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Název školy: Akademie – Vyšší odborná 
škola, Gymnázium a Střední 
odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá 
nad Sázavou 

Adresa (sídlo) školy Sázavská 547 
582 91  Světlá nad Sázavou 

Telefon: 569 452 441 
Fax: 569 432 192 
E-mail: skola@vossvetla.cz 
www: vossvetla.cz 
Typ školy: VOŠ, Gymn., SSŠ a SOU 
IČ: 15060977 
IZO: 600 170 730 
Právní forma: příspěvková organizace  
Datum zařazení do 
sítě/vyřazení ze sítě: 

1. 7. 2000 

Spádový obvod: celá ČR 
Zřizovatel – adresa: Kraj Vysočina 

Žižkova 57 
587 33  Jihlava 

Údaje o školské radě: byla zřízena v prosinci 2005 



 
 
 
 
 

Údaje o školské radě 
 

Zřízena: prosinec 2005 
 
Členové: 
 
             Střední škola: 
- Ing. Jana Fischerová, CSc. – krajská zastupitelka 
- Ing. Libor Joukl – krajský zastupitel 
- Ing. Lenka Arnotová – starostka města Světlá nad Sázavou 
- Mgr. Jana Kupčíková – rodič 
- Lenka Pinkasová - rodič 
- Ing. Květa Svitáková – ped. pracovník, předsedkyně školské rady 
- Miroslav Sklenář – ped. pracovník 
- Jiří Doležal – ped. pracovník 
- Hana Teplá – zletilá studentka  
 
             VOŠ: 
- Ing. Jana Fischerová, CSc. – krajská zastupitelka 
- Ing. Květa Svitáková – ped. pracovník, předsedkyně školské rady 
- Jan Olič – zletilý student 
 
 
Schůze ve škol. roce 2009/2010: 
 
- 15. října 2009  1) 
- 1. března 2010  2)  
 
 
Zkrácené záznamy jednání: 
 
- 1)  

ředitel přítomné seznámil s výsledkem hospodaření a s plánem na příští rok; s počtem studentů 
pro školní rok 2009/2010  a s novými pedagogy; s výroční zprávou pro školní rok 2007/2008, ta ji 
jednohlasně schválila 
 

- 2)  v úvodu ředitel školy seznámil přítomné s výsledky hospodaření za rok 2009 a s plánem 
investic na rok 2009, dále o počtu žáků v jednotlivých oborech a o konaných lednových talentových 
zkouškách. 
- byla schválena zpráva o činnosti za rok 2009 

 

 

 
 
 
 



 
Charakteristika školy 

 
       Škola v dnešní podobě vznikla dne 1.7.2000 sloučením tří dříve samostatných subjektů, a to 
Gymnázia ve Světlé nad Sázavou, Střední sklářské školy ve Světlé nad Sázavou a SOU a OU 
kamenického v Lipnici nad Sázavou. Rozsahem svých oborů je jedinečná, a to nejen v rámci 
kraje. Koexistence různých typů studia přináší řadu výhod. Umožňuje budovat a plně využívat 
specializované učebny – k nim patří chemická laboratoř, učebny výpočetní a administrativní 
techniky, laboratoř fyzikální chemie, učebna biologie, jazykové učebny, učebna fyziky, učebna 
výtvarné výchovy a nově i multimediální učebny s interaktivními tabulemi. Aby každý žák mohl 
zvládnout náročné požadavky ve svém oboru, je mu k dispozici školní knihovna a studovna, kde 
může volně pracovat na PC, včetně internetu. 
      Samozřejmostí jsou nejdůležitější odborné exkurze a vzdělávací zájezdy stejně jako návštěvy 
kulturních představení. Tyto exkurze a zájezdy jsou realizovány jak v tuzemsku, tak v zahraničí. 
Nejlepší studenti mají možnost absolvovat zahraniční stáže. 
       Další výhodou je prostupnost mezi učebními a studijními obory. Podle dosahovaných 
výsledků a po dohodě s rodiči lze tedy žáka nasměrovat na ten typ studia, který odpovídá jeho 
schopnostem. Příprava v učebních oborech se opírá o těsnou spolupráci s významnými firmami 
v regionu. Žáci těchto oborů se účastní s vlastními návrhy a výrobky mnoha soutěží i výstavních 
a prodejních akcí v rámci celé republiky i zahraničí. Absolventům tříletých oborů škola nabízí 
možnost získat maturitní vysvědčení, a to formou denního i dálkového studia. 
       Gymnázium nemá sice dlouholetou tradici, jeho absolventi však v minulých letech byli 
úspěšní 
v přijímacích zkouškách na nejrůznějších typy VŠ. Je to dáno tím, že nejen výuka v povinných 
předmětech, ale i celá škála volitelných a nepovinných předmětů a výběrových seminářů slouží  
k profilování studentů a k jejich všestranné přípravě pro zvolený typ vysokoškolského studia. 
      Důraz je kladen na znalosti a dovednosti v práci na PC a na znalosti jazyků. Škola zajišťuje 
výuku anglického, německého a francouzského jazyka a zájemcům nabízí formou nepovinného 
předmětu i ruský, latinský a italský jazyk. 
     Vyšší odborné studium je tříleté. Součástí učebních plánů jsou vedle odborných 
technologických předmětů a dvou cizích jazyků také psychologie, právní nauka a ekonomické 
předměty, jejichž znalosti jsou nezbytné pro samostatnou řídící nebo podnikatelskou činnost.  
Škola ve spolupráci s NÚOV Praha a Sdružením pohřebnictví ČR již 4. rokem vyučuje obor  
Podnikání v pohřebnictví. Škola k oborům výtvarného zpracování skla vyučuje i obory výtvarné 
zpracování keramiky a porcelánu a restaurátorství, pro které jsou otevřeny veškeré materiálně 
technické podmínky. Nejnovějším oborem je průmyslový design a uměleckořemeslné zpracování 
kovů. Ve spolupráci s VŠCHT Praha škola zajišťuje výuku čtyřletého bakalářského oboru 
Konzervování – restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky. Pro tento obor škola 
obdržela od MŠMT akreditaci. Letošní rok ukončili studium již první absolventi. 
     Rozsáhlý areál školy se nachází v krásném prostředí na břehu řeky Sázavy. Má vlastní dvě 
vzájemně propojené budovy, v nichž je zajišťována teoretická výuka žáků všech oborů a 
typů studia, přímo navazuje školní tělocvična , moderní jídelna s celodenním provozem a domov 
mládeže. 
     V budově  jsou  umístěny  i nově zřízené a špičkově vybavené školní dílny pro výuku brusičů, 
malířů, rytců skla, vitráží a figurek. V těsném sousedství školy byla vystavěna sklářská huť, 
uvedená do provozu v roce 1998. Byla zde byla vybudována i mísírna sklářského kmene. Bývalá 
výměníková stanice byla přestavěna s přispěním kraje Vysočina na  keramický ateliér. 
Z vlastních prostředků byly vybudovány ateliéry pro výtvarnou výchovu a prosklená galerie. 
Dále je postupně modernizováno sociální zařízení. Škola zakoupila fúsingovou pec a zprovoznila 
dvě nové dílny – fúsingovou a pískování skla. 
     Škola má místně odloučené pracoviště v Lipnici nad Sázavou. Zde je zajišťován odborný 
výcvik pro kameníky, kamenosochaře a umělecké kováře. I tento areál je rozsáhlý, jeho součástí  
je dílna, ateliéry, domov mládeže i výrobní haly. Celý areál je plynofikován a postupně 
z vlastních prostředků dochází k modernizaci sochařských ateliérů. 



 
 

 
 
 

      b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou 
zařazeny ve školském rejstříku  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny 
ve školském rejstříku  

 
79-41-K/41 Gymnázium 
82-51-L/014 UŘ zpracování kamene a keramiky – práce 
keramické  
82-51-L/017 UŘ zpracování skla – hutní tvarování 
82-51-L/018 UŘ zpracování skla – broušení a rytý 
82-51-L/019 UŘ zpracování skla – umělecké vitráže 
82-51-L/020 UŘ zpracování skla – malba skla 
82-51-L/022 UŘ zpracování kamene a keramiky – práce 
kamenosochařské  
82-51-L/003 – UŘ zpracování kovů – práce kovářské a 
zámečnické 
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 
82-41-M/11 Bytový architekt - Design interiéru 
82-41-M/04  Průmyslový design 
82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu  
82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 
82-41-M/16 Kamenosochařství  
82-42-M/01 Konzervování – restaurátorství 
82-41-M/10 Řezbářství  
28-32-N/01 Řízení sklářské a keramické výroby (obor VOŠ) 
28-32-N/02 Řízení výroby zpracování kamene (obor VOŠ) 
64-41-L/524 Podnikání (dálkové studium) 

 
 

Studijní obor v tomto roce 
vyučovaný 

28-45-L/501 Sklářský průmysl (DS) 
82-51-H/04 Umělecký keramik 
82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář 
28-58-H/01 Sklář – výr.a zušlechťovatel skla 
28-57-H/01 Dekoratér  malíř keramiky a skla  

Učební obor v tomto roce 
vyučovaný 

36-54-H/01 Kameník  
Stupeň vzdělání vyšší odborné, úplné střední, vyučen 

Počet tříd 22 
Vyučovací jazyk český 

Celkový počet žáků školy 396 
Celkový počet zaměstnanců  98 

Z toho pedagogických 
pracovníků  

64  

Ředitel školy (titul, jméno a 
příjmení) 

Ing. Jindřich Vodička 

 
 
 
 
 
 
 



 
c) Přehled pracovníků školy  

 
       Zaměstnanci zařazení na VHČ       2009/2010 

      pracovní zařazení vzdělání  praxe  úvazek 

          

Kučera Miroslav  vedoucí hutě USO  34  0,15 
Jedlička Bedřich  tavič  UO  35  0,5 

Vosyková Zdena  prodavačka VOB  32  0,3 

Kubíčková Jaroslava  operátor sklad. USO  8  0,5 
          
VOV -  vyšší  odborné        
USO -  úplné střední odborné        
USV -  úplné střední všeobecné       
VOB -  vyučen v oboru        
ZAK -  základní         
SO -  střední odborné        
UO -  učební obor         

Pedagogičtí pracovníci      
          

Vychovatelé    vzdělání  praxe  úvazek 

          
Charamza Vladimír    USO,DPS   35  1 
Kubíček Miroslav    USO  37  0,3 
Kubíčková Jana    USO,DPS  8  0,7 
Nováková Ladislava    USO,DPS  33  1 
Popr Miroslav    USO,DPS  25  1 
Poprová Ludmila    USO,DPS  32  1 
Sklenář Miroslav    USO,DPS  24  1 
Vodička Jaromír    USO,DPS  17  1 
         

Mistři odborného výcviku       
          
Buchtová Marcela    USO,DPS  5  1 
Dlouhý Boleslav    UO  28  1 
Doležal Jiří    USO,DPS  30  1 
Hyliš Petr akad.soch.   VS  28  0,2 
Hrubeš Bohumil    USO  15  0,4 
Choisnel Sylvie Suzonne   VS  23  0,1 
Jírovcová Eva    USO  22  0,4 
Kadlec Jaroslav DiS.    VOV,DPS  5  1 
Kočí Martina    US,DPS  6  1 
Kubíček Jiří    USO,DPS  6  1 
Pavlíková Petra    USO,DPS  3  0,84 
Procházková Věra    US,DPS  17  1 
Roháček Martin    USO,DPS  0  1 
Sorokáč Ladislav akad.soch.  VS  23  0,4 

 
 
 
 
 
 



 

Nepedagogičtí pracovníci    
 

Příjmení a jméno,titul  pracovní zařazení  vzdělání praxe úvazek 
 

Muchová Jana  ekonom   USO 30 1 
Karlíková Alena  mzdová účetní  USO 32 1 
Tvrdíková Lenka  účetní   USO 24 1 
Časarová Marie  hospodář   USO 25 0,688 
Smržová Vlasta  samostatný pracovník USO 38 1 
Blažková Olga  administ.pracovník  USO 3 1 
Medová Marie  administ.pracovník  USO 19 1 
Kotěrová Helena  referent   USO 27 1 
Doležalová Irena  kancelářský pracovník USO 20 1 
Kábrt Jiří   samostaný referent  USO 18 1 
Kočí Leona  operátor skladování  SO 23 1 
Charvátová Lenka  samostatný pracovník USO 14 1 
Kučera Miroslav  vedoucí hutě  USO 34 0,35 
Kubíčková Jaroslava  operátor skladování  USO 8 0,5 
Jedlička Bedřich  tavič   UO 35 0,5 
Poul Lukáš  technolog   USO 5 1 
Čapková Marie  vedoucí ŠJ  USO 26 1 
Dejmalová Dana  kuchařka   VOB 33 1 
Lankašová Zdena  kuchařka   US 12 1 
Pavelková Ivana  pomocná kuchařka  USO 16 1 
Satrapová Vlasta  kuchařka   VOB 33 1 
Veselá Hana  kuchařka   VOB 36 1 
Vosyková Zdena  prodavačka  VOB 32 0,7 

 
Příjmení a jméno,titul  pracovní zařazení  vzdělání praxe úvazek 

 
Březina Petr  školník-údržbář  VOB 26 1 
Špalek Josef  údržbář školy  UO 28 1 
Duben Zdeněk  údržbář  VOB 40 1 
Říha Zdeněk  truhlář  UO 36 0,4 
Lankaš Petr  kovář  VOB 2 0,5 
Dolejší Josef  kovář  VOB 44 0,45 
Adamová Alena  uklízečka  VOB 41 0,5 
Chládová Jana  uklízečka  VOB 32 1 
Formanová  Helena  uklízečka  VOB 27 1 
Cemperová Jaroslava  uklízečka  ZAK 7 1 
Fraňková Miloslava  uklízečka  ZAK 37 1 
Dajčová Blažena  uklízečka  ZAK 41 1 
Kordinová Božena  uklízečka  ZAK 15 1 
Rejnková Zdeňka  uklízečka  VOB 36 1 

 
     
 
 
 
 
 
 
 



Učitelé 

Příjmení a jméno, titul     Vzdělání   Aprobace Praxe  
Počet 
hodin/úvazek   

Ve školním roce 
2008/2009      Poznámky  
vyučuje 

          aprobovaně neaprobovaně     
Vodička Jindřich Ing. VŠZ Praha   Che-Bi 29 2 1   2   ředitel 
Loudát Zdeněk Mgr. UTB Zlín   marketing 32 6,5 1       zást.řed. 
Čech Stanislav  Mgr.     PF H.Králové   Ma-Fy 33 8 1       zást.řed. 
Šimek Michal Mgr.   PF MU Brno   Ze 11 10 1 7 3   zást.řed. 
Adamcová Marie Mgr.     VŠCHT Praha   Odb.př.-Aj 38 19 0,905         
Boumová Marie Ing.     VŠCHT Praha   Odb.př. 28 21 1         
Bencová Bohdana Mgr. PF H.Králové   NJ-Dě 13 21 1         
Bernadová Eva Mgr. UK Praha   Bi-Ma 18 22 1 20 2     
Černá Veronika MgA. VŠUP Praha výtv.umění 0 6D 0,24         
Černoch Václav     SPŠ Bechyně   výt.zpr.ker. 33 14D 0,56         
Findeis Martin Mgr.A     VŠUP Praha   malba 13 4 0,19         
Findeisová Markéta 
Mgr.A.     VŠUP Praha   Odb.př. 9 10,85 0,517         

Fridrichová Monika     
SPŠ Banská 
Šťavnica   

konzer.a 
rest. 0 11D 0,44   11     

Hyliš Petr akad.soch.     VŠUP Praha   ker.porcel. 28 6 0,286         
Choisnel Sylvie ak.soch.     Stát.uměl.akad.Paříž   výtv.umění 23 4D 0,16         
Jírovcová Eva     SPŠS Kaman.Šenov   brouš.skla 20 7D 0,28   7     
Jírovec Aleš MgA.     VŠUP Praha   Odb.př. 4 12 0,571         
Jírovec Miloš     SUPŠ Źelený Brod   model.skla 25 21D 0,84         
Jírovec Miloš   SUPŠ Źelený Brod   model.skla 25 1,57 0,075         
Kubín Martin Ing. Univ.T.Bati Zlín   inž.inform. 9 19 1         
Kubíček Miroslav     SPŠS H.Brod   Odb.př. 34 15,5 0,7   15,5     
Krajíček Milan MgA. VŠUP Praha   Odb.př. 9 21,3 1         
Krajíček Jan Mgr. UK Praha   TV a sport 7 22 1         
Majorová Marie Ing. VŠCHT Pardubice   Che 40 5 0,238         
Michková Jana PhDr. PedF MU Brno   Čj-D-VV 26 17 0,81         

 



 

Příjmení a jméno, titul     Vzd ělání   Aprobace Praxe  
Počet 
hodin/úvazek    

Ve šk. R. 
2009/2009 
vyu čuje       

Myslivcová Jana PhDr.     FF UK, Praha   Čj-D 24 4 0,19         

Marcin Otakar ak.soch.     
VŠUPRUM 
Praha   Odb.př. 38 12D 0,48         

Neugebauerová Jana 
Mgr.     

