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školní rok 2011/2012

Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a 
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Výroční zpráva o činnosti – školní rok 2011/2012
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. Jan Tourek – starosta města Světlá nad Sázavou
- Ing. Libor Joukl – náměstek hejtmana Kraje Vysočina
- Ing. Lenka Arnotová – místostarostka  města Světlá nad Sázavou
- Ing. Květa Svitáková – ped. pracovník, předsedkyně školské rady
- Miroslav Sklenář – ped. pracovník
- Jiří Doležal – ped. pracovník
- Tomáš Charvát – rodič
- Jana Čechová - rodič
- Eva Šanderová – zletilá  studentka

Schůze ve škol. roce 2011/2012

- 17.  října 2011 1)

- 6. února 2012 2)

Zkrácené záznamy jednání:

- 1)  ředitel přítomné seznámil s výsledkem hospodaření a s plánem 
na příští rok; s počtem studentů pro školní rok 2010/2011 a s novými 
pedagogy;  s výroční  zprávou  pro  školní  rok  2010/2011,  ta  ji 
jednohlasně schválila
- 2)   v úvodu ředitel školy seznámil přítomné s výsledky hospodaření 
za  rok  2011  a  s plánem investic  na  rok  2012,  dále  o  počtu  žáků 
v jednotlivých  oborech  a  o  konaných  lednových  talentových 
zkouškách.
- byla schválena zpráva o činnosti za rok 2011



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  ruského  jazyka  zájemcům  nabízí  formou 
nepovinného předmětu  latinský, italský jazyk a španělský 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 se 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 i výtvarné zpracování kovů, bytový a zahradní architekt. 
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.
Dalším odloučeným pracovištěm je areál světelského zámku,  kde má škola 
výtvarné ateliéry, výstavní prostory, truhlárnu a ateliér zpracování kovů.
Po předpokládaném, prodeji zámku a ubytovací části lipnického areálu, Kraj 
pro školu zakoupí a zrekonstruuje budovu DM 3, kam přesuneme všechny 
ateliéry.



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
75-41-M/01   Sociální činnost
82-51-L/01  Uměleckořemeslné zpracování 
kovů
82-51-L/02  Uměleckořemeslné zpr.  dřeva
82-51-L/04  Uměleckořemeslné zpr.  kamene 
a keramiky

82-51-L/05  Uměleckořemeslné zpracování  
skla
82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a 
drahých kamenů
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 (denní, 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 27

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

626

Celkový počet zaměstnanců 115
Z toho pedagogických pracovníků 67 

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



c) Přehled pracovníků školy 

 Jméno a přijímení vzdělání praxe úvazek



    

Doležalová Irena USO 22 0,3

Chládová Jana SOU 33 1

Kubíčková Jaroslava USO 9 1

Pavelková Ivana USO 18 1

Krepčíková Libuše UO 32 1

Pospíšil Tomáš DiS. VOV 2 1

Vosyková Zdena VOB 34 0,2

ZAK -  základní
SO -  střední odborné
UO -  učební obor

Vychovatelé vzdělání praxe úvazek

    

Charvátová Lenka DiS. VOV,DPS 9 1

Kubíčková Jana USO,DPS 10 1

Nováková Ladislava USO,DPS 35 0,5

Popr Miroslav USO,DPS 27 1

Poprová Ludmila USO,DPS 34 1

Pospíšilová Věra DiS. VOV,DPS 2 1

Sklenář Miroslav USO,DPS 26 1

Vodička Jaromír USO,DPS 19 1

Mistři odborného 
výcviku vzdělání praxe úvazek

    

Bártová Magda Mgr. VS 2 0,5

Buchtová Marcela Bc. VS,DPS 10 1

Doležal Jiří USO,DPS 32 1

Dundáček Ivo USO 0 0,5
Choisnel Sylvie Suzonne 
akad.soch. VS 25 0,3

Jírovcová Eva USO 23 0,6

Kadlec Jaroslav DiS. VOV,DPS 6 1

Kočí Martina US,DPS 7 1

Kubíček Jiří USO,DPS 7 1

Pavlíková Petra USO,DPS 4 0,9

Procházková Věra US,DPS 19 0,9

Rázl Milan USO 25 1

Roháček Martin USO,DPS 2 1

Říha Zbyněk UO 0 0,9
Sorokáč Laislav 
akad.soch. VS 25 0,4

Tomešek Jan akad.soch. VS 18 0,2



Učitelé

Příjmení a jméno, titul Aprobace Praxe

Počet 
hodin/ 
úvazek  

Ve školním 
roce 
2011/2012  

     vyučuje  

     aprobovaně neaprobovaně

Vodička Jindřich Ing. Che-Bi 31 2 1 2  

Loudát Zdeněk Mgr. marketing 34 6 1   

Čech Stanislav  Mgr. Ma-Fy 34 7 1   

Šimek Michal Mgr. Ze 12 10 1 7 3

Adamcová Marie Mgr. Odb.př.-Aj 38 11 0,524   

Bencová Bohdana Mgr. NJ-Dě 15 21 1   

Bernadová Eva Mgr. Bi-Ma 19 21 1 21  

Boumová Marie Ing. Odb.př. 29 21 1   

Brzoňová Andrea Ing. Odb.př. 10 21 1   

Černá Veronika MgA. výtv.umění 2 7,56 0,36   

Černá Veronika MgA. výtv.umění 2 16D 0,64   

Černoch Václav výt.zpr.ker. 36 2,00 0,095   

Černoch Václav výt.zpr.ker. 36 14,5D 0,58   

Dušek František MgA. výt.umění 8 8 0,381   

Fridrichová Monika  1 8D 0,32  8

Hošek Michal Ing. přírod.před. 13 24,5 1   

Hůlová Dana Ing. Odb.př. 17 21 1 9 12

Choisnel Sylvie ak.soch. výtv.umění 25 10 0,476   

Choisnel Sylvie ak.soch. výtv.umění 25 4D 0,16   

Jindra Jan kamen.výr. 18 16 0,762  16

Jírovec Aleš MgA. Odb.př. 6 8 0,381   

Jírovec Miloš model.skla 28 22D 0,88   

Karlová Veronika Mgr. Bi-RV 8 4 0,19   

Klimošová Martina MgA. výt.umění 11 8D 0,32   

Krajíček Milan MgA. Odb.př. 10 21,3 1   

Krajíček Jan Mgr. TV a sport 8 22 1   

Kubín Martin Ing. inž.inform. 11 17 1   

Kubíček Miroslav Odb.př. 34 16 0,762  16

Kubištová Lenka Ing. Odb.př. 23 21 1   

     



    

Příjmení a jméno, titul Aprobace Praxe

Počet 
hodin/ 
úvazek  

Ve 
školním 
roce 
2011/2012 
vyučuje   

Lacinová Jana Mgr. soc.a zdr.př. 26 22 1    

Majorová Marie Ing. Che 41 3 0,143    

Málková Veronika Mgr. Ma-SV 2 5 0,238    

Michková Jana PhDr. Čj-D-VV 27 18 0,857    

Mráček Jiří Mgr. Fy-Ma 23 25 1 19 6  

Myslivcová Jana PhDr. Čj-D 26 5 0,238    

Neugebauerová Jana Mgr. Aj-Děj. 12 24 1   vých.por.

Novotný Jaroslav Ing. tech.silikátů 24 22,5 1    

Pajerová Michaela Aj-Děj. 1 21 1    
Pavlíková Miroslava 
Mgr.UK Praha ČJ 27 21 1    

Pekárková Petra Mgr. Nj.,literatura 15 22 1    

Pešek Jaroslav Mgr. Ma-PV 34 13 0,619    

Pertlová Valeriya Ing. aut.v dopravě 5 23 1    

Pláteníková Ludmila Mgr. TV 35 8 0,381    

Pinkasová Lenka Ing. Odb.př.ek. 22 19 1   vých.por.

Poříz Leoš Mgr. Ze-Bi 12 22,5 1 15,5 7  

Ratajová Alena Mgr. Čj-Vv 17 11 0,524    

Ratajová Alena Mgr. Čj-Vv 17 11,5D 0,46    

Rezler Ondřej Mgr. Odb.př. 6 21,33 1    

Rezlerová Lucie Mgr. Odb.př. 6 14,28 0,68    

Rezlerová Lucie Mgr. Odb.př. 6 8D 0,32    

Roháčková Tereza Mgr. Rod.výchova. 4 21 1    

Saska Josef akad.mal. mal-grafika 36 4 0,191    

Sečka Jan akad.soch. tvar.strojů 35 11 0,524    

Slavíček Andrej Ing. Ekon.a říz .výr. 25 23 1 20 3  

Svitáková Květa Ing. Nj 34 20 0,953 16 4  

Šafránek františek Mgr. Čj-Dě 27 4 0,19    

Šindelář Josef Ing. Odb.př. 36 22 1    

Šmídová Zdenka Ing. Odb.př. 28 18 1   vých.por.

