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Ředitelé ZŠ vyhlásili dva dny 
ředitelského volna

Příští týden čekají na děti pololet-
ní prázdniny, které o jeden den pro-
dlouží první únorový víkend. Školou 
povinné děti budou mít volno v pá-
tek 31. ledna 2020. 

Už teď se ale mohou školáci v Jihla-
vě začít těšit na léto. Hlavní prázdni-
ny budou mít totiž o dva dny delší. 

Ředitelé základních škol v Jihlavě 
vyhlásili na pondělí a úterý 29.–30. 
06. 2020 pro všechny žáky tzv. ředi-
telské volno. 

„Stanovit volné dny jim umožňuje 
školský zákon a to z organizačních dů-
vodů,“ uvedl Tomáš Koukal z odbo-
ru školství magistrátu s tím, že volno 
bude nejenom ve všech základních 
školách, ale fungovat už nebudou ani 
školní družiny a školní jídelny. 

Vyhlášení volných dnů bude ozná-
meno zákonným zástupcům žáků na 
třídních schůzkách a zveřejněno na 
webových stránkách jednotlivých 
základních škol. -lm-

prohlídka školy kdykoli po telefonické

www.helenin.cz

Poznejte nás, navštivte nás!

Světlá nad Sázavou je klidné a příjemné měs-
tečko ležící na rychlíkové trase Brno – Praha. 
Proto je škola velmi snadno dostupná i pro 
studenty ze vzdálenějších lokalit. 

Světelská akademie je umístěna v krásném 
prostředí u řeky Sázavy, podél které je vybu-
dovaná cyklostezka. V areálu školy s parkovou 
úpravou a sochařskou výzdobou jsou nově zre-
konstruované a zmodernizované budovy. Sou-
částí celého komplexu jsou i domov mládeže, 
sportovní areál, FIT centrum a moderní jídel-
na s kantýnou. Výuka probíhá v moderně vy-
bavených učebnách. Jednotlivé obory mají své 
vlastní dílny a ateliéry se speciálním vybave-
ním. Součástí školy je také školní sklářská huť 
a čtyři výstavní galerie. V celém areálu a bu-
dovách jsou vystaveny práce studentů. Obory 
zabývající se kamenem a umělečtí kováři mají 
dílny v odloučeném pracovišti v krásném pro-
středí pod hradem Lipnice nad Sázavou.

Škola je státní a je jednou ze tří uměleckých 
škol v ČR s akreditací MŠMT k výuce vyso-
koškolských uměleckých oborů. Kromě VOŠ, 
čtyřletého Gymnázia a oboru Sociální činnost 
a Ošetřovatel je orientována na výuku výtvar-
ných (designových) oborů a uměleckých ře-
mesel.

Původně šlo o sklářské učiliště. To už je ale 
dávná minulost! Sklo se zde stále vyučuje, pro-
tože jeho zpracování v tomto kraji je třeba pod-
porovat. Ale k němu přibyly i další materiály. 
V současné době si lze kromě skla zvolit např. 
keramiku, dřevo, kámen nebo kov. U kovu 
chlapci většinou volí obor umělecký kovář, 
dívky zase obor zlatník a klenotník. 

Všechny materiály se vyučují jak v tříletém 
oboru, tak ve čtyřletém uměleckořemeslném 
nebo výtvarném (designovém) maturitním 
oboru. Mezi uchazeči o studium jsou velmi 
žádané obory bytový architekt, průmyslový 
design i aranžér-propagační grafik. Absolventi 
se dostávají na vysoké školy a velmi dobře se 
umisťují v republikových i mezinárodních sou-
těžích. Nedávnou absolventkou školy je i  Lu-
cie Horáková, vysokoškolačka, která získala ti-
tul Best in Design 2019 v mezinárodní soutěži 
designérů.

Součástí světelské školy je také Gymnázium, 
které má kromě všeobecné větve ještě další 
zaměření. Jazyková větev uspokojí uchazeče, 
kteří se chtějí věnovat jazykům, pedagogické 
zaměření si vybírají uchazeči se zájmem o prá-
ci především s dětmi. 

Každý student dostává k dispozici i pro osob-
ní užívání notebook, sportovní kurzy (lyžařský, 
cykloturistický a vodácký) jsou samozřejmos-
tí, stejně jako prospěchové studium, cenově 
zvýhodněná autoškola nebo jednodenní i více-
denní exkurze a zájezdy. Četní absolventi svě-
telského gymnázia se stali a stávají výbornými 
lékaři, právníky, učiteli a vědci. 

Profese, která je dnes na trhu práce velmi žá-
daná, je zaměřená na sociální služby. Právě ve 
světelské akademii jsou připravováni i studen-
ti na toto zaměstnání. Zvolit si mohou tříletý 
obor Ošetřovatel, nebo čtyřletý obor maturit-
ní, zaměřený na pečovatelskou činnost, příp. 
sociálně správní činnost. A o tom, že absolven-
ti těchto oborů jsou stále více dobře uplatnitel-
ní, není pochyb. 