VŠ 
ped.H.Králové   Aj-Děj. 11 23 1       vých.por. 

Novotný Jaroslav Ing.     VŠCHT Praha   tech.silikátů 22 21,5 1         
Pavlíková Petra   SPŠK Bechyně ker.a porc. 1 4D 0,16         
Pešek Jaroslav Mgr.     PF,H.Králové   Ma-PV 33 9 0,429         
Pertlová Valeriya Ing.     ČVUT Praha   aut.v dopravě 4 18 0,857         
Pláteníková Ludmila Mgr.     UK Bratislava   TV 34 8 0,381         
Pinkasová Lenka Ing.     VŠE Praha   Odb.př.ek. 20 19 1       vých.por. 
Poříz Leoš Mgr.     PF UK Praha   Ze-Bi 10 21,5 1         
Ratajová Alena Mgr.     JČUP České Buděj. Čj-Vv 15 16 0,76         
Ratajová Alena Mgr.     JČUP České Buděj. Čj-Vv 15 7D 0,24         
Rezler Ondřej Mgr.     ZU Plzeň   Odb.př. 5 21,33 1         
Saska Josef akad.mal.     AVÚ Praha   mal-grafika 35 6 0,286         
Sečka Jan akad.soch.     VŠUP Praha   tvar.strojů 34 10 0,476         

Slavíček Andrej Ing.     ČVUT Praha   
Ekon.a říz 
.výr. 23 11 0,524 5 6     

Svitáková Květa Ing.     VŠE Praha   Nj 32 22 1 20 4     
Šindelář Josef Ing.     VŠCHT Praha   Odb.př. 35 22,5 1         
Štědrý František Ing.     VUT Brno   Odb.př. 39 4 0,19         
Švarcová Jaroslava 
ak.mal     VŠUP Praha   Skl.výtvar. 27 2 0,095         

Točíková Renata Ing.     
VŠ 
zeměd.Praha   Zeměděl. 20 22 1         

Vampola Petr     Gymn.H.Brod     4 21 1         
Veselý Jiří Mgr.     VŠCHT Praha   Odb.př. 41 21 1         
Zadinová Lenka Mgr.     FF UK, Praha   Čj-D-Fj 30 22 1         



 

 
 

d) Údaje o přijímacím řízení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 
 

Přijímací řízení se uskutečnilo v souladu s platnými zákony a vyhláškou 
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) 
- vyhláška MŠMT ČR č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizace přijímacího řízení 

ke vzdělávání na středních školách 
 
 
Přijímací komise u přijímacího řízení: 
Mgr. Lenka Zadinová, Ing. Lenka Pinkasová 
 
Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné 
 
Termíny přijímacího řízení: 22. dubna 2010  a 24. dubna 2010 
 
Přihlášeno: 35 zájemců, z toho se 17 zájemců k přijímacímu řízení nedostavilo 
 
Průběh přijímacího řízení:  
Zájemci, kteří splnili kritéria pro přijetí a umístili se mezi dvaceti žáky s nejlepším prospěchem, byli 
přijati po absolvování přijímacího řízení. To se skládalo z osobního pohovoru a vstupního dotazníku. 

Zájemci, kteří nesplnili kritéria pro přijetí a neumístili se mezi dvacítku žáků s nejlepším 
prospěchem, museli konat přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z testu všeobecných 
znalostí. 

Výsledky přijímacího řízení: 
Ředitel školy rozhodl o přijetí 18 žáků.  
 
Během měsíce srpna  1 žák přestoupil na jinou střední školu a jedna žákyně k nám přistoupila. 
 
 
Do 1. ročníku všeobecného čtyřletého gymnázia pro školní rok 2010/2011 
celkem přijato: 18 žáků  / zápisový lístek odevzdalo:  17 žáků 
 
celkový počet žáků  k  30.9.10 ve třídě   1. G:  20 žáků  
(3 žáci opakují ročník) 
počet otevřených tříd:  1         
                       



 
 
 
Přijímací komise u talentových zkoušek: 
MgA. Milan Krajíček, MgrA. Aleš Jírovec, ak. mal. Saska 
 
Studijní obory SOŠUP – výtvarná a uměleckořemeslná tvorba:  

- 82-41-M/11 Bytový architekt – Design interiéru 
- 82-41-M/04 Průmyslový design 
- 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu  
- 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 

 
 
Počet přihlášených: 1. termín (4. ledna 2010 a 5. ledna 2010)  40        
 
Výsledky přijímacího řízení:  
Přijímací zkoušku* konalo 39 uchazečů, 1 se nedostavil, uspěli všichni 
 
v I. kole přijato 39 žáků  
 
Počet přihlášených: 2. termín dne (10.května  2010)    3 

 
Výsledky přijímacího řízení:  
Přijímací zkoušku* konali 3 uchazeči. 
 
ve II. kole přijati 3 žáci 
 
 

Hodnocení talentových zkoušek pro studium ve školním roce 2010 - 2011 

Uchazeči byli hodnoceni za: 
     1. donesené domácí práce v počtu max. 10 ks, (kresebné studie, fotografická dokumentace 
plastických studií, prací ze skla, keramiky nebo kamene), 0 - 20 bodů 
     2. kresebná studie podle reality (např. plechovka od coca-coly, jablko, apod.), 0 - 20 bodů 
     3. modelování objektu podle reality (např. žárovka, apod.), 0 - 20 bodů  

K úspěšnému splnění talentové zkoušky museli uchazeči získat min. počet 40 bodů z 60 celkově 
možných. 

 

 

Do 1. ročníku výtvarné a uměleckořemeslné tvorby pro školní rok 2010/2011 

celkem přijato:      42      žáků / zápisový lístek odevzdalo:  34 žáků 
 
 
celkový počet žáků  k  30.9.10  ve třídě   1. V:   34  žáků  

počet otevřených tříd: 1  
                            
 
 
 



 
 
Studijní obory SOŠUP – výtvarné a uměleckořemeslné práce: 

- 82-51-L/014 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – práce keramické 
- 82-51-L/018 Uměleckořemeslné zpracování skla – broušení a rytí  
- 82-51-L/020 Uměleckořemeslné zpracování skla – malba skla 
- 82-51-L/022 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – práce kamenosochařské 
- 82-51-L/003 Uměleckořemeslné zpracování kovů – práce kovářské a zámečnické 
- 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

 
Počet přihlášených: 1. termín (4. ledna 2010 a 5. ledna 2010)   17           
 
Výsledky přijímacího řízení:  
1 zájemci byla uznána talentová zkouška. 17 zájemců přijímací zkoušku* konalo, všichni u pz uspěli. 
  
v I. kole přijato 17  žáků  
 
 
Počet přihlášených: 2. termín dne (22. dubna 2010 a 23. dubna 2010) 4 

 
Výsledky přijímacího řízení:  
přijímací zkoušku* konali 4 zájemci, všichni u pz uspěli 
 
ve II. kole přijati  4 žáci 
 

Hodnocení talentových zkoušek pro studium ve školním roce 2010- 2011  

Uchazeči byli hodnoceni za: 
     1. donesené domácí práce v počtu max. 10 ks, (kresebné studie, fotografická dokumentace 
plastických studií, prací ze skla, keramiky nebo kamene), 0 - 20 bodů 
     2. kresebná studie podle reality (např. plechovka od coca-coly, jablko, apod.), 0 - 20 bodů 
     3. modelování objektu podle reality (např. žárovka, apod.), 0 - 20 bodů  

K úspěšnému splnění talentové zkoušky museli uchazeči získat min. počet 40 bodů z 60 celkově 
možných. 

 

Do 1. ročníku výtvarných a uměleckořemeslných prací pro školní rok 2010/2011 

celkem přijato:        21 žáků / zápisový lístek odevzdalo:   20 žáků 
 
celkový počet žáků k  30.9.2010  ve třídě  1. S:  20  žáků  

počet otevřených tříd: 1  
            



       
      Studijní obory SOŠUP – výtvarné a uměleckořemeslné práce: 
- 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér  keramiky 
- 82-51-H/04 Umělecký keramik 
- 36-54-H/01 Kameník 
- 82-5-H/02 Umělecký truhlář a řezbář 
- 28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 

 
82-51-H/04 Umělecký keramik 
Počet přihlášených: 1. termín (4. ledna 2010 a 5. ledna 2010)  1           
 
Výsledky přijímacího řízení:  
Přijímací zkoušku  konal 1 uchazeč  přihlášený na obor 82-51-H/04 Umělecký keramik, u 
přijímacího řízení  uspěl. 
 
v I. kole přijati 1 žák  
 
Počet přihlášených:     2. termín dne (10. května  2010) 3 
 
Výsledky přijímacího řízení:  
přijímací zkoušku  konali 3  zájemci, 1 zájemci byla talentová zkouška uznána  
 
ve II. kole přijati 3 žáci 
 

Hodnocení talentových zkoušek pro studium ve školním roce 2010 - 2011  

Uchazeči byli hodnoceni za: 
     1. donesené domácí práce v počtu max. 10 ks, (kresebné studie, fotografická dokumentace 
plastických studií, prací ze skla, keramiky nebo kamene), 0 - 20 bodů 
     2. kresebná studie podle reality (např. plechovka od coca-coly, jablko, apod.), 0 - 20 bodů 
     3. modelování objektu podle reality (např. žárovka, apod.), 0 - 20 bodů  

K úspěšnému splnění talentové zkoušky museli uchazeči získat min. počet 40 bodů z 60 celkově 
možných. 

 
Na základě zákona MŠMT ČR č. 561/2001 Sb. o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve 
středních školách zřizovaných státem se přijímací zkoušky nekonaly.  
 
Počet přihlášených: 1. termín (22. dubna 2010 a 23. dubna 2010) 18  
 
přijato 18 žáků 
 

Do 1. ročníku výtvarných a uměleckořemeslných prací pro školní rok 2010/2011 

celkem přijato:           22 žáků / zápisový lístek odevzdalo:  20 žáků 

celkový počet žáků k  30.9.2010 ve třídě  1. A:  22  žáků  
(2 žáci opakují ročník) 

počet otevřených tříd: 1  
 
 



 
Studijní obor:  
 

     28-32-N/01 Řízení sklářské a keramické výroby 
Počet přihlášených: 26 žáků  
Výsledky přijímacího řízení: 
Přijímací zkoušky se nekonaly. Ředitel školy rozhodl o přijetí všech 26 žáků. 

 
     28-32-N/02 Řízení výroby zpracování kamene 

Počet přihlášených:   10 žáků  
Výsledky přijímacího řízení: 
Přijímací zkoušky se nekonaly. Ředitel školy rozhodl o přijetí všech 10 žáků. 
 
 
Do 1. ročníku vyšší odborné školy pro školní rok 2010/2011 
celkem přijato:           36 žáků,  4 žáci  ukončili studium v průběhu září 
 
celkový počet žáků k 30.9.09 ve třídě 1. VOŠ   32 
počet otevřených tříd: 1 
 
 
Studijní obor: 64-41-L/524  Podnikání 
Počet přihlášených: 50 zájemců  
 
Výsledky přijímacího řízení:  
Ředitel školy rozhodl o přijetí všech 50 uchazečů.  
 
Do 1. ročníku dálkového studia pro školní rok 2010/2011 
celkem přijato:           50 žáků   / zápisový lístek odevzdalo:   50 
1 žák ukončil studium v průběhu září 2010 
 

celkový počet žáků k 30.9.09 ve třídě 1. D   49 
počet otevřených tříd: 1 
 
 
Studijní obor: 28-45-L/501 Sklářský průmysl 
Počet přihlášených: 1 zájemce  
 
Výsledky přijímacího řízení:  
Ředitel školy rozhodl o přijetí  1 uchazeče.  
 
Do 1. ročníku dálkového studia pro školní rok 2010/2011 
celkem přijato:           1 žák / zápisový lístek odevzdal:   1 
počet otevřených tříd: 1 
 
celkový počet žáků  k 30.9.09 ve třídě 1. SP   1 
 
 
 
 

 



 
Studijní obor:  
bakalářské studium Konzervování a restaurování objektů kulturního d ědictví - 
uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky 
 
Přijímací řízení v bakalářském programu Konzervování a restaurování skla a 
keramiky 
Počet přihlášených: 11 studentů 
Výsledky přijímacího řízení:  
Talentových zkoušek se pro školní rok 2010/2011 zúčastnilo 10 uchazečů, z toho uspělo 
v talentové zkoušce 10 studentů. 
VŠCHT Praha rozhodla o přijetí 7 studentů. 
 
 

 
     V bakalářském programu Konzervování a restaurování skla a keramiky ve spolupráci 
s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze studovalo ve školním roce 2009/2010  v 1. 
ročníku 9 studentů a ve 2. ročníku 4 studenti, ve 3.ročníku 4 studentů a ve 4. ročníku  
8 studentů. Studenti u nás absolvovali během semestrů předměty: Výtvarná cvičení I., II., III., IV.  
a V., Výtvarnou dokumentaci I., II. a III.,  Řemeslné techniky I., II., III. a IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Přehled přijatých žáků do prvních ročníků školního roku 2010/2011 dle jednotlivých oborů podle okresů 

 
 

KKOV Po čet žáků Okres M ěsto JIH ZDNS TR PEL BEN KH CHR OST 

28-57-H/01 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

82-51-H/04 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

36-54-H/01 10 2 2 0 1 2 0 0 1 0 4 

82-51-H/02 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

28-58-H/01 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

82-51-L/014 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

82-51-L/022 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

82-51-L/020 5 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

82-51-L/003 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

82-51-L/02 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

82-42-M-01 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

82-41-M/12 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

82-41-M/13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

82-41-M/04 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

82-41-M/11 17 9 1 1 0 0 1 1 2 0 3 

79-41-K/41 20 17 12 0 0 1 0 0 1 0 1 

28-32-N/01 26 18 11 0 1 0 0 0 1 0 6 

28-32-N/02 10 8 2 0 0 0 1 0 0 0 1 

 
 



 
 
 
 
 
 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Zhodnocení maturit  ve škol. roce 2009/10 

 
 

 Ve školním roce 2009/2010 vykonalo maturitní zkoušku celkem 48 studentů denního 
studia. Jedná se o třídu IV.G – poslední ročník  gymnázia, a  třídy IV.V – výtvarné zpracování 

skla, keramiky, restaurování kamene,  IV.S   – poslední ročník čtyřletých studijních oborů   
uměleckořemeslné zpracování skla, kamene, kovu a keramiky. 

