 4 roky

způsob ukončení → maturitní zkouška

certifikace → vysvědčení o maturitní zkoušce



UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

→ samostatná práce v obchodních firmách na pozici vedoucí oddělení / obchodu, 
asistent, finanční referent, referent marketingu, obchodní zástupce a v dalších
ekonomicko-administrativních funkcích

→ práce na pozicích: obchodní referent, obchodní zástupce, vedoucí expedice, 
referent odbytu a zásobování a dalších středních a vyšších manažerských funkcích

→ předpoklady pro přijetí na vysokou školu, absolvent může pokračovat 
ve vzdělávání na vyšší odborné škole, případně může rozvíjet vlastní
podnikatelskou aktivitu

EKONOMIKA VNITŘNÍHO OBCHODU



POVINNÉ PŘEDMĚTY

Český jazyk a komunikace
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Fyzika
Chemie
Základy ekologie a biologie
Matematika
Literární výchova
Tělesná výchova
Inf. a komunikační technologie
Konverzace v cizím jazyce
Ekonomika
Management
Účetnictví

Obchodní provoz
Právo
Marketing
Odborný výcvik
Zbožíznalství
Technika administrativy
Elektronická a písemná 
komunikace
Profesní komunikace
Aplikovaná psychologie

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Cvičení z účetnictví
Ekonomická cvičení

EKONOMIKA VNITŘNÍHO OBCHODU



z výuky účetnictví 

EKONOMIKA VNITŘNÍHO OBCHODU



žáci školy na velerhu
fiktivních firem

EKONOMIKA VNITŘNÍHO OBCHODU



UMĚLECKÉ
OBORY

→  Grafický design
→  Multimediální tvorba
→  Design interiéru



→ po úspěšném vykonání maturitní zkoušky má absolvent možnost širokého 

profesního uplatnění v řadě odvětví

→ žáky individuálně připravujeme ke studiu na různých oborech vysokých uměleckých škol

→ během studia žáky seznamujeme s různými možnostmi uplatnění a vedeme je

ke schopnosti sebeuplatnění v praxi

→ absolventi jsou připraveni na práci v různých oblastech daného odvětví 

(reklamní agentury, grafická studia, nakladatelství, marketingová oddělení všech typů firem, 

nábytková či designová studia, fotoateliéry, multimediální či audio studia, televize 

apod. – podle zaměření oboru)

→ výuka odborných předmětů probíhá ve specializovaných učebnách; dbáme na to, 

aby žáci vždy měli možnost pracovat s tím nejaktuálnějším vybavením

→ vedeme žáky k samostatnému hledání řešení daného úkolu i k týmové spolupráci

KRITÉRIA A PODMÍNKY PŘIJETÍ



→ ve 3. a 4. ročníku žáci absolvují praxi na pracovištích zaměřených

podle studovaného oboru 

→ žáci mají možnost jet na odbornou praktickou stáž do zahraničí –

např. do Německa, Litvy, Velké Británie, Španělska, na Maltu 

a na Slovensko (každoročně rozšiřujeme obsah stáží a praxí 

i hostitelské země)

→ žáci spolupracují na společných projektech s partnerskou 

uměleckou školou na Slovensku

→ umělecké obory nabízejí mimořádně dva cizí jazyky – povinně 

se vyučují dva z pěti nabízených – angličtiny, němčiny, ruštiny, 

francouzštiny a španělštiny

→ tuzemské i zahraniční  exkurze

→ součástí 1. a 2. ročníku je týdenní krajinářský kurz

PROČ STUDOVAT UMĚLECKÉ OBORY PRÁVĚ NA NERUDOVCE?



