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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 
 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:   Mgr.  Stanislav Leníček 
Zástupce ředitele: Mgr. Olga Kusá 
    RNDr. Hana Lišková 
    Mgr. Rostislav Sopoušek 
 
Počet vyučujících:  67  
Počet externích vyučujících: 6 
Vychovatelé:   8                       
Provozní zaměstnanci:  37 
 
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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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. Lubomír Bäuchel Ing. Karel Kalousek 

 MgA. Matěj Karel Šefrna Hana Dostálová 

 V,W1.B Denisa Diblíková Mgr. Milan Motl 

 

STUDENTSKÁ RADA 

    Studentskou radu tvoří zvolení zástupci tříd. Spolupracují s ředitelstvím školy 
i s výborem Nadačního fondu školy. 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: 
 S4.A   Gabriela Schubertová      
 V,W1.B Denisa Diblíková 
 S3.C      Štěpán Cach 
         V,W3.B Luboš Prudký 
 
NADAČNÍ FOND VOŠP A SPGŠ LITOMYŠL 
 
     Správní rada a zástupci tříd Nadačního fondu VOŠP a SPgŠ se sešli před třídními 
schůzkami v listopadu 2014 a v dubnu 2015. Rodiče byli seznámeni s aktivitami ředitelství 
školy, s hospodařením 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 
       MUDr. Renata Rothsheinová 
 Hana Dostálová 
 Mgr. Luboš Bäuchel 
 Ing. Pavel  Šotola 
 Denisa Diblíková V,W1.B 
 Revizor: Iva  Radlingerová 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

VOŠP a SPgŠ v Litomyšli má ve vzdělávání pedagogů stodesetiletou (od roku 1905) 
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, připravovaných rovněž 
na výchovu handicapovaných jedinců. To znamená, že kromě získávání základních poznatků 
z odborných předmětů, jako je pedagogika, psychologie, pedagogická praxe, výchovy a jejich 
disciplíny, speciální pedagogika apod., 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 její platnost byla potvrzena 
úspěšným získáním statutu vyšší odborné školy v roce 1996. Tým vyučujících VOŠP a SPgŠ 
v Litomyšli poté inovoval studijní obor VOŠ „Pedagogika specifických činností ve volném 
čase“, nyní se realizuje modulovou formou výuky. 1. července 2013 získal program 
od MŠMT ČR schválení, tj. akreditaci změn a prodloužení období pro výuku tohoto 
vzdělávacího programu do roku 2019. 

Vyučující střední školy pod vedením koordinátora připravili a zpracovali ŠVP  
pro vzdělávací program Předškolní pedagogika a vychovatelství a Pedagogické 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. 

Žáci střední školy se výrazně podílejí na aktivitách školy, které se týkají veřejných 
a kulturních vystoupení, umisťují se na předních místech v soutěžích středoškolské odborné 
činnosti nebo na jiných soutěžích a festivalech, a to v rámci kraje i celostátně.  Spolupodílejí 
se na akcích pořádaných školskými zařízeními ve městě a okolí. 
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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, jako je např. Česká komise UNESCO,  Tyflocentrum atd. 
Výrazná je jejich pomoc při vedení zájmových kroužků nebo při realizaci mimoškolních 
aktivit. 

Ředitelství školy dlouhodobě podporuje další aktivity, především poznávací a koncertní 
zájezdy v cizině a 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 do roku 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 žádost o grant 
Leonardo da Vinci, Projekt mobility na Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy. 
Grant byl schválený a 10 studentek VOŠ realizovalo třítýdenní odbornou praxi v Plymouthu 
v Anglii. 

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 
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 a 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 
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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. V roce 2015 získal pěvecký sbor na Mezinárodní sborové soutěži 
a festivalu v Budapešti zlaté pásmo (50 sborů z 16 zemí). V červnu 2015 vystupoval KOS 
opět pod vedením sbormistra Milana Motla dvakrát na Festivalu Smetanova Litomyšl. Pět 
představení bylo na zámku v Nových Hradech (J. P. Rameau - barokní opera Pygmalion) 
a jedno v Piaristickém chrámu v Litomyšli (G. B. Pergolessi – Stabat Mater) 

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 7667 knih a 3419 učebnic. 
Učitelé i žáci mají k dispozici 22 odborných učitelských knihoven s 6202 ks knih. Knihovna 
domova mládeže obsahuje 1701 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 55 počítačů a 41 notebooků, z toho 75 k didaktickým účelům. 
Bylo vybudováno a zařízeno 12 multimediálních učeben (42, 43, 20, 25, 26, 30, 30a, 11, 12, 
13, 14, 27), 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 4 počítače 
a 12 počítačů slouží provozu domova a školní jídelny. Učební pomůcky jsou uloženy 
ve sbírkách, jejichž celková hodnota je 6 776 000 Kč. Škola i domov mládeže jsou připojeny 
na internet. Pro vnitřní komunikaci ředitelství školy, vyučujících, žáků i studentů se používá 
intranet. 

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).  
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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, dveří, dlažby na chodbách atd. 
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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/01 
Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
4 roky 

střední odborná 

škola 
   Č.j. 102 10/2010-21 

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 
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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 
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, Olga Kusá a tým pedagogů). Od září 2013 se realizuje tato nová akreditovaná forma 
vzdělávacího programu. 
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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:  

Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum. Oba obory jsou 
čtyřleté, zakončené maturitou a jsou určeny pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní 
docházku.  

Studijní obor 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. 

