Vyhlašujeme soutěž
o nový kabát časopisu...

rukou již čtvrté číslo časopisu Gutenberg a já
pevně věřím, že si jej se zájmem prolistujete a
snad i naleznete odpovědi na nějaké vaše otázky, totiž že se snad něco nového dozvíte, či se
alespoň pobavíte.
Miroslav Jiřička
šéfredaktor
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Nyní možnost i pro vás.
Pište na e-mail redakce

Lyžařský zájezd
konal se ve dnech 13.–19. ledna
Kino Ládví
pořad na téma Austrálie, účastnily se třídy M1A a M1B

Únor

18.–20. 3. 2008

Betlémská kaple
účastnily se třídy M1A a M1B
Národní galerie
expozice na téma Václav Hollar, účastnila se třída M4

Leden

www.reklama-fair.cz

Vážení čtenáři,
hned úvodem vás chci vyzvat, že stále hledáme nové členy redakční rady („generační“
obměna se totiž blíží) a s potěšením přijmeme
vaše příspěvky do dalších čísel studentského
časopisu. Dále bych si vás dovolil upozornit
i na novou „soutěž“, jež se týká samotného
vzhledu a uspořádání našeho občasníku. Nyní
máte možnost podílet se s námi na jeho designu, výrobě a na celkové vizáži nového „kabátu“.
Doufám, že vás tento fakt zaujme a že se brzy
ozvete na e-mail redakce. Můžete i osobně mně
samotnému předat spoustu návrhů, rad a připomínek.
Ale dost už k obsahu příštích vydání, zaměřme se na to nynější! Právě držíte ve svých

Maturitní ples
konal se 17. 2. 2008

a přidejte se k nám. Hledáme nové redaktory,
fotografy,

graﬁky,

pu-

blicisty pro nejrůznější
témata jak polygraﬁcká,
Korektura

Šéfredaktor
Vedoucí vydání
Redakční rada

Miroslav Jiřička
Romana Míčová
Vladimíra Heringová
Stanislav Hrabák
Barbora Čadinová
Marek Šobíšek
Kamila Pirná
Karel Drozd
Marcel Zločenko

Odborný dohled
Výroba

Adresa
E-mail redakce

PhDr. Libuše Haubeltová
Jiří Kohoutek
Ludmila Pěčová
Věra Ouředníková
SŠP Praha, s. r. o.
Pětibarvový tiskový stroj
Heidelberg
CtP Prosetter
Bellova 352, Praha 10-Petrovice
www.sspp.cz
sspp@sspp.cz
Dofrux@centrum.cz
Cena 10 Kč

tak i všeobecná.
Doufáme, že se k nám
přidáte a přinesete s sebou nové nápady, rady a
názory.
Těšíme se...

I want you for
Gutenberg!

Skvělá šance, jak se zapojit do přípravy našeho časopisu!

Lyžařský výcvik
Jak už se stalo skoro tradicí na naší škole, zúčastnili se
studenti lyžařského výcviku v rakouském Iselsbergu – Hochsteinu ve dnech 13.–19. ledna t. r. Při porovnání počtu
„Snowboarďáků“ a „Lyžařů“ dopadl výsledek poměru
lépe pro uživatele snowboardů.
Asi každému účastníkovi se zdála doba trvání pobytu
velmi krátká a nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že
se nikomu nechtělo jet zpátky domů. Avšak návrat byl
nevyhnutelný a museli jsme zpět do reality všedního dne.
Škoda...
Po příjezdu jsme zhlédli videoprojekci, kterou vytvořili studenti prvního ročníku nástavbového studia.
Každý žasl nad sportovními výkony, jichž jsme byli
schopni, mám na mysli skokové variace na lyžích a
„prknech“. Nejoriginálnější byly záběry z kamery
umístěné těsně za můstkem, jen časem přibývající odletující sníh rozostřil přímý přenos. Mohli jsme obdivovat

a porovnávat osobité styly, doprovázené funěním, hekáním a máváním rukama. A ten prašan! Jako stvořený pro
tlumení pádů.
Zvláštní kapitolkou byly záběry ze studentského života, plného neškodné recese a vtípků. Ty nám určitě
utkvějí v paměti tak, jako nezapomeneme na překrásné
pohledy na majestátní zasněžené vrcholy tamějších velikánů, neporušenou přírodu a stylové ubytování. Na památku nám budiž i Pamětní list, který byl každému z nás
věnován s podpisy pedagogů a instruktorů.
Myslím si, že v příštím školním roce se přihlásí další
a další zájemci, protože naše spokojenost se přenese i na
nové příchozí studenty. Chtěl bych za všechny poděkovat vedení školy, ale především p. profesoru Vlčkovi,
který měl s organizací pobytu určitě nejvíce starostí.
Miroslav Jiřička, M4