PŘIHLÁŠKY

→ zasílejte do 30. listopadu 2020!

k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, 
mládeže a sportu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-
vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-
vzdelavani-a-vzdelavani-v

vyplněný vzor na 
https://nerudovka.cz/uchazec/informace-o-
prijimacim-rizeni/item/728-prihlasky-ke-vzdelavani

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v
https://nerudovka.cz/uchazec/informace-o-prijimacim-rizeni/item/728-prihlasky-ke-vzdelavani


→ úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru

→ průměrný prospěch ze ZŠ (2. pololetí 7. ročníku. a 1. pololetí 8. ročníku)

→ výsledky v odborných soutěžích (krajská a vyšší kola)

→ prospěch z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (2. pololetí 7. ročníku. a 1. pololetí 8. ročníku)

→ doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti

→ bonifikace za průměrný prospěch u uchazečů z víceletého gymnázia

→ řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška

Na základě řádného podání přihlášky v termínu bude uchazeči zaslána pozvánka 
k talentové zkoušce s harmonogramem zkoušky a s podrobnými informacemi. 
Za talentovou zkoušku může získat uchazeč max. 70 bodů, za prospěch a umístění 
v soutěžích může získat uchazeč max. 30 bodů.

Uchazeči z víceletého gymnázia získávají bonifikace.

Více informací na https://nerudovka.cz/uchazec/informace-o-prijimacim-rizeni.

KRITÉRIA A PODMÍNKY PŘIJETÍ

https://nerudovka.cz/uchazec/informace-o-prijimacim-rizeni


OBOR GRAFICKÝ DESIGN
1. termín: 1. část 5. ledna 2. část 12. – 13. ledna 2021
2. termín: 1. část 6. ledna 2. část 12. – 13. ledna 2021

OBOR MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA
1. termín: 1. část 7. ledna 2. část 12. – 13. ledna 2021
2. termín: 1. část 8. ledna 2. část 12. – 13. ledna 2021

OBOR DESIGN INTERIÉRU
1. termín: 1. část 7. ledna 2. část 12. – 13. ledna 2021
2. termín: 1. část 8. ledna 2. část 12. – 13. ledna 2021

1.část – vlastní talentová zkouška – uchazeč prokáže talentové schopnosti v několika
výtvarných disciplínách, hodnoceny jsou i domácí práce včetně povinného 
domácího úkolu (informace u jednotlivých oborů) 

2. část – ústní pohovor s uchazečem

TERMÍNY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK



PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

Každoročně pořádáme přípravné kurzy k talentové zkoušce 
pro zájemce o vzdělávání v oborech 

→ Grafický design

→  Design interiéru 

→ Multimediální tvorba

Kurzy probíhají v rozsahu 5 dvouhodinových lekcí

v Ateliérech NERUDOVKY, Klatovská 200p, Plzeň

vždy v listopadu a prosinci. 

Termíny zveřejňujeme na začátku školního roku. 
Sledujte náš web https://nerudovka.cz/uchazec/kurzy
Kontaktní osoba: Martina Karasová, e-mail: karasova@nerudovka.cz nebo tel.: 377 183 619.

!

https://nerudovka.cz/uchazec/kurzy


→ GRAFICKÝ 
DESIGN

82-41-M/11



Obor Grafický design rozvíjí schopnost pracovat s vizuálními systémy. Všeobecně 

zaměřená výtvarná příprava (kresba, malba, ilustrace) je profilována odbornými 

disciplínami (typografií, písmem, počítačovou grafikou, multimediálním designem, 

digitální fotografií a tvorbou webu). 

Cílem je absolvent vybavený oborovými teoretickými znalostmi 

(dějiny umění a oborové dějiny, technologie, marketing) i praktickými dovednostmi 

(příprava a finalizace produktu) rozvíjenými v rámci klíčových kompetencí.

