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1. Charakteristika školy 

Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP  nabízí tyto studijní programy: 

 čtyřleté gymnaziální vzdělávání zakončené maturitní zkouškou 

 čtyřleté sociální obory zakončené maturitní zkouškou 

 čtyřleté výtvarné a uměleckořemeslné obory zakončené maturitní 
zkouškou 

 tříleté sociální a řemeslné obory zakončené závěrečnou zkouškou 

 dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou 

 vyšší odbornou školu zakončenou absolutoriem 

Na naší škole studuje přibližně 600 žáků, z nichž je asi 350 ubytováno na 
Domově mládeže. 

Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP  sídlí v komplexu budov vystavěných 

v letech 1968 - 1971 nedaleko centra města, v klidném prostředí na břehu řeky 

Sázavy. 

Do června 2015 měla škola 17 kmenových učeben, z toho 15 s kapacitou 30 

míst a 2 učebny pro výuku dělených skupin s kapacitou 20 míst, odborné učebny 

s kapacitou 30 míst (učebna biologie nedávno vybavená zcela novým nábytkem a 

učebna hudební výchovy) a tři modernizované multimediální jazykové učebny. Od 

září 2015 je v provozu další plně rekonstruovaná budova DM. Většina učeben je 

vybavena bílou emailovou tabulí, PC s připojením na internet a dataprojektorem, 
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takže lze uplatňovat i moderní výukové metody. Gymnaziální třídy jsou vybaveny 

notebooky, které mohou žáci využívat i k domácí práci. 

Škola má multimediální učebnu s kapacitou 30 míst, kde je využita interaktivní 
tabule, dataprojektor  a výpočetní technika k výuce vybraných předmětů. Velká 
zasedací místnost školy má kapacitu 100 míst a slouží pro přednáškovou a 
společenskou činnost; je však běžně využívána i jako multimediální učebna pro 
početnější skupiny a třídy. 

Škola má řadu samostatných ateliérů pro výuku předmětů výtvarného a 
uměleckého charakteru. Ateliéry školy jsou vedené vysokoškolsky vzdělanými 
výtvarníky a akademickými malíři a sochaři, takže výtvarně zaměření žáci gymnázia 
zde mohou rozvíjet svůj talent nejen v klasické kresbě a malbě, ale mohou výtvarně 
tvořit a pracovat se sklem, kamenem, keramikou, dřevem či mohou tyto materiály i 
kombinovat třeba při tvorbě vitráží a zvládání jiných speciálních technik. Od září 2015 
je k dispozici nová přednášková místnost s kapacitou 50 žáků, vybavená stupňovitým 
uspořádáním lavic a doplněná didaktickou technikou. Vznikla na místě ateliéru v II. 
patře školní budovy a slouží k přednáškám, besedám a výuce sloučených skupin. 

 V provozu jsou dvě specializované laboratoře. V chemické laboratoři je 30 
pracovních míst pro provádění laboratorních prací z anorganické a částečně také 
z organické chemie. Technologická laboratoř s 12 pracovními místy slouží 
k provádění prací potřebných k získání praktických znalostí absolventů sklářských a 
keramických oborů. 

 Kromě budovy školy, kde jsou učebny a laboratoře, škola vlastní tři budovy 
DM částečně upravené pro vyučování, jídelnu a kuchyň (kompletně rekonstruované a 
modernizované v roce 2009), dílny odborného výcviku, tělocvičnu. Kromě tělocvičny 
je k dispozici neustále dovybavovaná posilovna, infrasauna a relaxační vířivá koupel.  

V roce 2013 škola získala třetí budovu DM, dříve patřící městu (v době 
založení školy byla ovšem součástí areálu a je s ním propojena). Tato budova byla 
v roce 2015 rekonstruována a od září 2015 upravena v přízemí a 1. patře na další 
učebny, odborné kabinety a ateliéry pro výtvarné obory, další patra jsou po 
rekonstrukci upravena pro ubytování žáků i případných zájemců z řad pracovníků 
školy.  

Všechny budovy tvoří uzavřený areál propojený spojovacími chodbami. 
Venkovní areál zahrnuje hřiště pro míčové hry, hřiště pro plážový volejbal a prostory 
pro relaxaci žáků s lavičkami, doplněné sochami a plastikami, které jsou dílem žáků 
uměleckořemeslných oborů. V roce 2013 byl zpracován projekt školní záhrady, 
sloužící nejen pro relaxaci, ale také pro odborný výcvik některých výtvarných oborů. 