Švarcová Jaroslava ak.mal Skl.výtvar. 29 4 0,19    

      

     

Příjmení a jméno, titul Aprobace Praxe

Počet 
hodin/ 
úvazek  

Ve školním 
roce 
2011/2012 
vyučuje  

Švolba Petr BcA. sochařství 0 4D 0,16   

Švolba Petr BcA. sochařství 0 3 0,143   

Točíková Renata Ing. Zeměděl. 22 21,5 1   

Tomešek Jan tvar.už.př. 18 8 0,381   

Tomešek Jan tvar.už.př. 18 8D 0,32   

Vampola Petr Čj-F 6 21 1 18 3

Veselý Jiří Mgr. Odb.př. 43 7 0,333   

Zadinová Lenka Mgr. Čj-D-Fj 31 22 1   

Zajíčková Marcela Ing. Odb.př. 25 22 1 20 2

Zelená Jitka Odb.př.-AJ 11 11 0,524  11





Příjmení a jméno,titul vzdělání praxe úvazek

Časarová Marie USO 25 0,688
Dlouhý Boleslav UO 34 0,5
Doležalová Irena USO 22 0,7
Kábrt Jiří USO 20 1
Karlíková Alena USO 34 1
Kotěrová Helena USO 27 1
Kratochvílová Lenka USO 20 1
Kučera Miroslav USO 36 0,5
Medová Marie USO 21 1
Muchová Jana USO 32 1
Smržová Vlasta USO 40 1
Tvrdíková Lenka USO 26 1
Čapková Marie USO 28 1
Dejmalová Dana VOB 34 1
Fikarová Hana USO 12 1
Musilová Zdenka USO 27 1
Pecen Luboš USO 12 1
Satrapová Vlasta VOB 35 1
Tylichová Gabriela OU 17 0,75
Veselá Hana VOB 38 1
Vosyková Zdena VOB 34 0,8
Březina Petr VOB 27 1
Špalek Josef UO 30 1
Duben Zdeněk VOB 40 1
Jonáš Karel UO 33 0,5
Kočí Leona VOB 25 1
Lankaš Petr VOB 4 0,5
Dajčová Blažena ZAK 42 1
Formanová  Helena VOB 31 0,875
Fraňková Miloslava ZAK 39 0,875
Kordinová Božena ZAK 20 1
Pátková Ilona USO 11 0,638
Rejnková Zdeňka VOB 38 1



Přesčasové hodiny
školní rok 2011/12

od 1.2.2012

jméno
počet 

přesčasových 
hodin

třída předmět termín

Bernadová 1 IV.G Ma Pá 2

Černá 2,5

Hošek 3,5 II.P

I.A

ZPV
IKT
Te

Út1
Po8,9
Li po2

Krajíček M. 0,3 VŠ

Krajíček J. 1 I.VOS TV Su st7, čt7

Lacinová 1 IV.E SoP Pá3

Mráček 4 II.P Ma Po 2,5
St5
Pá1

Neugebauerová 3 IV.V AJ Su út 3,6
St 4,5
Čt 2,6

Novotný 1,5 III.VOS OŘV Li po 2
Su út1, st 6

Pekárková 1 II.P NJ Čt8

Pertlová 2 IV.S
III.S

Ma
Ma

Su čt1,pá1
Li út6, pá2

Poříz 1,5 IV.V TV Su čt 8,9
Su Pá 4

Rezler 0,33 VŠ

Slavíček 2 VOS KoNJ Su po 7,čt4
Li st7,čt7

Šindelář 1 III.VOS CheSi Li po 6,
Su út1

Točíková 0,5 III.VOS TV li po 6

Zadinová 2 II.G ČJ Út3 , st3

Zajíčková 1 II.P Ek St 9



Složení metodických komisí  ve škol. roce 2011/12

Komise humanitních předmětů a cizích jazyků
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
předsedkyně  Mgr. L. Zadinová
členové  Dr. J. Michková, Ing. K. Svitáková, Mgr. M. Adamcová, 

                  Mgr. M. Šimek, Mgr. J. Krajíček, Mgr. B. Bencová, Ing. R. Točíková,
                  P.Vampola, Mgr. J.Neugebauerová,  Mgr. A. Ratajová, Mgr. M. Pajerová,

Ing. V. Pertlová, Mgr. L. Pláteníková,  Ing. A. Slavíček, Ing. D. Hůlová, 
Mgr. J. Mráček, Dr. J. Myslivcová, Ing. J. Novotný, Mgr. M. Pavlíková,
 Mgr. P. Pekárková, Mgr. L. Poříz, Mgr. T. Roháčková, Mgr. F. Šafránek,
 Ing. Z. Šmídová, Mgr. J. Veselý, Ing. J. Vodička, Ing. J. Zelená

Komise přírodovědných předmětů
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
předseda Mgr. E. Bernadová
členové   Ing. M. Majorová, Mgr. S. Čech, Ing. M. Kubín,Mgr. L. Poříz, Mgr. J. 
Pešek, 
Mgr. M. Šimek, Ing. V. Pertlová, Ing. J. Novotný, Mgr. V. Málková,
Mgr. J.Mráček, Ing. M. Hošek





Úvazky učitelů
Školní rok 2011/2012
Platnost od 1.2.2012

třída VŠ VOŠ G V S A DS celk.
Bencová III.G 9 12 21

Bernadová 22 22
Boumová I.S 6 12 3 21
Brzoňová I.E 21 21

Černá 10+16D 10+16D
Hošek 17,5 4 3 24,5
Hůlová 21 21
Jindra 6 5 5 16

Karlová 4 4
Kubištová II.E 21 21

Kubín III.VOS 2 11 4 17
Krajíček M. 9,3 12 21,3
Krajíček J. II.S,III.S 2 8 6 6 22
Lacinová III.E 22 22
Michková 8 4 6 18
Mráček I.Po 2 23 25

Neugebauerov 21 3 24
Novotný I.A,II.A 6 8,5 2 3 3 22,5
Pajerová 2 9 4 6 21

Pavlíková M. 21 21
Pekárková II.Po 22 22
Pertlová 13 7 3 23

Pinkasová I.VOS 16 3 19
Poříz IV.V 6,5 10 4 2 22,5

Ratajová II.V 5+11,5D 3 3 11+11,5D
Rezler III.V 1,33 16 4 21,33

Rezlerová I.V 13+8D 2 15+8D
Roháčková IV.E 21 21

Slavíček II.DS 4 14 2 3 23
Svitáková III.A 9 8 3 20
Šindelář IV.S 10 7 3 2 22
Šmídová 18 18
Točíková I.DS,III.DS 6 9 3 2 1,5 21,5
Vampola II.VOS 6 3 3 6 3 21
Zadinová II.G 16 2 4 22
Zajíčková 22 22

Zelená 11 11

Vodička 1 1 2
Šimek I.G 10 10
Čech 7 7

Loudát 5 1 6
Adamcová 5 3 3 11
Černoch 2 14,5D 2+14,5D
Dušek 8 8

Fridrichová 8D 8D
Choisnel 10+4D 10+4D

Jírovec A. 8 8
Jírovec st. 1,52 22D 1,52+22D
Klimošová 8D 8D
Majorová 1 2 3

Myslivcová 5 5
Pláteníková IV.G 4 2 2 8

Pešek 4 4 3 2 13



d) Údaje o přijímacím řízení 



Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013

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, Ing. Zdenka Šmídová

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné

Termíny přijímacího řízení: 23. dubna 2012  a 24. dubna 2012



Přihlášeno: 32 zájemců, z toho přijatých 20 uchazečů

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  1 žákyně přestoupila na jinou střední školu, jedna žákyně 
opakuje ročník.

Do 1. ročníku všeobecného čtyřletého gymnázia pro školní rok 2012/2013
celkem přijato: 20 žáků / zápisový lístek odevzdalo: 20 žáků

celkový počet žáků  k  30. 9. 2012 ve třídě   1. G:  20 žáků 
počet otevřených tříd:  1        
                      



Studijní obor: 75-41-M/01   Sociální činnost

Termíny přijímacího řízení: 23. dubna 2012  a 24. dubna 2012

Přihlášeno: 28 zájemců, z toho přijatých 22 uchazečů

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 22 žáků. 

Jedna žákyně opakuje ročník.

Do 1. ročníku oboru sociální činnost pro školní rok 2012/2013
celkem přijato: 22 žáků / zápisový lístek odevzdalo: 22 žáků

celkový počet žáků  k  30. 9. 2012 ve třídě   1. E:  23 žáků 
počet otevřených tříd:  1        
                      

Studijní obor: 64-41-L/524  Podnikání – denní forma
Počet přihlášených: 33 zájemců 

Výsledky přijímacího řízení: 
Ředitel školy rozhodl o přijetí všech 30 uchazečů. 

Do 1. ročníku dálkového studia pro školní rok 2012/2013
celkem přijato:           30 žáků   

celkový počet žáků k 30. 9. 12 ve třídě 1. P   30
počet otevřených tříd: 1

Do 1. ročníku oboru podnikání pro školní rok 2012/2013
celkem přijato: 30 žáků 



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  
- 82-41-M/06  Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů  

Počet přihlášených: 1. termín (9. ledna 2012 a 10. ledna 2012) 40       

Výsledky přijímacího řízení: 
Přijímací zkoušku* konalo 48 uchazečů,  uspěli všichni

v I. kole přijato 36 žáků 

Počet přihlášených: 2. termín dne (21. května  2012)    3

Výsledky přijímacího řízení: 
Přijímací zkoušku* konali 3 uchazeči.

ve II. kole přijati 3 žáci

Hodnocení talentových zkoušek pro studium ve školním roce 2012 - 2013

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 
2012/2013

celkem přijato:      39      žáků / zápisový lístek odevzdalo: 39 žáků

celkový počet žáků  k  30.9.12  ve třídě   1. V a 1. S:   39  žáků 

počet otevřených tříd: 2 
                           



Studijní obory SOŠUP – výtvarné a uměleckořemeslné práce:
- 82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla   
- 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky   
- 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů  
- 82-51-L/02   Uměleckořemeslné zpracování dřeva  

Počet přihlášených: 1. termín (9. ledna 2012 a 10. ledna 2012)  26          

Výsledky přijímacího řízení: 
Přijímací zkoušku* konalo 26 uchazečů, všichni uspěli.
 
v I. kole přijato 22  žáků 

Počet přihlášených: 2. termín dne (21. května 2012) 4

Výsledky přijímacího řízení: 
přijímací zkoušku* konali 4 zájemci, všichni  uspěli

ve II. kole přijati  4 žáci

Hodnocení talentových zkoušek pro studium ve školním roce 2012- 2013

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:        26 žáků / zápisový lístek odevzdalo:   20 žáků

celkový počet žáků k  30. 9. 2012  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 a skla  
- 82-51-H/01 Umělecký kovář, zámečník, pasíř  
- 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/03 Zlatník, klenotník  
-           53-41-H/01  Ošetřovatel

      Umělecký keramik,  Umělecký truhlář a řezbář, Umělecký kovář, Zlatník,      
klenotník

Počet přihlášených: 1. termín (9. ledna 2012 a 10. ledna 2012)  16         

Výsledky přijímacího řízení: 
Přijímací zkoušku  konalo 16 uchazečů, všichni uspěli.

v I. kole přijati 16 žáků 

Počet přihlášených:     2. termín dne (10. května  2012)                        5

Výsledky přijímacího řízení: 
přijímací zkoušku  konalo 5  zájemců, všichni uspěli.
ve II. kole přijati 5 žáci

Hodnocení talentových zkoušek pro studium ve školním roce 2012 - 2013

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 2012 a 23. dubna 2012) 41

přijato 41 žáků

Do 1. ročníku výtvarných a uměleckořemeslných prací pro školní rok 
2012/2013

celkem přijato:           41 žáků 

celkový počet žáků k  30.9.2012 ve třídě  1. A, 1. B:  62  žáků 
(3 žáci opakují ročník)

počet otevřených tříd: 2 



Studijní obor: 

     28-32-N/01 Řízení sklářské a keramické výroby
Počet přihlášených: 17 žáků 
Výsledky přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky se nekonaly. Ředitel školy rozhodl o přijetí všech 17 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 2012/2013
celkem přijato:           27 žáků,  3 žáci  ukončili studium v průběhu září

celkový počet žáků k 30. 9. 12 ve třídě 1. VOŠ   24
počet otevřených tříd: 1

Studijní obor: 64-41-L/524  Podnikání
Počet přihlášených: 35 zájemců 

Výsledky přijímacího řízení: 
Ředitel školy rozhodl o přijetí všech 34 uchazečů. 