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. 
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75 – 31 – M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
 
 

Povinné učební předměty 
Předmět zkratka I.r. II.r. III.r. IV.r. Celkem 
Jazykové vzdělávání 
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 
Vzdělávání pro zdraví 
Tělesná výchova TEV 3 2 2 2 9 
Biologie, ekologie a hygiena BEH 2 1 1 2 6 
Vzdělávání 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 dětí 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 
 
Činnost Počet týdnů v ročníku 
 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
Vyučování 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 - 
Ředitelská 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 turistický kurz 

Plavecký kurz bude realizován formou výuky v průběhu I. pololetí školního roku ve dvouhodinové 
dotaci (tedy 4 hod. týdně TV v I. pololetí, z toho 2 hod. týdně plavání a 2 hod. 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 
Matematika volitelná MAV - -  
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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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Schéma struktury vzdělávacího programu 
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MATICE MODUL Ů 
Pro zaměření: Pedagogika volného času (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. 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 odborné 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 

Pedagogi-
cké disci- 

plíny s 
volitelnou 
výchovou 

Pedagogika volného času * P-PVČ-103/01 2 2 ZK     4 
Metodika dram. výchovy P-MDV-003/01    2 KZ   2 
Metodika hud. výchovy P-MHV-003/01  2 KZ     2 
Metodika těl. výchovy        P-MTV-003/01  2 KZ     2 
Metodika výtv. výchovy P-MVV-003/01   2 KZ    2 

Metod. prac.tech. činností P-MPR-003/01   2 KZ    2 
Metod. matem. představ P-MMP-003/01    2 KZ   2 
Metod. poznav. činností. P-MPZ-003/01    2 KZ   2 
Aplikovaná spec. pedagog. P-ASP-003/01      2 Z  2 
Odborná praxe 1 P-ODP-003/01   3 3 Z   6 
Odborná praxe 2                 P-ODP-003/01     4 4 Z 8 
Volitelné moduly    2 2 Z 5 5 Z 14 
Dramatická tvořivost O-DRT-003/01     2 2 ZK 4 
Dramatické hry O-DRH-003/01 2 2 KZ     4 
Rétorika a hlas.výchova O-RHV-003/01   2 Z    2 
Loutkové divadlo O-LOD-003/01    2 Z   2 
Dějiny hudby a hud. forem O-DHF-003/01      2 ZK 2 
Hudební výchova a harm. O-HAH-003/01   2 KZ    2 
Pěvecké a instrum. praxe O-PIP-003/01     2 2 Z 4 
Hra na hudební nástroj O-HHN-023/01    2 2 KZ  4 
Teorie těl. kultury O-TTK-003/01      1 ZK 1 
Zdrav. a těl. propedeutika O-ZTP-003/01      1 Z 1 
Sportovní hry O-SPH-003/01   2 Z    2 
Moderní formy gymn. O-MFG-003/01 2 2 Z     4 
Sporty vyžadující zvl. klim., prost. 
nebo mat. podmínky 

O-SVP-003/01 
   2 2 KZ  4 

Dějiny umění O-DEU-003/01      2 ZK 2 
Malba O-MAL-003/01     3 KZ  3 
Kresba a grafika O-KRG-003/01    2 KZ   2 
Výtvarné práce v mat. O-VPM-003/01   2 Z    2 
Modelování a výt. konst. O-MVK-003/01      3 Z 3 
Celkový počet týd. hod.  30 30 30 30 28 27 175 

Počet týdenních vyučovacích hodin v období 

           Poznámka: * jsou označeny předměty (moduly), které jsou součástí absolutoria 
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3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPE ČENÍ ŠKOLY 
 