V prostorách školy a DM je v současné době vytvořeno 45 míst s PC 
připojenými neomezeně k internetu po celý den. PC jsou propojeny ve třech 
samostatných sítích. K využití pedagogům i žákům slouží velkokapacitní kopírka a 
tiskárna zapojená do jedné z větví. K dispozici pro žáky a studenty školy jsou tři 
laserové tiskárny, kopírky a skenery a větší počet inkoustových tiskáren. Učebna 
výpočetní techniky dokončená v roce 2005 využívá nejnovější výpočetní techniku, 
počet pracovních míst je nyní 24. 
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 Pro výuku informatiky byla v roce 2011 pořízena ještě mobilní učebna 
výpočetní techniky. V roce 2013 byla nově vybavena specializovaná učebna pro 
výuku informatiky, počítačové grafiky a 3D scannování, která nabízí uživatelům 
moderní technologie: plochý scanner, 3D scanner a 3D tiskárnu, 1 řídící a 5 
žákovských stanic (finální počet bude 13 stanic). Tato investice byla pokryta 
z prostředků Peníze EU školám. 

V roce 2009 proběhla také rekonstrukce školní knihovny, která byla 
přestěhována do nových prostor a jako její součást byl vybudován i školní klub 
s kuchyňkou a sociálním zázemím. Knihovna školy má již více než 10 000 svazků, 
větší část je určena pro potřeby a volný čas žáků. Část učitelské knihovny obsahuje 
především odborné publikace sloužící k průběžnému vzdělávání učitelů. Veškerá 
literatura je dostupná žákům a studentům, půjčování knih probíhá dvakrát týdně 
v pravidelné výpůjční době.  Knižní fond je průběžně doplňován a rozšiřován o další 
publikace i výukové CD-ROM.  Na škole jsou též k dispozici odborné časopisy 
(Zdraví, Psychologie Dnes, Regenerace, Závislost)  

Škola ve Světlé n. S. má bezbariérový přístup. 

V naší škole se setkávají žáci z různých sociálních prostředí, jsou zde 
zastoupeny i různé etnické menšiny, žáci s různým stupněm inteligence i žáci 
s tělesným a mentálním handicapem. Tato vysoká míra variability žáků klade vysoké 
nároky na práci školního psychologa, výchovného poradce a metodika prevence a 
ostatních pedagogických pracovníků. 

Učitelský sbor je plně kvalifikovaný a aprobovaný, učitelé mají předepsané 
vysokoškolské vzdělání nebo si ho dokončují, někteří mají i tři aprobace. Sbor tvoří 
asi 60 pracovníků, většina pracuje na plný úvazek. Škola využívá i externisty, 
většinou výtvarníky profesionály. Většina učitelů má dlouhodobé zkušenosti s výukou 
a dokáží velmi brzy rozpoznat studijní možnosti žáků a učební programy přizpůsobit 
úrovni žáků. Učitelé se v rámci osobního rozvoje také účastní vzdělávacích seminářů 
a školení, a to jak odborných, tak metodických. 

Naše škola je charakteristická individuálním a otevřeným přístupem 
pedagogických pracovníků k žákům, který pomáhá vytvářet pozitivní sociální klima 
na škole. Učitelé pracují v liberálním prostředí, které jim umožňuje využití 
nejvhodnějších pedagogických metod, výukových strategií a vlastního tvůrčího 
postupu. V našich náborových materiálech se prezentujeme jako škola rodinného 
typu. Naší prioritou je spokojený žák, kterému vzdělávací program nabízí individuální 
přístup a řešení podle okamžité situace po celou dobu jeho studia 

Škola má také velkou nabídku nepovinných předmětů, vzdělávacích kurzů a 
kroužků především uměleckého zaměření. 

Pro žáky přijatých do prvních ročníků organizuje škola adaptační pobyty, pro 
žáky 1. ročníků lyžařský kurz, pro žáky 2. ročníků vodácký kurz a pro žáky 3. ročníků 
sportovně turistický kurz. 
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V souladu s učebním plánem jsou zařazovány do výuky i další organizační 
formy: přednášky, divadelní a filmová představení, exkurze, kurzy, zájezdy, výměnné 
pobyty v zahraničí, výlety atd. 

Při škole je v souladu se školským zákonem zřízena Školská rada, která úzce 
spolupracuje s vedením školy; na aktivitách školy se podílí také studentská 
samospráva. Při škole pracuje také SRPDŠ (Sdružení rodičů a přátel dětí školy). 
 
 

2. Cíle preventivního programu 
 

a) dlouhodobé cíle: 
 

• předcházet, minimalizovat či oddalovat rizikové chování, tzn. chování, které 
má negativní dopad na zdraví, sociální, psychický a fyzický vývoj jedince 
(agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, 
antisemitismus, extremismus, rasismus a  xenofobie, homofobie, 
záškoláctví, závislostní chování, užívání všech návykových látek, 
netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, 
spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové 
chování) 

• vychovávat k zdravému životnímu stylu 

• zvyšovat odolnost žáků vůči sociálně patologickým jevům a snížení rizik a 
vlivů, které narušují jejich zdravý osobnostní a sociální vývoj 

• rozvíjet psychosociální dovedností žáků 

• vést žáky ke zdravému sebevědomí, správnému sebehodnocení, 
stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama a k zvládání 
zátěžových situací  