 Ve třídě IV.G maturovalo ve dnech 24.5. – 28.5.2010 celkem 28 studentů. Předsedkyní 
maturitní komise byla PaeDr. Dana Součková z Gymnázia Třebíč. Třídní učitelkou třídy byla 
Mgr. Lenka Zadinová. V této třídě se většina studentů řádně ke zkoušce připravila, 8 z nich 
prospělo s vyznamenáním a 18 studentů prospělo. Dvě studentky neprospěly z jednoho předmětu 
a opravnou maturitní zkoušku skládaly v září 2010. Studenty vedla především motivace přípravy 
a vstupu na vysokou školu. Několik žáků třídy bylo přijato ke studiu VŠ jen na základě 
výborných studijních výsledků v průběhu celého studia. Společenská situace vede studenty 
k podávání přihlášek především na školy  netechnického charakteru a tím se snižuje 
pravděpodobnost jejich přijetí. Přes známost této skutečnosti stále většina studentů preferuje 
studium humanitních a společenskovědních oborů. 
 Dosažené výsledky svědčí o soustavné a cílevědomé práci učitelského sboru po celou 
dobu studia i o zodpovědném přístupu studentů k maturitní zkoušce. 
 Práce komise, příprava zkoušky i vlastní průběh zkoušky byl předsedkyní komise kladně 
hodnocen, stejně jako příprava a výsledky studentů. 
  
Ve třídách studijních výtvarných uměleckořemeslných oborů skládalo maturitní zkoušku ve 
dnech 7.6. – 11.6.2010 celkem 44 studentů s rozdílnými výsledky – viz. tabulka. Ne všichni 
studenti přistupovali k plnění povinností zodpovědně, někteří nebyli k vykonání maturitní 
zkoušky připuštěni a  budou maturitní zkoušku konat v  náhradním  termínu   v září 2010, 
případně v lednu 2011,  někteří neuspěli přímo u zkoušky. Přes dosažené výsledky se většina 
studentů přihlásila ke studiu VŠ. Tento stav je částečně zapříčiněn i stagnujícími výsledky  
sklářských a keramických podniků a malou možností pracovního uplatnění absolventů oborů 
v oblasti své odbornosti. Jejich studium na VŠ nebo VOŠ však určitě přispěje k rozšíření  jejich 
vzdělání a lepšímu uplatnění na trhu práce po dokončení studia. 
Kladně hodnoceny byly především výsledky praktické části zkoušky. 
Třídními učiteli  tříd byli  p.Petr Vampola a PhDr. Jana Michková . 
Předsedkyní maturitních komise byla  Ing. Dana Frančíková z VOŠ a SOŠ v Novém Boru. 
Příprava i průběh zkoušek byl hodnocen kladně. 
 
Podruhé od zahájení výuky oboru maturovala třída dálkového studia studijního oboru Podnikání 
se zaměřením na provoz pohřební služby ve dnech 1.-3.6.2010. Jedná se o studium při 
zaměstnání, ve kterém studovali žáci motivovaní praxí k získání maturitní zkoušky v oboru nebo 
jen maturitní zkoušky. Jejich příprava proto byla zodpovědná a pečlivá, pouze jedna studentka 
bude konat zkoušku poprvé v září 2010. Maturující třída v tomto oboru  potvrdila očekávání 
týkající se vysoké úrovně přípravy studentů i jejich výsledků. 
Předsedkyní maturitní komise byla Mgr. Eva Křišíková z VOŠ zdravotnické Havlíčkův Brod. 
Komise byla s přípravou i průběhem zkoušek spokojena. 
 
Opravný termín 23.9.2010 absolvovalo 9 žáků školy, z toho 7 úspěšně. Dva neúspěšní mohou 
maturitní zkoušku opakovat v příštím kalendářním roce. 
 
 

 



 
 

 
Výsledky maturit 2009/2010 

 
 

chlapci dívky   
třída prospěl 

s vyzn. 
prospěl prospěla 

s vyzn. 
prospěla neprospěl/a 

IV.G  
8ch/20   d 

1 7 8 11 1 

      
IV.S       

malba skla 
1ch/5d 

- 1 2 3  

broušení a rytí 
1ch/1d 

- 1 1 -  

práce keramické 
2ch/2d 

- 2 - 2  

kamenosochař 
5ch/2d 

- 5 1 1  

práce kovářské 
3ch 

3 - - -  

      
IV.V      

výtvarné zprac. 
skla 

3ch/7d 

1 1 - 7 1 

vytváření 
keramiky 

2d 

- - - 2  

restaurování 
kamene 

1d 

   1  

      
III.DS 

podnikání 
11ch/10d 

4 7 5 5  

      
celkem 9 24 17 32 2 

 82  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Hodnocení  ZZ za školní rok 2009/10 

 
    Ve školním roce 2009/10 zahájilo studium ve třetím ročníku 27 žáků. 2 žáci  nastoupili do 
učebního oboru sklář, 8 do učebního oboru brusič skla, 9 do oboru malíř skla,  4 žáci do učebního 
oboru kameník a 4 žáci do oboru umělecký keramik. V závěru školního roku postoupili  k  ZZ 2 
skláři, 1 brusič,  7 malířů skla, 7 kameníků a 3 keramičky.  
             Závěrečné zkoušky proběhly ve dnech 17.5. – písemná část, 18.5. – 15.6. -  praktická část a 
22.6. -  ústní část. Předsedou  zkušební komise byl  Ing. František Kerbr ze SPŠ stavební 
v Havlíčkově Brodě.  
          Písemnou část absolvovalo všech 20 žáků, kteří úspěšně dokončili t řetí ročník. Praktická 
část proběhla v  dílnách školy. Žáci úspěšně splnili požadavky na praktickou část pod dohledem 
mistrů OV a členů zkušební komise. Ústní část dne 22.6. absolvovali   úspěšně   všichni žáci. 
         V náhradním termínu 3.-23.9.2010 vykonala úspěšně ZZ jedna  žákyně.   
V průběhu celého školního se projevovala u žáků třetího ročníku  malá aktivita, slabý zájem o 
výuku, snaha o vyhýbání se plnění povinností. Absence žáků tříletých oborů každým rokem 
vzrůstá. Tato skutečnost je dána  jen malou šancí absolventů učebních oborů na trhu práce, kde 
přednost dostávají absolventi maturitních oborů. Částečným řešením situace by bylo  poskytnutí 
další možnosti  vzdělávání, např. v nástavbovém studiu a tím získání vyšší kvalifikace absolventům 
tříletých učebních oborů. Navíc by perspektiva dalšího studia rozhodně zvýšila studijní úsilí žáků 
v průběhu tříletého oboru, kteří by měli snahu po absolvování učebního oboru pokračovat v dalším 
studiu. 
        Organizační zabezpečení ZZ bylo na dobré úrovni po celou dobu trvání ZZ. 
ZZ  se realizovaly podle jednotného zadání  projektu Kvalita I. 
 

 
 

učební obor počet absolventů z toho dívky 
brusič skla 1 0 

sklář 2 0 
malíř skla 7 6 
kameník 7 0 

umělecký keramik 4 4 
   

celkem 21 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

Hodnocení absolutoria  
za školní rok 2009/2010 

 
 

    V tomto roce  skládali absolutorium studenti ve studijním oboru Organizace a řízení 
sklářské a keramické výroby. Obor je zaměřen spíše na ekonomickou  stránku provozu výroby skla 
a keramiky, ale i technologická stránka výroby byla po celou dobu studia důležitou součástí výuky. 
Studijní obor zakončilo úspěšně 12 studentů, kteří vykonali absolutorium v červnu 2010. 
           Teoretická část absolutoria byla zvládnuta na dobré úrovni, většina studentů se řádně 
připravila a zkoušky složila.  Každým rokem se zlepšuje úroveň závěrečných prací studentů 
především v tématech navazujících na praktické problémy. 
           Výsledky studentů hodnotila komise pod vedením Mgr. M. Matouškové z VOŠ v Novém 
Boru. Jako oponenti hodnotili závěrečné práce studentů Ing. J. Švorc, ekonomický náměstek firmy 
APS s r.o. za Světlé n. S., Ing. A. Holubová, pracovnice ekonomického úseku bývalé firmy Sklo 
Bohemia Světlá n. S.  Komise hodnotila přípravu a průběh absolutoria kladně. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Třídy a třídní učitelé 
 
 

Třída Tř. učitel 

1. G Mgr. Bohdana Bencová 
2. G Mgr. Ludmila Pláteníková 
3. G  Mgr. Michal Šimek 
4. G Mgr. Lenka Zadinová 
1. S Ing. Valerie Pertlová 
2. S Ing. Josef Šindelář 
3. S Mgr. Jan Krajíček 
4. S p. Petr Vamopla 
1. V Mgr. Ondřej Rezler 
2. V Mgr. Leoš Poříz 
3. V Ing. Marie Boumová 
4. V PhDr. Jana Michková 
1. A p. Miroslav Kubíček 
2. A Ing. Jaroslav Novotný 
3. A Ing. Květa Svitáková 

1. VOŠ Ing. Martin Kubín 
2. VOŠ Ing. Lenka Pinkasová 
3. VOŠ Mgr. Marie Adamcová 

1. D Mgr. Alena Ratajová 
2. D p. Miroslav Kubíček 
3. D Ing. Renata Točíková 
1. SP Ing. Jaroslav Novotný  
2. SP Ing. Jaroslav Novotný 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

      Kroužky a zájmové útvary 2009/10 
 
 

kroužek     vedoucí  termín 
 
Práce na PC    Kubín   po 12,40-13,30 
                 Kubín              su stř. 13.00-15.00 
Psaní na počítači   Pinkasová  út 7,00-7,40  
Francouzština pro maturanty  Zadinová  dle potřeby   
Latina pro začátečníky              Zadinová  čt 14,15-15,00  
Německý jazyk pro začátečníky Svitáková  út 13,30-14,15  
                               čtv  13,30-14,15 
Ruský jazyk    Pertlová  st 13,30-14,15 
Chemický kroužek       Majorová  ut  13,15-15,50 
Ateliér broušení skla                     Rezler   liché po 15,00-17,00 
Mladý historik               Jelínek   po 14,15 
  
      
Stolní tenis    Charamza   
Kulturní a historický   Charamza   
Florbal     Vodička  út 19,00-20,30    
Kopaná                Vodička  po 19,00-20,15, st 19,45-20,45 
Posilování-chlapci   Popr    
Posilování-dívky   Popr    
Vaření     Poprová  dle dohody   
Aerobik dívky    Kubíčková   
Turistika                Poprová   
 
 
Ateliér keramiky   Pavlíková  li stř  13,00-15,00 
      Kočí   sudé po 13,00-17,00 
         lichý čt 13,00-17,00  
Ateliér broušení skla   Kadlec   sudé po 13,00-17,00  
      Rezler 
Ateliér malby skla   Buchtová  liché út 13,00-18,00  
      Procházková  lichá st 13,00-18,00 
Ateliér – huť    Kubíček  po 13,00-17,00  
Skleněné figurky   Mikešová  út 16,30-18,00 
         st 16,30-18,00 
         čt 16,30-18,00  
Rytí skla     Pospíšilová  sudý čt 16,00-18,00 
         liché po 16,00-18,00   
          
    
 
 

 
 



 
 
 

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/10 
 

 
•••• Zjistit v I. ročnících žáky s vývojovými poruchami učení. Upozornit na jejich problémy ostatní 
vyučující, zejména učitele jazyků. 
                                                                               září 
 
• Sledovat adaptaci žáků I. ročníků na nové prostředí, sledovat i zapojení žáků opakujících některý 
ročník a žáků přeřazených z tříletých oborů do maturitních tříd, průběžně řešit i případné studijní 
problémy třídy I. VOŠ. 
                                                                               průběžně, zejména září – říjen 
 
•••• Pomáhat s přípravou náborových materiálů pro každoroční burzu škol nejen v Havl. Brodě, ale i 
v dalších okolních městech a spolupodílet se na dalších náborových akcích školy. 
                                                                               říjen 
 
• Spolupodílet se na přípravě a organizačním zajištění DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, zaměřit se – 
podobně jako v minulých letech – v samostatném termínu na propagaci Gymnázia v rámci  Světlé 
n. S. 
                                                                               listopad, leden 
 
• Pomoci žákům maturitních tříd při výběru vhodné VŠ či VOŠ, pomáhat i s vyplněním přihlášek 
jak v písemné, tak v elektronické podobě, na vybrané školy. 
                                                                               prosinec – únor 
 
•••• Žáky maturitních ročníků informovat o národních srovnávacích zkouškách, jejich změnách a  
seminářích konaných  k nim.                                     
                                                                              průběžně dle potřeb 
 
 
• Sledovat ve spolupráci s třídními učiteli problémové žáky (docházka, chování i prospěch) a 
účastnit se jednání s rodiči. 
                                                                               průběžně podle potřeb 
 
• Sledovat žáky se sníženým stupněm z chování, v pololetí hlásit na Kraj Vysočina a u místních 
žáků i na MÚ Světlá n. S. žáky s třetím stupněm z chování. 
                                                                               průběžně 
 
• Zajistit pro žáky posledních ročníků besedu s pracovníkem Úřadu práce v Havlíčkově Brodě. 
                                                                               duben – květen 
 
•••• Pomáhat žákům řešit jejich problémy studijní, ale i soukromé podle jejich přání a potřeb. 
                                                                               průběžně 
 
 
Mgr. Jana Neugebauerová 
Ing. Lenka Pinkasová 



 
 

Plán práce školní knihovny 
ve školním roce 2009/2010 

 
A) Práce se čtenáři 

 
1. Připravit návrh výpůjční doby a vývěsky o přihlašování čtenářů. Připravit přihlášky a 

průkazy pro nové členy.  
   Termín: září 2009 
 

2. Připravit informaci o knihovně (umístění a provozní doba) na velkou informační 
nástěnku u kopírky. 
  Termín: září 2009 
 

3. Obnovit čtenářskou základnu z minulého roku. Získat nové čtenáře, zejména z řad 
prvních ročníků; zájemcům umožnit nezávaznou návštěvu knihovny a seznámit je 
s fondem a systémem půjčování. 
  Termín: září – říjen 2009  
 

4. Pro žáky I. G domluvit exkurzi do místní knihovny ve Světlé n. Sáz. 
  Termín: říjen 2009  
 

5. Podporovat čtenářské aktivity, v knihovně pomáhat s výběrem titulů k maturitě i 
volnočasovým aktivitám. 
  Termín: průběžně 
 

6. Zveřejnit v knihovně kánon maturitní četby Cermatu i školní seznamy pro základní i 
vyšší úroveň maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. 
  Termín: září 2009  

 
B) Knihovnické práce 

 

1. Začlenit do běžných fondů knihy získané nově z darů a odkazů. 
  Termín: průběžně 
 

2. Převádět postupně knižní fondy do systému elektronické evidence a označovat 
převedené knihy čárovým kódem. 
  Termín: průběžně od září 2009  
 

3. Rozšiřovat fondy o DVD s adaptacemi základní četby a o DVD naučná. 
  Termín: průběžně 
 



4. Pokračovat v reevidenci stávajícího knižního fondu, souběžně provádět kritickou  
revizi fondu a vyřazovat tituly zničené či zastaralé a nevyužívané. 
  Termín: průběžně od září 2009  
 

5. Podle finančních možností školy postupně doplnit tituly k základnímu seznamu 
maturitní četby, a to každý titul alespoň ve dvou výtiscích. 
  Termín: průběžně 
 

6. Vést předepsanou evidenci. Pro Kraj Vysočina zpracovat na konci školního roku 
předepsaný výkaz R 22-01 o knihovně. 
  Termín: Do 15. 9. 2010  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

AKADEMIE – VOŠ, GYMNÁZIUM A SOŠUP SVĚTLÁ NAD 
SÁZAVOU 

 
Výpůjční řád školní knihovny 

 
1. Školní knihovna Akademie – VOŠ, Gymnázia a SOŠUP je neveřejné zařízení. Je  

přístupná všem žákům i pracovníkům školy. Půjčování fondů (knih, CD, VHS, DVD) je 
bezplatné. 
 

