
                                                                                                          
 

 

Odborná stáž žáků a studentů v KZOJ 

 

Realizací projektu byla podpořena uplatnitelnost žákyň Střední školy služeb a podnikání, 

studujících obor aranžér a studentů bakalářského denního studia Ostravské univerzity, fakulty 

umění, oboru tvůrčí fotografie, na trhu práce, a to ve vazbě na krajský akční plán rozvoje 
vzdělávání v Moravskoslezském kraji.  

Odborná stáž probíhala v prostorách Kulturního zařízení Ostrava – Jih, p.o. (Kulturní dům K-
TRIO, Kino LUNA, Komorní klub) v období od 1.1.2018 do 31.12.2018. Pod vedením zkušeného 

mentora se studenti postupně věnovali fotografické tvorbě, zpracování fotodokumentace 
prostřednictvím programů Photoshop, Camera Raw a Digital Photo Professional, reprezentaci 

pořízených materiálů na webu KZOJ i dalších sociálních sítích, reportážním stylům, portrétní 

fotografii a celkové propagaci organizace. V průběhu projektu byl stážistkou navržen a pod 
vedením mentora spuštěn plánovaný projekt Instagram. 

Stážistkám studujícím obor aranžér se věnovala aranžérka, výtvarnice, písmomalířka, zkušená 
mentorka, která v rámci stáže své žákyně seznámila s celkovou činností propagačního 

oddělení, a to jak po stránce praktické, manuální, tak teoretické. Studentky si prohloubily své 

praktické zkušenosti v aranžování (textilního i grafického), v písmomalířství, PC grafice formou 
zpracování návrhů letáků a pozvánek, a především v komunikaci nejen ve službách, která je 

zásadní ve všech profesních i soukromých oblastech. Aranžérky připravovaly a vyráběly 
sezónní i tematické výzdoby, a to z textilních i dekorativních materiálů různého druhu. Podílely 

se na přípravě a mnohdy také na realizaci a propagaci kulturních a společenských akcí 

konaných v rámci příspěvkové organizace. 

Všichni stážisté byli vedeni k samostatnosti i k týmovým úkolům. Systematické vedení, 

zapojení do kolektivu kmenových zaměstnanců, individuální přístup i celkový efekt praxe se 
projevil na jejich osobním rozvoji i pracovním posunu, což je zřejmé ze závěrečném 

zhodnocení, ve kterém popisují pokrok jak studenti samotní, tak jejich mentoři. Propojením 

odborného zaměření žáků a studentů s praxí v Kulturním zařízení Ostrava – Jih, p.o. a 
osvojením metod a postupů, které se v rámci školy probírají jen teoreticky, byl jednoznačně 

naplněn stanovený účel tohoto projektu.  

 

Projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem v rámci Programu na podporu stáží žáků 

a studentů ve firmách. 
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