• vytvářet nabídku volnočasových aktivit pro žáky 

• vytvářet zdravé životní prostředí ve škole a jejím okolí 

• včasně identifikovat rizikové chování žáků a sociálně patologické jevy ve 
škole a v její blízkosti 

• realizovat preventivní program systémově a kontinuálně 
 
 

b) cíle pro tento školní rok: 
 

• prohloubit spolupráci školního metodika (Mgr. Veronika Karlová) 
s výchovným poradcem (Mgr. Lucie Rezlerová, Mgr. Jana Neugebauerová, 
Ing. Zdena Šmídová), a s koordinátorem školního vzdělávání 
environmentální výchovy (Mgr. Eva Bernadová) 

• prohloubit spolupráci školního metodika s krajským školským 
koordinátorem prevence (Mgr. Petr Horký) a okresním metodikem 
prevence při PPP Havlíčkův Brod (Mgr. Eva Stloukalová) 

• prohloubit spolupráci školního metodika s ostatními pedagogickými 
pracovníky, především s třídními učiteli a s učiteli výchov, a s vychovateli 
DM 
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• prohloubit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči, motivovat rodiče 
k aktivnějšímu přístupu ve spolupráci se školou 

• pokračovat ve spolupráci se SPEKTREM – Centrem primární prevence a 
realizovat preventivní programy 

• důsledně kontrolovat dodržování školního řádu a ukládání sankcí podle 
školního řádu 
 

 

3. Činnost školního metodika prevence 
 

• tvorba minimálního preventivního programu 

• realizace minimálního preventivního programu 

• koordinace spolupráce s krajským metodikem prevence a okresním 
metodikem prevence, s OSPOD, s městskou a státní policií 

• koordinace práce pedagogických pracovníků související s prevencí 
rizikového chování, především výchovných poradců a třídních učitelů 

• zajištění a předávání odborných informací o problematice sociálně 
patologických jevů, o nabídkách programů, o metodách a formách primární 
prevence pedagogickým pracovníkům 

• průběžné získávání nových vědomostí a dovedností týkající se 
problematiky prevence rizikového chování 

• vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast 
prevence sociálně patologických jevů 

• identifikace žáků s rizikovým chováním, poskytování poradenských služeb 
těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče 
odpovídajícího odborného pracoviště 

 

4. Činnost školy 
 

• vytváří podmínky pro realizaci preventivního programu (dle aktuální 
finanční situace) 

• podporuje klima spolupráce, důvěry a otevřenosti mezi pedagogickými 
pracovníky navzájem, mezi žáky a pedagogickými pracovníky a mezi 
školou a rodiči 

• vytváří zdravé životní prostředí 

• vytváří školní řád, dbá na jeho dodržování a ukládá výchovná opatření při 
porušení 

• vytváří ŠVP, ve kterém je zakomponována problematika prevence sociálně 
patologických jevů 

• poskytuje kariérové poradenství (zodpovídá výchovný poradce Mgr. Jana 
Neugebauerová) 

• identifikuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje 
následnou pomoc těmto žákům a jejich integraci do výchovně 
vzdělávacího procesu (zodpovídá Mgr. Lucie Rezlerová a Ing. Zdenka 
Šmídová) 

• vytváří podmínky pro integraci žáků s tělesným postižením 
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• informuje rodiče o aktivitách školy, o prospěchu a chování žáků (webové 
stránky školy, třídní schůzky, dny otevřených dveří, sjednané individuální 
schůzky) 

• nabízí volnočasové aktivity pro žáky 

• organizuje adaptační pobyty pro žáky prvních ročníků 

• organizuje sportovní kurzy pro žáky 1., 2. a 3. ročníků (odpovídá Mgr. Jan 
Krajíček) 

• organizuje výlety, exkurze, zájezdy (odpovídají jednotliví pedagogičtí 
pracovníci) 

 
 

5. Činnost pedagogických pracovníků 
 

• zakomponovat do tematických plánů jednotlivých předmětů témata týkající 
se prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování (agrese, 
šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, 
extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, závislostní 
chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, rizikové 
sporty a rizikové chování v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, 
negativní působení sekt, sexuální rizikové chování) (zodpovídají jednotliví 
vyučující) 

• používat ve výuce takové metody a formy vyučování, které pomáhají 
rozvíjet komunikační dovednosti žáků, schopnosti řešit konflikty, poznávat 
sebe sama a podporovat zdravý životní styl 

• budovat klima důvěry a otevřenosti 

• přistupovat k žákům s ohledem na jejich individuální potřeby 

• rozvíjet efektivní a vstřícnou komunikaci se zákonnými zástupci žáků 

• rozvíjet spolupráci se školním metodikem prevence a výchovnými poradci 

• včasně rozpoznat žáky s rizikovým chováním 

• o přestávkách plnit pedagogický dozor 

• kontrolovat docházku a omluvenky žáků (zodpovídají třídní učitelé) 

