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NAŠE POSLÁNÍ
Vzděláváme interiérové designéry a učíme širokou veřejnost vnímat důležitost designu
a kvalitních interiérů. Jsme škola designérských snů. Plníme je našim absolventům i klientům.
PROFIL ŠKOLY
Od roku 2008 jsme pro praxi připravili více než tisíc designérů, ročně našimi kurzy projdou
stovky absolventů, kteří patří k nejúspěšnějším na trhu. Jsme největší česká škola
interiérového designu s akreditací Ministerstva školství ČR. Vyučujeme, přednášíme,
školíme, publikujeme. Vždy s láskou a nasazením.
PROČ U NÁS STUDOVAT
• Máme nejširší nabídku kurzů od dvouletého certiﬁkovaného kurzu interiérového designu
až po krátkodobé kurzy a workshopy
• Sledujeme nejnovější trendy doma i ve světě
• Naši studenti pracují na reálných zadáních a v praxi patří k nejúspěšnějším na trhu
• Tým několika desítek lektorů pracuje v perfektně vybavených učebnách v centru Prahy
• Píšeme, publikujeme… a hlavně svou práci milujeme

JANA HRADECKÁ: ZAKLADATELKA A ŘEDITELKA
Navrhování interiérů se profesionálně věnuje řadu let. Absolvovala několik škol designu
a výtvarných umění, nedostatek praxe nabízené studentům ji vedl k rozhodnutí založit
vlastní školu.
Pravidelně publikuje v mediích a na odborných webech, je častým hostem televizních
a rozhlasových vysílání. Každý týden píše blog o interiérovém designu na webových stránkách
školy. Ve spolupráci s lektory vydala knihu Škola interiérového designu.
Inspiraci pro práci Jana hledá při cestách po světě. Nalézá ji v místních tradicích a zvyklostech,
jídle a vůních, architektuře i výtvarném umění. Pokud necestuje, tráví čas s rodinou,
na zahradě, nebo s amatérskými divadelními soubory, kde navrhuje scény a kostýmy a také
hraje. Věnuje se zakázkám soukromých klientů i větším komerčním projektům. V roce 2002
obdržela ocenění Podnikatelka roku.

SPOLUPRÁCE S MÉDII
Janu Hradeckou znáte jak z televize, tak tištěných
i online médií. Rádi pro vás připravíme článek,
rozhovor… téma na míru vašemu médiu. Čtěte také
náš pravidelný týdenní blog, kde načerpáte inspiraci,
témata i postřehy ze světa designu i naší školy.
Sledujte nás na Facebooku.
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