
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA
DESIGN A NOVÁ MÉDIA

STUDUJ V PODĚBRADECH!

PŘIHLÁŠKY UŽ DO 30. LISTOPADU! WWW.MM4YOU.CZ



naučíte se:
 ▲ ovládat špičkové technologie 
 ▲ pracovat s náročnými designérskými softwary
 ▲ zacházet s digitálním fotoaparátem, zrcadlovkou a videokamerou na profesionální úrovni
 ▲ vytvářet internetové aplikace pro digitální zařízení
 ▲ využívat znalosti z marketingové komunikace pro budoucí kariéru
 ▲ sestavovat osobní prezentační portfolio pro VŠ i zaměstnavatele

velmi žádaný a na trhu práce široce poptávaný umělecko-průmyslový obor

obor multimediální tvorba



obor multimediální tvorba

uplatníte se:
 ▲ v reklamním a propagačním průmyslu
 ▲ v produkci a postprodukci filmů a filmových klipů
 ▲ v tvorbě a zpracování klasické a digitální fotografie
 ▲ při vývojí animací a počítačových her
 ▲ v oblasti statické prostorové reality
 ▲ při navrhování a tvorbě webových stránek a internetových aplikací
 ▲ v průmyslovém designu
 ▲ v oblasti návrhů 2D a 3D produktů
 ▲ při řešení prostorové multimediální tvorby...

připravíme vás na profese:
 ▲ grafik, kreativec
 ▲ fotograf
 ▲ kameraman a režisér
 ▲ webdesignér
 ▲ tvůrce PC her, programátor
 ▲ DTP operátor...



obor design a nová média

multimediální tvorba trochu jinak

naučíte se:
 ▲ ovládat špičkové technologie 
 ▲ pracovat s náročnými designérskými softwary
 ▲ ovládat klasické výtvarné techniky
 ▲ pracovat s tradičními i netradičními materiály
 ▲ vytvářet 2D a 3D návrhy produktů od koncepce, přes zpracování technických výkresů, vizualizaci, až po realizaci
 ▲ připravovat návrhy interiéru, exteriéru, multimediálních instalací aj.
 ▲ navrhovat audiovizuální projekci (videomaping, světelný design a virtuální realita)
 ▲ zacházet s digitálním fotoaparátem, zrcadlovkou a videokamerou na profesionální úrovni
 ▲ pracovat se speciálními animačními počítačovými programy 



obor design a nová média

uplatníte se:
 ▲ v tvorbě vizuálního, digitálního, prostorového a interakčního designu
 ▲ při navrhování 3D produktů, interiérů, exteriérů, instalací a expozic
 ▲ v průmyslovém designu a výrobě
 ▲ v reklamní produkci a propagačním průmyslu
 ▲ při řešení prostorové multimediální tvorby
 ▲ v reklamních či výstavních agenturách, grafických studiích, filmových ateliérech, televizních studiích, 

propagačních odděleních, v architektonických ateliérech aj.
 ▲ v médiích

připravíme vás na profese:
 ▲ grafický designér
 ▲ produktový fotograf
 ▲ webdesignér
 ▲ návrhář interiérů a exteriérů, filmových a divadelních scén, multimediálních instalací, produktových obalů a 

reklamních ploch



co byste ještě měli vědět

 ▲ přihlášky se odevzdávají do 30. listopadu 2021
 ▲ přípravný kurz bude probíhat v listopadu 2021
 ▲ talentové zkoušky se konají 5. a 6. ledna 2022
 ▲ dny otevřených dveří a informace o jejich realizaci naleznate na webových stránkách školy
 ▲ školné 18 000 Kč ročně

www.mm4you.cz



proč studovat u nás



odborníci ve výuce

U nás učí specializovaní pedagogové a odborníci přímo z praxe.

FOTOGRAF (Pavel Horák, Luboš Marek)
KAMERAMAN (Jiří Petrů))
3D A IT SPECIALISTA (Radek Bláha, David Bros)
PROFESIONÁLNÍ ANIMÁTOR (Tomáš Holub)
GRAFICKÝ DESIGNÉR (Šimon Chloupek, Leona Kubišová)



školní ateliéry

Kreativní tvorba vzniká ve špičkově vybavených prostorách 
poděbradského zámku nebo budovy školy.

VÝTVARNÝ A SOCHAŘSKÝ ATELIÉR
FOTOGRAFICKÝ ATELIÉR
MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNY
DÍLNA
3D ATELIÉR
ANIMAČNÍ STUDIO
NAHRÁVACÍ STUDIO

tvorbu.



Disponujeme nadstandardním technickým vybavením a výuka 
probíhá s využitím špičkových technologií.
 

3D tiskárny
fotoaparáty NiKON a CANON 
profesionální videokamery vč. špičkového příslušenství
digitální kamera DJI OSMO X3
dron s kamerou
grafické tablety
počítače vybavené grafickými programy Adobe, 3D Max aj.
virtuální realita
vybavení pro ploškovou animaci
interaktivní tabule

multimediální vybavení 



praxe 

Ve 3. a 4. ročníku absolvují studenti   odbornou praxi ve   
vybraných  firmách a agenturách.