• kontrolovat dodržování školního řádu 
 

 
6. Aktivity rodičů 
 

• možnost podílet se na činnosti školy v rámci Školní rady a SRPDŠ 

• zajímat se o prospěch a chování svých dětí (dvakrát ročně  - v listopadu a 
dubnu, se konají schůze SRPDŠ, možnost konzultací s metodikem 
prevence, s výchovnými poradci a jednotlivými pedagogickými pracovníky 
– kontakty na webových stránkách školy) 

• možnost informovat se o dění na škole na webových stránkách školy 

• prostřednictvím sponzorského daru podpořit činnost školy 
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7. Školní program proti šikanování 
 
a) Cíle školního programu proti šikanování 

 

• ochránit žáky před šikanou, minimalizovat projevy šikany, násilí a 
agrese na škole 

• zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků 

• zapojit všechny pedagogické pracovníky do boje proti šikaně 
 

b) Činnost školy 

• vytvářet podmínky pro zdravý vývoj žáků 

• vytvářet bezpečné prostředí  

• orientovat se v metodice, organizaci a právní problematice šikanování 

• aktivně spolupracovat s rodiči na ochraně žáků před šikanou 

• informovat rodiče o způsobu boje se šikanou 
 

c) Činnost pedagogických pracovníků 

• zakomponovat do tematických plánů jednotlivých předmětů témata 
týkající se šikany 

• používat ve výuce takové metody a formy vyučování, které pomáhají 
rozvíjet komunikační schopnosti žáků, schopnosti řešit konflikty 

• budovat na škole bezpečné prostředí s demokratickými prvky 

• dodržovat dozory před a po vyučování a během přestávek 

• mapovat situaci ve třídách a v dílnách, všímat si změn chování žáků a 
hledat důvody těchto změn 

• včasně rozpoznat šikanu a začít ji řešit, poskytnout okamžitou pomoc 
oběti šikany 

• rozvíjet komunikaci se zákonnými zástupci žáků 
 

d) Činnost metodika prevence 

• orientovat se v problematice šikanování a dané legislativě 

• realizovat školní program proti šikanování 

• volit postupy při řešení šikany 

• spolupracovat s třídním učitelem, výchovným poradcem a vedením 
školy při řešení šikany 

• spolupracovat s PPP, se SPC a dalšími organizacemi a institucemi při 
řešení pokročilých a neobvyklých šikan 

• vzdělávat se v problematice šikany a její prevence 

• informovat a vzdělávat ostatní pedagogické pracovníky v problematice 
šikany 
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8. Aktivity ve školním roce 2014/2015 
 

a) Preventivní programy 
 

• Beseda se zástupci a vězeňkyněmi z věznice Světlá nad Sázavou – 11. 
listopad 2014 – organizuje L. Pinkasová 

• S hudbou proti drogám – 27. února 2015 – 1. ročníky – organizuje V. 
Karlová 

• Prodej červené stužky (symbol účasti s HIV pozitivními a boje proti AIDS) 
– prosinec 2014 – organizuje V. Karlová 

• Beseda s kurátorem pro děti a mládež Michaelou Kotěrovou, Dis. – leden 
2015 – IV.E 

• Preventivní kontrola areálu školy zástupci Policie ČR  - 13. 3. 2014 – 
organizuje ředitel školy J. Vodička – výsledek: žádné drogy nebyly 
nalezeny 

 
b) Ostatní  
 

• Třídění odpadu – zodpovídá E. Bernadová 
▪ do učeben a na chodby umístěny nádoby na třídění 

odpadu 
▪ soutěž v třídění mezi třídami 
▪ účast školy v recyklačním programu Recyklobraní 

• Akce Čistá vysočina – duben 2015 
 

9. Aktivity ve školním roce 2015/2016 
 

a) Preventivní programy 

• S hudbou proti drogám – 1. ročníky – 17. 12. 2015 - organizuje V. Karlová 

• Přednáška na téma „O nemoci, AIDS, sexu, lásce a věrnosti“ – 2. a 3. 
ročníky – 8. 12. 2015 -  organizuje V. Karlová 

• Prodej červené stužky (symbol účasti s HIV pozitivními a boje proti AIDS) 
– 8. 12. 2015 – organizuje V. Karlová 

• Preventivním programem „Co dělat, když se drogy připletou do života“ -
Poradenského a kontaktního centra Spektrum ze Žďáru nad Sázavou  - 
duben 2016 – organizuje V. Karlová 

• Preventivní program „Pouta (ne)závislosti“ – SPEKTRUM – realizace 1. 
bloku ve třídách I. A, I. E, I. V – červen 2016 - organizuje V. Karlová 

 
b) Ostatní  
 

• Třídění odpadu – zodpovídá E. Bernadová 
▪ do učeben a na chodby umístěny nádoby na třídění 

odpadu 
▪ soutěž v třídění mezi třídami 
▪ účast školy v recyklačním programu Recyklobraní 