2. Veškeré fondy umístěné v knihovně jsou přístupné žákům v období září – červen, 
pracovníkům školy po celý rok. 
 

3. Výpůjční doba je čtyři týdny; pokud o výpůjčku nežádá další zájemce, je možné 
výpůjční dobu prodloužit. 
 

4. Fondy umístěné v kabinetech slouží přednostně pro výuku; jejich půjčování je možné 
pouze po dohodě se správcem kabinetu a na dobu, kterou správce stanoví. 
 

5. Za půjčené knihy ručí každý čtenář osobně. Pokud nějakou knihu ztratí, případně 
poškodí takovým způsobem, že ji nelze dál půjčovat, je povinen ji nahradit podle 
směrnic platných pro vedení školních knihoven, tzn. sehnat náhradní výtisk či 
uhradit až trojnásobek pořizovací ceny. Stejným způsobem musí nahradit ztracené 
či poškozené CD, DVD a VHS. 
 

6. Každé porušení výpůjčního řádu opravňuje správce knihovny k tomu, aby další 
půjčování odepřel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

    Hodnocení pedagogické práce na úseku Odborného výcviku ve 
školním roce 2009/10 na AKADEMII - VOŠ, Gymnáziu, SOŠUP 

Světlá nad Sázavou. 
 
      Výuka Odborného výcviku byla prováděna v zavedených oborech sklář, brusič skla, kameník, 
uměleckořemeslné zpracování skla, uměleckořemeslné zpracování kamene- práce 
kamenosochařské, umělecký keramik, uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – práce 
keramické a v oborech výtvarného zpracování skla se zaměřením na broušení a vzorování 
broušeného skla, dále na tvarování, malování, leptání skla, umělecký kovář. Toto probíhalo  
v souladu se schválenými učebními dokumenty, osnovami a hodinovými rozpisy. Ve všech 
oborech byly osnovy splněny. Výuka byla zajišťována učiteli odborného výcviku, výuka v oborech 
uměleckoprůmyslových byla zajišťována učiteli odborné praxe s vysokoškolským vzděláním. 
Výuka byla zajištěna na vlastních pracovištích a sice v školní huti, brusičských dílnách, 
keramických dílnách, truhlárně a v Místně odloučeném pracovišti v Lipnici nad Sázavou, kde 
probíhá výuka kamenický oborů a obor kovářský.   

      Veškerá příprava žáků, vyjma oboru kamenosochař a uměleckoprůmyslové obory, byla 
prováděna jako produktivní činnost, tedy na vybraných konkrétních zakázkách, což mělo význam 
ekonomický, ale taktéž aktuálně výchovný pro samotné žáky. Výsledkem této činnosti byla velmi 
dobrá kvalita výrobků a prací, včetně vytvoření podmínek pro jejich hmotnou zainteresovanost 
formou odměn. Významnou skutečností programu bylo i to, že zejména u externích montáží měli 
žáci možnost kontaktu s odběratelem při finalitě svého výrobku. U oboru kameník se touto formou 
zajišťovala výroba a montáž plastik, soch i restaurovaných objektů v lokalitě Kraje Vysočina. Další 
dílčí zakázky pro stavební firmy, např. schodišťové stupně atypických rozměrů, profilace a pod. U 
nabíhajícího studijního oboru kamenosochař bylo u většiny studentů dosaženo velmi dobrých 
dovedností, které se již projevily i na tvarovém řešení výrobků. V letošním roce maturovali další 
maturanti z uměleckořemeslných oborů, prací kamenosochařských, kde byla vytvořena celá řada 
kvalitních maturitních výrobků s vysokým hodnocením provedené práce. Výrobky našich 
kamenosochařů zdobí nejen prostory naší školy, ale byla zhotovena hodnotná díla pro významná 
místa po cele republice. V keramických oborech jsou používány nové sádrařské dílny, které byly 
doplněny o další zařízení, čímž jsou splněny podmínky pro plnohodnotnou výuku ve výše 
zmíněných keramických oborech. V odloučeném pracovišti v Lipnici N.S. byla částečně 
zrekonstruovaná kovářská dílna a tato dílna byla vybavena o nová zařízení, která přispějí ke 
kvalitnější výuce kovářského oboru. Všechna pracoviště jsou podle možností vybavována dalším 
zařízením, například nákup pece pro výpal keramických výrobků, vakuový lis pro design, pila pro 
řezání kamene, fréza do truhlárny a další drobné nářadí a pomůcky 

     Profesní úroveň mistrů OV je hodnocena v části pedagogické i řemeslné velmi dobře, včetně 
začínajících mladých mistrů, jejichž přítomnost mezi žáky byla pozitivní a mnohdy mimořádně 
příkladná. Zároveň je třeba ocenit   vysokou profesní zkušenost a ve většině případů i obětavost 
mistrů při organizaci a vlastním zajišťování výstav výrobků a ukázek živé práce žáků po celé ČR, 
včetně komplexní péče o žáky v cizím prostředí. Výše uvedené pozitivní hodnocení práce mistrů 
bylo konstatováno na základě častých kontrol prováděných managementem školy a denním 
kontaktem s prací mistrů vrchním mistrem. V současné době mají UOV vystudované pedagogické 
minimum, dvě UOV vykonaly přijímací zkoušky na vysokou školu a byly přijaty ke studiu a 
ukončily první ročník studia. 

 
     V průběhu školního roku zaměřovali svou činnost žáci i pedagogové na 5.celostátní oborovou 
výstava Sklo, kámen a keramika, která proběhne v říjnu letošního roku. Při této činnosti se žáci 
uměleckých oborů mimo jiné učí připravovat svá díla pro prezentaci před veřejností. Významným 
přínosem v oblasti sklářského odborného výcviku je spolupráce školy s VOŠ Nový Bor, která  
 



 
přinesla řadu dobrých výsledků, zejména účast našich žáků formou stáží ve sklářských atelierech 
v Nizozemí. Žáci prezentovali školu a vlastně české sklářství ukázkami živé práce před veřejností, 
což mělo význam pedagogický, odborný i komerční. Při provádění výstav a náborů se žáci učí 
prezentovat svou práci, zajišťovat takovéto akce a také komunikovat s veřejností. 
Výrobky, které vznikají při praxi jednotlivých oborů (skláři, brusiči, malíři, vitráže, keramika i 
kamenické obory) jsou v rámci prodejní činnosti prodávány v naší školní prodejně a při různých 
prodejních akcích. Tato činnost přináší škole nemalé finanční prostředky.   
Z velkých akcí vztahujících se k odbornému výcviku byla v průběhu školního roku realizována 
výstavba nové kašny, kterou realizovali žáci naší školy pod vedením výtvarníků a mistrů. Bude 
odhalena při příležitosti výstavy SKK v říjnu roku 2010. Dále bylo provedeno uzavření prostoru 
pod jídelnou, kde vznikla další část galerie a prostor na kola. 
 
     Celkově hodnotíme pedagogické výsledky na úseku odborného výcviku jako velmi dobré, 
přesto je třeba na úseku přijmout pro školní rok 2010/11 určitá opatření k dalšímu zlepšování 
dosažených výsledků. Velkým přínosem pro úroveň odborného výcviku bylo přijmutí 
vysokoškolských pedagogů, kteří zajistili potřebnou úroveň v uměleckořemeslných a 
průmyslových oborech. Zájem mistrů o další vzdělávání v jejich profesi, včetně vzdělávání 
jazykového, a prohlubování znalostí v uživatelských programech pro práci na PC přinesl své 
výsledky, dnes je samozřejmostí používat elektronických cest. Snahou ředitelství školy bude i 
orientace pracovníků OV směrem k podnikatelským subjektům, sesterským školám a výzkumným 
pracovištím a profesním svazům, s cílem aktualizace a modernizace výuky žáka v kontaktu 
s potřebami praxe.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vyhodnocení hlavních úkolů na úseku výchovy mimo vyučování 
2009-2010 

 
Vychovatelský sbor 2009-2010 Sklenář Miroslav    vedoucí DM 
 
Nováková Ladislava sk. vychovatel 
Poprová Ludmila sk. vychovatel 
Kubíčková Jana  sk. vychovatel  na 0,7 
Kubíček Miroslav sk. vychovatel  na 0,3 
Charamza Vladimír  sk. vychovatel 
Popr Miroslav  sk. vychovatel 
Vodička Jaromír sk. vychovatel 
 
Domov mládeže poskytuje ubytování, sociální služby a množství dostupných aktivit. 
Výchovná činnost na domově mládeže je zaměřená na působení na naší mládež a na volnočasové 
aktivity. 
 
Vytyčené úkoly 2009-2010: 
- vzájemná tolerance 
- zásady zdravé životosprávy a zdravého životního stylu 
- prevence zneužívání návykových látek 
- větší zapojení do aktivit DM 
- etika a estetika 
- šetření společného majetku a veškerých energií 
- tolerance ke spolužákům a ochota si vzájemně pomoci 
- vybavování DM novým nábytkem a celkové zvelebování ubytování a ostatních prostor 
- prevence negativních sociálních jevů 
- utužování národní hrdosti 
- důsledné řešení standardních i mezních výchovných problémů 
- spolupráce s dalšími subjekty 
- systematická příprava na výuku, samostudium, doučování 
- využití výpočetní techniky 
 
Kroužky : 
stolní tenis, posilování, kopaná, sportovní hry, florball, tenis, společenské hry, zadávání různých 
kvizů a soutěží, návštěvy bazénu, návštěvy kulturních pořadů, výstav a dalších akcí, pořádaní 
přeborů ve stolním tenise, účast na různých turnajích či přeborech v rámci škol, města, okresu, 
kraje a výše 
 
Pro malý zájem se ani letos nepodařilo rozjet kroužek ledního hokeje a turistický kroužek. Naopak 
se podařilo za velkého přispění a vedení p. Kubíčkové zajistit kroužek aerobiku. 
Dále byl zřízen kroužek břišních tanců, a to za účasti ubytovaných žáků, studentů školy ale i 
zaměstnanců školy. 
 
Další vytyčené úkoly:- zvelebování domova mládeže: 
- spolupráce ze základními školami (zajištění vedoucích kroužků) 
- provést GO - balkonů na 1.DM (opakovaně upozorňuji na havarijní stav,hrozí nebezpečí úrazu) a 
další kontrolu z hledisko BOZP (odlámané kryty zábradlí na schodišti – nebezpečí zranění). 
 
Výchovná koncepce vyplynula z celkového výchovného působení na naši mládež z měsíčních a 
týdenních plánů výchovných skupin. 



Různé aktivity jsou realizovány formou nabídky. Zájmy se v domově mládeže realizují budˇ 
individuálně v zájmovém kroužku. Studenti se hojně účastní i kroužků ve škole, a to s velkým 
zájmem (např. vitráže, figurky, keramický kroužek, modelování,kreslení) a vychovatelé jsou 
nápomocni v této účasti. 
Naše mládež se angažuje v místních sportovních oddílech či v jiných zájmových organizacích. 
 
 
Sociálně patologické jevy se na našem domově neobjevují díky preventivním opatřením a také 
díky spolupráci s rodiči a policií. Zároveň na nástupech jednotlivých výchovných skupin jsou 
všichni ubytovaní studenti upozorňováni na tyto negativní jevy (drogy, alkohol). 
 
Veškeré aktivity jsou podrobně zaznamenány v denících výchovné skupiny, popřípadě v 
záznamech o účasti v zájmových kroužcích. 
Kroužky jsou jednou z hlavních náplní vychovatelů a ti se s tím vypořádali vcelku dobře. 
P. vychovatel Vodička opět tento rok vedl sportovní dění na našem domově mládeže. Vedl kroužek 
sálového fotbalu, který byl taktéž na dobré úrovni a kroužek florbalu. U florbalu byl ale zájem 
menší. 
Ne již tak kroužek turistický vedený  vychovatelkou p. Poprovou. 
O výzdobu a s tou spojené výtvarné kroužky se starala p. vychovatelka Nováková, která ho vedla 
s vydatnou pomocí p. Kubíčkové. 
P. Nováková  vedla  kroužek luštitelský (křížovky, sudoku, hlavolami), kde ale zaznamenala menší 
zájem ze strany studentů. 
Jako každý rok i letos patří velký dík panu vychovateli Charamzovi, který za školní rok 2009/2010 
uspořádal nespočet akcí. Tady je výčet akcí: 
Vánoční večírek: 
Bohužel se o letošních vánocích tento večírek neuskutečnil z důvodu nezájmu dětí. 
Taneční kroužek 
Nově se rozjel tento kroužek na podzim roku 2008, vedla ho p. Štorková. Děvčatům se zde velmi 
líbilo a po dohodě s p. Štorkovou budou pokračovat i v příštím školním roce, kdy již budou 
připravovány na veřejná vystoupení. Účastnili se ho Bielasová, Ryzsková, Tejchmanová. 
Kroužek stolního tenisu: 
Ani v letošním školním roce se nepodařilo jeho činnost plně aktivizovat. Byl sehrán jeden turnaj. 
Jeho vítězem se stal František Chlubna. 
Beseda o astrologii: 
Provedl ji p. Santa z Lipnice nad Sázavou a beseda měla velmi dobrou úroveň. Tématika byla 
účastníkům přiblížena velice přitažlivou a poutavou formou. Problémem byla malá účast žáků. 
Vybavování pokojů a ostatních prostor domova mládeže odpovídá typickým požadavkům.  
Skoro celé IV. patro II.DM bylo vybaveno novým nábytkem (10 pokojů), který oproti předešlým 
rokům zhotovil truhlář p. Kuba z Okrouhlice. Dále byly položeny koberce na I.  patře I. DM a na 
IV. patře II.DM. 
Proběhla rekonstrukce sprch na II:DM. 
Konstatuji,že úsek výchovy mimo vyučování splnil zadané úkoly na úrovni a se vší odpovědností. 
 
 
 
 4.9.2010                                                                                                       Miroslav Sklenář 
 
 
 
 
 

      
 
 



 
 
 
 
 

f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Plán personálního rozvoje na škol. rok 2009/10 
 

 
M. Kočí   Universita Hradec Králové      učitel odborného výcviku, I. roč. 
 
M. Buchtová  Universita Hradec Králové      učitel odborného výcviku, I. roč. 
 
P. Vampola  FF MU Brno        kombinované studium FJ, I. roč. 
 
O. Špalková  UK Praha                   vychovatelství, I. roč. 
 
L. Charvátová  VOŠ Světlá n. S., I. roč. 
 
P. Dudáček  VOŠ Světlá n. S., I. roč. 
 
 
 
 
 

Předpoklad studia v dalších letech 
 

Výše jmenovaní zaměstnanci budou pokračovat ve studiu v dalším ročníku. 
 
Vzhledem k dosaženému vzdělání musí zahájit studium k získání kvalifikace na SŠ  
Mgr. M. Pajerová. 
 
Podle možností zahájí studium výchovného poradenství Mgr. J. Neugebauerová. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2009/2010 
Úsek  - NÁBOR 

Termín 1.9.2009 – 31.8.2010 
Náplní práce je komunikace s jinými subjekty – školami, rodiči, uchazeči o studium, institucemi 
propagujícími školství a vzdělávání, firmami, které potřebují profese související s obory, které se 
vyučují na naší škole.  
Do tohoto úseku spadá styk s veřejností, provádění exkurzí  -školy i individuální návštěvy, účast na 
přehlídkách škol, realizace stánku na náborových akcích apod. Pomoc při konání a instalacích 
výstav. 
Kromě těchto hromadných akcí a exkurzí probíhaly i individuální exkurze zájemců o studium na 
naší škole, prezentace školy na školách základních, ZUŠ i na středních školách – pro naší VOŠ, 
příp. pokračování v maturitních oborech. 
 

