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I.  OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝRO ČNÍ ZPRÁVY  
O ČINNOSTI ŠKOLY 

 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 
 
Škola:  Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, 
 Litomyšl, Komenského nám. 22 
 
Adresa : Litomyšl, Komenského nám.22, PSČ  570 12 
E-mail:  vospspgs@vospspgs.cz 
www stránky: www.vospspgs.cz 
 
Zřizovatel :  Pardubický kraj  
Právní forma : příspěvková organizace 
 
Škola sdružuje: 
 
       1. Střední pedagogická škola 
       2. Vyšší odborná škola pedagogická 
       3. Domov mládeže I, II 
       4. Školní jídelna 
 
Studijní obory: 
  75-31-M/01  Předškolní  pedagogika a vychovatelství 

75-31-M/004  Pedagogika volného času – dobíhající obor 
78-42-M/003  Pedagogické lyceum 

              75-31-N/02  Pedagogika specifických činností ve volném čase 
     zaměření: a) předškolní pedagogika 

    b) speciální pedagogika 
    c) pedagogika volného času 
Pracovníci školy: 
        
         Ředitel školy:  Stanislav Leníček 
         Zástupce ředitele: Mgr. Olga Kusá 
    RNDr. Hana Lišková 
      Mgr. Rostislav Sopoušek 
 
   Počet vyučujících:                                 53    
    Počet externích vyučujících:                   9 
    Vychovatelé:                                           9                       
      Provozní zaměstnanci: 32 
 
Počet žáků školy podle zahajovacího výkazu školního roku 2013 - 2014 
 
         Počet žáků střední školy  376 
        Počet studentů vyšší odborné školy - denní     435             
                                        -  SPZ      215    
 CELKEM                1  026 
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RADY ŠKOLY 
 

     V souladu s § 132 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a volebního řádu 
vydaného Radou Pardubického kraje dne 23.6.2005, č.j. KrÚ 14454/OŠMS jsou od školního 

roku 2005/2006 na Vyšší odborné škole pedagogické a Střední pedagogické škole, Litomyšl, 
Komenského nám. 22 ustanoveny rady školy v níže uvedeném složení: 

 Rada VOŠP:  Rada SPgŠ: 
 Mgr. Vlasta Hřebcová Mgr.  Luboš Bäuchel 
 Marie Vomáčková Jana Švecová  
 Kateřina Dostálová V,W3.A  Marcela Quaiserová 
 
STUDENTSKÁ RADA 

Studentskou radu tvoří zvolení zástupci tříd, spolupracují s ředitelstvím školy  

i s výborem Nadačního fondu PŠ Litomyšl. Podílí se na organizování volného času žáků, 

spolupracují při přípravě školních akcí, připravují představení,  organizují soutěže.  Do této 
práce jsou zapojeni žáci s vyhraněnými zájmy, kteří vedou sami kroužky, např. hudební 

skupiny, kondiční kulturistiku, tanec atd. Studentská rada se podílela na přípravě a průběhu 
Majálesu a dalších akcí pro veřejnost. 

 
 Výbor Studentské rady: 
 S3.A Gabriela Schubertová V,W3A Kateřina Dostálová 
         V,W2.B Luboš Prudký S2.C Štěpán Cach 
     
NADAČNÍ FOND VOŠP A SPGŠ LITOMYŠL 
 

Správní rada a zástupci  tříd Nadačního fondu VOŠP a SPgŠ se sešli před třídními 
schůzkami v listopadu 2013 a v dubnu 2014. Rodiče byli seznámeni s aktivitami ředitelství 

školy, s hospo-dařením Nadačního fondu, s výroční zprávou školy i Nadačního fondu  
a zprávou revizní komise, která byla bez závad. 

Při schůzkách se rodiče také seznámili  s aktivitami školy a s provozními  i stavebními 
úpravami ve škole. Předseda správní rady píše každoročně výroční zprávu NF VOŠP a SPgŠ 

Litomyšl na Krajský soud v Hradci Králové. S výroční zprávou jsou seznamováni zástupci 

tříd i studijních skupin a je k dispozici ostatním zájemcům. 

Správní rada Nadačního fondu VOŠP a SPgŠ: 

  Mgr.Olga Kusá, předseda správní rady 
       Mgr. Václav Nájemník 
 Marcela Quaiserová 
 Mgr. Luboš Bäuchel 
 Ing. Pavel  Šotola 
 Kateřina Dostálová V,W3.A 
 Revizor: Iva  Radlingerová 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

VOŠP a SPgŠ v Litomyšli má ve vzdělávání pedagogů více než stoletou (1905 až 2005) 
tradici. Je jedinou střední školou tohoto typu v bývalém  východočeském regionu a jedinou 

vyšší odbornou školou s dále uvedeným studijním programem v České republice. Na základě 
předloženého projektu Pedagogické  interpretace Úmluvy o právech dítěte byla škola zařazena  

do Systému přidružených škol UNESCO. I po skončení tohoto projektu pokračujeme 
v aktivitách týkajících se  práv dítěte. Patří sem nejen účast zástupců školy na odborných 

seminářích, které pořádají Asociace VOŠ a neziskové organizace, ale i realizace samostatných 
dílčích projektů. Pořádáme semináře poukazující na potřebu omezování negativních jevů  

ve společnosti a snažíme se o aplikaci  projektů do praktických činností. Zapojujeme  

se i do celostátních humanitárních akcí, například  Bílá pastelka, Světluška, Svátek s Emilem, 
úzce spolupracujeme se školami a zařízeními vzdělávajícími děti se specifickými 

vzdělávacími potřebami. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou,   
ve výběrovém modulu se učí znakový jazyk, muzikoterapie, arteterapie. 

Výchovně vzdělávací proces směřuje  k  rozvoji odborných vědomostí i dovedností 
žáků -budoucích učitelek MŠ, vychovatelek, pedagogů volného času  včetně andicapovaných 

jedinců. To znamená, že kromě získávání základních poznatků z odborných předmětů, jako  
je pedagogika, psychologie, pedagogická praxe, výchovy a jejich disciplíny, speciální 

pedagogika,…, se žáci učí jejich modifikaci v pedagogickém procesu. Současně  

si osvojují speciální dovednosti z výchov nebo „pedií“ pro práci s postiženými jedinci. Nová 
vzdělávací koncepce je realizována od roku 1992 a byla úspěšná získáním statutu vyšší 

odborné školy v roce 1996. Tým vyučujících VOŠP a SPgŠ v Litomyšli zpracoval inovaci 
studijního oboru VOŠ „Pedagogika specifických činností ve volném čase“ modulovou formou 

výuky a od 1. července 2013 získal od MŠMT ČR  schválení, tj. akreditaci změn  
a prodloužení  období pro výuku  tohoto vzdělávacího programu do roku 2019.  Modulová 

forma patří k nejmodernějším trendům v ČR, uplatňují ji vysoké školy u nás, používá se ve 
školství zemí EU. Inovací studijního oboru VOŠ pokračuje nabídka  pro uchazeče o studium  

a specifikovala se tím také profesní kvalifikace absolventů VOŠ.  

Vyučující střední školy pod vedením koordinátora připravují a zpracovali ŠVP  
pro vzdělávací program  Předškolní pedagogika a vychovatelství a Ped. lyceum. Jinak 

stávající  vzdělávací programy dlouhodobě směřují ke kvalifikaci  učitel(ka) MŠ nebo  
vychovatel(ka). Pedagogické lyceum má širší všeobecné vzdělání, ale s podobnými  

odbornými předměty jako má stávající vzdělávací program střední školy předškolní 
pedagogika a vychovatelství. 

Ve studijních oborech střední i vyšší odborné školy se uplatňují  nové metody a formy 
práce, výběr alternativně nabízených volitelných předmětů, osvojování praktických 

dovedností  

a pedagogická  i odborná praxe. Vysoké procento našich absolventů přijatých na vysoké 
školy, uplatnění našich absolventů na trhu práce a zájem o studijní obory nasvědčují tomu,  

že vzdělávací koncepce byla zvolena a zpracována dobře. 



6 
 

Žáci střední školy se výrazněji podílejí na aktivitách školy, které se týkají veřejných  
a  kulturních vystoupení, nebo se umisťují na předních místech v soutěžích středoškolské 

odborné činnosti, nebo na jiných soutěžích a festivalech v rámci kraje i celostátně.  

Spolupodílejí se na akcích pořádaných školskými zařízeními ve městě a okolí. 

Studenti vyššího odborného studia se více podílejí na aktivitách školy,  které se  týkají 

lidských práv a práv dětí, zpracovávání projektů, mezinárodní spolupráce nebo spolupráce 
s řadou organizací a institucí, např. Česká komise UNESCO,  Tyflocentrum atd.  

Výrazná je jejich pomoc při vedení zájmových kroužků nebo při realizaci mimoškolních 
aktivit. 

Mnohaletá je i podpora ředitelství školy kromě poznávacích a koncertních zájezdů 
v cizině v realizaci mezinárodních projektů. 

V září 1999 byl škole na základě spolupráce se školskými institucemi v Essenu 

v Německu  
a Doetinchemu v Nizozemí schválen v Bruselu společný mezinárodní projekt 71 575-CP-1-

1999-DE-Comenius 3.1 s názvem ,,Budoucnost učení v moderní společnosti v Evropě". 
Výsledkem  

je didaktický videofilm ,,Učení pro změněný život a práci v tomto století". Byl distribuován  
v zemích EU i v ČR. Od roku 2002-2004 se realizovala 2. fáze tohoto projektu s názvem 

„Mediální výchova a vzdělávání“. Její součástí bylo vytvoření webových stránek školy  
ve třech jazycích a společný EUROPORTÁL. 

Od roku 2005 spolupracuje škola se střední a vyšší školou pedagogického zaměření  

ve Wandlitz v SRN. Cílem spolupráce je výměnný pobyt studentů a získávání poznatků  
o německém systému vzdělávání. Seznamují se se  studijními programy, organizací praxe, 

cvičnými zařízeními, poznávají život na DM i v rodinách. 

V lednu 2006 se škola přihlásila do projektu spolupráce škol v rámci programu 

SOCRATES/Comenius - Aktivita 1. V únoru nám byl tento projekt s názvem „Z jejich 
minulosti vychází naše budoucnost“ schválen pod č. CA1-06-164 s datem zahájení  

k 1.8.2006. Kromě naší školy byly do projektu zahrnuty tři partnerské školy ze Španělska, 
Francie a Polska. Cílem tohoto projektu je nejen rozvíjení komunikativních dovedností 

v anglickém jazyce, ale hlavně vzájemné poznávání historie, kultury a současného života 

zúčastněných zemí jako jeden z prostředků multikulturní výchovy a prevence rasismu  
a xenofobie. 

Škola zastoupená ředitelem školy Stanislavem Leníčkem podala grant Leonardo  
da Vinci, Projekt mobility na Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy. Grant byl 

schválený a 10 studentek VOŠ realizovalo 3 týdenní odbornou  praxi v Plymouthu v Anglii 
(Mgr. M. Fryaufová). 

V mimoškolní činnosti vykazuje škola velkou škálu aktivit a velmi dobré výsledky 

v soutěžích, které  jsou zaměřeny z větší části na výchovy. Nejvýrazněji v této oblasti 
vystupuje smíšený pěvecký sbor KOS.  Ve své činnosti navazuje na více než padesátiletou 
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tradici existence pěveckého sboru na této škole. Jako každý školní sbor každoročně 
pozměňuje obsazení členů. Přesto se ale úspěšně prezentuje  na festivalech a sborových 

soutěžích u nás i v zahraničí a tradičně se umisťuje na  předních místech.Vedle celé řady 

diplomů za zlaté pásmo, titulů absolutního vítěze má na svém kontě také několik zvláštních 
cen poroty  (Svátky písní Olomouc, Mezinárodní festival Bratislava, Silesia cantat Polsko, 

Hudební festival pedagogických škol Litomyšl, Krnov). KOS koncertoval také v Německu, 
Nizozemí, Belgii, Itálii, Polsku a na Slovensku. V roce 2008 absolvoval koncertní turné  

do Calgary v Kanadě. Na jaře 2011 získal stříbrné pásmo na mezinárodním festivalu 
v Montreaux ve Švýcarsku (20 sborů z 12 zemí). 

V roce 2013 získal 1. místo v Praze  na Mezinárodním festivalu mládežnických sborů  
a podruhé vystupoval na festivalu Smetanova Litomyšl. Sbormistrem KOSu je Mgr. Milan 

Motl.  

VOŠP a SPgŠ v Litomyšli prostřednictvím svých žáků, studentů i vyučujících pořádá 
mnoho kulturních akcí pro děti z mateřských a základních škol,  pro nemocné, pro seniory, 

realizujeme koncerty pro veřejnost, organizujeme soutěže, Dětské dny, Podzimní slavnosti, 
výtvarné soutěže, divadelní představení, muzikály, zajišťujeme při 1. ZŠ v Litomyšli asistenci 

u dětí se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami.To vše je pro žáky a studenty 
motivací,  zárukou vlastní invence i možností uplatnit tyto schopnosti v budoucí profesi. 

Snažíme se vzdělat kreativního pedagoga, který má sebevědomí, komunikativní schopnosti, 
odborné znalosti, speciální dovednosti a má především rád děti a umí si s nimi „hrát“. 

Materiální podmínky jsou vzhledem k vzdělávací činnosti a schváleným oborům velmi 

dobré. Budova školy je nově opravena, prostorově je plně vyhovující – máme 31 učeben,  
z toho 21  odborných. Pro výuku tělesné výchovy si pronajímáme další sportovní zařízení.  

Součástí  školy je informační a studijní centrum o rozloze 70 m2. Je vybaveno  
6-ti počítači, které jsou připojeny trvale k internetu a žáci je využívají ke studijním účelům. 

Provoz je zajištěn   od 8.00 do 17.00 hodin. Je zde také  umístěno 7511 knih a 3420 učebnic. 
Učitelé i žáci mají k dispozici 22 odborných učitelských knihoven s 6220 ks knih. Knihovna 

domova mládeže obsahuje 1659 ks knih. Pět učeben školy je vybaveno videozařízením  
s videokamerami (36, 30, 15, 18, 22). Dvě odborné učebny cizích jazyků s nejmodernějším 

multimediálním vybavením umožňují        

využít ve výuce nové informační a komunikační technologie. Ve škole je využíváno  
57 počítačů a 33 notebooků, z toho 67 k didaktickým účelům . Bylo vybudováno a zařízeno 

11 multimediálních  učeben (42, 43, 20, 25, 26, 27, 30, 30a, 11, 12, 13), přičemž kapacita 
každé je  alespoň 40 míst  a dvakrát 68 míst  při přeskupení až 100 míst. K zařízení patří 

interaktivní  tabule, dataprojektory, video, DVD, PC s připojením na internet, v jedné třídě 
jsou zabudovány notebooky. Půdové prostory školy jsou používány k pořádání výtvarných 

výstav.V domově mládeže mají žáci k dispozici 8 počítačů a 10 počítačů slouží provozu 

domova a školní jídelny. Učební pomůcky jsou uloženy ve  sbírkách, jejichž celková hodnota 
je  6.199 tis. Kč. Škola i domov mládeže jsou připojeny na internet. Pro vnitřní komunikaci 

ředitelství školy, vyučujících, žáků i studentů se používá intranet. 
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Vyučující jsou plně kvalifikovaní a své vzdělání nadále zvyšují. Část pedagogického 
sboru tvoří externí vyučující. Pedagogové, žáci školy i studenti  se zúčastňují odborných 

seminářů, setkání na mezinárodní úrovni a zahraničních stáží. Vyučující pracují dále 

v poradních a lektorských sborech, někteří publikují v odborných časopisech a literatuře 
(učebnice, skripta).  

Jsou zřízeny funkce: metodik prevence, metodik enviromentální výchovy, metodik 
informačních technologií, výchovný poradce pro žáky SŠ, výchovný poradce pro studenty 

vyžadující speciální výchovné nebo vzdělávací potřeby. 

Součástí školy je domov mládeže  a školní jídelna. V červnu 2003 byla dokončena 

dostavba nové ubytovací budovy, v pořadí druhé, a školní jídelny. Škola tak získala ubytovací 
komplex na vysoké úrovni, vybavený moderní jídelnou a dalším zázemím (klubovny, 

hudebna, posilovna a fitcentrum, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, kuchyňky  

na každém patře, knihovna, …). Žáci jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích 
s příslušenstvím (nová část DM I), nebo v buňkách, které se skládají ze dvou třílůžkových 

pokojů a příslušenství (starší část DM II). 

Domov mládeže II. byl zateplen, proběhla výměna oken a oprava sociálních zařízení, 

výměna nábytku… 
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2. PŘEHLED VZD ĚLÁVÁNÍ 
 

Kód Studijní obor Délka 
studia 

Škola 
Č.j., pod kterým byl 

stud.obor schválen 

MŠMT ČR 

75-31-M/004 

Pedagogika volného 

času 

zaměření  všeobecné 

4 roky 
střední odborná 

škola 
Č.j.18143/98-23/231 

78-42-M/003 Pedagogické lyceum 4 roky 
střední odborná 

škola 
Č.j. 32976/01-21 

75-31-M/01 
Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
4 roky 

střední odborná 

škola 
 

78- 42 - M/03 Pedagogické lyceum 4 roky 
střední odborná 

škola 
Č.j. 28514/2012-25 

  75-31-N/02 
Pedagogika specifických 

činností ve volném čase 
3 roky 

vyšší odborná 

škola- denní 

studium 

Č.j.9794/2007-23/2 

  75-31-N/02 
Pedagogika specifických 

činností ve volném čase 
4 roky 

vyšší odborná 

škola- dálkové 

studium 

Č.j.9794/2007-23/2 

 

Poznámka: 1) Školní vzdělávací program pro Předškolní a mimoškolní pedagogiku byl 
aktualizován a je realizován od 1.9. 2013 jako Předškolní pedagogika a  vychovatelství. 
                   2) ŠVP pro Pedagogické lyceum byl aktualizován   a je realizován od  1.9.2013. 
                        
 
CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBOR Ů 

                                
Ve Vyšší odborné škole pedagogické se vyučuje vzdělávací program Pedagogika 

specifických činností ve volném čase. Vyučován je od 3.9.1996, kdy byla litomyšlské 

pedagogické škole schválena vyšší odborná škola, od 1.9.2000 byl upraven do progresivní 

modulové podoby. Je určen pro uchazeče se  středním vzděláním zakončeným maturitní 

zkouškou. Studium tohoto oboru trvá v denní formě 3 roky, v dálkové formě 4 roky  

a je zakončeno absolutoriem. 

Vzdělávací program vyšší odborné školy má modulový charakter. Pro organizaci výuky 

jsou stěžejním prvkem matice modulů. Moduly tvoří samostatné organizační celky. Studenti 

musí zvládnout všechny moduly předepsané pro dané studijní zaměření a ročník a musí v nich 
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dosáhnout stanovených výsledků určeným způsobem klasifikace (zápočet, klasifikovaný 

zápočet, zkouška). 

V souladu s §104 - 106 zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění a s vyhláškou 

MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. a 470/2006 Sb., byly ve školním roce 2005-2006 zpracovány 

materiály  

pro akreditaci oboru Pedagogika specifických činností ve volném čase (Stanislav Leníček, 

Mgr. Olga Kusá  a tým pedagogů). Od září 2013 se realizuje  tato nová akreditovaná forma 

vzdělávacího programu. 

Cílem vzdělávacího programu Pedagogika specifických činností ve volném čase  

je příprava pedagogických pracovníků pro předškolní vzdělávání, výchovu a řízení volného 

času dětí i dospělých.  Absolventi najdou uplatnění podle získaného zaměření ve třech typech 

vzdělávacích zařízení. 

Absolvent zaměření Speciální pedagogika získá kvalifikaci jako vychovatel, učitelka 

MŠ ve speciálních školách a zařízeních, jako pedagog volného času, vychovatel, učitelka MŠ, 

asistent pedagoga.  

Absolvent zaměření Předškolní pedagogika získá kvalifikaci jako učitel v mateřských  

nebo speciálních mateřských školách, pedagog volného času, asistent pedagoga.  

Absolvent zaměření Pedagogika volného času najde uplatnění jako pedagog volného 

času (vychovatel) ve školách a školských nebo jiných zařízeních orientovaných na volný čas 

dětí a dospělých (školní družina, domov mládeže, centrum volného času apod.), asistent 

pedagoga.  

Ve Střední pedagogické škole se v současné době vyučují dva studijní programy: 

Pedagogika volného času, Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum. 

Všechny obory  jsou čtyřleté, zakončené maturitou a jsou určeny pro uchazeče, kteří splnili 

povinnou školní docházku. Obor Předškolní pedagogika a vychovatelství (nahrazuje 

Pedagogiku volného času) je realizován od září 2011.  

Studijní obor Pedagogika volného času a Předškolní pedagogika a vychovatelství 

poskytuje absolventovi střední vzdělání s maturitní zkouškou (dle §58, zákona č. 561/Sb.) 

Absolventi tohoto oboru se uplatní jako učitel/ka mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti 

předškolního věku, jako vychovatel a pedagog volného času ve školních družinách a školních 

klubech, dále jako vychovatel/ka ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních 

s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje 

dle §6, 16, 17 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolského 

vzdělání). Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, 

zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje 

pedagogická způsobilost. 



11 
 

 Studijní obor Pedagogické lyceum je založen na širším všeobecně vzdělávacím 

základě, ale s prohloubenou výukou některých všeobecně vzdělávacích předmětů, zejména 

humanitních, jazykových předmětů a výchov. Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání  

na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika a sociální práce 

nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele. Má předpoklady pro práci asistenta 

pedagoga nebo pro pomoc rodině při individuálním vzdělávání dětí, podle studované 

specializace se může uplatnit v oblasti volného času a zájmové činnosti dětí i dospělých. 