Do 1. ročníku dálkového studia pro školní rok 2012/2013
celkem přijato:           34 žáků   

celkový počet žáků k 30. 9. 12 ve třídě 1. D   34
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 2012/2013
celkem přijato:           1 žák 
počet otevřených tříd: 1

celkový počet žáků  k 30. 9. 12 ve třídě 1. SP   1



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 2012/2013 zúčastnili 4 uchazeči, z toho uspěli 
v talentové zkoušce 4 studenti.
VŠCHT Praha rozhodla o přijetí 3 studentů.

V bakalářském programu Konzervování a restaurování skla a keramiky ve spolupráci 
s Vysokou  školou  chemicko-technologickou  v Praze  studovalo  ve  školním  roce 
2011/2012  v 1. ročníku 5 studentů, ve 2. ročníku 7 studentů, ve 3. ročníku 5 studentů a 
ve  4.  ročníku  4  studenti.  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 



Harmonogram škol. roku  2011/12

Přijímací řízení do SŠ talentová zkouška   9.1.2012 + 10.1.2012
I.kolo      25.4.2012

Přihlášky do VOŠ I.kolo      18.5.2012 II.kolo     31.7.2012
Den otevřených dveří 14.10.2011

Maturita testy společné části 2.5. – 14.5.2012

IV.V volno 10.-13.4.,30.4. konf. 4.4.
18 praktická 16.+27.4.

ústní 16.5. – 18.5.

IV.G volno 24. – 30.4. konf. 23.4.
18 ústní 16.5. – 18.5.

IV.S praktická 25.4. – 27.4. konf. 23.4.
33 volno 30.4., 15. - 18.5.

ústní 21.5. – 25.5.

IV.E praktická 24.+25.5. konf. 23.4.
30 volno 30.4., 15. - 18.5.

ústní 21.5. – 25.5.

II.P praktická 26.-27.4. konf. 23.4.
18+ volno 21. – 25.5.

ústní 28.5. – 31.5.

III.DS ústní 28.5. – 1.6. konf. 23.4.
22+

ZZ III.A písemná 23.5.2012
praktická 24.5.-14.6.2012
volno 15.-20.6.2012   
ústní       21.6.2012

letní sportovní kurz III.G, III.V, III.S červen 2012  

výtvarný kurz II.V září 2011

opravné maturitní zkoušky praktická 5.-16.9.2011
ústní  12. + 13.9.2011
písemná 19.-27.9.2011

opravné ZZ písemná 5.9.2011
                                                           praktická 6.-19.9.2011

ústní  21.9.2011

opravné absolutorium 21.9.2011



Výuka ve VOŠ
Období: zimní výuka 1.9.2011 –31.12.2011

hodnocení 2.1.2012 – 20.1.2012
rezerva 23.1.2012 – 27.1.2012

III.ročník
  letní výuka 30.1.2012 – 1.6.2012 30.1.- 4.5.2012

hodnocení 4.6.2012 – 22.6.2012 7.5.-25.5.2012
rezerva 25.6.2012 – 29.6.2012 28.5.- 1.6.2012

praxe II. ročníku 28.11.2011 – 31.12.2011
14.5. - 25.5.2012

praxe III.ročníku 28.11.2011 – 31.12.2011
6.2. – 2.3.2012

Absolutorium: volno 4.6. – 8.6.2012
zkouška 11.+12.6.2012

Klauzurní práce ve třídách I.V
II.V 13.12.+20.12.201
III.V 13.12.+20.12.201, 10.1.201
IV.V 13.12.+20.12.201, 10.1.201

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

Termíny konání pedagogické rady: 1. 15.11.2011
2. 25.1.2012
3. 11.4.2012
4. 25.6.2012

Termíny prázdnin: 26. + 27.10.2011
23.12. 2011 – 2.1.2012
3.2.1012
27.2. – 4.3.2012
5.4. + 6.4.2012

Dny ředitelského volna: 18.11.2011
30.4.2012

                                                           7.5.2012



Maturita
Náhradní termín podzimní 2012

IV.V1Kejlová AJ
 1Kučerová AJ
 1Ryszková AJ
 2Pánková E. AJ25%
 2Kováčová AJ+ú
 2Pavlásková PrCv

IV.  1kerHermanová AJ
 1kovKment AJ50%
 1kerMayerová Ma
 1kerPátková Ma50%
 1kerSatrapová AJ25%
 1malSoučková Ma
 1brusTejchmanová Ma
 1kerNováková AJ
 2kerJirková Ma, Te, ČJ
 2kamMandlová Ma
 2sklPospíšil ČJ,Ma50%
 2kamSmetanová AJ+AJú
 2malŠebková AJ
 2kerTichá Ma, ČJ
 2kerTěšínská Te
 2malPaštiková Te,PrCv
 2Šťastný ČJ

                II.P  1Casková             Ma
1Dopitová Ma
1Jiráček Ma
1Krupauerová Ma
1Zvolánek Ma
2Laube ČJ,AJ25%
2Šíma Ma
2Vacek ČJ+Úč
2Vojtěch Ma
2Sadílková Ma

              IV.E 1Beranová Ma
1Kafková Ma
1Machová NJ
1Málková Ma
1Petrlíková Ma
1Rysková NJ
1Smažíková NJ
1Zápotočný NJ
1Adamus Ma
1Stehnová Ma
2Hentschelová ČJú
2Roženská ČJ

           III.DS 2Pavlíček NJ, ČJ



Vyhodnocení Plánu výchovně vzdělávací práce
za školní rok 2011/12

Úsek teoretického vzdělávání 

Školní rok 2011/2012 přinesl pro školu zásadní přelom a  to spojení stávající školy 
s částí Zemědělské akademie Humpolec. Do školy přibylo 6 tříd a 12 nových učitelů. 
Kromě zavedeného oboru podnikání se začaly vyučovat nové obory z oblasti sociální 
péče. Po počáteční nervozitě se výuka stabilizovala a nové třídy i noví učitelé i žáci se 
v krátké době a úspěšně aklimatizovali na nové prostředí.  Spojení se třídami jiné školy 
tak  proběhlo  úspěšně  a  škola  ukazuje  možnosti  pro  další  spojování  škol  v jiných 
městech.

Ve školním roce probíhala výuka v dříve zavedených učebních a studijních oborech 
i  v oborech  nově  zaváděných  podle  ŠVP.  Pro  VOŠ byl  vyhodnocen  nový  studijní 
program Řízení výroby zpracování kamene jako pro žáky atraktivnější a umožňující 
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  design  interiéru.   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  většiny  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 
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, IV.E, II.P  a III.DS  na SOŠUP.  Úspěšně zkoušku vykonalo 111 studentů, 
20  studentů  má  možnost  zkoušku opakovat,  tj.  15,2  % žáků závěrečného  ročníku. 
Tento  velmi  dobrý  výsledek  svědčí  o  dobré  přípravě  studentů  i  o  pečlivé  práci 
učitelského sboru, který žáky ke složení zkoušky připravil. 

Závěrečnou zkoušku v učebním oboru  výrobce a zušlechťovatel  skla vykonal 1 
žák, výrobce a dekoratér skla a keramiky 4 žáci, umělecký keramik 2 žáci, umělecký 
kovář 6 žáků  a kameník 9 žáků,tj. celkem závěrečné zkoušky složilo  22 žáků. 

Absolutorium ve VOS složilo úspěšně 11 studentů. 
Učitelé  připravili  nový  model  maturitní  zkoušky  podle  instrukcí  CERMATu  a 

zkoušky úspěšně realizovali. V tomto školním roce byly připraveny ŠVP pro výuku ve 
studijních oborech, které vstoupily v platnost k 1.9.2012.



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, 
kovu, dřeva a jejich uměleckého zpracování  i dalších uměleckých oborů i  v oblasti 
sociální  péče.  Škola  se  cílevědomě  profiluje  jako  škola  s uměleckým  zaměřením 
v oblasti tvorby se sklem, kamenem, keramikou, dřevem 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. 
Učebna byla vybavovány novými lavicemi, v budovách  a třídách je prováděna běžná 
údržba.  Byly  plně  vybaveny   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. 



Hodnocení pedagogické práce na úseku Odborného výcviku ve školní 
roce 2011/12 na AKADEMII - VOŠ, Gymnáziu, SOŠUP , Světlá nad 

Sázavou.

Výuka odborného výcviku a odborné praxe  byla  prováděna v zavedených oborech 
tříletých i  čtyřletých.   Mimo stávajících oborů, jako je například 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  a 
umělecký  kovář.  Jsou  to  obory  jakým  je  umělecký  truhlář,  řezbářství  a  bytový 
architekt. 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 a v Místně 
odloučeném pracovišti v Lipnici nad Sázavou, kde probíhá výuka kamenický oborů a 
obor  kovářský.  Od  ledna  r.  2012  byl  naší  škole  převeden  zámek  ve  Světlé  nad 
Sázavou  .  Zde  vznikly  nové  prostory  pro  výuku  nových  oborů,  hlavně  ateliéry  a 
z budovy vedle zámku, bývalé kotelny se začal budovat kovářský ateliér.