AKCE MIMO ŠKOLU 

29.9. - 
2.10.2009 

VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESLO ČESKÉ 
BUDĚJOVICE prezentace školy  

4. -
7.10.2009 BRUSEL - VÝSTAVA prezentace školy  

12. -
13.10.2009 KOLÍN - PŘEHLÍDKA ŠKOL prezentace školy  

13.-
14.10.2009 CHRUDIM - PŘEHLÍDKA ŠKOL prezentace školy  

21. - 
22.10.2009 TŘEBÍČ - DIDACTA prezentace školy  

21.10.2009 KUTNÁ HORA - PŘEHLÍDKA ŠKOL prezentace školy  

29.10.2009 ZŠ A ZUŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU prezentace školy  

3.11.2009 
HAVLÍČKŮV BROD - PŘEHLÍDKA 
ŠKOL prezentace školy  

4.11.2009 ZŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU 
prezentace školy při rodič. 
schůzkách 

10.11.2009 ZŠ GOLČŮV JENÍKOV 
prezentace školy při rodič. 
schůzkách 

12.11.2009 
JINDŘICHŮV HRADEC - PŘEHLÍDKA 
ŠKOL prezentace školy  

10.11.2009 PELHŘIMOV - PŘEHLÍDKA ŠKOL prezentace školy  

11.11.2009 ŽĎÁR NAD SÁZ. - PŘEHLÍDKA ŠKOL prezentace školy  

11.11.2009 BENEŠOV - PŘEHLÍDKA ŠKOL prezentace školy  

12.11.2009 
JINDŘICHŮV HRADEC - PŘEHLÍDKA 
ŠKOL prezentace školy  

13.11.2009 JIHLAVA - PŘEHLÍDKA ŠKOL prezentace školy  

16.11.2009 ZŠ POLNÁ 
prezentace školy při rodič. 
schůzkách 

20. - 
21.11.2009 

HRADEC KRÁLOVÉ - PŘEHLÍDKA 
ŠKOL prezentace školy  

17.11.2009 TRHY ŘEMESEL HAVLÍČKŮV BROD prezentace školy a řemesel 

19.11.2009 ZŠ HABRY 
prezentace školy při rodič. 
schůzkách 

24.11.2009 ZŠ SMETANOVA CHOTĚBOŘ 
prezentace školy při rodič. 
schůzkách 

16.11.2009 ZŠ LÁNECKÁ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 
prezentace školy při rodič. 
schůzkách 

17.11.2009 ZŠ HUMPOLEC prezentace školy - nábor 

24.11.2009 ZUŠ Pelhřimov prezentace školy - nábor 



24.11.2009 ZUŠ Humpolec prezentace školy - nábor 

22.1.2010 Soukromá ZUŠ - Rabensová prezentace školy - nábor 

22.1.2010 ZUŠ Havlíčkův Brod 3x prezentace školy - nábor 

8.5.2010 HAVLÍČKŮV BROD - TRH ŘEMESEL prezentace školy a řemesel 
7. -

11.6.2010 SEKÁNÍ V ČÁSLAVI prezentace školy a řemesel 
21. - 

24.6.2010 SYMPOZIUM ZBRASLAVICE prezentace školy a řemesel 

12.6.2010 Okrouhlička - trh řemesel prezentace školy a řemesel 
 
 
EXKURZE VE ŠKOLE 

16.10.2009 SEMRÁDOVI prezentace školy návštěvníkům 

19.10.2009 ŠIMONOVI prezentace školy návštěvníkům 

13.11.2009 ČEČKOVÁ prezentace školy návštěvníkům 

28.1.2010 SUCHÁNKOVI prezentace školy návštěvníkům 

2.3.2010 BÁRTOVI prezentace školy návštěvníkům 

21.10.2009 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ prezentace školy návštěvníkům 

6.4.2010 ZŠ VLAŠIM - PRVNÍ ČÁST prezentace školy při exkurzi 

19.4.2010 ZŠ VLAŠIM - DRUHÁ ČÁST prezentace školy při exkurzi 

20.4.2010 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV prezentace školy při exkurzi 

20.5.2010 ZŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU prezentace školy při exkurzi 

24.5.2010 BOHÁČOVÁ prezentace školy návštěvníkům 

27.5.2010 ZŠ CHOTĚBOŘ prezentace školy při exkurzi 

2.5.2010 ŠČUROVÁ prezentace školy návštěvníkům 

3.6.2010 ZŠ WAL. BRNO prezentace školy při exkurzi 

14.6.2010 KAUFMANNOVÁ prezentace školy návštěvníkům 

17.6.2010 SVĚTLÍK prezentace školy návštěvníkům 
 
 
 
Další propagační činnost: 
1. příprava materiálů a vybavení stánků na jednotlivé prezentace školy 
2. podílení se na zajištění výstav – prezentace školy 
3. výjezdy a osobní účast na prezentačních akcích 
4. aktualizace a výroba nových propagačních materiálů 
5. podklady pro inzerci v Atlasu školství pro střední školy 
6. úprava www.stránek, podklady pro aktualizace webů 
7. příprava náborových materiálů na školní rok 2010/2011, letáků k novým oborům 
8. vyplňování různých statistických a informačních dotazníků 
9. kontaktování jednotlivých ZŠ s nabídkou konání výstav, exkurzí, ukázkou řemesel přímo   
               ve škole 
10. navazování spolupráce s hospodářskou komorou a ÚP – osvěta na veřejnosti ohledně   
               vývoje řemesel 
11. navazování spolupráce se ZUŠ v okolí – příprava na nábory 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Přehled čerpání financí z projektů, grantů, dotací a slev– školní 

rok 2009/2010 
Grant, 
vyhlašovatel 

Projekt 
vybrán 
k podpoře 
ano-ne 

Poznámka Název Datum 
podání/čerpání 

Obdržená dotace 

NAEP ano Mgr- Zadinová 
z rodinných 
důvodů byla 
nucena odmítnout.  

Comenius - 
další 
vzdělávání 
pedagog. 
pracovníků - 

leden 2010/---- 1800,- EU 

žádost o 
dotaci na KÚ 
Vysočina 

ano  Výstava 32 
Brusel 

září 2009/5. – 
23. října 2009 

10 000,- Kč 

OP VK ano držitel grantu 
Gymnázium 
Humpolec, 
Akademie-VOŠ, 
Gymn. a SOŠUP je 
partnerská škola 

Nové metody 
interaktivní 
výuky na 
gymnáziích 
kraje Vysočina 

podáno 2009, 
čerpání průběžně 
až do 2012 

doposud jsme 
získali:  
1. interaktivní 
tabule plus 
dataprojektor - 68 
100,- Kč 
2. samostatná 
interaktivní tabule 
- 39 000,- Kč 
3. sady učebnic v 
celkové hodnotě  
12 900,- Kč 
4. 8 pracovníků 
školy si na DPP 
přivydělalo 
celkem 61 590,- 
hrubého 

  DM si vydělal díky 
stáži Leonardo za 
ubytování 8 
studentek z 
Wienerkunstschule 

  celkem 23 652,- 
Kč v říjnu 2009 
celkem 39 200,- 
Kč v květnu 
2010 

Sponzorské 
příspěvky na 
Program 
EDIE - stále v 
jednání 

     

1. Projektová činnost 
a) Finální vyúčtování projektu Odborná praxe v uměleckých ateliérech – program Leonardo, 

vyhotovení dodatků, kompletní uzavření - prosinec 2009. 
b) Spolupráce s Mgr. L. Zadinovou - grant další vzdělávání pedagog. pracovníků  - stáž ve francii - 

leden 2010 - grant přidělen, z rodinných a zdravotních důvodů Mgr. Zadinové se stáž 
neuskutečnila 

c) Projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina - řízení týmu 6 lidí ve 
funkci školního koordinátora, vlastní tvorba v pozici tvůrce VM, přebírání interaktivních tabulí, 
administrativní (výkazy, zprávy, podklady pro monitoring) a propagační činnost, účast a 
realizace školení 

d) Září - říjen 2009 - zajištění stáže 3 studentek Wienerkunstschule ve Světlé n. S.  
e) Duben - květen 2010 - zajištění stáže 5 studentek ve Světlé n. S 
f) Příprava vyúčtování pobytu obou skupin studentek Wiener Kunstschule 
g) Příprava podkladů pro žádost o výměnu mládeže - projekt fotografie velkoměsta a venkova - 

spolupráce s Wienerkunstschule 
h) Příprava podkladů pro projekt s Ukrajinou - Koločava 2011 - fotografická dílna aneb Koločava 

pohledem odjinud 
i) Komunikace s K. Nedvědovou (KÚ Vysočina) - spolupráce s Ukrajinou, hledání partnerské školy 



j) Žádost o jazykového asistenta - Fullbrightův program - podáno leden 2010 - asistent nebyl 
přidělen 

k) Vyúčtování finanční dotace na realizaci výstavy 32 v Bruselu pro KU Vysočina (listopad 2009) 
l) Příprava podkladů pro projekt RŠPP-VIP II - příprava pozice školního psychologa (spolupráce s 

Ing. L. Pinkasovou, Mgr. L. Zadinovou a Mgr. L. Rezlerovou (červen 2010) 
m) Vyplnění krajské projektové databáze Kevis 
n) Průběžné vyplňování různých informačních dotazníků pro ředitele školy 

 
2. Propagační činnost 
a) Publikační činnost na stránkách časopisu Světelský zpravodaj – Mgr. M. Šimek, Šárka 

Nevoralová,  spolupráce s Michaela Poláková (Vysočina news) 
b) Průběžné vydávání tiskových zpráv pro web, deníky apod.  
c) Příprava podkladů pro aktualizaci školního webu spolu s Bc. M. Kubínem. 
d) Údržba a průběžná aktualizace www stránek Gymnázia, řešení technických novinek, spolupráce 

s webmasterem O. Doktorem, přechod na Beta verzi, konzultace novinek 
e) Údržba a průběžná aktualizace www stránek Edie board 
f) Průběžné vyplňování různých databází a dotazníků dle potřeb ředitele školy 
g) Náborová činnost na ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou 

 
3. Program Cena Vévody z Edinburghu (EDIE) 
a) Příprava a realizace studentské expedice Černá Hora a Albánie (termín expedice 18.8.-29.8.2010) 
b) Účast 6 studentů na celostátním setkání účastníků Programu na Lipnici nad Sázavou plus 

příprava celého setkání 
c) Rozšíření skupiny o další studenty z třídy I. G a II. G – koordinace jejich aktivit 
d) Školení ke golfovému turnaji 7. ročník EDIE Cup 12.5.2010 - 6 studentů 
e) Účast na golfovém turnaji 7. ročník EDIE Cup 27.5.2010 - 6 studentů 
f) Účast na předání diplomů úspěšným stříbrným absolventům Programu – 9. června 2010 (Praha, 

Britská ambasáda) 
g) Příprava studentské expedice Izrael 2010 (realizace 25.10.-4.11.2010) 
h) Získávání financí do podpůrného fondu pro účastníky Programu - schůzky se sponzory červen 

2010 
i) 5 denní setkání s izraelskými studenty v Mnichově Hradišti (zapojeno 5 studentů, 2.8.-6.8.2010) 
j) Expedice Černá hora a Albánie srpen 2010 (hory - trekking, zapojeni 2 studenti) 
k) Vedení účetnictví výše uvedeného fondu 
l) Vedení agendy zapojených studentů 
 
4. Ostatní činnost 
a) Zajištění rekonstrukce jazykové učebny B. Bencové 
b) Zajištění rekonstrukce jazykové učebny K. Svitákové 
c) Spolupráce při rekonstrukci učebny biologie - emailová tabule, osazení Activboardu 
d) Průběžná péče o multimediální učebny a jejich využití, péče o emailové tabule – dodávky 

psacích a čistících potřeb 
e) Zajištění 7 nových keramických tabulí (učebny V oborů, S oborů, učebna matematiky a fyziky, 

dělička) 
f) Sportovně turistický kurz třetích ročníků (květen 2010) 
g) Organizace 2. ročníku výstavy na zámku Dobříš - jednání od dubna 2010, navážka exponátů, 

průběh vlastní výstavy 28.6. - 9.7.2010, vernisáž výstavy 28.6. 2010 
h) Příprava podkladů pro ČŠI na Gymnáziu v květnu 2010 
i) Účast na přijímacím řízení na gymnázium v dubnu 2010 - rozhovory s rodiči 
j) Testování systému Jawiq MT - červen 2010 s O. Doktorem 
k) Pořízení a montáž Jawiq MT - 31.8.2010 
l) zajištění montáže tabule Activboard do učebny biologie - 31.8.2010 

 
      Zpracoval Mgr. Michal Šimek, srpen 2010 
 

 



Akce studentů školní rok 2009/2010 
 

ZÁŘÍ 2009 

Datum Akce Odpovědná osoba 

9.9.      Ukázka kung-fu                         Mgr. Krajíček J 
7.-11.9. Srdíčkový den Mgr. Čech 
15.9. Školení nová maturita Jihlava Mgr. Zadinová 
23.9. Školení nová maturita Jihlava Mgr. Zadinová 
20.-24.9. Plenér II.V Mgr. Rezler, p.Jírovec A. 
21.9. Soutěž Corny okr. kolo Mgr. Krajíček J 
22.9. Vektor IV. G Mgr. Šimek 
29.9. Nábor Gymnázium Mgr. Zadinová, Bencová, 

Bernadová 
30.9. Výlet III.V Mgr. Poříz, Ing. Kubín 
30.9. exkurze I.G Žďár n.S. Mgr. Zadinová, PhDr. 

Michková 
30.9. Soutěž Corny okr. kolo  
 

ŘÍJEN 2009 

Datum Akce Odpovědná osoba 

3.-5.10. přehlídka ZUŠ Šternberk p. Černoch 
4.10. výstava SKK  
7.10. školení IVT Pardubice Bc. Kubín 
8.10. sport. turnaj HB Mgr. Krajíček  
8.+22.10. výstava Vídeň Ing. Slavíček 
9.10. výstava designu Praha, IV. G Mgr. Rezler 
15.10. beseda pro IV. roč. – Sokratec Mgr. Šimek 
15.10. přípravné kolo MO Jihlava Mgr. Bernadová 
21.10. seminář k Gotografování Praha Mgr. Rezler, MgrA. 

Findeis, Mgr. Poříz 
21.10. den otevřených dveří Mgr. Šimek, p. Kotěrová 
22.10. okres. finále SŠ-stol. tenis HB Mgr. Krajíček 
23.10. filmové představení pro školu Mgr. zadinová 
24.10. Gaudeamus Brno IV. G Mgr. Poříz, Bc. Kubín  
 

LISTOPAD 2009 

Datum Akce Odpovědná osoba 

4.11. burza škola HB Mgr. Zadinová, Mgr. 
Pešek 

6.+7.11. seminář pro učitele Ma, Srní Mgr. Bernadová 
6.+7.11. soutěž keramiků Bechyně paní Pavlíková 
7.-18.11. EDIE Izrael Mgr. Šimek 
9.-11.11. výstava a exkurze keramiků, Olomouc, Šternberk p. Černoch 
11.11. divadlo Praha III. G Mgr. Zadinová, Mgr. 

Bernadová 
12.11. film Tobruk Mgr. Zadinová 
12.11. burza škol Benešov p. Kubíček 
13.11. sport. turnaj HB Mgr. Krajíček  
14.11. burza škol Jihlava  
18.11. sport. turnaj HB Mgr. Krajíček 
19.11. sport. turnaj HB Mgr. Krajíček 
24.11. beseda o jaderné energetice pro I. roč. Mgr. Čech 
25.11. školení první pomoci pro I. roč. Mgr. Čech, Ing. Pinkasová 
25.11. seminář ke škol. zákonu Jihlava Mgr. Čech 
26.11. MO Jihlava Mgr. Pešek 
26.11. divadlo Praha III. V + IV. G Mgr. Zadinová, PhDr. 



