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Výroční zpráva o činnosti – školní rok 2010/2011
dle § 7, Zák.č. 561/2004 Sb.,



a) základní údaje o škole a charakteristika školy 



Základní data a informace o škole 

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@akademie-svetla.cz
www: akademie-svetla.cz
Typ školy: VOŠ, Gymn., SOŠUP
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. – poslankyně  PČR
- Ing. Libor Joukl – náměstek hejtmana Kraje Vysočina
- Ing. Lenka Arnotová – starostka  města Světlá nad Sázavou
- Lenka Charvátová – rodič
- Lenka Pinkasová - rodič
- Ing. Květa Svitáková – ped. pracovník, předsedkyně školské rady
- Miroslav Sklenář – ped. pracovník
- Jiří Doležal – ped. pracovník
- Daniel Panský – zletilý student 

             VOŠ:
- Ing. Jana Fischerová, CSc. – poslankyně  PČR
- Ing. Květa Svitáková – ped. pracovník, předsedkyně školské rady
- Eva Šanderová – zletilá  studentka



Schůze ve škol. roce 2010/2011

- 11.  října 2010 1)

- 14.  února 2011 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 
2009/2010, ta ji jednohlasně schválila

- 2)  v úvodu ředitel školy seznámil přítomné s výsledky hospodaření za rok 2010 a 
s plánem investic na rok 2010, dále o počtu žáků v jednotlivých oborech a o konaných 
lednových talentových zkouškách.
- byla schválena zpráva o činnosti za rok 2010

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,  ateliéry 
malby a modelování 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  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.
     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,  fúsingu,  dále dílny zlatníků a designérů a moderně 
vybavená truhlárna. 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 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 



Studijní obor v tomto roce vyučovaný

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)
28-45-L/501 Sklářský průmysl (DS)

Učební obor v tomto roce vyučovaný 82-51-H/04 Umělecký keramik
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník
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 
36-54-H/01 Kameník 

Stupeň vzdělání vyšší odborné, úplné střední, vyučen
Počet tříd 21

Vyučovací jazyk český
Celkový počet žáků školy
 (denní, dálkové studium)

482

Celkový počet zaměstnanců 98
Z toho pedagogických pracovníků 66 

Ředitel školy (titul, jméno a příjmení) Ing. Jindřich Vodička



c) Přehled pracovníků školy 



Zaměstnanci zařazení na VHČ      2010/2011



   pracovní zařazení vzdělání praxe
úvaze
k

Kučera Miroslav vedoucí hutě USO 35 0,5
Pospíšil Tomáš tavič USO 1 0,5
Vosyková Zdena prodavačka VOB 33 0,2
Kubíčková Jaroslava samost.prac. USO 9 0,5
Krepčíková Libuše operátor sklad. UO 31 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

Hanáková Věra
VOV,DP
S 1 1

Charamza Vladimír USO,DPS 37 0,5
Charvátová Lenka USO,DPS 6 1
Kubíčková Jana USO,DPS 9 1
Nováková Ladislava USO,DPS 35 0,5
Popr Miroslav USO,DPS 26 1
Poprová Ludmila USO,DPS 33 1
Sklenář Miroslav USO,DPS 25 1
Vodička Jaromír USO,DPS 18 1

Mistři odborného výcviku

Buchtová Marcela USO,DPS 6 1
Dlouhý Boleslav UO 29 1
Doležal Jiří USO,DPS 31 1
Dundáček Ivo USO 0 0,5
Hyliš Petr akad.soch. VS 28 0,1
Choisnel Sylvie Suzonne akad.soch. VS 23 0,3
Jírovcová Eva USO 22 0,6

Kadlec Jaroslav DiS.
VOV,DP
S 5 1

Kočí Martina US,DPS 6 1
Kubíček Jiří USO,DPS 6 1
Pavlíková Petra USO,DPS 4 0,7
Procházková Věra US,DPS 18 1
Rázl Milan USO 20 0,7
Roháček Martin USO 1 1
Říha Zbyněk UO 0 0,7
Sorokáč Laislav 
akad.soch. VS 24 0,4
Tomešek Jan 
akad.soch. VS 17 0,2