Veškerá  příprava  žáků,  vyjma  oborů  uměleckoprůmyslových  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. Umělecké obory vytváří díla originální jako 
například kamenné plastiky, kašny, kopie výtvarných děl. Tyto díla jsou vytvářena na 
předem dohodnutou zakázku. Významnou skutečností  bylo  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 zhotovených plastik 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  další  maturanti  z uměleckořemeslných 
oborů,  prací  kamenosochařských  vytvořili  řadu  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 je vyžívána nová sádrařská dílna, modelárna, glazovací dílna, 
točírna. Tyto dílny byly doplněny o další zařízení, čímž jsou splněny podmínky pro 
plnohodnotnou výuku ve výše zmíněných keramických oborech. 

Truhlárna a díla designu, která je vytvořena z prostor truhlárny a skladů kuchyně tvoří 
dobré zázemí pro výuku těchto oborů. V dalších obdobích se plánuje nákup dalších 
strojů  pro  tyto  dílny.  Mimo  klasických  strojů  se  může  škola  pochlubit  i  novou 
formátovací  pilou  a  tzv.  vakuovým  lisem  na  tvarování  plastů  podle  zhotovených 
šablon.

V oborech  sklářských  a  keramických  jsou  výrobky  produktivní  činnosti  nabízeny 
v naší  školní  prodejně,  nebo  prodávány  při  různých  kulturních  akcích,  náborech, 
prodejních akcích organizovaných ve spolupráci některými státními institucemi.



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, dva začínající UOV 
započnou studium v září a dvě UOV mají vystudovanou vysokou školu se zaměření na 
UOV. 

Významnou  pedagogickou  aktivitou  školy,  zaměřenou  na  propagaci  a  prezentaci 
vyučovaných řemesel bude další celostátní oborová výstava Sklo, kámen a keramika 
s novým názvem Bienále 2012 Světlá nad Sázavou uspořádané v září 2012. Na tuto 
akci bylo vytvořeno mnoho výtvarných děl, jak studenty, tak učiteli  školy. Prezentace 
proběhne v Zámku Světlá nad Sázavou 
V roce  2011  a  2012  byla  provedena  výměna  oken  na  zbývající  straně  školy  a 
provedena  kompletní  rekonstrukce  střechy  na  této  budově.  Započatá  výstavba 
přístřešku u tělocvičny pro další sportovní využití našich žáků pokračuje ke konci a 
chystá se kolaudace.
Celkově hodnotíme pedagogické  výsledky na úseku odborného výcviku jako velmi 
dobré,  přesto  je  třeba  na  úseku přijmout  pro  školní  rok  2011/12 určitá  opatření  k 
dalšímu zlepšování  dosažených výsledků.  Velkým přínosem pro  úroveň odborného 
výcviku  je  činnost  vysokoškolských  pedagogů,  kteří  zajistili  potřebnou  úroveň 
v uměleckořemeslných  a  průmyslových  oborech.  Zájem  mistrů  o  další  vzdělávání 
v jejich profesi má výsledek dvou mistrů, kteří mají uzavřené vysokoškolské vzdělání. 
Dále si  prohlubují  vzdělávání  jazykové a  znalosti  v uživatelských programech pro 
práci na PC. 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.   



Školní rok 2011/112

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.



Variabilita studijní nabídky

                                  Školní rok 2011/2012

         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



Výuka cizích jazyků 2011/12

třída  počet žáků AJ NJ FJ RJ

I.G            21 21 12 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------II.G 15 15 8 7

III.G 22 22 10 12

IV.G 19 19 19

I.S 30 25 5

I.V 30 20 10

II.S 15 13 2

II.V 34 26 8

III.S 14 13 1

III.V 13 8     5

IV.S 31 19      5

IV.V 15             14      1

I.A 27 27

II.A 18 18

III.A 17 17

I.E 12 11      1

II.E 22 16      6

III.E 24 19      5

IV.E 31 17      14

I.P 28

II.P 18           5      13

I.VOŠ 40          40      40

II.VOŠ    15 15 15

III.VOS    15 15 15



I.DS    31 10 5                
16

II.DS    28 6 3     
19

III.DS    18                             6                     3     
9

I.F    12 9 3



Výuka ve třídě I.V

VPř Krajíček M./ Rezlerová/ Choisnel              7

PrC  Des            BA ateliéry/PD Rezlerová/Fridrichová  8
Mal            Jírovec M.  8
Ke                        Černoch  8
Ka                        Švolba v út / Choisnel v út  8

Výuka oborů ve třídách II.V, III.V, IV.V
II.V

keramika sklo design Restaurování
VPř

6
PrCv

8
VPř

6
PrCv

8
VPř

6
PrCv

8
VPř

6
PrCv

8
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Sudý 
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8
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8
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8
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III.V

keramika sklo design Restaurování
Na
8

PrCv
7

Na
10

PrCv
7

Na
8

PrCv
8

OK+Mo+R
e

3+4+2

PrC
v
11
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8
Duše
k

8
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A.

8
Sečka

8

Sudé
ponděl

í
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8
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7
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7 8
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11
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7
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Kováři III.V 
VPř 

Liché pondělí 8 hod Tomešek



Sudé pondělí  8 hod Tomešek
PrCv

Sudý čtvrtek 8 hod Tomešek
Sudý pátek 8 hod Tomešek

IV.V
keramika malba design Restaurování

Na
6

PrCv
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Na
8

PrCv
14

Na
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8
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8
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7
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8
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7
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)

7
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8
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7
(Pavlíková
)

7
JírovecM
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í

6
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8
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A

8
Sečka

            



Složení metodických komisí  ve škol. roce 2011/12

Komise humanitních předmětů a cizích jazyků
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
předsedkyně Mgr. L. Zadinová
členové         Dr. J. Michková, Ing. K. Svitáková, Mgr. M. Adamcová, 

          Mgr. M. Šimek, Mgr. J. Krajíček, Mgr. B. Bencová, Ing. R. Točíková,
          P.Vampola, Mgr. J.Neugebauerová,  Mgr. A. Ratajová, Mgr. M. Pajerová,

Ing. V. Pertlová, Mgr. L. Pláteníková,  Ing. A. Slavíček, Ing. D. Hůlová, 
Mgr. J. Mráček, Dr. J. Myslivcová, Ing. J. Novotný, Mgr. M. Pavlíková,
 Mgr. P. Pekárková, Mgr. L. Poříz, Mgr. T. Roháčková, Mgr. F. Šafránek,
 Ing. Z. Šmídová, Mgr. J. Veselý, Ing. J. Vodička, Ing. J. Zelená

Komise přírodovědných předmětů
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
předseda Mgr. E. Bernadová
členové   Ing. M. Majorová, Mgr. S. Čech, Ing. M. Kubín,Mgr. L. Poříz, Mgr. J. Pešek, Mgr. 

M. Šimek, Ing. V. Pertlová, Ing. J. Novotný, Mgr. V. Málková,
Mgr. J.Mráček, Ing. M. Hošek

Komise odborných předmětů
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
předseda  Ing. J. Šindelář
členové    Ing. M. Boumová, Ing. L. Pinkasová,  Mgr. J. Veselý, Mgr. A. Ratajová,   

Mgr. O. Rezler, Ing. J. Novotný,  Ing. A. Slavíček, Mgr. J. Pešek

Komise výtvarných předmětů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
předseda       MgA. M.Krajíček
členové         Ing. J. Vodička,  M. Kučera,  Mgr. Z. Loudát, ak. mal. J. Saska,

Dr. J. Michková,  Mgr. A. Ratajová, 
ak. soch. J. Sečka ,V. Černoch, S. Choisnell, Mgr. O. Rezler

Komise odborných předmětů sociální péče

Předsedkyně Mgr. J. Lacinová
Členové Ing. L. Kubištová, Ing. A. Brzoňová



Členové metodické komise humanitních předmětů, cizích jazyků a 
tělesné výchovy ve školním roce 2011/2012

Jméno

Mgr. Adamcová Marie
Mgr. Bencová Bohdana
Ing. Hůlová Dana
Mgr. Krajíček Jan
PhDr. Michková Jana
Mgr. Mráček Jiří
PhDr. Myslivcová Jana externí pracovník
Mgr. Neugebauerová Jana
Ing. Novotný Jaroslav
Mgr. Pajerová Michaela
Mgr. Pavlíková Miroslava
Mgr. Pekárková Petra
Ing. Pertlová Valerie
Mgr. Pláteníková Ludmila
Mgr. Poříz Leoš
Mgr. Ratajová Alena
Mgr. Roháčková Tereza
Ing. Slavíček Andrej
Ing. Svitáková Květa
Mgr. Šafránek František externí pracovník
Mgr. Šimek Michal
Ing. Šmídová Zdena
Ing. Točíková Renata
Vampola Petr
Mgr. Veselý Jiří
Ing. Vodička Jindřich
Mgr. Zadinová Lenka
Ing. Jitka Zelená



Třídní samospráva  2011/12

I.VOS Parízková Koubek

II.VOS Mašek Vejsada

III.VOS Součková Polívka

I.G Fričová Jůzlová

II.G Moravcová Tošková

III.G Brabcová Maděrová

IV.G Kolbábková Horní

I.V Gerhartová Navrkalová

II.V Málková Přibylová

III.V Černý Jeníčková

IV.V Kloknerová Pánková

I.S Chudobová Blažek

II.S Spěváková Řepková

III.S Ersová Pospíšil

IV.S Lacina Prášková

I.A Kemrová Šimek

II.A Rezková Hrochová

III.A Kalhotková Choutka

I.E Dobrozemská Vomelová

II.E Němcová Křípalová

III.E Šeniglová Pátková

IV.E Málková Červinka

I.P Petřík Křípal

II.P Šíma Voříšková



Seznam zkratek vyučovaných předmětů
VOŠ
AJ anglický jazyk 
NJ německý jazyk
KD komunikační dovednosti 
PN právní nauka
Úč účetnictví 
MM marketing a management
OPx Odborná praxe
 Ps psychologie
TeSV technologie sklářské výroby 
HP hospodářská politika EU
IT informační technologie 
KoAJ konverzace v anglickém jazyce
KoNJ konverzace v německém jazyce
 TeKV technologie keramické výroby
TV tělesná výchova 
ChS chemie silikátů
Na navrhování a design 
VýDo výrobní dokumentace
EE ekonomika a ekonomie
 OŘV organizace a řízení výroby
Te TZK technologie těžby a zpracování kamene

