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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 

 
Dne  19. listopadu  2014  při schůzce SRPDŠ proběhla volba zástupců rodičů žáků  do 
školské rady. 
Volbou bylo rozhodnuto o ponechání stávajících  zástupců rodičů  žáků školy,  
a to  p. Jany  Čechové a  p. Tomáše Charváta  pro období  od 1. 1. 2015. 
Dne  9. února 2015 proběhla volba zástupce zletilých studentů Akademie Světlá nad 
Sázavou do školské rady. 
Zástupcem studentů pro období od 1. 1. 2015  byla jednohlasně zvolena  studentka 
druhého ročníku VOŠ  Dominika Maděrová. 
Dne  26. ledna  2015 v rámci  pedagogické porady  proběhla volba zástupců 
pedagogických pracovníků  Akademie -  VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou,  do 
školské rady. 
Pro období od 1. 1. 2015  byli jako zástupci pedagogických pracovníků jednohlasně 
zvoleni: Mgr. Pavlíková Miroslava,  Sklenář Miroslav,  Kadlec Jaroslav. 

 
 
Členové: 
 
- Ing. Jan Tourek – starosta města Světlá nad Sázavou 
- Ing. Libor Joukl – náměstek hejtmana Kraje Vysočina 
- Ing. Leoš Bláha – starosta  města Lipnice nad Sázavou 
- Miroslav Sklenář – pedagogický pracovník  
- Miroslava Pavlíková – pedagogický pracovník 
- Jaroslav Kadlec – pedagogický pracovník 
- Točíková Renata – rodič 
- Bencová Bohdana - rodič 
- Dominika Maděrová -   studentka VOŠ 
 
 
Schůze ve škol. roce 2015/2016 
 
- 20. října  2015 1) 
- 18. února  20162) 
 
 
Zkrácené záznamy jednání: 
 
- 1)  ředitel přítomné seznámil s výsledkem hospodaření a s plánem na 
příští rok; s počtem studentů pro školní rok 2015/2016 a s novými 
pedagogy, s výroční zprávou pro školní rok 2013/2014, ta ji jednohlasně 
schválila 
 

- 2)  v úvodu ředitel školy seznámil přítomné s výsledky hospodaření za 
rok 2015 a s plánem investic na rok 2016, dále informoval o počtu žáků 
v  jednotlivých  oborech a o konaných lednových talentových zkouškách. 

- byla schválena zpráva o činnosti za rok 2015 
 



 
 

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 učebna 3D modelování, chemická laboratoř, učebny 
výpočetní a administrativní techniky, laboratoř fyzikální chemie, učebna biologie, jazykové 
učebny, ateliéry  malby a modelování, multimediální učebny s interaktivními tabulemi a 
stupňovitá posluchárna. 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. V letošním roce to 
byla výměnná stáž s New Bulgarien  University Sofie a ESAD Remeš. 
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 a ruského jazyka. 
Zájemcům nabízí formou nepovinného předmětu  latinský, italský  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. 
Novějšími obory jsou průmyslový design i výtvarné zpracování kovů, bytový a zahradní 
architekt. Samozřejmě i obory  sociální a denní podnikání, které k nám byly  delimitovány 
z ČZA Humpolec. 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. Nejnovější jsou obory Ošetřovatel a 
Strojník sklářských automatů. 
Rozsáhlý areál školy se nachází v krásném prostředí na břehu řeky Sázavy. Má vlastní tři 
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. 3. a 4. budova  prošla modernizací, která zahrnuje oná okna, střechu a zateplení. 
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. S přispěním 
Kraje  zde škola vybudovala novu kovárnu a strojnickou dílnu. Po prodeji zámku  Kraj pro 
školu zakoupil a zrekonstruoval budovu DM 3, kam se přesunula většina ateliérů a je zde i 
několik učeben pro výtvarné obory. Také se nám zvýšila  kapacita domova mládeže, která je i 
tak plně vytížena. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 

 

79-41-K/41 Gymnázium 
75-41-M/01   Sociální činnost 
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 
82-51-L/01  Uměleckořemeslné zpracování 
kovů 
82-51-L/02  Uměleckořemeslné zpr.  dřeva 
82-51-L/04  Uměleckořemeslné zpracování  
kamene a keramiky 
 
82-51-L/05  Uměleckořemeslné zpracování  
skla 
28-32-N/01 Řízení sklářské a keramické 
výroby (obor VOŠ) 
28-32-N/02 Řízení výroby zpracování 
kamene (obor VOŠ) 
64-41-L/51 Podnikání (denní, dálkové 
studium) 

 
 

Studijní obory vyučované v roce 
2015/2016 

 
 

28-45-L/501 Sklářský průmysl (DS) 
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník 
82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář 
82-51-H/04 Umělecký keramik 
82-51-H/03 Zlatník a klenotník 
66-52-H/01 Aranžér – propagační grafik 
53-41-H/01 Ošetřovatel 
28-58-H/01 Sklář – výr.a zušlechťovatel skla 
28-58-H/01 Malba skla  
36-54-H/01 Kameník 

Učební obory  vyučované v roce  
2015/2016 

23-65-H/01 Strojník sklářských automatů 
Stupeň vzdělání vyšší odborné, úplné střední, vyučen 

Počet tříd 32 
Vyučovací jazyk český 

Celkový počet žáků školy 
 (denní, dálkové studium) 

509 

Celkový počet zaměstnanců  110 
Z toho pedagogických pracovníků  62 

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



 

 
 
 
 
 
 
 

c) Přehled pracovníků školy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Zaměstnanci zařazení na VHČ   2015/2016       
       
       
       
 pracovní zařazení vzdělání  praxe  úvazek 
Balounová Martina kuchařka SOU  14  1 
Čapková Marie vedoucí školní jídelny USO  29  1 
Karlová Ludmila kuchařka USO  10  1 
Kotěrová Helena referent na úseku stud.USO  31  1 
Doležalová Irena správce ubytovny L. USO  26  1 
Chládová Jana uklízečka SOU  37  1 
Vosyková Zdena prodavačka potravin. SOU  37  0,5 
       
Pospíšil Tomáš DiS. sklář dutého skla VOV  4  0,8 
Vosyková Zdena prodavačka SOU  36  0,5 
 
 
VS - vysokoškolské 
BAK - bakalářské 
VOV -  vyšší  odborné 
USO -  úplné střední odborné 
USV -  úplné střední všeobecné 
VOB -  vyučen v oboru 
ZAK -  základní 
SO -  střední odborné 
UO -  učební obor 
SOU - střední odborné a výuč.list 
US - úplné střední odborné a 
výuč.list 
 
 
 pracovní zařazení vzdělání  praxe  úvazek 
       
Březina Petr údržbář SOU  31  0,5 
Doležalová Irena správce ubytovny L. USO  25  1 
Formanová Helena uklízečka SOU  33  0,875 
Kubíčková Jaroslava vedoucí střediska USO  10  1 
Pavelková Ivana kuchařka USO  19  1 
Vosyková Zdena prodavačka SOU  36  0,2 
       
       
       
       
       
      
      
       
       
       
       
      



      

 
 

Pedagogičtí pracovníci       
        

Vychovatelé   vzdělání  praxe  úvazek 
        
Blažková Olga Bc.   BAK  10  1 
Charvátová Lenka DiS.   VOV,DPS  13  1 
Janáková Alena   USO,DPS  15  1 
Kubíčková Jana   USO,DPS  13  1 
Popr Miroslav   USO,DPS  31  1 
Poprová Ludmila   USO,DPS  38  1 
Sklenář Miroslav   USO,DPS  31  1 
Vodička Jaromír   USO,DPS  23  1 
        

Mistři odborného výcviku       

        
Hájek Jiří   USO,DPS  0  1 
Hejkal Radek Ing.   VS,DPS  14  1 
Jirovec Miloš   USO  34  0,2 
Kadlec Jaroslav DiS.   VOV,DPS  12  1 
Kubíček Jiří   USO,DPS  11  0,8 
Martínková Karolína Bc.   BAK  11  1 
Procházková Věra   USO,DPS  22  1 
Rázl Milan   USO,DPS  29  1 
Roháček Martin   USO,DPS  6  0,5715 
Sedlmajerová Petra   USO,DPS  8  1 
Sedláková Kristýna Bc.   VS  1  1 
Šimek Martin   USO  6  1 
Tomešek Jan akad.soch.   VS  21  0,95 
Wölfli Polanská Tereza   USO  1  0,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Učitelé     
     

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

Vodička Jindřich Ing. VŠZ Praha Che-Bi 35 2 
Loudát Zdeněk Mgr. UTB Zlín marketing 37 6 
Čech Stanislav  Mgr. PF H.Králové Ma-Fy 38 6 
Šimek Michal Mgr. PF MU Brno Ze 16 10 
Krajíček Milan MgA. VŠUP Praha Odb.př. 14 10,2 
Bártová Magda Mgr. PF Brno výtv.umění 6 8D 
Bártová Magda Mgr. PF Brno výtv.umění 6 6 
Bencová Bohdana Mgr. PF H.Králové NJ-Dě 19 23 
Bernadová Eva Mgr. UK Praha Bi-Ma 23 23 
Boumová Marie Ing. VŠCHT Praha Odb.př. 33 21 
Brzoňová Andrea Ing. VŠE Praha Odb.př. 14 21 
Dulová Martina MgA. Západočes.univ.Plzeň Deising 0 16D 
Dulová Martina MgA. Západočes.univ.Plzeň Deising 0 7 
Dvořáková Jiřina Mgr. PF H.Králové učitel.I.cykl.40 41 10,5 
Hošek Michal Ing. Menděl.zem.univ.Brno přírod.před. 17 24 
Hůlová Dana Ing. VŠE Praha,MU Brno Odb.př. 21 22 
Chodanič Michal MgA. VŚUP Praha grafika 13 7 
Choisnel Sylvie ak.soch. Stát.uměl.akad.Paříž výtv.umění 29 9 
Choisnel Sylvie ak.soch. Stát.uměl.akad.Paříž výtv.umění 29 8D 
Jírovec Aleš MgA. VŠUP Praha výt.umění 10 16 
Jírovec Aleš MgA. VŠUP Praha výt.umění 10 5,95D 
Jírovec Miloš SUPŠ Źelený Brod model.skla 32 16D 
Karlová Veronika Mgr. PF UK Praha Bi-RV 12 21 
Klimošová Martina MgA. VŠUP Praha výt.umění 15 8 
Klimošová Martina MgA. VŠUP Praha výt.umění 15 15,47D 
Krajíček Jan Mgr. UK Praha TV a sport 12 22 
Kubín Martin Ing. Univ.T.Bati Zlín inž.inform. 14 17 
Kubištová Lenka Ing. VŠZ Praha Odb.př. 27 21 
Lacinová Jana Mgr. UP Olomouc soc.a zdr.př. 30 21 
Michková Jana PhDr. PedF MU Brno Čj-D-VV 31 18 
Mindlová Iveta Mgr. PF Hradec Králové Učit.pro SŠ 15 2 
Mráček Jiří Mgr. PF Hradec Králové Fy-Ma 27 21 
Musilová Anna BcA. Univerzita Ústí n.L. VU desing 1 14 
Musilová Anna BcA. Univerzita Ústí n.L. VU desing 1 8D 
Neugebauerová Jana Mgr. VŠ ped.H.Králové Aj-Děj. 16 22 
Novotný Jaroslav Ing. VŠCHT Praha tech.silikátů 28 22 
Pajerová Michaela Mgr. PF-Hradec Králové Aj-Děj. 5 21 
Pavlíková Miroslava Mgr.UK 
Praha UK Praha ČJ 31 21 
Pešek Jaroslav Mgr. PF,H.Králové Ma-PV 37 11 
Pertlová Valeriya,Ing.ČVUT 
Praha   aut.v dopravě 9 21 
Pinkasová Lenka Ing. VŠE Praha Odb.př.ek. 26 19 
Poříz Leoš Mgr. PF UK Praha Ze-Bi 16 21,5 
Ratajová Alena Mgr. JČUP České Buděj. Čj-Vv 21 14 
Ratajová Alena Mgr. JČUP České Buděj. Čj-Vv 21 8D 
Rezler Ondřej Mgr. ZU Plzeň Odb.př. 10 10 
Roháček Martin  Akademie Světlá n.S. kamenosoc 4 9 
Roháčková Tereza Mgr. UP Olomouc Rod.výchova. 8 21 



Saska Josef akad.mal. AVÚ Praha mal-grafika 39 6 
Slavíček Andrej Ing. ČVUT Praha Ekon.a říz .výr. 29 10 
Slavíčková Lada Mendel.univer.Brno Zahr.archit. 8 16D 
Svitáková Květa Ing. VŠE Praha Nj 37 20 
Studnička František Mgr. PF Hradec Králové matematika 34 12 
Škubal Marek MgA. AVU Praha sochařství 3 15 
Škubal Marek MgA. AVU Praha sochařství 3 7,14D 
Šmídová Zdenka Ing. VŠ zeměd.Praha Odb.př. 32 21 
Šťastná Petra akad.soch. VŠUP Praha keram.-proc. 29 9 
Šťastná Petra akad.soch. VŠUP Praha keram.-proc. 29 14,29D 
Točíková Renata Ing. VŠ zeměd.Praha Zeměděl. 25 21 
Vampola Petr Gymn.H.Brod Čj-F 10 21 
Vokřálová Andrea MgA. VŠUPRUM Praha výtvar.umění 11 15 
Vokřálová Andrea MgA. VŠUPRUM Praha výtvar.umění 11 7,14 D 
Zadinová Lenka Mgr. FF UK, Praha Čj-D-Fj 35 23 
Zajíčková Marcela Ing. VŠE Praha Odb.př. 29 21 
Zelená Jitka Ing. ČZU Praha Odb.př.-AJ 14 21 
 
 

Asistent pedagoga     
     

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

Kratochvílová Martina SOŠ peda Čáslav   0 32 
Smažíková Kristýna Akad.Světlá nad Sáz.   2 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Nepedagogičtí pracovníci 
   
     
Příjmení a jméno,titul pracovní zařazení vzdělání praxe úvazek 
     
Baluchová Jitka účetní USO 24 1 
Dlouhý Boleslav vedoucí střediska SOU 39 0,5 
Kábrt Jiří samostaný referent USO 24 1 
Karlíková Alena mzdová účetní USO 38 1 
Kratochvílová Lenka 
DiS. 

samostatný 
pracovník VOV 23 1 

Kubíčová Jaroslava vedoucí střediska USO 11 1 
Medová Marie administ.pracovník USO 25 1 
Muchová Jana ekonom USO 35 1 
Tvrdíková Lenka hlavní účetní USO 30 1 
     

Čapková Marie 
vedoucí školní 
jídelny USO 29 1 

Fikarová Hana kuchařka USO 15 1 
Karlová Ludmila kuchařka SOU 10 1 
Kotlas David šefkuchař SOU 11 1 
Pavelková Ivana kuchařka USO 20 1 
Tylichová Gabriela kuchařka SOU 18 1 
Vosyková Zdena prodavačka SOU 37 0,5 
Březina Petr školník-údržbář SOU 32 1 
Jonáš Karel údržbář UO 37 0,5 
Špalek Josef údržbář školy SOU 35 1 
Kočí Leona operátor skladování SOU 29 1 
Krepčíková Libuše operátor skladování SOU 36 1 
Kocman Pavel sklář-tavič VOV 0 0,5 
Kubíček Jiří technolog na hutí USO 9 0,2 
Dlouhá Jana  uklízečka  SOU  6 1 
Formanová Helena uklízečka SOU 34 0,875 
Kordinová Božena uklízečka ZAK 23 1 
Rejnková Zdeňka uklízečka SOU 41 1 
Židuliaková Jana uklízečka USO 14 0,875 
     
 

 
 
 
 

       
       
       
      
      
       
       
       
       



      
      

 
      
      

     
       

Seznam učitelů 
          

Bártová          
Bencová          

Bernadová          
Boumová          
Brzoňová          
Černá          
Hejkal          
Hošek          
Hůlová          

Choisnel          
Jírovec A.          
Karlová          

Klimošová          
Kubištová          

Kubín          
Krajíček J.          
Lacinová          

Loudát ml.          
Michková          
Mráček          

Neugebauerová          
Novotný          
Pajerová          

          
Pertlová          

Pinkasová          
Poříz          

Pospíšilová          
Ratajová          
Rezlerová          
Roháčková          

Škubal          
Šmídová          
Šťastná          

Točíková          
Vampola          
Vokřálová          
Zadinová          
Zajíčková          

Zelená          
40          
          

Vodička          
Šimek          
Čech          

Loudát st.          



Krajíček M.          
5          

          
Blažková          
Černoch          

Dvořáková          
Jírovec M.          
Mindlová          

Myslivcová          
Pešek          
Rezler          
Saska          

Sedlmajerová          
Slavíček          

Slavíčková          
Slezák          

Studnička          
Svitáková          
Tomešek          

Vodička Jar.          
17          

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Plán uvádějícího učitele – Mgr. Alena Ratajová 
 
Uváděný: MgA. Anna Musilová, MgA. Martina Dulová 
 
Školní rok: 2015 – 2016 
 
 
 

1. Zapisování do třídní knihy 
2. Práce s RVP, ŠVP a tvorby tematických plánů 
3. Orientace na webu školy  
4. Orientace v areálu školy 
5. Suplování – zastupování kolegů 
6. Záznamy do e-žákovské knížky 
7. Vytváření podkladů pro výplatu, osobní hodnocení, odměny 
8. Výuka předmětů: 
MgA. Anna Musilová: Ko, DVK, VPř, PrCv 
MgA. Martina Dulová: VPř, PrCv 
9. Hospitace ve výuce 
10. Klasifikace – čtvrtletní, pololetní, závěrečná  
11. Seznámení s řády školy – školní a klasifikační, klauzurní 
12. Seznámení s kolegy – kolegiální stratifikace 
13. Zásady užívání školního klubu, knihovny, auly, přednáškové učebny aj. 
14. Nákup a užívání materiálu, odborných pomůcek a literatury - objednávkový řád 
15. Seznámení s intranetovou komunikací 
16. Volba obědů – práce s terminálem 
17. Exkurze, plenér a výstavy – organizace kulturních akcí 
18. Zahraniční výměnné pobyty 
19. Klauzury – zadávání a řád 
20. Maturity – skladby, řád, termíny, zadávání apod. 
21. Výtvarné soutěže a granty 
22. Seznámení s protikuřáckými opatřeními 
23. Vyučovací hodiny a přestávky 
24. Čerpání dovolené, náhradního, studijního a neplaceného volna 
25. Propustky k lékaři a na úřady 
26. Komunikace s rodiči a zákonnými zástupci – SRPDŠ 
27. Pravidla BOZP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Pedagogický dozor 2015/16 
 

budova G + SOŠUP 
 7,30 - 10,40 10,20 - 13,30 13,25 - 16,00 
 přízemí I.patro II.patro přízemí I.patro II.patro  Vše  

po  Roá Zaj  Sv Zel  Zaj  
út  Hu Roá  Ka No  Mr  
st  La Hů  Ne PaM  KrJ  
čt  Sv Šmí  Be Kš  PaM  
pá  Sl Zel  Be La    

 
 

budova DM I. 
 7,30 - 10,40 10,20 - 13,30 13,25 - 16,00 
 přízemí I.patro II.patro přízemí I.patro II.patro  Vše  

po  Hů   Kš   Kl  
út  La   Kš   Po  
st  Zaj   Zel   Sl  
čt  Roá   Br   KrJ  
pá  No   Br     

 
budova DM II. 