GRAFICKÝ DESIGN

forma a délka vzdělávání → denní, 4 roky

způsob ukončení → maturitní zkouška

certifikace → vysvědčení o maturitní zkoušce



PROFIL A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

→  znalosti z 1. cizího jazyka úrovně B1–B2 společného evropského rámce
→ znalosti z 2. cizího jazyka úrovně B1 společného evropského rámce
→ předpoklady pro vysokoškolské studium uměleckého směru
→ předpoklady pro vysokoškolské studium cizích jazyků
→ orientace v disciplínách jako je např. užitá grafika, ilustrace, užitá i volná kresba a malba,

fotografie, počítačová grafika, redakční práce – sazba, webdesign, animace, multimédia a video
nebo 3D modelování

→ schopnost využívat výtvarné a výrazové možnosti jednotlivých médií, technologických postupů,
technik a materiálů

→ realizovat v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu finální produkt
→ uplatňovat při tvorbě výtvarného návrhu technická, výrobní a ekonomická hlediska jeho realizace
→ orientovat se v marketingových nástrojích a vykonávat základní marketingové činnosti 

ve vztahu k oboru
→ využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi
→ používat praktické zkušenosti z odborné praxe

GRAFICKÝ DESIGN



POVINNÉ PŘEDMĚTY

Český jazyk a komunikace
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Fyzika
Chemie
Základy ekologie a biologie
Matematika
Literární výchova
Tělesná výchova
Konverzace v cizím jazyce
Dějiny umění
Dějiny grafického designu
Výtvarná příprava
Výtvarná tvorba
3D modelování

Písmo
Figurální kresba
Počítačová grafika
Webdesign
Inf. a multimediální technologie
Ekonomika a management
Technologie
Marketingová komunikace
Grafický design a navrhování
Prostorový design
Grafické umělecké techniky
Digitální fotografie
Multimediální tvorba

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Animovaná tvorba
Seminář z informatiky
Společenskovědní seminář

GRAFICKÝ DESIGN



nácvik výtvarných technik

GRAFICKÝ DESIGN



krajinářský kurz v 1. a 2. ročníku

GRAFICKÝ DESIGN



GRAFICKÝ DESIGN



→ MULTIMEDIÁLNÍ 
TVORBA

82-41-M/17



Obor Multimediální tvorba rozvíjí schopnost pracovat s multimediálními produkty a systémy. 

Výtvarná příprava pro média (kresba, malba, ilustrace) cíleně připravuje žáky pro multimediální tvorbu. 

Prostřednictvím odborných disciplín, jako je digitální fotografie, počítačová grafika, webdesign, klasická 

a zejména 3D počítačová animace, scenáristika, audiovizuální tvorba a motion design se žák dále profiluje. 

Náš absolvent je vybaven oborovými teoretickými znalostmi (dějiny umění a oborové dějiny, technologie) 

i praktickými dovednostmi zaměřenými na přípravu, finalizaci a marketing studiové mediální tvorby.

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

forma a délka vzdělávání → denní, 4 roky

způsob ukončení → maturitní zkouška

certifikace → vysvědčení o maturitní zkoušce



PROFIL A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

→  znalosti z 1. cizího jazyka úrovně B1–B2 společného evropského rámce
→ znalosti z 2. cizího jazyka úrovně B1 společného evropského rámce
→  předpoklady pro vysokoškolské studium uměleckého směru
→ předpoklady pro vysokoškolské studium cizích jazyků
→  schopnost provádět činnosti související s multimediální tvorbou webdesignu,

2D a 3D grafiky, statických i pohyblivých digitálních záznamů na základě komplexního 
přehledu o grafických programech a technologických možnostech multimediální tvorby

→  ovládat tradiční i nové technologické postupy a prostředky tvorby multimediálních děl
→ ovládat a respektovat základní právní a estetické aspekty ochrany autorských děl
→ uplatňovat při tvorbě výtvarného návrhu technická, výrobní a ekonomická hlediska 

jeho realizace
→ orientovat se v marketingových nástrojích a vykonávat základní marketingové činnosti 

ve vztahu k oboru
→  využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi
→ používat praktické zkušenosti z odborné praxe

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA



POVINNÉ PŘEDMĚTY

Český jazyk a komunikace
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Fyzika
Chemie
Základy ekologie a biologie
Matematika
Literární výchova
Tělesná výchova
Konverzace v cizím jazyce
Dějiny umění
Dějiny multimédií
Inf. a multimediální technologie
Marketingová komunikace
Ekonomika a management