Gymnázium
ČJ český jazyk a literatura AJ anglický jazyk
NJ německý jazyk FJ francouzský jazyk
ZSV základy společenských věd Dě dějepis
Ma matematika Ze zeměpis
Fy fyzika 
Che chemie
Bi biologie 
IVT informatika a výpočetní technika
VV výtvarná výchova 
HV hudební výchova
TV tělesná výchova 
LaJ latinský jazyk
KoAJ konverzace v anglickém jazyce 
KoNJ konverzace v německém jazyce
KoFJ konverzace ve francouzském jazyce 
SeZSV seminář ze základů společenských věd
SeDě seminář z dějepisu 
Se IVTFy seminář z informatiky a výp.
techniky a fyziky
SeZe seminář ze zeměpisu 
SeMa seminář z matematiky
SeBiChe seminář z biologie a chemie
 SeČJ seminář z českého jazyka
INF informatika
SOŠUP
ČJ český jazyk a literatura 
AJ anglický jazyk
NJ německý jazyk 



ON občanská nauka
Ma matematika 
Fy fyzika
Che chemie
 ZE základy ekologie
TV tělesná výchova 
IKT informační a komunikační technologie
SZF strojnictví a základy fyziky
 Te technologie
VPř výtvarná příprava 
OK odborné kreslení
Mt materiály 
Str stroje a zařízení
SK stavební konstrukce
 VV výtvarná výchova
KVý keramická výroba 
STe speciální technologie
Ek ekonomika 
DU dějiny umění
Fo fotografování
 DVK dějiny výtvarné kultury
ZS zušlechťování skla
 Mal malba skla
TvS tvarování skla
 TeDo technologická dokumentace
SM sklářské materiály 
TK technické kreslení
Dě dějepis
 PrCv praktická cvičení
Pí písmo 
SS stavitelství a slohy
FiK figurální kreslení Na navrhování
PoG počítačová grafika 
OV odborný výcvik
KoAJ konverzace v anglickém jazyce 
Mo modelování
Ko konstrukce 
MoC modelování CAD
Re restaurování kamene 
TŘ truhlářství a řezbářství
UZK umělecké zámečnictví a kovářství
 ReTe realizační techniky
DeTe dekorační techniky
PED pedagogika 
ÚK ústní komunikace
PEČ pečovatelství
 ZN zdravotní nauka
SOP sociální politika 
SOZ sociální zabezpečení
SPE sociální péče 
POO péče o staré občany
VF veřejné finance 



AVT aplikovaná výpočetní technika
TAD technika administrativy 
ZTV zdravotní tělesná výchova
PEK písemná a elektronická komunikace 
TEV tělesná výchova
OVČ organizace volného času
SVS společenskovědní seminář
UčP učební praxe
DS
ZPV základy přírodních věd
EP ekonomika podniku
PEK písemná a elektronická komunikace
Pr právo
CHP chod podniku
TPP technický provoz pohřebnictví
OOP obsluha osobních počítačů
SP sklářský průmysl
SeON seminář z občanské nauky
SePs seminář z psychologie
SeBi seminář z biologie 
KoDo komunikativní dovednosti



Kroužky a zájmové útvary 2011/12

kroužek vedoucí termín

Psaní na počítači Pinkasová pá 7,00-7,40
Fúsing Krajíček M. út 14,15-17,45
Futsal Mráček út 19,00 – 20,00

Volejbal pondělí  Kubíčková pondělí 19:00 – 21:00
středa 19:00 – 21:00 

Sálová kopaná (futsal) Vodička úterý 19:15 – 21:00 
čtvrtek 19:30 – 21:00 

Florbal Vodička, Popr čtvrtek 18:15 – 19:30 
Aerobic Kubíčková úterý 18:00 – 19:15
Zumba středa 18:00 – 19:00 
Turistický Charvátová dle možnosti

Brusírna skla Jiří Doležal  každé úterý od 13.00. do 19.00.h
Huť  Jiří Kubíček  liché pondělí od 14.00 do 17.30.h
Malírna skla  Věra Procházková  sudé úterý od 13.00 do 17.30h

 Marcela Buchtová       lichý čtvrtek 12.00-17.30.h
Keramika Martina Kočí  sudé pondělí od13.00 do 17.30.h
                   Petra Pavlíková  lichý čtvrtek od 13.00 do 17.30.h
Truhlárna  Zbyněk Říha  sudý čtvrtek od 13.00 do 16.00.h
                                         liché úterý od 13.00 do 16.00.h
Vitráže  Miloš Jírovec  lichá středa od 13.00. do 17.00.h
Skleněné figurky  Gábina Mikešová  každá středa od 15.00 do 18.00h

 Jiří Kubíček  každé úterý od 16.00 do 19.00.h
Rytí skla            Eva Pospíšilová           sudé pondělí a liché úterý od

            15.00 do 18.00.h
Zlatnictví  Magda Bártová  sudé úterý od 13.00.h do 16.00.h



PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/12

 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



SEZNAM ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ EVIDOVANÝCH 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Stav k 1. 10. 2011

1. Andrová Kateřina II. S
2. Bárta Václav IV. S
3. Bednář Drahoslav III. G
4. Bednář Marek II. V
5. Brychtová Barbora II. V
6. Cihlář Pavel I. A
7. Čermáková Magdaléna I. S
8. Černý Tomáš III. V
9. Denková Barbora III. VOS
10. Gerhartová Adéla I. V
11. Hájková Lenka II. A
12. Hošek Dominik II. S
13. Hrochová Veronika II. A
14. Kubíčková Kateřina II. V
15. Kuchová Monika II. V
16. Kutílek Jakub III. S
17. Machová Marie IV. S
18. Miksa Milan III. S
19. Omaszta Lukáš III.A
20. Pajank Jakub III. V
21. Paluska Martin III. V
22. Pánková Eliška IV. V
23. Pavel Martin II. VOŠ
24. Petrová Markéta III. V
25. Pospíchal Jakub III. S
26. Prášková Pavlína IV. S
27. Rezek Jaroslav II. A
28. Špindlerová Andrea IV. V
29. Šulc Jiří II. S
30. Vápeníková Veronika I. VOS
31. Vejsada Ondřej II. VOS
32. Vondrová Jana I. S

Materiály z pedagogicko-psychologických poraden jsou k dispozici u výchovných poradců a jsou 
důvěrné.
Vyučující daných tříd jsou povinni seznámit se s problémy uvedených žáků a respektovat 
doporučení poraden.
Poradci:
Mgr. Jana Neugebauerová – třídy gymnaziální
Ing. Lenka Pinkasová – třídy SOŠUP a VOŠ



g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 



Podklady pro výroční zprávu školní rok 2011/2012

Srpen 2011

- Zajištění montáže 6 kusů keramických tabulí (3 nové učebny, 2 učebny A, bývalá malá 
multi - IV. G) - 29.8. 2011. 

- 30.8.  2011  -  školení  předmětové  komise  zeměpisu  projektu  učíme  interaktivně 
Gymnázium Jihlava

Září 2011
- 5. 9. - 8. 9. úvodní adaptační kurz třídy I. G (komplexní zajištění programu)
- řešení  problematiky nefunkčního webu s  O.  Doktorem -  nouzová oprava  a  konzultace 

mobilem a mailem z Keni pátek a sobota 9. a 10. 9. 
- aktualizace www stránek gymnázia a Akademie
- školení pro tvůrce projektu Šablony do škol - středa 14.9. 2011
- návštěva francouzské delegace 15.9. - spoluúčast na přípravách
- 16.9. - návštěva partnerské školy LSG Letohrad, podpis dohody o spolupráci, přednáška o 

akci Izrael
- příprava studentské expedice Nízké Tatry 2011 - sestavení družstva, instruktáž
- konzultace s M. Peškem na téma projekt Šablony do škol - úterý 20.9.
- oslovení nových vyučujících jazyků - nabídka stáží v zahraničí v programu Comenius
- akce inline bruslení na cyklostezce Přibyslav -Sázava u Žďáru - komplexní zajištění akce 

27.9. 
- pravidelná aktualizace www stránek - články vlastní, vkládání článků kolegů (Bernadová, 

Zadinová)
- sepsání a publikování 3 propagačních článků pro říjnové číslo SZ
- řízení projektu Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina - řešení 

restíků vybraných kolegů

Říjen 2011
- realizace studentské expedice Nízké Tatry 2011 ve spolupráci s LSG Letohrad v termínu 

13. - 16. 11
- aktualizace www stránek gymnázia a Akademie
- příprava a zajištění LVVK pro studenty gymnázia v Říčkách, Orlické hory v únoru 2012 

(oslovení studentů, naplnění akce, spolupráce se ZŠ Lánecká
- řízení projektu Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina, příprava 

podkladů pro 7. monitorovací zprávu
- pravidelné pracovní schůzky s webmasterem O. Doktorem - většinou každou středu
- pomoc při sestavení závěrečné zprávy a vyúčtování stáže ve Vídni K. Svitákové 
- dvakrát pravidelná výuka Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení v 

Jihlavě (úterý 4. 10. a 18.10.)