 

   

 



12 
 

Učební plány současných studijních oborů na střední škole 
 
75-31-M/004  Pedagogika volného času 
 

I. Povinné učební předměty Zkratka  
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. Celkem 

1. Všeobecně vzdělávací 
předměty 

 (18) (12) (11) (9) (50) 

Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 4 13 
Cizí jazyk 
(Anglický/Německý) 

ANJ/NEJ 3 3 3 3 12 
Dějepis DEJ 2 1 - - 3 
Občanská nauka OBN 2 1 1 - 4 
Matematika s metodikou MTM  2 2 2 2 8 
Fyzika FYZ 2 - - - 2 
Chemie CHE 2 - - - 2 
Zeměpis ZEM  2 - - - 2 
Informatika a výpočetní 
technika 

IVT  - 2 2 - 4 
2. Obecně odborné 
předměty 

 (14) (16) (14) (12) (56) 
Pedagogika PED 1 2 2 2 7 
Psychologie PSY 2 2 1 2 7 
Biologie a hygiena BIH  1 2 1 2 6 
Hudební výchova  
metodikou 

HVM  2 2 2 - 6 
Výtvarná výchova  
metodikou 

VVM  2 2 2 - 6 
Tělesná výchova  metodikou TVM  2 3 2 2 9 
Hra na hudební nástroj HHN  1 1 1 - 3 
Tvořivá dramatika TDR 3 - - - 3 
Polytechnická praktika POP - 2 - - 2 
Pedagogická praxe PEP - - 3 4 7 
Povinné učební předměty 
celkem 

 
(32) (28) (25) (21) (106) 

II. Volitelné u čební 
předměty* 

 
- (4) (8) (10) (22) 

CELKOVÝ PO ČET 
HODIN  

 32 32 33 31 128 

* Žák si povinně volí 1 předmět z nabízené skupiny předmětů  
Příklady skupin volitelných předmětů: 
1. sk. - Hudební výchova / Výtvarná výchova / Tělesná výchova / Tvořivá dramatika 
2. sk. - Anglický jazyk (konverzace) / Německý jazyk (konverzace) 
3. sk. - Matematika / Společenské vědy -  atd. (celkem žák volí během studia ze 6 skupin) 
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8-42-M/003 Pedagogické lyceum 
 
 

I. Povinné učební předměty 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. Celkem 

1. Předměty povinného základu 
(30) (24) (22) (21) (97) 

Český jazyk a literatura (CJL)  4 3 3 4 14 
Anglický jazyk I. (ANJ) nebo 3 3 3 3 12 

                 Německý jazyk I. (NEJ)      
Anglický jazyk II. (ANJ2) nebo 2 2 2 2 8 
                 Německý jazyk II. (NEJ2) nebo      

                 Ruský jazyk II. (RUJ2)      

Občanská nauka (OBN) 2* 1+1* 2 1 4+3* 

Dějepis (DEJ) 2 2 1 1 6 
Zeměpis (ZEM) 2 2 - - 4 

Matematika (MAT)  3 3 2 2 10 

Fyzika (FYZ) 2 2 - - 4 
Chemie (CHE) 2 1 - - 3 

Biologie  (BIO) 2 2 1 1 6 
Výpočetní technika (VPT) - 1 2 1 4 
Tělesná výchova (TEV) 2 2 2 2 8 

Pedagogika (PED) - - 2+1* 2+1* 4+2* 
Psychologie (PSY) - - 2+1* 2+1* 4+2* 

Hudební výchova (HUV) 2 - - - 2 

Výtvarná výchova (VYV) 2 - - - 2 
Dramatická výchova (DRV) 2 - - - 2 

 32 25 24 23 104 

2.Volitelné – specializace * - (4) (4) (4) (12) 

Hudební výchova (HVS)nebo      
     Tělesná výchova (TVS) nebo      

     Výtvarná výchova (VVS) nebo      

     Humanitní studia (HMS) - 4 4 4 12 
3. Disponibilní hodiny** (2) (2) (4) (7) (15) 

Anglický jazyk (ANV) nebo      
              Německý jazyk (NEV) - 1* 2* 3* 6* 

Volitelný seminář (MAV/SVV/…)                      - - - 2* 2* 

      

Celkem 32 30 30 32 124 

B. Nepovinné učební předměty      
Základy administrativy (ZAD)  2 - - - 2 

Sborový zpěv(SBZ) / Matematika(MAN) 2 2 2 2 8 

 
*   žák si volí jednu z nabízených specializací 
**  disponibilní hodiny se dle rozhodnutí ředitele školy využijí k posílení některých povinných  
      předmětů či k zařazení volitel. předmětů 
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75 – 31 – M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
 

 
 

Povinné učební předměty  
Předmě t zkratka  I.r.  II.r.  III.r.  IV.r.  Celkem 
Jazykové vzdě lávání 
Český jazyk a komunikace CJK 2 2 2 1 7 
Cizí jazyk CZJ (AJN, NEJ) 3 4 4 4 15 
Společenskovědní vzdělávání 
Dějepis DEJ 2 1 - - 3 
Občanská nauka OBN 2 1 1 - 4 
Přírodovědné vzdělávání 
Chemie CHE 2 - - - 2 
Fyzika FYZ 2 - - - 2 
Matematické vzdělávání 
Matematika MAT  2 2 2 2 8 
Estetické vzdělávání 
Česká a světová literatura LIT  1 1 1 2 5 
Vzdě lávání pro zdraví 
Tělesná výchova TEV 3 2 2 2 9 
Biologie, ekologie a hygiena BEH 2 1 1 2 6 
Vzdě lávání v IKT 
Informační a komunikační 
technologie 

IKT  - 2 2 - 4 

Ekonomické vzdělávání 
Ekonomie EKN - 2 - - 2 
Zeměpis ZEM 2 - - - 2 
Pedagogicko-psychologické vzdělávání 
Pedagogika PED 1 2 2 2 7 
Psychologie PSY 2 2 1 2 7 
Pedagogická praxe PEP - - 3 4 7 
Didaktika pedagogických činností 
 
Hudební výchova s metodikou HVM 2 2 2 2 8 
Hra na hudební nástroj HHN 1 1 1 1 4 
Slovesné umění a tvořivá dramatika TDR 2 2 - - 4 
Výtvarná výchova s metodikou VVM  2 2 2 2 8 
Rozvoj pohybových dovedností dět í a 
mládeže 

RPO - 1 1 - 2 

Metodika cizího jazyka MCJ - - 1 - 1 
Metodika jazykové výchovy MJV - 1 - - 1 
Metodika matematických představ MMP - - 1 - 1 
Metodika poznání MPZ - 1 - - 1 
Rozvoj praktických dovedností RPD - 2 - - 2 
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Odborné profilové vzdělávání* 
Volitelné předměty I.  
Hudební výchova volitelná HVV 1) - - 2 2 4 
Tělesná výchova volitelná TVV 2) - - 2 2 4 
Výtvarná výchova volitelná VVV 3) - - 2 2 4 
Dramatická výchova volitelná DVV 4) - - 2 2 4 
Volitelné předměty II.  
Pěvecké praktikum PIP 1) - - - 2 2 
Moderní formy tělesné výchovy MFT 2) - - - 2 2 
Výtvarné práce v materiálu VPM 3) - - - 2 2 
Praktikum loutkového divadla PLD 4) - - - 2 2 
Volitelné předměty maturitní III.  
Společenské vědy volitelné SVV - - 2 2 4 
Matematika volitelná MAV - - 2 2 4 
 
Celkový počet hodin pro 1 žáka  33 34 33 32 132 
Poznámky 

 
• Žák volí z každé skupiny (I., II., III.) jeden předmět z nabídky, přičemž v I. a II. skupině volí 

předměty označené stejným indexem (předměty na sebe navazují). 
• Volitelné předměty I. a II. připravují žáky na profilovou část maturitní zkoušky, volitelné 

předměty maturitní III. plní obdobnou funkci pro státní část maturitní zkoušky.  
• Ředitel školy má právo úpravy hodinové dotace (např. z organizačních důvodů) tak, aby 

celková hodinová dotace předmětu zůstala zachována.  
• V prvním a druhém ročníku je hodnocení žáka ze souvislé pedagogické praxe součástí 

hodnocení z předmětu Pedagogika.  
 
ROZVRŽENÍ  TÝDNU  VE  ŠKOLNÍM  ROCE 
Č innost Počet týdnů v ročníku  
 1. ročník  2. ročník  3. ročník  4. ročník  
Vyu čování dle rozpisu učiva 32 32 32 28 
Souvislá pedagogická praxe 2 2 3 3 
Sportovní kurzy s metodikou 1 1 1 0 
Maturitní zkouška  - - - 3 
Exkurze, soustředění, výlety 1 1 1 - 
Ředite lská volna 1 1 1 1 
Časová rezerva  3 3 2 2 
Celkem 40 40 40 37 
Poznámka: 

1. Ve třetím ročníku je jeden týden praxe*) realizován formou prázdninové praxe, a to před 
nástupem do 4. ročníku.  

2. Sportovní kurzy jsou zařazeny zpravidla takto: 
1. ročník – plavecký kurz 
2. ročník – lyžařský kurz 
3. ročník – sportovně turist ický kurz 

Plavecký kurz bude realizován formou výuky v průběhu I. pololetí školního roku ve dvouhodinové 
dotaci (tedy 4hod. týdně TV v I. pololetí, z toho 2hod. týdně plavání a 2hod. týdně TV v II. pololetí). 
 
V Litomyšli 13.6.2012                                    
 
                                                                                                     Stanislav Leníček 
                                                                                                            ředitel školy 
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78 – 42 – M/03 Pedagogické lyceum 
 
 

 
Povinné učební předměty 
Předmět zkratka I.r.  II.r.  III.r.  IV.r.  Celkem 
Jazykové vzdělávání 
Český jazyk a komunikace CJK 2 2 2 3 9 
Cizí jazyk I ANJ, NEJ 3 3 3 3 12 
Cizí jazyk II ANV, NEV, 

RUJ 
2 2 2 2 8 

Cizí jazyk - konverzace ANK, NEK - - 2 2 4 
Společenskovědní vzdělávání 
Dějepis DEJ 2 1 2 1 6 
Občanská nauka OBN 2 2 1 - 5 
Přírodovědné vzdělávání 
Chemie CHE 2 1 - - 3 
Fyzika FYZ 2 2 - - 4 
Biologie BIO 2 1 1 - 4 
Matematické vzdělávání 
Matematika MAT  3 3 3 2 11 
Estetické vzdělávání 
Literatura a kultura LIK  1     1 2     2 6 
Hudební výchova HUV 2 - - - 2 
Výtvarné umění a činnosti VUC 2 - - - 2 
Dramatická výchova DRV - 2 - - 2 
Vzdělávání pro zdraví 
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 
Biologie a hygiena BIH - - - 2 2 
Vzdělávání v IKT  
Informační a komunikační 
technologie 

IKT  2 1 2 - 5 

Ekonomické vzdělávání 
Ekonomie EKN - - 2 - 2 
Zeměpis ZEM 2 2 - - 4 
Pedagogicko-psychologické vzdělávání 
Pedagogika PED 1 2 2 2 7 
Psychologie PSY 0 2 2 2 6 
 
 
Odborné profilové vzdělávání  
Volitelné předměty I. (žák volí jednu specializaci) 
Hudební výchova - specializace HVS - 4 4 4 12 

Humanitní studia HMS - 

Tělesná výchova a sport TVS - 
Výtvarná výchova - specializace VVS - 

Volitelné předměty maturitní II.  
Společenské vědy volitelné SVV - - 2 2 4 
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Matematika volitelná MAV - -  
 
Celkový počet hodin pro 1 žáka  32   

 
33 
 

34 29 128 

 
Poznámky 
 
• Volitelné předměty  I. připravují žáky na profilovou část maturitní zkoušky, volitelné 

předměty maturitní II. plní obdobnou funkci pro státní část maturitní zkoušky.  
• Ředitel školy má právo úpravy hodinové dotace (např. z organizačních důvodů) tak, 

aby celková hodinová dotace předmětu zůstala zachována.  
• Ve třetím a čtvrtém ročníku je hodnocení žáka ze souvislé pedagogické praxe součástí 

hodnocení z předmětu Pedagogika. 
  

 
 
 
 
ROZVRŽENÍ  TÝDN Ů  VE  ŠKOLNÍM  ROCE 
 
 
Činnost Počet týdnů v ročníku 
 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
Vyučování dle rozpisu učiva 34 34 32 28 
Souvislá pedagogická praxe 0 0 3*) 1 
Sportovní kurzy s metodikou 1 1 0 0 
Maturitní zkouška  - - - 3 
Exkurze, soustředění, výlety 1 1 1 1 
Ředitelská volna 1 1 1 1 
Časová rezerva  3 3 3 2 
Celkem 40 40 40 37 
 
Poznámka: 

3. Ve čtvrtém ročníku je jeden týden praxe*) realizován formou prázdninové praxe,  
a to před nástupem do 4. ročníku.  

4. Sportovní kurzy jsou zařazeny zpravidla takto: 
1. ročník  – sportovně turistický kurz 
2. ročník – lyžařský kurz  
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SPOLEČNÝ POVINNÝ ZÁKLAD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ZAM ĚŘENÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schéma struktury vzdělávacího programu 
Pedagogika specifických činností ve volném čase 

 
1 

ZAMĚŘENÍ  
SPECIÁLNÍ 

PEDAGOGIKA 

ZAMĚŘENÍ 
PŘEDŠKOLNÍ 
PEDAGOGIKA 

ZAMĚŘENÍ 
PEDAGOGIKA 

VOLNÉHO 
ČASU 

Dramatická 
výchova 

Hudební 
výchova 

Tělesná 
výchova 

Výtvarná 
výchova 
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Matice modulů                         
Pro zaměření: Pedagogika volného času – tělesná výchova  

(denní studium) 
 Poznámka: ∗  jsou označeny předměty (moduly), které jsou součástí absolutoria 

 
 

 
 

Název modulu Kód 1 2 3 4 5 6 Celkově 
Filozofie a etika Z-FLE-123/01 2 ZK      2 
Sociologie výchovy Z-SCV-123/01  2 Z     2 
Zdravotní nauky Z-ZDN-123/01 2 KZ      2 
Multikulturní výchova Z-MKV-123/01 2 Z      2 
Pedagogika a psychologie * Z-PPS-123/03 3 ZK 4 Z 3 ZK    10 
Cizí jazyk                           * Z-CZJ-123/01 2 Z 2 KZ 2 ZK 2 Z 3 Z 3 ZK 14 
Základy práva Z-ZPR-123/01     2 ZK  2 
Základy škol. managementu Z-ZŠM-123/01      2 Z 2 
Výpočetní technika 1 Z-VPT-123/01 2 Z      2 
Dramatická výchova Z-DRV-123/01 2 2 Z 2 2 Z   8 
Hudební výchova Z-HUV-123/01 2 2 Z 2 2 Z   8 
Tělesná výchova              Z-TEV-123/01 2 2 Z 2 2 Z   8 
Výtvarná výchova Z-VYV-123/01 2 2 Z 2 2 Z   8 
Výchova dětského čtenáře Z-VDČ-123/01 3 KZ      3 
Seminář ped. praxe Z-SEP-123/01  2 Z     2 
Seminář absol. prací Z-SAP-123/01    1 1 Z  2 
Sportovní kurzy Z-SPK-123/03 3 týdny v průběhu studia  
Výpočetní technika 2 P-VPT-003/01  2 ZK     2 
Aplikovaná spec. pedagog. P-ASP-003/01      2 Z  2 
Metodika dram. výchovy P-MDV-103/01    2 KZ   2 
Metodika hud. výchovy  P-MHV-003/01  2 KZ     2 
Metodika výtv. výchovy P-MVV-103/01   2 KZ    2 
Metod. prac.tech. činností P-MPR-003/01   2 KZ    2 
Metod. matem. představ P-MMP-103/01    2 KZ   2 
Metod. poznav. činností P-MPZ-103/01    2 KZ   2 
Odborná praxe 1 P-ODP-103/01   3 3 Z   6 
Pedagogika volného času * P-PVČ-103/01 2 2 ZK     4 
Metodika těl. výchovy        P-MTV-103/01  2 KZ     2 
Teorie tělesné kultury         O-TTK-003/01     2 2 ZK 4 
Zdrav. a těl. propedeutika   O-ZTP-003/02     3 KZ 3 ZK 6 
Gymnastika                         O-GYM003/01 2 2 Z 2  2 ZK   8 
Atletika                               O-ATL-003/01   2 2 2 ZK 2 Z 8 
Sportovní hry                      O-SPH-003/01   2 KZ 2 2 ZK 2 Z 8 
Moderní formy gymnast.    O-MFG-003/01 2 2 KZ 2 2 ZK   8 
Sporty vyžad. zvl. klimat., 
prost. nebo mat. podmínky 

O-SVP-003/01     3 5 KZ 8 

Odborná praxe 2                 P-ODP-003/01     4 4 Z 8 
Volitelné moduly    2 2 Z 4 4 Z 12 
Celkový počet týd. hod.  30 30 30 30 28 27 175 

Počet týdenních vyučovacích hodin v období 



20 
 

Blok modulů  
Pedagogika 
volného času 

 
Pro zaměření: Pedagogika volného času – výtvarná výchova 

(denní studium)    
 
 

 
Název modulu Kód 1 2 3 4 5 6 Celkově 
Filozofie a etika Z-FLE-123/01 2 ZK      2 
Sociologie výchovy Z-SCV-123/01  2 Z     2 
Zdravotní nauky Z-ZDN-123/01 2 KZ      2 
Multikulturní výchova Z-MKV-123/01 2 Z      2 
Pedagogika a psychologie* Z-PPS-123/03 3 ZK 4 Z  3 ZK    10 
Cizí jazyk                         *  Z-CZJ-123/01 2 Z 2 KZ 2 ZK 2 Z 3 Z 3 ZK 14 
Základy práva Z-ZPR-123/01     2 ZK  2 
Základy škol.manag. Z-ZŠM-123/01      2 Z 2 
Výpočetní technika 1 Z-VPT-123/01 2 Z      2 
Dramatická výchova Z-DRV-123/01 2 2 Z 2 2 Z   8 
Hudební výchova Z-HUV-123/01 2 2 Z 2 2 Z   8 
Tělesná výchova Z-TEV-123/01 2 2 Z 2 2 Z   8 
Výtvarná výchova             Z-VYV-123/01 2 2 Z 2 2 Z   8 
Výchova dětského čtenáře Z-VDČ-123/01 3 KZ      3 
Seminář ped. praxe Z-SEP-123/01  2 Z     2 
Seminář absol. prací Z-SAP-123/01    1 1 Z  2 
Sportovní kurzy Z-SPK-123/03 3 týdny v průběhu studia  
Výpočetní technika 2 P-VPT-003/01  2 ZK     2 
Aplikovaná spec. pedagog. P-ASP-003/01      2 Z  2 
Metodika dram. výchovy P-MDV-103/01    2 KZ    2 
Metodika hud. výchovy  P-MHV-003/01  2 KZ     2 
Metodika těl. výchovy P-MTV-103/01   2 KZ    2 
Metod. prac.tech. činností P-MPR-003/01   2 KZ    2 
Metod. matem. představ P-MMP-103/01    2 KZ   2 
Metod. poznav. činností P-MPZ-103/01    2 KZ   2 
Odborná praxe 1 P-ODP-103/01   3 3 Z   6 
Pedagogika volného času P-PVČ-103/01 2  2 ZK     4 
Metodika výtv. výchovy   P-MVV-103/01  2 KZ     2 
Dějiny umění                   * O-DEU-003/01     2 4 ZK 6 
Malba                               O-MAL-003/01 2 2 Z 2 KZ 2 2 ZK  10 
Kresba a grafika                O-KRG-003/01   2  3 KZ 2  5 ZK 12 
Výtvarné práce v materi.   O-VPM-003/01 2 2 KZ 2 2 ZK   8 
Modelování a výt.konst.   O-MVK -003/01     3 KZ 5 ZK 8 
Výtvarná fotografie           O-VFT-003/01    3 Z 3 KZ  6 
Odborná praxe 2                 P-ODP-003/01     4 4 Z 8 
Volitelné moduly    2 2 Z 4 4 Z 12 
Celkový počet týd. hod.  30 30 30 30 28 27 175 

Počet týdenních vyučovacích hodin v období 



21 
 

3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPE ČENÍ ŠKOLY 
 

Pedagogičtí pracovníci 
   

Po.     
čís. Příjmení, jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace Délka ped. 
     praxe(roků) 
  1. Leníček Stanislav ředitel školy Učitelství II.cyklu TV 38 
  2. Kusá Olga,Mgr. zást.ředitele Učitelství II.cyklu TV, ČJ 42 
  3. Lišková Hana, RNDr. zást.ředitele Učitelství všeob.vzděl.předmětů M, Ch 29 
  4. Sopoušek Rostislav, Mgr. zást.ředitele Učitelství pro mlád. vyž. zvl.péči  Spec. LOG,ETP,PSP 33 
  5.  Běťáková Alena, Mgr. učitel Učitelství pro střední školy AJ,HV   7 
  6. Doležalová Eva, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu CJ, D 12 
  7. Dvořáková Věra, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu     On, VV 19 
  8. Dvořáková Helena, Mgr. učitel Učitelství všeob.  vzděl. předm. RJ, NJ 28 
  9. Dušková Kristýna, MgA. učitel DAMU Praha DV   7 
 10. Flídrová Monika, Mgr. učitel Učitelství pro střední školy M, AJ 8 
 11. Fruniová Zuzana, PhDr. učitel Filosofie, ekonomie Filosofie, Etika, ON 24 
 12. Fryaufová Marie, Mgr.  učitel Učitelství I. cyklu AJ, 31 
 13. Hadáčková Drahomíra učitel Učitelství II.cyklu ČJ, Děj. 39 
 14. Hřebcová Vlasta, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu HV, PED 19 
 15. Horáková Pavla učitel Konzervatoř HV 23 
 16. Jánová Barbora, Bc. učitel Ekonom. služeb a cestovního ruchu AJ 12 
 17. Jašková Jarmila, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu PED, PSY 27 
 18. Junková Petra, Mgr. učitel Učitelství  pro střední školy Bi,, TV 15 
 19. Kicukisová Romana, Mgr. učitel  Učitelství  pro mlád.vyž.zvl.péči  spec. ETP, LOG,PSP 33 
 20. Klofandová Jitka, Mgr. učitel Učitelství všeob.vzděl.předmětů RJ,VV, historie 25 
 21. Kleiner Ondřej učitel VOSP a SPgŠ VT, Hv   8 
 22. Kučerová Šárka, Mgr. učitel Učitelství pro střední školy AJ, HV 12 
 23. Kumpoštová Petra, Mgr. učitel UP Olomouc, spec. ped. andragog. Spec. 15 
 24. Kutal Daniel, DiS. učitel VOŠ – elektro VT  12 
 25. Kraj Štěpán, Mgr. učitel Učitelství  pro střední školy TV, Zákl. spol.věd 11 
 26. Krčmářová Daniela, Bc. učitel UP Olomouc PED, HV   3 
 27. Kroulíková Dagmar, Mgr. učitel Vychovatelství – VŠ studium PEP 41 
 28. Kotlárová Michaela, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu VV 22 
 29. Lněničková Zuzana učitel Učitelství všeob.vzděl.předmětů M, BV 24 
 30. Macková Jana, PaedDr.  učitel Učitelství všeob.vzděl.předmětů  ČJ, ON, Nj 28 
 31. Motl Milan, Mgr. učitel Učitelství. II. stupeň ZŠ D, Hv 11 
 32. Müller Richard, Mgr. učitel Učitelství  všeob.vzděl.předmětů HV, PED VČ, 22 
 33. Pajurková Zlatuše, Mgr. učitel Učitelství II. cyklu PED, ČJ 37 
 34. Pečinka Miloslav,Mgr. učitel Učitelství  všeob. vzděl předmětů TV, Bi 28 
 35. Poláková Jana, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu Bi,  Zem. 12 
 36. Prachařová Hana, Mgr. učitel Psychologie PSY 1 
 37. Radiven Angela, Mgr. učitel ETF UK Praha AJ, 13 
 38. Saqua Pavel, Mgr. učitel Učitelství  všeob. vzděl. předmětů TV, PED 21 
 39. Sodomková Soňa, PhDr. učitel Učitelství  všeob. vzděl. předmětů PSY, RJ 27 
 40. Staňková Vendula, Mgr. učitel Učitelství pro střední školy M, Zem. 2 
 41. Stříteská Renata, Mgr. učitel Učitelství pro střední školy F,Ch   4 
 42. Světlíková Markéta, Mgr. učitel AMU Praha Dramatická výchova 37 
 43. Šimková Dagmar, Mgr. učitel Psychologie, doplň. stud. učit. PSY 17 
 44. Šímová  Eva, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu ČJ, AJ   6 
 45. Šefrna Matěj Karel, MgA. učitel DAMU Praha loutkoherectví 23 
 46. Štěpánová Iva, Mgr. učitel Učitelství II. cyklu PED, PSY 33 
 47 Švecová Jana, Mgr. učitel Učitelství pro střední školy ČJ, HV 16 
 48. Tláskal Milan, Mgr. učitel Učitelství pro střední školy TV, Zem. 1 
 49. Urbánková Dana, Mgr. učitel Učitelství všeob. vzděl. předmětů ČJ, HV 38 
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 50. Urbánková Dana, Mgr. učitel Učitelství všeob. vzděl. předmětů M, VT  13 
 51. Vávra Jan, Mgr. učitel Učitelství pro střední školy ČJ, D   3 
 52. Večeřová Šárka učitel Učitelství pro střední školy VV, Zákl. spol. věd   1 
 53. Vejrosta Vladimír, Mgr. učitel Učitelství pro střední školy D, Základy spol. věd  3 
 54. Pešinová Radomíra, DiS. ved. vych. Vychovatelství  24 
 55. Fafílková  Ivana vychovatel Vychovatelství  27 
 56. Kroka Roman, DiS. vychovatel Vychovatelství    6 
 57 Pečinková Zuzana vychovatel Vychovatelství  32 
 58. Sedláčková Dagmar vychovatel Vychovatelství  31 
 59. Skalníková Monika vychovatel Vychovatelství  15 
 60. Šraitrová Kateřina, DiS. vychovatel Vychovatelství  13 
 61. Vodehnalová Jaroslava vychovatel Vychovatelství  41 
 62. Vopařilová Milada vychovatel Vychovatelství  35 
 

Externí  pracovníci 
 

Po.      
čís. Příjmení, jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace Délka ped. 
   1. Brklová Anna RNDr. exter. učitel  Učitelství II.cyklu Bi, Ch 46 
   2. Hnátová Šárka exter. učitel VOŠP a SPgŠ Litomyšl Pohybová výchova 16 
   3. Kosek Josef, Mgr. exter. učitel Učitelství II. cyklu M,F 42 
   4. Kolářová Ivana, Mgr. exter. učitel Učitelství pro mlád. vyž. zvl.péči  AJ 25 
   5. Límová Magda, Mgr. exter. učitel  Uč.pro mládež vyžadující zvl.péči  spec. LOG,ETP,PSP 32 
   6. Majerová Hana, Mgr. exter. učitel Speciální pedagogika Spec.ped. andragog.   1 
   7. Pešinová Radomíra, DiS. exter. učitel VOSP a SPgS Litomyšl PEP 24 
   8. Stejskalová Andrea, Mgr. exter. učitel Učitelství pro základní  školy Spec. pedagogika 13 
   9.  Šilar Vladimír, Mgr. exter. učitel Učitelství II.cyklu M,F 51 

 
Provozní pracovníci 

 
Po. Příjmení, jméno, titul Funkce Kvalifikace   Délka praxe 
      
   1. Vetešníková Jaroslava ved.ek. úsek ÚSO  36 
   2. Bednářová Petra sekretářka ÚSO  26 
   3. Hotová Marie účetní SO  32 
   4. Hrubanová Monika ref.stud.odd USO  21 
   5. Kmínková Hana knihovnice ÚSO  39 
   6. Šafránková Jitka knihovnice ÚSO  42 
   7. Vomáčková Marie mzd. účetní ÚSO  40 
   8. Vetešník Josef školník Výuční list  37 
   9. Gazsóová Janina uklizečka Výuční list  37 
 10. Jašková Eva uklizečka Výuční list  36 
 11. Soukupová Marie uklizečka Výuční list  22 
 12. Tejchmanová Aneta uklizečka USO  8 
 13. Jiskrová Marie vrátná Výuční list  48 
 14. Čapková Ivana uklizečka Výuční list  22 
 15. Čermáková Hana uklizečka Výuční list  24 
 16. Dvořák Jaroslav domovník Výuční list  29 
 17. Hudcová Alena uklizečka Výuční list  42 
 18. Kopecká Anna uklizečka Výuční list  39 
 19. Kopecká Jana vrátná Výuční list  38 
 20. Záleská Marie uklizečka USO  15 
 21. Tvrdý Martin, DiS. ved. jídelny VOS  12 
 22. Borovcová Terezie kuchařka Výuční list  19 
 23. Dubišarová Václava kuchařka Výuční list  31 
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 24. Hyžová Dana kuchařka Výuční list  33 
 25. Karlíková Stanislava kuchařka Výuční list  22 
 26. Kracíková Lenka kuchařka Výuční list  20 
 27. Nováková Věra kuchařka Výuční list  22 
 28. Pecháčková Lenka kuchařka USO  19 
 29. Radimecká Jana kuchařka Výuční list  26 
 30. Šimková Jitka kuchařka Výuční list  34 
 31. Švábová Vlasta kuchařka Výuční list  37 
 32. Vanžurová Jana kuchařka Výuční list  35 
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4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ  
 
 a) studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní čtyřleté studium 

� počet přihlášených žáků     148 
� počet přijatých žáků     29 

 b) studijní obor Pedagogické lyceum -  denní čtyřleté studium 
� počet přihlášených žáků     124 
� počet přijatých žáků      56 

 c) studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika      
� počet přihlášených žáků - denní vyšší odborné studium  285 
� počet přijatých studentů     206 

 d) studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika 
� počet přihlášených žáků - dálkové vyšší odborné studium  226 
� počet přijatých studentů     60 
 

Příloha č. 1 - Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek na straně 75. 