• Akce Čistá vysočina – duben 2016 
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10. Aktivity ve školním roce 2016/2017 
 

a) Preventivní programy 
 

• Preventivní program „Pouta (ne)závislosti“ – SPEKTRUM – realizace 2. 
bloku ve třídách II. A, II. E, II.V – září, říjen 2016 - organizuje V. Karlová 

• Přednáška „Holky z Venuše, Kluci z Marsu“ – MP Education, s. r. o. (Mgr. 
Alena Blažková) – 14. 10. 2016 – organizuje L. Pinkasová – žákyně 1. 
ročníků 

• Přednáška „Cesta k mužnosti“ - MP Education, s. r. o. (Mgr. Alena 
Blažková) - 5. 12. 2016 - žáci 1. ročníků 

• Přednáška „Bát či nebát se…“ - MP Education, s. r. o. (Mgr. Alena 
Blažková) - 16. 11. a 5. 12. 2016 

• Přednáška „A svět se točí dál“ - MP Education, s. r. o. (Mgr. Alena 
Blažková) - 5. 12. 2016 

• Přednáška „Hledám práci“ - MP Education, s. r. o. (Mgr. Alena Blažková) - 
16. 11. 2016 - žáci 4. ročníků a nástavbového studia 

• Preventivní program „Pouta (ne)závislosti“ – SPEKTRUM – I. SV – únor a 
duben 2017 -   organizuje V. Karlová 

 
b) Ostatní  
 

• Třídění odpadu – zodpovídá E. Bernadová 
▪ do učeben a na chodby umístěny nádoby na třídění 

odpadu 
▪ soutěž v třídění mezi třídami 
▪ účast školy v recyklačním programu Recyklobraní 

• Akce Čistá vysočina – duben 2017 
 
 

11. Aktivity ve školním roce 2017/2018 
 

a) Preventivní programy 
 

• Informativní den kontaktního centra Spektra – 16. 10. 2017 – organizuje V. 
Karlová 

• Přednáška o onkologické prevenci – 19. 10. 2017 – třídy III.SV, III. V,  III. G, 
III. E, II. P – organizuje L. Pinkasová 

• Preventivní program „Pouta (ne)závislosti“ – SPEKTRUM – realizace 
v lednu 2018 pro 1. Ročníky 
 

b) Ostatní  
 

• Třídění odpadu – zodpovídá E. Bernadová 
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▪ do učeben a na chodby umístěny nádoby na třídění 
odpadu 

▪ soutěž v třídění mezi třídami 
▪ účast školy v recyklačním programu Recyklobraní 

• Akce Čistá vysočina – duben 2018 
 

 
c) Seznam volnočasových aktivit nabízených školou: 
 

Aranžér Bc. Kristýna Sedláková Čtvrtek 13.00 -14. 00 

Francouzština pro 
začátečníky 

L. Zadinová 1 x týdně dle dohody 

Fusing M. Krajíček 
pondělí 18.00 – 19.30 
čtvrtek 18.00 – 19.30 

Kameník M. Šimek úterý 14. 00 – 17.00 

Kamenosochařství                    M. Roháček úterý 13. 30 – 18. 00     

Kroužek šití, pletení a 
háčkování 

H. Kotěrová dle dohody 

Kurz češtiny pro cizince L. Zadinová sobota 10.00 – 11.30 

Latinský jazyk L. Zadinová 1x týdně po domluvě 

Malba skla V. Procházková čtvrtek 6. 00 – 7. 00 

Maturitní příprava z 
dějepisu 

L. Zadinová 1 x týdně dle dohody 

Němčina pro začátečníky K. Svitáková Středa 15. 00 – 15. 45 

Rytí skla K. Martínková čtvrtek 13. 00 – 14. 00 

Školní knihovna Mgr. Lenka Zadinová pondělí 13. 00 – 15. 00 

Truhlárna L. Svoboda pondělí 13. 30 – 15. 00 

Umělecké kovářství M. Rázl Úterý 13. 00 – 15. 00 

Zlatnická dílna M. Dulová středa 16.00 – 17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.akademie-svetla.cz/lide/182-bc-kristyna-sedlakova
http://www.akademie-svetla.cz/lide/55-mgr-lenka-zadinova
http://www.akademie-svetla.cz/lide/55-mgr-lenka-zadinova
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c) Exkurze 
 
 