Listopad 2011
- oslovení dvou různých dodavatelů 3D skenerů - příprava předváděcích akcí
- příprava náborové dne na gymnázium - spolupráce s H. Kotěrová, L. Zadinová,
      E. Bernadová, J. Neugebauerová - realizace 28.11. 2011
- příprava a realizace 5 kusů propagačních panelů na  chodbu gymnázia
- příprava  předvedení  3D  skenování  -  9.11.  2011  -  oslovení  firmy,  zajištění  účasti 

zaměstnanců
- aktualizace www stránek gymnázia a Akademie
- školení UNIV v Třešti 23. a 24. 11. s Ing. L. Pinkasovou



- příprava a nákup obkladů umyvadel do tříd I. G, II. G, kanceláře Šmídová-Pekárková a 
Zadinová-Michková, zajištění obkladačů

- namátková kontrola činnosti pracovníků domova mládeže v průběhu noční služby - dne 
9.11.

- třikrát  pravidelná  výuka Kvalifikačního studia pro ředitele  škol  a  školských zařízení  v 
Jihlavě (1. 11., 15. 11., 29. 11.)

Prosinec 2011
- 7.12. - realizace seznamovací akce s 3D skenerem firmy Artec
- pomoc při zpracování žádosti o grant Comenius do Anglie - Ing. J. Zelená
- konzultace doúčtování stáže Ing. K. Svitáková
- aktualizace www stránek gymnázia a Akademie
- vyplnění databáze Škola profil21 - stav a budoucnost ICT ve škole - nutné pro zpracování 

projektové žádosti o učebnu v programu Benefit 7 v rámci Šablon do škol
- založení školního profilu a rozpracování žádosti o grant na učebnu  počítačové grafiky v 

programu Benefit 7
- realizace společné akce s LSG Letohrad - výstup na Králický Sněžník (28. 12.2011)
- třikrát pravidelná výuka Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení v 

Jihlavě (6. 12., 13. 12., 20. 12.)

Leden 2012
- dokončení žádosti o grant Comenius s Ing. J. Zelenou
- zpracování dalších 5 panelů na chodbu gymnázia
- průběžná aktualizace novinek na www stránkách školy
- výuka Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení v Jihlavě (17.1.2012)

Únor 2012
- realizace LVVK Říčky pro studenty Gymnázia v termínu 4. - 11. 2. 2012
- průběžná aktualizace novinek na www stránkách školy
- účast na semináři projektu Vzdělávání ředitelů středních škol kraje Vysočina na téma 

Marketing a PR školy v Jihlavě 22.2.2012
- výuka Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení v Jihlavě (21.2.2012)
- dokončení tvorby VM v rámci projektu Nové metody..., kontrola odevzdání prací tvůrců 

VM

Březen 2012
- příprava podkladů pro projekt Přírodní zahrada, spolupráce se zahradní architektkou na 

vyhotovení projektové dokumentace
- zpracování žádosti o grant Přírodní zahrada z Fondu Vysočina
- sepsání závěrečné práce kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení na 

téma PR školy - vybrané metody se zaměřením na www prezentace
- průběžná aktualizace novinek na www stránkách školy
- výuka Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení v Jihlavě (6.3., 20.3. 

2012)
- účast v konkurzní komisi (pedagogický pracovník školy) na ředitele Akademie - VOŠ, 

Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou - 6.3.2012 - rozlepování obálek a kontrola přihlášek, 
19.3.2012 - vlastní konkurzní řízení

- administrativní řízení projektu Nové metody... - kontrola výkazů zúčastněných pracovníků, 
finálního stavu prací

- přípravná návštěva BAfu Heine (Lipsko SRN) - dohoda spolupráce pro výměnné stáže 
studentů oboru Sociální činnost (spolu s Ing. Z. Šmídová, Mgr. P. Pekárková, H. 
Kotěrová)



Duben 2012
- dokončení a odevzdání závěrečné práce kvalifikačního studia
- pomoc při finalizaci žádosti o grant Comenius na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků pro Ing. J. Zelenou (do RLC Bournemouth)
- zpracování žádosti o grant Comenius na další vzdělávání pedagogických pracovníků pro 

Mgr. P. Pekárkovou (DiD - deutsch institut Berlin)
- závěrečná konference projektu Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích Kraje 

Vysočina - Humpolec 4.4. 2012 - zajištění účasti studentů a pedagogů
- archivace všech prací (150) vytvořených na škole v rámci výše uvedeného projektu
- pomoc při přípravě prezentační techniky pro schůzku projektu UNIV 3 dne 13.4. 
- příprava podkladů (zadávací dokumentace) pro výběrové řízení na pořízení 3D skeneru - 

zaslání dokumentace možným dodavatelským firmám
- průběžné umisťování materiálů na www stránky

Květen 2012 
- výběrové řízení na dodavatele 3D skeneru - rozlepování obálek 2.5.2012
- zajištění dodávky 3D skeneru plus zaškolení odpovědných pracovníků dne 30.5.2012
- umístění výsledků výběrového řízení na 3D skener a služební vůz Škoda Octavia na portál 

KEVIS
- obhajoba závěrečné práce Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení v 

Jihlavě dne 22.5.2012
- zpracování žádosti o dotaci na výstavu Bienále 2012 na KÚ (financování dopravy 

exponátů)
- zajištění dílčích podkladů pro katalog Bienále 2012 - reklamy, text (spolu s H. Kotěrovou), 
- dokončení žádosti projektu EU peníze středním školám - dokončení žádosti v Benefitu 7 

(projekt nazvaný Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání)
- dokončení posledních formálních náležitostí pro projekt Nové metody.......
- realizace akce inline brusle u Přibyslavi pro studenty gymnázia dne 15.5.2012
- průběžné umisťování materiálů na www stránky

Červen 2012
-     průběžné umisťování materiálů na www stránky
-    dodatečné zpracování a dodání projektové fiše KÚ k projektu šablony do škol Využití   
      ICT techniky především v uměleckém vzdělávání
-    vyhotovení dalšího propagačního panelu na chodbu gymnázia
- realizace akce inline brusle u Přibyslavi pro studenty gymnázia dne 26.6.2012 S J. 

Krajíčkem
- stanovení harmonogramu prací pro projekt Přírodní zahrady ve školním areálu Získána 

dotace 80 000,- Kč z Fondu Vysočiny
- pomoc při zajištění rekonstrukčních prací v nové třídě I. G 
- zpracování podkladů pro činnost vyučujícího předmětu fotografování a správce 

fotoateliéru
- zpracování podkladů pro výroční zprávu za 2011/2012



Název projektu Vyhlašovatel
Projekt 
vybrán

ano - ne

Datum 
podpisu 
smlouvy

*Finanční 
prostředky 
získané od 

vyhlašovatele

*Doba 
realizace 
projektu
od - do

Nové metody interaktivní 
výuky na gymnáziíích 
kraje Vysočina

OP VK Kraj 
Vysočina

ano držitel 
grantu 
Gymnázium 
Humpolec, 
Akademie-
VOŠ, 
Gymn. a 
SOŠUP je 
partnerská 
škola, 
smlouva 
podepsána  
7. 10. 2009

v roce 2011:  
1. na mzdách 
pro tvůrce VM 
a koordinátora 
108 120,- Kč 

listopad 
2009 - 
duben 
2012

Zvýšení bezpečnosti ICT 
a zálohování dat

KÚ Vysočina ano 11.10.2011 100 000,- Kč říjen - 
listopad 
2011

Comenius - další 
vzdělávání pedagog. 
pracovníků - Ing. Květa 
Svitáková

NAEP ano červenec 
2011

1600 EUR říjen 2011

UNIV 2 KRAJE – 
Výtvarné a řemeslné 
techniky pro drobnou 
tvorbu

MŠMT + 
NUOV

ano 1. 6. 2010 24.930,- Kč 
(pronájem 
prostor) + 
odměny pro 
tvůrce, 
metodika a 
mentora podle 
DPP

říjen 2010 
– květen 
2011

UNIV 2 KRAJE – 
Aplikovaná počítačová 
grafika

MŠMT + NUV Ano 1. 4. 2011 Odměny pro 
tvůrce, 
metodika a 
mentora podle 
DPP

1. 4. 2011 
– červen 
2012

Fond Vysočiny - Přírodní 
zahrady - Školní přírodní 
zahrada

KÚ Vysočina - 
Fond Vysočiny

ano 25.6.2012 80 000,- Kč od 
1.9.2012 
do 

Comenius - další 
vzdělávání pedagog. 
pracovníků - Ing. Jitka 
Zelená

NAEP ne

Comenius - další 
vzdělávání pedagog. 
pracovníků - Ing. Jitka 
Zelená

NAEP ???  
(25.6.2012)

Comenius - další 
vzdělávání pedagog. 
pracovníků - Mgr. Petra 
Pekárková

NAEP ???  
(25.6.2012)

Šablony do škol - Využití 
ICT techniky především v 
uměleckém vzdělávání

MŠMT ???  
(25.6.2012)
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1.11.      přehlídka škol HB                               Zadinová
3.+4.11. Zdravotnický kurz Jihlava                   Bernadová
4.11.      kraj. Kolo Logické olympiády HB        Pešek
4.11.      sport. Soutěž                                      Krajíček J.
8.11.      zájezd Drážďany                                Michková,Ratajová
8.11.      sport. Soutěž Ledeč                           Mráček
8.11.      přehlídka škol Pe                                Lacinová
10.11.    seminář k MO Jihlava                         Pešek
10.11.    přehlídka škol JH                                Roháčková
11.11.    přehlídka škol Ji                                  Zadinová
14.11.    Energie-budoucnost lidstva I.roč        Čech
14.11.    Onkologická prevence IV.roč.            Čech
15.11.    seminář Dě Praha                              Michková
15.11.    školení UNIV Jihlava                          Černá,Čech,Kubín
21.11.    seminář ČJ Praha                               Pavlíková,Roháčková
21.11.    školení UNIV Humpolec                     Černá,Čech,Kubín
22.11.    exkurze soud HB IV.G                        Točíková
22.11.    seminář Dě Praha                               Zadinová
22.11.    školení UNIV Jihlava                           Pinkasová,Rezler
23.11.    exkurze Praha III.G                             Poříz
24.11.    školení nová mat. Jihlava                    Čech
24.11.    školení UNIV Třešť                              Pinkasová,Šimek
24.11.    seminář Ek Praha                                Hůlová,Zajíčková
28.11.    náborová akce                                     Šimek, Neugebauerová, Zadinová, Bernadová
29.11.    školení Ps Praha                                  Lacinová