Boleslavský deník - grafika, novinářská činnost
MAFRA -  grafika - tvorba inzerce, reklamní plakáty Harper´s
Bazaar, bannery pro MS v hokeji 2019
Česká televize - grafika, úprava animace na ČT:D 
Ler digital studio s.r.o. - grafika
REKLAMY RICHTER - tisk, grafika
New Wave s.r.o. - příprava promo akcí
FILMAGIX - audiovizuální produkce
 



praktické vyučování 

Klademe důraz na využití získaných dovedností při praktickém 
vyučování.

Výstava sochaře Karla O. Hájka v Poslanecké sněmovně 
- obrazový a fotografický záznam
Poděbradské sklárny - Crystal BOHEMIA 
- výrobní videodokument
DEBRAČR  
- fotodokumentace, video spot, pf 2020
Město Poděbrady  
- informační spot
Obec Pátek 
 - návrh loga pro knihovnu



workshopy a besedy 

Pravidelně realizajeme workshopy a besedy s umělci, specialisty či 
odborníky.

Toy Box - komiksová kreslířka, ilustrátorka
Jíří Brázda -  akademický malíř
Michal Novák -  grafik, malíř, ilustrátor
Lukáš Kladívko - výtvarník, streetartista
Barbora Krýdová - architektka
Lenka Pavlicová - grafička žijící v Londýně
Barbora Nykodýmová - grafička, absolventka naší školy
Karel Fiala -  fotograf, specializace focení pod vodou



workshopy

Akademický malíř Jiří Brázda
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architektka Barbora Krýdová

výtvarník Lukáš Kladívko



Sledujeme současné trendy a čerpáme inspiraci.

Designblok - mezinárodní přehlídka designu v Praze
LUSTR - mezinárodní přehlídka volné ilustrace
Galerie Rudolfinum - umělecké exkurze
Ústecké muzeum - výstava historické filmové techniky
UMPRUM - výstava klauzurních prací
Národní muzeum - tematické exkurze
Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm

exkurze



exkurze



úspěchy našich studentů

2019 - 2020  
Centrum vizuální historie Malach - komiksová soutěž  - 1. a 2. místo 
TEENGESIGN - 1. místo
2018 - 2019 
Máš umělecké střevo? - 2 projekty ve finále, video NATURAL VIRTUAL  
hodnocen jako nejzajímavější projekt 
Česká televize - Maraton studentských filmů - výběr do vysílání
2017 - 2018
OFF 2018 - hlavní cena za film ZVÍŘE
2016 - 2017
Máš umělecké střevo? - cena za „výjimečný pedagogický počin“ a 3. místo 
za film HRANICE



Každoroční výstava klauzurní a maturitní tvorby našich studentů v Galerii G18 v Poděbradech.

 

mixer



online filmový festival - off

Filmový festival pro všechny mladé kameramany a nadšence ze středních a nově 
 i základních škol vyhlásila škola poprvé v roce 2018.

Přihlašování soutěžních snímků a hodnocení odbornou porotou probíhá online!

Odborná porota v roce 2018:
Prof. Mgr. Rudolf Adler, katedra dokumentární tvorby FAMU
Prof. Jiří Myslík, katedra kamery FAMU
Robert Tamchyna, ředitel divadla Viola Praha

Odborná porota v roce 2019
Mgr. Simona Oktábcová, režisérka a scénáristka
Prof. MgA. Marekk Jícha, kameraman, pedagog AMU
Silvie Dymáková, režisérka, kameramanka, scénáristka, držitelka Českého lva

www.onlinefilmfest.cz



artmap nantes - poděbrady

Česko -francouzský mezipředmětový projekt , který projuje naši školu s  francouzskou uměleckou 
školou, Centrem grafických studií v Nante.

www.artmapproject.eu



artmap nantes - poděbrady

stáž vyučujícího odborného předmětu v Centru grafických studií v Nantes



artmap nantes - poděbrady

stáž vyučujícího odborného předmětu na SOŠ Multimediálních studií



artmap nantes - poděbrady

pobyt francouzských studentů na SOŠ Multimediálních studií v Poděbradech



artmap nantes - poděbrady

pobyt studentů SOŠ Multimediálních studií ve francouzské grafické škole v Nantes



artmap nantes - poděbrady

výstava ArtMap Nantes - Poděbrady v Galerii G18 



studenti výtvarníky / designéry / tvůrci

grafický design - abeceda 2.  roč-
ník Multimediální tvorby



výtvarná příprava pro média - fotoesej - 2. ročník Multimediální tvorby



výtvarná příprava pro média - fotoesej - 2. ročník Multimediální tvorby



výtvarná příprava pro média - fotoesej - 2. ročník Multimediální tvorby



fotografické cvičení 3. ročník Multimediální tvorby



fotografické cvičení 4. ročník Multimediální tvorby



výtvarná příprava, 2. ročník Multimediální tvorba



komiks, 3. ročník Multimediální tvorby



kalendář, 2. ročník Multimediální tvorby



klauzurní práce, 1. ročník Multimediální tvorby



klauzurní práce, 2. ročník Multimediální tvorby



klauzurní práce, 4. ročník Multimediální tvorby



klauzurní práce, 4. ročník Multimediální tvorby



www.mm4you.cz  ——  facebook.com/ekomt2011  
 —  instagram.com/ekommt  