Pedagogičtí pracovníci 
   

Po.     
čís. Příjmení, jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace Délka ped. 
     praxe(roků) 
  1. Leníček Stanislav,Mgr. ředitel školy Učitelství II.cyklu TV 40 
  2. Kusá Olga,Mgr. zást.ředitele Učitelství II.cyklu TV, ČJ 42 
  3. Lišková Hana, RNDr. zást.ředitele Učitelství všeob.vzděl.předmětů M, Ch 31 
  4. Sopoušek Rostislav, Mgr. zást.ředitele Učitelství pro mlád. vyž. zvl.péči Spec. LOG,ETP,PSP 35 
  5. Benešová Aneta, Mgr. učitel UP Olomouc, Filologie-A., Č AJ  5 
  6.  Běťáková Alena, Mgr. učitel Učitelství pro střední školy AJ,HV   9 
  7. Bobková Markéta,Mgr. učitel UP Olomouc BIO,CHE 8 
  8. Doležalová Eva, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu CJ, D 14 
  9. Dvořáková Věra, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu     On, VV 21 
 10. Dušková Kristýna, MgA. učitel DAMU Praha DV   9 
 11. Flídrová Monika, Mgr. učitel Učitelství pro střední školy M, AJ 10 
 12. Fruniová Zuzana, PhDr. učitel Filosofie, ekonomie Filosofie, Etika, ON 26 
 13. Fryaufová Marie, Mgr.  učitel Učitelství I. cyklu AJ, 33 
 14. Gloserová Miluše,Mgr. učitel Učitelství pro střední školy VV 10 
 15. Hadáčková Drahomíra učitel Učitelství II.cyklu ČJ, Děj. 41 
 16. Hadáčková Drahomíra,Mgr učitel  Učitelství pro SŠ Děj.,zákl.spol.věd   1 
 17. Hřebcová Vlasta, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu HV, PED 21 
 18. Horáková Pavla učitel Konzervatoř HV 25 
 19. Jánová Barbora, Bc. učitel Ekonom. služeb a cestovního ruchu AJ 14 
 20. Jašková Jarmila, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu PED, PSY 29 
 21. Junková Petra, Mgr. učitel Učitelství  pro střední školy Bi,, TV 17 
 22.  Kalus Petr,Mgr. učitel UK Pce, učitelství pro ZŠ ANJ  4 
 23. Kicukisová Romana, Mgr. učitel  Učitelství  pro mlád.vyž.zvl.péči spec. ETP, LOG,PSP 35 
 24. Kladivová Lenka, Mgr. učitel Učitelství všeob.vzděl.předmětů Čj, NJ 16 
 25. Klofandová Jitka, Mgr. učitel Učitelství všeob.vzděl.předmětů RJ,VV, historie 27 
 26. Kleiner Ondřej, Mgr. učitel Univerzita HK-Učitelství pro SŠ VT, Hv 10 
 27. Kučerová Šárka, Mgr. učitel Učitelství pro střední školy AJ, HV 14 
 28. Kumpoštová Petra, Mgr. učitel UP Olomouc, spec. ped. andragog. Spec. 17 
 29. Kutal Daniel, DiS. učitel VOŠ – elektro VT 14 
 30. Kraj Štěpán, Mgr. učitel Učitelství  pro střední školy TV, Zákl. spol.věd 13 
 31. Krátká Eva,Mgr. učitel Masarykova Univerzita Brno ANJ, PED 12 
 32. Krčmářová Daniela, Bc. učitel UP Olomouc PED, HV   5 
 33. Kroulíková Dagmar, Mgr. učitel Vychovatelství – VŠ studium PEP 42 
 34. Kotlárová Michaela, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu VV 24 
 35. Lněničková Zuzana učitel Učitelství všeob.vzděl.předmětů M, BV 26 
 36. Macková Jana, PaedDr.  učitel Učitelství všeob.vzděl.předmětů  ČJ, ON, Nj 30 
 37. Motl Milan, Mgr. učitel Učitelství. II. stupeň ZŠ D, Hv 13 
 38. Müller Richard, Mgr. učitel Učitelství  všeob.vzděl.předmětů HV, PED VČ, 24 
 39. Nováková Pavlína,Mgr. učitel Učitelství II.stupeň ZŠ Spec.pedagog. 10 
 40. Novotná Iva, Mgr. učitel Učitelství 5.-12.ročník ČJ, OBN 18 
 41. Pajurková Zlatuše, Mgr. učitel Učitelství II. cyklu PED, ČJ 39 
 42. Pečinka Miloslav,Mgr. učitel Učitelství  všeob. vzděl předmětů TV, Bi 30 
 43. Poláková Jana, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu Bi,  Zem. 14 
 44. Prachařová Hana, Mgr. učitel Psychologie PSY   3 
 45. Radiven Angela, Mgr. učitel ETF UK Praha AJ, 13 
 46. Saqua Pavel, Mgr. učitel Učitelství  všeob. vzděl. předmětů TV, PED 23 
 47. Sodomková Soňa, PhDr. učitel Učitelství  všeob. vzděl. předmětů PSY, RJ 29 
 48. Staňková Vendula, Mgr. učitel Učitelství pro střední školy M, Zem.   4 
 49. Stříteská Renata, Mgr. učitel Učitelství pro střední školy F,Ch   6 
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 50. Stupková-Šiborová  
Andrea, Mgr. 

učitel UP Olomouc PED 0 

 51. Světlíková Markéta, Mgr. učitel AMU Praha Dramatická výchova 39 
 52. Šimková Dagmar, Mgr. učitel Psychologie, doplň. stud. učit. PSY 19 
 53. Šímová Eva, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu ČJ, AJ   8 
 54. Šefrna Matěj Karel, MgA. učitel DAMU Praha loutkoherectví 25 
 55. Škopová Valerie,Mgr. učitel Učitelství pro střední školy AJ, VV 13 
 56. Štěpánová Iva, Mgr. učitel Učitelství II. cyklu PED, PSY 35 
 57. Švecová Jana, Mgr. učitel Učitelství pro střední školy ČJ, HV 18 
 58. Tláskal Milan, Mgr. učitel Učitelství pro střední školy TV, Zem.   3 
 59. Urbánková Dana, Mgr. učitel Učitelství všeob. vzděl. předmětů ČJ, HV 40 
 60. Urbánková Dana, Mgr. učitel Učitelství všeob. vzděl. předmětů M, VT 15 
 61. Vágnerová Milada,Mgr. učitel Učitelství pro ZŠ M 14 
 62. Vargová Markéta,Mgr. učitel Učitelství všeob.vzděl.předmětů ČJ, NJ 15 
 63. Vávra Jan, Mgr. učitel Učitelství pro střední školy ČJ, D   5 
 64. Večeřová Šárka učitel Učitelství pro střední školy VV, Zákl. spol. věd   3 
 65. Vencálková Kateřina,Mgr. učitel Masarykova univerzita Brno PSY   6 
 66. Voltrová Radka,Mgr. učitel Masarykova univerzita Brno RUJ   0 
 67. Vejrosta Vladimír, Mgr. učitel Učitelství pro střední školy D, Základy spol. věd   5 
 68. Pešinová Radomíra, DiS. ved. vych. Vychovatelství  26 
 69. Fafílková  Ivana vychovatel Vychovatelství  29 
 70. Kroka Roman, DiS. vychovatel Vychovatelství    8 
 71. Pečinková Zuzana vychovatel Vychovatelství  34 
 72. Sedláčková Dagmar vychovatel Vychovatelství  33 
 73. Skalníková Monika vychovatel Vychovatelství  17 
 74. Šraitrová Kateřina, DiS. vychovatel Vychovatelství  15 
 75. 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 48 
   2. Jandová Lenka exter.učitel UP Olomouc,spec.pedag. Spec.ped. 2 
   3. Kolářová Ivana, Mgr. exter. učitel Učitelství pro mlád. vyž. zvl.péči  AJ 29 
   4. Límová Magda, Mgr. exter. učitel  Uč.pro mládež vyžadující zvl.péči spec. LOG,ETP,PSP 36 
   5. Pešinová Radomíra, DiS. exter. učitel VOSP a SPgS Litomyšl PEP 28 
   6. Peterová Helena exter.učitel Konzervatoř Duncan centre Pha TAP 1 