Nepedagogičtí pracovníci

Příjmení a 
jméno,titul pracovní zařazení vzdělání praxe úvazek

Časarová Marie hospodář USO 25 0,688
Doležalová Irena kancelářský pracovník USO 21 1
Kábrt Jiří samostaný referent USO 19 1
Karlíková Alena mzdová účetní USO 33 1
Kotěrová Helena referent USO 28 1
Kubíčková 
Jaroslava samostný pracovník USO 9 0,5
Kratochvílová 
Lenka samostatný pracovník USO 19 0,5
Medová Marie administ. pracovník USO 20 1
Muchová Jana ekonom USO 31 1
Smržová Vlasta pokladní USO 39 1
Tvrdíková Lenka hlavní účetní USO 25 1

Čapková Marie vedoucí ŠJ USO 27 1
Dejmalová Dana kuchařka VOB 34 1
Pavelková Ivana pomocná kuchařka USO 17 1
Pecen Lulboš sam.odb.kuchař USO 11 1
Satrapová Vlasta kuchařka VOB 34 1
Veselá Hana kuchařka VOB 37 1
Vosyková Zdena prodavačka VOB 33 0,8

Příjmení a jméno,titul pracovní zařazení vzdělání praxe úvazek

Březina Petr školník-údržbář VOB 28 1
Špalek Josef údržbář školy UO 30 1
Duben Zdeněk údržbář VOB 40 1
Pospíšil Tomáš tavič USO 1 0,5
Kočí Leona operátor skladování VOB 25 1
Krepčíková Libuše operátor skladování VOB 32 0,5
Lankaš Petr kovář VOB 3 0,5
Dajčová Blažena uklízečka ZAK 42 1
Formanová  Helena uklízečka VOB 30 0,75
Fraňková Miloslava uklízečka ZAK 38 0,688
Chládová Jana uklízečka VOB 33 1
Kordinová Božena uklízečka ZAK 19 1
Rejnková Zdeňka uklízečka VOB 37 1



Učitelé

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

Ve školním roce 
2010/2011 

       vyučuje
       aprobovaně
Vodička Jindřich Ing. VŠZ Praha  Che-Bi 30 2 1
Loudát Zdeněk Mgr. UTB Zlín  marketing 33 6,5 1  
Čech Stanislav  Mgr. PF H.Králové  Ma-Fy 34 8 1  
Šimek Michal Mgr. PřF MU Brno  Ze 12 10 1
Adamcová Marie Mgr. VŠCHT Praha  Odb.př.-Aj 37 11 0,524  
Boumová Marie Ing. VŠCHT Praha  Odb.př. 29 22 1  
Bencová Bohdana Mgr. PF H.Králové  NJ-Dě 14 22 1  
Bernadová Eva Mgr. UK Praha  Bi-Ma 19 21,5 1
Černá Veronika MgA. VŠUP Praha  výtv.umění 1 11D 0,64  
Černoch Václav SPŠ Bechyně  výt.zpr.ker. 35 2,00 0,095  
Černoch Václav SPŠ Bechyně  výt.zpr.ker. 35 13,5D 0,54  
Hyliš Petr akad.soch. VŠUP Praha  ker.porcel. 29 15 0,714  
Choisnel Sylvie ak.soch. Stát.uměl.akad.Paříž  výtv.umění 24 8D 0,32  
Choisnel Sylvie ak.soch. Stát.uměl.akad.Paříž  výtv.umění 24 2 0,095  
Jírovec Aleš MgA. VŠUP Praha  Odb.př. 5 10 0,476  
Jírovec Miloš SUPŠ Źelený Brod  model.skla 27 22D 0,88  
Kubín Martin Ing. Univ.T.Bati Zlín  inž.inform. 10 17 1  
Krajíček Milan MgA. VŠUP Praha  Odb.př. 10 21,3 1  
Krajíček Jan Mgr. UK Praha  TV a sport 8 22 1  
Majorová Marie Ing. VŠCHT Pardubice  Che 40 5 0,238  
Málková Veronika Mgr. PF H.Králové  Ma-SV 1 6 0,286  
Michková Jana PhDr. PedF MU Brno  Čj-D-VV 27 20 0,953  