 7,30 - 10,40 10,20 - 13,30 13,25 - 16,00 
 přízemí I.patro II.patro přízemí I.patro II.patro  Vše  

po Bd       Br  
út No       Za  
st Be, Per       Ku  
čt To       Za  
pá Per,Po         

 
budova DM III. 

 7,30 - 10,40 10,20 - 13,30 13,25 - 16,00 
 přízemí I.patro II.patro přízemí I.patro II.patro  vše  

po  St   Bo   Mu  
út  Vp   Bo   Rz  
st  St   Po   KrJ  
čt  Vp   Per   Rz  
pá  Bo   Ra     

 
 

V případě nepřítomnosti některého z učitelů vykonávají ped. dozor na jeho stanovišti 
zbývající učitelé. 
 
Platnost od 1.9. 2015 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

UPRAVENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 
PRO ŽÁKY V MÁLO ČETNÝCH OBORECH 

Školní rok: 2016/17 
 
 
 

 
I.S 4 skláři  3x SM  No – čt 5., 6., 7. h. 
    2 x SZ  No – čt 5., 6. h. 
 6 kováři + zlatník 1 x Mt + UKZ Ho (Hej) v konzultačních hodinách 
    3 x SZ  Ho (Hej) – čt 6., 8. h. + konz. hod. 
 3  keramici  4 x DT  Bo – čt 5, 7. h. + konz.  hod. 
 5 kamenosoch. 1 x Mt  Ro v konzultačních hodinách 
    3 x SZ  Ro v konzultačních hodinách 
 4 konz. a rest. 3 – RT  Po v konzultačních hodinách 
 
II.S 3 skláři  2 x SM Rz – čt 10. h. + konz. hod. 
 2 truhláři  1 x Ko   Klimošová – po 8. h. 
 6 kovář/zlatník 1 x SZ  Ho (Hej) – konz. h. 
 
II.V  1 sklář  2 x MS No – konz. h. 
 1 keramik  1 x TD  Ra – út – 1. h. 
    2 x KVý  Sedlmajerová – út – 6., 7. h. 
 5 konz. a rest. 1 x RT   Ro v konzultačních hodinách 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Konzultační hodiny 2015/16 
 

     
Bencová  út a čt 7,00 -7,45 po předchozí domluvě   
Bernadová  út a pá 6:55 – 7:40 po předchozí domluvě 
Boumová  po a stř 7,00 – 7,45 
Brzoňová  po 12:40 - 13:25  stř  13:30 – 14:15   
Hošek   út 7:00 – 7:45       čt  7:00 – 7:45      
Hůlová   čt  7:00 – 7:45              pá   7:00 – 7:45             
Choisnel  po  13, 30 – 14,15   
Jírovec A.  po 13, 30 – 14, 15   
Karlová  stř a čt 7.00 – 7.45 (po předchozí dohodě) 
Klimošová  po 7,00 – 7,40 
Kubištová  út 7:00 – 7:45              pá 13:30 – 14:15 
Kubín čt 7:00-7.45 po předchozí domluvě  
Krajíček J. pá   7:00 – 7:40      
Lacinová  čt   7:00 – 7:45                       pá   7:00 – 7:45  
Michková  út   7,00 – 7,40  
Mráček  Po 12,40 – 13,30               čt 7,00 – 7,45 h 
Musilová  stř  13.30 – 14.15 
Neugebauerová po 13:30 – 14:15,                   pá 6:55 – 7:40 , obě po předchozí domluvě 
Novotný  út 7.00 - 7.45  
Pajerová  út 7.00 – 7.40     čt 15.55 – 16.40.   
Pavlíková M.  út a pá 7,10 – 7,40  pá  13,25 – 14,00   
Pertlová  po 7.00 - 7.45      
Pinkasová  út 13.30 – 14.15,   čt  14.15 – 15.00    
Poříz   po 13:30 – 14:15  pá 7,00 – 7,45 h po předchozí domluvě 
Ratajová  st 13,00 – 14,00                čt 14.15 – 15.00   

Rezlerová    
Roháčková             po 13.30 – 14.15   čt 15.50 – 16.25  
Slavíček  pá 7,00  – 7,40 
Slavíčková  po 13.30-14.15    
Svitáková  stř 13:30-14.15,                      čt 13:30-14:15   
Škubal    
Šmídová   út a čt  15.55-16.40    
Šťastná  po 13.30 - 14.15 
Točíková  út a čt 7,00 – 7,45  po předchozí domluvě  
Vampola  st a pá  7.00-7.45     
Vokřálová  po 13.30 – 14.15  
Zajíčková  po a  st 15.55-16.40        
Zadinová  po 13.30 – 14.15                     út 7.00 – 7.40  
Zelená   pá   7:00  -  7:40 po předchozí domluvě 
Čech   st a čt 13,30 - 14,15 
Šimek   po - pá  7,00 – 7,30   
Loudát    út  7,00 – 7,45 
Krajíček M.  út a pá 7,00 -7,45 po předchozí domluvě 
Hejkal   čt 7,00 – 7,45 
Studnička  po 12.40 – 13.25        
Rezler    
Pešek   po předchozí dohodě 
Roháček  středa a pátek 7.00 - 7.45 po předchozí dohodě 
Dulová   čtvrtek 7.00 - 7.45 po předchozí dohodě           
   
   



 
 
 
 

Třídní samospráva  2015/16 
 
 
 

I.VOS  Jiskrová  Teunerová 
II. VOS Vincenc  Hanzalová 
III.VOS Šrámek J.  Maděrová 
 
I.G  Jirsa   Kadlecová 
II G  Fidrmucová  Poláková 
III.G  Novák   Myšičková 
IV.G  Sochorová  Hudcová 
 
I.V  Kašík    Novotná 
II.V  Pilný   Novák 
III.V  Zychová  Fidlerová  
IV.V  Baráková  Hoťková  
 
I.SV  Odehnal  Samcová 
II.SV  Havlíčková  Výborná 
III.SV  Jarošová  Lacinová 
IV.SV  Vrána   Bráchová 
 
I.A  Hájek   Neužil 
II.A  Vybíral  Kučerová 
III.A  Velikovský  Burdová 
 
I.E  Doležánová  Špinarová 
II.E  Dlouhý  Musilová 
III.E  Čížková  Dundáčková 
IV.E  Drahozal  Žitná 
 
I.P  Pekař   Zástěrová 
II.P  Feltlová  Novotná 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Třídní samospráva   2016/17 
 

 
TŘÍDA JMÉNO JMÉNO  (NÁHRADNÍK) 

I. G Růžena Velíšková Tomáš Tecl  
I.E Karolína Mištová Nikol Mündelová  
I.SV Matěj Roškota Lucie Novotná  
I.V Michaela Horváthová Bohumil Perutka  
    
II.G Marcela Kadlecová Miloš  Jirsa  
II.E Hana Římková Veronika Hübschová  
II.SV Samcová Nosek  
II.V Pazderková Sejkora  
    
III.G Žáčková Jana Poláková Hana  
III.E Monika Dobrá Petra Musilová Kateřina Proňková 
III.SV Julie Havlíčková Mirka Tesaříková  
III.V Miloš Novák Josef Pilný Michaela Šrytrová 
    
IV.G Anna Myšičková Martin Novák Lenka Vlášková 
IV.E Kristýna Čížková Kristýna Baraczová  
IV.SV Nikola Jarošová Sabina Lacinová Kateřina Wondráková 
IV.V Šulcová Stáňa Studničková 

Kristýna 
 

    
I.A Patrik Lakatoš Simona Doležálková  
I.B Dominik Kopecký Richard Rulf  
    
II.A Hájek   
II.B Doležalová   
    
III.A Vojt ěch Vybíral Martina Kučerová  
III.B Vojt ěch Vybíral Martina Kučerová  
    
I.P Martin Novák Šárka Vrbická  
II.P Veronika Zástěrová Petr Ryšavý  
    
I.VOŠ Klára Kudlová Denisa Humešová  
II.VOŠ Emílie Fidrmucová Kateřina Šoukalová  
III.VOŠ Eva Hanzalová Josef Vincenc  
    
I.DS -- --  
II.DS -- --  
III.DS -- --  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Rozmístění tříd 
školní rok 2015/16 

 
učebna  

15. I.G 
19. III.G 
20. II.G 
17. IV.G 

  
7. II.P 
8. II.E 
9. I.P 
10.  III.E  
11. IV.E 
12. I.E 

  
DM 56. II.A 
DM 57. I.A 
DM 53. I.SV 
DM 54. III.A 
DM 55. I.V                               

  
22. II.SV 

  
47. I.VOS  
49. III.VOS 
46. II.VOS 

  
DM III. A II.V 
DM III. B III.V 
DM III. C IV.V 
DM III. D III.SV 
DM III. E IV.SV 

 
                            

 
 
 



 
 

Výuka odborných předmětů ve tříletých oborech 
2015/2016 

 
Ve školním roce budou vybrané odborné předměty ve třídách  I.II.III.A vyučovat učitelé OV a 
to v době určené pro výuku OV.  
 
Obor    vyučující   předmět    hod týdně 
 
Keramik   Sedlmajerová  KVý   1          
    Sedlmajerová  Te   2          
 
Kameník   Roháček  Te   2            
    Roháček  Mt   1   
    Roháček  OK   2            
    Roháček  SZ   1                    
    Roháček  SK   2                    
 
Malíř    Rezler              SM   2            
    Loudát   ZTe   1 
 
Brusič    Rezler   SM   2 
    Loudát   STe   1 
 
Sklář    Rezler   SM   2 
    Loudát   STe   1 
 
Truhlář   Pešek   TŘ   1 
    Pešek   Te   2                   
 
Kovář    Tomešek  UKZ   1                  
    Tomešek  Te   2                  
 
Zlatník    Polanská  Te              2               
    Polanská  Mt   1               
 
Aranžér   Sedláková  KoSl   1      
    Sedláková  TePr   1               
    Sedláková  PMt   2               
    Sedláková  PrGr   2               
        
Strojník   Tomešek  TK   2         
    Tomešek  Str   2         
    Tomešek  Te   1  
    Novotný  SVDS   2        
    Hošek   AŘ   2 
        
 
Tyto předměty budou vyučující zapisovat do zvláštních třídních knih pro výuku jednotlivých 
předmětů, tzn. tyto předměty nebudou zapisovat do běžných třídních knih. Třídním učitelům 
budou předávat jen absenci a klasifikaci obdobně jako u výuky OV. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Maturita  - jaro 2016 
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Výuka cizích jazyků 
Školní rok 2015/2016 

 
Třída  počet žáků  AJ  NJ  FJ  RJ 
I.G  11   11      11 
I.E  14   11  3 
I.SV  31   26  3    
I.V  24   19  1 
    
   
II.G  7   7      7  
II.E  17   16                    1                
 
 
III.G             16              16                    4                    3                     12      
III.E  20   14  6   
 
IV.G  16   16  7  9  0  
IV.E  25   21  4  
 
II.SV  20   17  3  
II.V  16   15  1  
 
III.SV  34   29  5  
III.V  19   16  3 
 
IV.SV  25   15  5 
IV.V  19   16  3 
  
IA  24  
I.B  27 
 
II.A  20 
II.B  22    
 
III.A  16 
III.B  23  
 
I.P  26   22    4  
 
II.P  13           8                       5 
  
I.VOS  17   17  17  
 
II.VOS  2   1  1  
 
III.VOS 14   14  14   
 
I.DS  21  
 
II.DS  13     3           4       
  
III.DS  28   



 
 

 
 
 
 
 
 
 

d) Údaje o přijímacím řízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 

 
 

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:    15. dubna 2016   
 
Přihlášeno:                               40 zájemců, z toho přijatých 22 uchazečů 
 
Průběh přijímacího řízení:  
 
Přijímací zkoušky probíhaly formou centrálně zadávaných jednotných testů - test 
z matematiky a českého jazyka a literatury. 
Uchazeči, kteří splnili kritéria pro přijetí a jejichž celkový průměrný prospěch z 
posledních tří pololetí docházky na ZŠ nepřekročil hodnotu 1,50 byli přijati po 
absolvování přijímacího řízení.  
 
Výsledky přijímacího řízení: 
 
Ředitel školy rozhodl o přijetí 14 žáků.  
 
Do 1. ročníku všeobecného čtyřletého gymnázia pro školní rok 2016/2017 
celkem přijato: 22 žáků  / zápisový lístek odevzdalo:     19 žáků 
 
 
 
Celkový počet žáků  k  30. 9. 2016 ve třídě   1. G:                      19 žáků  
počet otevřených tříd:  1         
                       
 



      
 
 
Studijní obor: 75-41-M/01   Sociální činnost 
 
 
Termíny přijímacího řízení:    15. dubna 2016 
 
Přihlášeno:                               20 zájemců, z toho přijatých 14 uchazečů 
 
Průběh přijímacího řízení:  
 
Přijímací zkoušky probíhaly formou centrálně zadávaných jednotných testů - test 
z matematiky a českého jazyka a literatury. 
Uchazeči, kteří splnili kritéria pro přijetí a jejichž celkový průměrný prospěch z 
posledních tří pololetí docházky na ZŠ nepřekročil hodnotu 1,90 byli přijati po 
absolvování  přijímacího řízení 
 
Výsledky přijímacího řízení: 
 
Ředitel školy rozhodl o přijetí  14 žáků.  
 
Do 1. ročníku oboru sociální činnost pro školní rok  2016/2017 
celkem přijato: 14 žáků  / zápisový lístek odevzdalo:  10 žáků 
 
Celkový počet žáků  k  30. 9. 2015 ve třídě   1. E:                        10 žáků  
počet otevřených tříd:  1         
                       
 
Studijní obor: 64-41-L/524  Podnikání – denní forma 
Počet přihlášených: 13 zájemců  
 
Výsledky přijímacího řízení:  
 
Přijímací zkoušky probíhaly formou centrálně zadávaných jednotných testů - test 
z matematiky a českého jazyka a literatury. 
 
Ředitel školy rozhodl o přijetí všech 13 uchazečů.  
 
Do 1. ročníku denního studia pro školní rok 2016/2017 
celkem přijato:           13 žáků   
 
 

Celkový počet žáků k 30. 9. 2016 ve třídě 1. P:                           13 žáků 
počet otevřených tříd:  1 
 
 



 
 
 
 
Přijímací komise u talentových zkoušek: 
MgA. Milan Krajíček, MgA. 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 
- 82-42-M/01  Konzervátorství a restaurátorství 
- 82-41-M/16  Kamenosochařství (Architektura staveb v zahradách a parcích) 
 
 
Počet přihlášených: 1. termín (6. ledna 2016 a 7. ledna 2016) 62      
 
Výsledky přijímacího řízení:  
Přijímací zkoušku* konalo 60 uchazečů 
 
v I. kole přijato 48 žáků  
 

Hodnocení talentových zkoušek pro studium ve školním roce 2016 - 2017 

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 
2016/2017 celkem přijato:     48   žáků / zápisový lístek odevzdalo: 44  žáků 
 
 
Celkový počet žáků  k  30. 9. 2016  ve třídě   1. V a 1. SV:          44  žáků  

počet otevřených tříd: 2  
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Studijní obory SOŠUP – výtvarné a uměleckořemeslné práce: 
 
- 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 
- 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 
- 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky  
- 82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla  
 
 
Počet přihlášených: 1. termín (6. ledna 2015 a 7. ledna 2015)  36           
 
Výsledky přijímacího řízení:  
Přijímací zkoušku* konalo 23 uchazečů, všichni uspěli. 
  
v I. kole přijato 23  žáků, / zápisový lístek odevzdalo: 10  žáků 
 
 
Počet přihlášených: 2. termín dne (15. dubna 2016)   14 
 
Výsledky přijímacího řízení:  
přijímací zkoušku* konali 3 zájemci, všichni  uspěli 
 

Hodnocení talentových zkoušek pro studium ve školním roce 2015- 2016 

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 
2016/2017 

Celkem přijato:        10 žáků ,  do vyšších ročníků  bylo přijato 14 žáků 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     
   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 
- 28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 
- 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář 
- 82-51-H/03 Zlatník, klenotník 
- 82-51-H/04 Umělecký keramik 
- 36-54-H/01 Kameník 
- 53-41-H/01  Ošetřovatel 
- 66-52-H/01 Aranžér – propagační grafik  
- 23-65-H/01 Strojník sklářských automatů 
 
Talentové zkoušky  pro obory - Umělecký keramik,  Umělecký truhlář a řezbář, 
Umělecký kovář, Zlatník,  klenotník  
 
Počet přihlášených: 1. termín (5. ledna 2016 a 6. ledna 2016)  25          
 
Výsledky přijímacího řízení:  
Přijímací zkoušku  konalo 25 uchazečů, všichni uspěli. 
 
v I. kole přijati 23 žáků  
 
 

Hodnocení talentových zkoušek pro studium ve školním roce 2015 - 2016 

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 do oboru Aranžér, Ošetřovatel, Kameník, Malba skla,  Sklář, 
Strojník sklářských automatů: 
 
 1. termín (15. dubna 2016)      34  
 
Přijato  26 žáků 

Do 1. ročníku výtvarných a uměleckořemeslných prací pro školní rok 
2016/2017 

celkem přijato:           49 žáků,  zápisový lístek odevzdalo: 34  žáků 

Celkový počet žáků k  30. 9. 2014 ve třídě  1. A, 1. B:              34  žáků  
(1 žák opakuje ročník) 

Počet otevřených tříd: 2  

 
 
 



 
 
 
Studijní obor:  
 
     28-32-N/01 Řízení sklářské a keramické výroby 
Počet přihlášených:    12 studentů  
Výsledky přijímacího řízení: 
Přijímací zkoušky se nekonaly. Ředitel školy rozhodl o přijetí všech  12 studentů,  
k 1.9.2016 nastoupilo ke studiu 5 studentů. 
 
     28-32-N/02 Řízení výroby zpracování kamene 
Počet přihlášených:   8 studentů  
Výsledky přijímacího řízení: 
Přijímací zkoušky se nekonaly. Ředitel školy rozhodl o přijetí všech 8 studentů, 
k 1.9.2016 nastoupilo ke studiu 6 studentů. 
 
Celkový počet žáků k 30. 9. 2016 ve třídě 1. VOŠ                      11 
počet otevřených tříd: 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: 7 uchazečů 
Výsledky přijímacího řízení:  
Talentových zkoušek se pro školní rok 2016/2017 zúčastnilo 6 uchazeči, z toho uspělo 
v talentové zkoušce 6. 
 
 

 
V bakalářském programu Konzervování a restaurování skla a keramiky ve spolupráci 
s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze studovalo ve školním roce 2015/2016  
v 1. ročníku 7 studentů, ve 2. ročníku 3 studentky, ve 3. ročníku 2 studentky a ve 4. ročníku  
3 studentky. 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.  
 