 
Provozní pracovníci 

 
Po. Příjmení, jméno, titul Funkce Kvalifikace   Délka praxe 
      
   1. Vetešníková Jaroslava ved.ek. úsek ÚSO  38 
   2. Bednářová Petra sekretářka ÚSO  28 
   3. Hrubanová Monika ref.stud.odd USO  23 
   4. Hubinková Dagmar účet.+ukliz. SO  29 
   5. Kmínková Hana knihovnice ÚSO  41 
   6. Polášková Marie mzd.účetní    ÚSO  19 
   7. Racková Libuše účetní ÚSO  34 
   8. Šafránková Jitka knihovnice ÚSO  44 
   9. Vetešník Josef školník Výuční list  39 
 10. Gazsóová Janina uklizečka Výuční list  39 
 11. Jašková Eva uklizečka Výuční list  38 
 12. Soukupová Marie uklizečka Výuční list  24 
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 13. Jiskrová Marie vrátná Výuční list  50 
 14. Škeříková Stefanie vrátná Základní vzdělání  40 
 15. Urbanová Božena vrátná ÚSO  42 
 16. Čermáková Hana uklizečka Výuční list  26 
 17. Dvořák Jaroslav domovník Výuční list  31 
 18. Hudcová Alena uklizečka Výuční list  44 
 19. Jůzová Marcela uklizečka SO  29 
 20. Kopecká Anna uklizečka Výuční list  41 
 21. Kopecká Jana vrátná Výuční list  40 
 22. Záleská Marie Účetní+ukl USO  17 
 23. Hotová Marie ved.jídelny SO  34 
 24. Borovcová Terezie kuchařka Výuční list  21 
 25. Dubišarová Václava kuchařka Výuční list  33 
 26. Hyžová Dana kuchařka Výuční list  35 
 27. Karlíková Stanislava kuchařka Výuční list  24 
 28. Kracíková Lenka kuchařka Výuční list  22 
 29. Nováková Věra kuchařka Výuční list  24 
 30. Pecháčková Lenka kuch.+ukliz USO  21 
 31. Radimecká Jana kuchařka Výuční list  28 
 32. Šimková Jitka kuchařka Výuční list  36 
 33. Švábová Vlasta kuchařka Výuční list  39 
 34. Vanžurová Jana kuchařka Výuční list  37 
 35. Šimková Jaroslava          výpomoc DM  
 36. Vodehnalová Jaroslava       výpomoc DM 
 37. Vomáčková Marie               výpomoc škola 
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4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ  
 
 a) studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní čtyřleté studium 

� počet přihlášených žáků     201 
� počet přijatých žáků     60 

 b) studijní obor Pedagogické lyceum -  denní čtyřleté studium 
� počet přihlášených žáků     92 
� počet přijatých žáků      30 

 c) studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika      
� počet přihlášených žáků - denní vyšší odborné studium  225 
� počet přijatých studentů     173 

 d) studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika 
� počet přihlášených žáků - dálkové vyšší odborné studium  151 
� počet přijatých studentů     60 
 

 Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek SŠ, VOŠ viz přílohy. 

 

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

 

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

S1.A 30 13 17 - - - 1,633 62,233 0,60 
S1.B 28 9 19 - - - 1,766 46,321 - 
S1.C 32 12 20 - - - 1,806 62,406 - 
S2.A 32 10 22 - - - 1,658 65,375 - 
S2.B 31 10 21 - - - 1,663 58,161 - 
S2.C 30 5 25 - - - 1,790 59,033 - 
S3.A 29 8 21 - - - 1,726 62,655 0,103 
S3.B 27 3 24 - - - 1,921 92,519 0,074 
S3.C 29 6 23 - - - 2,190 97,034 1,172 
S4.A 29 1 28 - - - 2,041 34,207 0,276 
S4.B 33 - 32 1 - - 2,027 41,636 - 
S4.C 33 7 26 - - - 1,192 67,152 0,939 

 
Celkem žáků: 363, průměrný prospěch:1,84 
Legenda V - prospěl s vyznamenáním: 84  
  Průměrná absence na žáka: 62,394 
  P – prospěl 278 
  5 - neprospěl 1   
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Výsledky maturitních zkoušek 2014/2015 
 

Třída Počet  Zhodnocení 
Průměrný 
prospěch 

žáků V P 5 N  
S4.A 29 2 25 2 - 2,43 
S4.B 33 1 31 1 - 2,26 
S4.C 33 7 24 2 - 2,05 

 
Celkem žáků: 95, průměrný prospěch: 2,25 
Legenda:  V - prospěl s vyznamenáním: 10  
  P - prospěl: 80      
  5 - neprospěl: 5 
   