Výtvarná příprava pro média
Figurální kresba
Počítačová grafika
3D animace
Fotografie
Scenáristika
Webdesign a multimediální aplikace
Animace
Audiovizuální tvorba

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Filmový seminář
Seminář z informatiky
Společenskovědní seminář

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA



natáčení videoklipu

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA



vizualizace k animaci  

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA



MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA



→ DESIGN
INTERIÉRU

82-41-M/11



V rámci oboru Design interiéru žáci rozvíjejí svou prostorovou představivost, získávají znalosti 

o chování různých materiálů a učí se, jak s nimi pracovat. Klademe důraz na estetickou průpravu 

a znalosti ergonomie. Podstatnou doménou oboru je počítačová 3D vizualizace. 

Absolvent je schopen uplatnit se v interiérových studiích všech zaměření. Získá průpravu v oblasti 

základů konstrukce výrobku, orientuje se v technickém výkresu a dokáže zhotovit jednoduchá schémata. 

Ovládá designérskou kresbu, navrhuje interiérové prvky všech druhů interiérů, orientuje se i v počítačové 

grafice. Získá také přehled z oblasti dějin umění a dějin designu.

DESIGN INTERIÉRU

forma a délka vzdělávání → denní, 4 roky

způsob ukončení → maturitní zkouška

certifikace → vysvědčení o maturitní zkoušce



PROFIL A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

→ znalosti z 1. cizího jazyka úrovně B1–B2 společného evropského rámce
→ znalosti z 2. cizího jazyka úrovně B1 společného evropského rámce
→ předpoklady pro vysokoškolské studium uměleckého směru
→ předpoklady pro vysokoškolské studium cizích jazyků
→ schopnost ovládat činnosti související s tvorbou nábytkového a interiérového designu – pracovat

s technickou dokumentací, volit nejvhodnější materiály i technologické postupy
→ využívat znalosti o historickém vývoji a současných trendech výtvarné kultury a interiérové tvorby
→ realizovat v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu finální produkt
→ uplatňovat při tvorbě výtvarného návrhu technologická, výrobní a ekonomická hlediska jeho realizace,

zhotovit konstrukční složku technické dokumentace
→ orientovat se v marketingových nástrojích a vykonávat základní marketingové činnosti 

ve vztahu k oboru
→ využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi,

aktivně využívat informace o nových trendech v oblasti designu nábytku a interiéru
→ používat praktické zkušenosti z odborné praxe

DESIGN INTERIÉRU



POVINNÉ PŘEDMĚTY

Český jazyk a komunikace
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Fyzika
Chemie
Základy ekologie a biologie
Matematika
Literární výchova
Tělesná výchova
Konverzace v cizím jazyce
Dějiny umění
Dějiny designu
Inf. a multimediální technologie
Marketingová komunikace
Ekonomika a management

Výtvarná příprava 
Prostorová tvorba
Figurální kresba
Počítačová grafika
3D vizualizace
Technické kreslení
Konstrukční příprava
Technologie
Design interiéru a navrhování
Design nábytku
Digitální fotografie

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Kresba
Seminář z informatiky
Společenskovědní seminář

DESIGN INTERIÉRU



odborná učebna – kreslírna

DESIGN INTERIÉRU



práce na strojích v dílně

DESIGN INTERIÉRU



DESIGN INTERIÉRU



OBORY
S VÝUČNÍM
LISTEM

→  Aranžér
→  Prodavač



PŘIHLÁŠKY

→ zasílejte do 1. března 2021!

k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, 
mládeže a sportu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-
vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-
vzdelavani-a-vzdelavani-v

vyplněný vzor na 
https://nerudovka.cz/uchazec/informace-o-
prijimacim-rizeni/item/728-prihlasky-ke-vzdelavani

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v
https://nerudovka.cz/uchazec/informace-o-prijimacim-rizeni/item/728-prihlasky-ke-vzdelavani