Akce úseku TV prosinec 2011

2.12.      sport soutěž HB                                   Poříz
2.12.      seminář NJ Praha                                Svitáková
5.12.      soutěž o energetice II.G                      Čech
6.12.      školení UNIV                                        Pinkasová,Rezler
7.12.      divadlo Praha IV.G                              Adamcová,Neugebauerová
7.12.      školení UNIV                                       Čech,Kubín
7.12.      seminář Ma Praha                               Bernadová
8.+9.12.  konference Úč Praha                         Šmídová
8.12.      seminář IVT Praha                              Hošek,Mráček
8.12.      exkurze Praha I.P,II.P                         Pekárková,Zajíčková
8.12.      exkurze Praha IV.G                             Zadinová
13.12.    sport. Soutěž                                       Mráček
14.12.    exkurze Praha III.E,IV.E                      Lacinová, Roháčková
14.12.    školení UNIV                                       Černá
15.12.    beseda s cestovatelem G                    Šimek
20.12.    sport. Soutěž Ji                                    Krajíček J.,Kubín
22.12.    třídní besídky                                       tř. učitelé



Akce úseku TV – leden 2012

12.1.       divadlo Jihlava IV.E+II.G                   Pavlíková,Zadinová,Roháčková
18.1.       přednáška S tebou o tobě I.roč.        Čech
21.-28.1. LVVK I.SV                                         Krajíček J, Poříz, Roháčková
27.1.       maturitní ples IV.G                             Pláteníková
30.1.       školení k projektům Jihlava               Šimek,Pinkasová,Loudát
31.1.       Galerie výt. Umění HB I.SV               Rezlerová,Choisnel

Akce úseku TV – únor 2012

1.2.        exkurze II.E, III.E Jedl.ústav Praha       Lacinová,Kubištová
1.2.        přednáška o holocaustu I.A,III.A           Svitáková
4. -  11.2.    VVK I.G                                            Šimek,Krajíček J.,Šmídová
6.2.       školení UNIV Jihlava                              Pinkasová
10.2.     exkurze Praha I.P,IV.E                           Roháčková,Hůlová
10.2.     seminář NJ Jihlava                                 Slavíček
16.+17.2.  seminář Ma Praha                              Bernadová
21.2.     sport. Soutěž                                          Mráček
22.2.     darování krve                                          Poříz
22.2.     školení Jihlava                                        Šimek
23.2.     exkurze Praha I.G,II.G                            Bernadová
23.2.     darování krve                                          Kubíček
24.-26.2.  kurz instruktora LVVK                          Krajíček J.                   

Akce úseku TV – březen 2012

5.3.       seminář Ps Praha                                   Kubištová,Lacinová
6.3.       sport. Soutěž                                          Krajíček J.
7.3.       exkurze posl. sněmovna Praha III.G      Točíková
14.3.     Vídeň-výstava designu                           Slavíček,Rezlerová,Ratajová
14.+15.3. přednáška Velikonoce-knih. I.II.III.A   Svitáková
15.-18.3.  seminář Dě Lidice                               Zadinová
15.3.     školení nová maturita                             Lacinová,Zajíčková
15.3.     školení interaktivní výuka                       Šimek
15.3.     soutěž Náboj školní kolo                        Bernadová
16.3.     školení nová maturita                             Myslivcová
16.3.     filmové představení G,E,P                     Šimek
20.3.     veletrh fiktivních firem Praha I.P            Zajíčková
21.3.     exkurze Žďár n.S. – kováři                     Hošek
21.3.     sport. Soutěž                                          Krajíček J.
22.3.     seminář ZTV Praha                                Lacinová,Šmídová
22.3.     výstava Praha I.S,I.V                              Rezlerová,Boumová,Krajíček,  M.,Choisnel
22.3.     seminář ČJ Praha                                   Pavlíková,Roháčková
22.3.     sport. Soutěž                                          Krajíček J.
22.3.     beseda o adopci I.II.G                            Šimek
23.3.     sport. Soutěž                                          Krajíček J.
23.3.     soutěž Náboj Praha G                            Bernadová
23.3.     exkurze Praha III.E,II.P                           Roháčková,Hůlová
27.3.     beseda s odsouzenými z věznice           Hůlová
27.3.     testování PISA                                        Šimek
27.3.     seminář Praha                                        Zajíčková
29.3.     výstava Praha III.G,III.V                          Poříz, Kubín
30.3.     školení nová maturita                              Myslivcová
30.3.     exkurze Lipsko                                        Šimek,Šmídová,Pekárková,Kotěrová



Akce úseku TV – duben 2012

2.4.       exkurze Brno I.P                                   Hošek
2.4.       seminář dějepis Praha                          Zadinová
3.+4.4.  školení nová maturita                            Hošek
4.4.       interaktivní školení                                Šimek
11.4.     exkurze I.A                                            Svitáková
11.4.     zájezd Osvětim                                     Černá,Zadinová
11.4.     SOČ HB                                                Pešek
11.4.     ekurze HB VOŠ-kamen                        Kubíček
12.4.     sport. soutěž                                         Mráček
12.4.     sport. soutěž                                         Krajíček J.
13.4.     školení UNIV                                         Rezlerová,Ratajová,Pinkasová
16.4.     beseda o drogách                                 Kubištová
17.4.     exkurze Žďár n. S. I.G+III.G                 Zadinová,Šafránek
18.4.     Čistá Vysočina                                      Bernadová
24.4.     exkurze Brno design                             Černá
26.4.12 divadlo Praha I.G+II.G                          Zadinová,Bernadová

Akce úseku TV – květen 12

10.5.    exkurze VOŠ Sázava                           Šindelář
10.5.    seminář SCIO  NSZ                             Neugebauerová                                   
15.5.    sport. akce                                            Šimek
15.-18.5.  vodácký kurz                                    Krajíček J., Černá
21.5.    přednáška o živ. Prostředí                   Veselý,Pinkasová
28.5.-1.6.  sport. kurz III.roč                             Krajíček J.,Poříz,Bencová

Akce úseku TV - červen 2012

6.6.          darování krve                        Poříz
8.6.          exkurze I.E+II.E                     Hůlová,Kubištová
11.+12.6. absolutorium                         Kubín
11.6.        exkurze II.V                          Černá
11.-13.6.  výlet II.S                               Krajíček J.
14.6.         botanická exkurze I.G             Poříz
18.+19.6.  výlet II.G                               Zadinová
19.6.         výstava Praha I.+II.V             Choisnel
21.6.         ZZ                                         Svitáková
21.+22.6.  výlet I.V                                Rezlerová
22.6.         výlet I.P                                Mráček
25.+28.6.  jednání NUOV Praha             Boumová
26.+27.6.  výlet I.E                                Brzoňová
26.+27.6.  výlet II.E                               Kubištová
26.+27.6.  výlet III.E                              Lacinová
27.6.         výlet I.P                                Mráček



h) Ostatní



ZPRÁVA O ČINNOSTI  2011/2012
Úsek – NÁBOR

Termín 1.9.2011 – 31.8.2012
Náplní práce je komunikace s jinými subjekty – školami, rodiči, adepty na studenta, institucemi propagující 
školství a vzdělávání, s tiskem a médii, firmami, které potřebují profese, které se u nás na škole vyučují.
Dále styk s veřejností, provádění exkurzí – školy i individuální návštěvy, účast, zajištění a realizace stánku 
na náborových akcích apod.
Kromě těchto hromadných akcí a exkurzí probíhaly i individuální exkurze zájemců o studium na naší škole.
Během prázdnin – umístění rozvrhů na www, příprava materiálů pro nábor. Od října příprava na talentové 
zkoušky. Od dubna příprava materiálů pro katalog BIENÁLE 2012, koordinace přípravy na vlastní výstavu 
BIENÁLE 2012, od června 2012 příprava samotné akce. Příprava slavnostního zápisu do 1. ročníků a jeho 
realizace.

AKCE školní rok 2011/2012

Od 1.9.2011
Příprava na návštěvu delegace 
z Francie, komunikace s novináři prezentace školy 

15.9.2011
Návštěva francouzské delegace se 
zástupci Kraje Vysočina prezentace školy 

22.9.2011 Meruňková - interiérový design prezentace školy návštěvníkům

23.9.2011
vernisáž a ukončení sympozia "Mladí 
sochaři Zlaté uličce" - Pražský hrad  