 
Zpracoval dne 27. 6. 2016 
MgA. Milan Krajíček  
koordinátor bakalářského programu  
Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky 
 

 
 

koordinátor bakalářského programu  
Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zhodnocení maturit ve škol. roce 2015/16 
 
 
Ve školním roce 2015/2016 konalo maturitní zkoušku v jarním termínu celkem 103 žáků 
denního a dálkového studia posledního ročníku studia a 13 žáků z minulých let konalo 
zkoušku v opravném termínu. Jedná se o třídu IV.G – poslední ročník  gymnázia, a  třídy 
IV.V – výtvarné zpracování materiálu,  IV.S   – poslední ročník čtyřletých studijních oborů   
uměleckořemeslné zpracování materiálu, IV.E – třídu oboru sociální péče  a třídy denního a 
dálkového studia oboru podnikání. 

 
Ve třídě IV.G maturovalo  úspěšně celkem 15 studentů. V této třídě se všichni studenti řádně 
ke zkoušce připravili a zvládli všechny zkoušky v prvním termínu. Potvrzuje se očekávání, že 
pro žáky gymnázií bude nové koncipovaná maturitní zkouška velmi snadná. Studenty vedla 
především motivace přípravy a vstupu na vysokou školu. Několik žáků třídy bylo přijato ke 
studiu VŠ jen na základě výborných studijních výsledků v průběhu celého studia. Společenská 
situace vede studenty k podávání přihlášek především na školy  netechnického charakteru, a 
tím se snižuje pravděpodobnost jejich přijetí. Přes známost této skutečnosti stále většina 
studentů preferuje studium humanitních a společenskovědních oborů. 
Dosažené výsledky svědčí o soustavné a cílevědomé práci učitelského sboru po celou dobu 
studia i o zodpovědném přístupu studentů k maturitní zkoušce. 
Práce komise, příprava zkoušky i vlastní průběh zkoušky byl předsedkyní komise kladně 
hodnocen, stejně jako příprava a výsledky studentů. 
  
Ve třídách studijních výtvarných a uměleckořemeslných oborů a oborů sociální péče skládalo 
maturitní zkoušku  celkem 55 studentů s rozdílnými výsledky. Ne všichni studenti 
přistupovali k plnění povinností zodpovědně, několik nebylo k maturitní zkoušce připuštěno a 
maturitní zkoušku konalo 9 žáků v náhradním termínu v září 2016,  někteří neuspěli přímo u 
zkoušky a museli konat část maturitní zkoušky v opravném termínu v září 2016. Několik 
studentů, kteří dokončili studium v předchozích letech, nevykonalo úspěšně maturitní 
zkoušku ani ve druhém či třetím opravném termínu. Přes dosažené výsledky se většina 
studentů přihlásila ke studiu na jiných školách. Tento stav je částečně zapříčiněn i 
stagnujícími výsledky   podniků a firem a malou možností pracovního uplatnění absolventů 
oborů v oblasti své odbornosti. Jejich studium na VŠ nebo VOŠ však určitě přispěje 
k rozšíření  jejich vzdělání a lepšímu uplatnění na trhu práce po dokončení studia. 
Kladně hodnoceny byly především výsledky praktické části profilové zkoušky. 
Příprava i průběh zkoušek byl hodnocen kladně. 

 
Třídy denního studia oboru Podnikání i dálkového studia  oboru Podnikání se zaměřením na 
provoz pohřební služby vykonaly maturitní zkoušku podle očekávání.  V dálkovém studiu se 
jedná se o studium při zaměstnání, ve kterém studují žáci motivovaní praxí k získání maturitní 
zkoušky v oboru nebo jen maturitní zkoušky. Jejich příprava proto bývá zodpovědná a 
pečlivá. Maturující třída v tomto oboru  ale nepotvrdila očekávání týkající se dobré úrovně 
přípravy studentů i jejich výsledků. Žáci denního studia naplnili očekávání a řada z nich 
podmínky maturitní zkoušky nesplnila. Příprava žáků po dobu studia ve srovnání  např. se 
studenty gymnázia a jednotná společná část maturitní zkoušky pro všechny typy studia ani 
jiné výsledky nepřipouští. 
Zkušební komise byly s přípravou i průběhem zkoušek spokojeny. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Maturita 2016 jarní termín – výsledky 
 

nepřipuštěn třída počet připuštěn 
propadl 
předmět 

neklas 
vykonal propadl 

předmět 
% 

úspěšných 
z 

připuštěných 
IV.V 

 
19 19 0 0 16 1ČJ, 1NJ 

1 prakt 
84 

IV.G 
 

16 15 0 1 15 - 100 

IV.E 
 

20 16 0 4 13 2Ma 
1AJ 

81 

IV.SV 
 

25 20 0 5 16 1ČJ 
1NJ 
1Te 

1DVK 

80 

II.P 
 

13 9 4 0 6 3AJ 67 

III.DS 
 

24 24 0 0 16 7ČJ+2RJ 
1AJ 

67 

Celkem 
 

117 103 4 10 82 21 80 

z 
minulých 

let 

 13   8 2Ma 
2NJ 
1AJ 

62 

 
 

Maturita 2016  podzimní termín - výsledky 
 

Třída  Počet úspěšných  
(včetně žáků z minulých školních roků) 

IV.S 3 
IV.V 3 
IV.E 2 
IV.G 0 
II.P 2 

III.DS 0 
 

Úspěšnost žáků školního roku 2015/16 za oba termíny je 80,1 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Hodnocení absolutoria  
za školní rok 2015/2016 

 
 V tomto roce  skládali absolutorium studenti ve studijním oboru Organizace a řízení 
sklářské a keramické výroby a  v oboru Řízení výroby  zpracování kamene. Obory jsou 
zaměřeny spíše na ekonomickou  stránku provozu výroby skla a keramiky a zpracování 
kamene, ale i technologická stránka výroby byla po celou dobu studia důležitou součástí 
výuky. Studijní obor zakončilo úspěšně 11 studentů, kteří všichni vykonali absolutorium 
v červnu 2015. 
 Teoretická část absolutoria byla zvládnuta na dobré úrovni, většina studentů se řádně 
připravila a zkoušky složila.  Každým rokem se zlepšuje úroveň závěrečných prací studentů 
především v tématech navazujících na praktické problémy. 
 Výsledky studentů hodnotila komise pod vedením Mgr. Naděždy Vrbatové, PhD.  z 
VOŠ a SŠ zdravotní Havlíčkův Brod. Jako oponenti hodnotili závěrečné práce studentů Ing. J. 
Švorc, bývalý ekonomický náměstek firmy APS s r.o. ze Světlé n. S., Ing. A. Holubová, 
finanční poradce firmy ROSSin business centrum z Havl. Brodu, Ing. S. Bárta z firmy 
Bohemia Machine ve Světlé n. S. Komise hodnotila přípravu a průběh absolutoria kladně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Hodnocení ZZ za školní rok 2015/16 
 

Ve školním roce 2015/16 zahájilo studium ve třetím ročníku tříletého i zkráceného studia 56 
žáků v oborech výrobce a zušlechťovatel skla se zaměřením sklář, brusič skla, malíř skla,  
kameník, umělecký kovář, zlatník, umělecký keramik, propagační grafik, ošetřovatel, 
umělecký truhlář.  Během školního roku se počet žáků měnil a  k termínu závěrečné 
konference postoupilo k ZZ 50 žáků a čtyři dostali možnost uzavřít ročník po opravných a 
doplňovacích zkouškách. 
Závěrečné zkoušky proběhly ve dnech 20. 5. – písemná část, 23. 5. – 13. 6. -  praktická část a 
21. 6.  a 22. 6. -  ústní část.  
Písemnou část absolvovali všichni žáci, kteří úspěšně dokončili t řetí ročník. Praktická část 
proběhla v dílnách školy. Žáci  plnili požadavky na praktickou část pod dohledem učitelů OV 
a členů zkušební komise. Ústní část  absolvovalo   úspěšně    45 žáků. 
V opravném termínu  20. 9. 2016 konalo závěrečnou zkoušku 8 žáků, všichni úspěšně. 
  
V průběhu celého školního se projevovala u žáků třetího ročníku  malá aktivita, slabý zájem o 
výuku, snaha o vyhýbání se plnění povinností. Absence žáků tříletých oborů každým rokem 
vzrůstá. Tato skutečnost je dána  jen malou šancí absolventů učebních oborů na trhu práce, 
kde přednost dostávají absolventi maturitních oborů. Částečným řešením situace by bylo  
poskytnutí další možnosti  vzdělávání, např. v nástavbovém studiu a tím získání vyšší 
kvalifikace absolventům tříletých učebních oborů. Navíc by perspektiva dalšího studia 
rozhodně zvýšila studijní úsilí žáků v průběhu tříletého oboru, kteří by měli snahu po 
absolvování učebního oboru pokračovat v dalším studiu. 
Organizační zabezpečení ZZ bylo na dobré úrovni po celou dobu trvání ZZ. 
ZZ  se realizovaly  podle jednotného zadání. 
 
 

Učební obor počet absolventů z toho dívky 
sklář 1 1 

brusič skla 4 1 
malíř skla 1 1 
kameník 5 4 

umělecký keramik 6 4 
umělecký kovář 6 0 
umělecký truhlář 5 0 

zlatník 3 3 
propagační grafik 7 3 

ošetřovatel 15 11 
celkem 53 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Nepovinné  předměty 
 
 

Školní rok 2015/2016 
 
 

IV.E, SV, V, II.P CvMa     2hod  Mráček 
IV.E, SV, V, II.P KoAJ     2hod  Zelená, Pajerová 
IV.E, SV, V, II.P KoNJ     2hod  Bencová 
VOŠ   ZPM     1hod  Šimek 
IV.SV+IV.V  DVU     1hod  Michková 
výběr   Fuzing     4hod  Krajíček M. 
 
Tyto předměty budou klasifikovány (kromě VOŠ), známka bude uvedena na pololetním i  
závěrečném vysvědčení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hodnocení pedagogické práce na úseku Odborného výcviku ve školním 

roce 2015/16 na AKADEMII - VOŠ, Gymnáziu, SOŠUP , Světlá nad 
Sázavou. Zaměření na tříleté a čtyřleté obory uměleckořemeslné. 

    
Výuka odborného výcviku a odborné praxe v zavedených oborech tříletých i čtyřletých. 
Například sklář, brusič skla, kameník, truhlář, keramik. Uměleckořemeslné zpracování 
skla, uměleckořemeslné zpracování skla, kovu,  kamene - práce kamenosochařské, 
umělecký keramik, uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – práce keramické, 
ale i aranžér a zlatník. Obory výtvarné řídí   MgA. Milan Krajíček jako zástupce ředitele 
pro výtvarné obory. 

Výuka probíhala v souladu se schválenými učebními dokumenty, osnovami a hodinovými 
rozpisy. Ve všech oborech byly osnovy splněny. Výuka byla zajišťována učiteli odborného 
výcviku. Výuka byla zajištěna na vlastních pracovištích a sice v školní huti, brusičských 
dílnách, malírně skla, zlatnické dílně, keramických dílnách a v Místně odloučeném 
pracovišti v Lipnici nad Sázavou, kde probíhá výuka kamenický oborů a obor kovářský.  

Veškerá příprava žáků, je prováděna i jako produktivní činnost, tedy mimo jiné na 
vybraných konkrétních zakázkách, což má 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. 
Mnohá 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. 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 sádrařská dílna, modelárna, glazovací dílna, točírna. 
Tyto dílny byly doplněny o další zařízení, rozjelo se i zpracování porcelánu, čímž jsou 
splněny podmínky pro plnohodnotnou výuku ve výše zmíněných keramických oborech.  

Truhlárna, která je vytvořena z prostor truhlárny a skladů kuchyně tvoří dobré zázemí pro 
výuku těchto dřevozpracujících oborů. Výuka a výroba na CNC strojích je malá z důvodu 
náročnosti na programové vybavení. Vyučující těchto oborů se vzdělávají a snaží se 
takovéto stroje plně využívat. 

V oborech sklářských a keramických , dnes i kovářských, truhlářských, 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.  

 
 
 
 



Významnou pedagogickou aktivitou školy, zaměřenou na propagaci a prezentaci 
vyučovaných řemesel je příprava na další celostátní výstavu Bienále 2016 uspořádanou v 
září 2016. Na tuto akci bylo vytvořeno mnoho výtvarných děl, jak studenty, tak učiteli  
školy. Prezentace proběhne ve výstavních prostorech školy.  
Za tělocvičnou je budován nový přístřešek   pro restaurátorské práce, který je plně 
využíván. Do jednotlivých dílen se i v letošním roce investovalo do různého drobného 
vybavení.  
Celkově hodnotíme pedagogické výsledky na úseku odborného výcviku jako velmi dobré.  
Velkým přínosem pro úroveň odborného výcviku, v učebních a  uměleckořemeslných 
oborech je zájem mistrů o další vzdělávání v jejich profesi.  Máme již několik mistrů, kteří 
mají uzavřené vysokoškolské vzdělání a další se pokusí o studium. 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.    
 
 
 
Vedoucí  úseku  odborné výuky 
Mgr. Loudát Zdeněk 

 
 
 
 
 



 
 
 

Plán výchovně vzdělávací práce 
školní rok 2015/2016 

 
Úsek TV 

 
- zabezpečit připravenost žáků a řádný průběh absolutoria, maturit a ZZ, 

                                                                             ●     zodp. všichni učitelé, ZŘTV 
 

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

• zodp. všichni učitelé, ZŘTV 
 

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

              ●   zodp. ředitel, ZŘTV 
 

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

• zodp. ZŘTV, odborní učitelé 
 

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

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

 
- zorganizovat pro zaměstnance školy pokračovací kurz AJ 

• zodp. ZŘTV 
 

- pokračovat v realizaci zájmových útvarů pro žáky pod vedením profesionálních 
odborníků s cílem umožnit žákům všestranný rozvoj jejich zájmů 

• zodp. ZŘTV, ZŘPV 
 

- umožnit vybraným učitelům rozšiřování kvalifikace další studiem 
• zodp. ředitel 

 
- zajišťovat nákup potřebných pomůcek potřebných pro výuku, doplňování učeben a 

kabinetů 
• zodp. správci sbírek a místností 

 
- věnovat zvýšenou pozornost protidrogové prevenci zvláště u žáků vyšších ročníků 

• zodp. všichni učitelé, preventista 
 

- vypsat konzultační hodiny pro žáky 
• zodp. všichni učitelé 

 
- zajistit pro žáky odborné exkurze do provozů,  návštěvy kulturních představení, 

naučné a poznávací výlety, zimní lyžařský výcvik a letní sportovní kurz 
 

        ●  zodp. všichni učitelé, učitelé TV 
 
-   zahájit výuku ve všech oborech  podle ŠVP, výsledky výuky vyhodnocovat a 
 navrhovat potřebné změny v ŠVP 
  
             ●  zodp. všichni učitelé, ZŘTV 



 
       

 
 

Vyhodnocení Plánu výchovně vzdělávací práce 
za školní rok 2015/16 

 
Úsek teoretického vzdělávání  

 
  
Ve školním roce probíhala výuka v dříve zavedených učebních a studijních oborech.   Výuka 
byla zajištěna  plně aprobovanými učiteli, kteří zúročují zkušenosti s výukou v  
uměleckořemeslných a výtvarných oborech, sociálních a ekonomických 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.   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. 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 (včetně podzimního termínu) 
80% žáků závěrečného ročníku. Tento  výsledek svědčí o dobré přípravě studentů na 
maturitní zkoušky i o zvyšování náročnosti společné části maturitní zkoušky v některých 
předmětech.  
Závěrečnou zkoušku v učebních oborech   složilo  36 žáků.  
Absolutorium ve VOS složilo úspěšně 14 studentů.  
Učitelé připravili nový model maturitní zkoušky a přijímací zkoušky podle instrukcí 
CERMATu a zkoušky úspěšně realizovali.  
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  
obory by měly vyplnit mezeru mezi řemeslem a tvorbou uměleckých děl v oblasti užitého 
umění. Zavedení  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. Učebny 
byly 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. 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 různých útvarech. 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.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Plán personálního rozvoje na škol. rok 2015/16 

 
 

 
P. Vampola   FFMU Brno  FJ II. roč. 
 
P. Sedlmajerová UHK   Speciální pedagogika III. roč. 
 
J. Kadlec  Akademie Světlá n. S.    UŘZS IV. roč. 
 
V. Procházková Akademie Světlá n. S.   UŘZS IV. roč. 
 
J. Kubíček  Akademie Světlá n. S.   UŘZS IV. roč.  
 
D. Hůlová  Jazyková škola LANT HB 
 
M. Roháček  UHK   učitel OV I. roč. 
 
M. Šimek  VŠP Jihlava  DPS 
 
K. Sedláková  VŠP Jihlava  DPS 
 
M. Sklenář  VOŠ spojů Praha informační technologie I. r. 
 
O. Blažková  UK Praha  mag. studium učitelství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předpoklad studia v dalších letech 
 

Výše jmenovaní zaměstnanci budou pokračovat ve studiu v dalším ročníku. 
 
 
Podle možností zahájí studium výchovného poradenství Mgr. J. Neugebauerová. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Harmonogram škol. roku  2015/16 
 

 
Přijímací řízení do SŠ  přijímací zkoušky s talentovou zkouškou  4.1. + 5.1.2016 
    přijímací zkoušky      15.4.2016   
     náhradní termín      13.5.2016 

 
Přihlášky do VOŠ  I.kolo     31.5.2016   II.kolo    31 .7.2016 
Den otevřených dveří  3.10.2015 
        
Maturita testy společné části   2.-13.5.2016 
  ústní část státní a školní  16.5.-10.6.2016 
  profilová školní část   od   1.4.2016 
 
  IV.V    
  IV.G   
  IV.S   
  IV.E   
  II.P   
  III.DS   
     
ZZ  III.A  písemná             20.5.2016    
    praktická  23.5. - 13.6.2016   
    volno   14. -17.6.2016      
    ústní         20. - 22.6.2015 
 
  
LVK I. ročník     leden  2016 
 
letní sportovní kurz III. ročník   červen 2016  
 
letní sportovní kurz II. ročník   červen 2016 
 
 
výtvarný kurz II.V     14. - 18. září 2015 
 
 
opravné maturitní zkoušky    praktická 1. - 20.9.2015 
       písemná 1. - 7.9.2015 
       ústní  15. + 16.9.2015 
       
opravné ZZ      písemná   4.9.2015 

                                                            praktická 7. - 25.9.2015 
       ústní   29.9.2015 
 
opravné absolutorium     10.9.2015   
 
 

 
 
 



 
 
 
 

Výuka ve VOŠ 
Období: zimní  výuka    1.9.2015 – 1.1.2016 
   hodnocení   4.1.2016 – 22.1.2016 
   rezerva    25.1.2016 – 29.1.2016 
 
 
          III.ročník 
 letní  výuka  1.2. – 2.6.2016   1.2. -29.4.2016 
   hodnocení 3.6. – 23.6.2016   2.5.-20.5.2016 
   rezerva  24.6. – 30.6.2016   23.5.- 27.5.2016 
 
   praxe II. ročníku  7.12.2015 – 1.1.2016 
       2.5. – 13.5.2016 
 
   praxe III.ročníku  7.12.2015 – 1.1.2016 
       1.2. – 26.2.2016 
 
Absolutorium:  volno    30.5. – 3.6.2016 
   zkouška   6. - 8.6.2016 
 
Praxe tříd  II.V, II.SV    16. – 27.5.2016 
  III.V, III.SV     16. – 27.5.2016 
 
  I.P 
  II.E  
  III.E  
  IV.E  
 
Klauzurní práce ve třídách I.V   
    II.V  
    III.V   
    IV.V  
 
Zkoušky za pololetí v dálkovém a externím studiu ukončit vždy do 20.1.  a  20.6. školního 
roku. 
 