 
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 23 5 18 - 2 1,942 

W1.A 24 1 22 1 1 2,193 

V1.B 22 1 21 - - 2,121 

W1.B 15 2 13 - - 2,160 

V1.C 23 4 16 3 - 1,887 

W1.C 16 1 12 3 1 2,102 

V2.A 24 10 12 2 - 1,621 

W2.A 22 2 16 4 1 1,961 

V2.B 17 14 2 1 1 1,297 

W2.B 19 12 1 6 1 1,337 

V2.C 22 16 6 - - 1,449 

V2.D 23 8 14 1 - 1,696 

W1BX 23 3 19 1 - 2,043 

V3.A 31 3 26 2 - 1,964 

W3.A 28 3 13 12 - 2,036 

V3.B 22 1 21 - - 2,130 

W3.B 25 7 17 1 - 1,836 

V3.C 20 10 10 - - 1,638 

D1.A 21 6 12 3 1 1,778 

D1.B 22 8 14 - 1 1,641 

D2.A 22 10 10 2 1 1,816 

D2.B 25 11 10 4 - 1,468 

D3.A 17 5 11 1 - 1,608 

D3.B 26 16 7 3 - 1,453 

D4.A 20 5 15 - - 1,856 

DD4.A 9 1 8 - - 1,978 

D4.B 19 5 13 1 - 1,957 

DD4.B 15 5 10  - 1,817 
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Celkem žáků: 595, průměrný prospěch: 1,801 

Legenda: V - prospěl s vyznamenáním: 180 
  P - prospěl: 364   
  N - nehodnocen: 51              
  přerušili nebo ukončili studium k 1. 9. - 30. 9. 2015: 10 
 
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  2014/2015 
 

Třída 
Počet  Zhodnocení Průměrný 
žáků V P 4 N prospěch 

V3.A 29 9 19 - 1 1,87 
W3.A 19 2 17 - - 2,05 
V3.B 22 5 16 - 1 2,1 
W3.B 24 9 14 - 1 1,61 
V3.C 20 6 14 - - 1,9 
D4.A 20 10 8 - 2 1,61 

DD4.A 9 2 7 - - 1,96 
D4.B   20 7 10 - 3 1,83 

DD4.B 15 7 8 - - 1,58 
 
Celkem žáků: 178 (114 denní + 64 dálkové stud.), průměrný prospěch: 1,83 
Legenda:  V - prospěl s vyznamenáním: 57  
  P - prospěl: 113 
  4 - neprospěl: 8 
 
 
 
 
Počet žáků školy podle zahajovacího výkazu školního roku 2015/2016 
 
 Počet žáků střední školy  366 
 Počet studentů vyšší odborné školy  - DEN  436 
   - SPZ  189 
    CELKEM 991 
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7. PŘEHLED POČTU ZAJIŠŤOVANÝCH PRAXÍ VE ŠKOLNÍM 
ROCE 2014-2015 

 
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 30+58         ---    30 x 10** ---   ***          30
S2.A,B,C 65+30         ---    65 x 10** ---   ***   65 
S3.A,B,C 29+57 29 x 2 (2skupiny)   86 x 10 ---         86 x 5 230 
S4.A,B,C 64+33         --- 64 x 15, 33 x 10 64 x 10  --- 161 
V, W1.A,B,C 143        ---    143 x 10 --- (0-5dnů)***  143 
V, W2.A,B,C,D 146146 (6 skupin)    146 x 10 146 x 10         86****  524 
V, W3.A,B,C 118         ---      ---   118 x 15*  ---         236
D1.A,B   55 --- 55 --- --- 55 
D2.A,B   50 --- 50 --- --- 50 
D3.A,B   44 --- 44 --- --- 44 
D4.A,B   64 --- 64  --- --- 64  
Celkem        986 204               780  446 172       1602

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

i LYC, v době letních prázdnin je prázdninová praxe na SŠ a VOŠ dobrovolná. 
****Prázdninová praxe pro 2. ročník VOŠ zaměření Předškolní pedagogika je dobrovolná, pro studijní 

zaměření Speciální pedagogika a Pedagogika volného času je povinná. 
 

Ve školním roce 2014-2015 se pro studenty a žáky VOŠP a SPgŠ Litomyšl 
zajišťovalo celkem 1602 praxí. 
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8. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLN Ě PATOLOGICKÝCH JEV Ů 
 

A) Školní řády SŠ, VOŠ i DM obsahují oblast prevence sociálně patologických jevů  
B) Plán primární protidrogové prevence pro školní rok 2014/2015 

  Plán primární protidrogové prevence pro školní rok 2014/2015 byl zpracován 
s praktickým rozdělením podle jednotlivých měsíců. Tento plán zahrnuje způsob zapracování 
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, k zdravému rozvoji osobnosti, k odpovědnosti za své 
jednání. Vzhledem k pozitivním zkušenostem (vzhledem k tomu, 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 pedagogicko-psychologickou poradnou 
• Jmenování 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 tématu 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 
Počátek školního roku byl i tentokrát věnován adaptačnímu semináři, který se tradičně 

realizuje pro první ročníky střední školy. Jeho hlavním cílem je vzájemné poznání žáků školy 
na principu prožitkového sociálního učení, jež přispívá k utváření vzájemných pozitivních 
skupinových vztahů a skupinového klimatu. Hodnocení žáků, ale i pedagogů a vychovatelů 
bylo velmi pozitivní a zcela jasně ukázalo, jak důležité je pořádání adaptačních seminářů 
pro budoucí pozitivní atmosféru mezi žáky, rovněž mezi žáky a pedagogy, především 
z hlediska vzájemné důvěry a adaptace žáků. Ukázalo se, že v případě některých problémů 
jsou žáci více otevřeni a nemají obavy požádat o pomoc pedagogy. Garantem akce 
je výchovná poradkyně pro střední školu.  