Michková 
27.11. divadlo Praha II. G Mgr. Veselý, PhDr. 

Michková,  
 

PROSINEC 2009 

Datum Akce Odpovědná osoba 

2.12. sportovní soutěž Havl. Brod Mgr. Krajíček 
3.12. školení výchovných poradců Jihlava Mgr. Neugebauerová 
5.12. sportovní soutěž Havl. Brod Mgr. Krajíček 
11.12. divadlo Praha I. G Mgr. Pláteníková, Mgr. 

Myslivcová 
12.12. sportovní turnaj Havl. Brod Mgr. Krajíček  
15.12. sportovní turnaj Havl. Brod Mgr. Krajíček 
 

LEDEN 2010 

Datum Akce Odpovědná osoba 

9.+10.1. Tříkrálová sbírka pro NC Světlá  Mgr. Čech 
26.1. sportovní soutěž HB Mgr. Poříz 
27.1. školení BOZP Jihlava Mgr. Pešek 
28.1. školení k přijímacím zkouškám Jihlava Ing. Pinkasová, pí 

Kotěrová 
 

ÚNOR 2010 
Datum Akce Odpovědná osoba 
11.2. vyhodnocení akcí EDIE Praha  Mgr. Šimek 
18.2. lyžařská soutěž Nové Město na Moravě Mgr. Krajíček 
20.2 přednáška o Indonésii Mgr. Veselý 

 
BŘEZEN 2010 

Datum Akce Odpovědná osoba 

2.3. Sportovní soutěž Havl. Brod Mgr. Krajíček 
5.3. Sportovní soutěž Havl. Brod Mgr. Krajíček 
8.3. Školení nová maturita Jihlava p. Vampola 
9.3. Horácké divadlo Jihlava Mgr. Pláteníková, 

Myslivcová 
10.3. Sportovní soutěž Havl. Brod Mgr. Krajíček 
10.3. Školení nová maturita Jihlava Ing. Pinkasová,  Mgr. 

Adamcová 
11.3. Školení pro keramiky p. Dlouhý 
16.3. Školení k interaktivní výuce  Mgr. Šimek 
16.3. Olympiáda v ČJ Havl. Brod PhDr. Michková 
19.3. Školení Děj. Praha Mgr. Zadinová 
23.3. Sportovní soutěž Pelhřimov Mgr. Krajíček 
23.3. Beseda o Je Mgr. Čech 
23.3. Exkurze  Praha kameníci p. Roháček, Marcin 
24.3. Výstava fotografií Praha Mgr. Poříz, Findeis 
26.3. Školení nová maturita Jihlava Ing. Svitáková, Mgr. 

Bencová 
26.3. Matematická soutěž SŠ Mgr. Pešek, Ing. Pertlová 
30.3. Beseda o literatuře MK Světlá Ing. Svitáková 
30.3. Konference MŠMT Praha Mgr. Čech 
31.3. Školení nová maturita Jihlava Mgr. Neugebauerová 
 

 
 



DUBEN 2010 

Datum Akce Odpovědná osoba 

6.4. Exkurze  Kovofiniš Ledeč n.S., obor kovář Ing. Slavíček, Novotný 
7.4. Školení nová maturita Jihlava p.  Vampola 
7.4. Přednáška Ochrana výsledků tvůrčí čin. pro I. – IV.V Mgr. Loudát 
7.4. Exkurze Praha III.A Ing. Svitáková 
19.4.-20.4. Sbírka Život dětem III.G Mgr. Čech 
20.4. Exkurze sklárny Bohemia I..S, II.III.V Ing. Novotný 
21.4. Školení k interaktivní výuce Mgr. Šimek 
22.-23.4. Přijímací řízení G Mgr. Čech, Pinkasová, 

Zadinová 
26.4. Exkurze Teplice II. a III. VOŠ Mgr. Čech, Veselý, Ing. 

Šindelář 
27.4. Přednáška Finanční gramotnost pro VOŠ  Ing.Pinkasová 
 

KVĚTEN 2010 
Datum Akce Odpovědná osoba 
4.5. Seminář k legislativě Jihlava Mgr.Pinkasová, Zadinová 
5.5. Divadlo Praha Mgr. Zadinová, Bencová 
7.5. Majáles II. G Mgr. Pláteníková 
10.5. Školení MAG 10 Ji Mgr. Čech 
11.5. Divadlo Praha IV.G Mgr. Zadinová, 

Pláteníková 
12.5. Školení nová maturita Jihlava p. Vampola 
17.-21.5. Sportovní kurz 3. ročníky Lipnice Mgr. Šimek, Krajíček, 

Poříz 
18.5. Odborná přednáška pro kameníky  p. Dlouhý 
21.5. Divadlo Praha II.G Mgr. Bernadová 
24.5. Divadelní představení ZŠ Mgr. Šimek 
25.5. Exkurze kameníků Lipnice ak.soch. Hyliš 
25.5. Divadlo Praha III. G Mgr. Neugebauerová 
26.-27.5. Školní výlet II.G Mgr. Pláteníková 
27.5. Sportovní akce Mgr. Šimek 
27.5. Exkurze Praha I. a III.V Mgr. Rezler, Ing.Boumová 
 

ČERVEN 2010 
Datum Akce Odpovědná osoba 
3.-4.6. Školení nová maturita Jihlava Ing. Pertlová 
7.-11.6. Maturity Nový Bor Mgr. Veselý 
14.6. Školení nová maturita Jihlava p. Vampola 
17.6. botanická exkurze I.G Mgr. Poříz 
18.6. Zápis I. ročníky Mgr. Pinkasová, 

Zadinová, Veselý, 
Ratajová, Svitáková 

18.6. Školení DV Jihlava Mgr. Rezler 
22.6. Školení nová maturita Jihlava p. Vampola   
23.-24..6. Školení k nové maturitě Ing. Pertlová 
23.-25.6. Školní výlet II. V Mgr. Poříz, Ing. Kubín 
24.6. Beseda Fin. gramotnost III. roč. Mgr. Rezlerová 
24. Sympozium kameníků Zbraslavice Mgr. Boumová 
24.6. Školení interaktivní výuka Jihlava Mgr. Šimek 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   

h) Ostatní  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Harmonogram škol. roku  2009/10 
 

 
Přijímací řízení do SŠ  talentová zkouška   4.1.2010 + 5.1.2010   
    I.kolo         22.4.2010 + 23.4.2010 
Přihlášky do VOŠ  I.kolo      30.4.2010  II.kolo     31.7.2010 
Den otevřených dveří  21.10.2009 
        
Maturita IV.G  písemná 14.4.2010   nový model (pro všechny) 
     volno  17.-21.5.2010 
    ústní  24.-28.5.2010 
      
  IV.V  písemná 14.4.2010  
    volno  17.-21.5.2010 
    praktická 24.5.-4.6.2010 
    ústní  7.-8.6.2010    
 
  IV.S  písemná 14.4.2010 

volno  17.-21.5.2010 
          praktická 24.5.-4.6.2010 

    ústní  9.-11.6.2010 
    
  III.DS  písemná 14.4.2010 

                                   ústní                 1.-4.6.2010 
 
          
     
ZZ III.A  písemná 17.5.2010    
    praktická 18.5.-15.6.2010 
    volno  16.-21.6.2010      
    ústní        22.6.2010 
 
 
letní sportovní kurz III.G, III.V, III.S  červen 2010   
 
 
zápis nového ročníku     červen 2010 
 
 
opravné maturitní zkoušky 23.+24.9.2010  praktická 7.-18.9.2010 
opravné ZZ   24.9.2010  písemná 4.9.10, praktická 7.-18.9.2010 
 
 

Výuka ve VOŠ 
Období: zimní výuka  1.9.2010 –31.12.2010 
   hodnocení 4.1.2010 – 22.1.2010 
   rezerva  25.1.2010 – 29.1.2010 
 
          III.ročník 
 letní  výuka  1.2.2010 – 2.6.2010   1.2.- 7.5.2010 
   hodnocení 3.6.2010 – 23.6.2010   10.5.-28.5.2010 
   rezerva  24.6.2010 – 30.6.2010  31.5.- 4.6.2010 
 
 



   praxe II. ročníku  30.11.2009 – 31.12.2009 
       17.5. - 28.5.2010 
 
   praxe III.ročníku  30.11.2009 – 31.12.2009 
       1.2. – 26.2.2010 
 
 
Absolutorium:  volno  7.6. – 11.6.2010 
    zkouška 14.+15.6.2010 
 
 
 
Klauzurní práce ve třídách I.V  9.12.2009+26.5.2010 
     II.V  26.4.+3.5.2010 
     III.V  26.4.+3.5.2010 
     IV.V  4.6.2010 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Úvazky učitelů 
Školní rok 2010/2011 
Platnost od 1.10.2010 

 třída VŠ VOŠ G V S A DS celk. 
Bencová II.G   8 13 1   22 

Bernadová    21,5     21,5 
Boumová IV.V  9  7 3 4  23 

Kubín II.VOS  2 14   1  17 
Krajíček M.  9,3   12    12+9,3 
Krajíček J. IV.S  6 8 2 6   22 
Michková    10 2 8   20 

Neugebauerová   5 14 3    22 
Novotný III.A  6 6,5 5 2 4  23,5 
Pajerová    3 9 3 6  21 
Pertlová II.S    15  3 3 21 

Pinkasová III.VOS  16     3 19 
Poříz III.V   6 10 5 2  23 

Ratajová I.V    8+13D 5   13+13D 
Rezler II.V 1,33   21    21+1,33 

Slavíček I.DS  6  8 6  2 22 
Svitáková I.A,II.A  9 9   3  21 
Šindelář III.S  7  4 8 4  23 
Točíková II.DS  2 11 3 2 2 3 23 
Vampola I.VOS  5 15    3 23 
Zadinová I.G   16 2 5   23 

          
Vodička       1 1 2 
Šimek IV.G   10     10 
Čech    8     8 

Loudát   5    1,5  6,5 
          

Adamcová   5   6   11 
Černá     16D    16D 
Černoch   2  2,5+7D    2+2,5+7D 

  2,85   8    8+2,85 
Hyliš   6   6 3  15 

Choisnel     2+8D    2+8D 
Jírovec A.     10    10 
Jírovec st.     22D    22D 
Majorová    3   2  5 
Málková    5    1 6 

Myslivcová    5     5 
Pavlíková     8D    8D 

Pláteníková III.G   6 4  2  12 
Pešek III.DS   3  5  1 9 

Rezlerová     5  2  7 
Saska    2 4    6 
Sečka     11    11 

Švarcová      2   2 
Veselý I.S  6  3 3   12 

          
10/11  13,48 97 184 173,5+74D 76 40,5 17 601,48+74D 
09/10  15,05 95 183 146+86D 65 47,5 17 568,55+86D 

        



Seznam zkratek učitelů 
 

Adamcová  Ad 
Bencová   Be 
Bernadová  Bd 
Boumová  Bo 
Kubín   Ku 
Krajíček Milan  KrM 
Krajíček Jan  KrJ 
Majorová  Mj 
Michková  Mi 
Neugebauerová  Ne 
Novotný   No 
Pajerová   Pa 
Pertlová   Per 
Pešek   Pš 
Pinkasová  Pi 
Pláteníková  Pl 
Poříz   Po 
Ratajová   Ra 
Rezler   Rz 
Svitáková  Sv 
Šindelář   Ši 
Točíková  To 
Vampola  Vp 
Veselý   Ve 
Zadinová  Za 
Vodička   Vo 
Čech   Če 
Loudát   Lo 
Šimek   Šm 
Buchtová  Buch 
Černoch   Čer 
Hyliš   Hy 
Choisnel   Cho 
Jírovec  Aleš  JíA 
Jírovec st.  Jíst 
Jírovcová  Jíá 
Kočí   Koč 
Málková   Mál 
Marcin   Marc 
Myslivcová  My 
Pavlíková  Pav 
Rezlerová  Rzá 
Saska   Sa 
Slavíček   Šv 
Černá   Čeá 
Sečka   Seč 

 
 

 
 
 



 
Konzultační hodiny 2009/10 

 
 
Adamcová  st 14,15 – 15,00     
Bencová   li po 12,40-13,25 su čt 13,30-14,15 
Bernadová  st 13,30-14,15  pá 6,45-7,30 
Boumová  li st 14,15-15,30 su čt 14,15-15,30 
Hyliš   su út 14,15-15,50 li st 13,30-14,15 
Kubín   po 13,30-14,15 
Krajíček J.  st 7,00-7,45  
Krajíček M.  su po 9,35-10,20 li čt 8,45-9,25 
Málková   čt 14,15-15,00 
Majorová  út 10,20-10,35 
Michková  pá 7,00-7,45 
Neugebauerová  su čt 12,40-13,25 li st 12,30-14,15   (vých. poradce) pá 13,30-14,15 
Novotný   út 7,00-7,45 
Pajerová   út 14,15-15,00 
Pertlová   su st 12,40-13,25 li st 13,30-14,15 
Pešek   út 7,00-7,45  čt 7,00-7,45   
Pinkasová  st 13,30-14,15 
Poříz   pá 11,25-12,35 
Ratajová   st 13,30-14,15 
Rezler   su po 12,40-13,25 li po 13,30-14,15 
Rezlerová  su čt 10,35-12,10 
Slavíček   út 7,00-7,45   
Svitáková  st 13,30-14,15  
Šindelář              st 7,00-7,45  
Točíková  út 7,00-7,45 
Vampola  út + čt 7,00-7,45 
Veselý   su čt 13,30-14,15  li po 11,25-12,10 
Zadinová  st 7,00-7,45 
Čech   po + čt 13,30-14,15 
Šimek   po - pá 7,00-7,45 
Loudát   út  7,00-7,45 
   
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



         Třídní samospráva  2009/10 
 

 
I.VOS  Dundáček  
 
II.VOS  Svoboda  Pátek 
 
III.VOS  Olič Jan  Dolejší  
 
I.G  Brabcová  Koutský 
 
II.G  Kolbábková  Horní 
 
III.G  Kupčíková  Koutná 
 
IV.G  Výborná  Marková 
 
I.V  Černý   Jeníčková 
 
II.V  Kloknerová  Pánková   
 
III.V  Peterová  Ženatá 
 
IV.V  Vyhlídalová  Dufková 
 
I.S  Rujbr   Damborský 
 
II.S  Štastný  Prášková 
 
III.S  Zezulák   Smetanová 
 
IV.S  Uchytilová  Kovářová 
 
I.A  Kalhotková  Jadrníček 
 
II.A  Prokeš   Kubínová 
 
III.A  Svobodová  Pospíchal 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP 
Světlá nad Sázavou 

 
 

 
 
 

 
 

Plán výchovně vzdělávací práce 
 
 

školní rok 2009/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vyhodnocení Plánu výchovně vzdělávací práce 

za školní rok 2009/10 
 

Úsek teoretického vzdělávání  
 
 

        Ve školním roce probíhala výuka v dříve zavedených učebních a studijních oborech  i 
v oborech nově zaváděných. Pro VOŠ byl vytvořen nový studijní program Řízení výroby 
zpracování kamene s náplní jež je pro žáky atraktivnější a umožní jim určitě lepší uplatnění na trhu 
práce. Stejně tak  studijní obor průmyslový design je univerzální a je určen o zájemce o výtvarnou 
výchovu bez ohledu na specializaci. Velký zájem je o studium oboru Podnikání. Přijatí studenti 
přistupují ke studiu zodpovědně a se vší vážností. Výuka byla zajištěna  plně aprobovanými učiteli, 
kteří zúročují zkušenosti s výukou v příbuzných uměleckořemeslných oborech i ve tříletých 
učebních oborech. Velká pozornost je věnována výuce profilujících předmětů uměleckého 
charakteru, které zajišťují aprobovaní učitelé s příslušným vzděláním. Byla využita i výpomoc 
externích učitelů ke kvalitnímu zajištění výuky. Výuka některých předmětů probíhá  v odborných 
učebnách s využitím audiovizuální techniky, pomůcek a výukových programů. Odborné učebny 
jsou široce využívány a podle možností postupně vybavovány dalšími pomůckami, zvláště učebny 
cizích jazyků a multimediální učebny. 
           Celý učitelský sbor se kromě výuky v průběhu školního roku intenzivně věnoval náboru 
žáků do příštího  prvního ročníku.  Učitelé připravili společně s dalšími úseky dvakrát Den 
otevřených dveří. O prohlídku školy je mezi žáky ZŠ značný zájem a pracovníci školy provedli 
areálem mnoho dalších exkurzí a školních tříd i rodičů se svými dětmi, které projevily zájem o 
nabízené obory, i mimo termíny Dnů otevřených dveří. Především žákům ZŠ byly podány 
podrobné informace o možnostech studia na škole, byla jim umožněna prohlídka všech součástí 
školy a předvedeny ukázky práce žáků v dílnách OV. 