Termíny konání pedagogické rady: 1. 12.11.2015 

2. 25.1.2016 
3. 14.4.2016 
4. 27.6.2016 
 

Termíny třídních schůzí SRPDŠ:   19.11.2015 
       21.4.2016 
 
Termíny prázdnin:     29. + 30.10.2015 
       23.12. 2015 – 3.1.2016 

29.1.2016 
8. – 12.2.2016 
24. + 25.3.2016 

 
Dny ředitelského volna:    16.11.2015  
       21. + 22.12.2015 
           
 



 
 

Harmonogram škol. roku  2016/17 
 

 
Přijímací řízení do SŠ  přijímací zkoušky s talentovou zkouškou  3. 1. + 4. 1. 2017
    přijímací zkoušky      12 . 4. – 28. 4. 2017  
      náhradní termín       11. a 12. 5. 2017 

 
Přihlášky do VOŠ  I.kolo     31. 5. 2017   II.kolo    31. 7. 2017 
Den otevřených dveří  24. 9. 2016 
        
Maturita testy společné části   2. -15. 5. 2017 
  ústní část státní a školní  16. 5. -10. 6. 2017 
  profilová školní část   od   1. 4. 2017 
 
  IV.V       
  IV.G      
  IV.S      
  IV.E       
  II.P      
  III.DS      
     
ZZ  III.A  písemná 22. 5. 2017    
    praktická 23. 5. - 13. 6. 2017   
    volno  14. -20. 6. 2017      
    ústní        21. - 23. 6. 2017 
 
  
LVK I. ročník    7. – 14. 1. 2017 
 
letní sportovní kurz III. ročník  červen 2017  
 
letní sportovní kurz II. ročník  červen 2017 
 
 
výtvarný kurz II.V    12. - 16. září 2016 
 
 
opravné maturitní zkoušky   praktická  1. - 14. 9. 2016 
      písemná  1. - 9. 9. 2016 
      ústní    14. + 15. 9. 2016 
       
opravné ZZ     písemná   5. 9. 2016 

                                                           praktická 6. - 19. 9. 2016 
      ústní   20. 9. 2016 
 
opravné absolutorium       
 
 

 
 

Výuka ve VOŠ 
Období: zimní  výuka  1. 9. 2016 – 1. 1. 2017 
   hodnocení 4. 1. 2017 – 24. 1. 2017 
   rezerva  25. 1. 2017 – 31. 1. 2017 
 



 
          III.ročník 
 letní  výuka  1. 2. – 2. 6. 2017   1. 2. - 28. 4. 2017 
   hodnocení 5. 6. – 23 .6. 2017   2. 5. - 19. 5. 2017 
   rezerva  26. 6. – 30. 6. 2017   22. 5. - 26. 5. 2017 
 
   praxe II. ročníku  5. 12. 2016 – 1. 1. 2017 
       2. 5. – 12. 5. 2017 
 
   praxe III. ročníku  5. 12. 2016 – 1. 1. 2017 

1. 2. – 28. 2. 2017 
 
Absolutorium:  volno  29. 5. – 2. 6. 2017 
   zkouška 6. - 8. 6. 2017 
 
Praxe tříd  II.V, II.SV  15. – 26. 5. 2017 
  III.V, III.SV   15. – 26. 5. 2017 
 
  I.P 
  II.E   31. 10. – 4. 11. 2016 
  III.E   17. 10. – 21. 10. 2016 
  IV.E   10. 10. – 14. 10. 2016 
 
Klauzurní práce ve třídách I.V   
    II.V  
    III.V   
    IV.V  
 
Zkoušky za pololetí v dálkovém a externím studiu ukončit vždy do 20.1.  a  20.6. školního 
roku. 
 
Termíny konání pedagogické rady: 1. 15. 11. 2016 

5. 25. 1. 2017 
6. 11. 4. 2017 
7. 26. 6. 2017 
 

Termíny třídních schůzí SRPDŠ: 22. 11. 2016 
     19. 4. 2017 
 
Termíny prázdnin:   26. + 27. 10. 2016 
     23. 12. 2016 – 3. 1. 2017 

3. 2. 2017 
20. – 24. 2. 2017 
13. + 14. 4. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 
 
 
 
 
 

 
 
 

g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Aktivity - úsek projektového řízení a grantů, rozvoje školy 
školní rok 2015/16 

 
 
 
Zodpovědná osoba: Mgr. Michal Šimek, ZŘ pro rozvoj školy a projektový manažer 
 
 
 
Září 2015 
 

• Příprava propagačních článků (včetně fotografií) pro webový portál školy a tisk.  
• Vyhotovení 7 článků pro plánovanou knihu k výročí školy.  
• Příprava podkladů pro kontrolu veřejných zakázek za rok 2014.  
• Příprava podkladů pro realizaci veřejné zakázky na nákup ICT v říjnu 2015.  
• Příprava a realizace opravných nostrifikačních zkoušek pro KÚ Kraje Vysočina (30. 9. 

2015) ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky školy. 
• Realizace podzimního termínu ústní maturitní zkoušky pro žákyni třídy IV. G.  
• Zajištění nákupu služeb v rámci projektu Výzvy 56 Podpora jazykových kompetencí 

žáků a pracovníků školy. Příprava komplexní smlouvy a smluv dílčích. Komunikace s 
dodavatelem služeb.  

• Administrace dokumentů s realizací jazykových kurzů a jazykově-vzdělávacího 
pobytu souvisejících.  

• Příprava aktivit projektu Jason 2 - komunikace s francouzskou stranou, zajištění 
termínu, návrh programu.  

• Drobná administrativní činnost dle potřeby, práce s Portálem.  
 
 
 
Říjen 2015 
 

• Příprava propagačních článků (včetně fotografií) pro webový portál školy a tisk.  
• Pomoc při dokončování sady 9 typů letáků pro náborové účely.  
• Práce na textech pro výroční knihu školy.  
• Příprava aktivit projektu Jason 2 sestavení dvoudenního programu pro francouzskou 

stranu, zajištění ubytování, přizvání radní Kraje Vysočina.  
• Administrace projektu Podpora jazykových kompetencí žáků a pracovníků školy - 

příprava dohod, vyslání pedagogických pracovníků na jazykové kurzy do zahraničí 
(celkem 3 pracovníci, 3 kurzy) 

• Zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky ICT 2/2015, její vyhlášení, 
následné hodnocení a administrace VZ.  

• Drobná administrativní činnost dle potřeby, práce s Portálem.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Listopad 2015 
 

• Příprava propagačních článků (včetně fotografií) pro webový portál školy a tisk (nově 
spolupráce s týdeníkem Cesta Vysočinou).  

• Práce s portálem Kraje Vysočina. 
• Práce na textech pro výroční knihu školy, svolání pravidelné porady, zápis z porady.  
• Účast na dnu otevřených dveří dne 9. 11. 2015 
• Účast na náborové akci pro ZŠ dne 19. 11. 2015 (ZŠ Lánecká, ZŠ Komenského). 
• Komunikace se ZŠ Lánecká - výchovný poradce Z. Lebedová - zajištění náboru.  
• Realizace návštěvy z Francie v termínu 4. - 6. 11 2015 - pracovníci odborných škol 

Lycée professionnel – Collège „Le Mont Châtelet“ a Lycée des métiers de la 
céramique de Henry Moisand.  

• Příprava a vyslání jazykově-vzdělávacího pobytu do Velké Británie - Londýna v 
termínu 15. - 21. 11. 2015.  

• Dokončení zadávací dokumentace a následné vyhlášení VZ Zasíťování druhého 
podlaží hlavní budovy školy.  

• 6. 11. 2015 - účast na školení k novinkám Portálu příspěvkových organizací.  
• 23. 11. 2015 - účast na krajském setkání k budoucnosti středních škol v Kraji 

Vysočina 
• Přerozdělení finančních prostředků získaných na nostrifikační zkoušky zapojeným 

pedagogickým pracovníkům. 
• Drobná administrativní činnost a výkaznictví dle potřeb.  

 
 
Prosinec 2015 
 
 

• Příprava propagačních článků (včetně fotografií) pro webový portál školy a tisk.  
• Drobná administrativní činnost a výkaznictví dle potřeb.  
• Práce s portálem Kraje Vysočina. 
• Administrace smluv na energie na rok 2016 - kontrola, zveřejnění na Portálu, 

propojení s VZ.  
• Zpracování plánu VZ na 2016 - zveřejnění.  
• Administrace projektu Podpora jazykových kompetencí žáků a pracovníků školy - 

pracovní výkazy, tvorba monitorovací zprávy, zpracování monitorovacích indikátorů, 
vyúčtování projektu.  

• Náborová akce pro gymnazisty ze ZŠ Lánecká - přijímačky nanečisto - komunikace s 
výchovným poradcem a ředitelem ZŠ, termín 17. 12. 2015.  

• Zpracování dotazníku  KAP  pro NÚV.  
• Zjištění bezpečnostní situace na Ukrajině s ohledem na další spolupráci s Národní 

akademií umění Lvov.  
• Práce na textech pro výroční knihu školy, svolání pravidelné porady, zápis z porady.  
• Erasmus + -  studium podkladů pro výzvu 2016 na mobility žáků.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Leden 2016 
 

• Příprava propagačních článků (včetně fotografií) pro webový portál školy a tisk.  
• Schvalovací proces nákupů IT vybavení.  
• Práce s portálem Kraje Vysočina. 
• Příprava podkladů pro zadávací dokumentaci VZ ICT 1/2016.  
• Drobná administrativní činnost a výkaznictví dle potřeb.  
• Stažení podkladů pro podání projektové žádosti v rámci programu Erasmus+ na 

období 2016, zpracování žádosti ve spolupráci s Ing. Z. Šmídovou, podání projektové 
žádosti.  

• Práce na textech pro výroční knihu školy, svolání pravidelné porady, zápis z porady.  
• Finalizace monitorovací zprávy projektu Podpora jazykových kompetencí žáků a 

pracovníků školy v Benefitu 7, tisk a odeslání MZ včetně příloh.  
 
 
Únor 2016 
 

• Příprava propagačních článků (včetně fotografií) pro webový portál školy a tisk.  
• Schvalovací proces nákupů IT vybavení.  
• Práce s portálem Kraje Vysočina. 
• Drobná administrativní činnost a výkaznictví dle potřeb.  
• Zpracování podkladů pro VZ ICT/1/2016 (spolupráce s O. Doktor), konzultace 

tiskáren, vyhlášení výzvy, administrace dokumentace.  
• Práce na textech pro výroční knihu školy, svolání pravidelné porady, zápis z porady.  
• Práce na přípravě žádosti o finanční podporu akce 1. ročník mezinárodního 

brusičského sympozia, které proběhne v červnu 2016.  
• Příprava podkladů pro projektovou žádost Informační a komunikační technologie 

2016 z Fondu Vysočiny, spolupráce Ing. M. Kubín, O. Doktor.  
 
 
Březen 2016 
 

• Příprava propagačních článků (včetně fotografií) pro webový portál školy a tisk.  
• Schvalovací proces nákupů IT vybavení.  
• Práce s portálem Kraje Vysočina. 
• Drobná administrativní činnost a výkaznictví dle potřeb.  
• Práce na textech pro výroční knihu školy, svolání pravidelné porady, zápis z porady.  
• Školení na nové projekty Dotace pro Vaši školu v roce 2016 ve školství 3. 3. 2016 - 

Střítež u Jihlavy 
• Návrh projektových záměrů na nové pracoviště aranžérů a fotoateliéru. 
• Zpracování podkladů pro projektovou žádost Informační a komunikační technologie 

2016 z Fondu Vysočiny, spolupráce Ing. M. Kubín, O. Doktor.  
• Vyhodnocení VZ ICT/1/2016, administrace dokumentů, příprava kupní smlouvy, 

zajištění jejích podpisů, provazba VZ na Portál.  
• Návrh struktury propagačního letáku na obory broušení skla, jednání u společnosti 

Bomma - mistrovství vbroušení skla, červen 2016.  
• Zpracování studie propagace řemeslných oborů v roce 2016 jako podkladu pro žádost 

o dotaci.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Duben 2016 
 

• Příprava propagačních článků (včetně fotografií) pro webový portál školy a tisk.  
• Schvalovací proces nákupů IT vybavení.  
• Práce s portálem Kraje Vysočina. 
• Drobná administrativní činnost a výkaznictví dle potřeb.  
• Práce na textech a foto pro výroční knihu školy, svolání pravidelné porady, zápis z 

porady 
• Příprava a realizace pracovní návštěvy hostů z Tchajpejské hospodářské a kulturní 

kanceláře Praha v pátek 8. 4. 2016.  
• Finalizace a předložení projektové žádosti Informační a komunikační technologie 

2016 z Fondu Vysočiny.  
• Převzetí a kontrola dokumentů VZ ICT/1/2016.  
• Příprava podkladů pro projekt IROP na výzvu květen 2016 - projektový záměr na 

rekonstrukci aranžérské dílny, fotoateliéru, pískovací dílny - Ing. Radek Hejkal, Mgr, 
Zdeněk Loudát - ZŘ, Bc. Karolína Martínková, Bc. Kristýna Sedláková, Mgr. Leoš 
Poříz.   

• Kontaktování krajské projektové kanceláře - konzultace projektového záměru na 
rekonstrukci aranžérské dílny, fotoateliéru, pískovací dílny.  

• Konzultace veřejné zakázky Mgr. Z. Loudáta na venkovní galerii - úpravy zadávací 
dokumentace. 

• Příprava zlaté a stříbrné expedice programu DofE - Velká Fatra, Slovensko.  
• Pomoc při finalizaci informačního panelu k cyklostezce - nákup korku, konzultace.  

 
 
Květen 2016 
 

• Příprava propagačních článků (včetně fotografií) pro webový portál školy a tisk.  
• Schvalovací proces nákupů IT vybavení.  
• Práce s portálem Kraje Vysočina. 
• Drobná administrativní činnost a výkaznictví dle potřeb.  
• Dokončovací práce na pamětní knize k výročí školy, zajištění reklamy města Světlá 

nad Sázavou a Kraje Vysočina.  
• Zpracování projektového záměru do zásobníku akcí na krajském Portálu, uveřejnění 

projektového záměru v Kevisu.  
• Místopředseda zkušební maturitní komise dálkového studia.  
• Účast na hodnocení veřejné zakázky Mgr. Z. Loudáta na venkovní galerii - pomoc s 

administrací.  
• Zpracování informací o projektových záměrech pro aktualizaci KAP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Červen 2016 
 

• Příprava propagačních článků (včetně fotografií) pro webový portál školy a tisk.  
• Schvalovací proces nákupů IT vybavení.  
• Práce s portálem Kraje Vysočina. 
• Drobná administrativní činnost a výkaznictví dle potřeb.  
• Pomoc při realizace Sympozia broušení skla 2016.  
• Vyhotovení propagačního panelu sklo pro letecké sportovce ve spolupráci s Ing. 

Hoškem.  
• Realizace zlaté a stříbrné expedice programu DoFE ve Velké Fatře. Spolupráce s Ing. 

M. Hošek (13. 6. - 15. 6.)  
• Zpracování podkladů pro hodnocení udržitelnosti projektu Nové metody interaktivní 

výuky na gymnáziích kraje Vysočina.  
• Zpracování podkladů pro hodnocení udržitelnosti projektu Přírodní a technické obory 

- výzva pro budoucnost - tabulky, výkazy, přehledy.  
• Administrace veřejné zakázky na venkovní galerii v systému Ezak.  
• Administrace schválené žádosti Informační a komunikační technologie 2016 z Fondu 

Vysočiny - podpis smlouvy.  
• Konzultace přípravy revitalizace zeleně v areálu školy pro uvedení do zásobníku akcí 

na Portálu - Mgr. Bernadová, Ing. Slavíčková.  
 
 
 
 

Granty a projekty ve školním roce 2015/2016: 
 
 

Název projektu Vyhlašovatel 
Projekt 
vybrán 
ano - ne 

Datum 
podpisu 
smlouvy 

*Finanční 
prostředky 
získané od 

vyhlašovatele 

*Doba 
realizace 
projektu 
od - do 

IKT 2016 - titul B: 
Bezpečnost a archivace 
dat 

Fond 
Vysočiny 

ano 17. 6. 
2016 

Požádáno o 
28 459,- Kč, 
bude 
financováno 
ex-post 

září 2016 - 
leden 2017 

Leonardo da Vinci - 
Zvýšení kvality 
vzdělávání žáků oboru 
Sociální činnost 
prostřednictvím 
odborné stáže v 
zahraničí 

Erasmus+ Ano, 
jako 
náhradní, 
pořadové 
číslo 56 

zatím ne Bylo žádáno o 
26 540 EUR 

nestanovena 

OPVK Výzva 56 MŠMT ano 20. 7. 
2015 

467 417,- Kč, 
utraceno, 
vyúčtováno 

září - 
prosinec 
2015 

Programy projektu 
UNIV 3 

NUOV 
(UNIV) 

ano 2012 648.720,17 
Kč 

únor 2012 - 
září 2015 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI  2015/2016 
Úsek – NÁBOR 

 
Termín 1.8.2015 – 31.8.2016 
Náplní práce je komunikace s jinými subjekty – školami, rodiči, uchazeči o studium, 
institucemi propagujícími školství a vzdělávání, s tiskem a médii (inzerce). Nedílnou 
součástí práce je i komunikace s firmami, které potřebují profese, které se u nás na škole 
vyučují. 
Důležitý je i styk s veřejností a provádění exkurzí, na které do školy jezdí základní školy, 
mateřské školy i jednotlivé rodiny. O exkurze po škole mají zájem i delegace, které 
navštěvují spřízněné firmy, příp. delegace a návštěvy KrÚ Vysočina.  
 
Koncem prázdnin byly dokončovány rozvrhy a jejich umístění na webové stránky, 
rozesílání jednotlivým kolegům a třídním učitelům a úprava webových stránek včetně 
umístění informací pro nastupující studenty.  
 
Každoročně se koná revize propagačních materiálů a jejich příprava na nejdůležitější 
náborové období. 
 
Během podzimu probíhaly prezentace středních škol na přehlídkách SŠ, návštěvy 
rodičovských schůzek na ZŠ a další prezentační akce Všechny akce je třeba zkomunikovat, 
připravit stánek, propagační materiál, zajistit studenty a kolegy, zrealizovat celou akci.  
 
Kromě těchto hromadných akcí a exkurzí probíhají celoročně individuální prohlídky školy a 
schůzky ohledně nabízeného vzdělávání s jednotlivými rodinami a uchazeči. Školu 
navštěvují vyšší ročníky ZŠ (viz tabulka). 
 