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

Ve 
školním 
roce 
2008/2009 
vyučuje  

Myslivcová Jana PhDr. FF UK, Praha  Čj-D 25 5 0,238   
Neugebauerová Jana Mgr. VŠ ped.H.Králové  Aj-Děj. 12 22 1   
Novotný Jaroslav Ing. VŠCHT Praha  tech.silikátů 23 23,5 1   
Pajerová Michaela PF-Hradec Králové  Aj-Děj. 1 21 1   
Pavlíková Petra SPŠK Bechyně  ker.a porc. 2 7,5D 0,3   
Pešek Jaroslav Mgr. PF,H.Králové  Ma-PV 33 9 0,429   
Pertlová Valeriya Ing. ČVUT Praha  aut.v dopravě 5 21 0,857   
Pláteníková Ludmila Mgr. UK Bratislava  TV 34 12 0,572   
Pinkasová Lenka Ing. VŠE Praha  Odb.př.ek. 21 19 1   
Poříz Leoš Mgr. PF UK Praha  Ze-Bi 11 23 1   
Ratajová Alena Mgr. JČUP České Buděj.  Čj-Vv 16 17 0,809   
Ratajová Alena Mgr. JČUP České Buděj.  Čj-Vv 16 4,77D 0,191   
Rezler Ondřej Mgr. ZU Plzeň  Odb.př. 6 21,33 1   
Saska Josef akad.mal. AVÚ Praha  mal-grafika 36 6 0,286   
Sečka Jan akad.soch. VŠUP Praha  tvar.strojů 35 11 0,524   

Slavíček Andrej Ing. ČVUT Praha  
Ekon.a říz 
.výr. 24 22 1 19

Svitáková Květa Ing. VŠE Praha  Nj 33 21 1 17
Šindelář Josef Ing. VŠCHT Praha  Odb.př. 36 23 1   
Švarcová Jaroslava ak.mal VŠUP Praha  Skl.výtvar. 28 2 0,095   
Točíková Renata Ing. VŠ zeměd.Praha  Zeměděl. 21 23 1   
Tomešek Jan VŠUPRUM Praha  tvar.už.př. 17 4 0,191   
Vampola Petr Gymn.H.Brod   5 23 1   



Veselý Jiří Mgr. VŠCHT Praha  Odb.př. 42 12 0,57   
Zadinová Lenka Mgr. FF UK, Praha  Čj-D-Fj 31 23 1   

d) Údaje o přijímacím řízení 



Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012

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: 26. dubna 2011  a  27. dubna 2011

Přihlášeno: 36 zájemců, z toho se 9 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 20 žáků. 

Během měsíce srpna   jedna žákyně  přistoupila.

Do 1. ročníku všeobecného čtyřletého gymnázia pro školní rok 2011/2012
celkem přijato: 21 žáků / zápisový lístek odevzdalo: 21 žáků

celkový počet žáků  k  30.9.11 ve třídě   1. G:  21 žáků 

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  
- 82-42-M/01  Konzervátorství a restaurátorství   
- 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů  
-           82-41-M/06   Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů

Počet přihlášených: 1. termín (3. ledna 2011 a 4. ledna 2011) 69       

Výsledky přijímacího řízení: 
Přijímací zkoušku* konalo 63 uchazečů, 6 uchazečů se nedostavilo, uspěli všichni

v I. kole přijato 48 žáků 

Počet přihlášených: 2. termín dne (12. května  2011)    3

Výsledky přijímacího řízení: 
Přijímací zkoušku* konali 2 uchazeči.

ve II. kole přijati 2 žáci

Hodnocení talentových zkoušek pro studium ve školním roce 2011 - 2012
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:      50      žáků / zápisový lístek odevzdalo: 46 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 (3. ledna 2011 a 4. ledna 2011)  21          

Výsledky přijímacího řízení: 
Talentovou   zkoušku  konalo 21 zájemců,  všichni uspěli.
 
v I. kole přijato 21  žáků 

Hodnocení talentových zkoušek pro studium ve školním roce 2011- 2012
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 2011/2012
celkem přijato:        21 žáků / zápisový lístek odevzdalo:   18 žáků

celkový počet žáků k  30.9.2011  ve třídě  1. S:  30  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  
- 82-51-H/03 Zlatník a klenotník  
- 28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla  

Počet přihlášených k     talentové zkoušce:    termín (3. ledna 2011 a 4. ledna 2011)  8          

Výsledky přijímacího řízení: 
Přijímací zkoušku  konalo 8 uchazečů,  u přijímacího řízení  uspěli.

v I. kole přijato 8 žáků 

Počet přihlášených:     2. termín dne (12. května  2011) 6

Výsledky přijímacího řízení: 
přijímací zkoušku  konalo 6  zájemců, všichni uspěli 

ve II. kole přijato 6 žáků

Hodnocení talentových zkoušek pro studium ve školním roce 2011 - 2012
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. 

