
AKADEMIE – VOŠ, Gymn. a SOŠUP
Světlá nad Sázavou

Výtvarné obory (maturitní 4leté)
• Zahradní architekt – stavby v zahradách a parcích
• Byttytovýývý architekt – design interiéru
• Průmyslovýývý design
• Restaurátorství a konzervvrvátorství
• Kamenosochařství
• Výttýtvarné zpracování skla – keramiky – porcelánu – kovu (kovář, zlatník) – dřeva

Uměleckořemeslné obory (3leté i 4leté) zaměřené na
• sklo (hutní tvarování, malba, broušení a ryyrytí, vitráže)
• kámen (kameník, kamenosochař))ř)
• keramiku (umělecký keramik)
• kov (umělecký kovář, zlatník)
• dřevo (umělecký truhlář))ř)
Aranžér – propagační grafik (3letý obor)

Strojník sklářských automatů (3letý obor)
s praxí přímo ve výrobě u budoucího zaměstnavatele

Gymnázium
• všeobecné
• se zaměřením na předškolní pedagogiku a pedagogiku volného času
• s rozšířřířenou výývýukou jazyků

Sociální obory
• sociálně správní (4letý)
• pečovatelský (4letý)
• ošetřovatel (3letý)

Nástavba (nástavba denní i dálková) – Podnikání, Sociální činnost

Přihlášky k talentovým zkouškám
do 30. 11. 2020

NÁVŠTĚVA ŠKOLYMOŽNÁ KDYKOLI
PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ

www.akademie-svetla.cz
730 571 908

koterova@akademie-svetla.cz

Přihlášky k talentovým zkouškám

INZERCE

S
větelská akademie je umístěna
v krásném prostředí u řeky Sáza-
vy, podél které je vybudovaná
cyklostezka. V areálu školy s par-
kovou úpravou a sochařskou

výzdobou jsou nově zrekonstruované a
zmodernizované budovy. Součástí celé-
ho komplexu jsou i domov mládeže, spor-
tovní areál, FIT centrum a moderní jídel-
na s kantýnou.

Výuka probíhá v moderně vybavených
učebnách. Jednotlivé obory mají své
vlastní dílny a ateliéry se speciálním vyba-
vením. Součástí školy je také školní sklář-
ská huť a čtyři výstavní galerie. V celém
areálu a budovách jsou vystaveny práce
studentů. Obory zabývající se kamenem
a umělečtí kováři mají dílny v odlouče-
ném pracovišti v krásném prostředí pod
hradem Lipnice nad Sázavou.

Původně šlo o sklářské učiliště. To už je
ale dávná minulost! Sklo se zde stále vyu-
čuje, protože jeho zpracování v tomto
kraji je třeba podporovat. Ale k němu při-
byly 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 tříle-
tém oboru, tak ve čtyřletém uměleckoře-
meslném nebo výtvarném (designovém)
maturitním oboru. Mezi uchazeči o studi-
um jsou velmi žádané obory bytový archi-
tekt, průmyslový design i aranžér-propa-
gační grafik. Absolventi se dostávají na
vysoké školy a velmi dobře se umisťují
v republikových i mezinárodních soutě-
žích. Nedávnou absolventkou školy je
i Lucie Horáková, vysokoškolačka, která
získala titul Best in Design 2019 v meziná-
rodní soutěži designérů.

Součástí světelské školy je také Gymná-
zium, které má kromě všeobecné větve
ještě další zaměření. Jazyková větev uspo-

kojí uchazeče, kteří se chtějí věnovat jazy-
kům, pedagogické zaměření si vybírají
uchazeči se zájmem o práci především
s dětmi. Každý student má k dispozici
pro osobní užívání notebook, sportovní
kurzy (lyžařský, cykloturistický a vodác-
ký) jsou samozřejmostí, stejně jako pro-
spěchové studium, cenově zvýhodněná
autoškola nebo jednodenní i vícedenní
exkurze a zájezdy. Četní absolventi světel-
ského gymnázia se stali a stávají výborný-
mi lékaři, právníky, učiteli a vědci.

Profese, která je dnes na trhu práce
velmi žádaná, je zaměřená na sociální
služby. Právě ve světelské akademii jsou
připravováni i studenti na toto zaměstná-
ní. Zvolit si mohou tříletý obor Ošetřova-
tel, nebo čtyřletý obor maturitní, zaměře-
ný na pečovatelskou činnost, příp. sociál-
ně správní činnost. A o tom, že absolven-
ti těchto oborů jsou stále více dobře
uplatnitelní, není pochyb.
ŠKOLU MŮŽETE NAVŠTÍVIT
KDYKOLI PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ.
Kontakty a další informace najdete
na www.akademie-svetla.cz
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Poznejte nás, navštivte nás!