V prosinci vrcholily přípravy na talentové zkoušky konané 4. a 5. ledna 2015, během nichž 
se konají další prohlídky školy stejně jako při přijímacích zkouškách v dubnu. 
 
Na jaře začala intenzivní práce na knize k 50. výročí školy (příprava materiálů, článků, 
fotografií, korektury),  
organizace slavnostního zápisu do 1. ročníků a adaptačního pobytu budoucích „prváků“ . 
 
V červenci a srpnu vrcholily korektury knihy k 50ti letému výročí školy a katalogu k 
BIENÁLE 2016, příprava vlastní výstavy BIENÁLE 2016.  
 
Kontrola webových stránek – úprava zkratek jednotlivých lidí, kontrola zaměstnanců, jejich 
profilů, úpravy zkratek předmětů, opisování rozvrhů a jejich umisťování na webové stránky, 
tvorba a tisk štítků na nástěnku, rozesílání jednotlivým kolegům vč. nových zkratek a 
popisu oprav, průběžné opravy dle pokynů zástupce ředitele pro teoretické vyučování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 2015/2016 
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, osobní návštěvy, zasílání nabídek poštou, 
mailem, kontaktování telefonicky – příprava na nábory 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vyhodnocení hlavních úkolů na úseku výchovy mimo vyučování 
2015-2016 

 
Vychovatelský sbor : 
 
Bc. Olga Blažková, vedoucí DM 
Miroslav Sklenář, zástupce vedoucí DM, skupinový vychovatel 
Charvátová Lenka, DiS., skupinový vychovatel 
Janáková Alena, skupinový vychovatel 
Kubíčková Jana, skupinový vychovatel 
Popr Miroslav, skupinový vychovatel 
Poprová Ludmila, skupinový vychovatel 
Vodička Jaromír, skupinový vychovatel 
 
Domov mládeže poskytuje ubytování a sociální služby především pro žáky školy. 
Staráme se i o smysluplné využití volného času našich ubytovaných, nabízíme řadu 
zajímavých volnočasových aktivit.  
 
Úkoly 2015-2016: 
 
- zásady zdravé životosprávy a zdravého životního stylu, hygienických návyků  
- 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 sociálně-patologických 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 a další zájmová činnost: 
 

Kroužek Vychovatel 
Aranžování Bc. Olga Blažková 
DofE Bc. Olga Blažková 
Turistický Lenka Charvátová, DiS. 
DofE Lenka Charvátová, DiS. 
Vaření a pečení Alena Janáková 
Výtvarný (výzdoba DM) Alena Janáková 
Aerobic Jana Kubíčková 
Posilování Jana Kubíčková 
Volejbal Jana Kubíčková 
Práce s počítačem Miroslav Sklenář 
Florbal Miroslav Sklenář 
Posilování Miroslav Sklenář 
Posilování Miroslav Popr 
Volejbal Jaromír Vodička 
Fotbal Jaromír Vodička 
Posilování Jaromír Vodička 

 
 



 
- bruslení na zimním stadionu i cyklostezce 
- stolní tenis 
- návštěva plaveckého bazénu 
- návštěva Světelského podzemí a stanice Pavlov 
- expedice programu DofE 
- adaptační pobyt pro nově přijaté žáky 
 
Veškeré aktivity jsou podrobně zaznamenány v denících výchovné skupiny. 
 
Snažíme se zútulnit a zpříjemnit pobyt ubytovaným žákům. V tomto školním roce jsme 
pořídili nové dřevěné postele, matrace, peřiny, polštáře, odpadkové koše atd. Některé 
z pokojů se pyšní novou výmalbou.  
Nejvíce finančních prostředků se v loňském roce investovalo do budovy domova mládeže 3, 
kde máme pro ubytování žáků vyhrazeno dalších 15 pokojů.  
 
Na letní prázdniny bylo připraveno ubytování pro zájemce z řad sportovních oddílů. Tržby za 
toto ubytování činily kolem 80 000 Kč.  
 
Závěr: 
Konstatuji, že úsek výchovy mimo vyučování plnil zadané úkoly zodpovědně a svědomitě.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala:  Bc. Olga Blažková 
  vedoucí DM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Kroužky a zájmové útvary 2015/16 
 

kroužek    vedoucí   termín 
 
Francouzština pro mírné začátečníky Zadinová          po a út 14.15 – 15.00 hod. 
Školní knihovna   Zadinová     po 16,00 – 17,00 hod. 
         čt 13.00 – 14.30 hod. 
Latina pro začátečníky  Zadinová  po 15,05 – 15,50 
Latina pro pokročilé   Zadinová  2x týdně 
Psaní na počítači               Pinkasová        čt 7.00 – 7.40  
Francouzská konverzace          Choisnel           po 16,15 – 17,15 
3D technologie   Hošek    stř 16:00 – 17:00 
NJ pro začátečníky   Svitáková  po 14,15 – 15,00 
 
Malírna:               Procházková              po + stř 7:00 – 13:30  
Brusírna:    Kadlec   po+út 6:00 – 13:30  
Aranžér:     Sedláková   po+út 7:00 – 10:00  
Vitráže:    Jírovec Miloš  po 7:00 – 13:30  
Truhlárna:    Hájek    po 12:00 – 14:00  
Zlatnická I:    Polanská  čt+pá 6:00 – 8:00  
Keramika:    Sedlmajerová   čt 13:30 – 16:30  
Kovárna I.:    Tomešek  čt 15,00 – 17,00 
Kovárna II.:    Rázl   st 14,00 – 15,30 
Rytebna:    Martínková  po+stř 7,00-12,00, po 15,30-17,30 
Keramika a porcelán:   Šťastná  út 15.55 - 17.30 
Zlatnická dílna II:   Dulová   stř 15,00 – 17,00 
 

Aranžování    Bc. Olga Blažková 

DOFE    Bc. Olga Blažková 

Turistický    Lenka Charvátová, DiS. 

DOFE    Lenka Charvátová, DiS. 

Vaření a pečení    Alena Janáková 

Výtvarný (výzdoba DM)    Alena Janáková 

Aerobic    Jana Kubíčková 

Posilování    Jana Kubíčková 

Volejbal    Jana Kubíčková 

Práce s počítačem    Miroslav Sklenář 

Florbal    Miroslav Sklenář 

Posilování    Miroslav Sklenář 

Posilování    Miroslav Popr 

Volejbal    Jaromír Vodička 

Fotbal    Jaromír Vodička 



 

 

 

Plán exkurzí tříd 
I.pololetí 2015/2016 

 
Termín Místo 

exkurze 
Téma exkurze Počet 

dní 
Dozor 

I.A 
říjen Čáslav oš – Diakonie Čáslav 1 Kubištová 

prosinec Praha oš – Dům světla 1 Kubištová 
     

II.A 
říjen Čáslav oš – Diakonie Čáslav 1 Kubištová 

prosinec Praha oš – Dům světla 1 Kubištová 
     

III.A 
     

I.E 
říjen Čáslav Diakonie Čáslav 1 Lacinová 

prosinec Praha Dům světla 1 Lacinová 
listopad Světlá Sociální centrum 1/2 Brzoňová 
prosinec Praha kulturní památky 1 Brzoňová 

     
II.E 

listopad Praha divadelní představení 1 Zajíčková 
     
     
     

III.E 
říjen Čáslav Diakonie Čáslav 1 Lacinová 

listopad Jihlava Dětské centrum 1 Lacinová 
prosinec Praha Dům světla 1 Lacinová 

     
IV.E 

září Praha divadlo 1 Pavlíková 
listopad Brno Gaudeamus 1 Pavlíková 

     
I.G 

15.-21. 
11. 

Anglie výběr do projektu 7 Ne, Paj 

prosinec Praha exkurze Ze + Bi 1 Poříz 
prosinec Praha kulturní památky 1 Kubín 

     
II.G 

15.-21. 
11. 

Anglie výběr do projektu 7 Ne, Paj 

říjen 
 

Kutná 
Hora 

Gotika, středověké doly 1 Zadinová 

říjen Jihlava Exkurze - zpracování odpadu 1 Bernadopvá 
     

III.G 
15.-

21.11. 
Anglie výběr do projektu 7 Ne, Paj 

říjen Praha Exkurze pro SeBi 1 Bernadová 



     
IV.G 

říjen Praha Exkurze pro SeBi 1 Bernadová 
     

I.P 
prosinec Praha kulturní památky 1 Brzoňová 
     

II.P 
21.10. Praha Veletrh Práce 1 Zajíčková 
prosinec Praha kulturní památky 1 Hůlová 
     

I.SV 
září Brno Mezinárodní stroj. veletrh - kov 1 Hošek 
říjen Nové 

Ransko 
slévárna a modelárna - kov 1 Hošek 

listopad H. Brod zlatnická dílna - zlat 1 Hošek 
září Praha kam 1 Choisnel 
říjen Jihlava ZOO 1 Choisnel 

     
II.SV 

září Praha World press photo 1 Poříz 
říjen Nové 

Ransko 
slévárna a modelárna - kov 1 Hošek 

září Brno Mezinárodní stroj. veletrh - kov 1 Hošek 
listopad H. Brod zlatnická dílna - zlat 1 Hošek 

září Praha kam 1 Choisnel 
říjen Jihlava ZOO 1 Choisnel 

27.10. Praha Desing block 1 Jírovec A. 
     

III.SV 
říjen Nové 

Ransko 
slévárna a modelárna - kov 1 Hošek 

září Brno Mezinárodní stroj. veletrh - kov 1 Hošek 
listopad H. Brod zlatnická dílna - zlat 1 Hošek 
září Praha kam 1 Choisnel 
říjen Praha  1 Choisnel 
říjen Praha Nové parkové realizace -zarch 1 Slavíčková 
     
     
     

IV.SV 
říjen Nové 

Ransko 
slévárna a modelárna - kov 1 Hošek 

září Brno Mezinárodní stroj. veletrh - kov 1 Hošek 
listopad H. Brod zlatnická dílna - zlat 1 Hošek 
září  Praha kam 1 Choisnel 
říjen Praha  1 Choisnel 
říjen Praha Nové parkové realizace -zarch 1 Slavíčková 
říjen Praha Královská cesta 1 Michková 

I.V 
prosinec Praha kulturní památky 1 Zelená 
     
 
 

    

II.V 
září- Hluboká + ker. obory 1 Ratajová, 



říjen n.V. 
Bechyně 

Alšova JČ galerie, 
Preclíkova galerie 

Sedlmajerová 

listopad Jihlava + výběr z dalších tříd 
Horácké muzeum a galerie 

1 Ratajová 
Vampola 

prosinec Vídeň + výběr z dalších tříd 
Albertina – E. Munch 

1 Slavíček, 
Ratajová, 
Michková 

září Praha World press photo 1 Po 
říjen Bechyně firma Laufen, Jika – keram. 1 Šťastná 
listopad Praha galerie –keram. 1 Šťastná 
14.10. Praha Výstava ČVUT -  des 1 Klimošová 
26.10. Praha Designblok - des 1 Klimošová 
     

III.V 
říjen  Exkurze showroomy  Slavíčková 

Vokřálová 
  Designblok  Slavíčková 

Vokřálová 
prosinec  Design super market  Slavíčková 

Vokřálová 
říjen Bechyně firma Laufen, Jika – keram. 1 Šťastná 
listopd Praha galerie –keram. 1 Šťastná 
14.10. Praha Výstava ČVUT - des 1 Klimošová 
26.10. Praha Designblok - des 1 Klimošová 
22.10. Praha Výstava čes. designu Mladí a úspěšní 1 Klimošová 
     

IV.V 
říjen  Exkurze showroomy  Slavíčková 

Vokřálová 
  Designblok  Slavíčková 

Vokřálová 
prosinec  Design super market  Slavíčková 

Vokřálová 
říjen Bechyně firma Laufen, Jika – keram. 1 Šťastná 
listopad Praha galerie –keram. 1 Šťastná 
říjen Praha Královská cesta 1 Michková 
14.10. Praha Výstava ČVUT - des 1 Klimošová 
26.10. Praha Designblok -des 1 Klimošová 
22.10. Praha Výstava čes. designu Mladí a úspěšní 1 Klimošová 
     

I.VOS 
     

II.VOS 
     

III.VOS 
     

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Plán exkurzí tříd 
II.pololetí 2015/2016 

 
Termín Místo 

exkurze 
Téma exkurze Počet 

dní 
Dozor 

I.A 
3.2. Praha Jedličkův ústav 1 Pavlíková 
15.3. Praha Dům světla 1 Kubištová 

II.A 
3.2. Praha Jedličkův ústav 1 Pavlíková 
15.3. Praha Dům světla 1 Kubištová 

III.A 
     

I.E 
3.2. Praha Jedličkův ústav 1 Pavlíková 
15.3. Praha Dům světla 1 Kubištová 
červen  třídní výlet 2 Brzoňová 

     
II.E 

únor Praha Jedličkův ústav 1 Zajíčková 
červen  třídní výlet 1 Zajíčková 
duben Praha Dům světla, Poslanecká sněmovna 1 Karlová 

     
III.E 

3.2. Praha Jedličkův ústav 1 Lacinová 
15.3. Praha Dům světla 1 Lacinová 
červen  třídní výlet 3 Lacinová 

     
IV.E 

únor Filipov Alzheimercentrum 1 Kubištová 
Lacinová 

únor Praha divadlo 1 Pavlíková 
     

I.G 
červen okolí 

Světlé 
botanická exkurze 1 Poříz 

červen  třídní výlet 3 Kubín 
     

II.G 
květen Pavlov zoologická exkurze 1 Poříz 
červen  třídní výlet 2 Zadinová 
jaro Kutná 

Hora 
prohlídka památek, divadlo 1 Zadinová 

     
III.G 

červen  třídní výlet 2 Neugebauerová 
     

IV.G 
     

I.P 
březen Brno Techagro - veletrh 1 Hošek 
červen  třídní výlet 1 Brzońová 
     



II.P 
březen Brno Techagro - veletrh 1 Hošek 
     

I.SV 
červen  třídní výlet 1 Mráček 
květen Praha Galerie 1 Chodanič, 

Dulová,  
Jírovec A. 

duben HB zlatnická dílna (zlat) 1 Hošek 
     

II.SV 
jaro Praha fotografická výstava 1 Poříz 

květen Praha Středověké památky 1 Musilová 
Michková 

duben HB zlatnická dílna (zlat) 1 Hošek 
duben Praha Lapidárium 1 Choisnel 
duben Jihlava ZOO 1 Choisnel 
únor  Plzeň Lasselsberger - ker. 1 Šťastná 

     
III.SV 

leden Lednice DOD Zahradnická fakulta  - zarch 1 Slavíčková 
duben Brno Parky a zahrady - zarch 1 Slavíčková 
duben HB zlatnická dílna (zlat) 1 Hošek 
duben Praha Lapidárium 1 Choisnel 
duben Jihlava  ZOO 1 Choisnel 

IV.SV 
leden Lednice DOD Zahradnická fakulta  - zarch 1 Slavíčková 
duben Brno Parky a zahrady - zarch 1 Slavíčková 
     

I.V 
květen Praha  Galerie 1 Chodanič 

Dulová 
Jírovec A. 

duben Jihlava ZOO 1 Choisnel 
II.V 

jaro Praha fotografická výstava 1 Poříz 
květen Praha Středověké památky 1 Musilová 

Michková 
únor Plzeň Lasselsberger 1 Šťastná 

III.V 
duben  INTEX Ledeč  Slavíčková 

Vokřálová 
květen Praha Výstava – soutěž Funerální design 1 Klimošová 
     

IV.V 
duben  INTEX Ledeč  Slavíčková 

Vokřálová 
  výběr V   
březen Bechyně Laufen, Jika, AG 1 Šťastná 
duben  Laufen, Roca, Vitry 1 Šťastná 
červen Německo galerie 3 Šťastná 

I.VOS 
     

II.VOS 
     

III.VOS 



 
 

Akce úseku TV 
 

Srpen 2015 
 
29.8. Soutěž kovářů Helfštýn    Hošek, Tomešek 

 
 

Září 2015 
 
2.-7.9. informační hodiny ve třídách 1. ročníku  Bernadová 
            k třídění odpadu    
3.+4.9. adaptační kurz I.E + I.G Lipnice   Kubín, Brzoňová 
10.9. divadlo Praha IV.E     Pavlíková  
10.-17.9. plenér Bulharsko     Vokřálová, Krajíček M. 
11.9. maturity OA Jihlava     Roháčková 
16.9. výstav Praha kam. III.IV.SV    Škubal, Slavíčková 
16.9. ZZ SOU Třeboň     Ratajová 
16.9. exkurze Brno – kovář+zlatník   Hošek 
17.9. maturity SPŠS HB     Hošek 
17.9. atlet. soutěž CORNY     Krajíček J., Poříz 
21.-25.9.    exkurze do sběrného dvora I. roč.  Bernadová 
24.9. beseda o práci Fokusu    Karlová 
25.-30.9.     zájezd Itálie     Zadinová 
30.9. výstava Praha II.SV, II.V    Poříz, Kubín 

 
 

Říjen 2015 
 

1.10.  seminář Ps Jihlava    Rezlerová, Sedlmajerová 
8.10.  školení UNIV Třešť    Lacinová, Kubištová 
8.10.  výstava Designblok Praha II.SV  Poříz, Šťastná 
9.10.  výstava Designblok III.IV.V Praha  Černá 
9.10.  exkurze DD I.II.E    Lacinová, Brzoňová 
10.10.  divadlo Praha II.E    Pavlíková, Roháčková 
10.10.  seminář MO Jihlava    Pešek 
16.10.  přednášky Energie I.EGSV   Čech 
16.10.   přednášky Onkologie IV.EGSV  Čech 
21.-22.10.  exkurze K. Vary I.II.III.V ker  Šťastná 
22.10.  Posl. sněmovna Praha IV.G   Karlová 
23.10.  Veletrh práce II.P Praha   Zajíčková 
23.10.  seminář Leonardo Praha   Šmídová 
23.10.  přehlídka škol ?    Hůlová 
24.10.  školení IKT Brno    Hošek 
24.10.  školení 1. pomoci II.S,II.E   Čech 
24.10.  přednáška pro IV. roč. o studiu na VŠ Pinkasová 
24.-25.10.  školení UNIV Pardubice   Lacinová, Kubištová, Roháčková,       
                                                                                              Šmídová 
25.10.  sport. soutěž HB    Krajíček J. 
29.-30.10.   školení IVT     Kubín 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
L istopad 2015 