KVÍZ

4. Stránková montáž je:
a) montování stránek do
knih
b) montování stránek na
astralon
c) rozvržení textu a obrazu
na stránce

2. Kapitálek je:
a) začínající písmeno
b) záložková stužka
c) zpevňující pruh ve
hřbetu knihy

PRÉMIOVÁ OTÁZKA
5. Jak se vypočítává délka tiskového raportu u ﬂexotisku:
a) počet kloubů / 3,175
b) počet zubů / 3,175
c) počet rohů / 3,175

7. Jak velká má být spadávka:
a) 0,3–0,5 mm
8. Určete zlomový software:
b) 0,3–0,5 cm
a) Adobe Photoshop
c) 30–50 mm
b) Adobe QuarkXPress
c) Adobe InDesign

10. RGB je:
a) aditivní mísení barev
b) substraktivní mísení barev
c) perfektivní mísení barev

3. Lacetka je:
a) záložková stužka
b) zpevňující pruh ve
hřbetu knihy
c) součástka zadního
kola u motorek

16. Skládání složek
vazby V1 je tzv.:
a) vedle sebe
b) do sebe
c) od sebe

6. Přenosný velkokapacitní
disk se nazývá:
a) plashdisk
b) crashdisk
c) ﬂashdisk
19. Co je to DPi:
a) bod na palec
b) linka na palec
c) čtverčík na palec

9. Co je to software:
a) programové vybavení
počítače
b) jednotlivé komponenty
počítače
c) jemná válka
22. Co je to Duktor:
a) barevníkový válec
b) vlhčící válec
c) obracecí válec

11. Opacita je:
a) problém s nadváhou
b) průhlednost
c) krytí

14. Pixel je:
a) puntík
b) samec od pixly
c) obrazový bod

17. Skládání složek
vazby V2 je tzv.:
a) za sebou
b) pod sebou
c) nad sebou

20. Co je to spektrální
fotometr
a) přístroj pro měření
světla a stínů
b) přístroj na měření
krytí
c) přístroj pro měření
barev

23. Co je to perfektor:
a) barevníkový válec
b) vlhčící válec
c) obracecí válec

15. Co je to PMT:
a) fotonásobič
b) převaděč signálu
c) zeslabovač signálu

18. Co je to CCD:
a) snímací jednotka
scaneru
b) snímací čip digitálního
fotoaparátu
c) snímací jednotka
denzitometru

21. Co je to ISO:
a) citlivost čipu u scaneru
b) citlivost čipu u spektrofotometru
c) citlivost čipu u fotoaparátu

24. Složení písmoviny:
a) antimon, cín, olovo
b) cín, hliník, antimon
c) olovo, antimon, hliník

12. Denzita je:
a) hustota rastru
b) optická hustota
c) hustota barvy
Řešení:

1. a 2. c 3. a 4. c 5. b 6. c 7. a 8. c 9. a 10. a 11. b 12. b 13. c 14. c 15. a 16. b 17. a 18. a 19. a 20. c 21. c 22. a 23. c 24. a