Do 1. ročníku  tříletých učebních oborů  pro školní rok 2010/2011
celkem přijato:           30 žáků / zápisový lístek odevzdalo: 27 žáků
celkový počet žáků k  30.9.2011 ve třídě  1. A:  27  žáků 

počet otevřených tříd: 1 



Studijní obor: 

     28-32-N/01 Řízení sklářské a keramické výroby
Počet přihlášených: 25 žáků 
Výsledky přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky se nekonaly. Ředitel školy rozhodl o přijetí všech 25 žáků.

     28-32-N/02 Řízení výroby zpracování kamene
Počet přihlášených:   16 žáků 
Výsledky přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky se nekonaly. Ředitel školy rozhodl o přijetí všech 16 žáků.

Do 1. ročníku vyšší odborné školy pro školní rok 2011/2012
celkem přijato:           41 žáků

celkový počet žáků k 30.9.2011 ve třídě 1. VOŠ   39
počet otevřených tříd: 1

Studijní obor: 64-41-L/524  Podnikání
Počet přihlášených: 40 zájemců 

Výsledky přijímacího řízení: 
Ředitel školy rozhodl o přijetí 40 uchazečů. 

Do 1. ročníku dálkového studia pro školní rok 2011/2012
celkem přijato:           40 žáků   / zápisový lístek odevzdalo:   39
1 žák ukončil studium v průběhu září 2011

celkový počet žáků k 30.9.09 ve třídě 1. D   39
počet otevřených tříd: 1

Studijní obor:   28-45-L/501 Sklářský průmysl  
Počet přihlášených: 5 zájemců 

Výsledky přijímacího řízení: 
Ředitel školy rozhodl o přijetí  5 uchazečů. 

Do 1. ročníku dálkového studia pro školní rok 2011/2012
celkem přijato:           5 žáků / zápisový lístek odevzdalo:       5
počet otevřených tříd: 1

celkový počet žáků  k 30.9.11 ve třídě 1. SP   5



Studijní obor:
bakalářské studium Konzervování a restaurování objektů kulturního 
dědictví - uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Přijímací řízení v bakalářském programu Konzervování a restaurování skla a keramiky
Počet přihlášených: 6 studentů
Výsledky přijímacího řízení: 
Talentových zkoušek se pro školní rok 2011/2012 zúčastnilo 6 uchazečů, z toho uspělo v talentové 
zkoušce 6 studentů.
VŠCHT Praha rozhodla o přijetí 6 studentek.

V bakalářském programu Konzervování a restaurování skla a keramiky ve spolupráci s Vysokou 
školou chemicko-technologickou v Praze studovalo ve školním roce 2010/2011  v 1. ročníku 7 
studentů a ve 2. ročníku 6 studentů, ve 3. ročníku 4 studenti a ve 4. ročníku 6 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., Fotografické techniky.



e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 



Zhodnocení maturit  ve škol. roce 2010/11

Ve  školním  roce  2010/2011  vykonalo  maturitní  zkoušku  podle  nové  koncepce  celkem  80 
studentů denního a dálkového 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 a třídu 
dálkového studia oboru podnikání.

Školní maturitní komisařkou byla Ing. Vlasta Rýdlová z VOŠ Ledeč n. S.
Ve třídě IV.G maturovalo ve dnech  celkem 30 studentů. Předsedou maturitní komise byl RNDr. 