 
4.11.  Leonardo Lipsko    Šmídová,Pekárková 
4.11.  školení 1. pomoci II.VG   Čech 
5.11.  přehlídka škol HB    Šmídová,Zadinová 
5.11.  školení 1. pomoci II.A   Čech 
6.11.  přehlídka škol JH    Roháčková 
6.11.  Galerie Rudolfinum Praha   Škubal 
7.11.  exkurze VŠ ČB    Černá 
8.11.  přehlídka škol Jihlava    Zadinová 
12.11.  přehlídka škol Pelhřimov   Pavlíková M. 
13.11.  přednáška o volnoč. Aktivitách G,E,V Šimek 
13.11.  přednáška zástupců Ostravské univerzity Čech 
  -fakulty umění,  IV.S+V 
13.11.  sport soutěž Ledeč    Mráček 
14.11.  přehlídka škol Žďár    Mráček 
18.11.  přednáška pro obory V   Krajíček M. 
19.11.  školení AWARD Praha    Blažková 
19.11.  seminář Dě Jihlava    Michková,Neugebauerová 
20.11.  třídní schůzky SRPDŠ 
21.11.  seminář Právo Praha    Točíková,Karlová 
21.11.  sport. soutěž HB    Krajíček J. 
21.11.  seminář nová mat. Jihlava   Čech 
21.-22.11.  školení PoG Brno    Hošek 
22.11.  sport. soutěž HB    Krajíček J. 
22.11.  seminář Ped Praha    Pavlíková M. 
25.11.  beseda o holocaustu s pamětníkem G,E Zadinová 
26.11.  Exkurze Čáslav II.III.E   Lacinová, Kubištová 
27.11.  přednáška Antarktida    Šimek 
28.+29.11.   Leonardo Lipsko    Pekárková,Šmídová 
28.11.  sport. soutěž     Krajíček J. 
28.11.  školení Praha     Šimek 
29.11.  seminář Dě Praha    Zadinová 
 
 
Prosinec 2015 

 
2.12.  exkurze Praha design    Šťastná, Černá 
3.12.  zájezd Vídeň     Slavíček 
3.+4.12. školení Úč Praha    Šmídová 
4.12.  sport. soutěž     Krajíček J. 
4.12.  školení Ma Praha    Bernadová 
4.12.  školení UNIV Jihlava    Rezlerová 
6.12.  seminář Dě Praha    Zadinová 
9.12.  seminář NIDV Ma Jihlava   Pešek 
11.12.  zájezd Vídeň     Slavíček 
11.12.  seminář NJ Jihlava    Pekárková,Bencová 
16.12.  exkurze Praha I.E    Lacinová 
16.12.  exkurze Čáslav I.E, IV.E   Lacinová,Kubištová 

 
 
 
 
 



 
 
 

Leden 2016 
 

14.1.  exkurze Hrdličkovo muzeum Praha III.G Poříz 
18.-25.1. LVK I. roč.     Krajíček J., Poříz, 
        Roháčková 
29.1.  exkurze II.P Kutná Hora   Zajíčková 
 
 
Únor 2016 

 
5.2.  beseda o drogové závislosti I.E  Kubištová 
6.2.  exkurze Praha – kamenosochaři  Škubal 
7.2.  testování SCIO III., IV.G, IV.V  Neugebauerová 
13.2.  olympiáda AJ HB    Neugebauerová 
18.2.  sport. soutěž Choceň    Krajíček J. 
19.2.  sport. soutěž Ledeč    Mráček 
25.2.  Poslanecká sněmovna Praha I.P, II.SV Hůlová, Roháčková 
27.2.  přednáška S tebou o tobě I.roč. dívky Čech 
 
 
Březen 2016 

 
7.3. seminář ČJ Jihlava    Pavlíková, Roháčková 
9.3. exkurze keramici Bechyně   Šťastná 
14.3. seminář Bi Praha    Bernadová 
15.3. exkurze Praha III.E, IV.E., I.II.III.Aoš Lacinová, Kubištová 
15.3. exkurze keram    Šťastná 
18.3. Matematický klokan    Bernadová 
21.3. beseda Ornitologie G    Bernadová 
21.3. exkurze keram    Šťastná 
23.3. exkurze keram    Šťastná 
29.3. přednáška DVK IV.SV,V   Musilová, Michková 
29.3. seminář ZSV Praha    Točíková 
31.3. sport. soutěž     Krajíček J. 
 
 
Duben 2016 

 
7.4. beseda o EU, třídy G,SV,V    Zadinová 
9.4. setkání SŠ+ZŠ  PPTO    Šimek 
9.4. sport. akce      Mráček 
14.4. Čistá Vysočina I.G     Zadinová 
14.4. Čistá Vysočina II.G     Neugebauerová 
14.4. Čistá Vysočina III.G     Karlová 
14.4. exkurze Jihlava III.E     Pavlíková 
15.4. přijímací zkoušky     Hošek, Pinkasová 
15.4. Čistá Vysočina II.E     Lacinová 
16.4. Čistá Vysočina I.E     Zajíčková 
16.4. Čistá Vysočina I.P     Zelená 
16.4. exkurze Praha III.G     Karlová 
16.+17.4. seminář Dě     Pavlíková 
20.4. seminář Dě Praha     Zadinová 
20.4. Čistá Vysočina III.E     Pavlíková 
 
 



 
 
 
 
 
20.4. přednáška Podnikání     Zajíčková 
21.4. exkurze I.G Brno     Šimek 
23.4. exkurze Praha III.V, I.V    Musilová, Neugebauerová 
23.4. exkurze Praha II.E     Karlová 
24.4. exkurze Jihlava II.G, III.G    Neugebauerová, Bernadová 
27.+28.4. konference UNIV Praha   Pinkasová, Ratajová 
28.4. školení ON Praha     Točíková 
29.4. exkurze zlatníci     Bártová 
 
 
 
 
Květen 2016 

 
5.5.  exkurze KZ Osvětim    Karlová, Vampola 
6.5.  exkurze Praha meteoprojekt   Šimek 
11.-15.5. sport. kurz III.roč.    Krajíček J.,Poříz, Roháčková 
12.-14.5. expedice DOFE    Šimek, Hošek 
13.5.  Den proti rakovině II.E   Lacinová 
14.5.  konference UNIV Praha   Čech 
20.-22.5. výlet III.G     Bernadová 
20.5.  exkurze Praha II.SV, III.SV   Slavíčková, Škubal 
28.5.  Běh míru III.G    Krajíček 
 
 
 
Červen 2016 

 
8.-11.6. sport. kurz II. roč.    Krajíček J., Lacinová, Bencová 
8.+9.6.  výlet I.V     Ratajová 
9.6.  expedice Meteo I.G    Hůlová, Roháčková 
11.6.  seminář Ek Brno    Šmídová, Zajíčková 
11.6.  zápis I. ročníku       

        Brzoňová,Mráček,Svitáková, 
Kubín, Zelená 

12.6.  školení UNIV     Ratajová 
16.-18.6. expedice DOFE    Šimek 
17.6.  konference KÚ    Čech, Loudát 
18.+19.6. výlet II.G     Neugebauerová 
22.6.  výlet III.E     Pavlíková 
23.6.  exkurze I.SV+II.SV kamsoch.  Choisnel 
24.6.  beseda o islámu, třídy  E   Kubištová 
25.+26.6. výlet I.G     Zadinová 
25.6.  exkurze Praha II.G, III.G   Michková, Neugebauerová 
25.+29.6. výlet I.E     Zajíčková 
29.6.  exkurze Pavlov III.G    Bernadová 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

h) Ostatní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Zástupci tříd v hlavním výboru SRPDŠ 

 
Školní rok 2015/16 

 
 
 
 

I.G  Kubíčková 
II.G  Fidrmucová, Poláková 
III.G  Cihlářová, Nohejlová 
IV.G  Horáčková 
 
I.A  Hájková, Trtíková 
II.A  Šimková, Kučerová 
III.A  Rezek, Beránková 
 
I.SV  Tržilová, Šimková 
II.SV  Ježek, Špitálníková 
III.SV  Havelková, Barešová 
IV.SV  Nováková 
 
I.V  Císař/ová, Plesl/ová 
II.V  Pilná, Nováková 
III.V  Fidlerová, Zychová 
IV.V  Baráková, Hoťková 
 
I.E  Přichystalová, Hübsch 
II.E  Dlouhá, Marešová 
III.E  Dundáčková, Čížková 
IV.E  Hospodková, Bezstarostová 
 
 
 
 
Předseda: 
 
Jednatel: Ing. M. Zajíčková 
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1. Charakteristika školy 

Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP  nabízí tyto studijní programy: 
− čtyřleté gymnaziální vzdělávání zakončené maturitní zkouškou 
− čtyřleté sociální obory zakončené maturitní zkouškou 
− čtyřleté výtvarné a uměleckořemeslné obory zakončené maturitní zkouškou 
− tříleté sociální a řemeslné obory zakončené závěrečnou zkouškou 
− dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou 
− vyšší odbornou školu zakončenou absolutoriem 

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

Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP  sídlí v komplexu budov vystavěných 
v letech 1968 - 1971 nedaleko centra města, v klidném prostředí na břehu řeky Sázavy. 

Do června 2015 měla škola 17 kmenových učeben, z toho 15 s kapacitou 30 míst a 2 učebny 
pro výuku dělených skupin s kapacitou 20 míst, odborné učebny s kapacitou 30 míst (učebna 
biologie nedávno vybavená zcela novým nábytkem a učebna hudební výchovy) a  tři 
modernizované multimediální jazykové učebny. Od září 2015 je v provozu další plně 
rekonstruovaná budova DM. Většina učeben je vybavena bílou emailovou tabulí, PC 
s připojením na internet a dataprojektorem, takže lze uplatňovat i moderní výukové metody. 
Gymnaziální třídy jsou vybaveny notebooky, které mohou žáci využívat i k domácí práci. 

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

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



technikou. Vznikla na místě ateliéru v II. patře školní budovy a slouží k přednáškám, besedám 
a výuce sloučených skupin. 

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

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

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

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

V prostorách školy a DM je v současné době vytvořeno 45 míst s PC připojenými neomezeně 
k internetu po celý den. PC jsou propojeny ve třech samostatných sítích. K využití 
pedagogům i žákům slouží velkokapacitní kopírka a tiskárna zapojená do jedné z větví. 
K dispozici pro žáky a studenty školy jsou tři laserové tiskárny, kopírky a skenery a větší 
počet inkoustových tiskáren. Učebna výpočetní techniky dokončená v roce 2005 využívá 
nejnovější výpočetní techniku, počet pracovních míst je nyní 24. 

Pro výuku informatiky byla v roce 2011 pořízena ještě mobilní učebna výpočetní techniky. 
V roce 2013 byla nově vybavena specializovaná učebna pro výuku informatiky, počítačové 
grafiky a 3D scannování, která nabízí uživatelům moderní technologie: plochý scanner, 3D 
scanner a 3D tiskárnu, 1 řídící a 5 žákovských stanic (finální počet bude 13 stanic). Tato 
investice byla pokryta z prostředků Peníze EU školám. 

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

Škola ve Světlé n. S. má bezbariérový přístup. 

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

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

Naše škola je charakteristická individuálním a otevřeným přístupem pedagogických 
pracovníků k žákům, který pomáhá vytvářet pozitivní sociální klima na škole. Učitelé pracují 



v liberálním prostředí, které jim umožňuje využití nejvhodnějších pedagogických metod, 
výukových strategií a vlastního tvůrčího postupu. V našich náborových materiálech se 
prezentujeme jako škola rodinného typu. Naší prioritou je spokojený žák, kterému vzdělávací 
program nabízí individuální přístup a řešení podle okamžité situace po celou dobu jeho studia 

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

Pro žáky přijatých do prvních ročníků organizuje škola adaptační pobyty, pro žáky 1. ročníků 
lyžařský kurz, pro žáky 2. ročníků vodácký kurz a pro žáky 3. ročníků sportovně turistický 
kurz. 

V souladu s učebním plánem jsou zařazovány do výuky i další organizační formy: přednášky, 
divadelní a filmová představení, exkurze, kurzy, zájezdy, výměnné pobyty v zahraničí, výlety 
atd. 

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

a) dlouhodobé cíle: 
 
• předcházet, minimalizovat či oddalovat rizikové chování, tzn. chování, které má 

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

• vychovávat k zdravému životnímu stylu 
• zvyšovat odolnost žáků vůči sociálně patologickým jevům a snížení rizik a vlivů, 

které narušují jejich zdravý osobnostní a sociální vývoj 
• rozvíjet psychosociální dovedností žáků 
• vést žáky ke zdravému sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si 

reálných cílů v životě, k poznání sebe sama a k zvládání zátěžových situací  
• vytvářet nabídku volnočasových aktivit pro žáky 
• vytvářet zdravé životní prostředí ve škole a jejím okolí 
• včasně identifikovat rizikové chování žáků a sociálně patologické jevy ve škole a 

v její blízkosti 
• realizovat preventivní program systémově a kontinuálně 

 
 

b) cíle pro tento školní rok: 
 

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

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

• prohloubit spolupráci školního metodika s ostatními pedagogickými pracovníky, 
především s třídními učiteli a s učiteli výchov, a s vychovateli DM 

• prohloubit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči, motivovat rodiče 
k aktivnějšímu přístupu ve spolupráci se školou 



• navázat kontakt s odbornými organizacemi zaměřující se na primární prevenci a 
započít s nimi spolupráci (zorganizovat preventivní programy) 

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

 
3. Činnost školního metodika prevence 
 

• tvorba minimálního preventivního programu 
• realizace minimálního preventivního programu 
• koordinace spolupráce s krajským metodikem prevence a okresním metodikem 

prevence, s OSPOD, s městskou a státní policií 
• koordinace práce pedagogických pracovníků související s prevencí rizikového 

chování, především výchovných poradců a třídních učitelů 
• zajištění a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických 

jevů, o nabídkách programů, o metodách a formách primární prevence 
pedagogickým pracovníkům 

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

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

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

 
4. Činnost školy 
 

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

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

• vytváří zdravé životní prostředí 
• vytváří školní řád, dbá na jeho dodržování a ukládá výchovná opatření při porušení 
• vytváří ŠVP, ve kterém je zakomponována problematika prevence sociálně 

patologických jevů 
• poskytuje karierové poradenství (zodpovídá výchovný poradce Mgr. Jana 

Neugebauerová) 
• identifikuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje následnou 

pomoc těmto žákům a jejich integraci do výchovně vzdělávacího procesu  
• vytváří podmínky pro integraci žáků s tělesným postižením 
• informuje rodiče o aktivitách školy, o prospěchu a chování žáků (webové stránky 

školy, třídní schůzky, dny otevřených dveří, sjednané individuální schůzky) 
• nabízí volnočasové aktivity pro žáky 
• organizuje adaptační pobyty pro žáky prvních ročníků 
• organizuje sportovní kurzy pro žáky 1., 2. a 3. ročníků (odpovídá Mgr. Jan 

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

 
 
5. Činnost pedagogických pracovníků 

 
• zakomponovat do tematických plánů jednotlivých předmětů témata týkající se 

prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování (agrese, šikana, 
kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, 
rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, závislostní chování, užívání všech 
návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování 



v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální 
rizikové chování) (zodpovídají jednotliví vyučující) 

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

• budovat klima důvěry a otevřenosti 
• přistupovat k žákům s ohledem na jejich individuální potřeby 
• rozvíjet efektivní a vstřícnou komunikaci se zákonnými zástupci žáků 
• rozvíjet spolupráci se školním metodikem prevence a výchovnými poradci 
• včasně rozpoznat žáky s rizikovým chováním 
• o přestávkách plnit pedagogický dozor 
• kontrolovat docházku a omluvenky žáků (zodpovídají třídní učitelé) 
• kontrolovat dodržování školního řádu 
 

6. Aktivity rodi čů 
 

• možnost podílet se na činnosti školy v rámci Školní rady a SRPDŠ 
• zajímat se o prospěch a chování svých dětí (dvakrát ročně  - v listopadu a dubnu, 

se konají schůze SRPDŠ, možnost konzultací s metodikem prevence, 
s výchovnými poradci a jednotlivými pedagogickými pracovníky – kontakty na 
webových stránkách školy) 

• možnost informovat se o dění na škole na webových stránkách školy 
• prostřednictvím sponzorského daru podpořit činnost školy 
 
 

7. Školní program proti šikanování 
 
a) Cíle školního programu proti šikanování 

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

škole 
• zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků 
• zapojit všechny pedagogické pracovníky do boje proti šikaně 

 
b) Činnost školy 

• vytvářet podmínky pro zdravý vývoj žáků 
• vytvářet bezpečné prostředí  
• orientovat se v metodice, organizaci a právní problematice šikanování 
• aktivně spolupracovat s rodiči na ochraně žáků před šikanou 
• informovat rodiče o způsobu boje se šikanou 

 
c) Činnost pedagogických pracovníků 

• zakomponovat do tematických plánů jednotlivých předmětů témata týkající se 
šikany 

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

• budovat na škole bezpečné prostředí s demokratickými prvky 
• dodržovat dozory před a po vyučování a během přestávek 
• mapovat situaci ve třídách a v dílnách, všímat si změn chování žáků a hledat 

důvody těchto změn 
• včasně rozpoznat šikanu a začít ji řešit, poskytnout okamžitou pomoc oběti 

šikany 
• rozvíjet komunikaci se zákonnými zástupci žáků 

 
d) Činnost metodika prevence 

• orientovat se v problematice šikanování a dané legislativě 



• realizovat školní program proti šikanování 
• volit postupy při řešení šikany 
• spolupracovat s třídním učitelem, výchovným poradcem a vedením školy při 
řešení šikany 

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

• vzdělávat se v problematice šikany a její prevence 
• informovat a vzdělávat ostatní pedagogické pracovníky v problematice šikany 

 

 
8. Aktivity ve školním roce 2014/2015 
 

a) Preventivní programy 
 
• Beseda se zástupci a vězeňkyněmi z věznice Světlá nad Sázavou – 11. listopad 

2014 – organizuje L. Pinkasová 
• S hudbou proti drogám – 27. února 2015 – 1. ročníky – organizuje V. Karlová 
• Prodej červené stužky (symbol účasti s HIV pozitivními a boje proti AIDS) – 

prosinec 2014 – organizuje V. Karlová 
• Beseda s kurátorem pro děti a mládež Michaelou Kotěrovou, Dis. – leden 2015 – 

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

 
b) Ostatní  
 

• Třídění odpadu – zodpovídá E. Bernadová 
� do učeben a na chodby umístěny nádoby na třídění odpadu 
� soutěž v třídění mezi třídami 
� účast školy v recyklačním programu Recyklobraní 

• Akce Čistá vysočina – duben 2016 
 

 
9. Aktivity ve školním roce 2015/2016 
 

a) Preventivní programy 
• S hudbou proti drogám – 1. ročníky – 17. 12. 2015 - organizuje V. Karlová 
• Přednáška na téma „O nemoci, AIDS, sexu, lásce a věrnosti“ – 2. a 3. ročníky – 8. 