Termín Místo 

exkurze 

Téma exkurze Počet 

dní 

Dozor 

I. A 

říjen Čáslav Alzheimercentrum, 

Diakonie 

1 Lacinová 

II. A 

říjen Čáslav Alzheimercentrum, 

Diakonie 

1 Lacinová 

III. A 

říjen Čáslav Alzheimercentrum, 

Diakonie 

1 Lacinová 

I. E 

říjen Čáslav Alzheimercentrum, 

Diakonie 

1 Kubištová 

II. E 

říjen Čáslav Alzheimercentrum, 

Diakonie 

1 Lacinová 

Listopad/prosinec Praha Neviditelná výstava, Dům 

světla 

1 Brožková 

listopad Jihlava 

nebo 

Praha 

Divadelní představení 1 Brožková 

III. E 

Listopad/prosinec Praha Neviditelná výstava, Dům 

světla 

1 Lacinová 

listopad Jihlava 

nebo 

Praha 

Divadelní představení 1 Kubínová 
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prosinec Praha ČNB 1 Hůlová 

I. G 

20. 11. 2017 Praha Židovská Praha 1 Zadinová 

II. G 

20. 9. 2017 Jihlava Firma ENVIROPOL, 

ASMJ, ZOO 

1 Bernadová, 

Janáková 

III. G 

4. 10. 2017 Praha Hrdličkovo 

antropologické museum 

1 Poříz 

20. 9. 2017 Jihlava Firma ENVIROPOL, 

ASMJ, ZOO 

1 Bernadová, 

Janáková 

I. P 

5. 10. 2017 Praha Veletrh FOR GASTRO 1 Zajíčková 

13. 12. 2017 Brno Moravské zemské 

museum 

1 Zajíčková 

I. SV 

9. 11. 2017 Kutná 

Hora 

GASK, Dačického dům, 

chrám sv. Barbory 

1 Choisnel 

10. 10. 2017 Nové 

Dvory 

Kresba v plenéru 1 Choisnel 

listopad Jihlava ZOO 1 Choisnel 

leden Brno Moravské zemské 

museum 

1 Musilová 

II. SV 

20. 9. 2017 Jihlava Firma ENVIROPOL, 

ASMJ, ZOO 

1 Bernadová, 

Janáková 

říjen Praha Technické museum, 

Galerie hl. města Prahy 

1 Janáková 
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říjen Praha Cihelny 1 Šťastná 

říjen Praha Museum Kampa 1 Choisnel, 

Škubal 

říjen Jihlava ZOO 1 Choisne 

10. 10. 2017 Nové 

Dvory 

Kresba v plenéru 1 Choisnel 

listopad  Havl. Brod Museum Vysočiny 1 Janáková 

listopad Praha Národní museum 1 Šťastná 

prosinec Praha Galerie Rudolfinum 1 Šťastná 

I. V 

20. 11. 2017 Praha Židovská Praha 1 Zadinová 

9. 11. 2017 Kutná 

Hora 

GASK, Dačického dům, 

chrám sv. Barbory 

1 Choisnel 

leden Brno Vila Tugendhat 1 Musilová 

II. V 

listopad Praha Galerie Rudolfinum 1 Musilová 

31. 10. 2017 Kopřivnice Závod Tymphany 1 Jež 

III. V 

říjen Praha Museum Kampa 1 Choisnel, 

Škubal 

1. 10. 2017 Brno Moravská galerie 1 Slavíčková 

30. 10. 2017 Praha Desingblok 1 Vokřálová 

říjen Praha Hrdličkovo 

antropologické museum 

1 Choisnel, 

Škubal 

31. 10. 2017 Kopřivnice Závod Tymphany 1 Jež 

27. 11. 2017 Praha CZech design week 1 Slavíčková, 

Vokřálová 
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12. 3. 2018 Bystřice p. 

P. + Brno 

TON + vila Tugendhat 1 Slavíčková, 

Vokřálová 

 
 

d) Sportovní kurzy 
 

• Lyžařský výcvikový kurz – 1. ročník – leden 2018 

• Letní sportovní kurz – 2. ročník – červen 2018 

• Letní sportovní kurz – 3. ročník – červen 2018 

e) Zájezdy 
 

• Zájezd do Švýcarska – 14. – 18. 9. 2017– organizuje Mgr. Bencová  

• Zájezd do Drážďan  - 6. 12. 2017 – organizuje Mgr. Zadinová 

• Zájezd do Vídně – 13. 12. 2017 – organizuje Mgr. Ratajová a Vampola 

 

f) Ostatní 
 

• Třídění odpadu – zodpovídá E. Bernadová 
▪ do učeben a na chodby umístěny nádoby na třídění 

odpadu 
▪ soutěž v třídění mezi třídami 
▪ účast školy v recyklačním programu Recyklobraní 

• Akce Čistá vysočina – duben 2017 
 
 

13. Legislativa: 
 

• Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění  

• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon 

• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 
116/2011 Sb. 
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• Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve 
znění pozdějších předpisů 

• Novela vyhlášky 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 
nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. 

• Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení 
šikanování ve školách a školských zařízeních Č.j. MSMT- 22294/2013-1 

• Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků 
a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 

• Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  - 
Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR ( 
25 884/2003-24) 

• Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 

• Národní strategie prevence kriminality na období 2012-2015 

• Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládež na 
období 2013 – 2018 

 
 

14. Kontakty 
 

a) Zaměstnanci školy 
 

• Ředitel školy: Ing. Jindřich Vodička, email: vodicka@akademie-svetla.cz 

• Školní metodik prevence: Mgr. Veronika Karlová, email: 
karlova@akademie-svetla.cz 

• Výchovný poradce: Mgr. Jana Neugebauerová, email: 
neugebauerova@akademie-svetla.cz 

 
 

b) Seznam regionálních zařízení poskytujících primární, sekundární a 
terciární prevenci v oblasti závislostí: 

 

• Krajský školský koordinátor prevence: Mgr. Petr Horký, tel: 564602941, 
email: horky.p@kr-vysocina.cz 

Žižkova 57, Jihlava 587 33 
  www.prevence-info.cz 

 

• PPP Havlíčkův Brod 
Nad Tratí 335 
Havlíčkův Brod 580 01 
Okresní metodik prevence: Mgr. Eva Stloukalová, tel: 736125501, 

email: stloukalova@hbnet.cz 
 

• Portimo, o.p.s. - Centrum prevence CéPéčko 
Drobného 301 
Nové Město na Moravě 592 31 

mailto:karlova@akademie-svetla.cz
mailto:neugebauerova@akademie-svetla.cz
mailto:horky.p@kr-vysocina.cz
mailto:stloukalova@hbnet.cz
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www.portimo.cz 
 

• Nadosah 
Masarykovo nám. 299 
Bystřice nad Pernštejnem 593 01 
 
 

• Klub Zámek 
Leopolda Pokorného 15 
Třebíč 674 01 
www.klubzamek.cz 
 

• Střed, o. s. 
Mládežnická 229 
Třebíč 674 01 
http://www.stred.info/cze/ 
 

• Spektrum 
nám. Republiky 22 
Žďár nad Sázavou 591 01  
http://www.spektrum.kolping.cz/  
 
 

c) Důležitá telefonní čísla: 

• Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou 569 452 441 

• Odbor sociálních věcí MÚ Světlá nad Sázavou 569 496 688 

• Záchranná lékařská služba 155, 112 

• Nemocnice Havlíčkův Brod 569 472 111 

• Policie ČR, tísňové volání 158, 112 

• Policie ČR Světlá nad Sázavou 974 271 741 

• Městská policie Světlá nad Sázavou  569 496 694 

• Hasiči 150, 112 

• Linka důvěry STŘED  568 44 33 11 a 775 22 33 11 

• Bílý kruh bezpečí Jihlava 257 317 110 

• Oblastní charita Havlíčkův Brod  569 426 070 

 
 
 
 
Vypracovala Veronika Karlová      31. 10. 2017 

http://www.portimo.cz/
http://www.klubzamek.cz/
http://www.stred.info/cze/
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15. Příloha 
 

Doporučení pro učitele – 
postupy v případě výskytu rizikového chování žáků 

Veškeré kroky činíme za přítomnosti druhého pedagogického pracovníka 
 
1. Tabákové výrobky v prostorách školy 

• odebrat žákovi tabákové výrobky a zabránit mu v další konzumaci 

• provést zápis s vyjádřením žáka 

• informovat ŠMP, zákonného zástupce žáka a vedení školy 

• vyvodit sankce stanovené školním řádem 
 

2. Alkohol v prostorách školy 
 

a) Konzumace alkoholu ve škole: 

• odebrat žákovi alkohol a zabránit mu v další konzumaci 

• pokud je žák v ohrožení života, zavolat lékařskou službu první pomoci 

• provést zápis s vyjádřením žáka (odkud má alkohol) 

• informovat vedení školy, metodika prevence a zákonného zástupce 

• pokud není žák schopný pokračovat ve výuce, ihned vyrozumět 
zákonného zástupce, aby žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý 
k pobytu ve škole 

• pokud není zákonný zástupce nezletilého žáka dostupný, vyrozumí škola 
orgán sociálně právní ochrany dětí a vyčká jeho pokynů 

• z konzumace alkoholu ve škole je nutné vyvodit sankce dle školního 
řádu 

• protiprávní je i navádění mladších 18 let ke konzumaci alkoholu 
 

b) Nález alkoholu ve škole: 

• uvědomit vedení školy 

• nález uložit u vedení školy 

• sepsat stručný záznam (informace ŠMP) 
 

c) Zadržení alkoholu u studenta: 

• sepsat stručný záznam s vyjádřením žáka (datum, místo a čas, podpis 
žáka, u kterého byl alkohol nalezen nebo který ho nalezl), pokud žák 
odmítne podepsat, uvede se tato skutečnost do zápisu 

• zápisu a rozhovoru je přítomen ředitel školy nebo zástupce 

• o nálezu vyrozumět zákonného zástupce žáka a ŠMP 

• při opakovaném nálezu poskytnout informace orgánu sociálně právní 
ochrany dítěte 