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.  
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Podstatným tématem ve školním roce 2014/2015 byly interpersonální vztahy, otevřená 
komunikace. Protože ta je základem kvalitních sociálních vztahů. Zpětnovazebně dobré 
interpersonální vztahy jsou prevencí nežádoucích patologických jevů, včetně závislostí 
a šikany. 

Téma „vztahy“ bylo náplní přednášek, diskuzí se studenty a žáky ale i individuálních 
rozhovorů s mnohými žáky naší školy. Cíleně se rozvoji pozitivních vztahů a komunikaci 
poskytoval prostor v hodinách psychologie, pedagogické praxe, dramatické výchovy, 
výtvarné výchovy, občanské nauky či pedagogiky.  

Velmi úspěšný byl celoroční projekt „Vztahy“ realizovaný v rámci výtvarné výchovy.  
Žáci ztvárňovali vztah člověka k druhému člověku, k přírodě, k hodnotám prostřednictvím 
různých výtvarných technik. Dílčí projekty vyústily ve výstavu prací maturitních ročníků 
na konci školního roku. Výstava byla určena pro studenty naší školy, ale také širší veřejnosti.  

Dalším cíleným projektem realizovaným v rámci dramatické výchovy byl projekt 
„Závislosti“. Opět šlo o celoroční projekt zaměřený na sebepoznání studentů a zároveň 
prevenci závislostního chování.  

Konkrétně byla problematika nežádoucích patologických jevů, včetně závislostí, řešena 
při rodičovských schůzkách. Rodičům byly poskytnuty informace o případném kontaktu 
na instituce, které se touto problematikou zabývají a nabízejí potenciální pomoc.  

Pozitivní 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 2014/2015 vedli žáky 
a studenty naší školy k vzájemné úctě, toleranci 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 empatie žáků školy lze uvést empatický a tolerantní přístup studentů 
ke spolužákům s handicapem, kteří na naší škole studují. Praktickým příkladem byla též 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 
PRACOVNÍK Ů 

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

univerzita Ostrava) 
Dálkové studium při 
zaměstnání – rozšíření 
kvalifikace 
kvalifikační studium 

Mgr. Renata Stříteská – Učitelství matematiky pro střední 
školy, Ostravská univerzita Ostrava 

Dálkové studium při 
zaměstnání – doplnění 
kvalifikace 

Mgr. Angela Radiven – Didaktika anglického jazyka 
Mgr. Angela Radiven – Doplňkové pedagogické studium  

Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků  

Mgr. Monika Flídrová - Erasmus+ - Velká Británie 
Mgr. Marie Fryaufová - Erasmus+ - Velká Británie 

Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků z 
ESF 

S. Leníček, Mgr. O. Kusá + členové autorských týmů – 
Projekty UNIV II, III 
Zlepšování sociálního klimatu ve školách – účast 15 pedagogů 
 

Prázdninové kurzy RNDr. Hana Lišková – Exod Pythagoras, Slovensko 
 

Pravidelná nabídka odbor. 
školení během škol. roku 

Dle nabídky pedagogických center, profesních asociací, 
neziskových organizací atd. (školský management, 
prohlubování odborných a metodických 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: 
RNDr. H. Lišková, Mgr. R. Sopoušek, PhDr. S. Sodomková, 
PhDr. Z. Fruniová, I. Štěpánová, Mgr. J. Jašková, Mgr. D. 
Šimková, Mgr. D. Kroulíková. 
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10. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY 
NA VEŘEJNOSTI 

 
A) HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014-2015 
 

Vyšší odborná škola 

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., kterou se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících. Na realizaci akreditovaného programu se podílelo vedení školy (Stanislav 
Leníček, Olga Kusá, Rostislav Sopoušek). 

Vzdělávací program s modulovou strukturou se realizuje od 1. 9. 2013 a jeho platnost 
končí v červnu 2019 (Školský zákon a jeho novely). Povolenou kapacitu 650 studentů 
pro VOŠ od MŠMT ČR nesmíme překročit.  Velký zájem o studium (nad stanovenou 
kapacitu) je důkazem správně koncipovaného studijního programu. V historii VOŠP 
(od r. 1996) je to již čtvrtá úspěšná akreditace. 

Střední škola a realizace ŠVP 

Obor Pedagogika volného času je nyní nahrazen příbuzným oborem Předškolní 
a mimoškolní pedagogika (ŠVP – Předškolní pedagogika a vychovatelství). Vyučující střední 
školy se spolu s vedením školy (Stanislav Leníček, Hana Lišková) podíleli na vyhodnocení 
zkušeností z realizace školních vzdělávacích programů Předškolní pedagogika 
a vychovatelství a Pedagogické lyceum. Ze závěrů předmětových komisí vyplývá, 
že dokumenty jsou zpracovány podle požadavků. 

V zájmu rozšíření vzdělávací nabídky (mimo ŠVP) pro žáky střední školy byly 
tradičně realizovány nepovinné předměty (např. německý jazyk) a zájmové kroužky 
(gymnastika, fitness cvičení, sálová kopaná, sborový zpěv). 
 