   V průběhu školního roku byly dvakrát svolány třídní schůzky SRPDŠ a schůze hlavního 
výboru. Zájem rodičů žáků gymnázia o účast na těchto schůzkách je stále značný, rodiče se 
dostavují pravidelně a jejich snaha o zlepšení studijních výsledků jejich dětí je v mnoha případech 
viditelná. Jiná situace je u rodičů žáků SOŠUP, kteří se dostavují na třídní schůzky jen výjimečně a 
třídní učitelé se tak nemohou spolehnout na účinnou spolupráci s nimi, zvláště u problémových 
žáků. 
             V závěru školního roku proběhly maturitní zkoušky ve třídách  IV.G gymnázia a IV.S, 
IV.V a III.DS  na SOŠUP.  Úspěšně zkoušku vykonalo 76 studentů , z toho 31  s vyznamenáním. 
Tento velmi dobrý výsledek svědčí o dobré přípravě studentů i o pečlivé práci učitelského sboru, 
který žáky ke složení zkoušky připravil. Závěrečné zkoušky v učebních oborech sklář, brusič skla, 
malíř skla, umělecký keramik  a kameník  absolvovalo  13 žáků.  
            Absolutorium ve VOS složilo úspěšně 12 žáků.  
Učitelé připravili nový model maturitní zkoušky, jeho části postupně zapracují do současné podoby 
maturitní zkoušky. V tomto školním roce byly připraveny ŠVP pro výuku ve čtyřletých studijních 
oborech, které vstoupí v platnost k 1.9.2010. 
             Úsek TV pro příští školní rok připravil žádosti o nové studijní obory, které byly 
postoupeny ke schvalovacímu řízení. Snahou školy je poskytnout žákům  širší nabídku atraktivních 
učebních i studijních oborů v oblasti zpracování skla, kamene a keramiky a jejich uměleckého 
zpracování i dalších uměleckých oborů. Škola se cílevědomě profiluje jako škola s uměleckým 
zaměřením v oblasti tvorby se sklem, kamenem, keramikou a kovem a nově navrhované obory by 
měly vyplnit mezeru mezi řemeslem a tvorbou uměleckých děl v oblasti užitého umění. Zavedení 
nových oborů po stránce prostorové, materiální i personální již škola zabezpečila a je komplexně 
připravena  na výuku. 
             Škola v průběhu školního roku podle možností zajišťovala další vybavování úseku. Jedna 
učebna byla vybavena novými lavicemi, v budovách  a třídách je prováděna běžná údržba.Byly 
plně vybaveny dvě multimediální učebny využívané téměř všemi vyučujícími. Podle požadavků 
vyučujících jsou doplňovány pomůcky a výukové materiály. Tři další učebny byly vybaveny 
novými keramickými tabulemi. Obnovuje se nábytek v kabinetech učitelů i učebnách. Žáci si 



udržují samostatně pořádek a čistotu v areálu a prostředí pro trávení volného času a přestávek žáků 
se tak velmi zlepšilo. 
          Vyučující se ve všech třídách snaží předat žákům podle svých schopností o nejvíce 
poznatků a tyto znalosti upevnit a dále rozšiřovat. Především v gymnáziu a studijních oborech je 
nutno udržovat vyšší úroveň výuky vzhledem k možnosti úprav maturitní zkoušky.  Ve třídách 
učebních oborů se učitelé  setkávají stále s malým zájmem o teoretickou část přípravy. Ve třídách 
učebních oborů je vykazována značná absence žáků, ne vždy způsobená závažnými důvody 
k nepřítomnosti žáků ve škole. Ani pokusy o spolupráci s rodiči nevedou v mnoha případech 
k žádoucímu  stavu. 
         Učitelský sbor již zvládl na dobré úrovni práci s PC, takže využívání PC pro osobní potřebu, 
pro písemný styk s dalšími pracovišti i pro výuku žáků je běžné.  I v tomto školním roce probíhala 
pro dobrovolné zájemce z řad pedagogických i dalších pracovníků školy výuka anglického jazyka. 
          Od počátku školního roku zavedli všichni vyučující pravidelné konzultační hodiny pro 
žáky. Vzhledem k tomu, že žáci stále využívají k řešení svých studijních problémů hlavně 
přestávky mezi vyučovacími hodinami, bude nutné praxi návštěv žáků ve vyhrazených 
konzultačních hodinách dále upevňovat a naučit žáky využívat čas především ve vyhrazené době. 
            V průběhu školního roku probíhala výuka a zájmová činnost v řadě útvarů. Žáci využívali 
možnost prohloubit si znalosti nebo získat poznatky z jiných oborů  než studují. Po celý školní rok 
probíhala výuka v útvarech malba skla a tvorba skleněných figurek. O tuto práci je mezi žáky 
značný zájem a s fungováním těchto kroužků se počítá i v příštím školním roce. 
            V uplynulém školním roce si  část sboru  doplňovala vzdělání – viz. přehled. 
Většina členů sboru absolvovala v průběhu školního roku řadu vzdělávacích akcí    – viz. přehled. 
Jejich absolvování přispívá ke zkvalitnění výuky a rozšíření znalostí ve všech oborech. 
          Učitelé zorganizovali pro žáky v průběhu školního roku řadu sportovních a vzdělávacích 
akcí, např. zimní a letní sportovní kurz, návštěvy divadel a významných kulturních památek. Řada 
žáků se zapojila do předmětových soutěží a olympiád, v rámci okresu i kraje dosáhli někteří žáci 
významných úspěchů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vyučovací metody 
 

Školní rok 2009/10 
 
 

      Hospitační činnost prováděná v průběhu dvou školních roků prokázala, že učitelé ve značné 
míře používají tradiční metody výuky zavedené ve školství po dlouhé generace. Liší se systém 
výuky podle typu školy.  
     Výuka ve VOŠ odpovídá více vysokoškolskému způsobu  výuky, tzn. člení se na přednášky, 
semináře a cvičení. Většina studentů VOŠ chápe význam vzdělání a snaží se dosahovat takové 
studijní výsledky, které jim umožní vykonat absolutorium a získat vyšší odborné vzdělání. 
      Na gymnáziu je možno využít i netradiční metody výuky využívající nově vybudované a 
dobře vybavené učebny s audiovizuální a interaktivní  technikou. Řada studentů je schopna 
používat výpočetní techniky při výuce a skutečně toho využívá. Vyučovací metody tedy odpovídají 
technickému pokroku a připravují žáky k dalšímu studiu na VŠ s využitím nejnovějších 
technologických možností. 
     Situace na SOŠUP je komplikovaná malým zájmem žáků o školní výuku, především 
v učebních oborech. Někteří žáci přicházejí do SŠ i se špatnými zkušenostmi ze ZŠ a negativním 
postojem k výuce. Každým školním rokem určitý počet žáků výuku ukončí buď dobrovolně nebo 
v důsledku špatného prospěchu.  Učitelé se snaží motivovat žáky především současnou 
společenskou situací, kdy vzdělání je jedním z hlavních předpokladů k získání pracovního místa po 
ukončení školní docházky. Studijní výsledky žáků ovlivňuje i značná absence a tím vznikající 
mezery ve znalostech žáků. Tento problém nevyřeší učitelé jedné školy, je nutná systémová změna 
řízená státními orgány. 
 
 
 
Zapsal: Čech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Variabilita studijní nabídky 
 

Školní rok 2010/2011 
 
 

     I v tomto školním roce byla pro žáky připravena široká nabídka nepovinných předmětů a 
zájmových útvarů  ( viz. příloha ) pro rozvoj individuálních zájmů žáků. Docházka žáků byla 
zpočátku dobrá, v průběhu školního roku se docházka zhoršuje a celý školní rok absolvují jen 
skuteční vážní zájemci o vyučovaný předmět nebo zájmový útvar. 
Snahou pedagogů školy bude i nadále udržovat bohatou nabídku v oblasti zájmové činnosti žáků, 
neboť jde všem o všestrannou  přípravu žáků do života. 

 
 
 
         Zapsal: Čech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hodnocení organizace průběhu školního roku 
 

2009 -2010 
 

 
  
      Organizace školního roku se řídí  předem vypracovaným harmonogramem s určením 
důležitých termínů v průběhu školního roku. Pro každý školní rok je harmonogram vylepšován a 
zpřesňován, takže v současné době je již  i bez drobných nedostatků a slouží všem pracovníkům 
školy k orientaci po celý školní rok. Pro žáky gymnázia a VOŠ harmonogram zcela vyhovuje. 
       Docházku žáků SOŠUP do školy nebo dílen OV a PrCv řeší vždy na počátku školního roku 
tým sestavený z učitelů teoretické výuky i učitelů OV a PrCv. Docházka žáků  je řízena podle 
počtu žáků v odborných skupinách, neboť rozhodujícím faktorem  jsou kapacitní možnosti dílen a 
pracovišť OV a PrCv.  Přináší to někdy komplikace při sestavování rozvrhu pro teoretické 
vyučování, kde navíc hrají roli omezení daná docházkou externích učitelů jen v určitých dnech.  
Prozatím se však daří zorganizovat docházku do školy i do OV tak, aby žáci mohli navštěvovat 
obor studia, který si zvolili. 
      Individuálně je řešena docházka žáků v máločetných oborech. Tito žáci dochází do výuky 
především v OV nebo PrCv  podle připraveného schématu např. s jinou třídou nebo studijní 
skupinou tak, aby byla zachována skladba předmětů i hodinová dotace ve studovaném oboru. 
 
 
 
Zapsal:  Čech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Výuka cizích jazyků 2009/10 
 

třída  počet žáků   AJ  NJ  FJ  RJ  
 
I.G  19   19  11  8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.G  25   25  11  14  
 
III.G  20   20  20 
 
IV.G  30   18  12  18 
 
I.S  24   16  8 
 
I.V  30   26  4 
 
II.S  20   17  3 
 
II.V  10   6  4 
 
III.S  28   23  5  
 
III.V  19   16  3 
 
IV.S  22   18  4 
   
IV.V  14   7  7 
 
I.A  21   10 
 
II.A  12   9 
 
III.A  16   16 
 
I.VOŠ  28   28  28 
 
II.VOŠ  20   20  20  
 
III.VOS  18   18  18  
 
I.DS  34   7  6    21  
  
      
II.DS  21   7  4    10 
 
III.DS  19   6  2    11 
 

 



 
 

 

Úsek TV 
 

- zabezpečit připravenost žáků a řádný průběh absolutoria, maturit a ZZ, 
 připravovat se na nový model maturitní zkoušky, zajistit provedení projektu  MAG 

• zodp. všichni učitelé, ZŘTV 
 

- věnovat pozornost náboru žáků do budoucího I. ročníku, umožnit zájemců prohlídku                       
školy, zorganizovat den otevřených dveří 

• zodp. všichni učitelé, ZŘTV 
 

- rozšiřovat nabídku učebních i studijních oborů SOŠUP a VOŠ, připravovat žáky                                           
komplexně pro uplatnění v praxi 

              ●   zodp. ředitel, ZŘTV 
 

- věnovat zvýšenou pozornost nově zavedeným  oborům, doplňovat                                                                                                                                                                                 
potřebné pomůcky a vybavení pro teoretickou výuku 

• zodp. ZŘTV, odborní učitelé 
 

- pokračovat v dalším zavádění výpočetní techniky na pracoviště, zavádět další zpracování ped. 
dokumentace na PC 

• zodp. Ing. Kubín, Ing. Pertlová, všichni vyučující 
 

- zorganizovat pro zaměstnance školy pokračovací kurz AJ 
• zodp. ZŘTV 

 
- pokračovat v realizaci zájmových útvarů pro žáky pod vedením profesionálních odborníků 

s cílem umožnit žákům všestranný rozvoj jejich zájmů 
• zodp. ZŘTV, ZŘPV 

 
- umožnit vybraným učitelům rozšiřování kvalifikace další studiem 

• zodp. ředitel 
 

- zajišťovat nákup potřebných pomůcek potřebných pro výuku, doplňování učeben a kabinetů 
• zodp. správci sbírek a místností 

 
     -    provádět autoevaluaci školy v pravidelných termínech 

• zodp. všichni vyučující 
 

- věnovat zvýšenou pozornost protidrogové prevenci zvláště u žáků vyšších ročníků 
• zodp. všichni učitelé, Mgr. Poříz 

 
- vypsat konzultační hodiny pro žáky 

• zodp. všichni učitelé 
 

- zajistit pro žáky odborné exkurze do provozů,  návštěvy kulturních představení, naučné a 
poznávací výlety, zimní lyžařský výcvik a letní sportovní kurz 

 
        ●  zodp. všichni učitelé, učitelé TV 
 
 
 
 



 
 

 

   Roční program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
školní rok 2009/2010 

 

 

1. ročník – floristická exkurze po okolí, návštěva botanické zahrady 

2. ročník - Stanice Pavlov – záchranná stanice a ekocentrum nebo některá ze ZOO 

3. ročník – Hrdličkovo antropologické muzeum Praha 

4. ročník – návštěva přírodovědecké fakulty UK Praha 

2. Začlenění enviromentálního přístupu do jednotlivých předmětů Bi, Ch, Z, ZSV, jazyky 

3. Zahájení ekologizace provozu školy – tzn. šetření s energií a materiály, třídění odpadů 

4. Rozvoj spolupráce s organizacemi zabývajícími se otázkou životního prostředí.  

              Agentura ochrany přírody a krajiny v Havlíčkově Brodě,  referáty ŽP a 

              obecně prospěšná společnost – Stanice Pavlov – záchranná stanice a ekocentrum 

5. Jednodenní exkurze 

 

 

Mgr. Leoš Poříz, 

koordinátor školního vzdělávání 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLÁN MINIMÁLNÍHO PROTIDROGOVÉHO PREVENTIVNÍHO 

PROGRAMU 
školní rok 2009/2010 

 

• Upozornění na problematiku protidrogové prevence při zahájení školního roku. 

• Zařazení problematiky protidrogové prevence do tématických plánů předmětů: biologie, chemie, 

základů společenských věd, konverzační hodiny cizích jazyků, aj.    – proběhlo na první poradě v 

září. 

• Seznámení s problematiku drog rodiče na rodičovských schůzkách. Zařazení aktuálních 

informací o protidrogové prevenci a o aktuální situaci ve škole. Nutná spolupráce rodičů při 

zjišťování výskytu drog. 

- průběžně na každá schůzce rodičů. 

• Spolupráce školy s kontaktním centrem fokus Vysočiny v Havl. Brodě: účast na besedách a 

projektech pořádaných K-centrem. 

- v průběhu celého roku. 

• Spolupráce školy s protidrogovým centrem při Krajském úřadě v Jihlavě: účast na besedách a 

školeních pracovníků školy. 

- v průběhu celého roku. 

• seznámení pracovníků (protidrogového preventisty, třídních učitelů a ostatních pedagogů) 

s projektem - Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání 

návykových látek „Škola bez drog“. 