PRO OBOR PRODAVAČ

uchazeč může získat v přijímacím řízení max. 24 bodů

→ průměr z celkového prospěchu v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ (max. 10 bodů)

→ průměr z celkového prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 10 bodů)

→ bonifikace žáků za umístění v okresních, krajských

a celorepublikových soutěžích (max. 4 body)

KRITÉRIA A PODMÍNKY PŘIJETÍ

Podmínkou je řádně vyplněná a v termínu (do 1. března 2021) podaná přihláška (vč. potvrzení lékaře 
o zdravotní způsobilosti ke studiu). Uchazeči (pod registračními čísly = evidenční číslo přihlášky) 
se ve výsledkových listinách řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Registrační čísla budou uchazečům zaslána emailem nebo poštou. Rozhodnutí o nepřijetí 
bude uchazečům odesláno dne 22. dubna 2021 prostřednictvím České pošty.



KRITÉRIA A PODMÍNKY PŘIJETÍ

Podmínkou je řádně vyplněná a v termínu (do 1. března 2021) podaná přihláška (vč. potvrzení lékaře 
o zdravotní způsobilosti ke studiu). Uchazeči (pod registračními čísly = evidenční číslo přihlášky) 
se ve výsledkových listinách řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Registrační čísla budou uchazečům zaslána emailem nebo poštou. Rozhodnutí o nepřijetí 
bude uchazečům odesláno dne 22. dubna 2021 prostřednictvím České pošty.

PRO OBOR PRODAVAČ

uchazeč může získat v přijímacím řízení max. 30 bodů

→ průměr z celkového prospěchu v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ (max. 10 bodů)

→ průměr z celkového prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 10 bodů)

→ prospěch z českého jazyka a literatury ve 1. pololetí 8. ročníku ZŠ (max. 3 body)

→ prospěch z českého jazyka a literatury v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 3 body)

→ bonifikace žáků za umístění v okresních, krajských

a celorepublikových soutěžích (max. 4 body)



→ PRODAVAČ

66-51-H/01



PROFIL A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Obor je zaměřen na disciplíny v oblasti obchodu – zbožíznalství, obchodní provoz, ekonomiku, 
daňovou evidenci a psychologii pro jednání se zákazníky i obchodními partnery. Žáci se naučí 
připravit a upravit zboží k prodeji, předvést jej zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, 
vystavit doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci. 

Budou pracovat na různých pokladních systémech a provádět všechny činnosti spojené s odběrem, 
se skladováním a rozmístěním zboží včetně administrativních činností. 

Mohou se uplatnit na různých pozicích v obchodě i jako soukromí podnikatelé.

PRODAVAČ

forma a délka vzdělávání → denní, 3 roky

způsob ukončení → závěrečná zkouška

certifikace → výuční list



POVINNÉ PŘEDMĚTY

Český jazyk a komunikace
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Obchodní počty
Fyzika
Chemie
Základy ekologie 
Tělesná výchova
Inf. a komunikační technologie
Ekonomika
Daňová evidence
Obchodní provoz
Zbožíznalství

Propagace
Aplikovaná psychologie
Technika administrativy
Odborný výcvik

PRODAVAČ



praxe ve školním bufetu

PRODAVAČ



získáváme zkušenosti přímo v provozu

PRODAVAČ



Soutěž Region – balení

PRODAVAČ



→ ARANŽÉR

66-52-H/01



PROFIL A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Obor nabízí odborné vzdělání zaměřené na rozvoj kreativity, zručnosti, výtvarného 
a estetického cítění. Mezi stěžejní disciplíny patří odborné kreslení, propagace, aranžování, 
dějiny umění, písmo, psychologie a ekonomika. 

Během vzdělávání si žáci osvojí techniky aranžování výkladních skříní, vitrín i interiérů. 
Naučí se pracovat s různými aranžérskými pomůckami a materiály, tvořit vazby z živých 
i suchých květin, propagační prostředky s využitím propagačních programů Corel Draw, 
Corel Photo- Paint a Adobe Photoshop. 