Milan Dvořák   z Gymnázia Jihlava. Třídním učitelem třídy byl Mgr. Michal Šimek. V této třídě se 
většina  studentů  řádně  ke  zkoušce  připravila,  21  z nich  prospělo  s vyznamenáním a  7  studentů 
prospělo.  Dvě  studentky  neprospěly  z jednoho  předmětu  a  opravnou  maturitní  zkoušku  složily 
úspěšně  v září  2011.  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 a uměleckořemeslných oborů skládalo maturitní zkoušku  celkem 
30 studentů s rozdílnými výsledky. Ne všichni studenti přistupovali k plnění povinností zodpovědně, 
5 nebylo k maturitní zkoušce připuštěno a maturitní zkoušku konalo v  náhradním  termínu   v září 
2011,  někteří neuspěli přímo u zkoušky a museli konat část maturitní zkoušky v opravném termínu 
v září  2011.  7  studentů  nevykonalo  úspěšně  maturitní  zkoušku  ani  ve  druhém  termínu.  Přes 
dosažené výsledky se většina studentů přihlásila ke studiu VŠ nebo VOŠ. Tento stav je částečně 
zapříčiněn  i  stagnujícími  výsledky    podniků  a  firem  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  Ing. Marie Boumová a Mgr. Jan Krajíček .
Předsedy maturitních komisí byli  Ing. Marcela Pánková a Mgr. Otakar Novák  ze SPŠ keramické v 
Bechyni.
Příprava i průběh zkoušek byl hodnocen kladně.

Potřetí od zahájení výuky oboru maturovala třída dálkového studia studijního oboru Podnikání se 
zaměřením na provoz pohřební služby. 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 tři studentky musely konat opravnou zkoušku  v září 2011, 
všechny úspěšně.  Maturující  třída v tomto oboru  potvrdila  očekávání týkající  se vysoké úrovně 
přípravy studentů i jejich výsledků.



Předsedkyní  maturitní  komise  byla  Mgr.  Libuše  Trpišovská  z VOŠ  Ledeč  n.  S..  Komise  byla 
s přípravou i průběhem zkoušek spokojena.

Hodnocení ZZ za školní rok 2010/11

Ve školním roce  2010/11  zahájilo  studium ve  třetím ročníku  24 žáků.  1  žák   nastoupil  do 
učebního oboru sklář, 3 do učebního oboru brusič skla, 9 do oboru malíř skla,  7 žáků do učebního 
oboru  kameník,  1  žák  do oboru  umělecký  kovář  a  3  žáci  do  oboru  umělecký  keramik.  4  žáci 
absolvovali ve třídě jednoleté pomaturitní studium. 2 žákyně přerušily studium, v průběhu školního 
roku přistoupili  do třídy žáci  ze studijních oborů, kteří  si netroufli  konat novou státní  maturitu.  
V závěru  školního roku postoupili   k   ZZ 1 sklář,  2   brusiči,   8  malířek  skla,  10 kameníků,  9 
keramiček a 1 kovář. 
Závěrečné zkoušky proběhly ve dnech 23.5. – písemná část, 24.5. – 14.6. -  praktická část a 21.6. - 
ústní část. Předsedou  zkušební komise byl  Ing. Jan Hloušek ze SPŠ stavební v Havlíčkově Brodě. 

Písemnou  část  absolvovalo  všichni  žáci,  kteří  úspěšně  dokončili  třetí  ročník.  Praktická  část 
proběhla v  dílnách školy. Žáci úspěšně splnili požadavky na praktickou část pod dohledem učitelů 
OV a členů zkušební komise. Ústní část dne 21.6. absolvovalo   úspěšně    27 žáků.

V opravném termínu 21.9.2011 vykonali úspěšně ZZ 3   žáci.
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
sklář 1 0

brusič skla 2 2
malíř skla 8 8
kameník 10 0

umělecký keramik 8 8
umělecký kovář 1 0

celkem 30 18



Hodnocení absolutoria 

za školní rok 2010/2011

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  14  studentů,  kteří  vykonali 
absolutorium v červnu 2011, resp.  září 2011.

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. a Ing. S. Bárta, technolog firmy Bohemia 
Crystalight. Komise hodnotila přípravu a průběh absolutoria kladně.



Harmonogram škol. roku  2010/11

Přijímací řízení do SŠ talentová zkouška   3.1.2011 + 4.1.2011
I.kolo      26.+27.4.2010

Přihlášky do VOŠ I.kolo      20.5.2011 II.kolo     31.7.2011
Den otevřených dveří 21.10.2010