 

5. PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZD ĚLÁVÁNÍ ŽÁK Ů 
STŘEDNÍ ŠKOLY 

 

Třída 
Počet Zhodnocení Snížená Průmě rný  Absence na žáka 
žáků V P 5 N známka Ch prospěch celkem   neomluveno

S1.A 33 3 30 -  - - 2,082 51,727 - 
S1.B 32 1 31 -  -  - 2,017 34,375  
S1.C 30 3 27 - - - 2,025 41,267 - 
S2.A 29 9 20 - -  - 1,705 63,897 - 
S2.B 28 3 25 - - - 1,899 79,464 - 
S2.C 29 6 23  -  - - 2,055 79,931 - 
S3.A 30 5 25 -  -  -  1,873 46,5 - 
S3.B 31 2 29 -  - - 1,951 62,548 - 
S3.C 33  11 22 - - - 1,862 75,061 - 
S4.A 32 - 32 -  - - 2,229 31,313 0,188 
S4.B 32 1 31 - - - 2,196 40,563 - 
S4.C 31 2 29 -  - - 1,988 51,129 - 

 
Celkem žáků 370  Průměrný prospěch: 1,99 
Legenda V - prospěl s vyznamenáním 46 Průměrná absence na žáka: 54,818 
  P – prospěl 324 
  5 - neprospěl 0   
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Výsledky maturitních zkoušek 2013-2014 
 

Třída Počet Zhodnocení 
Průmě rný  
prospěch 

žáků V P 5 N  
S4.A 32 3 28 1 - 2,313 
S4.B 32 3 27 2 - 2,267 
S4.C 31 6 25 0 - 2,026 

 
Celkem žáků: 95      Průměrný prospěch: 2,02 
Legenda  V - prospěl s vyznamenáním 12  
   P - prospěl    80      

5 - neprospěl    3 
   
6. PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZD ĚLÁVÁNÍ 

STUDENTŮ VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 
 
 

Stud. 
skupiny Počet 

žáků V P 

 
 
         N 

U 
zanechání 

studia září 2014 

 
Průměrný 
 prospěch 

V1.A 27 11 16 0  1,68 

W1.A 25 12 11 2  1,62 

V1.B 18 5 12 1 2 1,887 

W1.B 18 2 15 1 1 1,932 

V1.C 25 5 17 3 2 2,026 

W1.C 36 7 24 5 4 2,075 

V2.A 28 1 21 6  1,867 

W2.A 32 4 23 5  2,106 

V2.B 24 3 21 0 1 1,757 

W2B 24 0 24 0  1,378 

V2.C 11 7 3 1 1 1,42 

W2.C 10 7 3 0  1,3 

V3.D 18 7 11 0  1,775 

W3.D 15 4 11 0  1,783 

V3.A 26 2 24 0  2,065 

W3.A 22 0 22 0  2,045 

V3.B 16 0 15 1  1,871 

W3.B 18 4 13 1  1,897 

V3.C 21 2 19 0  1,893 

W3.C 17 1 16 0  1,97 

D1.A 22 1 19 2  2,029 

D1.B 25 8 15 2  1,839 

D2.A 18 14 0 4 1 1,118 

DD3.A 9 3 6 0  1,75 

D2.B 26 1 25 0 1 1,489 

DD3.B 15 8 7 0  1,44 

D3.A 20 8 6 6  1,7 

D3.B 20 11 8 1  1,409 

D4.A 30 10 20 0  1,882 

D4.B 27 12 14 1  1,649 
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Celkem žáků  643      Průměrný prospěch: 1,755 
 
Legenda V – prospěl s vyznamenáním 160    
 P – prospěl  441    
  N - nehodnocen 42    
  U – přerušili nebo ukončili studium k 1. 9. - 30. 9. 2014 13 
Poznámky: 

1) Přehledné výsledky vzdělávání jsou zpracovány po ukončení období pro klasifikaci 
2) V průběhu školního roku někteří žáci ukončili nebo převážně přerušili studium 

z těchto důvodů: 
 - přijetí na vysokou školu 

   - odchod na rok pracovat do zahraničí 
 
Výsledky absolutoria  2013-2014 
 

Třída 
Počet Zhodnocení Průmě rný  
žáků V P 4 N prospěch 

V3.A 24 8 16   1,931 
W3.A 22 9 12  1 1,712 
V3.B 15 8 6  1 1,452 
W3.B 17 4 12  1 1,917 
V3.C 21 7 14   1,746 
W3.C 17 4 11  2 1,867 
V3.D 18 5 11  2 1,917 
W3.D 15 4 11   2 
D4.A 30 13 12  5 1,627 
D4.B  26 13 12  1 1,549 

 
 
Celkem žáků: 205 (149 denní + 56 dálkové stud.) Průměrný prospěch: 1,7718 
Legenda  V – prospěl s vyznamenáním 75  
 P – prospěl 117 
 4 – neprospěl 13 
 
 
 
 
Počet žáků školy podle zahajovacího výkazu školního roku 2014/2015 
 
 Počet žáků střední školy  368 
 Počet studentů vyšší odborné školy - denní 443 
     - SPZ 207       
 CELKEM   1 018 
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7. PŘEHLED POČTU ZAJIŠŤOVANÝCH PRAXÍ  
 
Třídy /  
studijní  
skupiny 

 
Počet  
žáků 

Průběžná 
pedagogická 
praxe 

Souvislá 
pedagogická / 
odborná praxe  

Bloková 
pedagogická / 
odborná praxe  

Prázdninová 
pedagogická / 
odborná praxe  

 
Celkem

S1.A,B,C 65+30 0 ---    65**  --- ***          65 
S2.A,B,C 29+57 ---    29**  --- ***          29 
S3.A,B,C 61+33 61 x 2 94 --- 61       277 
S4.A,B,C 64+31 --- 95 64 ---       159 
V1.A,B,C 69 ---              69 ---               5         74 
W1.A,B,C 79 ---              79 ---               3         82 
V2.A,B,C, 63              63 63 63 6       195 
W2.A,B,C 56              56 56 56 4       172 
V3.A,B,C,D 81 --- --- 81x2* ---       162 
W3.A,B,C,D 72 --- --- 72x2* ---       144 
D1.A,B 49 --- 49 --- --- 49 
D2.A,B 44 --- 44 --- --- 44 
D3.A,B 64 --- 64 --- --- 64 
D4.A,B 57 --- 57 --- --- 57 
Celkem 1029   241            764 489 79     1573 

 
* V každém období se zajišťuje praxe na jiném typu zařízení, t j.pro každého žáka 2x. 
** V oboru Pedagogické lyceum (S1.C, S2.B, S2.C, S3.C, S4.C) je pouze souvislá praxe ve 3.a 4.roč. 
*** Prázdninová praxe ve střední škole je nově zařazena ve 3. ročníku podle ŠVP PMP i LYC  . 
 

Ve školním roce 2013-2014 se pro studenty a žáky VOŠP a SPgŠ Litomyšl zajišťovalo celkem 
1573 praxí. 
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8. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEV Ů 
 

A)  Školní řády SŠ, VOŠ i DM obsahují oblast prevence sociálně patologických jevů  
B) Plán primární protidrogové prevence pro školní rok 2013/2014 

Plán primární protidrogové prevence pro školní rok 2013/2014 byl zpracován 

s praktickým rozdělením v rámci jednotlivých měsíců. Tento plán zahrnuje způsob zpracování 

témat do vzdělávacího procesu, do denního režimu DM a školních i mimoškolních aktivit. 
Rizikovým projevům sociálně patologických jevů předcházíme aktivitami, které vedou 

k dodržování společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za své 
jednání. Vzhledem k pozitivním zkušenostem, že se nevyskytly žádné závažné výchovné 

problémy související s negativními sociálně patologickými jevy, lze konstatovat, že jednotlivé 
konkrétní činnosti měly význam a kladně ovlivňovaly myšlení, chování i prožívání žáků  

a studentů.  

Oblasti, které patří k náplni práce pedagogů školy:  

- Volnočasové aktivity a zdravý životní styl (obsah tematických plánů, zdravá výživa 

v jídelně, denní režim v DM) 

- Besedy, přednášky, zařazení tématu do obsahu výuky 

- Adaptační semináře, kurzy, soustředění zájmových útvarů, bloková výuka 

- Spolupráce třídních učitelů a vychovatelek i rodičů  

- Spolupráce s rodiči a ped. psychologickou poradnou 

- Jmenování dvou výchovných poradců a kontrola jejich činnosti 

- Individuální plány a integrace jedinců se zvláštními vzdělávacími nebo výchovnými 

problémy 

- Pravidelné schůzky na DM, komunitní kruhy 

- Pravidelné schůzky ve škole mezi třídními a třídou nebo vychovateli a výchovnou 

skupinou 

- Zařazování práv dětí do výuky a dalších aktivit (VOŠP a SPgŠ Litomyšl  

je přidruženou školou UNESCO) patří také mezi primární prevenci sociálně 

patologických jevů. Prostřednictvím této prevence jsou žáci i studenti ovlivňováni 

k jejímu využití ve své budoucí profesi.  

 
C) Hodnocení Minimálního preventivního programu VOŠP a SPgŠ Litomyšl 

Zahájení školního roku patří již tradičně na sklonku srpna a září adaptačnímu semináři, 

který se pořádá pro první ročníky. Jeho hlavním cílem je vzájemné poznání žáků školy  
na principu prožitkového sociálního učení, jež přispívá k utváření vzájemných pozitivních 

skupinových vztahů a skupinového klimatu. Z reakcí a zpětnovazebného hodnocení 
samotných žáků, ale i pedagogů a vychovatelů se opět potvrdilo, jak významná je realizace 

adaptačních seminářů pro budoucí pozitivní atmosféru mezi žáky, rovněž mezi žáky  
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a pedagogy z hlediska vzájemné důvěry. Ukázalo se, že v případě některých problémů žáku 
jsou více otevřeni a nemají obavy požádat o pomoc pedagogy.  

Třídní učitelé a vedoucí studijních skupin cíleně pokračovali v budování kladné 

atmosféry ve třídách i mimo ně, vedli žáky ke vzájemné úctě, toleranci a ohleduplnosti.  

Důležitým tématem ve školním roce 2013/2014 byla výchova ke zdravému životnímu 

stylu a tím prevence nežádoucích patologických jevů, včetně závislostí, šikany a poruch 
příjmu potravy. Na možná rizika a nebezpečí poukazovala nejen prezentační tabule umístěná 

v budově školy, ale zejména mnohé přednášky, diskusní sezení či jednotlivé rozhovory 
vedené se žáky školy. Některé probíhaly přímo na půdě školy, jiné na DM. Tomuto tématu 

byl věnován prostor i v mnohých předmětech, zejména v hodinách psychologie, biologie, 
občanské nauky.  

V užším smyslu byla problematika závislostí řešena při schůzkách s rodiči. Těm byly 

poskytnuty materiály, ve kterých se rodiče měli možnost seznámit s nejčastějšími typy 
návykových látek, jejich projevy a způsoby zneužívání. Rovněž rodičům byly poskytnuty 

informace o případném kontaktu na instituce, které se touto problematikou zabývají a nabízejí 
potenciální pomoc.  

Vzhledem ke vzrůstajícímu celospolečenskému nebezpečí kyberšikany 
a kyberstalkingu, bylo toto téma otevíráno v rámci výuky v řadě předmětů, zejména pak 

v psychologii v různých ročnících. 

Velký ohlas měly besedy a přednášky na téma řešení náročných životních situací. 

Studenti si mohli sami vyzkoušet například některé asertivní techniky. Tyto aktivity byly 

zaměřené na rozvoj sebepoznání a specifickou prevenci zneužívání návykových látek. Stejně 
tak na rozvoj pozitivní sociální komunikace a řešení problémů v reálném životě. 

Pedagogové a vychovatelé v průběhu celého školního roku 2013/2014 vedli žáky  
a studenty naší školy k vzájemné úctě, tolerance a sebereflexi a tím k minimalizaci rizikového 

chování a výskytu patologických jevů. Již tradičně k tomu přispěl „ Týden empatie 
realizovaný na DM, včetně nabídky volnočasových aktivit. Jako příklad lze uvést empatický 

a tolerantní přístup studentů ke spolužákům s handicapem, kteří na naší škole studují. 
Praktických příkladem byla účast mnohých studentů na projektu v rámci něhož pomáhali při 

přípravě na vyučování některým dětem ze ZŠ, zejména ze sociálně slabých rodin nebo dětem 

se specifickými potřebami. Studenti pomáhali buď přímo v rodinách nebo na půdě ZŠ. Jejich 
kroky také směřovaly k plnohodnotnému využití volného času dětí a tím sami v terénu 

preventivně působili proti výskytu rizikových podob chování. Tento projekt je pozitivně 
hodnocen jak ze strany rodičů a žáků ZŠ, tak i z řad studentů naší školy. 

I v následujícím roce budou žáci a studenti vedeni k zodpovědnému přístupu k sobě 
samému i k životu a cíleně připravováni na prevenci patologických jevů v oblasti rizikového 

chování.       
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9. ÚDAJE O DALŠÍM VZD ĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 

 
Doktorandské studium  Mgr. Milan Motl -  Hudební  teorie a pedagogika – (Ostrav. 

un. – Ostrava) 
Dálkové studium při 
zaměstnání – rozšíření 
kvalifikace 
kvalifikační studium 

 

Dálkové studium při 
zaměstnání – doplnění 
kvalifikace 

PhDr. Zuzana Fruniová –Studium v oblasti pedag.věd. 
doplňující studium-PedF UK Praha 
Matěj Šefrna – studium Pedagogiky 2012-13 

Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků z 
ESF 

S. Leníček, Mgr. O. Kusá + členové autorských týmů – 
Projekty UNIV II 
(financován z ESF) 
Zlepšování sociálního klimatu ve školách (financován z ESF) 
– účast 15 pedagogů 
RNDr. H. Lišková, Mgr. Z. Lněničková, Mgr. V. Staňková - 
Projekt „Matematika pro všechny“  
 

Prázdninové kurzy  
 
 

Pravidelná nabídka odbor. 
školení během škol. roku 

Dle nabídky pedagogických center, profesních asociací, 
neziskových organizací atd. (školský management, 
prohlubování odborných a metodic-kých znalostí a dovedností 
učitelů a vychovatelů, …): počítá se s účastí na 20 – 25 akcích 
během školního roku 

  
Samostatné studium Všichni pedagogičtí pracovníci – sledování odborné a 

metodické literatury a dalších novinek v oboru 
 
 
Lektorská činnost 
 
Ve funkci lektora při vzdělávacích akcích pro učitele pořádaných především pedagogickými 
centry a odbornými institucemi působí: 
PhDr. Z. Fruniová , Mgr. J. Jašková , RNDr. H. Lišková, PhDr. S. Sodomková,  
Mgr. R. Sopoušek, Mgr. D. Šimková,  I. Štěpánová. 
 

Vzdělávací akce pro učitele 
 
Podrobný rozpis akcí v Příloha č. 12 - Vzdělávací akce pro učitele na straně 137. 
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10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEK ČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ 
ČŠI 

  
Kontroly a jejich výsledky provedené krajským úřadem, ČŠI, NKÚ a jinými 

kontrolními orgány ve školním roce 2012/2013 

 

Kontroly provedené Krajským úřadem Pardubického kraje  

Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje v rozsahu komplexní kontroly 
hospodaření organizace za rok 2012 proběhla ve dnech 15. 4. – 15. 5. 2013. Předmětem 

kontroly bylo: 

- Vnit řní kontrolní systém 

- Správnost, úplnost, a věrohodnost účetní evidence 

- Hospodaření s fondy 

- Vedení pokladny 

- Personální dokumentace 

- Vynakládání finančních prostředků 

- Organizační struktura 

- Další kontrolované dokumenty a vnitřní předpisy 

- Dodržování předpisů BOZP a PO 

- Zajištění školního stravování a ubytování 

Kontrola zjistila 8 závad a měla 14 připomínek. Ty byly odstraněny a akceptovány Opatřením 

o odstranění zjištěných nedostatků ze dne 20. 6. 2013. 

 

Kontroly provedené ČŠI  

Kontrola ČŠI Pardubického inspektorátu proběhla ve dnech 7. 1. – 9. 1. 2013. 

Předmět inspekční činnosti: 

Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, byla ve střední škole zejména zaměřena na rozvoj kompetencí 
žáků, na získávání finančních prostředků pro podporu inovací a na řízení školy.  

Posuzované období – školní roky 2010/2011 až 2012/2013 do data inspekční činnosti.  

Činnost školy je realizována v souladu se zápisem v rejstříku škol a školských zařízení. 

V rozsahu možných zjištění v rámci inspekční činnosti lze konstatovat, že byl zajištěn rovný 
přístup ke vzdělávání a bezpečnost a ochrana zdraví žáků. Personální a materiální zabezpečení 

umožňuje realizaci vzdělávacích programů. Řízení školy je koncepční, směřující k inovacím 

pro zkvalitnění vzdělávání. 

Realizované ŠVP odpovídají zápisu oborů vzdělání do rejstříku škol a školských 

zařízení. Dílčí nesoulad ŠVP s RVP příslušných oborů vzdělání byl konzultován, některá 
specifika pedagogického vzdělávání byla objasněna a ČŠI respektována. 



32 
 

Hospitované hodiny povinných předmětů (český jazyk, informační a komunikační 
technologie, občanská nauka) a volitelných předmětů (humanitní studia) měly činností 

charakter a žáci byli motivováni k zájmu o probírané učivo. Frontální forma práce byla 

kombinovaná se samostatnou prací. Hospitované hodiny cizích jazyků měly kvalitní úroveň  
a splňovaly předpoklady vzdělávání s ohledem na rozvoj žákovských dovedností 

a kompetencí. Zvolené metody a formy práce ve sledovaných hodinách odborných předmětů 
směřovaly k rozvoji potřebných žákovských kompetencí v souladu s profilem absolventa 

příslušného oboru vzdělání.  

Participace v rozvojových projektech EU přispívá k inovaci materiálně technického 

vybavení školy a k tvorbě vlastních výukových materiálů či podpoře rozvoje jazykových 
kompetencí zapojením v mezinárodních multilaterálních projektech. 

Kontroly provedené NKÚ – nebyly 

Kontroly  provedené jinými kontrolními orgány : 

1. Revizi tlakových nádob v kotelnách školy, DM I a DM II provedl 3.9.2012 revizní 

technik Roman Špička, Česká Třebová.  

2. Dne 12. 9. 2012 provedla firma Hasvel, s.r.o.  Litomyšl kontrolu hasících přístrojů  

v obou objektech organizace. Hasící přístroje převzaté do opravy dodala firma 

opravené zpět dne 21. září 2012.  

3. Dne 1. 10. 2012 provedli pověření zaměstnanci Krajské hygienické stanice 

Pardubického kraje, se sídlem v Pardubicích kontrolu dodržování povinností 

stanovených zákonem č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku MZ  

č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení  

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlášku MZ č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků  

na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích 

ploch, vyhlášku MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, 

fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 

některých staveb, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 316/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou nebyly 

shledány nedostatky.  

4. Dne 29. 5. 2013 provedli pověření zaměstnanci Krajské hygienické stanice 

Pardubického kraje, se sídlem v Pardubicích kontrolu ve stejném rozsahu jako 

v předchozí kontrole.  Kontrolou nebyly shledány nedostatky.  

5. Kontrolu a čištění komínových průduchů, kouřovodů a spotřebičů paliv provedl  

ve dne 2. 10. 2012 v budově školy a na budovách domova mládeže Strakovská 1071, 

DM I a DM II. mistr kominický pan Pavel Toman, Střítež 62, Polička.  
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6. Dne 15. 10. 2012 provedl kontrolní rozbor pitné vody používané k vaření ve školní 

jídelně Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Zkušební laboratoř Hradec 

Králové. Odebrané vzorky vyhovují ve stanovených ukazatelích předpisu. 

7. Pravidelnou revizi elektrické instalace na budově domova mládeže DM I provedl  

ve dnech 30.10. - 8. 11. 2012 Jaroslav Kumpošt, revizní technik, Němčice. 

8. Servisní prohlídku plynových kotlů v kotelně školy i v kotelnách DM I a DM II 

provedl dne 14. 11. 2012 Drahomír Sauer, Opatovec 88, Svitavy 

9. Kalibraci používaných detektorů na únik plynu jak trvale instalovaných v kotelnách                     

tak i přenosných provedl dne 16. 11. 2011 zaměstnanec firmy ACER – Proseč, spol 

10. Odbornou prohlídku nízkotlaké kotelny v budově školy i v kotelnách DM I a DM II 

provedl dne 21. 11. 2012 revizní technik Vlastimil Valeš, Svitavy. Závady nebyly 

zjištěny, případně byly odstraněny.  

11. Pravidelnou revizi hromosvodů na budově školy a budově DM II provedl dne           

20. 12. 2012 Jaroslav Kumpošt, revizní technik, Němčice. 

12. Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro rok 2012 proběhla v objektech 

školy i domovů mládeže za účasti ředitele školy, ing. Coufalová (odborně způsobilá 

osoba), zástupce odborů a dalších členů prověrkové komise dne 20. 12. 2012 -  

viz dokumentace BOZP. 

13. Kontrolu požárního vodovodu na domově mládeže provedl Ing. Petr Vodák dne          

20. 3. 2013. Požární vodovod po stránce naměřených hydraulických hodnot a stavebně 

technické odpovídá ČSN. 

 

14. Revizi plynového zařízení v budově školy provedl dne 12. 4. 2013 revizní technik 

Vlastimil Valeš, Svitavy. Kontrolou zjištěné nedostatky byly odstraněny                     

do 24. 4. 2013.  

15. Revizi stanicích Servitec v kotelnách DM I a DM II provedl provedla dne 18.4.2013 

firma Protto servis s.r.o. Neratovice.  

16. Odbornou technickou kontrolu tělocvičného nářadí v tělocvičně a posilovně školy       

i obou domovů mládeže provedl 5. 6. 2013 pan František Schejbal, revizní technik       

z Pardubic. 

17. Pravidelnou roční kontrolu elektrické požární signalizace a elektrického 

zabezpečovacího zařízení instalované na domově mládeže – budova DM I – provedl 

dne 29. 5. - 5. 6. 2013 revizní technik Martin Smolka, Hradec Králové.  

18. Kontrolu a servis vzduchotechnického zařízení v kuchyni a školní jídelně provedla 

dne 14. 6. 2013 firma RIKMO s.r.o. Pardubice. 

19. Kontrolu vzorků odpadních vod na odtoku z lapolu školní jídelny provedla firma 

Orlická laboratoř, s r.o., Česká Třebová ve čtyřech nepravidelných termínech. 

Kontrolované hodnoty jsou v požadované normě. 
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20. Jednou za tři měsíce probíhá kontrola dodržování předpisů o PO v objektech školy  

i domova mládeže odborně způsobilou osobou (ing. Stodolová) - viz zápisy 

v požárních knihách. 