• Druhé pololetí 2011 pořad s prevencí proti drogové závislosti S PhDr. Alicí Holečkovou, 

„TĚŽŠÍ  JE  SKONČIT, NEŽ ZAČÍT……“ Paní PhDr. Alice Holečková pracovala v Drop inu 

v Praze jako terénní pracovnice, kde vyměňovala jehly přímo v bytech drogově závislým. Byla 

ředitelkou projektu „Primární prevence“. Přicházela do přímého styku s drogově závislými 

osobami. Na pomoc drogově závislým se dala i ze své vlastní zkušenosti, jelikož bratr paní PhDr. 

Holečkové je drogově závislý již více jak 20 let a navíc je HIV pozitivní. 

- snaha o zopakování tohoto pořadu 

• protikuřácká “kampaň“ – sérii tří vydání nástěnky na témata Kouření a kuřák, anketu o kouření 

v jednotlivých gymnaziálních třídách, kterou čtvrťáci v rámci hodin matematiky statisticky 

zpracovávali. 

• 9. 3. 2010 beseda studentů III.G a IV.G s paní Martinou Opatovou – vrchní sestrou 

z onkologického oddělení havlíčkobrodské nemocnice. Mluvilo se o příčinách a následné léčbě 

onkologických onemocnění plic, nádorech prsu a melaninech 

 
 
 



 

 

Vyhodnocení plánu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty za školní 

rok 2009/2010 

 

 

 

6. Podařilo se začlenění enviromentálního přístupu do jednotlivých předmětů. Probráno na první 

schůzce. 

7. Provedeny změny pro ekologizaci provozu školy – především třídění odpadů na odborných 

pracovištích školy 

8. Udržování spolupráce s organizacemi zabývajícími se otázkou životního prostředí. Např. Agentura 

ochrany přírody – 2 x návštěva. 

9. Návštěva besed a konferencí s tématikou enviromentální výchovy. 

 

 

 

 

Mgr. Leoš Poříz, 

koordinátor školního vzdělávání 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
 

Ve školním roce 2009 a 2010 byla provedena  inspekční činnost ČSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

j)  Výroční zpráva o činnosti – školní rok 2009/2010 
dle § 7, zákona č. 561/2004 Sb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Výroční zpráva o hospodaření školy – finanční rok 2009 
 

Ekonomická část 
 

IČO : 15060977                   DIČ :CZ15060977 

 
Akademie -Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola 

uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 
Sázavská 547, Světlá nad Sázavou 

 
     
Příspěvková organizace 
 
Škola je plátcem DPH 
  

Náplň činnosti : výchova a vzdělávání žáků 
 
Jméno ředitele : Ing. Jindřich Vodička 
 

 
Všechny základní úkoly školy byly v roce 2009 zabezpečeny. Podařilo se otevřít 1. ročník nového oboru 
VOŠ – Řízení výroby zpracování kamene. Škola  také  získala prodloužení akreditace bakalářského 
oboru Konzervování a restaurování uměleckořemeslných předmětů do roku 2017./Učíme pátým rokem  
ve spolupráci s VŠCHT Praha /. 

  

Škola investovala ze svého rozpočtu nemalé prostředky do oprav a údržby svých dvou rozsáhlých 
areálů.Byly vybudovány nové ateliéry a dílny pro obory designu. Dále byly moderně vybaveny dílny pro 
výuku uměleckých kovářů a truhlářů.   

 

Pokračovala další modernizace vybavení domova mládeže, dílen , tříd a kabinetů. Vzhledem ke změně 
učebních oborů, kdy místo tradičních tříletých začínají dominovat čtyřleté uměleckořemeslné, dochází 
zákonitě k mírnému poklesu produkce žáků. Ta je nahrazována zvýšenými tržbami ve VHČ. 

Škola udržuje spolupráci se zahraničními partnery, proběhly výměnné stáže studentů a pedagogů ve 
vídeňské umělecké škole. Škola se také zúčastnila několika celostátních a mezinárodních veletrhů a 
soutěží, kde získala několik ocenění.Dále jsme organizovali  několik prestižních výstav – zámek Dobříš, 
Nostický palác Praha,České centrum Brusel. 

 

Škola provozuje doplňkovou činnost –ubytování a stravování  cizích zaměstnanců, výrobu a prodej 
polotovarů z olovnatého křišťálu, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, pronájem školní hutě na 
výrobu skla a pronájmy ostatních prostor školy. 

 

 

 



 

1.   Dotace na přímé náklady a provozní náklady 
 

 V roce 2009 hospodařila škola s dotacemi následně členěnými: 
 UZ 33353 – přímé náklady  hrazené ze SR – celkem  25 231 000 Kč. 
 Z toho: platy + OON              18 287 000 Kč 
             odvody                           6 582 000 Kč 
             přímé ONIV                     362 000 Kč 
UZ 33005 – Zvýšení nenárokových složek platů ped. prac. – celkem 1 076 000 Kč. 
Z toho:  platy                                 791 177 Kč 
             odvody                              284 283 Kč 
UZ 33016 – Posílení úrovně odměňování neped. prac. – celkem 335 000 Kč 
Z toho:   platy                                246 323 Kč 
              odvody                               88 677 Kč 
UZ 33015 – Rozvojový program „Hustota a specifika“ – celkem 1 386 000 Kč 
 Z toho:   platy                               1 019 000 Kč 
                odvody                              367 000 Kč 
 

Příspěvek na provoz činil v roce 2009 10 214 000 Kč. Usnesením Rady Kraje ze dne 3.3. byl příspěvek 
na provoz navýšen o částku 40 000 Kč – dotace na zajištění účasti žáků  na mezinárodním veletrhu 
kamene v Norimberku. 
Kraj Vysočina poskytl naší škole dotaci ve výši 10 000 Kč na pokrytí nákladů na dopravu exponátů na 
výstavu autorských prací studentů a pedagogů v Bruselu v říjnu 2009. 
Příjem z prodeje majetku odvedený na účet kraje činil v roce 2009 54 597 Kč. 
Dotace na vybavení organizace informační technikou byla poskytnuta ve výši 79 900 Kč. 
Příspěvek z programu LdV   poskytnutý NAEP byl v roce 2009 vyčerpán ve výši          131 455,32 Kč. 
Celková výše přidělených dotací v roce 2009 je 38 557 952, 32 Kč. Dotace byly vyčerpány v plném 
rozsahu. 
  

2. Hospodářský výsledek 

 

V rámci hlavní činnosti byl k 31. 12. 2009 vykázán zlepšený hospodářský výsledek v Rozvaze a Výkazu 
zisku a ztrát ve výši  562,49 Kč.  
V doplňkové činnosti 50 865,14 Kč. 
V doplńkové činnosti byl zlepšený hospodářský výsledek způsoben tržbami zejména za ubytování a 
pronájem školní sklářské huti. 
Pro finanční rozdělení do fondů je za hlavní i hospodářskou činnost zlepšený HV ve výši 
51 427,63  Kč. 
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů: 
Rezervní fond  26 427,63  Kč, fond odměn  25 000,- Kč. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Náklady a výnosy k 31.12.2009 

Hlavní činnost 

Náklady 
Spotřeba materiálu            7 661 776,46  
Spotřeba energie            4 429 259,55 
Opravy a udržování            1 199 160,78 
Cestovné                 104 652,84  
Náklady na reprezentaci                    17 167,40 
Služby                          1 685 103,45 
Mzdy             21 143 641,00 
v tom obsažené: OON               179 409,00  
výuka studentů VŠCHT-ost. zdroje                                   531 851,00 
produktivní práce učňů                                                        250 881,00  
Odvody                         6 702 111,00  
Příspěvek do FKSP                408 078,00  
Zák.poj.odpovědnosti za škodu při prac.úrazu              83 573,00 
Ostatní soc. náklady                145 299,29 
Platba DPH                 419 982,18 
Ostatní náklady                458 054,64 
Odpisy               1 445 737,00 
       ---------------------------- 
Celkem náklady           45 903 730,80 
      
Výnosy 
Tržby za prodej vlastních výrobků         1 948 650,00 
Tržby za prodej služeb          3 627 995,36  
/strava a ubytování žáků,strava zaměstnanců,        
Ubytování žáků                                  
Ostatní tržby/             
Změna stavu zásob polotovarů                39 405,00 
Aktivace materiálu             1 178 691,00 
Úroky,kurzové zisky                                 8 960,61 
Čerpání fondů                  523 995,00 
Ostatní výnosy                   18 644,00 
Dotace na přímé náklady           25 231 000,00 
Dotace na zvýš.nenár.sl.platu ped.prac.           1 076 000,00 
Dotace na provozní náklady                      10 268 597,00 
Dotace na zvýš.platů neped.prac.                                         335 000,00                                          
Dotace veletrh Norimberk                 40 000,00 
Dotace NAEP-Leonardo da Vinci                                        131 455,32  
Dotace na výstavu v Bruselu                 10 000,00       
Dotace na vybavení PC                                                           79 900,00 
Dotace na specif.učební obory /huť/                                  1 386 000,00 
 
Celkem výnosy                                             45 904 293,29         
 
 

 

 

 

 



 

     

4. Doplňková činnost a další mimorozpočtové zdroje 

Doplňková činnost školy je v souladu se zákonem důsledně oddělena od hlavní činnosti. V roce 2009 
škola provozovala na základě živnostenských listů a koncesní listiny 

tyto doplňkové činnosti : 

1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
2. Hostinská činnost – stravování cizích zaměstnanců 
3. Ubytovací služby 
4. Výroba  skla 
V rámci doplňkové činnosti je dále pronájem školní sklářské hutě. 

Hospodářské výsledky jednotlivých činností : 

Doplňková činnost koupě zboží za účelem jejích dalšího prodeje- kantýna vykazuje HV za rok 2009  ve 
výši  2 092,98 Kč. Hostinská činnost – stravování cizích strávníků – HV ve výši 5 620,63. Ubytovací 
služby-HV ve výši 19 623,23  Kč. 

Pronájem školní hutě  v roce 2009 vykázal HV ve výši 14 982,11 Kč , středisko výroby skla vykázalo 
HV ve výši 5 803,17 a pronájmy ostatní 2 743,02. 

Doplňková  činnost vykázala v roce 2009 celkový zisk  ve výši  50 865,14 Kč. 

Náklady činily v roce 2009   5 558 520,41 Kč, výnosy  5 776 890 15 Kč. 

Náklady 
Spotřeba materiálu             2 576 328,16 
Spotřeba energie             3 035 454,62 
Prodané zboží      530 178,02 
Opravy        35 725,08 
Služby       260 723,94 
Mzdy                  187 920,00 
OPPP                                                   303 712,00                
Odvody       152 380,00 
Příspěvek do FKSP          3 755,00 
Zák. poj.odpovědnosti při prac. úrazu       2 654,00 
Ostatní sociální náklady                                  677,10 
Silniční daň           3 600,- 
Platba DPH       363 588,01 
Ostatní náklady        51 506,00 
Odpisy         363 035,00 
      ------------------------------ 
Celkem náklady              7 871 236,93 
Výnosy 
Výrobky         115 277,40  
Tržby za prodané služby     6 371 379,41 
Prodané zboží          600 122,48 
Změna stavu zásob           79 328,00 
Ostatní tržby           755 994,00 
          --------------------------- 
Celkem výnosy               7  922 102,07 
              
     



 

5. Mimorozpočtové a doplňkové zdroje 

Neinvestiční mimorozpočtové zdroje tvoří v roce 2009 vyplacené odměny za produktivní práci učňů ve 
výši  250 881,- Kč - kryto z vlastních zdrojů. 

Dále vyplacené odměny učitelům za výuku studentů VŠCHT Praha ve výši 531 851,- Kč. 

      

6. Investiční činnost – čerpání IF 

V roce 2009  byl čerpán investiční fond na :                                 

l)  Nákup osobního automobilu                                                  495 800,- Kč 

2) Technické zhodnocení atelieru                                               100 388,- Kč 

3) Rozšíření počítačové sítě                                                        114 000,- Kč 

4) Oprava – kovárna Lipnice n/S                                                   99 040,- Kč 

5) Oprava – sociální zařízení Domov mládeže                            165 196,- Kč 

6) Oprava – topení škola                                                               225 413,- Kč 

 

7. Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů 

 

Účet 911 - fond odměn, 914 rezervní fond a 916 investiční fond  jsou k 31. 12. 2009 plně kryty  
finančními prostředky na účtu 241 
Účet 912 – FKSP 
Nekryto k 31. 12. 2009  je 90 360,15 Kč. 
Rozdíl tvoří nesplacené půjčky, příspěvek na obědy zaměstnanců za měsíc prosinec,   úrok 12/2009  a 
tvorba FKSP za měsíc prosinec 2009. Tento rozdíl kromě nesplacených půjček byl vyrovnán na BÚ 
v měsíci lednu 2010. 
Účet 91610 – FRIM 
Nekryto k 31.12.2009 je 114 000 – nezaplacená faktura za technické zhodnocení majetku, rozdíl 
vyrovnán v lednu 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Vyhodnocení majetkových práv a povinností vč. veřejných zakázek 

 
Inventarizace hmotného majetku proběhla v Akademii -VOŠ, Gymnáziu a SOŠUP Světlá nad Sázavou 
v souladu se směrnicí ředitele.       
Inventury cenin a pokladny byly provedeny k 31. 12. 2009 
Zásoby ve skladech, DDHM a DHM, DNHM  k 31. 12. 2009 
Byla prověřena evidence, porovnán účetní stav se skutečností. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 
Manko do normy zjištěné ve skladu potravin a kantýně – ztratné - bylo zaúčtováno do spotřeby v roce 
2009.  
Inventarizační komise vyhodnotila péči  o spravovaný majetek a jeho evidenci na 
požadované úrovni, evidence je průkazná, majetek řádně očíslován a evidován. 
Dohody o hmotné odpovědnosti jsou vyhotoveny. 

 
9. Stav pohledávek a závazků 

 
Škola nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. 
Pohledávky dobytné  vykazuje konečný stav účtu 311 a 378 ve výši  90 000  Kč.     
   
Nedobytné pohledávky má škola ve výši 125 000. Kč. Jedná se o pohledávky za Sklo Bohemia Světlá 
n/S , Sklárny Kavalier Sázava a firmou Vladimír Kovařič-Bohemia KV Krystal. 
Ve vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti je postupováno v souladu s Metodickým návodem pro 
příspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina pro vymáhání peněžitých pohledávek. 
 

 
10. Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol, zjištěné nedostatky a závady  
 
Vnit řní kontroly : 
Škola má stanovený podrobný systém vnitřních kontrol daných jednak směrnicemi ředitele školy, 
vnitřním řádem školy, příkazů ředitele, knihou kontrol a pracovními  
náplněmi pracovníků atd.  
Předběžnou kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení vnitřních směrnic a žádná operace nebyla 
pozastavena. Průběžná a následná kontrola neobjevila žádné porušení předpisů, ani nebylo zjištěno 
žádné neoprávněné čerpání finančních prostředků.   
 
Vnější kontroly : 
Dne 22.1.2009 proběhla kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém 
pojištění za období 03/2007-12/2008. Kontrolu provedla OSSZ Havlíčkův Brod. Ze strany organizace 
nedošlo k porušení právních předpisů,nápravná opatření nebyla uložena, nedoplatky  pojistného nebyly 
zjištěny. 

 

11. Plnění nápravných opatření vyplývající ze zprávy o činnosti  a plnění úkolů PO za rok 2009. 

Nápravná opatření z  rozboru hospodaření ani z roční zprávy předešlého roku nebyla uložena.  
  

12. Tabulková část 
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         Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na 
jednání školské rady dne 11.10.2010 

 
 
 
 
 

            Ing. Květa Svitáková                                                      Ing. Jindřich Vodička 
            předsedkyně školské rady                                              ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