B) VEDENÍ ŠKOLY SE VE SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI INSTITUCEMI  

PODÍLELO NA ORGANIZOVÁNÍ VÝZNAMNÝCH AKCÍ: 
 

Matematika je plná objevování, a to v každém věku. Stačí sledovat akce, které škola 
během posledních 20 let realizovala. Učitelé matematiky z České republiky se pravidelně 
setkávali na konferenci „Jak učit matematice žáky ve věku 10 – 16 let“. Tu ve spolupráci 
s naší školou ve dvouletých cyklech organizuje Spol. učitelů matematiky Jednoty českých 
matematiků a fyziků. Akce získala během posledních desetiletí takovou prestiž, že se letos 
mohl pro stovku učitelek mateřských škol z celé republiky uskutečnit rozsáhlý vzdělávací 
seminář „Manipulativní činnosti jako prostředek pro rozvoj předmatematických představ dětí 
předškolního věku“. V průběhu čtyř víkendů proběhla řada praktických workshopů 
a přednášek, na kterých se významně podílely lektorky naší školy (Lišková, Sodomková, 
Kroulíková) a lektoři z vysokých škol pedagogických (UHK Hradec Králové, MU Brno, UK 
Praha). 

Autorský kolektiv vytvořil zdařilou publikaci „Rozvoj předmatematických představ dětí 
předškolního věku”, kterou společně se dvěma DVD nahrávkami najdete 
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na www.vospspgs.cz v hlavním menu v odkazu „Manipulativní činnosti”. I vám mohou být 
tyto didaktické materiály a v praxi užitečné. 
 Vedení školy ve spolupráci s předmětovými komisemi, a to především komise 
pedagogiky a psychologie a komise 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). 
 
C) SOUTĚŽE, FESTIVALY – VÝZNAMNÁ UMÍST ĚNÍ 

Německý jazyk 

1. Celostátní jazykové soutěži v německém jazyce 
– 1. místo Julián Ondrůšek v kategorii III.B 

2. Účast v Landesverbund Finale (krajské finále) v debatní soutěži v německém jazyce 
Jugend Debattiert International v Brně Smíšené družstvo SŠ a VOŠ  
(Claudia Matysková, Karoline Marksová, Kristýna Dobešová) 

Středoškolská odborná činnost 2014 – 2015 

1. 1. místo krajské kolo, 7. místo celostátní přehlídka 
Julián Ondrůšek: „Bilingvismus a multilingvismus“ (J. Macková) 

2. 2. místo krajské kolo, 13. místo celostátní přehlídka 
Daniela Hejzlarová: „Učitel, žák a třídní klima“ (S. Sodomková) 

3. 1. místo krajské kolo, 15. místo celostátní přehlídka 
Lenka Machová: „Život a tvorba Bohdana Kopeckého“ 

4. 3. místo krajské kolo 
Karolína Kolaříková: „Péče o terminálně nemocné“ 

Tělesná výchova 

1. Pohár Corny – postup do krajského kola 
2. Stolní tenis – postup do krajského kola (3. místo) 
3. Plavání měst (36 plavců z naší školy) 

 

Přírodní vědy 

Komise zorganizovala několik soutěží: 
1. Přírodovědný klokan 2014 - kategorie „Junior“:  

koordinátorkou přírodovědné soutěže na naší škole, okresu Svitavy 
a Pardubického kraje byla R. Stříteská, soutěže se účastnily 1. roč. obou 
studijních oborů. 

2.  Celostátní matematická soutěž SOŠ a SOU organizovaná JČMF: 
probíhá ve 20 soutěžních střediscích, přičemž jedním ze středisek 
je již tradičně naše škola, garantem je H. Lišková 

3.  Matýsek: 
letos proběhl 19. ročník korespondenčního matematického semináře pro žáky 
4. a 5. tříd (odborný garant: H. Lišková), počet soutěžících 120. 
Při závěrečném semináři asistovali studenti VOŠ. 
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Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy v Litomyšli 

Mezi pěveckými soubory je  Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl 
oním „slavíkem s černým peřím“. Své místo na výsluní si však získával postupně, 
a to na základě píle a nadání zpěváků i hudební invence sbormistrů.  

Sbor vznikl v padesátých letech minulého století jako čistě dívčí a již tehdy se řadil 
mezi kvalitní pěvecká sdružení v regionu. V současnosti funguje, a to již přes deset let, jako 
sbor smíšený. Seskupením prošly stovky zpěváků. Právě častá obměna složení KOSu, která 
je u školního sboru pochopitelná, činí dosažené úspěchy o to více obdivuhodnými. 
„Nyní je KOS vyspělým sborem s nádherným zvukem, velmi náročným repertoárem a členy, 
kteří jsou dychtiví se učit,“ říká na adresu Kosáků hudební odbornice z uměleckého institutu 
v holandském Groningenu a německém Emdenu Nanny ter Wiel a dodává: „Když dnes 
posloucháte KOS, vnímáte tvůrčí nápaditost, muzikálnost, nadšení, obrovskou energii 
a radost.“  