21. Dvakrát ročně probíhá kontrola BOZP odborně způsobilou osobou (ing. Coufalová)   

v objektech školy i domova mládeže. 
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11. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA 
VEŘEJNOSTI 

 
a) Hodnocení školního roku 2013-2014 

 
Ve školním roce 2013-2014 probíhala úspěšně realizace změn vzdělávacího programu  

VOŠP v Litomyšli. Obor vzdělávání Předškolní a mimoškolní pedagogika a vzdělávací 

program  Pedagogika specifických činností ve volném čase byl inovován v souladu  

se zákonem č.198/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících. Na realizaci akreditovaného programu se podílelo vedení školy  (Stanislav 

Leníček, Mgr. Olga Kusá, Mgr. Rostislav Sopoušek). 

Vzdělávací program s modulovou strukturou je realizován od 1. 9. 2013 a jeho platnost 

končí v červnu 2019 (Školský zákon a jeho novely). MŠMT ČR stanovilo pro VOŠ kapacitu 

650 studentů a tu nesmíme překročit.  Velký zájem o studium – přesahující stanovenou 

kapacitu – je důkazem správně koncipovaného studijního programu. V historii VOŠP  

(od r. 1996) je to již čtvrtá úspěšná akreditace. 

 

Ve školním roce 2013-2014 dobíhal poslední ročník oboru Pedagogika volného času, 

který je nyní nahrazen příbuzným oborem Předškolní a mimoškolní pedagogika (ŠVP – 

Předškolní pedagogika a vychovatelství). Vyučující střední školy se spolu s vedením školy 

(Stanislav Leníček, RNDr. Hana Lišková) podíleli na vyhodnocení zkušeností z realizace 

školních vzdělávacích programů Předškolní pedagogika a vychovatelství a Pedagogické 

lyceum. Ze závěrů předmětových komisí pedagogiky a tělesné výchovy vzešly požadavky  

na úpravu ŠVP Pedagogického lycea. Úpravy tohoto dokumentu jsou součástí dodatků k ŠVP 

Pedagogického lycea, platných od školního roku 2014/15, počínaje prvním ročníkem. 

V zájmu rozšíření vzdělávací nabídky (mimo ŠVP) pro žáky střední školy byly tradičně 

realizovány nepovinné předměty (např. německý jazyk, znakový jazyk) a zájmové kroužky 

(gymnastika, sborový zpěv, tvůrčí psaní). 

 

b) Vedení školy se ve spolupráci  s dalšími institucemi podílelo  
na organizování významných akcí s mezinárodní účastí: 

 
1. Mezinárodní konference „Duální vzdělávání“ (krajský úřad Pardubického kraje): 

Stanislav Leníček (Příloha č. 2 - Česko – německá konference k odbornému 

vzdělávání na straně 80) 

2. Celostátní konference učitelů matematiky „Jak učit matematice žáky ve věku  

10-16 let“ (Společnost učitelů matematiky při JČMF): Stanislav Leníček, RNDr. 

Hana Lišková (Příloha č. 3 - Celostátní konference učitelů matematiky na straně 

82) 
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3. Celostátní konference ředitelek mateřských škol (Centrum pro další vzdělávání     

pedagogických pracovníků – Pardubice): Stanislav Leníček 

 

Vedení školy ve spolupráci s předmětovými komisemi, a to především komisí 

pedagogiky a psychologie a komisí hudební výchovy, zajišťovalo několik odborných 

pedagogických praxí pro studenty vysokých škol (např. Filozofická fakulta UK Praha, 

Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové, Pedagogická fakulta UP Olomouc, Fakulta 

tělesné kultury UP Olomouc). 

 

Vyučující se podíleli na vytváření šablon pro čerpání finančních prostředků z EU. 

V rámci projektu EU peníze středním školám – Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost bylo realizováno celkem 7 šablon, z nichž 6 bylo zaměřeno na 

vytvoření výukových materiálů (anglický jazyk  2 x 64 materiálů, biologie 3 x 20, zeměpis 3 

x 20, výpočetní technika 2 x 20, fyzika 1 x 20) a jedna šablona na zlepšování sociálního 

klimatu ve škole. Na výukových materiálech se podílelo 9 vyučujících, šablony pro zlepšení 

klimatu ve škole se zúčastnilo 15 pedagogických pracovníků školy. Pro ověřování a následné 

využívání výukových materiálů bylo vybaveno 5 učeben výpočetní technikou a diaprojektory 

(Mgr. Rostislav Sopoušek). 

 

c) Soutěže, festivaly – významná umístění 
 

1) Největšího úspěchu dosáhl Julián Ondrůšek, který vyhrál krajské kolo soutěže 

v německém   jazyce a v celostátním se umístil na 2. místě. 

2) Celostátní soutěže o nejlepší pohybovou skladbu v Opavě se zúčastnila skupina děvčat 

pod vedením Mgr. Petry Junkové – získali 4. místo. 

3) Gabriela Schubertová  získala Ocenění za inspirativní výkon v disciplíně přednes 

prózy na celostátní přehlídce v přednesu, improvizaci a četbě, tj. v soutěži 

Pedagogická Poema v Odrách (4. – 7. 11. 2013). 

4) Adéla Bencová (vedení Mgr. Eva  Doležalová) získala 2. místo v krajském kole SOČ 

(téma Druhá světová válka na Havlíčkobrodsku – pamětníci). Zuzana Franzová 

(vedení PhDr. Soňa Sodomková) s prací Život s diabetem získala na stejné soutěži  

rovněž 2. místo. 

5) Tomáš Gestinger postoupil v konverzační soutěži  v anglickém jazyce do krajského 

kola, kde se umístil na 3. místě. 

6) Krajské přehlídky recitátorů s postupem na Wolkerův Prostějov se zúčastnila Gabriela 

Schubertová, Ludmila Bartíková a Eva Karlová. 

7) Mariana Adamcziková postoupila do krajského kola olympiády z českého jazyka, kde 

obsadila krásné šesté místo. 

8) Atletické družstvo postoupilo v rámci Corny  poháru do krajského kola. 



37 
 

9) Komise přírodních věd zorganizovala několik soutěží: 

a) Přírodovědný klokan 2013 - kategorie „Junior“ (16. 10. 2013): koordinátorkou 

přírodovědné soutěže na naší škole, okresu Svitavy a Pardubického kraje byla 

J. Poláková. Soutěže se účastnily 1. a 2. roč. - S1.A, S1.C, S2.B, S2.C. 

- Nejlepších výsledků dosáhly na naší škole: 1. Viktorínová, B. (S2.B) - 76 b., 

2. Zapalačová, Š. (S2.C) - 69 b., 3. Zounarová, D. (S1.C) - 68 b. 

b) Celostátní matematická soutěž SOŠ a SOU (28. 3. 2014) organizovaná JČMF: 

probíhá ve 20 soutěžních střediscích, přičemž jedním ze středisek je již tradičně 

naše škola. 

c) Žáci druhých ročníků SŠ se tradičně účastnili mezinárodní soutěže Matematický 

klokan 2014. 

d) Matýsek: letos proběhl 18. ročník korespondenčního matematického semináře  

pro žáky 4. a 5. tříd (odborný garant – H. Lišková), počet soutěžících 120. 

e) Grafická soutěž: soutěž byla určena žákům SŠ, tematikou byla Litomyšl, soutěž 

proběhla pod vedením O. Kleinera, zúčastnilo se 11 žáků. 

 

10) Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl:  

 

KOS je velmi aktivním mládežnickým sborem, který své sborové umění prezentuje 

nejen posluchačům v Litomyšli, ale i jinde v ČR a v zahraničí. Navíc se tomuto sboru v jeho 

činnosti daří kvantitu akcí snoubit i s kvalitou. Jeho letošní koncertní sezóna byla doslova 

nabitá, a to jak domácími, tak i mezinárodními akcemi. Pro jejich četnost uvádíme jen  

ty významnější. 

Koncertní sezónu zahájili KOSáci doma v Litomyšli podzimním koncertem To nejlepší 

z Litomyšle, pořádaným Smetanovým domem. Představili průřez svého repertoáru a poté 

společně zazpívali s litomyšlskými sbory za doprovodu Litomyšlského symfonického 

orchestru. V listopadu v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje převzali zvláštní ocenění 

Mladý talent za dlouhodobě vynikající výsledky v oboru. Tomuto ocenění předcházela cena 

Plaketa rady města Litomyšle pro sbormistra KOSu za zásluhy o rozvoj města Litomyšle 

v oblasti vzdělávání a kultury.  

Nejvýznamnější celostátní akcí KOSáků byla účast na listopadovém festivalu 

středoškolských a akademických sborů Festa academica Praha 2014, kde spolu s dalšími 

středoškolskými sbory a Litomyšlským symfonickým orchestrem na slavnostním koncertu 

Studenti sametu pod taktovkou svého sbormistra přednesli Missu brevis Jiřího Pavlici. 

V prosinci KOS okouzlil posluchače v Litomyšli, na Vysočině a v Praze na svých adventních 

koncertech nazvaných Vánoční vinšování. Zvláště to pražské vystoupení mělo přesahující 

význam.  Jednalo se o akci uspořádanou ve Valdštejnském paláci Senátu Parlamentu ČR 

s podtitulem Vánoce pro UNICEF; KOSáci zde společně s folklórním souborem Červánek 

z Hradce Králové vystoupili s vánočním programem českých a evropských vánočních koled 
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na podporu očkovacího programu zmíněné světové organizace.  Jak hezké spojení: hudba, 

zpěv, budoucí učitelé a pomoc dětem… 

Jaro KOSáků proběhlo ve znamení mezinárodních akcí. V březnu sbor odcestoval  

do země galského kohouta na pozvání mládežnického orchestru Davidova Lycea Angers - 

OLDA. KOSáci v centrální části Francie představili výběr ze svého současného repertoáru, 

který předtím v únoru natočili na své nově chystané profilové CD. Prezentovali především 

hudbu českých autorů (J. K. Vaňhal, A. Dvořák, K. Růžička, J. Bernátek, J. Vičar),  

a tak se připojili k vyhlášenému programu Rok české hudby 2014. Největší úspěch měl však, 

vedle Vičarovy aranže moravské lidové písně Rež, rež, rež, přídavek v podobě známé 

francouzské písně Sur le pont d´Avignon. Svůj um předvedl francouzskému publiku KOS,  

ale také menší seskupení sboru - komorní sbor KOKOS, pěvecké trio i sólisté sboru. Na dvou 

koncertech  

se KOS a OLDA spojily ve společném závěrečném programu.  

V Litomyšli KOSáky čekaly tři mezinárodní koncertní setkání. Hned po návratu sbor 

vystoupil ve Smetanově domě na Mezinárodním koncertě dobré vůle společně s Young 

Exchange Choir and Orchestra, složeném především z hudebníků z ČR, Jižní Koreje  

a Japonska. Závěr tohoto koncertu nenechal bez reakcí ani asijské účinkující a posluchače, 

kteří své emoce na veřejnosti obvykle neprojevují. Podařilo se to sbormistrovi Milanu 

Motlovi při řízení posledních skladeb koncertu, kdy svým entuziasmem a bezprostřední 

komunikací vytvořil  mezi účinkujícími i posluchači dokonalou symbiózu nadšení  

a radostného prožitku hudby. V dubnu do Litomyšle zavítal sbor St. John´s Choir z Velké 

Británie, který do ČR přicestoval na pozvání pražského gymnaziálního sboru Vocalissimo. 

Společný koncert KOSu a sboru z Anglie tak poskytl zajímavé srovnání dvou středoškolských 

těles. Oba sbory převedly velmi kvalitní výkony. Plný zvuk prozpívaných, sonorních hlasů 

mladých Angličanů však předčila vysoká kvalita hlasové kultury, barva, výraz a pestrost 

repertoáru domácího sboru. Třetí mezinárodní koncert KOSu, který se uskutečnil v Kapli sv. 

Moniky zámku Litomyšl, nabídl posluchačům hosty zaoceánské – St. Louis Univerzity 

Baptist Choire z USA, který na svém evropském turné prezentoval především hudbu americké 

provenience: gospely a muzikály.   

Závěr sezóny KOS věnoval litomyšlskému rodákovi a dvojnásobnému jubilantovi 

Bedřichu Smetanovi. KOSáci se aktivně zapojili do oslav tohoto zakladatele české hudby 

účinkováním v doprovodném programu 56. ročníku Mezinárodního operního festivalu 

Smetanova Litomyšl.  Na vlnách Českého rozhlasu Dvojka v pořadu Tobogan vedle operní 

pěvkyně Soni Červené a sólisty opery ND Luďka Veleho vystoupila také část pěveckého 

sboru KOS - jeho pěvecké duo a trio. Krásným zakončením KOSácké sezóny byl zcela 

netradiční hold největšímu litomyšlskému rodákovi. Ke KOSákům se přidali pěvci 

litomyšlských sborů Paní a dívky a Mužský sbor, společně pak vytvořili dokonalou iluzi 

venkovského veselí. Po oficiální části holdu společně zazpívali píseň Proč bychom se netěšili 

a poté se s květinami doslova vrhli na skladatelův pomník, čímž celá akce vyvrcholila. Silná 
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průtrž mračen pak všechny přítomné rozehnala a učinila jedinečnou tečku této „jedinečné“ 

podívané. Smetana se potom určitě smál ještě celou noc… 

Nezanedbatelnou kapitolou minulé koncertní sezóny byla pro KOS právě spolupráce 

s domácími litomyšlskými tělesy, zejména s Litomyšlským symfonickým orchestrem. Spojila 

je Missa brevis Jiřího Pavlici, kterou společně provedli v Praze, v Novém Jičíně, ve Svitavách 

a dvakrát na velkých koncertech v Litomyšli: koncert To nejlepší z Litomyšle ve Smetanově 

domě a koncert v piaristickém chrámu v rámci akce Lázně ducha. Při litomyšlských 

provedeních však účinkovali také pěvci z Vlastimilu, Paní a dívek a Mužského sboru. 

                                                                                                                                                               

d) Zprávy o hodnocení předmětových komisí  
     

Aktivity komisí vycházely z celoročního plánu komisí a přizpůsobovaly se aktuálním 

potřebám.   

 

Český jazyk a literatura 

V září 2013 organizovala naše komise ve spolupráci s komisí dramatické výchovy 

školní kolo POEMY. Vybraní žáci reprezentovali školu na celostátní přehlídce pedagogických 

škol. Žákyně Gabriela Schubertová získala čestné uznání za inspirující přednes a též  

se úspěšně účastnila spolu s dalšími posluchači naší školy recitační soutěže v Pardubicích.  

Komise nadále spolupracuje s Městskou knihovnou v Litomyšli. Předsedkyně komise – 

Mgr. Dana Urbánková se pravidelně účastní Setkání zástupců škol s pracovníky knihovny. 

Vyučující se tak podíleli na celostátní akci Týden knihoven – studenti VOŠP 1. ročníku  

se zapojili do akce Nonstop čtení. S žáky 1. ročníků SPgŠ pravidelně navštěvujeme knihovnu, 

kde jsou žáci informováni o chodu knihovny a mohou jejích služeb využít ke svému studiu. 

Pro žáky druhých ročníků SPgŠ ředitelka knihovny připravila literárně-historické procházky 

Litomyšlí (září 2013). Vybraní žáci SPgŠ připravily pro děti prvních tříd ZŠ z Litomyšlska 

Pasování prvňáčků na čtenáře (27. - 29. 5. 2014).  

Hlavní náplní komise byla příprava na maturitní zkoušku. Vyučující zpracovávali 

pracovní listy pro společnou část maturity z českého jazyka a literatury. Mgr. Jan Vávra na 

čtečky, které jsou k dispozici vyučujícím CJL i žákům, nahrál didaktické testy a díla  

ze světové i české kultury. 

 

Vybraní žáci SPgŠ se též zúčastnili Okresního kola olympiády z českého jazyka, žákyně 

Mariana Adamcziková postoupila do krajského kola soutěže, kde obsadila krásné šesté místo.  
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Společenské vědy  

VOŠP a SPgŠ Litomyšl je součástí přidružených škol UNESCO, a proto vyučující  

do svých tematických plánů zařazují společná témata, která pro daný rok vyhlásila organizace 

UNESCO. Pro školní rok 2013-2014 to bylo téma Geologie. Žáci i studenti se podíleli na jeho 

zpracování. Výsledkem je opět několik zdařilých didaktických pomůcek jak pro děti v MŠ, 

tak i pro děti ve  volnočasových zařízeních.  

Každoročně se komise zapojuje do projektů pořádaných společností Člověk v tísni – 

Jeden svět na školách. Pro žáky 4. ročníků SPgŠ jsme uspořádali projekci a besedu 

věnovanou tématu potlačování lidských práv – Postavení mimo hru (soudní proces s hráči 

hokejového reprezentačního týmu). Součástí projekce je i následná diskuse, tentokrát s členy 

Konfederace politických vězňů z Litomyšle. K tématu lidská práva se váže také Konference  

o lidských právech v Kutné Hoře, jíž se vyučující Mgr. Vladimír Vejrosta účastnil spolu  

se 3 žáky S3.C. 

Druhým rokem jsme se stali v tomto školním roce také pořadateli festivalu 

dokumentárních filmů Jeden svět na školách. Projekcí se zúčastnili žáci S1.A, B, C a S3.C. 

Mgr. Štěpán Kraj dále zorganizoval instalaci výstavy na téma Dětská práce v prostorách 

školy. Na téma „rozvojová a humanitární pomoc“ studenti Vyšší odborné školy sociální 

CARITAS uspořádali pro žáky střední školy workshop s názvem Rozvojové vzdělávání, 

situace na Haiti.  

Vyučující se také podíleli na vytváření šablon pro čerpání finančních prostředků z EU –

projekt Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční 

gramotnosti. K danému tématu byl také uspořádán seminář, kterého se účastnil Mgr. Vladimír 

Vejrosta. 

Mgr. Eva Doležalová a Mgr. Vladimír Vejrosta byli vedoucími prací SOČ, které byly 

nominovány do okresního kola a práce žákyně Adély Bencové (vedoucí Mgr. Eva 

Doležalová) získala 2. místo v krajském kole SOČ. 

Tradičně vyučující také navštěvují se svými žáky Městský úřad v Litomyšli, seznamují 

se s jeho činností a náplní jednotlivých odborů.  

Komise dále zorganizovala exkurze pro žáky SPgŠ, pro 1. ročníky to byla návštěva 

muzea („archeoparku“) ve Všestarech a pro žáky S3.C návštěva Památníku na Vítkově.  

 

Cizí jazyky 

Výuka ve všech třídách – a zvláště ve čtvrtých ročnících střední školy – se soustředila 

na maturitní přípravu žáků. Z cizích jazyků si žáci letos vybrali pouze angličtinu.  

Po zkušenostech z minulých let jsme se ve zvýšené míře věnovali poslechovým 

cvičením a strategii slohových prací. Studenti VOŠ byli připravováni k absolutoriu. 
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Zvláštní pozornost jsme věnovali žákům se specifickými poruchami učení. Někteří 

studenti využívali možnosti individuálních konzultací s vyučujícími. Snažili jsme se propojit 

znalosti žáků ze světové literatury a literatury anglicky mluvících zemí. Pro domácí přípravu 

jsme vyhledávali vhodné internetové stránky. Slovní zásobu a čtenářské dovednosti 

podporovala četba cizojazyčné literatury v informačním centru školy a také časopisy Bridge, 

Friendship, Gate a Freundschaft. 

Mgr. Kučerová a Mgr. Flídrová absolvovaly seminář pro hodnotitele maturitní zkoušky  

se zaměřením na žáky s přiznanými poruchami učení. 

 

Učitelé CJ připravili a používali pracovní listy, které byly vytvořeny v programu 

Individualizace výuky za podpory EU.  Výukové materiály se soustředily na 2 okruhy:  

1. Využití anglických textů v písních pro zlepšení komunikačních dovedností žáků 

- Mgr. Kučerová (64 pracovních listů) 

2. Prvky dramatické výchovy při rozvoji jazykových dovedností žáků (64 

pracovních listů) - Mgr. Fryaufová, Šímová, Radiven, Bc. Jánová 

 

Žák S3.C Petr Vencl si připravil besedu pro spolužáky o svém pobytu a studiu  

na japonské střední škole. Beseda a prezentace fotografií proběhla v angličtině. 

 

Žáci střední školy se opět účastnili konverzačních soutěží v cizím jazyce. Úspěšně  

si vedl Tomáš Gestinger z S3.C, který byl třetí v okresním kole v Jevíčku a postoupil  

do krajského kola v Pardubicích. Zde se umístil na výborném třetím místě. 

Michaela Koukolová a Adéla Bencová se účastnily okresního kola soutěže v německém 

jazyce. Nejlepšího úspěchu dosáhl student Julian Ondrůšek, který dne 11. března 2014 

v Pardubicích vyhrál krajské kolo soutěže v německém jazyce a postoupil do celostátního 

kola, kde získal 2. místo. 

 

PaedDr. Macková zajišťovala pokračování spolupráce s partnerskou školou z Barnimu 

v Německu. (Příloha č. 8 - Výměna žáků se školou Barnim na straně 126) 

Od 9. do 13. září 2013 se účastnilo 20 žáků naší školy s Dr. Mackovou adaptačního 

kurzu v táboře Schlaubetal. 

Za podpory partnerské školy a organizace Tandem Plzeň vykonaly studentky 2. ročníku 

VOŠ  Kateřina Rybníčková a Andrea Stodolová třítýdenní odbornou praxi v německé 

mateřské škole v Oranienburgu. Na jaře 2014 odjely do Německa studentky Lenka Mičková  

a Helena Egertová, které pracovaly v mateřské škole a škole pro mentálně postižené. Všechny 

výše zmíněné aktivity jsou popsány na webových stránkách školy. 

 

Kabinet CJ spolupracoval s učiteli hudební výchovy. Mgr. Běťáková doprovázela sbor 

KOS na koncertním turné ve Francii v březnu 2014. V průběhu roku pomáhala Mgr. Motlovi 
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s vyřizováním korespondence. Zajišťovala klavírní doprovod a překlady z angličtiny  

při koncertech se sbory z Japonska, Velké Británie a USA.  

 

Pedagogika, psychologie a speciální pedagogika 

      V návaznosti na předchozí školní rok 2012/2013, v němž v rámci UNIV 3 

Mgr. Hřebcová a Mgr. Švecová (PK CJL, HV) zpracovaly rekvalifikační program „Chůva pro 

dětské koutky“, byl další rekvalifikační program s názvem „Chůva pro děti do zahájení 

povinné školní docházky“ pilotně ověřován. Příslušnými kontrolními orgány, které přihlížely 

závěrečné  zkoušce 25 uchazečů, byl velmi pozitivně hodnocen. Na tomto úspěchu mají 

největší zásluhu ředitelství školy a výše uvedené vyučující. 

      V tomto školním roce byl pod vedením PhDr. Sodomkové připraven a úspěšně 

zrealizován adaptační kurz pro 1. ročníky střední školy. 

       PhDr. Sodomková, školní garant SOČ, zorganizovala školní kolo, jehož se 

zúčastnily 3 žákyně třídy S3.C – Zuzana Franzová (ved. práce PhDr. Sodomková), Adéla 

Bencová (ved. práce E. Doležalová, PK CJL) a Michaela Koukolová (ved. práce Mgr. 

Vejrosta, PK společenské vědy); všechny tři práce postoupily do okresního kola. Z kola 

okresního do kola krajského pak postoupila práce Z. Franzové (Život s diabetem) a Adély 

Bencové (2. světová válka na Havlíčkobrodsku – pamětníci), kde obě získaly 2. místo. 

       Tradicí na této škole se stalo organizování nadačních sbírek.  

Mgr. Kicukisová byla garantem sbírky „Světluška“ a „Bílá pastelka“. Získaný obnos 

v Kč – za cca 100 prodaných pastelek – postavil naši školu na 1. místo v Pardubickém kraji. 

Pod garancí Mgr. Jaškové v září a prosinci 2013 proběhla týdenní sbírka s názvem „Srdíčkový 

den“ a pod garancí PhDr. Fruniové sbírka „Svátek s Emilem“. 

       V rámci přednáškové činnosti Mgr. Jašková a Mgr. Sopoušek ve spolupráci 

se Salvií Svitavy seznámili pracovníky v sociálních službách s problematikou týkající  

se emocí a emoční inteligence a s prací s osobami s mentálním postižením. Mgr. Šimková 

v nemocnici Svitavy pro klienty psychiatrického oddělení hovořila o současném aktuálním 

tématu mentální anorexie a bulimie. 

V listopadu zorganizovala Mgr. Jašková pro studenty třetích ročníků VOŠ dvě 

přednášky Mgr. Soni Křížové o výchovných ústavech. 

Komise zajišťovala několik odborných pedagogických praxí pro studenty vysokých 

škol. Mgr. Šimková zajišťovala asistenci studentů V2.A a W2.A na 1. základní škole 

Litomyšl. 

        Během školního roku byla připravena a uskutečněna řada exkurzí v návaznosti  

na předmět pedagogika a modul Předškolní pedagogika nejen do předškolních a školských 

zařízení, ale i do dalších zařízení, např. mateřského centra, rodinného centra (Mgr. Hřebcová, 

Mgr. Jašková, Mgr. Štěpánová).  