1. Fialový laser o vlnové délce
405 nm se používá na:
a) stříbrné desky
b) termálně ablativní desky
c) zlaté desky

13. ICC proﬁl je:
a) americký barevný proﬁl
b) dnes už nepoužívaný
barevný proﬁl
c) standardizovaný barevný
proﬁl

PÍŠEME SLOHOVÉ PRÁCE:
Prvním slohovým útvarem, který jsme nacvičovali na počátku svého středoškolského studia, bylo vypravování. Nejde
však jen o to napsat, co mi slina na jazyk přinese. Ze tří témat, které nám paní profesorka nabídla na počátku vymezeného
dvouhodinového limitu, jsem si bez váhání vybrala „Místní pověst“, k níž mě motivují zajímavé stavby, přírodní útvary,
atd.
Zvládnutí předepsaného slohového útvaru jsem musela, tak jako ostatní spolužáci, doložit vytvořením správné obsahové
kompozice, tzn. práce zahrnovala úvod, zápletku, vyvrcholení, rozuzlení a závěr. Posuďte sami, jak se mi to podařilo.
Příběh, který vám budu vyprávět, se stal sice dávno, ale pamatuji se na to, jako by to bylo včera. Jednoho teplého letního večera jsem se šla projít do blízkého lesa. Nic zvláštního, dělám to poměrně často.
Muselo být dost pozdě, protože už byla tma, nicméně díky úplňku a jasné hvězdné obloze jsem na cestu viděla dobře.
Šla jsem hloub a hloub do lesa a mezi starými stromy mi bylo zvláštně. Jako by na mě dýchal duch minulosti. Netrvalo
dlouho a pěšinka vyústila na palouček zalitý měsíčním světlem. Na druhé straně si starý rozložitý dub poklidně šustil listím. Nechtělo se mi porušit harmonii toho místa, tedy jsem se rozhodla ho obejít. Za chvilku jsem stanula u onoho dubu.
Podrážděně jsem zasyčela nějakou nadávku, když jsem si všimla textu, vyrytého do kmenu starého obra. Zvědavost mi
ale nedala. Přistoupila jsem blíž a s překvapením zjistila, že se jedná o báseň. To ovšem nebylo jediné překvapení. Slova
vypadala, jako by je tam někdo vyryl velice dávno, což nedávalo smysl. Na tohle místo chodím dost často a těchto veršů
bych si zkrátka musela všimnout. Zajímá vás, co to na tom stromě bylo napsáno?

ŠKOLNÍ TURNAJ VE
FLOORBALLE
1. místo – P1
2. místo – M2
3. místo – 3B
Nejlepší Střelec – Hrůza Daniel, P1 (11 branek)
Nejlepší Brankář – Němec Aleš, P1 (pr. 0,66)

Jdu nočním lesem
a měsíční svit
protíná tmu jako nit,
ale sama nejsem.
Jdeš vedle mě,
napůl světlem zalitý,
napůl skrytý ve tmě,
nad námi strom letitý.
Tvé tygří oči zelené
tolik lásky co mají,
že ni stromy staleté
té lásky neznají.

Hooligans

Hebká srst se leskne
v úplňku světle,
srdci už není teskně,
stojím hned vedle.
V tichu klidném
zazní hlas můj,
rty rozezní se slibem:
„Můj život bude navždy tvůj.“
Když jsem text s dojetím dočetla, přepadlo mě zvláštní nutkání podívat se na otevřené prostranství. Co jsem tam uviděla, mi vzalo dech. Pod větvemi dubu seděl tvor, postavou snad člověk, tělo však pokrývala lesklá pruhovaná srst barvy
mědi. Ani hlava, ani nohy nebyly vůbec lidské. Hlava patřila kočkovité šelmě a zvířecí nohy byly přizpůsobeny chůzi po
dvou. Nevydala jsem ani hlásku, jen jsem tiše zírala na neznámé stvoření. Z lesa naproti vyšlo ještě jedno stvoření. Podle
lehce odlišného těla by se dalo říci, že se jednalo o „něžné“ pohlaví. Bezpochyby však byla vyzbrojena zuby a drápy. Oči
měla pronikavě zelené a stříbrné paprsky vytvářely na pruhované srsti fascinující hru světla a stínu. Došla až ke svému
druhovi a tráva se skláněla před jejími kroky. Posadila se a jemně se k němu přitiskla. Nebyli to lidé, a přesto z nich čišela
láska, jakou jsem nikdy před tím neviděla. Přistihla jsem se s otevřenou pusou a slzami v očích. Když jsem se podívala
zpět, nic tam nebylo. Jen stovky let starý strom, střežící tajemství, které mu kdysi bylo svěřeno.
Šla jsem zpět domů jako ve snách a nemohla uvěřit tomu, co jsem viděla. Ani místní pověsti, ani internet mi to neprozradil. Třeba to byl jen sen. A třeba ne. …
Gabriela Šuterová, M1A