3.10.2011 Hrbková (Ostrov u Žďáru) prezentace školy návštěvníkům

4.10.2011 ZŠ Heřmanův Městec prezentace školy návštěvníkům

5.10.2011 ZŠ Krucemburk prezentace školy 

6.10.2011 ZŠ Heřmanův Městec prezentace školy návštěvníkům

7.10.2011 ZŠ Heřmanův Městec prezentace školy návštěvníkům

11.10.2011 ZŠ Potěhy (19 dětí) prezentace školy návštěvníkům

13.10.2011 Brtnice - setkání političek prezentace školy 

14.10.2011 DOD prezentace školy návštěvníkům

17+18.10.2011 KOLÍN - PŘEHLÍDKA ŠKOL prezentace školy 

19.10.2011 KUTNÁ HORA - PŘEHLÍDKA ŠKOL prezentace školy 
20. - 

21.10.2011 TŘEBÍČ - DIDACTA prezentace školy 

24.10.2011 ZŠ Lánecká -  9. třída prezentace školy 

26.10.2011 ZŠ Lánecká - 8. třída prezentace školy 

31.10.2011 ZŠ Lánecká -  9. třída prezentace školy 

1.11.2011 HAVLÍČKŮV BROD - PŘEHLÍDKA ŠKOL prezentace školy 

2.11.2011 ZŠ Lánecká - 8. třída prezentace školy 

3.11.2011 ZŠ Komenská - rodičovské schůzky prezentace školy při rodič. schůzkách

8.11.2011 PELHŘIMOV - PŘEHLÍDKA ŠKOL prezentace školy 

8.11.2011
Koukolová + Klimešová (interiérový 
design prezentace školy návštěvníkům

8.11.2011 ZŠ Smetanova, Chotěboř prezentace školy při rodič. schůzkách

9.11.2011 Zezuláková (interiérový design) prezentace školy návštěvníkům

9.11.2011 Pavlíček Třebíč prezentace školy návštěvníkům

10.11.2011 ŽĎÁR NAD SÁZ. - PŘEHLÍDKA ŠKOL prezentace školy 

10.11.2011 ZŠ Ledeč - 60 žáků prezentace školy návštěvníkům

10.11.2011 ZŠ Golčův Jeníkov prezentace školy při rodič. schůzkách

11.11.2011 JIHLAVA - PŘEHLÍDKA ŠKOL prezentace školy 

14.11.2011 Humešová (průmyslový design) prezentace školy návštěvníkům

14.11.2011 Kamešová prezentace školy návštěvníkům



15.11.2011 Strejčková Humpolec prezentace školy návštěvníkům

15.11.2011 Likešová (interiérový design) prezentace školy návštěvníkům

15.11.2011 ZŠ Ledeč n. S. prezentace školy při rodič. schůzkách

16.11.2011 ZŠ Dolní Krupá prezentace školy návštěvníkům

16.11.2011 ZŠ Komenská - 9. třídy prezentace školy návštěvníkům

16.11.2011 Hnátová - gymnázium prezentace školy návštěvníkům

17.11.2011 TRHY ŘEMESEL HAVLÍČKŮV BROD prezentace školy a řemesel

21.11.2011 ZŠ v Sadech HB prezentace školy při rodič. schůzkách

21.11.2011 ZŠ Polná prezentace školy při rodič. schůzkách

22.11.2011 Nedělková Velká Losenice prezentace školy návštěvníkům

22.11.2011
Němcová + Kováčová (interiérový 
design) prezentace školy návštěvníkům

23.11.2011 ZŠ Zruč
prezentace školy - nábor 9.tř. + rodič. 
sch.

23.11.2011 Nováková (design) prezentace školy návštěvníkům

24.11.2011 ZŠ Osová Bitýška - 50 dětí prezentace školy návštěvníkům

24.11.2011 Hortová prezentace školy návštěvníkům

24.11.2011 Peškovi (inetriérový design) prezentace školy návštěvníkům

25.11.2011 Hlcnerová (interiérový design) prezentace školy návštěvníkům

29.11.2011 Barvínková (interiérový design) prezentace školy návštěvníkům

29.11.2011 Horáková prezentace školy návštěvníkům

30.11.2011 Moravcová prezentace školy návštěvníkům

1.12.2011 Třeská prezentace školy návštěvníkům

5.12.2011 Vlastníková (sociálka) prezentace školy návštěvníkům

5.12.2011 Závorková (sociálka) prezentace školy návštěvníkům

13.12.2011 Žaloudková prezentace školy návštěvníkům

9.+10.1.2012 talentovky prezentace školy návštěvníkům

17.1.2012 ZŠ Dolní Kralovice prezentace školy návštěvníkům

18.1.2012 Kořínková (interiérový design) prezentace školy návštěvníkům

20.1.2012 Kučerová (zlatník) prezentace školy návštěvníkům

24.1.2012 Henzová (gymnázium s VV) prezentace školy návštěvníkům

25.1.2012 ZŠ Dolní Kralovice prezentace školy návštěvníkům

25.1.2012 Horáčková (sociálka) prezentace školy návštěvníkům

2.2.2012 Kabrdová (um. truhlář) prezentace školy návštěvníkům

9.2.2012 Kavková (sociálka) prezentace školy návštěvníkům

14.2.2012 Horná (gymnázium) prezentace školy návštěvníkům

21.2.2012 Chvojkovi (interiérový design) prezentace školy návštěvníkům

22.2.2012 Jirková (kameník) prezentace školy návštěvníkům

22.2.2012 Lengyová (dekoratér) prezentace školy návštěvníkům

20.3.2012 Nedvěd (řezbář) prezentace školy návštěvníkům

26.3.2012 Nahodilová (zlatník) prezentace školy návštěvníkům

30.3.2012 Katnerová (interiérový design) prezentace školy návštěvníkům

12.4.2012 ZŠ Vlašim prezentace školy návštěvníkům

3.5.2012 Bednář (um. truhlář) prezentace školy návštěvníkům

14.5.2012 Svaz šikovných rukou Chotěboř prezentace školy návštěvníkům

18.5.2012
Špičáková (vtv. keramika - přestup z V. 
Opatovic) prezentace školy návštěvníkům

25.5.2012 Zimová (interiérový design) prezentace školy návštěvníkům

1.6.2012 ZŠ Krucemburk 54 dětí prezentace školy návštěvníkům

8.6.2012 ZUŠ Humpolec 18 dětí prezentace školy návštěvníkům



15.6.2012 Slavnostní zápis prezentace školy návštěvníkům

21.6.2012 Pospíšilová (3letý….) prezentace školy návštěvníkům

22.6.2012 Slováková (gymnázium) prezentace školy návštěvníkům

25.6.2012 Svobodová Petra prezentace školy návštěvníkům

26.6.2012 Kolaříková Kroměříž 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. příprava katalogů a almanachů
4. výjezdy a osobní účast na prezentačních akcích
5. aktualizace a výroba nových propagačních materiálů
6. úprava www.stránek, podklady pro aktualizaci školního webu
7. příprava rozvrhů jednotlivých učitelů i tříd pro webové stránky 
8. podklady pro inzerci v Atlasu školství pro střední školy
9. příprava náborových materiálů na školní rok 2012/2013
10. vyplňování různých statistických a informačních dotazníků
11. kontaktování jednotlivých ZŠ s nabídkou konání exkurzí, příp. ukázkou řemesel přímo ve škole
12. navázání spolupráce s hospodářskou komorou v Havl. Brodě, s ÚP, osvěta na veřejnosti ohledně 

vývoje řemesel
13. navázání spolupráce se ZUŠ a ZŠ v okolí – příprava na nábory

Vyhodnocení hlavních úkolů na úseku výchovy mimo vyučování
2011-2012



Vychovatelský sbor 2011-2012 Sklenář Miroslav    vedoucí DM

Poprová Ludmila sk.vychovatel
Kubíčková Jana sk.vychovatel
Pospíšilová Věra sk.vychovatel
Popr Miroslav sk. vychovatel
Vodička Jaromír sk. vychovatel

Charvátová Lenka 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.

Úkoly 2011-2012:
-------------------------

- 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
- 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
- rozšíření nabídky kroužků



Kroužky:

návštěvy  veřejného  bruslení,  stolní  tenis,  posilování,  kopaná,  sportovní  hry,  florball, 
společenské hry,  zadávání  různých kvízů a soutěží,  návštěvy bazénu, návštěvy kulturních 
pořadů, výstav a dalších akcí, pořádaní turnaje ve stolním tenise apod. Po roční přestávce se 
letos také podařilo uspořádat vánoční besídku.
Opět vcelku dobře fungoval pod vedení p. Kubíčkové kroužek aerobiku. Nově pak kroužek 
volejbalu, smíšeného pro děvčata i chlapce a o něj byl také zájem.
Dále dobře fungoval kroužek Zumby, 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 zapojuje v místních sportovních oddílech či v jiných zájmových organizacích 
(v tomto školním roceopět pouze v malé míře).
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 měnší. Kroužek volejbalu vedla p. vychovatelka Kubíčková a p. 
vychovatel Vodička.
O výzdobu a s tou spojené výtvarné kroužky se starala p. vychovatelka Pospíšilová, která ho 
vedla a přicházela s novými nápady.
Bruslení organizovala p. vychovatelka Charvátová a p. Pospíšilová.

Vybavení DM:
Celý domov je již vybaven novým nábytkem. Nový školní rok domov mládeže zahajoval 
s úbytkem dalších 7 pokojů v 1. patře 1. DM, kde se vybudovaly třídy. 
Pořízeny nové zátahy do 4. patra 2.DM, dále byla zakoupena jedna varná konvice na 4. patro 
1. DM, byla vymalována herna na 1. DM, chodba na 2. DM, některé pokoje v celkovém 
počtu 18-ti, dále koupelna u chlapců ve 3. patře 2. DM a služební koupelna na 2. DM ve 3. 
patře.
Koncem školního roku byl na 5 pokojů na 2. DM ve 3. patře položen koberec, kde se počítá 
od září s ubytováním děvčat.
Na prázdniny bylo připraveno ubytování pro zájemce z řad sportovních oddílů v celkovém 
počtu 660 nocí. Tržby za toto ubytování by měly činit 
kolem 90 000 – 100 000,- Kč
Konstatuji,že  úsek  výchovy  mimo  vyučování  splnil  zadané  úkoly  na  úrovni  a  se  vší 
odpovědností

3.7.2012  Miroslav Sklenář



Plán práce školní knihovny
ve školním roce 2011/2012

A) Práce se čtenáři

1. Připravit návrh výpůjční doby a vývěsky o přihlašování čtenářů. Připravit přihlášky a 
průkazy pro nové členy. 
  Termín: září 2011

2. Připravit informaci o knihovně (umístění a provozní doba) na velkou informační nástěnku 
u kopírky.
 Termín: září 2011

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 2011 

4. Pro žáky prvních ročníků domluvit exkurzi do místní knihovny ve Světlé n. Sáz.
 Termín: říjen 2011 

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 2011 

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 

3. Rozšiřovat fondy o DVD s adaptacemi základní četby a naučnými dokumenty. Převádět 
DVD do databáze na školních webových stránkách.
 Termín: průběžně

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

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

6. Ve spolupráci s údržbou zajistit opravu nebo výměnu části regálů, které jsou nyní v 
havarijním stavu (sklad 1).
  Termín: do prosince 2011 

7. Vést předepsanou evidenci. Pro Kraj Vysočina zpracovat na konci školního roku 
předepsaný výkaz R 22-01 o knihovně.
 Termín: Do 15. 9. 2011 



    i)     Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

Ve školním roce 2011/12  nebyla provedena inspekční činnost ČŠI.



j) Výroční zpráva o činnosti – školní rok 2011/2012
dle § 7, zákona č. 561/2004 Sb.



Tato výroční  zpráva byla projednána a schválena na jednání školské rady 
dne 17.10.2012

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