43 
 

Přírodní vědy 

• komise vedla několik ročníkových prací studentů z S4.C (BIO - Pl) a několik 

absolventských prací studentů VOŠ s přírodovědnou a ekologickou tematikou 

(Poláková, Lišková, Junková) 

• tvorba a ověřování šablon EU proběhla do 16. 6. 2014 - Inovace a zkvalitnění výuky 

prostřednictvím ICT (FYZ - R. Stříteská), Inovace a zkvalitnění výuky směřující 

k rozvoji matematické gramotnosti žáků SŠ (Z. Lněničková) 

• členové komise působili v roli přednášejících a zkoušejících kurzu „Chůva pro dětský 

koutek“ (J. Poláková, A. Brklová, P. Junková) 

• členové komise působí jako lektoři (H. Lišková - konference Litomyšl, seminář 

Jihlava apod.)  

• komise se společně s vedením školy významně podílela na organizaci Celostátní 

matematické konference (24. - 26.10.2013) na naší škole. 

• Členové komise (RNDr. H. Lišková, O. Kleiner) se významně podíleli na vytvoření 

metodického DVD pro učitelky MŠ a I. st. ZŠ – „Manipulativní činnosti rozvíjející 

matematickou gramotnost“ v rámci projektu Společnosti učitelů matematiky JČMF. 

(DVD je ke stažení na školním webu).  

• aktivně se účastníme školení, seminářů a vzdělávání pro učitele: 

• J. Poláková úspěšně absolvovala doškolovací zdravotnický kurz pro zdravotníka 

zotavovacích akcí v Lanškrouně a kurz neodkladné resuscitace 

• R. Stříteská se s několika studenty z S2.B účastnila středoškolské akce Věda do škol 

v Pardubicích (listopad 2013) se zajímavými přednáškami 

• J. Poláková se v ekocentru Podorlicko Česká Třebová a jinde vzdělávala na několika 

přírodovědných a zeměpisných přednáškách a exkurzích: 

o 4. 5. 2014: botanická exkurze s ČSOP Podorlicko Česká Třebová a ČSOP Ústí 

nad Orlicí do PR Střemošická stráň u Vysokého Mýta 

o 3. 12. 2013: přednáška P. Hanuse „Magický Island“ v ekocentru Podorlicko 

Česká Třebová 

o 23 .1. 2014: přednáška K. Švercla „V náruči nepálského Himaláje“ 

v ekocentru Podorlicko Česká Třebová  

o 9. 1. 2014: přednáška V. Peška „Úspora vody domácnostech a firmách“ 

v ekocentru Podorlicko Česká Třebová  

o 27. 3. 2014: přednáška L. Svobodové „Jsme opravdu to, co jíme?“ v ekocentru 

Podorlicko Česká Třebová  

o 28. 5. 2014: přednáška H. Grundové „Bylinky na poli, v zahrádce a kuchyni“ 

v ekocentru Podorlicko Česká Třebová  

• Mgr. Jana Poláková se podílela na uspořádání několika besed pro žáky naší školy:  
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o „Madagaskar - příběh dávné Lemurie“ (2. 12. 2013): beseda byla uspořádána 

pro studenty naší školy- S1.A, S1.B, S1.C, S2.B, S2.C v kině Litomyšl v rámci 

projektu Medea Planet  

o „Uganda“ (25. 9. 2013) besedu pro S1.A, S1.B, S1.C naší školy uspořádal 

Ondrůšek J. (S2.B), studenti tak byli seznámeni s problémy a životem v této 

zemi 

o „Mexiko“ (25. 11. 2013) beseda byla uspořádána pro studenty naší školy - 

S1.C, S2.B, S2.C v kině Litomyšl s Montani 

• komise uspořádala i několik exkurzí pro žáky naší školy: 

o Exkurze do Nedošínského háje (6. 5. 2014): exkurze se účastnili žáci S1.C 

v doprovodu J. Polákové; cílem bylo seznámit žáky s jarní doubravou PP 

Nedošínský háj, součástí exkurze bylo pozorování bezobratlých a obratlovců 

v místních prameništích 

o Ruční papírna a muzeum papíru ve velkých Losinách (23. 4. 2014): exkurze se 

účastnili žáci S1. A, B, C naší školy pod vedením R. Stříteské a M. Tláskala, 

žáci se tu seznamovali s postupy výroby ručního papíru u nás a ve světě 

o Exkurze do skláren v Harrachově a návštěva NP Krkonoše (15. 6. - 20. 6.2014) 

proběhla pro S1.C v rámci turistického kurzu v Rokytnici nad Jizerou 

v doprovodu Z. Lněničkové a V. Vejrosty; žáci měli možnost na několika 

výletech v horách navštívit pramen Labe a poznat nejvyšší vodopád v ČR - 

Pančavský vodopád a jiné vodopády Krkonoš, seznámit se s kryogenními 

tvary, přírodou a zonálností NP 

o Transfúzní oddělení v nemocnici v Litomyšli (20. 3. 2014): exkurze se 

účastnili žáci S3.A pod vedením P. Junkové a primářky Leníčkové; žáci byli 

seznámeni s riziky přenosu některých chorob krví a také s léčbou leukémie na 

tomto oddělení, bylo  též poukázáno na důležitost dárcovství krve  

o Exkurze do Záchranné stanice a psího útulku ve Vendolí (24. 4. 2014): exkurze 

se účastnili žáci S4.C pod vedením Mgr. J. Polákové; cílem bylo udělat 

fotografickou propagaci opuštěných psů v útulku, fotky psů se studenty byly 

součástí vyvěšeného tabla S4.C v Litomyšli na náměstí, výsledkem této 

propagace bylo udání 2 psů veřejnosti v Litomyšli 

 

Dramatická výchova 

Koncem září se uskutečnilo školní kolo Pedagogické Poemy (MgA. K. Dušková) a byly 

vybrány 3 studentky (Gabriela Schubertová, Kateřina Bečičková a Anna Veisová), které 

reprezentovaly naší školu na celostátní přehlídce v přednesu, improvizaci a četbě v Odrách,  
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a to ve dnech 4. – 7. 11. 2013. Ocenění za inspirativní výkon získala Gabriela Schubertová 

v disciplíně přednes prózy. 

I letošní rok jsme od DDM Litomyšl dostali nabídku účastnit se jako porotci oblastní 

recitační přehlídky pro základní školy s postupem na „Dětskou scénu“. Tři naše studentky 

z VOŠ (vedené MgA. Duškovou) zasedly do poroty a další měla připravené uvolňovací hry  

a hlasová cvičení pro děti mezi soutěžními bloky. 

 

6. 11. 2013 se studentky Gabriela Schubertová, Ludmila Bartíková a Šárka Holasová 

pod vedením MgA. Duškové zúčastnily soutěžní přehlídky „Pardubické poetické setkání“, 

které se konalo v Divadle 29 v Pardubicích.  

Následovala účast na krajské přehlídce recitátorů s postupem na Wolkerův Prostějov 

dne 6. 3. 2014 v Pardubicích v Divadle 29. Této přehlídky se zúčastnily Gabriela 

Schubertová, Ludmila Bartíková a Eva Karlová. 

 

EXKURZE : 

11. 10. 2013 se uskutečnila návštěva a exkurze do Divadla Drak v Hradci Králové 

(loutkové, klaunské, vizuální a hudební divadlo) na představení s názvem „Poslední trik G. 

M.“  

Představení bylo doplněno návštěvou Muzea loutek při Divadle Drak v Hradci Králové 

(MgA. Šefrna, MgA. Dušková). 

6. 3. 2014 se uskutečnila návštěva divadelního představení Moliérova Dona Juana 

nastudovaného Východočeským divadlem v Pardubicích (MgA. Šefrna, MgA. Dušková). 

 

WORKSHOPY, SEMINÁŘE, KROUŽKY: 

- V průběhu celého školního roku se scházela skupina žáků v rámci seminářů „tvůrčího 

psaní“, kde se seznamovala s některými technikami psaní, způsoby psané formy  

a vyjádření myšlenek formou písemného či obrazového záznamu. Několik prací bylo 

zveřejněno v kruhu známých a spolužáků. V práci se dále bude pokračovat i příští rok. 

(MgA. Šefrna) 

- Tomáš Jireček 

- Čtyři dílny pro studenty střední a vyšší odborné školy na téma Dramatická výchova + 

 

BLOKOVÁ VÝUKA: 

Letos se pod vedení MgA. Šefrny a MgA. Duškové zrealizovaly čtyři blokové výuky 

v Mladočově: 

Září – V1C 

Září – W1C 

8. – 11. 5. 2014 – třída V1.A 

15. – 18. 5. 2014 – třída W1.A 
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24. – 26. 6. 2014 – třída S3.A/B – volitelná dramatická výchova – na DM 

 

CHŮVA: 

V rámci pilotního projektu „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ 

Kristýna Dušková vytvořila osnovy pro předmět dramatická výchova v modulu „Metody a 

formy práce, hygienické návyky u dětí“, poté v 10 hodinách předmět zrealizovala a připravila 

účastníky ke zkoušce. Výukové bloky celého projektu se uskutečnily od listopadu 2013 do 

března 2014. 

 

ŠABLONY: 

• Příprava a realizace šablon na téma Klima školy (MgA. Šefrna, MgA. Dušková): 

• Duben – tři dny Mladočov 

• Květen – dva dny Litomyšl – Domov mládeže Strakovská 

 

DIVADELNÍ P ŘEDSTAVENÍ: 

Třída W2.B vytvořila pod vedením Mgr. M. Světlíkové vystoupení O ptákovi se 
dvěma hlavami, které prezentovala v rámci Majálesu širší veřejnosti. 

Třída V2.B vytvořila pod vedením Mgr. M. Světlíkové větší projekt čtyř inscenací na 

jedno téma ve čtyřech žánrech. Na inscenacích se studentky podílely i autorsky. 

O rezavém mlýnku 

O kouzelném šejkru 

Vyprávění skřítka Solníčka 

Antone, proč je svět plný vir ů 

Představení studentky sehrály pro veřejnost a navštívily s vystoupením i několik školek. 

Třída V3.B nazkoušela (Mgr. M. Světlíkové) minimuzikál písniček Jaromíra Nohavici 

Cesta kolem světa a toto představení prezentovala ve školkách a školách. 

Třída S2.B vytvořila inscenaci básně Ivana Martina Jirouse  Ptala se Františky Marta 

a prezentovala ji veřejnosti. 

Třída V1.C nazkoušela (MgA. K. Dušková) dvě pásma nonsensové poezie a 

prezentovala je veřejně v rámci školy. 

Třída V2.A (MgA. Šefrna) zorganizovala představení Červené Karkulky pro speciální 

školu v Litomyšli. 

V součinnosti s kabinetem výtvarné výchovy se jako již každoročně zapojila do příprav 

a realizace vernisáže na půdě školy při příležitosti výstavy studentských prací na téma 

„Pel Mel“ také dramatická výchova (MgA. K. Dušková). Tentokrát zvolila stínohru jako 

divadelní způsob práce. Na tvorbě se podílela skupina žáků střední školy volitelné dramatické 

výchovy. 

V rámci modulu Hra a tvořivost vzniklo tento školní rok několik zajímavých 

celoplošných dramatických her.  
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19. 3. 2014 – inteligenční dramatická a poznávací hra „Litomyšl“ s hledáním indicií 

(třída W3.B – Mgr. Světlíková)) 

14. 4. 2014 – inteligenční soutěžní hra v týmech „Poznej svou školu“ (třída V3.C) 

14. 4. 2014 – noční dramatická hra ( MgA. Dušková) spojená s postavou „Bedřicha 

Smetany“ (třída W3.C) 

Třída V3.B vytvořila stolní hru s názvem Vyšší dívčí, která funguje na principu hry 

Dostihy a sázky, ale využívá prostředí naší školy. Hra je k dispozici u  Mgr. Vlasty Hřebcové 

(třídní V3.B). 

 

JINÉ: 

- Příprava a realizace Velikonoc na Pardubickém zámku (duben 2014) – (Mgr. Kroulíková, 

MgA. Šefrna) 

- Příprava a realizace Dožínek na pardubickém zámku (říjen 2014) - (Mgr. Kroulíková, 

MgA. Šefrna) 

- Výtvarně-dramatická dílna v Chocni (červen 2014) - (Mgr. Večeřová, MgA. Šefrna) 

 

Hudební výchova 

Činnost PK HV byla v uplynulém školním roce velmi bohatá a z hlediska práce 

pedagogů náročná.  

V přehledu jsou uvedeny nejvýraznější akce, na kterých se předmětová komise HV 

podílela. Vedle tohoto komise pravidelně konzultuje aktuální problémy z hudební didaktiky, 

učebních plánů, doplňování pomůcek a literatury.  

V uplynulém roce proběhly hospitace v hodinách HV a následně pak jejich rozbor 

v rámci PK HV. 

V záři proběhla práce a úpravy na nových tematických plánech vyučujících, 

vypracovaných na základě nového ŠVP.  

3. 9. 2013 byla uskutečněna hudební exkurze pro třídu S4.C. Její náplní byla návštěva 

Kroměříže. Cílem bylo přiblížení města jakožto historicky významného barokního hudebního 

a kulturního centra v Čechách a na Moravě. Na programu byla prohlídka zámeckého 

hudebního archivu, významných hudebních chrámů a dalších historických významných 

prostor. 

V říjnu proběhla první letošní hudební dílna pod vedením prof. PhDr. E. Jenčkové, CSc. 

z královehradecké pedagogické fakulty určená žákům naší školy i učitelkám MŠ. Na tento 

úspěšný seminář následně navázaly i obdobné dílny v březnu a dubnu, které se také setkaly 

jen s pozitivními reakcemi ze strany účastníků (témata: Hody, Hody, doprovody; Zpíváme 

jaru a mamince). 
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Organizačně se v prosinci členové PK HV podíleli na zajištění vánočního koncertu 

školního sboru KOS v nových prostorách zámeckého návrší (zámecká jízdárna) a na zájezdu 

na koncert sboru do pražského senátu.  

V prosinci taktéž kabinet HV zorganizoval předvánoční zájezd do Národního divadla 

v Brně na operní představení Prodaná nevěsta. 

 

V letošním školním roce nově proběhly, na základě jejich zařazení do vzdělávacího 

programu vyšší odborné školy, dva muzikoterapeutické kurzy pod vedením odborného lektora 

Jana Rybky z Domova u studánky (Ústav sociální péče Anenská Studánka).  

Tyto kurzy se vyznačují vysokou kvalitou a velkou praktickou využitelností. Proběhly 

jako víkendové semináře na domově mládeže naší školy.  Účastníci tak získali osvědčení 

o jejich absolvování. To vše díky velké podpoře ředitelství naší školy. 

V únoru až dubnu se členové PK HV – ve spolupráci s Pedagogickou fakultou v Hradci 

Králové a prof. Evou Jenčkovou – ujali vedení průběžných praxí z HV studentů 4. ročníku 

SSK (jako uvádějící pedagogové). 

 

Již tradiční je v červnu příprava a organizace slavnostních vyřazení absolventů školy, 

které je taktéž v kompetenci PK HV. 

Průběžně jsou též doplňovány sbírky kabinetu HV o nové metodické materiály, 

literaturu a pomůcky na základě aktuálních potřeb vyučujících HV. 

 

Úspěšná činnost pěveckého sboru KOS je zpracována v samotné výroční zprávě. 

 

Tělesná výchova 

Učitelé tělesné výchovy se jako každý rok podíleli na organizaci tělovýchovných kurzů. 

Konkrétně se jednalo o podzimní turistické kurzy ve Vranicích a v Peci pod Sněžkou. V zimě 

následovalo pět lyžařských kurzů, když se po dlouhé době naše škola vrátila do lyžařského 

střediska na Dolní Moravě. V prvním pololetí také probíhal průběžný plavecký kurz pro žáky 

SŠ obor PMP a následně v únoru a březnu proběhl plavecký kurz pro studenty VOŠ  

a dálkového studia. V rámci plaveckého kurzu se také uskutečnila exkurze do Obchodní 

akademie pro tělesně postižené v Jánských Lázních, kde naši studenti VOŠ – obor Speciální 

pedagog měli možnost zhlédnout ukázky výuky plavání s tělesně postiženými studenty. Tuto 

oblast spolupráce chceme rozvíjet i nadále. V květnu se učitelé podíleli na organizaci 

studentského Majálesu 2014 – turnaj ve  streetballu, ringu a florbalu. V polovině června 

proběhl turistický kurz ve Vranicích a v Rokytnici nad Jizerou. Během celého školního roku 

někteří učitelé pracovali v tělovýchovných kroužcích v rámci volnočasových aktivit žáků  
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a studentů naší školy. Gymnastický kroužek a zároveň přípravu pro studenty k maturitní 

zkoušce vedla P. Junková a Š. Kraj vedl kroužek kondičního posilování. 

Předmětová komise se rovněž podílela na tvorbě nového tělovýchovného víkendového 

modulu pro studenty VOŠ – Pedagogika volného času. 

Žáci naší koly se účastnili těchto akcí: V září naši atleti v rámci Corny poháru postoupili 

do krajského kola. V říjnu a listopadu proběhla okrsková kola ve volejbale a florbale, bohužel 

bez postupu do krajského kola. V říjnu se také uskutečnila již tradiční akce, na níž má naše 

škola vždy nejpočetnější zastoupení, a to Plavání měst. Letos se zúčastnilo 42 žáků a studentů. 

M ěsíc duben již tradičně patří p. učitelce Junkové a děvčatům, které se opět účastnily soutěže 

o Nejlepší pohybovou skladbu, tentokrát v Opavě. Jedná se o republikovou soutěž, kde ve 

vysoké konkurenci naše děvčata vybojovala trochu smolné 4. místo. V květnu přicházeli 

především majálesové úspěchy: 1. místo chlapci florbal, 3. místo ringo dívky a 3. místo 

požární útok. Studentky třetích ročníků TV specializace také dvakrát vypomáhaly jako 

rozhodčí okrskového a okresního kola Poháru Č. rozhlasu v atletice. 

 

Výtvarná výchova 

18. 10. 2013 proběhl v rámci semináře poradního sboru odborné pedagogické praxe 

výtvarný workshop pro vedoucí praxí – „Artefiletické postupy ve výtvarné výchově“ (Mgr.  

J. Klofandová). 

 

V průběhu pilotního ověřování programu UNIV „Chůva“, které se konalo v zimním 

období, byly ověřovány i výtvarné činnosti (Mgr. J. Klofandová). 

 

V březnu a dubnu jsme  pracovali jako koordinující tým na návrhu projektu Wordlink 

v rámci programu Mezinárodního partnerství škol Comenius Erasmus+ ve spolupráci 

s finskými kolegy ze střední školy v Ii.  Přihláška do programu byla podána v dubnu (Mgr. 

J. Vávra, Mgr. Š. Večeřová, Mgr. J. Klofandová). 

Ve dnech 29. 5. - 1. 6. 2014 se v Hradci Králové konala konference Asociace 

výtvarných pedagogů s názvem Inovativní metody ve výtvarné výchově. Konference  

se účastnila Mgr. J. Klofandová. 

Zastupitelstvem města Choceň jsme byli přizváni k participování při oslavách stoletého 

výročí Krajinské a hospodářské výstavy. Připravujeme výtvarné a dramatické dílny pod širým 

nebem pro děti z mateřských a základních škol (Mgr. Večeřová, MgA. K. M. Šefrna). 

Výstava se konala ve dnech 18. 6. – 22. 6. 2014. 

 

Exkurze:  

Ve školním roce jsme organizovali několik exkurzí mimo Litomyšl: 
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• Kroměříž – Zámecká galerie, Památník Maxe Švabinského, současné výtvarné 

umění v galerii Stará vodárna (Mgr. J. Klofandová společně s HV - Mgr.  

R. Müllerem) 

• Hradec Králové – animační program -  České moderní umění (Mgr.  

M. Kotlárová, Mgr. Š. Večeřová) 

• Praha – středověké památky Prahy (Hrad – Starý palác, katedrála, Zlatá ulička), 

NG  - české středověké umění – Anežský klášter –  komentovaná prohlídka 

(Mgr. J. Klofandová, Mgr. Š. Večeřová) 

• Olomouc – animační programy – První dáma české abstrakce, Století relativity, 

Kája Saudek (Mgr. J. Klofandová, Mgr. Š. Večeřová) 

 

 

Návštěvy výstav: 
Pravidelné jsou návštěvy programů litomyšlských galerií – například animační 

programy k výstavám „11 světů“, „Uvnit ř barev“, „Váchal – mystik neukázněný“ atd. 

Galerií Kubík jsme byli vyzváni k účasti na Dni otevřených ateliérů v Galerii Kubík  

a na restaurátorské škole v rámci sympozia Československé hvězdy, kde proběhly besedy 

s tvůrci obrazů.  

Některé členky kabinetu podnikly v rámci svého dalšího vzdělávání cestu do Vídně, kde 

ve výstavní síni Albertina navštívily výstavu „Fauvismus“ (Mgr. M. Kotlárová, Mgr. V. 

Dvořáková, Mgr. Š. Večeřová). 

 

Předvánoční aktivity: 

Spolupracovali jsme se sborem KOS při přípravě jeho předvánočních koncertů. 

První z nich se konal v prostorách senátu v rytířském sále Valdštejnského paláce 

v Praze, kde jsme instalovali velký, organicky tvarovaný kašírovaný svícen s 12 svícemi, 

který dotvářel atmosféru rozlehlého barokního sálu (návrh a realizace Mgr. J. Klofandová). 

Druhý velký koncert se konal v Jízdárně litomyšlského zámku. Do tohoto moderně 

zrestaurovaného prostoru byl instalován rozměrný výtvarný objekt složený z papírových 

svitků vytvořených stovkami žáků naší školy, kteří do něj vepsali svá vánoční poselství 

(návrh a realizace Mgr. M. Kotlárová). 

Oficiální školní novoročenku vytvářela a pro tisk připravila Mgr. V. Dvořáková. 

Ve druhé polovině prosince jsme pořádali pro studenty i pedagogy výtvarnou dílnu,  

při níž vznikaly artefakty z textilu, které byly následně využity při výzdobě školního 

vánočního stromu (dílnu vedla Mgr. Š. Večeřová). 

  

Výstava na půdě: 

Výběr z výtvarných prací, které po celý školní rok vznikaly při hodinách výtvarné 

výchovy na střední i vyšší odborné škole, je instalován ve výstavních prostorách Galerie  
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Na půdě. Pestrost námětů a různost pojetí se odrazila v názvu výstavy „Pel mel“. Vernisáž 

proběhla 28. 4. 2014 a její příjemnou atmosféru dotvořila stínohra studentek z S3.B, která 

vznikla pod vedením MgA. Kristýny Duškové. 

 

Další aktivity: 

Studentky V2.A - zaměření Speciální pedagogika vytvářely kulisy (pod vedením 

Mgr. M. Kotlárové) pro divadelní představení pro děti ze speciální školy (MgA. Šefrna). 

 

Kurzy tvo ření v přírodě: 

V závěru školního roku se uskutečnily dva kurzy pro žákyně výtvarné specializace  

a volitelné výtvarné výchovy třetích ročníků střední školy.  

První z nich se konal na Kozlově a v Litomyšli ve dnech 16. 6. – 20. 6. 2014 (vede 

Mgr. J. Klofandová) a druhý v Litomyšli 24. 6. - 26. 6. 2014 (vede Mgr. V. Dvořáková). 

 

Pedagogická praxe 

     Ve školním roce 2013-2014 jsme zajišťovali odbornou praxi všech oborů 

vyučovaných na střední škole (PVČ, resp. PMP a LYC) i na vyšší odborné škole (Pedagogika 

specifických činností ve volném čase) jako praxi průběžnou ve výchovně vzdělávacích 

zařízeních v Litomyšli a jako praxi blokovou a souvislou a prázdninovou či kombinovanou 

v zařízeních především mimo Litomyšl, a to hlavně na území Pardubického  

a Královéhradeckého kraje, ale i mimo tyto regiony. V souvislosti s ŠVP na střední škole byla 

v tomto školním roce nově zajišťována na jarní prázdniny praxe pro všechny žáky 3. ročníku 

oboru PMP. Celkově bylo pro zajištění výše uvedených forem praxe uzavřeno přibližně 1570 

smluv s nejrůznějšími školskými zařízeními (mateřské školy, školní družiny, školní kluby, 

domy dětí a mládeže, střediska volného času, domovy mládeže, dětské domovy, dětské 

domovy při školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, výchovné ústavy, …)  

a dalšími organizacemi pracujícími s dětmi, mládeží či dospělými (sportovní oddíly, dětské  

a mládežnické organizace, denní stacionáře, nízkoprahová centra, charitní zařízení, rodinná 

centra …).  

