
 

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. 

Ke Kamenci 151, 530 03 Pardubice, www.DELTA-skola.cz 

 

1 / 2 
 

Dodatek školního řádu pro denní studium pro zaměření 
„Počítačová grafika a internetový marketing“ 

Grafické PORTFOLIO studenta 
 

Základní ustanovení 

1) Tento dodatek školního řádu upravuje podmínky klasifikace z předmětu Cvičení z počítačové 
grafiky pro studenty zaměření „Počítačová grafika a internetový marketing“ a určuje grafické 
portfolio studenta jako nezbytný podklad pro stanovení řádné klasifikace z předmětu Cvičení 
z počítačové grafiky za 2. pololetí 4. ročníku. 

2) Tento dodatek stanovuje strukturu grafického portfolia studenta jeho povinné komponenty, 
způsob odevzdání a obhajoby a další náležitosti. 
 

Článek I. 
Grafické portfolio studenta 

 
1) Grafické portfolio studenta je ucelený reprezentační soubor prací, ve kterém student 

dokládá, se kterým grafickým softwarem umí pracovat, na jaké úrovni a jaké s ním má 
zkušenosti. 

2) Grafické portfolio vypracovává student v průběhu posledních dvou let studia převážně 
mimo výuku ve svém volném čase. 

3) Grafické portfolio studenta povinně obsahuje: 
a) minimálně 10 upravených fotografií ve Photoshopu, 
b) minimálně 2 vlastní práce v Illustrátoru, 
c) 2 práce v InDesignu (grafický manuál, zalomení tiskoviny apod.), 
d) 2 ozvučená videa v Premiere Pro, 
e) 2 ozvučené videoanimace v After Effects, 
f) 2 audiotracky postprodukčně zpracované v Adobe Audition, nebo alternativním SW. 

4) Hotové grafické portfolio nahraje student (odevzdá) na svůj osobní portfolio web 
nepozději do konce března příslušného školního roku. Vyučujícímu předmětu Cvičení 
z počítačové grafiky ve 4. ročníku předá stanovenou formou odkaz na své grafické 
portfolio. Student zároveň zajistí, aby byla oprávnění ke všem dílům obsaženým 
v grafickém portfoliu nastavena způsobem umožňující jejich prohlížení. 

5) V následujícím týdnu proběhne formou meetingu v MS Teams hodnocení grafického 
portfolia za účasti studenta, učitelů odborných předmětů a zástupců vedení školy. 
Z tohoto hodnocení bude pořizován záznam. 

6) Grafická portfolia studentů jsou hodnocena na základě kvality práce nikoliv kvantity. 
Hodnotitelé posuzují především zvládnutí jednotlivých nástrojů a řemeslnou kvalitu 
vypracování. 

7) Výslednou známku z grafického portfolia obdrží student ve druhém pololetí v předmětu 
Cvičení z počítačové grafiky. Pokud student grafické portfolio v termínu neodevzdá, 
nebude z předmětu Cvičení z počítačové grafiky za druhé pololetí klasifikován a tudíž ani 
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připuštěn k maturitě. 
Článek II. 

Závěrečná ustanovení 
 
1) Školní řád může být průběžně upravován s ohledem na vznik nových skutečností, které 

stávající řád neřeší. O změnách musí být žáci i učitelé neprodleně informováni. 
2) Tento dodatek školního řádu nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020. 
3) Dodatek školního řádu byl schválen školskou radou. 
 
 
V Pardubicích 1. září 2020 
 
 
Ing. Jiří Formánek v. r. 
ředitel školy 
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