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Střední umělecká škola je školou s dlouholetou tradicí. Byla za‑
ložena v roce 1993 ve Frýdlantě původně s pěvecko ‑hudebním, 
dramatickým a výtvarným zaměřením. V roce 1997 přesídlila do 
Liberce. Zde se specializovala na propagační výtvarnictví a násled‑
ně na Grafický design, který se stává stěžejním oborem. Roku 2011 
k němu přibývá nový studijní obor, a to Užitá fotografie a média.

Ve všeobecném vzdělávání je kladen důraz na maturitní předmě‑
ty — český a anglický jazyk, dějiny výtvarné kultury a technologie 
daných oborů.

Vzdělávání v odborných předmětech je v první polovině studia 
zaměřeno na klasické výtvarné techniky, základy práce s grafic‑
kým/animačním softwarem a na analogovou fotografii. Ve vyš‑
ších ročnících se studenti věnují digitální fotografii, grafickému 
designu, animaci, postprodukci aj.

Během studia jsou školou organizovány další aktivity, např. har‑
monizační, výtvarný a lyžařský kurz. Dle zájmu nabízíme jazykové 
a poznávací zájezdy do zahraničí, vedle toho se každoročně stu‑
denti účastní mnoha exkurzí a výstav.

Škola je vybavena počítačovými učebnami, grafickými dílnami,  
vlastní fotokomorou a fotoateliérem.

Škola má vlastní jídelnu s možností výběru ze tří jídel.

V blízkosti školy se nachází internát SOŠ Liberec 
s dobrou dostupností MHD.



Layout, vektor, DTP, InDesign, postprodukce,
typografie, CMYK/RGB, rozlišení, spadávka…
Jen pár z mnoha pojmů, které si studenti
oboru Grafický design osvojí.

Studijní obor je koncipován jako příprava pro 
profesionální nasazení v široké paletě spe
cializací grafického designu. Absolvent plno
hodnotně zpracovává pomocí počítačových 
programů obrazové a textové návrhy propa
gačních materiálů podle vlastních či dodaných 
výtvarných podkladů. Provádí grafické úpravy 
a finalizuje návrhy do konečné podoby v rámci 

předtiskové přípravy (DTP). Dále je pokročilým 
uživatelem fotoaparátu a fotografického vy
bavení. Rozumí a ovládá technologii produk
čního a postprodukčního procesu. Má odbor
né znalosti v oblasti typografie a v neposlední 
řadě je pokročilým uživatelem profesionálních 
programů firmy Adobe (Illustrator, Photoshop, 
InDesign a dalších).

Studijní obor: Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (82-41-M)
Studijní kód: 82-41-M/05 — Grafický design (GD)
Zakončení studia: Maturitní zkouška
Délka studia: 4 roky

Studenti oboru Užitá fotografie a média umí 
po absolutoriu profesionálně fotografovat 
portrét, krajinu, reportáž, vytvořit výtvarnou 
i produktovou fotografii, a to jak klasickou 
analogovou, tak i digitální metodou. Orientují 
se ve fotografickém ateliéru, zvládají použí
vat jeho vybavení a pracovat s živým i neži
vým modelem. Ovládají profesionální grafický 

Analogová i digitální fotografie, jejich následná postprodukce 
v profesionálním softwaru, klasická i digitální animace, 
práce s reálnými záběry, motion graphics… To vše a mnoho 
dalšího čeká studenty oboru Užitá fotografie a média.

Studijní obor: Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (82-41-M)
Studijní kód: 82-41-M/02 — Užitá fotografie a média (FM)
Zakončení studia: Maturitní zkouška
Délka studia: 4 roky

a postprodukční software Adobe a jsou schop
ni připravit komplexní audiovizuální dílo, ať už 
z vlastních či dodaných zdrojů. Zvládají digitál
ně upravit fotografii i reálný záběr a vytvořit 
animovaný nebo natočený reklamní spot dle 
zadání klienta. V případě zájmu je možné roz
šířit výuku o tvorbu videoklipu, klasickou (ana
logovou) animaci, videoart aj.