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

12. 2015 – organizuje V. Karlová 
• Preventivním programem „Co dělat, když se drogy připletou do života“ -

Poradenského a kontaktního centra Spektrum ze Žďáru nad Sázavou  - duben 
2016 – organizuje V. Karlová 

 
b) Seznam volnočasových aktivit nabízených školou: 
 

7 mil Mgr. Eva Bernadová čtvrtek 14.15 – 16.15 

3D technologie Mgr. Hošek středa 16. 00 – 17. 00 

Aerobic Jana Kubíčková dle dohody 

Aranžér Bc. Kristýna Sedláková Pondělí, úterý 7. 00 – 10.00 

Aranžování Bc. Olga Blažková dle dohody 

Broušení skla Jaroslav Kadlec, DiS Pondělí, úterý 6.00 – 13.30 



DofE Bc. Olga Blažková dle dohody 

DofE Lenka Charvátová, DiS dle dohody 

Florbal Miroslav Sklenář dle dohody 

Fotbal Jaromír Vodička dle dohody 

Francouzská konverzace 
Akad. soch. Sylvie 
Choisnel 

pondělí 16.15 – 17. 15 

Francouzština pro mírné 
začátečníky 

Mgr. Lenka Zadinová pondělí, úterý 14.15 – 15.00 

Keramika Petra Sedlmajerová čtvrtek 13. 30 – 16. 30 

Keramika a porcelán Šťastná Pondělí 16 – 17. 30 

Kovárna Akad. soch. Jan Tomešek čtvrtek 15. 00 – 17.00 

Malba skla Věra Procházková Pondělí, středa 7.00 – 13.30 

Posilovna Jana Kubíčková dle dohody 

Posilovna Miroslav Sklenář dle dohody 

Posilovna Miroslav Popr dle dohody 

Posilovna Jaromír Vodička dle dohody 

Práce s počítačem Miroslav Sklenář dle dohody 

Psaní na počítači Ing. Lenka Pinkasová čtvrtek 7.00 – 7.40 

Rytebna Martínková 
pondělí, středa 7. 00 – 12. 00, úterý 15. 30 – 
17. 30 

Školní knihovna Mgr. Lenka Zadinová pondělí 15. 15 – 16.30, čtvrtek 13. 00 – 14. 30 

Truhlárna Jiří Hájek pondělí 12. 00 – 14. 00 

Turistický kroužek Lenka Charvátová, DiS dle dohody 

Vaření a pečení Alena Janáková dle dohody 

Vitráže Miloš Jírovec pondělí 7.00 – 13.30 

Volejbal Jana Kubíčková dle dohody 

Volejbal Jaromír Vodička dle dohody 

Výtvarný kroužek - výzdoba 
DM 

Alena Janáková dle dohody 

Zlatnická dílna Tereza Polanská čtvrtek, pátek 6. 00 – 8. 00 

c) Exkurze 
 

Termín Místo 
exkurze 

Téma exkurze Počet 
dní 

Dozor 

I. A 
říjen Čáslav oš – Diakonie Čáslav 1 Kubištová 
prosinec Praha oš – Dům světla 1 Kubištová 
II. A 
říjen Čáslav oš – Diakonie Čáslav 1 Kubištová 
prosinec Praha oš – Dům světla 1 Kubištová 

I. E 
říjen Čáslav Diakonie Čáslav 1 Lacinová 
prosinec Praha Dům světla 1 Lacinová 
listopad Světlá Sociální centrum 1/2 Brzoňová 



prosinec Praha kulturní památky 1 Brzoňová 
II. E 

listopad Praha divadelní představení 1 Zajíčková 
únor Praha Jedličkův ústav 1 Zajíčková 

duben Čáslav Diakonie 1 Zajíčková 
duben Praha Dům světla, Poslanecká 

sněmovna 
1 Karlová 

III.E 
říjen Čáslav Diakonie Čáslav 1 Lacinová 
listopad Jihlava Dětské centrum 1 Lacinová 
prosinec Praha Dům světla 1 Lacinová 

IV. E 
září Praha divadlo 1 Pavlíková 
listopad Brno Gaudeamus 1 Pavlíková 

únor Filipov Alzheimercentrum 1 Kubištová, Lacinová 
únor Praha divadlo 1 Pavlíková 

I. G 
15.-21. 
11. 

Anglie výběr do projektu 7 Neugebauerová, 
Pajerová 

prosinec Praha exkurze Ze + Bi 1 Poříz 
prosinec Praha kulturní památky 1 Kubín 

II. G 
15.-
21.11. 

Anglie výběr do projektu 7 Neugebauerová, 
Pajerová 

Říjen Kutná Hora Gotika, středověké doly 1 Zadinová 
Říjen Jihlava Exkurze - zpracování odpadu 1 Bernadová 

III.G 
15.-
21.11. 

Anglie výběr do projektu 7 Neugebauerová, 
Pajerová 

říjen Praha Exkurze pro SeBi 1 Bernadová 
IV. G 

říjen Praha Exkurze pro SeBi 1 Bernadová 
I. P 

prosinec Praha kulturní památky 1 Brzoňová 
II. P 

21.10. Praha Veletrh Práce 1 Zajíčková 
prosinec Praha kulturní památky 1 Hůlová 

I. SV 
září Brno Mezinárodní stroj. veletrh - kov 1 Hošek 
říjen Nové Ransko slévárna a modelárna - kov 1 Hošek 
listopad H. Brod zlatnická dílna - zlat 1 Hošek 
září Praha kam 1 Choisnel 
říjen Jihlava ZOO 1 Choisnel 

II. SV 
září Praha World press photo 1 Poříz 
říjen Nové Ransko slévárna a modelárna - kov 1 Hošek 
září Brno Mezinárodní stroj. veletrh - kov 1 Hošek 
listopad H. Brod zlatnická dílna - zlat 1 Hošek 
září Praha kam 1 Choisnel 
říjen Jihlava ZOO 1 Choisnel 
27.10. Praha Desing block 1 Jírovec A. 

III. SV 
říjen Nové Ransko slévárna a modelárna - kov 1 Hošek 
září Brno Mezinárodní stroj. veletrh - kov 1 Hošek 
listopad H. Brod zlatnická dílna - zlat 1 Hošek 
září Praha kam 1 Choisnel 



říjen Praha  1 Choisnel 
říjen Praha Nové parkové realizace -zarch 1 Slavíčková 

leden Lednice DOD Zahradnická fakulta  - 
zarch 

1 Slavíčková 

duben Brno Parky a zahrady - zarch 1 Slavíčková 
IV. SV 

říjen Nové Ransko slévárna a modelárna - kov 1 Hošek 
září Brno Mezinárodní stroj. veletrh - kov 1 Hošek 
listopad H. Brod zlatnická dílna - zlat 1 Hošek 
září  Praha kam 1 Choisnel 
říjen Praha Nové parkové realizace -zarch 1 Slavíčková 
říjen Praha Královská cesta 1 Michková 
leden Lednice DOD Zahradnická fakulta  - 

zarch 
1 Slavíčková 

duben Brno Parky a zahrady - zarch 1 Slavíčková 
II. V 

září-
říjen 

Hluboká 
n.V.,Bechyně 

+ ker. Obory Alšova JČ galerie, 
Preclíkova galerie 

1 Ratajová, 
Sedlmajerová 

listopad Jihlava + výběr z dalších tříd, Horácké 
muzeum a galerie 

1 Ratajová, Vampola 

prosinec Vídeň + výběr z dalších tříd, Albertina 
– E. Munch 

1 Slavíček,Ratajová, 
Michková 

září Praha World press photo 1 Po 
říjen Bechyně firma Laufen, Jika – keram. 1 Šťastná 
listopad Praha galerie –keram. 1 Šťastná 
14.10. Praha Výstava ČVUT -  des 1 Klimošová 
26.10. Praha Designblok - des 1 Klimošová 

III. V 
říjen  Exkurze showroomy  Slavíčková,Vokřálová 
  Designblok  Slavíčková,Vokřálová 
prosinec  Design super market  Slavíčková,Vokřálová 
říjen Bechyně firma Laufen, Jika – keram. 1 Šťastná 
listopad Praha galerie –keram. 1 Šťastná 
14.10. Praha Výstava ČVUT - des 1 Klimošová 
26.10. Praha Designblok - des 1 klimošová 
22.10. Praha Výstava čes. designu Mladí a 

úspěšní 
1 Klimošová 

duben  Veletrh Milano  Slavíčková, 
Vokřálová 

květen Praha Výstava – soutěž Funerální 
design 

1 Klimošová 

IV. V 
říjen  Exkurze showroomy  Slavíčková,Vokřálová 
  Designblok  Slavíčková,Vokřálová 
prosinec  Design super market  Slavíčková,Vokřálová 
říjen Bechyně firma Laufen, Jika – keram. 1 Šťastná 
listopad Praha galerie –keram. 1 Šťastná 
říjen Praha Královská cesta 1 Michková 
14.10. Praha Výstava ČVUT - des 1 Klimošová 
26.10. Praha Designblok -des 1 Klimošová 
22.10. Praha Výstava čes. designu Mladí a 

úspěšní 
1 Klimošová 

duben  Veletrh Milano  Slavíčková, 
Vokřálová 

 
 



d) Sportovní kurzy 
 

• Lyžařský výcvikový kurz – 1. ročník – leden 2016 

• Letní sportovní kurz – 2. ročník – červen 2016  

• Letní sportovní kurz – 3. ročník – červen 2016 

e) Zájezdy 
 

• Zájezd do Říma  - 25. – 30. 9. 2015 – organizuje Mgr. Zadinová 

• Zájezd do koncentračního táboru Mauthausen (Rakousko) - 5. 11. 2015 – 
organizuje Mgr. Zadinová 

f) Ostatní 
 

• Třídění odpadu – zodpovídá E. Bernadová 
� do učeben a na chodby umístěny nádoby na třídění odpadu 
� soutěž v třídění mezi třídami 
� účast školy v recyklačním programu Recyklobraní 

• Akce Čistá vysočina – duben 2016 
 
 

10. Legislativa: 
 

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

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

• Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon 
• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů 
• Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. 

• Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění 
pozdějších předpisů 

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

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

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

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

• Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 
• Národní strategie prevence kriminality na období 2012-2015 
• Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládež na období 

2013 – 2018 
 
 
 
 



 
11. Kontakty 
 

a) Zaměstnanci školy 
 
• Ředitel školy: Ing. Jindřich Vodička, email: vodicka@akademie-svetla.cz 
• Školní metodik prevence: Mgr. Veronika Karlová, email: karlova@akademie-

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

svetla.cz 
 
 

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

 
• Krajský školský koordinátor prevence: Mgr. Petr Horký, tel: 564602941, 

email: horky.p@kr-vysocina.cz 
Žižkova 57, Jihlava 587 33 

  www.prevence-info.cz 
 

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

stloukalova@hbnet.cz 
 

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

• Nadosah 
Masarykovo nám. 299 
Bystřice nad Pernštejnem 593 01 
 
 

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

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

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

c) Důležitá telefonní čísla: 

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

• Odbor sociálních věcí MÚ Světlá nad Sázavou 569 496 688 

• Záchranná lékařská služba 155, 112 



• Nemocnice Havlíčkův Brod 569 472 111 

• Policie ČR, tísňové volání 158, 112 

• Policie ČR Světlá nad Sázavou 974 271 741 

• Městská policie Světlá nad Sázavou  569 496 694 

• Hasiči 150, 112 

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

• Bílý kruh bezpečí Jihlava 257 317 110 

• Oblastní charita Havlíčkův Brod  569 426 070 

 
 
 
 
 
Vypracovala Veronika Karlová       1. 10. 2015 



 
12. Příloha 

 
Doporučení pro učitele – 

postupy v případě výskytu rizikového chování žáků 
Veškeré kroky činíme za přítomnosti druhého pedagogického pracovníka 
 
1. Tabákové výrobky v prostorách školy 

• odebrat žákovi tabákové výrobky a zabránit mu v další konzumaci 
• provést zápis s vyjádřením žáka 
• informovat ŠMP, zákonného zástupce žáka a vedení školy 
• vyvodit sankce stanovené školním řádem 

 
2. Alkohol v prostorách školy 

 
a) Konzumace alkoholu ve škole: 

• odebrat žákovi alkohol a zabránit mu v další konzumaci 
• pokud je žák v ohrožení života, zavolat lékařskou službu první pomoci 
• provést zápis s vyjádřením žáka (odkud má alkohol) 
• informovat vedení školy, metodika prevence a zákonného zástupce 
• pokud není žák schopný pokračovat ve výuce, ihned vyrozumět zákonného 

zástupce, aby žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole 
• pokud není zákonný zástupce nezletilého žáka dostupný, vyrozumí škola orgán 

sociálně právní ochrany dětí a vyčká jeho pokynů 
• z konzumace alkoholu ve škole je nutné vyvodit sankce dle školního řádu 
• protiprávní je i navádění mladších 18 let ke konzumaci alkoholu 

 
b) Nález alkoholu ve škole: 

• uvědomit vedení školy 
• nález uložit u vedení školy 
• sepsat stručný záznam (informace ŠMP) 

 
c) Zadržení alkoholu u studenta: 

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

• zápisu a rozhovoru je přítomen ředitel školy nebo zástupce 
• o nálezu vyrozumět zákonného zástupce žáka a ŠMP 
• při opakovaném nálezu poskytnout informace orgánu sociálně právní ochrany 

dítěte 
 

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

a) Konzumace OPL ve škole: 
• odebrat žákovi OPL a zabránit mu v další konzumaci 
• pokud je žák ohrožen na zdraví nebo životě, zavolat lékařskou službu první 

pomoci 
• pokud není žák ohrožen, provést zápis s vyjádřením žáka 
• uvědomit vedení školy 
• pokud žák není schopen pokračovat ve vyučování nebo není schopný dbát pokynů 

zaměstnanců školy, ihned vyrozumět zákonného zástupce, aby žáka vyzvedl, 
protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole 

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

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



b) Distribuce OPL  
• distribuce OPL je vždy protiprávním jednáním, množství OPL není rozhodující 
• přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním (na množství OPL závisí, 

zda toto jednání bude kvalifikováno jako přestupek, nebo trestný čin, ale nemusí 
mít vliv na kázeňský postih dle školního řádu) 

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

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

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

• látku nepodrobujeme testování 
• uvědomíme vedení školy 
• za přítomnosti dalšího pracovníka školy vložíme látku do obálky, napíšeme 

datum, čas, místo nálezu, obálku přelepíme, přelep opatříme razítkem školy a 
svým podpisem a uschováme do školního trezoru 

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

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

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

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

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

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

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

 
4. Šikana 
 

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

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

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

7. realizace vhodné metody: 
a. metoda usmíření; 
b. metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise 

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

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

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

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



A. První (alarmující) kroky pomoci 
1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy šikany; 
2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí. 

 
B. Příprava podmínek pro vyšetřování 

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

šikanování, informace rodičům 
 

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

konfrontovat agresora (agresory) s obětí (oběťmi). 
 

D. Léčba 
11. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny. 

 
 
 
Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech: 

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

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

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

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

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
Plán výchovně vzdělávací práce 

školní rok 2015/2016 
 
 

Úsek TV 
 

- zabezpečit připravenost žáků a řádný průběh absolutoria, maturit a ZZ, 
                                                                             ●     zodp. všichni učitelé, ZŘTV 
 

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

• zodp. všichni učitelé, ZŘTV 
 

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

              ●   zodp. ředitel, ZŘTV 
 

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

• zodp. ZŘTV, odborní učitelé 
 

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

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

 
- zorganizovat pro zaměstnance školy pokračovací kurz AJ 

• zodp. ZŘTV 
 

- pokračovat v realizaci zájmových útvarů pro žáky pod vedením profesionálních 
odborníků s cílem umožnit žákům všestranný rozvoj jejich zájmů 

• zodp. ZŘTV, ZŘPV 
 

- umožnit vybraným učitelům rozšiřování kvalifikace další studiem 
• zodp. ředitel 

 
- zajišťovat nákup potřebných pomůcek potřebných pro výuku, doplňování učeben a 

kabinetů 
• zodp. správci sbírek a místností 

 
- věnovat zvýšenou pozornost protidrogové prevenci zvláště u žáků vyšších ročníků 

• zodp. všichni učitelé, preventista 
 

- vypsat konzultační hodiny pro žáky 
• zodp. všichni učitelé 

 
- zajistit pro žáky odborné exkurze do provozů,  návštěvy kulturních představení, 

naučné a poznávací výlety, zimní lyžařský výcvik a letní sportovní kurz 
 

        ●  zodp. všichni učitelé, učitelé TV 
 
-   zahájit výuku ve všech oborech  podle ŠVP, výsledky výuky vyhodnocovat a 
 navrhovat potřebné změny v ŠVP 
  
             ●  zodp. všichni učitelé, ZŘTV 
 



        
 
 
 

Složení metodických komisí  ve škol. roce 2015/16 
 
 

Komise humanitních předmětů a cizích jazyků 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
předsedkyně  Mgr. L. Zadinová 
členové          Dr. J. Michková, Ing. K. Svitáková,  Mgr. M. Šimek, Mgr. J. Krajíček, Mgr. B. 
  Bencová, Ing. R. Točíková,  P.Vampola, Mgr. J.Neugebauerová,  Mgr. A. 
  Ratajová, Mgr. M. Pajerová,    Ing. A. Slavíček, Ing. D. Hůlová, Mgr. V.  
  Karlová,   Mgr. M. Pavlíková, Mgr.  Mgr. L. Poříz, Mgr. T. Roháčková,  
   Ing. Z. Šmídová,  Ing. J. Vodička, Ing. J. Zelená, Mgr. J. Mráček, Ing. V. 
  Pertlová 
 
Komise přírodovědných předmětů 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
předseda  Mgr. E. Bernadová 
členové    Mgr. S. Čech, Ing. M. Kubín,Mgr. L. Poříz, Mgr. J. Pešek, Mgr. M. Šimek,   

Mgr. J.Mráček, Ing. M. Hošek, Mgr F. Studnička, Ing. V. Pertlová, 
 Mgr. I. Mindlová, Mgr. J. Dvořáková 
 
Komise odborných předmětů 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
předseda   Mgr. A. Ratajová 
členové     Ing. M. Boumová, Ing. L. Pinkasová,   Ing. M. Hošek, 

Mgr. O. Rezler, Ing. J. Novotný,  Ing. A. Slavíček,  Ing. R. Točíková,  
 Mgr. Z. Loudát,  Ing. R. Hejkal, 

 
Komise výtvarných předmětů 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
předseda        MgA. M.Krajíček 
členové          Ing. J. Vodička,   Mgr. Z. Loudát, ak. mal. J. Saska,  Dr. J. Michková,   
  Mgr. A. Ratajová , a.s. S. Choisnell, MgA. A. Vokřálová, a.s.  J. Tomešek, 
  MgA. M. Škubal, Ing. L. Slavíčková, MgA. A. Musilová, MgA. M. Klimošová 
 
Komise odborných předmětů sociální péče 
 
 
Předsedkyně Mgr. J. Lacinová 
Členové Ing. L. Kubištová, Ing. A. Brzoňová, Mgr. V. Karlová 

 
Komise odborných předmětů ekonomických 
 
Předsedkyně Ing. M. Zajíčková 
Členové Ing. Z. Šmídová,  Ing. L. Pinkasová, Ing. D. Hůlová, Ing. A. Brzoňová, 
  Ing. R. Točíková, Ing. A. Slavíček 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Vyhodnocení hlavních úkolů na úseku výchovy mimo vyučování 
2015/2016 

 
Vychovatelský sbor : 
 
Bc. Olga Blažková, vedoucí DM 
Miroslav Sklenář, zástupce vedoucí DM, skupinový vychovatel 
Charvátová Lenka, DiS., skupinový vychovatel 
Janáková Alena, skupinový vychovatel 
Kubíčková Jana, skupinový vychovatel 
Popr Miroslav, skupinový vychovatel 
Poprová Ludmila, skupinový vychovatel 
Vodička Jaromír, skupinový vychovatel 
 
Domov mládeže poskytuje ubytování a sociální služby především pro žáky školy. 
Staráme se i o smysluplné využití volného času našich ubytovaných, nabízíme řadu 
zajímavých volnočasových aktivit.  
 
