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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY 2021/22 
 

 PEDAGOGICKÝ ÚSEK NEPEDAGOGICKÝ ÚSEK 

 humanitní katedra přírodovědně technická katedra umělecká katedra produkční oddělení provozně ekonomické oddělení 

III ředitel 
R. Blahák 

II zástupkyně ředitele pro vyšší 
odborné vzdělávání, pro vzdělávání 
v humanitních předmětech 
a pro poradenství a prevenci 
K. Burešová 

statutární zástupkyně ředitele, 
pro střední vzdělávání 
a pro vzdělávání v přírodovědně 
technických předmětech 
P. Vykydalová 

vedoucí uměleckého vzdělávání, 
předseda umělecké rady 
 
 
M. Hlubuček 

vedoucí 
doplňkové 
činnosti 
 
T. Krcha 

vedoucí 
projektové 
činnosti 
a propagace 
T. Krcha 

  

I    vedoucí oddělení 
polygrafie 
(oboru 
Polygrafie) 
 
J. Císler 

vedoucí oddělení 
fotografie 
(oboru Užitá 
fotografie 
a média) 
V. Kopasz 

vedoucí oddělení 
grafiky I 
(oboru Grafický 
design) 
 
M. Procházka 

vedoucí oddělení 
restaurátorství 
(oboru 
Konzervátorství 
a restaurátorství) 
M. Vanišová 

vedoucí oddělení 
grafiky II 
(oboru Grafický 
design a realizace 
tiskovin) 
B. Vašák 

vedoucí tiskového oddělení 
 
 
 
 
J. Berka 

hospodářka, 
agenda 
BOZP a PO  
 
 
D. Dusilová 

 

 komise české 
filologie 
 
K. Burešová 

komise 
cizojazyčné 
filologie 
J. Hoření 

komise 
přírodních věd 
 
P. Vykydalová 

komise 
polygrafie 
a produkce 
J. Císler 

komise ateliéru 
užité fotografie 
a médií 
V. Kopasz 

komise ateliéru 
designu tiskovin 
 
M. Procházka 

komise ateliéru 
restaurování 
 
M. Vanišová 

komise ateliéru 
propagační 
grafiky 
B. Vašák 

komise správy dílen a ateliérů 
 
 
T. Krcha 

sklad 
 
 
D. Dusilová 

studijní 
referentka, 
sekretářka 
R. Horáčková 

     komise ateliéru 
fotografické tvorby 
a médií 
L. Mlynářová 

komise ateliéru 
designu obalů 
 
M. Hlubuček 

 komise ateliéru 
knižní grafiky 
 
H. Šantavá 

Nakladatelství 
grafické školy 
 
T. Krcha 

 školník-údržbář 
 
 
P. Šimek 

ekonomka 
 
 
A. Kadičová 

      komise ateliéru 
designu 
digitálních médií 
Z. Trinkewitz 

   topič 
 
 
P. Šimek 

mzdová účetní 
 
 
A. Kadičová 

 výchovná poradkyně 
O. Kaucká 

  úklid archiv 
R. Horáčková 

 metodik prevence sociálně patologických jevů 
K. Burešová 

   knihovna 
L. Janská 

  metodik informačních a komunikačních technologií 
O. Saktor 

   správce sítě 
O. Saktor 

   správa ateliérů, dílen a laboratoří 
 

 

 
 

 V Praze dne 31. srpna 2021 
 Radek Blahák 