V současné době se s výrazem „hooligans“ setkáváme především při pojmenování radikálních fanoušků, kteří
se organizují a srocují za účely střetů
s fanoušky ostatních fotbalových klubů
a vytvářejí tak skupiny, jež fungují na
principu pouličního gangu. Často jsou
za chuligány označováni i členové tzv.
„ultras“ skupin, nemající často s násilím na stadionech a mimo ně nic společného; starají se pouze o fanouškovské choreograﬁe během zápasu. Vztah
„ultras“ a „hooligans“ skupin jednotlivých klubů je pokaždé jiný, někde se
vzájemně prolínají, zatímco jinde mohou vůči sobě oba tábory vystupovat
nevraživě.
Struktura „hooligans“ gangů je podobná gangům pouličním či jakýmkoli
menším organizovaným skupinám.
Mají jasně určené vedení (tvoří je staří
či zakládající členové gangu) propojené
s již nějakou dobu fungujícím jádrem,
doplněné „náborem“ mladých sympatizantů. Tak může skupina fungovat několik let, neboť odcházející nebo „vysloužilí“ členové jsou nahrazováni stále
novými. Kvůli drobným názorovým
rozporům, či jen kvůli tomu, z jakého

prostředí se rekrutují, je obvyklé, že
k jednomu klubu se hlásí hned několik chuligánských skupin, které spolu
v drtivé většině spolupracují, a navenek vystupují jako jeden celek „reprezentující“ svůj klub. Další možností
je, že se spojí dva různé celky z jiných
sportovních klubů do tzv. „koalice“

a společně bojují proti třetí straně,
která je reprezentovaná buď nenáviděným klubem, či jinou koalicí. Je běžné, že celky v koalici se poté utkají při
měření sil svých vlastních klubů.
Z fotbalového chuligánství se tak
stal velký fenomén, jednotlivá uskupení mohou být vysoce organizována,
mezi (i znepřátelenými) tábory fun-

guje jakási diplomacie, existují různé
pakty o neútočení – smíry – nebo dokonce tzv. družby, často na mezinárodní úrovni (v Česku především s hooligans z Polska a Slovenska), kdy se
družební kluby vzájemně podporují
při rvačkách. Vychází řada časopisů
a zinů, nabízí se nepřeberné množství internetových stránek, ať přímo
jednotlivých skupin či jen stránek na
toto téma, jednotlivé tábory si sdělují
raporty z proběhlých bitek a existuje
i žebříček klubů na téma chuligánství. Ač se to může zdát paradoxní,
jsou známa i určitá nepsaná pravidla,
která jen dokazují organizovanost a domluvu mezi skupinami namísto náhodného chuligánství. Jedná se především
o chování před policií, vyznávání „fair
play“ v boji, někteří chuligáni též považují za prohřešek napadání normálních
fanoušků, útěk ze samotného boje či
před jeho zahájením. Fotbalové chuligánství je plné paradoxů, úspěšných
lidí a zároveň je zde i mnoho těch, pro
něž jsou rvačky jediným životním cílem.
Karel Drozd, 3B
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Tříleté studium je ukončeno maturitní zkouškou a absolvent získá úplné střední odborné vzdělání.

NÉ
!

Obsah učiva navazuje na učební obory v oblasti
polygraﬁe (reprodukční graﬁk, tiskař na polygraﬁckých
strojích a knihař). Je zejména rozšířeno a prohloubeno
v oblasti všeobecné polygraﬁcké problematiky včetně
informace o perspektivních moderních technologiích.
Vědomosti získané v oblasti ekonomiky umožňují
absolventovi orientovat se v oblasti používaných ekonomických a obchodních pojmů. Znalosti z oblasti práva
a psychologie zase umožňují, aby se student dokázal plynule zapojit do obchodní činnosti polygraﬁcké ﬁrmy.

4

Absolvent získá základní vybavení pro podnikatelskou činnost v malých a středně velkých polygraﬁckých
ﬁrmách. Získává patřičné znalosti pro výkon funkce:
technolog
řídící pracovník
tiskový produkční
pracovník client servisu reklamní agentury
sales manager polygraﬁcké společnosti
a stává se perspektivním, vysoce kvaliﬁkovaným zaměstnancem.

technolog
řídící pracovník
tiskový produkční
pracovník client servisu reklamní agentury
sales manager polygraﬁcké společnosti
a stává se perspektivním, vysoce kvaliﬁkovaným zaměstnancem.

Cíle vzdělávání:

Všeobecné vzdělání pak pochopitelně vytváří pro
úspěšné absolventy nástavbového studia vhodné podmínky pro úspěšný vstup na vysokou školu.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou a absolvent
získá úplné střední odborné vzdělání. Obsah učiva navazuje na učební obory v oblasti polygraﬁe (reprodukční
graﬁk, tiskař na polygraﬁckých strojích a knihař). Je
zejména rozšířeno a prohloubeno v oblasti všeobecné
polygraﬁcké problematiky včetně informace o perspektivních moderních technologiích. Vědomosti získané
v oblasti ekonomiky umožňují absolventovi orientovat
se v oblasti používaných ekonomických a obchodních
pojmů. Znalosti z oblasti práva a psychologie zase
umožňují, aby se student dokázal plynule zapojit do
obchodní činnosti polygraﬁcké ﬁrmy.

