
Střední škola cestovního ruchu a grafického designu
U Josefa 118, Cihelna, 530 09 Pardubice



Soukromá škola
Škola letos slaví 30. výročí založení

Studijní obory:
CESTOVNÍ RUCH
GRAFICKÝ DESIGN

STRUČNĚ O ŠKOLE

Obor je na škole od roku 2011.
Studenti přijímáni na bázi talentových zkoušek.
Kvalita studentů rok od roku roste.

Praktická výuka:
Projekty
Workshopy
Grafické dílny
Ateliery
Exkurze
Výstavy
Externí spolupráce

Snaží se mít parametry reálné zakázky:
 skutečné zadání (logotypy, plakáty, ilustrace, web...)
 komunikace s klientem (učitelem)
 pevný deadline
 odevzdání dat k výrobě
 obhajoba řešení

O grafickém designu



Mladí lidé: co rádi tvoří a baví je kreslit

co se chtějí zlepšit v tom, co dělají

co by v techničtějších oborech měli problémy

jsou obecně citlivější a vnímavější

chtěli by se živit kreativním oborem

KDO K NÁM CHODÍ



KDO OD NÁS ODCHÁZÍ

Mladí lidé: mající přehled o oboru celkově

mající připravené portfolio

mající znalosti profesionálního softwaru Adobe CC

mající praktické zkušenosti s projekty (loga, plakáty, tiskoviny, video atd.)

z nichž někteří za sebou mají reálné zakázky

kteří se chtějí dál rozvíjet a studovat uměleckou VŠ

z nichž někteří jsou odrazeni náročností oboru a jdou pak jiným směrem



PÁR MOMENTEK Z VÝUKY (NAHLÉDNUTÍ DO ŠKOLY)













UKÁZKY PRACÍ STUDENTŮ

Obalový design

Nuts made for a phenomenal 
vegan snack. They’re a healthy 

and delicious food that’s 
sensible to eat every day. 

They’re also affordable and 
wonderfully convenient. 
Each serving provides 

a concentrated source of 
nutrients, including protein and 

healthy fats.

You can buy all sorts of nuts in 
all sorts of flavors.

The most popular nut varieties 
are: peanuts, almonds,
pistachios, cashews ,walnuts



Plakáty



Obalový design



„MAKI“

„AMAEBI“

„EBI“

„IKA/HOTATE“

„CALIFORNIA ROLL“

„kAPPAMAKI“„TAMAGO“

„KATANA“

„sliced fish“

„japanese man“

ilustrace
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PRODUKTY

Layout katalogu



Mobilní hra





Death
(Exkluzivní barevný motiv)Death

(Exkluzivní barevný motiv)









Vizualizace produktu



C h i l l  P i l l

Manuál jednotného vizuálního stylu

Obaly
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Barevná kodifikace

CMYK: 1/15/81/0
RGB: 255/214/65
WEB: FFD740

CMYK: 75/98/2/0
RGB: 102/40/131
WEB: 662883

CMYK: 0/90/25/0
RGB: 232/50/115
WEB: E83273

CMYK: 64/3/11/0
RGB: 66/189/217
WEB: 42BDD9

Vizuální styl



OKURKA S MÁTOU
Stoprocentní šťáva s příchutí okurky 
a máty. Okurky sbíráme z výběro-
vých plantaží bez použití chemikálií. 
Mátu pěstujeme ve sklenících  
s maximální péčí. Šťáva je s mini-
málním použití cukrů, barviv  
a umělých dochucovatel.

Návrhy obalů



KLASICKÉ TISKOVINY (VIZITKY, OBÁLKY ATD.)

Vizuální styl



LOGO RESPONSIVNÍ
všechny povolené verze

design fotografie copywriting
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ÚVODNÍ STRÁNKA WEBU (FACEBOOK)



Knižní ilustrace



Kresba



Děkujeme 
za pozornost!