           V rámci výuky pedagogické, resp. odborné praxe členové komise dále 

organizovali pro žáky SŠ a studenty VOŠ odborné exkurze do různých výchovně 

vzdělávacích a sociálních zařízení – jednalo se např. o waldorfskou třídu MŠ Vláček  

ve Žďáru nad Sázavou,  DDM Litomyšl, Rodinné centrum Litomyšl, Dětský domov se školou 

v Chrudimi, Domov pro seniory Litomyšl, Domov na zámku (dříve ÚSP) Bystré u Poličky…   

           Každoroční tradiční poradní sbor pedagogické praxe (zástupci naší školy + 

ředitelky a učitelky MŠ  a vychovatelky ŠD z litomyšlských zařízení, kde probíhá průběžná 

odborná praxe našich žáků a studentů) se letos konal na začátku října. Také již tradiční – 
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tentokrát výtvarnou – dílnu pro účastníky s velkým úspěchem organizovala kolegyně 

Klofandová. 

 Pokračovala i asistentská služba na I. ZŠ v Litomyšli, kterou v rámci odborné praxe 

zajišťují studenti 2. ročníku VOŠ zaměření Speciální pedagogika pod vedením kolegyně 

D. Šimkové. Vedení I. ZŠ, ale i zúčastnění studenti hodnotí tento projekt jako velmi přínosný 

pro obě strany. 

 Také v tomto školním roce členové komise pedagogické praxe spolupracovali 

v průběhu školního roku s pracovníky mateřských škol, školních družin a dalších školských 

a jiných zařízení (zvláště těch, kde naši žáci a studenti konají odbornou praxi) – pro děti 

z těchto zařízení s našimi žáky a studenty uspořádali různé vánoční besídky, dětské 

olympiády, divadla apod. (letos to mimo klasické besídky byly např. i „Čarodějnice“  

ve II. MŠ (S3.B+Pr) a v ŠD při II. ZŠ (W2.C+Ja), Dětský pohádkový den a Soutěžní 

odpoledne ve II. MŠ (S3.A + Pa), asistence na stanovištích při „Dni Země“ pořádaném 

litomyšlským DDM pro děti z mateřských škol, divadelní představení Pohádkový les na 

Černé hoře pro děti ze III. MŠ (W2.B+Hř)…). 

             Jako komise se účastníme i různých veřejně prospěšných projektů – např. 

kolegyně J. Jašková již více let organizuje „Srdíčkový den“, kolegyně R. Kicukisová 

„Světlušku“ či „Bílou pastelku“ apod.  

 Z odborné praxe členové komise pořizují fotodokumentaci, popř. i video. Pořízená 

dokumentace se využívá především při závěrečném hodnocení praxe v daném zařízení 

s příslušnou skupinou žáků, resp. studentů. Kromě toho fotografie a videa poskytujeme 

příslušným zařízením, kde byly pořízeny, zúčastněným žákům, resp. studentům a také  

do kroniky naší školy, popř. pro propagaci školy na dnech otevřených dveří či burzách škol.  
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e) Výchova k lidským právům 
     

VOŠP a SPgŠ je v systému přidružených škol UNESCO. Vedení školy i vyučující  

se snaží uplatňovat téma lidských práv zejména pro děti ve vzdělávání, ale i ve výchovném 

procesu. Mnoho pořádaných akcí je dokladem toho, že se touto tematikou skutečně 

zabýváme. 

Zaměření školy v rámci ASPnet 

Na základě předloženého projektu Pedagogické interpretace Úmluvy o právech dítěte 

byla škola zařazena do systému přidružených škol UNESCO. Jako přidružená škola UNESCO 

pokračujeme v aktivitách týkajících se práv dítěte. 

Od roku 2001 realizuje škola modulovou formu výuky na vyšší odborné škole. Součástí 

povinné výuky budoucích  pedagogů je modul Multikulturní výchova. Na VOŠP v Litomyšli 

je tak zavedena výuka metodami, postupy a programy snižování národnostního a rasového 

napětí, výchova k odstraňování předsudků a rozvíjení vzájemného porozumění. I na SPgŠ je 

téma multikulturality rozvíjeno, a to například v předmětech občanská nauka a společenské 

vědy, v oboru pedagogické lyceum jsou lidská práva součástí výuky předmětu specifického 

zaměření humanitní studia. 

K rodinám, které se rozhodly adoptovat africké dítě, se připojila i část učitelského 

sboru. Jedná se o čtrnáctiletou Elizabetu, sirotka z Nairobi v Keni. 

 Hmatatelným důkazem prosazování zásad humanity je každoroční tvorba panenek  

pro UNICEF žáky SPgŠ . Výtěžek z prodeje získá Fond ohrožených dětí. 
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f) Mimoškolní akce a aktivity 
 
Nabídka zájmových aktivit pro žáky školy je pestrá. V průběhu školního roku  
2013-2014 navštěvovali  žáci tyto kroužky: 
 
Tě lovýchovné zaměření 
 
  

  
 
 
Dramatické zaměření 
MgA. Matěj Šefrna, MgA. K. Dušková, Mgr. M. Svět líková – vedoucí útvarů 
 
 
Informační centrum 
 

 Informační centrum je knihovnou a studovnou dohromady s možností půjčovat 
si beletrii, odbornou literaturu a učebnice (VOŠ), studovat méně dostupné materiály (vzory 

absolventských prací) a pracovat na počítači i s využitím internetu. Informační centrum  
je žákům a studentům k dispozici od 8.00 do 17.00.  

 

Název den čas dozor třída místnost 
posilovna Po 16:00 – 19:00 Gross V2.C 45 
 Út 16:00 – 19:00 Svoboda, 

Šmeral 
V3.D 45 

 St 16:30 – 19:00 Kraj, Šmeral V3.D 45 
 Čt  16:30 – 19:00 Pekník, 

Tomeš 
V3.D 45 

Sálová kopaná Po 16:45 – 18:00 Svoboda V3.D 51 
Gymnastika Út 16:00 – 17:30 Junková  51 
Příprava na 
MZ a ABS 

Út 16:00 – 17:30 Junková  51 

Fitness cvičení St 16:00 – 18:00 Kraj  51, 45 
Basketbal St 18:00 – 20:00 Kroka  51 
Volejbal Čt  19:00 – 20:00 Kroka  51 
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g) Domov mládeže – školní rok 2013/2014 
 
Charakteristika zařízení 

 
Domov mládeže poskytuje ubytování a výchovně vzdělávací činnost a zajišťuje školní 

stravování  těm žákům a studentům Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické 

školy, Litomyšl, Komenského nám. 22, kteří nemohou do školy denně docházet nebo dojíždět 

z místa trvalého bydliště. 

Součástí moderního areálu DOMOVA MLÁDEŽE PEDAGOGICKÉ ŠKOLY v Litomyšli 

jsou dvě ubytovací budovy pro 222 žáků, kuchyň, jídelna, zahrada, kurt s umělým povrchem   

a parkoviště pro 24 osobních aut. Objekt je umístěn na okraji města v blízkosti sportovního areálu, 

koupaliště a lesa; škola - 20 minut chůze. 

V ubytovací části je 60 dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím, vybavených vestavěnými 

skříněmi, světlým moderním nábytkem, kvalitním osvětlením a telefonem, 32 pokojů 

třílůžkových, rozmístěných tak, že vždy pro dva pokoje je k dispozici společná chodbička  

a sociální zařízení, a tři samostatné dvoulůžkové pokoje. Dva pokoje jsou  bezbariérové, upravené 

pro ubytování osob odkázaných na vozík. 

Ubytovaní mají k dispozici tichou studovnu, šest čajových kuchyněk vybavených skříňkami 

na potraviny, lednicí, vařičem, mikrovlnnou troubou a varnou konvicí. V klubovnách jsou 

pianina, televize a počítače připojené na internet. V sále domova mládeže je k dispozici moderní 

technika na vytváření, zpracování a přehrávání fotografií a filmových nahrávek. Pro hudební 

činnost je k dispozici speciální místnost vybavená aparaturou, klávesami, kytarami a speciální 

literaturou. Sportovní aktivity mohou být provozovány jak ve fitness, vybavených posilovacími 

stroji, zrcadly a volnou plochou na cvičení, tak na víceúčelovém kurtu s umělým povrchem  

a zařízením pro tenis, odbíjenou a košíkovou. Travnatá plocha v areálu slouží k relaxačnímu 

pobytu žáků, hojně využívaný je i prostor ohniště obklopený lavicemi na sezení. 

Kanceláře vychovatelek jsou vybaveny počítači s přístupem na internet, počítače jsou 

zapojeny do sítě. 

Jídelna se svými 120 místy je koncipována jako víceúčelový prostor, lze ji přepažit 

shrnovací stěnou a ucelený systém doplňuje posuvné pódium. Konají se zde velké akce – 

konference, divadelní představení a koncerty. Pro posezení i stolování slouží venkovní terasa, 

vybavená zahradním nábytkem. 

Estetický vzhled všech prostor DM  výrazně doplňují výtvarné práce žáků školy a výtvarná 

díla renomovaných umělců v hale DM a v atriu.  

Školní vzdělávací program domova mládeže navazuje na výchovně vzdělávací činnost 

základní školy, střední pedagogické školy, na výchovu v rodině; usnadňuje svým pojetím přechod 

žáků z rodin do nového sociálního prostředí vrstevnické skupiny, se kterou jsou nejen ve škole,  

ale i v době mimo vyučování. Prioritou výchovných pracovníků DM je zajištění co nejlepších 

podmínek pro přípravu žáků a studentů na vyučování, vytvoření demokratického, přátelského  

a vstřícného prostředí, které je založeno na vzájemném respektování, spolupráci, dobrovolné 
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účasti a dialogu. Pedagogická škola využívá domov mládeže jako cvičné zařízení, uskutečňuje  

se  v něm  bloková praxe maturitních ročníků . 

Jako základní nástroj pro vymezení cílů využijeme Delorsův koncept čtyř pilířů vzdělávání 

pro 21. století: 

1) Učit se poznávat – to znamená osvojovat si nástroje pochopení světa a rozvinout 

dovednosti potřebné k učení se; 

2) Učit se jednat – to znamená  naučit se tvořivě zasahovat do svého životního  

(tzn. přírodního i společenského) prostředí; 

3) Učit se být – to znamená porozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření v souladu        

s obecně  přijímanými morálními hodnotami; 

4) Učit se žít společně, učit se žít s ostatními – to znamená umět spolupracovat s ostatními,  

a moci se tak podílet na životě společnosti, nalézt v ní své místo.  

 
Rozdělení výchovných skupin 
 
Výchovná skupina I. Fafílkové:     27 žáků   
Výchovná skupina K. Šraitrové:  25 žáků  
Výchovná skupina R. Kroky:  25 žáků  
Výchovná skupina Z. Pečinkové:  28 žáků  
Výchovná skupina D. Sedláčkové:  30 žáků  
Výchovná skupina M. Skalníkové:  28 žáků  
Výchovná skupina J. Vodehnalové:  30 žáků   
Výchovná skupina M. Vopařilová :    29 žáků  
 

Žákovská samospráva  
 
Domovní rada 
Spolupracuje : vedoucí vychovatelka R. Pešinová 
S1.A Sabolová  Kateřina 
S1.B Jílek Radek 
S1.C Dusilová Pavlína 
S2.A Vašenková Tereza 
S2.B Brandová Michaela 
S2.C Kantůrková Veronika 
S3.A Ďásková Vendula 
S3.B Filipová Kateřina 
S3.C Rennerová Kristýna 
S4.A Štěrbová Daniela  
S4.B Malínská Dorota 
S4.C Malinová Kateřina   
 

Domovní rada se scházela 1x měsíčně, žáci týmově spolupracovali, konstruktivně 
diskutovali a zujímali stanoviska k aktuálnímu dění v DM.  Dále iniciovali a pomáhali 

organizovat akce v rámci DM a spolurozhodovali o systému ubytování žáků na příští rok, 
připravili k němu podklady. Byli informováni o plánovaných akcích i o udělených 

výchovných opatřeních. 
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Studijní komise 
Spolupracuje : M.Vopařilová 
 
vých.skupina          SE Krištofová Michala   
vých.skupina  SK  Polová Žaneta,Knobová Denisa   
vých.skupina VP  Šparlinková Aneta  
vých.skupina FA Nováková Kamila 
vých.skupina  PE Košková Adriana, Nováková Eliška   
vých.skupina VO Koukolová Michaela, Kropáčková Barbora   
vých.skupina ŠR  Červená Dominika   
vých.skupina  KR Slechan Miloš  
     
 
Kulturní komise 
Spolupracuje: J. Vodehnalová 
 
vých.skupina         SE  Dušánková Tereza   
vých.skupina  SK  Andělová Markéta, Veisová Anna 
vých.skupina VP  Naglová Simona, Sedláčková Dominika  
vých.skupina  FA Pavlasová Tereza   
vých.skupina  PE Pilařová Adéla, Skalická Pavla  
vých.skupina VO Chládková Karolína,Krčmářová Kristýna   
vých.skupina ŠR Seidlová Petra 
vých.skupina  KR Sobotková Renáta  
     
   
Sportovní komise: 
Spolupracuje: Z. Pečinková 
 
vých.skupina         SE  Laliová Karolína  
vých.skupina         SK Jantarová Eliška, ,Růžičková Kristýna 
vých.skupina         VP Černý Krištof, Pokorný Jan  
vých.skupina         FA Rydlová Aneta   
vých.skupina         PE  Šlitr Pavel, Havlová Iva 
vých.skupina         VO Punarová Barbora, Malá Monika  
vých.skupina         ŠR  Jeníčková Michaela  
vých.skupina         KR  Kobzová Adéla  
        
 
Zdravotní komise: 
Spolupracuje: I. Fafílková 
 
vých.skupina         SE  Palečková Petra  
vých.skupina         SK Šotolová Klára 
vých.skupina         VP  Smejkalová Gabriela 
vých.skupina         FA Konečná Hana 
vých.skupina         PE  Stenzlová Anna, Seidlová Šárka 
vých.skupina         VO  Špinlerová Iva 
vých.skupina         ŠR  Josková Zdeňka 
vých.skupina Kr  Přibylová Michaela  
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Zájmová činnost : 
 
I. nabídková 
 

•   1.9. schůzky rodičů a žáků I.roč.   skup. vych., řed., Pš 
•   1.-4.9. adaptační pobyt žáků I.roč.   Pe, Kr, Šr 
•   12.9.  koncert pro varhany,zpěv aflétnu  Vodehnalová 
• 16.9.  schůzka domovní rady   Pešinová 
• 19.9.  fitbox      Pešinová 
• 24.9.  Den zvednutého odpadku   Šraitrová 
• 25.9.  seznámení s českým znak.jazykem  Pešinová 
•  26.9.  zumba      Pečinková 
• 2.10.   jumping     Pečinková 
• 9.10.  schůzka domovní rady   Pešinová 
• 9.10.  piškvorky – příprava na oblastní kolo  Pešinová 
• 14.10. piškvorky – místní turnaj   Pešinová 
• 16.10. piškvorky – místní turnaj   Pešinová 
• 17.10.  klavírní večer s Danielem Junem                      Šraitrová 
• 17.10.  zumba      Pečinková 
• 17.10. zájezd na muzikál Mata Hari   Vodehnalová, Skalníková 
• 22.10. zájezd na hokej. Utkání – Pce:Brno  Kroka, Pešinová 
• 6.11.   jumping     Pečinková 
• 6.11.  piškvorky – oblastní kolo   Pešinová 
• 11.11. schůzka domovní rady   Pešinová 
• 14.11.  koncert,,To nejlepší z Litomyšle“  Šraitrová 

• 18.11. piškvorky – krajské kolo   Pešinová 
• 4.12.  návštěva kina - ,,Křídla Vánoc“  Šraitrová 
• 9.12.  schůzka domovní rady   Pešinová 
• 9.12.   adventní koncert – Martinů voices  Fafílková 
• 11.12. piškvorkářské posezení – poděkování,oslava Pešinová 
• 13.12. vánoční vystoupení v DM   skup. vych. 
• 16.12. vámoční vystoupení – Spec.škola  Sedláčková 
• 17.12.  turnaj ve stolním tenisu   Pečinková 
• 17.12. vánoční vystoupení – II.ZŠ   Sedláčková 
•  8.1.   jumping     Pečinková 
• 24.1.   maturitní ples S4.C    Vp 
• 15.1.  spinning     Pešinová 
• 16.1.  schůzka domovní rady   Pešinová 
• 29.1.  spinning     Pešinová 
• 7.2.   maturitní ples S4.A    Se,Vo  
• 26.2.  jumping     Pečinková 
• 27.2.  VČD Pardubice - ,,Kabaret“   Pešinová, Šraitrová 
• 3.2.  vystoupení- pohádka – I.ZŠ   Sedláčková 
• 3.2.  vystoupení –pohádka – pro děti zaměstnanců Sedláčková 
• 7.3.   maturitní ples S4.B    Sk 
• 12.3.  beseda o Japonsku s P.Venclem  Kroka, Skalníková 
• 12.3.  schůzka domovní rady   Pešinová 
• 18.3.  návštěva kina, filmové představení Vejška Pečinková 
• 19.3.   jumping     Pečinková   
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• 26.3.  spinning     Pešinová   
• 9.4.  jumping     Pečinková 
• 23.4.  sportovní odpoledne – sedmiboj  Pečinková 
• 24.4.  schůzka domovní rady   Pešinová 
• 5.5.  hiking      Pečinková 
• 5.5.  zábavné odpoledne pro žáky 1.a 4.tř II.ZŠ Sedláčková 
• 13.5.   hiking      Pečinková   
• 21.5.  tenisová škola     Pečinková 
• 21.5.  koncert - ,,Stabat Mater“   Vodehnalová 
• 4.6.  tenisová škola     Pečinková 
• 9.6.  schůzka domovní rady   Pešinová 

 
             
Týden empatie - 22.- 24.4.2014 
 téma:  náhradní rodinná péče   

• beseda s L. Brodníčkovou – pěstounská péče z pohledu dítěte Pešinová 
• beseda s B. Zachařovou z občanského sdružení Amalthea  Pečinková 
• filmové představení na téma  - ,,Jmenuji se Sam“  Kroka 

 

II. pravidelná   
 
Posilovací cvičení  

vychovatelé :  Z.Pečinková, R.Kroka, R.Pešinová 

cvičení probíhá v pondělí až čtvrtek ,v průměru je navštěvuje 10 - 14žáků, zařazovány 
různé formy cvičení – aerobik, cvičení  na nářadí, posilování vlastní vahou těla,  pilates,  jóga, 

cvičení  na stepech, na velikém míči, s náčiním 

 
Mí čové hry – vychovatel: R. Kroka  

volejbal – 12 žáků, nácvik odbíjení, odbíjení na cíl, hra 

basketbal – 10 žáků, nácvik dvojtaktů, střelba na koš, střelecké soutěže, hra na jeden koš 

 
Dramatický kroužek   

vychovatelka : D.Sedláčková a studentka  V2 Eva Karlová  

Kroužek  probíhal pravidelně každé pondělí,navštěvovalo ho 22 žáků z různých tříd. 

Secvičily se pohádky – Čertovská pohádka,Taneček přes dvě pekla,Království zlozvyků , 

Hrníčkové kouzlo.Žáci s nacvičeným programem vystupovali na Základních školách 
v Litomyšli a ve Spec. škole v Litomyšli .Zapojili se do vánočního programu v Domově 

mládeže. 

 
Hudební kroužek  

vychovatelka: D.Sedláčková. 

Kroužek probíhal jednou týdně, navštěvovalo ho 12 žáků.S nacvičeným hudebním 

programem se žáci spolu s dramatickým kroužkem účastnili vystoupení na školách 

v Litomyšli. 



60 
 

 
Večerní kresba  

vychovatelka : M. Vopařilová 

technika mramorování ,  malování kulis pro dramatický kroužek, vánoční přání,  

malování uhlem a rudkou , papírová koláž, malba ve stylu kubismu, jarní motivy , abstraktní 
malování 

 
Relaxační kroužek: 

vychovatelka : K. Šraitrová + E. Novozámská 

základy jógy 

 
Kroužek šití: 

vychovatelka : K. Šraitrová 

zvířátko pro UNICEF, okrasné polštářky, levandulový polštářek, andělíček, zástěra, 
kosmetické pouzdro, taška, sukně řasená gumou, kalhoty 

 
Knihovna – půjčování knih 

Vychovatelka: M. Vopařilová 

zájem především o povinnou četbu 

 
Filmový klub 
vychovatelka : M. Skalníková  
Září: Černá labuť 
Říjen: Kladivo na čarodějnice, Voda pro slony, Čas probuzení 
Listopad: Pýcha a předsudek, Bez dcerky neodejdu 
Prosinec: Kytice, Vánoční koleda - dle románu Ch. Dickense 
Leden: Coco Chanel 
Únor:          Kolja 
Březen: Melodie mého srdce, Barevný závoj 
Duben: Královna Alžběta-Zlatý věk 
 

Pedagogická praxe  
Důležitou součástí výchovné práce v domově mládeže je pedagogická praxe. Od září  

do března probíhala v DM bloková praxe žáků S4.A,B celkem 63 osob, rozděleni byli do 20 
skupin. Pro ubytované připravili pod vedením vychovatelek celkem 198 činností,  které 

výrazným  způsobem obohatily nabídku činností pro žáky. 

 
 

Praxe vedená I. Fafílkovou : 23 činností: 
výroba náušnic z FIMA; náramků z bavlnek; filmová projekce  - „Kytice“; vaření -  

bramboráky, těstovinový salát, slaný štrůdl, pomazánka, nepečený dort s banány; hry  
do zásobníku; bowling; přehazovaná; volejbal; hra pantomimická; hra,,Podkovy“; sádrové 
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výtvory; relaxace; výroba papírových kabelek; posilovací a protahovací cvičení; film ; 
zdobení plátěných tašek; společenská hra „Černé historky“; přednáška - 2.světová válka; 

malování mandal 

 

Praxe vedená K Šraitrovou a R. Pešinovou :  20 činností: 
Quilling – práce s papírem; jóga; mramorování; společenská hra Tik-Tak; šití vánočních 

hvězdiček 6x; různé techniky batikování; výroba těstovinového salátu; kruhový trénink; 

CUP´S SONG – alternativní hudební činnost; vyprávění z pobytu v Ugandě, test – 

temperament; moderní tanec-trenink; dopolední rekreační, sportovní a rukodělný program pro 
I.st- III.ZŠ – Budislav 

 

Praxe vedená  Z. Pečinkovou :  29 činností:  
společenské a pohybové hry; malování kamínků; výroba trdelníku; posilovací  cvičení 

na míčích; výroba krabí pomazánky;  stolní hra Česko; aerobik; cvičení na stanovištích; 
literární test;  jóga; hudební kvíz; hlavolamy; filmová projekce – Nedotknutelný; rekreační 

činnost Activity; výroba česnekové pomazánky ; taneční workshop – styly  street dance; 
společensko vědní činnosti – zajímavosti k zimním olympijským hrám, přednáška o knize 

Doba jedová; návyková látky, příběhy drogově závislých lidí;  power jóga; hry pro MŠ a ZŠ; 
film s drogovou tématikou Rekqviem za sen; záznam z divadelního představení- Sluha dvou 

pánů; příprava zdravého salátu ; relaxace s hudbou – relaxační techniky; zábavná hra – 

improvizace - Partičky;  florbal ; kruhový trénink ; bowling 

 

Praxe vedená R. Krokou: 20 činností:  

výroba zeleninového salátu; taneční workshop; kondiční pilování; míčové hry; aktivity; 

společenské hry; dokumentární film o zpracování masa; příprava pomazánky; volejbal; 
návštěva výstavy; příprava vánočního cukroví; výroba pochutin na vánoční besídku; výroba 

papírové kočky; výroba 3D hvězdy; nácvik společenských tanců; plavání; relaxační cvičení; 
výroba náramků; zdobení triček; večerní četba                                                                                                                                                                                               

 
Praxe vedená D. Sedláčkovou : 14 činností 

prac.-tech. činnost – Quisling; společenské hry-Ahoj Pepo,Hra na tělo; shlédnutí filmu-
Všichni moji blízcí; výroba košíčků z novin; příprava nepečeného dortu; protahování 

jednotlivých částí těla-strečink; relaxace s hudbou; malování kulis pro dramatický kroužek; 
kardio-trénink v kombinaci s posilováním; zhotovení banánků v čokoládě; výroba kytiček 

z papíru; zábavné hry – Černé historky; malování pomocí bavlnek; společenská hra-Twister 

 
Praxe vedená M. Skalníkovou : 28 činností: 

zpívánky; face painting; společenské hry; kondiční posilování; soutěž v sudoku; 

batikování; filmový klub; výroba přívěšků na klíče; vaření-jablka v těstíčku; literární test; 
zábavné hry z Partičky; filmová projekce-Kytice; nepečený dort s ovocem; výroba sněhových 
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vloček; cvičení na míčích; zdobení dárků netradičním způsobem; výroba vánočních přáníček; 
smažení koblížků ; vaření-pečení františků se skořicí; hry do zásobníku; péče o vlasy+test  

na typy vlasů; korálkování; cvičení na míčích; filmový klub-Kolja; vaření-velšský rarebit; 

stolní hry Aktivity; cvičení pilates; test-české filmy a pohádky; výrobky ze slaného těsta 