Pracují ve školních dílnách i odborných firmách, uplatní se v oblasti marketingu, výstavnictví 
a v reklamních agenturách.

ARANŽÉR

forma a délka vzdělávání → denní, 3 roky

způsob ukončení → závěrečná zkouška

certifikace → výuční list



POVINNÉ PŘEDMĚTY

Český jazyk a komunikace
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Chemie
Základy ekologie 
Tělesná výchova
Inf. a komunikační technologie
Ekonomika
Daňová evidence
Zbožíznalství
Aranžování
Propagace
Odborné kreslení

Písmo
Dějiny umění
Technika administrativy
Aplikovaná psychologie
Odborný výcvik

ARANŽÉR



Soutěž Region – aranžování ovoce

ARANŽÉR



prodej na vánočních trzích

ARANŽÉR



navrhování obalů v rámci
počítačové grafiky

ARANŽÉR



PROJEKTY
KURZY
STÁŽE
…



→ předmětové soutěže – v českém jazyce, ve všech vyučovaných cizích jazycích, matematice,

účetnictví, dějepisu, zeměpisu, občanské nauce, informatice, ekonomice, v psaní na klávesnici,

wordprocessingu, korektuře… 

→ sportovní soutěže 

→ REGION – dnes už mezinárodní soutěž odborných dovedností žáků 

→ Má dáti – dal – celostátní soutěž v účetnictví 

→ Ars Poetica, Puškinův památník 

→ SAPERE, Soutěž o památkovém dědictví, Soutěž o EU 

→ Model Young Package

→ Řemeslo má zlaté dno

→ a další…

SOUTĚŽE



Region – závěrečné vyhodnocení
oboru Prodavač, Obchodník



Teendesign
Werk
Design Řemeslo má zlaté dno

ÚSPĚCHY V UMĚLECKÝCH SOUTĚŽÍCH



→ řada zahraničních praktických stáží

→ odborné exkurze, přednášky a semináře v rámci odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů 

→ společné aktivity se žáky našich partnerských škol v zahraničí

→ mezinárodní vzdělávací projekty

→ adaptační pobyt pro žáky 1. ročníků

→ programy v rámci prevence rizikového chování mladistvých

a výchovného poradenství

→ adaptační pobyt pro žáky 1. ročníků

→ lyžařský výcvikový kurz, cykloturistický kurz

→ sportovní akce – halový turnaj středních škol v kopané, juniorský maratón,

turnaj ve florbale a volejbale

→ a další…

KURZY, STÁŽE, SPORTOVNÍ AKCE…



adaptační pobyt Třímany 



lyžařský výcvik  
v rakouských Alpách



vodní turistika



jeden z pravidelných studijních pobytů – Irsko



→ Dva mezinárodní projekty mobilit v rámci evropského programu Erasmus + 
VET – umožňují nám realizovat odborné stáže našich žáků v Německu, Litvě, Velké Británii,
Španělsku, na Maltě a na Slovensku – při jejich realizaci využíváme ECVET 

(Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu) jako záruku kvality, 
pro žáky naší školy jsou stáže zdarma
https://www.youtube.com/watch?v=oOWzjMfGieM&feature=youtu.be

→ Mezinárodní projekt Erasmus + KA2 Školní vzdělávání – spolupráce partnerských škol 
ve společenskovědním vzdělávání – Evropské přírodní dědictví – společná ochrana přírody!