Maturita IV.G volno 2.-6.5.2011
ústní 9.-13.5.2011

  
IV.V praktická 18.-29.4.2011

volno 9.-13.5.2011   
ústní 16.-20.5.2011  

IV.S praktická 27.-29.4.2011
volno 2.-6.5.2011

ústní 9.-13.5.2011
 
III.DS ústní 2.-6.5.2011

Testy státní části: všechny třídy 30.5. - 7.6.2011

ZZ III.A písemná 23.5.2011
praktická 24.5.-14.6.2011
volno 15.-20.6.2011   
ústní       21.6.2011

letní sportovní kurz III.G, III.V, III.S červen 2011  

výtvarný kurz II.V září 2010

opravné maturitní zkoušky 23.9.2010 praktická 6.-17.9.2010
opravné ZZ 22.9.2010 písemná 3.9.10, praktická 6.-17.9.2010
opravné absolutorium 22.9.2010

Výuka ve VOŠ
Období: zimní výuka 1.9.2010 –31.12.2010



hodnocení 3.1.2011 – 21.1.2011
rezerva 24.1.2011 – 28.1.2011

III.ročník
letní výuka 31.1.2011 – 2.6.2011 31.1.- 6.5.2011

hodnocení 3.6.2011 – 23.6.2011 9.5.-27.5.2011
rezerva 24.6.2011 – 30.6.2011 30.5.- 3.6.2011

praxe II. ročníku 29.11.2010 – 31.12.2010
16.5. - 27.5.2011

praxe III.ročníku 29.11.2010 – 31.12.2010
31.1. – 25.2.2011

Absolutorium: volno 6.6. – 10.6.2011
zkouška 13.+14.6.2011

Klauzurní práce ve třídách I.V
II.V 13.12.+20.12.2010
III.V 13.12.+20.12.2010, 10.1.2011
IV.V 13.12.+20.12.2010, 10.1.2011

Zkoušky za pololetí v dálkovém a externím studiu ukončit vždy do 20.1. resp. 20.6. školního roku.

Termíny konání pedagogické rady: 1. 11.11.
2. 26.1.
3. 14.4.
4. 27.6.

Termíny prázdnin: 27. + 29.10.
23. - 31.12.

4.2.
21. - 25.2.
21. + 22.4.

Dny ředitelského volna: 27.9.
18.+19.11.



i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

Ve školním roce 2010/11 byla provedena inspekční činnost ČŠI











j) Výroční zpráva o činnosti – školní rok 2010/2011
dle § 7, zákona č. 561/2004 Sb.



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 

  
 
Všechny základní úkoly školy byly v roce 2010 zabezpečeny. Podařilo se otevřít  již  
2. ročník nového oboru VOŠ – Řízení výroby zpracování kamene. Škola  již šestým rokem 
vyučuje bakalářský obor Konzervování a restaurování uměleckořemeslných předmětů 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. Škola se také zúčastnila několika 
celostátních a mezinárodních veletrhů a soutěží, kde získala několik ocenění. Dále jsme 
organizovali několik prestižních výstav – zámek Dobříš, Horácká galerie Jihlava, vystavovali 
jsme v Humpolci a v Čáslavi. Organizovali jsme dvě kamenosochařská sympozia – v Čáslavi 
a na zámku Zbraslavice. V říjnu proběhl již pátý ročník výstavy 
Sklo-kámen-keramika. 
 
 
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. 





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

Všechny základní úkoly školy byly v roce 2010 zabezpečeny. Podařilo se otevřít  již 
3. ročník nového oboru VOŠ – Řízení výroby zpracování kamene. Škola  již sedmým 
rokem vyučuje bakalářský obor Konzervování a restaurování uměleckořemeslných 
předmětů ve spolupráci s VŠCHT Praha.
 
Škola investovala ze svého rozpočtu nemalé prostředky do oprav a údržby svých dvou 
rozsáhlých areálů.Byly vybudovány nové  třídy a kabinety pro 6 přesunutých tříd z ČZA 
Humpolec. Dále byly moderně dovybaveny dílny pro výuku uměleckých kovářů, truhlářů 
a zlatníků.  

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. Škola se také zúčastnila několika 
celostátních a mezinárodních veletrhů a soutěží, kde získala několik ocenění. Také jsme 
restaurovali několik památek v regionu – např. sochy na mostě v Úsobí a zhotovili 
několik soch pro města Čáslav a Bystřice nad Pernštejnem. Naši kameníci zhotovili kašnu 
za zámek Zbraslavice. Škola se zúčastnila kovářského sympozia na hradě Helfštýn a 
mezinárodní výstavy v Kladně.
Naši žáci se zúčastnili sympozia „Mladí sochaři Zlaté uličce“ v Míčovně Pražského 
hradu, jeden z nich převzal za své dílo ocenění z rukou Livie Klausové.