Dvouletý studijní obor, zakončený maturitní zkouškou;
absolvent obdrží maturitní vysvědčení.

pro vyučené tiskaře, knihaře
a reprodukční graﬁky

Absolvent získá základní vybavení pro podnikatelskou činnost v malých a středně velkých polygraﬁckých
ﬁrmách. získává patřičné znalosti pro výkon funkce:

ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE
KARIÉRNÍ RŮST
BEZPROBLÉMOVÝ PŘECHOD
NA NOVÉ TECHNOLOGIE

6

Cíle vzdělávání:

5

EV
ŘE

Jak řešit sudoku: účelem je vyplnit číselnou mřížku tak, aby v každém řádku, každém sloupku a zároveň v každém ze čtverečků 3 x 3
pole byly zastoupeny všechny číslice 1–9. Někdy je velmi snadné zjistit, že v dané řádce či sloupci chybí přesně to a to číslo, doplňte
ho a logicky postupujte, někdy vám to zabere delší dobu. Dnes přinášíme jednu snadnou a jednu obtížnou verzi.

pro vyučené tiskaře, knihaře
a reprodukční graﬁky
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Kamila Pirná, M1B

S MATURITOU
POLYGRAFICKÝ PRŮMYSL

Základním prvkem každého druhu mysticismu je dosažení
dokonalého a osobního spojení s božským principem, které
se nazývá extáze (doslova být mimo sebe) v křesťanské
tradici, nirvána v buddhismu, bráhaman v hinduismu, tao
v čínské taoistické kultuře a satori v japonském zenu. Psychiatrie popisuje tento fenomén jako stav transu, pozměněného vědomí, jenž je velmi podobný spánku, ale má
velmi zvláštní fyziologické parametry.
Mystikové často popisovali extázi jako prodlouženou intuici. Intuice (tedy způsob, jak lze něco pochopit bez zprostředkování rozumem) je vždy alespoň trochu jakýmsi
okamžikem osvícení, kdy náhle probleskne pravda a dostává se do vědomí jakoby odněkud zvenku. Ale zatímco
v každodenním obyčejném životě je intuice řídkým jevem,
výjimečnou událostí a prchavým stavem, který je vždy časově velmi omezen, ve stavu extáze je to opačně. Mystik se
intuitivně účastí existence světa kolem, prožívá absolutní
osvobozující zkušenost, jež překonává uvědomění si sebe

DENNÍ NÁSTAVBA
S MATURITOU

EXTÁZE:

OT

Na úvod bych chtěla říci, že s tímto tématem se ve školním
časopise Gutenberg budeme setkávat v každém čísle, bude-li to jen trochu možné. Myslím, že ﬁlozoﬁe je velice zajímavá a že každého něčím jistě upoutá. Na závěr bych Vám,
čtenářům, chtěla popřát příjemné čtení a snad i zamyšlení
se nad svým životem...
Délka kurzu 120 hodin.

Moderní strojní vybavení bez obsluhy, která jej
dokáže využít znamená pro majitele promarnění šance
zvýšit svou efektivitu.

Print Media Academy nabízí rekvaliﬁkační kurzy
pro průběžné vzdělávání i doplnění odborných znalostí
a dovedností. Průběžné doplňování vzdělání výrazně
podporuje schopnost pracovníků se přeškolit, což je
v dnešní době rychlého technického a technologického
vývoje velmi důležité. Pouze dobře připravený pracovník přináší ﬁrmě přidanou hodnotu a zhodnocení investic
do moderních technologií.