 
3. OPL (omamné a psychotropní látky) v prostorách školy 
 

a) Konzumace OPL ve škole: 
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• odebrat žákovi OPL a zabránit mu v další konzumaci 

• pokud je žák ohrožen na zdraví nebo životě, zavolat lékařskou službu 
první pomoci 

• pokud není žák ohrožen, provést zápis s vyjádřením žáka 

• uvědomit vedení školy 

• pokud žák není schopen pokračovat ve vyučování nebo není schopný 
dbát pokynů zaměstnanců školy, ihned vyrozumět zákonného zástupce, 
aby žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole 

• pokud není zákonný zástupce nezletilého žáka dostupný, vyrozumí škola 
OSPOD a vyčká jeho pokynů 

• z konzumace OPL ve škole je nutné vyvodit sankce dle školního řádu 
 

b) Distribuce OPL  

• distribuce OPL je vždy protiprávním jednáním, množství OPL není 
rozhodující 

• přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním (na množství 
OPL závisí, zda toto jednání bude kvalifikováno jako přestupek, nebo 
trestný čin, ale nemusí mít vliv na kázeňský postih dle školního řádu) 

• pokud má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo  
k distribuci OPL, musí vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR 
(jedná se o podezření ze spáchání trestného činu) 

• pokud se jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti 
osobě mladší 18 let, vyrozumí škola zákonného zástupce a OSPOD 

 
c) Nález OPL nebo látky, kterou považujeme za OPL ve škole nebo u žáka 

• látku nepodrobujeme testování 

• uvědomíme vedení školy 

• za přítomnosti dalšího pracovníka školy vložíme látku do obálky, 
napíšeme datum, čas, místo nálezu, obálku přelepíme, přelep opatříme 
razítkem školy a svým podpisem a uschováme do školního trezoru 

• za přítomnosti člena vedení školy sepíšeme stručný záznam 
s vyjádřením žáka, datum, místo a čas nálezu, podpis studenta, pokud to 
odmítá, uvedeme tuto skutečnost do zápisu 

• o nálezu vyrozumíme Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění 
podezřelé látky 

• pokud byla látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předáme látku 
výše uvedeným postupem přivolanému lékaři, další postup nutný 
k identifikaci látky zajistí Policie ČR 

 
d) Podezření, že některý ze žáků má OPL u sebe: 

• jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, proto 
toto šetření spadá do kompetence Policie ČR 

• ihned vyrozumíme Policii ČR, zkonzultujeme s ní postup a informujeme 
zákonného zástupce nezletilého žáka 

• žáka je nutné izolovat od ostatních a do příjezdu Policie ČR ho mít pod 
dohledem, v žádném případě neprovádíme osobní prohlídku ani prohlídku 
jeho věcí 
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4. Šikana 
 

a) Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu 
 
1. odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany; 
2. rozhovor s informátory a oběťmi; 
3. nalezení vhodných svědků; 
4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování 

agresorů a svědků, hrubou chybou je konfrontace oběti s agresory); 
5. ochrana oběti; 
6. předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovoru: 

a. rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě 
usmíření); 

b. rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku); 
7. realizace vhodné metody: 

a. metoda usmíření; 
b. metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise 

s agresorem a jeho rodiči); 
8. třídní hodina: 

a. efekt metody usmíření; 
b. oznámení potrestání agresorů; 

9. rozhovor s rodiči oběti;  
10. třídní schůzka; 
11. práce s celou třídou 
 

b) Scénář pro výbuch pokročilé šikany (tzv. školní lynčování) 
 

A. První (alarmující) kroky pomoci 

1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy šikany; 
2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí. 

 

B. Příprava podmínek pro vyšetřování 

3. zalarmováni pedagogů a informování vedení školy; 
4. zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi; 
5. pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře); 
6. oznámení na policii, paralelně – navázáni kontaktu se specialistou na 

šikanování, informace rodičům 
 

C. Vyšetřování 

7. rozhovor s obětí a informátory; 
8. nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků; 
9. individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky; 
10. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné 

konfrontovat agresora (agresory) s obětí (oběťmi). 
 

D. Léčba 

11. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny. 
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Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech: 

• dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky 
přestupku nebo trestného činu, obrací se škola na Policii ČR. Trestní 
oznámení je možné podat také na státní zastupitelství; 

• dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností anebo 
poskytování školských služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit 
zákonnému zástupci jak žáka, který byl útočníkem, tak žáka, který byl obětí. 

• škola ohlašuje orgánu sociálně právní ochrany dětí takové skutečnosti, které 
nasvědčují tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný 
nebo proto, že se ohrožuje svým chováním samo  

 
Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme 
v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, 
případně nepřekažení trestného činu. V úvahu přicházejí i další trestné činy jako 
např. nadržování či schvalování trestného činu, v krajním případě i podněcování.  

 

 
 
 

 