Úkoly 2015-2016: 
 
- zásady zdravé životosprávy a zdravého životního stylu, hygienických návyků  
- 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 sociálně-patologických 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 a další zájmová činnost: 
 

Kroužek Vychovatel 
Aranžování Bc. Olga Blažková 
DofE Bc. Olga Blažková 
Turistický Lenka Charvátová, DiS. 
DofE Lenka Charvátová, DiS. 
Vaření a pečení Alena Janáková 
Výtvarný (výzdoba DM) Alena Janáková 
Aerobic Jana Kubíčková 
Posilování Jana Kubíčková 
Volejbal Jana Kubíčková 
Práce s počítačem Miroslav Sklenář 
Florbal Miroslav Sklenář 
Posilování Miroslav Sklenář 
Posilování Miroslav Popr 
Volejbal Jaromír Vodička 
Fotbal Jaromír Vodička 
Posilování Jaromír Vodička 

 



 
 
- bruslení na zimním stadionu i cyklostezce 
- stolní tenis 
- návštěva plaveckého bazénu 
- návštěva Světelského podzemí a stanice Pavlov 
- expedice programu DofE 
- adaptační pobyt pro nově přijaté žáky 
 
Veškeré aktivity jsou podrobně zaznamenány v denících výchovné skupiny. 
 
Snažíme se zútulnit a zpříjemnit pobyt ubytovaným žákům. V tomto školním roce jsme 
pořídili nové dřevěné postele, matrace, peřiny, polštáře, odpadkové koše atd. Některé 
z pokojů se pyšní novou výmalbou.  
Nejvíce finančních prostředků se v loňském roce investovalo do budovy domova mládeže 3, 
kde máme pro ubytování žáků vyhrazeno dalších 15 pokojů.  
 
Na letní prázdniny bylo připraveno ubytování pro zájemce z řad sportovních oddílů. Tržby za 
toto ubytování činily kolem 80 000 Kč.  
 
Závěr: 
Konstatuji, že úsek výchovy mimo vyučování plnil zadané úkoly zodpovědně a svědomitě.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala:  Bc. Olga Blažková 
  vedoucí DM 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    i)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

 
 
 

Ve školním roce 2015/16 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

j)  Výroční zpráva o činnosti – školní rok 2015/2016 
dle § 7, zákona č. 561/2004 Sb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Ekonomická část 

IČO : 15060977                   DIČ : CZ15060977 
 
Akademie -Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová 
Světlá nad Sázavou 
 Sázavská 547, Světlá nad Sázavou 
     

Příspěvková organizace 
 
Škola je plátcem DPH 

  
Ředitel školy: Ing. Vodička Jindřich 
 
 
1. Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena včetně   

   doplňkové činnosti 

Všechny základní úkoly školy byly v roce 2015 zabezpečeny.  Daří  se otevírat obory VOŠ. 

VOŠ. Škola  již  jedenáctým  rokem  vyučuje bakalářský  obor  Konzervování a restaurování   
uměleckořemeslných předmětů   ve spolupráci s VŠCHT Praha. Navzdory demografické 
křivce  se daří držet vysoký počet počtu studentů včetně tříletých oborů, kde dochází již třetím 
rokem k nárůstu poštu studentů.  

Škola investovala ze svého rozpočtu nemalé prostředky do oprav a údržby svých dvou 
rozsáhlých areálů. Byly vybaveny  nové  třídy a kabinety  a dále byly moderně dovybaveny 
dílny pro výuku uměleckých kovářů, truhlářů , zlatníků a aranžérů. 

Investovali jsme do nákupu 2 ks CNC strojů pro obory umělecký truhlář a kameník. 

Po uvolnění objektu kovárny ve Světlé nad Sázavou jsme vybudovali novou kovárnu a 
strojnickou dílnu v Lipnici nad Sázavou. 

Rozsáhlou rekonstrukci budovy DM III financoval Kraj Vysočina, v této budově jsme otevřeli 
pro potřeby výtvarných oborů nové ateliéry a učebny. 

Další dvě budovy DM I a DM II byly kompletně zatepleny. 

Pokračovala další modernizace vybavení domova mládeže, dílen , tříd a kabinetů. 

Vzhledem ke změně učebních oborů, kdy již několik let  nepřevažují sklářské obory, dochází 
zákonitě k mírnému poklesu produkce žáků. Ta je nahrazována zvýšenými tržbami ve VHČ. 

Škola udržuje spolupráci se zahraničními partnery .  Proběhla výměnná stáž s uměleckou 
školou v Sofii. Studenti sociálního oboru se zúčastnili pracovní stáže v Lipsku. 

Škola se také zúčastnila několika celostátních  a mezinárodních veletrhů a soutěží, kde získala 
řadu  ocenění.  

Tak jako v předchozích letech  jsme  restaurovali několik památek v regionu .  V několika 
městech  kraje jsou umístěny sochy , které vytvořili žáci naší školy. Zúčastnili  jsme se  
kovářského sympozia na hradě Helfštýn a  na náměstí v Havlíčkově Brodě  jsme 
zorganizovali výstavu soch a kovových plastik. 

Škola je kompletně prostorově vyřešena, takže má veškeré předpoklady ke svému dalšímu 
rozvoji. 
 

 



 

 

2. Plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje a finančního plánu a    

    návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku 

 

V roce 2015 činil rozpočet dotací po úpravách na přímé náklady – UZ 33353 

 34 812 000  Kč.  

Z toho dotace na platy  25 074 000 Kč, OPPP  336 000  Kč, odvody  8639 000  Kč, tvorba  
FKSP  251 000  Kč  a  ONIV  512 000  Kč.  

Dotace na podporu odb.vzdělávání – UZ 33049  činily 213 535 Kč, dotace na zvýšení platů 
pracovníků RŠ – UZ 33052  byly přiděleny ve výši  995 261  Kč,  OP VK-šablony  

UZ 33058 dotace  ve výši  467 417 Kč a dotace na zvýšení  odměňování platů pracovníků RŠ 
– UZ 33061  byly přiděleny ve výši  175 236  Kč. 

Dále  škola   čerpala dotaci -  Výzva pro budoucnost /přírodní a technické obory – vlastní 
meteostanice/   ve výši 67 424,20 Kč 
 

Příspěvek na provoz činil v roce 2015   11 584 000  Kč. Rozhodnutím Rady  kraje  byl 
příspěvek na provoz navýšen o částku   15 972 Kč -  zajištění prezentace kraje Vysočina na 
výstavě Mladý tvorca 2015 v Nitře. Dále byl příspěvek na provoz navýšen o částku  47 000 
Kč  -  drobné studie analýzy a podpory ve školství /zajištění nostrifikační zkoušky/. Na 
podporu zvyšování kvality stř. škol /monitoring žáků/  byla přidělena dotace ve výši 5 190 Kč. 
Rozhodnutím Rady kraje byla přidělena dotace ve výši  31 600  Kč – příjem z prodeje 
majetku odvedený na účet kraje. Na zajištění výměnné stáže pro žáky školy do zahraničí 
(Francie) byla přidělena dotace 

 ve výši 10 000 Kč. 

Přidělené dotace   48 424 635,20 Kč  byly vyčerpány  v plné výši. 

Závazné ukazatele – prostředky na platy a  OPPP  nebyly použity na dofinancování ostatních 
neinvestičních výdajů.  

Na dofinancování přímých ONIV byly  prostředky  použity   takto: 

POJISTNÉ    přiděleno  8 639 000 Kč         čerpáno   8 685 594  Kč      tj.  +  46 594  Kč 

ONIV:           přiděleno     512 000 Kč         čerpáno      461  462 Kč       tj.  -   50 538 Kč 

FKSP:           přiděleno     251  000 Kč         čerpáno      254 944 Kč        tj. +    3 944  Kč   

 Z provozních prostředků byly  čerpány ONIV ve výši    429 840  Kč. 

V rámci hlavní činnosti byl k 31. 12. 2015  vykázán zlepšený hospodářský výsledek  

ve Výkazu zisku a ztrát ve výši   2 808,29  Kč . 

V doplňkové činnosti  byl vykázán hospodářský výsledek ve výši  244 927,29  Kč. 

 V doplňkové činnosti byl zlepšený hospodářský výsledek vytvořen  tržbami zejména  

 prodej sklářských polotovarů  vyrobených ve školní sklářské huti .  

Pro finanční rozdělení do fondů je za hlavní i hospodářskou činnost  zlepšený HV ve výši               
247 735,58  Kč. 

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů: 

Rezervní fond    127 735,58  Kč,  fond odměn  120 000,-  Kč. 

    



     

  Přehled doplňkových činností:   

    Ubytovací služby 

1.  Hostinská činnost  - strava  
2.  Výroba a zpracování skla  
3.  Výroba,obchod a služby  /kantýna,pořádání kurzů a školení/ 
4.  Pronájem nemovitostí a nebytových prostor 

       

Hospodářské výsledky jednotlivých činností : 

Doplňková činnost koupě zboží za účelem jejích dalšího prodeje a prodej – jedná se o provoz 
kantýny, HV za rok 2015    ve výši  4 324,75  Kč. 

Hostinská činnost  - stravování  cizích  HV za rok 2015  ve výši  1 189,61 Kč. 

Ubytovací služby, HV za rok 2015  ve výši  65 252,50  Kč. 

Výroba skla, HV za rok 2015 ve výši 123 140,04 Kč   

Pronájem školní hutě  v roce 2015 -  HV   ve výši  18 417,51  Kč. 

Pronájmy  ostatní -  HV  za rok 2015   ve výši  24 579,23  Kč. 

Pořádání odborných kurzů – HV za rok 2015  ve výši 8 023,65 Kč. 

Celkově doplňková činnost v roce 2015   vykazuje kladný hospodářský výsledek.  

 

3. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace 

    a) Rozbor tvorby výnosů 

Účet 601 -Tržby za vlastní výrobky ve srovnání s rokem 2014 v hlavní činnosti  

Mírně  poklesly , naopak v doplňkové činnosti  výrazně stouply. Důvodem je obnovení 
sklářské výroby v doplňkové činnosti. 

Účet 602 - Tržby z prodeje služeb – v hlavní činnosti  téměř na stejné úrovni jako v roce 
2014, v doplňkové činnosti výrazně klesly, sníženým zájmem o pronájem školní hutě.  

 Tržby za prodané zboží v rámci doplňkové činnosti  byly v roce 2015  zhruba na stejné 
úrovni jako v roce 2014. 

Účtová skupina 64 –  v roce 2015  vyšší o 130 tis.Kč.   

Na tomto účtu se projevilo   čerpání  rezervního fondu na pokrytí provozních nákladů a 
čerpání fondu odměn.  Čerpání investičního fondu na opravy bylo nižší, než v roce 2014. 

 

b) Rozbor čerpání nákladů 

Účet 501- spotřeba  materiálu – v hlavní  činnosti došlo k mírnému zvýšení, v doplňkové 
činnosti naopak ke  snížení. Výrazně  klesly náklady  na účtu 558 – nákup DDHM,  neboť 
v roce 2014  byl pořízen DDHM cca za 500 tis. z prostředků EU. 

Účet 502 -  spotřeba energií  - rok 2015 ,  v HČ došlo ke zvýšení oproti roku 2014. Způsobeno  
zprovozněním nových prosto školy.  V DČ naopak spotřeba energií klesla. 

Účet 504 – prodané zboží – doplňková činnost, prodej  ve školní kantýně roce 2015 , 

Stejná úroveň jako v roce 2014. 



 

 

Účet 508 – změna stavu  zásob vlastní výroby  - v roce 2015, oproti roku 

2014  došlo k poklesu. 

Účet 511 – opravy a udržování , v hlavní činnosti velký pokles, neboť rozsáhlé  opravy byly 
hrazeny z krajských prostředků,  v doplňkové činnosti  náklady srovnatelné   

s rokem 2013. 

Účet 518 – Ostatní služby 

Náklady na služby jsou  srovnatelné s rokem 2014 jak v v hlavní  činnosti,  tak i v  doplňkové 
činnosti.  

Účet 538 – ostatní daně a poplatky –  náklady srovnatelné s rokem 2014. 

Účet 549 –  ostatní náklady – srovnatelné s rokem 2014. 

Celkové náklady v hlavní činnosti byly v roce 2015  v porovnání s rokem 2014  nižší 

 o 183  tis.Kč.  Škola nevykázala v hlavní činnosti záporný  hospodářský výsledek. 

 

4. Usměrňování prostředků na platy 

 

V hlavní činnosti bylo vynaloženo na platy zaměstnanců  : 

UZ 33353 =  25 074 000 Kč,  mzdové prostředky posíleny z fondu odměn ve výši  

381 058 Kč.  

V rámci doplňkové činnosti bylo vyplaceno   1 167 526 Kč.   

Z ostatních zdrojů bylo učitelům, kteří se podílejí na výuce studentů VŠCHT na platech 
vyplaceno  108 530  Kč, z rozpočtu kraje byly vyplaceny odměny ve výši  4 000 Kč a 
z provozních prostředků na základě rozhodnutí Rady kraje  byly vyplaceny mzdy 

ve výši 170 494  Kč – mzda pracovnice, která zajišťuje prodej výrobků žáků. 

Za nostrifikační zkoušky vyplaceno z rozpočtu kraje  34 800  Kč. 

 

 OPPP VŠCHT byly vyplaceny ve výši  305 848  Kč, 

 OPPP v hlavní činnosti  - UZ 33353 ve výši  336 000 Kč , včetně odstupného 

 OPPP z ost.zdrojů ve výši  22 290 Kč, 

 OPPP v doplňkové činnosti vyplaceny ve výši  211 300 Kč 

 Odměny za produktivní práci  žáků  205 007  Kč. 

 

 5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a další mimorozpočtové zdroje 

 

Doplňková činnost školy je v souladu se zákonem důsledně oddělena od hlavní činnosti. 
V roce 2015 škola provozovala na základě živnostenských listů a koncesní listiny hostinskou 
a prodejní činnost, výrobu skla,  pronájem školní hutě a pronájmy ostatních prostor školy, 
pořádala rekvalifikační kurz  pohřebnictví. 

Doplňková  činnost vykázala v roce 2015 celkový zisk ve výši  244 927,29  Kč. 

Výnosy  činily v roce 2015   6 424 911,-  Kč,  náklady  6 179 983,71  Kč.   



     
 

 6. Mimorozpočtové a doplňkové zdroje 

    Neinvestiční mimorozpočtové zdroje tvoří v roce 2015: 

   Vyplacené odměny za produktivní práci učňů ve výši  205 007  Kč - kryto z vlastních                        

   zdrojů, platy a OPPP učitelů  za výuku studentů VŠCHT Praha ve výši  414 378  Kč. 

   

  

7. Investiční činnost  –  čerpání   IF 

 

        V roce 2015  byl použit  investiční fond na :       

                           

    -   Opravy nemovitého majetku ve výši                     212 226,- Kč 

    -    Pořízení movitého majetku ve výši                       828 063,- Kč 

    -    Technické zhodnocení nemovitého majetku        415 022,20 Kč 

                                            

  

 8. Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů 

 

 Účet  411 - fond odměn, 413 -  rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku, 

 414 – rezervní fond z ostatních titulů   a  416 -  investiční fond  jsou k 31. 12. 2015 

 plně kryty  finančními prostředky na účtu 241 

 Účet  412  –  FKSP 

 Nekryto k 31. 12. 2015  je   45  000-  Kč. 

 Rozdíl tvoří nesplacené půjčky, příspěvek na obědy zaměstnanců za měsíc prosinec 

 a tvorba FKSP za měsíc prosinec 2015. Tento rozdíl kromě nesplacených   půjček byl  
vyrovnán na BÚ v měsíci lednu 2016. 

 

 

 9. Vyhodnocení majetkových práv a povinností  

 
Inventarizace hmotného majetku proběhla v naší organizaci v souladu se směrnicí ředitele.     
  
Inventury cenin a pokladny byly provedeny k 31. 12. 2015 
Zásoby ve skladech, DDHM a DHM, DNHM  k 31. 12. 2015. 
Byla prověřena evidence, porovnán účetní stav se skutečností. Inventarizační rozdíly nebyly 
zjištěny. Manko do normy zjištěné ve skladu potravin a kantýně – ztratné - bylo zaúčtováno 
do spotřeby v prosinci 2015.  
Inventarizační komise vyhodnotila péči  o spravovaný majetek a jeho evidenci na 
požadované úrovni, evidence je průkazná, majetek řádně očíslován a evidován. 
Dohody o hmotné odpovědnosti jsou vyhotoveny. 
 

 



 
 
 
 
 10. Stav pohledávek a závazků 

 
 Škola nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. 
 
 Pohledávky dobytné   po splatnosti do 30 dnů vykazuje organizace ve výši 0 Kč 
  
 Pohledávky  dobytné  31 – 90 dnů 1 případ, 91 – 180 dnů 1 případ, 
 181 – 360 dnů 0 případů, nad 360 dnů 0 případů..  
  
Nedobytné pohledávky k 31.12.2015  žádné nemáme. 
 

                     
11. Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol, zjištěné nedostatky a závady  
      s důrazem na finanční pokuty, přijatá opatření k odstranění zjištěných    
      nedostatků 

 
Vnitřní kontroly: 
Škola má stanovený podrobný systém vnitřních kontrol daných směrnicemi ředitele           
školy, vnitřním řádem školy, příkazy ředitele, knihou kontrol a pracovními náplněmi 
pracovníků. 
Vnitřní kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení vnitřních směrnic a žádná operace nebyla  
pozastavena. Předběžná, průběžná a následná kontrola neobjevila žádné porušení předpisů ani 
nebylo zjištěno žádné neoprávněné čerpání finančních prostředků.  
 
Vnější kontroly: 
V roce 2015 proběhla kontrola odvodů zdravotního pojištění. Kontrolu provedla  pracovnice 
VZP Havlíčkův Brod dne 15.5.2015. Nebyly shledány žádné závady, nebyla uložena žádná 
opatření 

 

12. Plnění nápravných opatření vyplývající ze zprávy o činnosti  a plnění úkolů PO za   

      rok 2015 

 

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

 

13.  Tabulková část 
 
Součástí  zprávy o činnosti a hospodaření Akademie -VOŠ, Gymnázia a SOŠUP Světlá 

nad Sázavou jsou přílohy : 
 

Tabulka č. 1 Plnění závazných ukazatelů a hospodářský výsledek za rok 2015 
Tabulka č. 2 Usměrňování prostředků na platy za rok 2015 
Tabulka č. 3 Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31.12.2015 
Tabulka č. 4 Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů                       
                     k 31. 12. 2015 
Tabulka č. 5 Doplňková činnost – 2015 
Tabulka č. 6 Věcný rozpis použití provozních prostředků k úhradě přímých ostatních                                       
                        neinvestičních výdajů 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tato výroční  zpráva byla projednána a schválena na jednání školské 
rady dne  8. listopadu 2016 

 
 
 
 
 
 
 

Miroslav Sklenář        Ing. Jindřich Vodička 
předseda  školské rady     ředitel školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