→ Společenskovědní projekt Evropská identita

→ Učíme se z historie

→ Společná Evropa očima mladých

→ Vzděláváme se společně v Evropě (interkulturní poznávání) 

→ Evropské dědictví a současná Evropa

V SOUČASNÉ DOBĚ REALIZUJEME TYTO VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY

https://www.youtube.com/watch?v=oOWzjMfGieM&feature=youtu.be


zahraniční stáž v Jeně



partnerství naší školy s německou
Stoy-Schule Jena trvá od roku 2009



vzdělávací seminář v rámci 
mezinárodní spolupráce v Jeně



mezinárodní spolupráce



beseda s ministrem zahraničních věcí ČR
Mgr. Tomášem Petříčkem, Ph. D. 



exkurze na centrále 
firmy Albert v Praze



projekt Barevná nemocnice



ROTARY club



projektové dny



výstavy žáků



VIDEO O NERUDOVCE
https://www.youtube.com/watch?v=BwHef_BKD4o&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=BwHef_BKD4o&t=7s


VIDEO O NERUDOVCE Z POHLEDU ŽÁKŮ
https://www.youtube.com/watch?v=ioN9h-Wc728&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=ioN9h-Wc728&t=1s


ADRESA ŠKOLY

Nerudova 33, 301 00 Plzeň

Telefon – spojovatel: +420 377 183 610

Telefon – sekretariát: +420 377 183 619

E-mail: sos@nerudovka.cz

www: nerudovka.cz

Ateliéry NERUDOVKY 
pro umělecké obory

Klatovská třída 200p 

(bývalý areál kasáren), Plzeň

tel.: +420 377 421 350



Těšíme se 
na další setkání s vámi 
na naší škole! NERUDOVKA!

ŠKOLA MNOHA MOŽNOSTÍ


	Snímek číslo 1
	Snímek číslo 2
	Snímek číslo 3
	Snímek číslo 4
	Snímek číslo 5
	Snímek číslo 6
	Snímek číslo 7
	Snímek číslo 8
	Snímek číslo 9
	Snímek číslo 10
	Snímek číslo 11
	Snímek číslo 12
	Snímek číslo 13
	Snímek číslo 14
	Snímek číslo 15
	Snímek číslo 16
	Snímek číslo 17
	Snímek číslo 18
	Snímek číslo 19
	Snímek číslo 20
	Snímek číslo 21
	Snímek číslo 22
	Snímek číslo 23
	Snímek číslo 24
	Snímek číslo 25
	Snímek číslo 26
	Snímek číslo 27
	Snímek číslo 28
	Snímek číslo 29
	Snímek číslo 30
	Snímek číslo 31
	Snímek číslo 32
	Snímek číslo 33
	Snímek číslo 34
	Snímek číslo 35
	Snímek číslo 36
	Snímek číslo 37
	Snímek číslo 38
	Snímek číslo 39
	Snímek číslo 40
	Snímek číslo 41
	Snímek číslo 42
	Snímek číslo 43
	Snímek číslo 44
	Snímek číslo 45
	Snímek číslo 46
	Snímek číslo 47
	Snímek číslo 48
	Snímek číslo 49
	Snímek číslo 50
	Snímek číslo 51
	Snímek číslo 52
	Snímek číslo 53
	Snímek číslo 54
	Snímek číslo 55
	Snímek číslo 56
	Snímek číslo 57
	Snímek číslo 58
	Snímek číslo 59
	Snímek číslo 60
	Snímek číslo 61
	Snímek číslo 62
	Snímek číslo 63
	Snímek číslo 64
	Snímek číslo 65
	Snímek číslo 66
	Snímek číslo 67
	Snímek číslo 68
	Snímek číslo 69
	Snímek číslo 70
	Snímek číslo 71
	Snímek číslo 72
	Snímek číslo 73
	Snímek číslo 74
	Snímek číslo 75
	Snímek číslo 76
	Snímek číslo 77
	Snímek číslo 78
	Snímek číslo 79
	Snímek číslo 80
	Snímek číslo 81
	Snímek číslo 82
	Snímek číslo 83
	Snímek číslo 84
	Snímek číslo 85
	Snímek číslo 86
	Snímek číslo 87
	Snímek číslo 88
	Snímek číslo 89
	Snímek číslo 90
	Snímek číslo 91
	Snímek číslo 92
	Snímek číslo 93
	Snímek číslo 94
	Snímek číslo 95
	Snímek číslo 96
	Snímek číslo 97
	Snímek číslo 98
	Snímek číslo 99
	Snímek číslo 100