Tato rekvaliﬁkace probíhá pod hlavičkou Evropské sítě
PMA – Print Media Academy.

pro zájemce o práci v oboru a pro pracovníky v oboru
pro doplnění kvaliﬁkace a znalostí.
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knihař
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v oboru:

2. REKVALIFIKAČNÍ KURZY
S OSVĚDČENÍM

Jednoroční studium pro zájemce o práci v oboru –
včetně získání živnostenského listu v oboru – kteří mají
maturitu resp. výuční list v jiném oboru (podle zákona
179/2006 Sb.).
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pro zájemce o rekvaliﬁkaci v oboru:

1. REKVALIFIKAČNÍ STUDIUM
S VÝUČNÍM LISTEM

v oboru: tiskař, knihař, reprodukční graﬁk

REKVALIFIKACE

sama a pociťování jakékoli formy rozporů. Egocentrické
vnímání sebe sama je překročeno jakousi dilatací sebeuvědomění. Největší teoretik mysticismu, sv. Dionýsios,
mluvil o jakémsi „nezadržitelném pnutí“ , o pocitu, že je
„sám sebe zbaven a osvobozen od všech věcí“. Konečný
výsledek tohoto procesu je zbožštění, kdy se jedinec „stává
bohem“, naprosto zruší vnímání sebe sama jako individuality a ve stavu transu, mimo normální vnímání světa, se
ztotožní s absolutností a totalitou božského principu.
Psychotronik O. Rudolf nazval ve své práci Das Helige
z r. 1917 extatickou zkušenost termínem „numinózní“
(z latinského numen – božská noc). Numinózní je prožitek strašlivého tajemství, je to onen pocit posvátné bázně a
úcty, který je totožný s tím, co je svaté.
Tento neuchopitelný stav, nedostupný chápání a založený
na pojmech, námi „může proniknout jako bolestný proud
harmonického, uklidňujícího, neurčitého usebrání. Nebo
může protnout a vyvolat ozvěnu, která dlouho vibruje a
přetrvává, než se vytratí. Může také vytrysknout z duše
náhle, ve stazích a křečích, a unášet nás k těm nejpodivnějším vzrušením, k frenesii, orgasmu, může nás zavléci
do příšerného hororu a démonických forem.“
Osvícení přichází vždy nečekaně, jako dar poskytnutí meditujícímu, a žádná z meditačních metod nezaručuje spolehlivý výsledek. I když vyžaduje postupný trénink, který
často trvá celý život, náhlý kontakt s numinózním znamená
vždy otřes a hluboké změny osobnosti...

NO
VĚ
DÁLKOVÉ STUDIUM

Trochu ﬁlozoﬁe nakonec, aneb co a jak
je pojato ﬁlozoﬁcky.

STŘEDNÍ ŠKOLA POLYGRAFICKÁ
PRAHA
Střední škola polygraﬁcká Praha, s. r. o., je
nástupcem Středního odborného učiliště polygraﬁckého. Jde o školu, která má více než 50ti letou tradici a mezi významné absolventy školy
patří například:
fotograf Jan Saudek
herečka Jitka Molavcová
majitel inzertních novin ANNONCE
Josef Kudláček
Škola poskytuje komplexní vzdělávací
služby v přípravě žáků na náročná polygraﬁcká povolání. Jsme profesní škola, kde
je velký důraz kladen především na praktické
dovednosti. Z tohoto důvodu mají naši absolventi vytvořeny podmínky k bezproblémové
zaměstnatelnosti.
V současné době připravuje SŠPP polygraﬁcké odborníky pro tiskárny, reprostudia,
vydavatelství a nakladatelství či reklamní
agentury a další subjekty participující na
oblasti graﬁckého průmyslu z celé České
republiky. Ke kvalitní profesní přípravě
žáků slouží moderní komplex školy s progresivní polygraﬁckou technologií v učebnách praktického vyučování a solidním zázemím teoretických učeben s audiovizuální
a laboratorní technikou. Aktuální novinkou
je instalace 5ti barvového ofsetového stroje
Heidelberg SM52 včetně CtP a kompletního
workﬂow. Díky těmto zařízením se škola
řadí mezi nejlépe vybavené v Evropě.

Studium u nás Vám přinese:
Zvýšení kvaliﬁkace
Vyšší produktivitu práce
Bezproblémový přechod
na nové technologie
Kariérní růst
Plnění ISO 9000

V případě zájmu
o libovolný typ
studia kontaktujte
prosím,
PhDr. Helenu Dudášovou
e-mail: dudasova@sspp.cz
mob.: 602 391 649

tel.: 274 866 120, www.sspp.cz, e-mail: sspp@sspp.cz

nabízí zvýšení resp. získání kvaliﬁkace
v oborech tiskař, knihař a reprodukční
graﬁk
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pro vyučené tiskaře, knihaře,
reprodukční graﬁky
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pro zájemce o polygraﬁcké obory
s maturitou nebo výučním listem
v jiném oboru
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