 
Praxe vedená  J. Vodehnalovou : 38 činností  

8x –příprava jednoduchého pokrmu; improvizační  workshop; výroba náramků z příze; 
netradiční pantomima; netradiční hry na hřišti; “Balanc“- ukázka vedení taneč. kroužku; 

netradiční hry v místnosti- 2x; kondiční  posilování; “O Africe“-presentace + beseda; 
ubrousková technika; bowling; smyslové hry; hudební činnost – film „Fantom opery“; 

kruhové cvičení; zdobení plátěných tašek; kalanetika; savová  technika; turnaj ve stolním 
tenise; PNV- film „Miláček“; origami; malování triček barvami na textil; zumba; 2x orientální 

tance( základ + pokračování); joga pro děti; hudební kvíz; „Australská zumba“; relaxace  

při hudbě; míčové hry; hry v místnosti 

 

Praxe vedená  M. Vopařilovou : 26 činností 
hry na seznamování; míčové hry; příprava jednoduchých pokrmů; korálkové ozdoby; 

test temperamentu; bowling; ukázka a nácvik latinsko – amerických tanců; prezentace  

o Dubaji; kreslení mandal; relaxace s hudbou; cvičení ve fitness; zábavný kvíz; výroba 
vánočních dekorací; slovní hrátky – jazykolamy,přesmyčky;  příprava hudebního vystoupení; 

hra Aktivity,; animovaný film – Já padouch; dramatická činnost – hra „Básně“; výroba 
valentýnských balíčků a přání; výtvarná činnost – využití mramorovacích barev; test „ 

Agresivita“ a jeho vyhodnocení; reflexní masáž; test studijních předpokladů; čajové posezení 
– historie a účinky čaje; hudební meditace; OH – test, historie, film – Kokosy na sněhu; 

výroba gelových svíček 

 
 

Činnost v rámci výchovných skupin: 
 
Výchovná skupina I. Fafílkové: 

Září:  posezení se skupinou; návštěva květinové show; komunitní kruh; výroba 
pohádkových postaviček; skupinové setkání – pocitový obrázek; individuální pohovory  

a pomoc žákům s PNV 

Říjen: vycházka spojená s pouštěním draků; návštěva knihovna v rámci „Týdne 
knihoven“; návštěva výstavy J.Mareše v Bobo cafe; návštěva abonentního koncertu: “Klavírní 

večer s D. Junem“; komunitní kruh; PNV; zápis klasifikace; zájezd do Prahy na muzikál 
„Mata Hari“ 

Listopad: skupinová setkání; PNV – individuální pomoc; výroba jednoduchého 
pokrmu; návštěva koncertu KOSu a ostatních sborů ve Smetanově domě; úklid okolí DM; 

individuální pohovory se žáky 
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Prosinec: skupinové schůzky; výroba jednoduchého pokrmu; návštěva abonentního 
koncertu v kapli sv. Markéty; koncertu KOSu v zámecké jízdárně; slavnostní vánoční večeře; 

společné vánoční posezení s rozdáním dárků; účast na vánočním programu v DM; pomoc 

žákům s PNV 

Leden: PNV intenzivní; setkání se skupinou – jak jsem prožil(a) vánoční svátky; 

individuální pohovory se žáky – hodnocení pololetních výsledků; cvičení se zájemci  
ve fitness; skupinové schůzky 

Únor:  výroba jednoduchého pokrmu, skupinové setkání  a společné hry, besedy  
na pokojích, zájezd  do Prahy na divadelní představení, výstava  obrazů v Bobo café, PNV – 

diktáty z Čj, relaxace se zájemci, OH – test, sledování sportovních přenosů 

Březen: PNV – procvičování vyjmenovaných slov, skupinové setkání + hry, sledování 

filmu dle výběru žáků, výroba jednoduchých pokrmů, návštěva abonentního koncertu, 

společná návštěva koncertu KOSu 

Duben: účast na sportovním odpoledni, účast na akcích Majáles, Týdnu empatie, 

povídání si o velikonočních zvycích a obyčejích, PNV, besedy na pokojích, zápis klasifikace, 
běh pro školu v Africe 

Květen: účast na akci Majáles – rocková noc, test levé a pravé hemisféry, společné 
setkání a výroba zmrzlinových pohárů, PNV – individuální práce se žáky, výroba 

těstovinového salátu 

Červen: skupinové setkání a rozloučení před odchodem na prázdniny; hodnocení 

pololetí – individuálně; výroba ovocno-zmrzlinových  pohárů 

 

 

Výchovná skupina K. Šraitrové a R. Pešinové: 

Září: seznámení s VŘ DM, pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožárními 

předpisy; volby samosprávy; prezentace kroužku šití; minioslava narozenin; vědomostní testy;  
„Den zvednutého odpadku“;  skupinová setkání;  PNV 

Říjen: skupinová setkání; výroba banánových toustů; PNV; návštěva abonentního 
koncertu 

Listopad: skupinová setkání – hry;  PNV; zábavné a vědomostní testy; šití zástěry; 

minioslava narozenin; relaxace hrou; příprava kostýmů a průvodní řeči k vánoční besídce; 
nácvik gymn.sestav;  

Prosinec: skupinové setkání – hry ,,Rodina Nováků a Porozumění“;  PNV;  rozhovor – 
„Životní priority a hodnoty“;  vánoční posezení s p. Novotnou a paní třídní učitelkou 

Duškovou;  slavnostní večeře;  návštěva kina: „Křídla vánoc“; návštěva rehabilitace a plavání 
s M.Valachovou; vánoční besídka na III.ZŠ; výroba vánočních přání;  
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Leden:  skupinové setkání+hry; zábavný kvíz;  intenzivní PNV; zápis klasifikace + 
hodnocení pololetí; společenská hra Aktivity; test sluchové paměti, Twister-spol. hra, 

osobnostní test 

Únor:  minioslava narozenin; skupinové schůzky; jednoduchý pokrm – 
bramboráčky;sledování ZOH v Soči; netradiční hry – příprava materiálů k PEP; moderní 

tanec –hip hop;  

Březen: skupinová schůzka; příprava nástěnky k tématu“ Násilí“; osobnostní profil; 

výroba šopského salátu; vysetí semínek balkónových rajčat; různé hry; příprava večeře  
pro tř.učitelku,společné posezení 

Duben: skupinové schůzky,  minioslava narozenin, účast na koncertu Kosu, účast na 
oslavách Majáles, péče o sazeničky,  různé zábavné hry, předávání si velikonočních receptů, 

bowling, test a debata na téma zdraví; PNV; skupinové setkání; účast na Týdnu empatie – 

besedy,film; účast na akcích Majláles 

Květen: skupinová schůzka, hry, hry venku, výroba sýrových smaženek, otázky 

z klobouku; péče o oklí DM; práce s jazykolamy; sdílení zážitků z pedagogické praxe; 
příprava letního pokrmu  

Červen: skupinové setkání; příprava rekreačního dopoledne pro žáky I.stupně III.ZŠ; 
procházka s osvěžením(nanuk); drobné sportovní aktivity; ind.rozhovory – plány na léto; 

rozlučkové posezení s paní třídní učitelkou, individuální práce se žáky(klíče,kontrola 
inventáře apod.) 

 

Výchovná skupina R. Kroky:   

Září: adaptační kurz Mladočov;  návštěva areálu Suchá;  poznávání města Litomyšl;  

pohovory se žáky;  stanovení cílů 

Říjen: metody učení; kontrola PNV; skupinové sezení – diskuze „ čeho chci 

dosáhnout“; ,,Dopis sobě“; prohlubování vztahů na pokojích; relaxace 

Listopad: péče o pokoj; návštěva filmového představení ,,Donšajni“; společná příprava 

pizzy a dortu; besedy na pokojích 

Prosinec: kontrola PNV; douč. anglický jazyk, příprava horké čokolády; bowling; 

beseda na téma vánoce; účast na vánoční večeři; skupinová besídka s třídním učitelem 

Leden: kontrola klasifikace; účast na výstupech praktikantů; kontrola PNV; hodnocení 
prvního pololetí; filmové představení - ,,Millerovi“ 

Únor:  Crossfit; kontrola PNV u studijně slabších žáků; společenské hry; příprava 
toustů; příprava čokoládového dortu; společenské tance 

Březen: filmové představení – Vejška; turnaj ve stolním tenise; výroba dekoračních 
lahví; příprava jablíček v těstíčku; plavání, PNV, doučování anglický jazyk 
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Duben: míčové hry; kontrola PNV; douč. anglický jazyk, individuální pohovory  
se žáky; účast na týdnu empatie; filmové představení – Jmenuji se Sam 

Květen: účast žáků na akcích Majáles; organizace turnaje ve streetbalu; kontrola PNV; 

míčové hry; tenis 

Červen: kontrola PNV, doučování anglický jazyk; individuální pohovory se žáky – 

hodnocení 2. pololetí; společné grilování s třídním učitelem 

 

 

Výchovná skupina Z. Pečinkové:  

Září: adaptační kurz Mladočov;  procházka městem – poznáváme Litomyšl; bowling; 
recepty z listového těsta – výroba šneků; návštěva výstavy Výtvarná Litomyšl v Domě  

U rytířů; individuální pohovory se žáky- moje rodina 

Říjen: skupinová schůzka; komunitní kruh – já a moje zájmy; pohovory o prospěchu, 
společná PNV 

Listopad: skupinová schůzka - sestavení programu pro děti  v MŠ ;  Dopis sobě; 
pravidelná PNV; nácvik vystoupení pro děti na Mikuláše ; úprava okolí DM – hrabání listí; 

výroba kulis k pohádce; šití maňásků; zpěv písní s doprovodem rytmických nástrojů; nácvik 
textů k pohádce Čert a Káča; pohovory o prospěchu – doplnění čtvrtletní klasifikace 

Prosinec: skupinová schůzka; vystoupení v MŠ Osík na Mikulášské besídce; intenzivní  
PNV; návštěva vánočního koncertu KOSu; výroba nepečeného vánočního cukroví; zdobení 

vánočního stromku; slavnostní předvánoční večeře 

Leden: skupinová schůzka – plán činnosti na měsíc; pohovory o prospěchu; intenzivní 
PNV; bowling; skupinové setkání –jak se správně obléknout do společnosti; módní trendy; 

péče o pleť; soutěž v líčení; doplnění klasifikace – spolupráce se studijním referentem  

Únor:   skupinová schůzka – zhodnocení I.pololetí, udělení VR za prospěch a pochvaly 

za vystoupení v MŠ;  relaxace s hudbou; individuální rozhovory 

Březen: zábavné a  společenské hry ; znamení Zvěrokruhu  - co o nás vypovídá; výroba 

ovocných pohárů; návštěva kina – český film-Vejška; relaxace s hudbou a jóga; spolupráce  
se sportovním referentem 

Duben: skupinová setkání - společně plánujeme činnosti na měsíc, velikonoční  tradice  

u nás doma ; pečujeme o okolí DM -úklid hřiště; doplnění klasifikace; výroba plakátu 
k Týdnu empatie; výroba topinek s masouvou směsí, nepečený ovocný dort; účast na besedě  

– Pěstounská péče z pozice dítěte ; beseda  – Náhradní rodinná péče; jóga a relaxace 
s hudbou; kondiční běh; PNV – práce se slabšími žáky; účast na sportovním odpoledni 

Květen: zapojení do akcí Majáles – průvod v maskách, běh pro Afriku, návštěva 
výstavy práce studentů naší školy; hiking; relaxace s hudbou; výroba koktejlů a zmrzlinových 
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pohárů ; posezení u ohně s opékáním ; tenisová škola; kondiční běh ; intenzivní PNV; 
relaxace s hudbou; individuální pohovory o prospěchu, doplnění známek 

Červen: společné posezení s grilováním; bowling a posezení před koncem šk. roku; 

sportovní aktivity- běh Černou horou, tenisová škola; společná návštěva koupaliště- plavání  
a hry ve vodě; skupinové schůzky – zhodnocení šk. roku, udělení pochval; doplnění pololetní 

klasifikace 

 

 

Výchovná skupina D.Sedláčkové:  

Září: adaptační kurz Mladočov;   vzájemné seznámení ; volba skupinového výboru; 
zahájení komunitního kruhu; nabídka zájm.kroužků; orientační vycházka Litomyšlí; návštěva 

DM SZTŠ v Litomyšli; návštěva litomyšlské knihovny-registrace  nových členů; účast  

na besedě o Africe; účast na květinové show; návštěva výstavy –Výtvarná Litomyšl; zahájení 
dram. a hudeb.kroužku 

Říjen: pravidelné skupinové schůzky; seznámení s relaxač.technikami; zpívání  
ve skupině; tancování; účast na filmovém klubu; zhotovení kulis pro dramatický kroužek; 

účast na výstupech blokové praxe 

Listopad: pravidelné skupinové schůzky; komunitní kruh; zpívání ve skupině; návštěva  

zájmových kroužků; osvojování si pravidelnosti PNV; účast na vystoupení sboru KOS; 
tancování ve skupině  

Prosinec: skupinové schůzky; komunitní kruh; relaxace pro zájemce; vánoční besídka 

skupiny; účast na slavnostním vánočním programu 

Leden: skupinové schůzky; intenzivní PNV; konzultační hodiny; účast na výstupech 

blokové praxe 

Unor:  skupinové schůzky; komunitní kruh; konzultační hodiny; návštěva zájmových 

kroužků; zpívání Karaoke; relaxace pro zájemce; předkreslování kulis; hodnocení 1.pololetí-
udělení VR; posezení celé skupiny; sledování olympiády 

Březen: skupinové schůzky; komunitní kruh; konzultační hodiny; zumba; zpívání  
ve skupině; testy barvocitu; vaření, kruhový trénink; relaxace pro zájemce 

Duben: skupinové schůzky; posilovací cvičení; vaření; účast na koncertu KOSu; ,účast 

na Týdnu empatie; zpívání karaoke; brigáda – úklid areálu DM; příprava programu pro ZŠ – 
Pohádkový les; shlédnutí vystoupení žáků ZŠ; společné opékání buřtů 

Květen: skupinové schůzky; komunitní kruh; účast na akcích Majáles; intenzivní PNV 

Červen: intenzivní PNV; opékání buřtů; příprava pokojů k předání na konci školního 

roku; hodnocení průběhu celého roku skupiny S1.A;  společné rozloučení před prázdninami 
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Výchovná skupina M. Skalníkové : 

Září: posezení se skupinou; čtení článků z Psychologie dnes-Štěstí se dá trénovat-

diskuse; skupinové sezení-povídání o Michelangelovi a jeho životě; aktivní PNV; filmový 

klub; zábavné hry-„První rande“, „Tetička Sally poradí“; květinová show v zámeckém areálu; 
literární test 

Říjen: filmový klub; aktivní PNV; skupinové sezení-diskuse na téma -  bez čeho  
se v životě neobejdu; individuální pohovory se žáky; zájezd do Prahy na muzikál „Mata 

Hari“; příprava masek na stužkovací večírek; skupinová schůzka 

Listopad: skupinové sezení-diskuse na téma  -„ Čeho chci v životě dosáhnout, co je 

mým cílem“; filmový klub; spolupráce se studijním referentem; hra-pantomima tichou 
poštou; aktivní PNV; pohovory na téma „Tajemno“ 

Prosinec: skupinové sezení-povídání o vánocích-historie a význam dárků, symbolika 

českého Ježíška; aktivní PNV-pomoc slabším žákům; filmový klub; společné předvánoční 
posezení se skupinou s programem-rozdávání dárků formou losování; účast na vánoční večeři 

Leden: aktivní PNV; spolupráce se studijním referentem; povídání a čtení z časopisu 
History-,,Prokleté geny Tutanchamona a jeho kletba“; PNV; individuální pohovory; otazníky 

historie-životopis Charlieho Chaplina; společenská hra „Double“; filmový klub; rozbor filmu 
Vyšší princip; skupinová schůzka   

Únor:  filozofická úvaha(citáty),povídání o knihách-„Ženské příběhy II“; shlédnutí 
videa „Sára“, eukanistika-energetické obrazy-malování žehličkou; péče o svěřené prostory; 

balení tomboly na maturitní ples; skupinové sezení, aktivní PNV-individuální přístup; 

dotazník o islámu; cvičení na míčích, filmový klub 

Březen: skupinové sezení-filmový kvíz, čtení zajímavých článků z Epochy; 

individuální pohovory; malování kulis do dramatického kroužku; beseda o Japonsku s Petrem 
Velclem; filmový klub; aktivní PNV; čajový dýchánek; zábavné hry; skupinová schůzka 

organizační; pohovory-politická situace v Evropě-diskuse; vytvoř originální foto; hra na 
klavír se zpěvem-příprava na praktickou maturitu 

Duben: zábavná hra s knihou-„Další slovo“; filmový klub; aktivní PNV; něco na zub-
banánové amolety; individuální pohovory; sportovní odpoledne-akce k týdnu Empatie; 

závěrečné posezení se skupinou maturitního ročníku; individuální pohovory; skupinové 

setkání-diskuse na téma: „A tak si tady žijeme“; účast na akci Miss Majáles 

Květen: účast na majálesové akci; individuální pohovory; péče o okolí DM; spolupráce 

se studijním referentem; filmová projekce-hokejový zápas ČR:Kanada; aktivní PNV; posezení 
s dívkami-podpora k maturitním zkouškám; skupinové sezení-výroba zmrzlinových pohárů 

Červen: skupinové schůzky, individuální práce se žáky, drobné sportovní aktivity 
.aktivní PNV, skupinové posezení se skupinou na závěr školního roku. 
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Výchovná skupina J. Vodehnalové: 

Září: opakování pravidel soužití v DM(VŘ);volba samosprávy skupiny; sdělování  

si prázdninových zážitků; beseda na téma šetření energiemi a třídění odpadů; zlepšování  

si svých profesních dovedností v rámci blokové praxe; účast na akcích blokové praxe 

Říjen: pravidelné skupinové schůzky; kino- „Colete“, spolupráce s referentkami 

jednotlivých komisí; účast na činnostech blokové praxe; výroba podzimních dekorací 
z přírodnin; brigáda okolo DM 

Listopad: brigáda na hrabání listí v okolí DM; třídění odpadků a šetření energiemi 
v DM-téma skup. schůzky; pravidelná PNV a sledování prospěchu; příprava zákusku “Panna 

cotta“; řešení individuálních problémů žákyní 

Prosinec: pravidelná PNV; skupinová schůzka s předvánoční tématikou; příprava 

programu na vánoční besídku; vánoční pečení ; cvičný požární poplach; beseda „Tradice 

Vánoc“; společná slavnostní večeře a účast na programu; společné posezení s pohoštěním za 
účasti třídní vyučující  

Leden: skupinová schůzka – sdělování zážitků z Vánoc; příprava maturitního plesu; 
intenzivní PNV; účast na akcích bl.px.; SOČ, Autoškola-závěrečné  zkoušky  

Únor:  skupinová schůzka zhodnocení pololetí, udělení VR ; sledování úspěchů Čechů 
na zimních OH; motivace k účasti na zájezdu do VČ v Pardubicích 

Březen: účast na nabídkových akcích bl.px.; motivace a účast na koncertu LHV; 
pravidelná PNV; účast na konceru  KOSu; individuální práce se žáky skupiny 

Duben: pohovory na téma velikonoční zvyky v místě mého bydliště; účast na akcích 

Majáles; 

Květen: účast na akcích Majáles; řešení problémů s ubytováním v příštím šk.r.; 

příprava jednoduchého pokrmu; organizační zajištění ukončení pobytu ž. 4. ročníku v DM 

Červen: skupinové schůzky; téma zážitky z pedagogické praxe; komentovaná prohlídka  

zrestaurované piaristické koleje; závěrečné rozloučení s občerstvením  

 

 

Výchovná skupina M. Vopařilové : 

Záři:  společné posezení – vzpomínky na prázdniny; skupinové schůzky; historie 

Litomyšle – vycházka; prohlídka okolí zámku; květinová show; hry na upevňování vztahů 
v kolektivu; test temperamentu 

Říjen: skupinové schůzky; cvičení ; diskuze o volbách ; spolupráce se studijním 
referentem kontroly PNV;  pohovory o dalším studiu; výběr vhodných VŠ; oslava Hallowenu; 

navštěvy kulturních akcí 
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Listopad:  příprava jednoduchých pokrmů; příprava stužkovacího večírku; pracovní 
činnosti – využití přírodních materiálů, pletení z pediku, panenky z kukuřičných listu apod.;  

náměty pro práci s dětmi; návštěva koncertu; mramorovaná batika;  diskuze na téma – 

ekologie – třídění odpadu; pravidelná PNV; pohovory o prospěchu 

Prosinec: skupinové schůzky; intenzivní PNV; diskuze o ped. Praxi; zásady 

společenského chování; pečení a zdobení vánočních perníčků; příprava vánoční výzdoby; 
vánoční kvíz; společná oslava Vánoc 

Leden:  skupinové schůzky; příprava maturitního plesu;  anketa na téma – Moje 
předsevzetí; intenzivní PNV; spolupráce se studijním referentem; vyhledávání materiálů na 

referáty; matematické hrátky; pohovory na téma - zdravý životní styl ,účast na hokejovém 
utkání 

Únor:  OH – test ,seznámení s významem; společné sledování sportovních přenosů; 

informační skupinové schůzky; zhodnocení pololetí; komunitní kruh na téma – Moje životní 
priority 

Březen: poznávání Litomyšle; seznamování s historii – vycházka; S4.C – diskuse  
o dalším studiu nebo zaměstnání;  náměty na jarní výzdobu; zhotovení dekorací; informace  

o festivalu SL; skupinové schůzky; zábavné kvízy 

Duben: skupinové schůzky; individuální činnost se žáky;  spolupráce v oblasti PNV; 

velikonoční tvoření; připomenutí tradic; pohovory o maturitách; účast na akcích Týdne 
empatie; zapojení do sportovního dne; akce Majáles; drobné sportovní aktivity 

Květen: účast na akci Majáles; společné sledování hokejových zápasů; příprava 

jednoduchých pokrmů; pohovory s maturanty; společné posezení; posezení u ohně; opékání; 
drobné sportovní aktivity; vycházka na Suchou – prohlídka jízdárny; individuální činnosti  

se žáky 

Červen: skupinové schůzky; kvíz – pohádkové a filmové dvojice; sportovní aktivity; 

zajímavosti z historie Litomyšle- vycházka; zhodnocení školního roku; společné posezení 

 
 
Přehled o prospěchu žáků DM :  
       I. pololetí II.pololetí  
 Výchovná skupina I.Fafílkové  : 1,89     1,64 

Výchovná skupina  Z.Pečinkové : 1,87  1,87 
Výchovná skupina R.Kroky  : 2,11  1,93 
Výchovná skupina D.Sedláčkové : 2,27  2,04 
Výchovná skupina M.Skalníkové : 2,13  2,07 
Výchovná skupina K.Šraitrové          : 2,03  1,89  
Výchovná skupina J.Vodehnalové : 1,81  1,58  
Výchovná skupina M.Vopařilové : 2,03                 1,90 
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Vzdělávání :  
I. Fafílková:  vzdělávací projekt– ,,Šablony“: Atmosféra a klima třídy – komunikace  

a řešení konfliktů, týmová spolupráce - praktická část 4.- 6.4.2014 – Mladočov. Komunikační 

dovednosti a strategie v běžných i krizových situacích - teoretická část – 30.-31.5.2014 – DM; 
Účast na  vzdělávacím programu v H.K. – „Jak utvářet vztahy ve skupině v podmínkách 

DM“,“ Komunikace ve školství“, Organizace volného času adolescentů z pohledu vývojové 
psychologie“, studium Občanského zákoníku 

Z. Pečinková: studium Občanského zákoníku; vzdělávací projekt– ,,Šablony“-  

Atmosféra a klima třídy – komunikace a řešení konfliktů,týmová spolupráce - praktická část 
4.- 6.4.2014 – Mladočov. Komunikační dovednosti a strategie v běžných i krizových situacích 

- teoretická část 30.-31.5.2014 - DM 

R. Kroka:  studium gramatiky anglického jazyka, www.hranostaj.cz –zásobník her 

K. Šraitrová:   Šitý valentýnský věnec,www.neznamnudu.wordpress.com/jak-si-usit-
sukni - sukně řasená gumou 

R. Pešinová: vzdělávací program v rámci  Celostátní konference pracovníků DM -  
,,Jak utvářet vztahy ve skupině v podmínkách DM“; ,,Komunikace ve školství“;,,Organizace 

volného času adolescentů z pohledu vývojové psychologie“ 

D. Sedláčková: studium gramatiky českého jazyka; ,,Základní kniha relaxačních 
technik“  

M. Skalníková: seznamování s výtvarnými technikami ; kurz - kreslení pastelem; 
www.lidsketvoreni.cz ; výstava vánočních stromečků a výroba vánočních ozdob-zámecké 

sklepení;  

J. Vodehnalová:  studium „ Nového občanského zákoníku“ 

M. Vopařilová : studium materiálů Asociace DM; seznamování s výtvarnými 
technikami – literatura; návštěva výstavy  fotografií 

 
 

Ubytovací činnost 
 
Domov mládeže organizoval víkendová ubytování pěveckého sboru pedagogické školy KOS 
ve dnech  4.-6.10.2013; 1.-3.11.2013; 6.-8.12.2013; 30.-31.1.2014, 20.6. 
 