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 2011 hospodařila škola s dotacemi následně členěnými:
 UZ 33353 – přímé náklady  hrazené ze SR – celkem  26 301 000 Kč.
 Z toho: platy                           19 084 000 Kč
              OON                               200 000 Kč
             odvody                          6  557 000 Kč
              FKSP                                190 000 Kč
             přímé ONIV                      270 000 Kč

UZ 33015 –  Rozvojový program „Hustota a specifika“ – 1 721 000 Kč
    Z toho:   platy                             1  274  000 Kč
                  odvody                              447  000 Kč

UZ 33027 –„ Posílení platů pedagogů s VŠ vzděláním“ – 833 000 Kč
     Z toho:  platy                                  617 000 Kč
                   odvody                              216 000 Kč

UZ 33032 – kompenzace výdajů na maturity – 10 200 Kč

Příspěvek na provoz činil v roce 2011  9 776 000 Kč. Usnesením Rady Kraje  byl 
příspěvek na provoz navýšen o částku  13 500 -  odměny  na zajištění prezentace kraje 
Vysočina  a jeho škol na výstavě Mladý tvorca 2011 v Nitře.

Příjem z prodeje majetku odvedený na účet kraje činil v roce 2011  60 000  Kč.

Dotace – UZ 00166 – Zvýšení bezpečnosti ICT a zálohování dat byla naší škole přidělena
Ve výši 100 000 Kč.

Celková výše přidělených dotací v roce 2011  byla  38 814 700 Kč. Částka byla 
vyčerpána v plné výši. 

2. Hospodářský výsledek

V rámci hlavní činnosti byl k 31. 12. 2011 vykázán zlepšený hospodářský výsledek 
v Rozvaze a Výkazu zisku a ztrát ve výši   1 826,77 Kč. 
V doplňkové činnosti  289 001,48 před zdaněním, 249 868,48 po zdanění.
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V doplňkové činnosti byl zlepšený hospodářský výsledek způsoben tržbami zejména za 
pronájem školní sklářské huti.
Pro finanční rozdělení do fondů je za hlavní i hospodářskou činnost zlepšený HV ve výši
 251 448,25  Kč.
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů:
Rezervní fond  151 448,25  Kč, fond odměn  100 000  Kč.

3. Náklady a výnosy k 31.12.2011

Hlavní činnost
Náklady
Spotřeba materiálu         7 086 350,67 
Spotřeba energie          3 997 128,39
Opravy a udržování             701 036,00

Cestovné               78 727,00 
Náklady na reprezentaci    25 705,30
Služby                      1 532 763,02
Mzdy       22  223 851,00
v tom obsažené: OON              200 000,00 
          výuka studentů VŠCHT-ost. zdroje                          655 481,00
          produktivní práce učňů                                                  275 250,00 
Odvody                      7  295 682,00 
Příspěvek do FKSP               211 686,00 
Zák.poj.odpovědnosti za škodu při prac.úrazu                 84 683,00
Ostatní soc. náklady              154 968,96
Platba DPH              300 236,01
Ostatní náklady               284 568,21
Odpisy           1 768 429,00

----------------------------

Celkem náklady         45 745 814,56

Výnosy
Tržby za prodej vlastních výrobků       1 894 818,00
Tržby za prodej služeb       3 776 093,02 
/strava a ubytování žáků,strava zaměstnanců,       
Ubytování žáků                               
Ostatní tržby/       
Změna stavu zásob polotovarů             -56 559,00
Aktivace materiálu            799 181,00
Úroky,kurzové zisky                               1 559,56
Čerpání fondů             352 218,00
Ostatní výnosy              165 630,75 
Dotace na přímé náklady         26 301 000,00
Dotace na st.maturitu                                                 10 200,00
Dotace na specif.uč.obory /huť/                                            1 721 000,00
Dotace na posílení platů peda s VŠ                                           833 000,00
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Dotace na provozní náklady          9 776 000,00
Dotace kraje na zajištění
prezentace kraje                                                                        13 500,00  
Dotace za prodej majetku                                                          60 000,00 
Dotace ICT                                                                              100 000,00
                                                                                                                                 