 

Poplatky za ubytování 
 
2lůžkové pokoje  : 1300,- Kč za měsíc 
3lůžkové pokoje  : 1100,- Kč za měsíc 
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Doplňková činnost 
 
Domov mládeže byl v provozu v červenci i v srpnu, v rámci doplňkové činnosti 

poskytoval ubytování a stravování jednotlivcům i skupinám zájemců z řad sportovců, 
pěveckých sborů, církví a cestovních kanceláří.  Většina  skupin  si zadala předběžnou 
objednávku na příští rok. 
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12. DALŠÍ VZD ĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Škola je od školního roku 2005-2006 zařazena do projektu UNIV I., II. III.  (Uznávání 

výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací 
služby pro dospělé). Práci na několika výukových programech realizovalo a úspěšně 
dokončilo několik  projektových  týmů . 

Tyto výukové programy umožnily naší škole rozšířit vzdělávací nabídku pro dospělé  
a využít bohaté zkušenosti pedagogů, působících na  VOŠP.  Škola v rámci projektů 
spolupracuje se  sociálními partnery: MÚ Litomyšl, odbor školství; KÚ Pardubice, odbor 
školství; Centrum sociální pomoci města Litomyšle, speciální zařízení pro postižené jedince 
(např.  0A pro pohybově postižené jedince Janské Lázně, Kyjov, Hamzova dětská léčebna 
Luže – Košumberk apod.). 

Vzdělávací kurzy pro dospělé v rámci celoživotního  vzdělávání byly příslušnými 
ministerstvy akreditovány (včetně  vzdělávací instituce)  nebo budou realizovány v rámci 
UNIVu III., většinou jako pilotované kurzy. 

MŠMT  udělila akreditaci instituci VOŠP a SPgŠ Litomyšl č.j. 39 458/2011 -  25 – 942 
(do 2.1. 2015) 

 
Vzdělávací programy: 

• Program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce  
na střední škole – registr č. CZ.1.07/1.3. 00/08.0181. 

• Cílem projektu je předat účastníkům informace o možných poradenských metodách 
práce s klienty a vybavit je odpovídající odborností pro poskytování poradenských  
a konzultačních služeb. 
 

Neakreditované vzdělávací programy: 
• Pečovatelka o děti 2 – 6 let 

o Cílem je získání praktických zkušeností a znalostí  v oblasti péče o předškolní 
děti, tj.  z oblasti předškolní pedagogiky, psychologie, komunikace, biologie, 
základů práva a bezpečnosti a hravých činností zaměřených na oblasti rozvoje 
dítěte. 

 
• Chůva pro dětské koutky  (69-018-M) – UNIV III. 

o Cílem je získat schopnosti a učební předpoklady, odborné kompetence 
potřebné pro výkon této profesní kvalifikace. 
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Údaje o spolupráci s jinými organizacemi nebo partnery při plnění úkolů ve vzdělání 
 
Plnění úkolů ve vzdělání 
 

a) spolupráce s KrÚ Pardubického kraje – OŠMS 
b) spolupráce s Českou  komisí UNESCO 
c) spolupráce s AVOŠ  - PRAHA  
d) asociace SPgŠ 
e) spolupráce s CZESHA – Pardubický kraj 
f) poradní sbor pedagogické praxe (spolupráce s MŠ a školskými zařízeními,  

kde naši žáci a studenti vykonávají  pedagogickou a odbornou praxi) 
g) spolupráce s MÚ Litomyšl 
h) spolupráce se Školskou radou SŠ a Školskou radou VOŠ, Studentskou radou 
i) spolupráce se Střední a vyšší pedagogickou  školou ve Wandlitzu  

u Berlína (SRN) 
j) spolupráce s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže 
k) spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti 
l) spolupráce s NÚOV – Praha  
m) spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Litomyšli a Ústí  

nad Orlicí – realizace 1.a 2.stupně PEER PROGRAMU (protidrogové závislosti) 
n) spolupráce s Jizerkou o.p.s. v Pardubicích 
o) spolupráce se Speciální školou v Moravské Třebové, Kyjově, Litomyšli a 

Trutnově 
p) spolupráce s obecně prospěšnými organizacemi: Jednotou českých matematiků 

a fyziků, Nadačním fondem Českého rozhlasu ( Bílá pastelka ), Tyfloservisem  
v Hradci Králové a Pardubicích, Hamzovou léčebnou Luže - Košumberk, OA 
Janské Lázně a Nadačním fondem EMIL. 
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Příloha č. 1 - Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek  
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Příloha č. 2 - Česko – německá konference k odbornému vzdělávání 
 
Uspořádal Pardubický kraj ve spolupráci s naší školou a partnerským regionem 

Badensko – Württembersk. 
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Příloha č. 3 - Celostátní konference učitelů matematiky 
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Příloha č. 4 - Soupis akcí pěveckého sboru KOS za rok 2011/2012 

      
Přehled koncertů, akcí, vystoupení 

a ocenění 
 

Smíšeného pěveckého sboru  
 
 

Chyba! Objekty nemohou být vytvořeny úpravami kódů polí. 

VOŠP a SPgŠ Litomyšl 

 
za školní rok 2013/14 

 
 

zpracováno 29. 8. 2014 
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PODZIM  
 

 

So 7. 9. 2013 Ve Smetanově domě Milanu Motlovi p ředáno ocenění  
                 Plaketa Rady města Litomyšle za zásluhy o rozvoj města Litomyšle 

v oblasti kultury a vzdělávání 
 

                                        
 

 

St 25. 9. 2013 Vystoupení na mezinárodní konferenci  
 Pardubického kraje o duálním vzdělávání  
 schody Pedagogické školy, Litomyšl 
 
 

     
 

 
 
4. – 6. 10. 2013 Soustředění sboru na DM Pedagogické školy 
Pá – Ne příprava Missy brevis  Jiřího Pavlici, a vánočního repertoáru 

 

Čt 24. 10. 2013 Vystoupení na Celostátní konferenci matematiků  
 Nový kostel Církve bratrské, Litomyšl 
 
1. - 3. 11. 2013 Společné soustředění mládežnických sborů na DM 

Pá – Ne zkouška s Litomyšlským symfonickým orchestrem (LSO) 

 příprava pražského provedení Missy brevis J. Pavlici 
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St 6. 11. 2013 Mladý talent 2013 
  Vystoupení KOKOSu 
 Sál Jana Kašpara, Krajský úřad Pardubického kraje, 
Pardubice 
 
       Ocenění Mladý talent pro sbor KOS 

 za dlouhodobé vynikající výsledky v oboru   
 

     
 
 

St 6. 11. 2013 Společná zkouška s Litomyšlským symfonickým orchestrem 

 Lidový dům, Litomyšl 

 
St 13. 11. 2013 Společná zkouška s litomyšlskými sbory a orchestrem 

 Smetanův dům, Litomyšl 

 

 

Čt 14. 11. 2013 Koncert To nejlepší z Litomyšle 
 Samostatné vystoupení KOSU, KOKOSu a sólistů 

 společné provedení Missy brevis Jiřího Pavlici 

 spojené litomyšlské sbory a Litomyšlský symfonický orchestr 

 (sóla Lucie Silkenová, Michal Křístek, dir. Milan Motl) 

 Smetanův dům Litomyšl 
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Pá 15. 11. 2013 Vystoupení KOSu na schodech školy v rámci Dne otevřených dveří 
 Festa academica Praha 2013 
  

Pá 15. 11. 2013 Koncert středoškolských sborů 
 samostatné vystoupení sborů a provedení Missy brevis J. Pavlici 

 spojené mládežnické sbory ČR, klavírní doprovod Alena Běťáková 
 Aula Základní školy T. G. Masaryka, Praha  
 

So 16. 11. 2013 Studenti sametu - koncert k výročí 17. listopadu  
 a Mezinárodního dne studentstva 
 slavnostní provedení Missy brevis J. Pavlici 
 spojené mládežnické sbory ČR a Litomyšlský symfonický orchestr 

 (sóla Veronika Němcová, Michael Skalický, dir. Milan Motl) 

 Bazilika sv. Markéty, Břevnovský klášter, Praha 
 

         
 

 



90 
 

 

 
 

Čt 28. 11. 2013 Koncert v Novém Jičíně 
 vystoupení KOSU a Smíšeného pěveckého sboru Puellae et Pueri 

 společné provedení Missy brevis J. Pavlici, doprovod LSO 

 (sóla Veronika Němcová, Filip Tesař, dir. Milan Motl) 
 Chrám Nanebevzetí Panny Marie, Nový Jičín 

  
 
 

ZIMA  
 

6. - 8. 12. 2013 Soustředění sboru na DM 

Pá - Ne příprava vánočních koncertů,  
 zkouška s folklórním souborem Červánek Hradec Králové 

  

Út 10. 12. 2013 Vánoce pro UNICEF v Senátu 
prezentace činnosti UNICEF, panenky pro UNICEF 

vánoční koncert KOSu a Folklorního souboru Červánek Hradec 
Králové (um. vedoucí Eva Černíková) 

 Hlavní sál Valdštejnského paláce,  Senát PČR, Praha 
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Čt 12. 12. 2013 Vánoční vinšování 

vánoční koncert KOSu a Červánku 

 Jízdárna - Zámecké návrší, Litomyšl 
 

 
 

     
 

 

Út 17. 12. 2013 Vánoční vinšování pro mateřskou školu  
 vánoční vystoupení Kosu a Červánku 
 dvůr I. MŠ Zámecká  
 
 Vánoční vinšování 
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 Vánoční koncert KOSu a Červánku 

 Evangelický kostel Horní Krupá, Vysočina  
 
30. - 31. 1. 2014  Soustředění na DM 

Čt a Pá příprava na natáčení CD 
 
21. - 23. 2. 2014  Natáčení profilového CD 
Pá - Ne Kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže, Litomyšl 

JARO 
 
So 8. 3. 2014   Benefiční koncert na podporu sdružení Děti patří domů, o.s. 
   KOS, Ateneo (Univerzita Palackého Olomouc), LSO 

   (sóla Veronika Němcová, Michael Skalický, dir. Milan Motl) 

      Kulturní centrum Fabrika, Svitavy  

    
 Pá 21. – So 29. 3. 2014   Koncertní zájezd FRANCIE 

  samostatná vystoupení KOSu a společná vystoupení 
s mládežnickým            
  orchestrem Davidova Lycea Angers O. L. D. A.  

  Paříž, Angers, Beaucouzé 
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Ne 30. 3. 2014 Mezinárodní koncert dobré vůle   
 KOS, World Youth Orchestra, International Exchange Chorus 
Japonsko 
 Smetanův dům Litomyšl 
 
St 2. 4. 2014 Jarní koncert 
 KOS a mládežnický sbor St John´s choir Velká Británie  

 Kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže, Litomyšl 
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St 9. 4. 2014          Novopacký slavíček  - 19. ročník pěvecké soutěže 
s mezinárodní účastí 
 Aula Gymnázia a SOPgŠ Nová Paka 
 v konkurenci 33 soutěžících ze ZUŠ, SŠ i VŠ si sólisté KOSu  

 v kategorii sólový zpěv vyzpívali přední pozice:  

 Barbora Bednářová - 1. místo  
                                                                 a zvláštní cena poroty za interpretaci 
lidové písně 
                                Kateřina Faltusová  - 2. místo 

         Lukáš Daniš              - 2. místo 
 
Ne 27. 4. 2014 Lázně ducha - závěrečný koncert 
 KOS, spojené sbory, Litomyšlský symfonický orchestr 

 (sóla Markéta Andělová, Veronika Kladivová, Radka Hudečková - 
Rubešová, Václav Boštík, dir. David Lukáš a Milan Motl) 

 Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl    
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St 7. 5. 2014  Americký koncert v rámci Majáles litomyšlských studentů 
 KOS a Missouri Baptist University Chorale, Saint Louis, USA 
 Kaple sv. Moniky, Státní zámek Litomyšl 
 

       
 Doprovodné akce Smetanovy Litomyšle 
 
So 14. 6. 2014 Živé vysílání pořadu Českého rozhlasu Tobogan 
 vystoupení pěveckého dua a tria KOSáků 

 Jízdárna - Zámecké návrší, Litomyšl 
 

       
 

 

Pá 20. 6. 2014 Netradiční hold Bedřichu Smetanovi 
 KOS, Sbor Paní a dívek, Mužský sbor Litomyšl  
 průvod přes Smetanovo náměstí 

 živý obraz z opery Prodaná nevěsta u Mistrova pomníku 
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Příloha č. 5 - Ocenění sbormistra a sboru KOS 
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Příloha č. 6 - Dokumentace dalších akcí školy 
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Příloha č. 7 - Mimoškolní aktivity a úspěchy žáků 
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Příloha č. 8 - Výměna žáků se školou Barnim 
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Příloha č. 9 - Litomyšlské panenky podpoří nákup očkovacích látek  
 

Litomyšl (fru) – Pedagogická škola včera odeslala Českému výboru pro UNICEF 
pětapadesát panenek, jejichž prodej vynese dalších téměř čtyřicet tisíc korun pro projekt 

Adoptuj panenku. Jedná se o akci, jejímž smyslem je získat finanční prostředky z prodeje 
panenek vyrobených v rámci výtvarné či pracovní výchovy na základních či středních 

školách. Získané peníze budou použity na očkování proti šesti smrtelným chorobám dětí 

v rozvojových zemích. Studentky druhých ročníků litomyšlské pedagogické školy se tak do 
projektu samy aktivně zapojily. „Panenky děvčata vyráběla v rámci předmětu polytechnická 

výchova, nemalý čas však jejich zhotovení musela věnovat i ve svém volném čase,“ uvedla 
učitelka Dagmar Kroulíková a dodala: „Samozřejmě, že panenkám nechyběl rodný list se 

jménem, zemí původu, datem narození a adresou tvůrce.“ 

 

Zuzana Fruniová 

 

     
 



132 
 

Příloha č. 10 - Akce pořádané školou a akce pro žáky 
 
DATUM   NÁZEV AKCE     ZAJIŠŤOVAL 
 
18.9. 2013   Setkání zástupců škol MK           Vv 
 
22 – 24.9. 2013   Setkání UNESCO.                 Ub 
                                                         Valašské Meziříčí 
 
22.9. 2013   Dožínky - Pardubice                                           Kr, Še   
 
23.9. 2013   Dožínky - Pardubice                                           Kr, Še 
   
24.9.2013                                         Poema školní kolo (uč.25)                                          Du-Do, Šv 
   
2. 10. 2013   Přehlídka škol - Svitavy    Ln 
 
4.10. 2013   KOS – Soustředění  DM Litomyšl    Mo   
     
9.10. 2013   Přehlídka škol - Č. Třebová   Ub 
 
10.10. 2013   Přehlídka škol - Č. Třebová   Hř 
 
18.10. 2013   Přehlídka škol – Rychnov  n/Kněžnou               Pešinová 
 
19.10. 2013   Přehlídka škol – Rychnov  n/Kněžnou               Pešinová 
 
22.10. 2013   Přehlídka škol - Chrudim    Ml 
    
24. 10. 2013                 Matematická konference –kostel                               Lš-Kj, Sň, Ln 
 
24. 10. 2013   KOS - vystoupení    Mo, Kř 
 
25. 10. 2013                 Matematická konference – škola                               Lš-Kj, Sň, Ln 
 
26. 10. 2013                 Matematická konference – DM                                 Lš-Kj, Sň, Ln  
       
1.11. 2013   KOS – Soustředění  DM Litomyšl    Mo    
 
1.11.2013                         Přehlídka škol - Pardubice                Vodehnalová 
 
2.11. 2013   Přehlídka škol - Pardubice                Vodehnalová 
 
5.11. 2013   Přehlídka škol – Havl. Brod   Pe 
 
6.11 2013   KOS – Mladý talent - Pardubice   Mo, Bk 
 
14.11.2013   Přehlídka škol – Žďár n/Sázavou                                Kj    
 
15.11. 2013   KOS – koncert  Smetanův dům   Mo, Bk, Kř  
 
15.11. 2013   Přehlídka škol – Hradec Králové   Pečínková 
 
15.11.2013   Den otevřených dveří                Vedení školy 
 
15.11. 2013   KOS – Festa Academia PRAHA                              Mo, Kř, Bk  
  
16.11.2013   Přehlídka škol – Hradec Králové                                 Pečínková 
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28.11. 2013   KOS – Nový Jičín                  Mo, Kř 
 
2.12. 2013   Výtvarná dílna pro zájemce                                         Vč, Kl 
 
6.12. 2013   KOS – soustředění DM                               Mo,  
 
10.12.2013   KOS – senát                                       Mo, Kř, Bk 
 
12.12 2013   KOS – Vánoční koncert Litomyšl                               Mo, Kř, Bk 
 
17.12. 2013   KOS – Vánoční vinšování MŠ zámecká   Mo, Kř 
                               + vysočina 
 
24.1. 2014   Maturitní ples S4.C – SD Litomyšl               Pl   
  
30.1. 2014   KOS – soustředění DM                               Mo, Kř 
 
31.1. 2014    KOS – soustředění DM    Mo, Kř 
 
6.2. 2014   KOS – příprava na DM    Mo, Kř    
 
7.2. 2014   Maturitní ples S4.A – SD Litomyšl  Fa  
 
21.2. 2014   KOS – natáčení CD                                                      Mo, Kř  
 
22.2.2014                                         KOS – natáčení CD                                                      Mo, Kř 
 
23.2.2014   KOS – natáčení CD                                                      Mo, Kř     
 
26.2.2014   Setkání zástupců škol MK           Ub 
  
7.3. 2014   Maturitní ples S4.B – SD Litomyšl                             Ub 
     
8.3. 2014   KOS - Benefiční koncert  Svitavy   Mo, Kř 
 
21.3.2014                                         KLOKAN – matematická soutěž                                Ln 
                                                          2.ročníků LYC 
     
21.3 2014   KOS – Francie                               Mo, Kř, Bk 
 
28.3. 2014   Den otevřených dveří                Vedení školy 
  
28.3.2014                              Celostátní matematická soutěž                                    Lš 
                                                          SOU a SOŠ 
   
30.3. 2014   KOS – koncert s japonským   Mo, Kř, Bk 
                                                         orchestrem a sborem – SD Litomyšl 
                         
2.4.2014                                           KOS – Koncert s anglickým sborem                           Mo, Kř, Bk 
  
5.4. – 6.4. 2014   Šablony EU – DRV  Mladočov                                   Še 
 
13.4.2014                                        Velikonoce na zámku – Pardubice                              Kr, Še 
 
14.4.2014                                        Velikonoce na zámku – Pardubice                              Kr, Še 
 
24.4.2014                                         KOKOS – koncert ZUŠ                                              Mo, Bk 
 
27.4.2014                                         KOS – koncert Piaristický kostel                               Mo, Kř, Bk, Kj 
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7.5.2014                                           KOS – koncert zámek                                                Mo, Kř, Bk 
 
31.5.2014                                        Šablony EU – DRV                                                    Še 
 
19.6.2014                                        Matýsek  uč.38                                                         Lš 
 
19.6 – 20.6.2014                             Workshop – 100.let Chocně                                     Še, Vč 
 
20.6.2014                                        KOS – Hold B. Smetanovi                                       Mo, Kř, Bk 
                                                        Litomyšl náměstí 
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Příloha č. 11 - Plán exkurzí na školní rok 2012– 2013 VOŠP a SPgŠ 
 

Plán exkurzí VOŠP 
 

TŘÍDA  Obsah exkurze  
(v rámci předmětu/modulu) 

 TERMÍN 
  

ZAJIŠŤUJE 

1.roč.SPG,PVČ Exkurze do zařízení v Litomyšli (SEP) 
 
1 exkurze do alternativ. Školy/volnočas. 
Zařízení/DD/…(SEP,PVČ,PPS) 

Průběžně 
během roku 
LO 
 

 

1.roč.PŘP+ 
V2.C PŘP∗  

1.exkurze do alternativní MŠ,popř.jiného 
zařízení pro děti předškol.věku (SEP+PŘP)∗∗  

LO  

3.roč.SPG Exkurze ve škole při nemocnici Litomyšl (SOP) ZO, LO Kc 
V,W2.A DRV Exkurze (divadelní představení) Divadlo  

„DRAK“  H.K. 
 Matěj Šefrna 

V,W2.A Exkurze Jánské Lázně – OA pro pohybově 
postižené (Plavání postižených ž. 2 spec. 
zařízení) 

 Štěpán Kraj 

 
∗ = exkurze této studijní skupiny byla přesunuta do 2. ročníku 
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Plán exkurzí SPgŠ 
 

TŘÍDA AKCE  TERMÍN  
 (měsíc) 

PŘEDMĚT 
Ped. dozor 

POZNÁMKY  

S1.A,B,C Přírodovědná exkurze do muzea 
KRNAPu ve Vrchlabí 

v době 
přijímacích 
zkoušek na SŠ 

přírodní vědy 
Pl, Sr 

 

S1.A,B,C Muzeum romské kultury Brno Praktické MZ OBN  
S1.C 
30 žáků  

Od Tiziana po Warhola 
MU Olomouc 

do března VVS 
Dk  

BUS B 
Doplnit zájemci VOŠ 

S1.B, C, S2.C Dlouhé Stráně 
Velké Losiny 

v době 
přijímacích 
zkoušek na SŠ 

ZEM, CHE, 
BIO 
Sr 

 

S1. C Přírodovědná exkurze do PP 
Nedošínský háj – jarní aspekt 
dubohabřiny 

duben-květen 
2013 

přírodní vědy 
Pl 

 

S2.A,B,C Literárně historická Litomyšl září 2012 ČJL,SVV  
S2.C, S3.A, B Přírodovědná exkurze do nemocnice 

v Litomyšli (transfúzní oddělení) 
květen-červen 
2013 

biologie 
Pl, Jk 

 

S3.C, S4.A Přírodovědná exkurze do nemocnice 
v Litomyšli (transfúzní oddělení) 

podzim 2012 Pl, Jk  

S2.A,B,C 
S3,4.C 
(dobrovolníci) 

Transfer obojživelníků na přívratských 
rybnících 

duben 2012 
 (1-2 
dopoledne) 

biologie 
Pl  

 

S2.C (VVS) 
14 žáků 

Od Tiziana po Warhola 
MU Olomouc 

do března VVS 
KL + Km 

BUS A 

S3. C 
(hvs) 

Muzeum B. Martinů Polička 20.9. 2012 HVS 
Ml 

 

S3,4.B, C 
(hvs) 
 

Vídeň – Mozart, hud. muzea a divadla 
(bez noclehu) 

podzim 2012 
jaro 2013? 

HVS  
Ml 

 

S3.C LYC 1 exkurze  školské zařízení pro ústavní 
a ochrannou výchovu  
 

2. pol. PED 
Št 

 

S4.A (VV) 
19 žáků 

Od Tiziana po Warhola 
MU Olomouc 

do března VVS 
KL + Km 

BUS A 

S4.A (PVČ) 2 exkurze – DD/diagnostický ústav 
                  - speciální/alternativní škola  

září 2011 
v době přij. zk.  

PEP            
 Pa 
              

 

S4.B,C 
LYC 

1 exkurze – speciální škola/zařízení 
nebo alternativní škola/zařízení 

září 2011 PEP    
Št, Hř 

 

S4.B, C (VVS) 
12 žáků 

Od Tiziana po Warhola 
MU Olomouc 

do března VVS 
KL + Km 

BUS A 
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Příloha č. 12 - Vzdělávací akce pro učitele 
 
II.VZD ĚLÁVACÍ AKCE PRO UČITELE – z nabídek odborných školení a seminářů v průběhu školního roku 
 
DATUM    NÁZEV/OBSAH AKCE   KDO SE UČASTNIL 
 
26.8.2013   Školení řidičů                 zaměstnanci (ref.řidiči) 
 
30.8. 2013   Školení BOZP –  ing.Coufalová  všichni zaměstnanci 
 
23.9. 2013   Seminář MŠMT    Lš 
    standardy pro vzdělání 
 
2.10. 2013   Seminář odborná způsbilost  Tl 
    v elektronice - Svitavy 
 
9.10. 2013   Seminář MŠMT    Lš 
    standardy pro vzdělání 
 
4.12. 2013   Porada ekonomů                            Vetešníková, Hotová 
    Ústí nad Orlicí 
 
9.12.2013                                         Kurz Finanční gramotnosti                          Vj 
                                                         Pardubice 
 
12.12.2013                                       Školení – Svitavy                                         Vomáčková 
    
20.1. 2014   Školení k MZ státní   Fl   
                               Praha 
 
28.1. 2014   Školení k MZ státní   Fl   
                               Praha 
 
5.2. 2014   Kurz AP – PRAHA                                        So, Fr 
 
6 .2. 2014   Kurz AP – PRAHA                                        So, Fr  
 
17.6. 2014   Adaptační seminář DM                                 So,Ra,Ub,Kj+vychovatelé 
 
25.6. 2014   PO – školení DM         Stodolová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

 
Příloha č. 13 - Osvědčení – studující VOŠ 
 

 