Celkem výnosy                                             45  747 641,33    

4. Doplňková činnost a další mimorozpočtové zdroje

Doplňková činnost školy je v souladu se zákonem důsledně oddělena od hlavní činnosti. 
V roce 2011 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 nemovitostí a nebytových prostor.
Hospodářské výsledky jednotlivých činností :
Doplňková činnost koupě zboží za účelem jejích dalšího prodeje- kantýna vykazuje HV 
za rok 2011  ve výši  19 977,83 Kč. Hostinská činnost – stravování cizích strávníků – HV 
ve výši  632,99  Kč.  Ubytovací služby-HV ve výši 67 356,82  Kč.
Pronájem školní hutě  v roce 2011 vykázal HV ve výši  180476,51 Kč , středisko výroby 
skla vykázalo HV ve výši  490  Kč  a  pronájmy ostatní  19 797,33  Kč.

Doplňková  činnost vykázala v roce 2011  celkový zisk  ve výši  289 001,48  Kč.
Náklady činily v roce 2011  9 774 009,53  Kč, výnosy  10 063 011,01  Kč.

Náklady
Spotřeba materiálu          3 361 996,44
Spotřeba energie           2 955 214,21
Prodané zboží   457 252,15
Opravy     76 003,28
Služby   334 634,60
Mzdy            1 093 477,00
OPPP                                                   149 812,00             
Odvody    409 235,00
Příspěvek do FKSP      10 933,00
Zák. poj.odpovědnosti při prac. úrazu        5 142,00
Ostatní sociální náklady                                   752,50
Silniční daň        3 600,-
Platba DPH   395 191,27
Ostatní náklady     33  538,08
Odpisy     487 228,00

------------------------------

Celkem náklady           9 774 009,53
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Výnosy
 
Tržby za prodané služby 8 518 332,90
Výnosy z pronájmu                                                       989 574,27
Prodané zboží    553 813,84
Změna stavu zásob         1 290,00

    ---------------------------

Celkem výnosy            10 063 011,01
       

5. Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

  Neinvestiční mimorozpočtové zdroje tvoří v roce 2011
  vyplacené odměny za produktivní práci učňů ve výši  275 250  Kč - kryto z vlastních 

zdrojů.
Platy učitelů  za výuku studentů VŠCHT Praha ve výši 655 481   Kč.
     

6. Investiční činnost – čerpání IF
V roce 2011  byl čerpán investiční fond na :                                
l)  Pořízení movitého majetku
         - nákup užitkového automobilu                                               459 579,00 Kč
         - formátovací pila truhlárna                                                      134 394,17Kč
         - pneumatický točák huť                                                              63 300,00Kč
         - vybavení zlatnické dílny                                                            96 000,00Kč
 
2) Technické zhodnocení budovy 
        - zasklení venkovního prostoru pod jídelnou                            346 700,21 Kč
        - stavební úpravy design                                                              36 429,00Kč
        - přestavba pokojů na učebny                                                    195 606,00 Kč
        - přestavba skladů                                                                       108 981,40 Kč
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3) Oprava
       - oprava komínů a omítek Lipnice                                                 106 506,00 Kč
       - oprava rozvodů vody                                                                   174 476,00 Kč
       - úprava přízemí DM – bourání příček                                             21 236,00 Kč  

 
     

7. Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů

Účet 411 - fond odměn, 413 -  rezervní fond  ze zlepšeného hosp.výsledku,
414 – rezervní fond z ostatních titulů a 416 -  investiční fond  jsou k 31. 12. 2011
plně kryty  finančními prostředky na účtu 241
Účet 412 – FKSP
Nekryto k 31. 12. 2011  je 126 000 Kč.
Rozdíl tvoří nesplacené půjčky, příspěvek na obědy zaměstnanců za měsíc prosinec, 
úrok 12/2011  a tvorba FKSP za měsíc prosinec 2011. Tento rozdíl kromě nesplacených 
půjček byl vyrovnán na BÚ v měsíci lednu 2012.

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. 2011.
Zásoby ve skladech, DDHM a DHM, DNHM  k 31. 12. 2011.
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 2011. 
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. Tabulková část

Součástí ekonomické části výroční zprávy o hospodaření Akademie - VOŠ, Gymnázia a 
Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou jsou účetní výkazy: 
Rozvaha k 31. 12. 2011
Výsledovka k 31. 12. 2011
Příloha příspěvkových organizací k 31. 12. 2011
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