Netřeba dodávat, že tím, co sboru dodává glanc a příslovečné umělecké a pěvecké 
„glamour“, je osobnost dirigenta. Stávající sbormistr Milan Motl je uznávaným hudebním 
odborníkem s nevyčerpatelnou hudební invencí. Ke členům sboru má vřelý vztah a jejich 
vzájemné porozumění, které vyzařuje z každého vystoupení, je právě tím momentem, který 
činí návštěvu jakéhokoliv jejich koncertu nezapomenutelným zážitkem. Svědčí o tom ostatně 
i dosažené úspěchy na domácích i mezinárodních festivalech a soutěžích (celá řada ocenění, 
vítězství a zvláštních cen poroty) a mnohá vystoupení na prestižních akcích, často 
uskutečněných i v zahraničí. Jejich kompletní výčet by se již v současnosti podobal spíše 
nezáživné statistické ročence, proto alespoň namátkou jmenujme například účinkování 
v rámci mezinárodních festivalů jako Smetanova Litomyšl (v r. 2010, 2013, 2015 – více 
o vystoupení na Smetanově Litomyšli viz Příloha č. 5 - Dokumentace dalších akcí činnosti 
sboru KOS na straně 119), Mladá Praha (2014), mimořádné koncerty k Roku české hudby 
(2014), koncert pro UNICEF ve Valdštejnském paláci Senátu Parlamentu ČR (2013), 
vystoupení v pařízské Invalidovně pod záštitou velvyslankyně ČR (2012), hudební projekty – 
nastudování rockového oratoria Eversmiling liberty, Celebration Jazz Mass či muzikálu Jesus 
Christ Superstar.  

 

    
 
Své příznivce si KOS, jeho komorní seskupení KOKOS a sólisté sboru získali 

i na Slovensku, ve Francii, Nizozemí, Německu, Belgii, Švýcarsku. O tom, jak líbezně pějí 
mladí Kosáci z Litomyšle, se měli možnost před sedmi roky přesvědčit až za „velkou louží“ 
na Univerzitě v Calgary v Kanadě. Na kontě má sbor i pět profilových CD. A to je skutečně 
pouhý letmý náhled do úspěchů a aktivit.  

Renomé si sbor získal, takže již zbývá pouhá „maličkost“ – udržet si to, neusnout 
na vavřínech, neustrnout a především nezapomínat na to podstatné – dávat do zpěvu své 
srdce.                                                          
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Asi největším úspěchem sboru ve školním roce 2014/2015 bylo: zlaté pásmo pro KOS 
z Budapešti: Na přelomu března a dubna se Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy 
Litomyšl zúčastnil 15. ročníku Mezinárodní sborové soutěže a festivalu v Budapešti. Zde 
změřil v kategorii mládežnických sborů své hudební a pěvecké umění s konkurenty z Norska, 
Švédska, USA, Izraele, Indonésie i s domácího Maďarska. Konkurence to byla skutečně 
těžkého kalibru.  

„Ze soutěžních skladeb upoutalo zejména provedení maďarské taneční písně Dana-
dana Lajose Bárdose a provedení dvou českých písní ve folklórním aranžmá od Jana Vičara,“ 
konstatuje sbormistr Milan Motl. Mezinárodní porotu zaujala především dramaturgie 
soutěžních vystoupení, výraz a vyrovnaný zvuk. Zlaté pásmo, cena, kterou KOS z Budapešti 
přivezl jako svoji vítěznou trofej, tak bude mít zcela určitě čestné místo vedle řady dalších 
ocenění a uznání, které se sboru v posledních letech podařilo získat. Festivalu v maďarské 
Budapešti se zúčastnilo celkem 50 sborů z 16 zemí světa. Tvrzení, že mladí zpěváci 
z pedagogické školy v Litomyšli si vydobyli své místo na výsluní těch nejlepších 
mládežnických sborů z celého světa, není tedy neopodstatněné: není to tvrzení, je to fakt. 
 
D) ZPRÁVY O HODNOCENÍ PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ  
     
 Aktivity komisí vycházely z celoročního plánu komisí a přizpůsobovaly se aktuálním 
potřebám.                                

Hodnotící zpráva komise českého jazyka a společenských věd 

Český jazyk a literatura 
 

V září 2014 organizovala naše komise ve spolupráci s komisí dramatické výchovy 
školní kolo POEMY. Vybraní žáci úspěšně reprezentovali školu na celostátní přehlídce 
pedagogických škol v Berouně.   

Komise nadále spolupracuje s Městskou knihovnou v Litomyšli. Členové 
komise se pravidelně účastní Setkání zástupců škol s pracovníky knihovny. Vyučující 
se tak podíleli na celostátní akci Týden knihoven – studenti VOŠP 1. ročníků se zapojili 
do akce Nonstop čtení. S žáky 1. ročníků SPgŠ pravidelně navštěvujeme knihovnu, kde jsou 
seznámeni s chodem knihovny a kde mohou získat mnoho informací, které využijí ve svém 
studiu. Pro žáky druhých ročníků SPgŠ ředitelka knihovny připravila literárně-historické 
procházky Litomyšlí (září 2014). Vybraní žáci SPgŠ připravili pro děti prvních tříd ZŠ 
z Litomyšlska „Pasování prvňáčků na čtenáře“ (25. 5. - 27. 5. 2015).  

Hlavní náplní komise byla příprava na maturitní zkoušku. Vyučující zpracovávali 
pracovní listy pro společnou část maturity z českého jazyka a literatury. Jan Vávra nahrál 
na čtečky, které jsou k dispozici vyučujícím CJL i žákům, didaktické testy a rovněž ukázky 
z děl světové i české kultury. 

V květnu 2015 se uskutečnila exkurze pro 3. ročníky SpgŠ do Muzea Karla Čapka 
ve Strži. 

Vyučující českého jazyka a literatury se také podíleli na přípravě almanachu 
k 110. výročí školy. 

Vybraní žáci SPgŠ se též zúčastnili Okresního kola olympiády z českého jazyka.  
 
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 
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UNESCO. Pro školní rok 2014-2015 to bylo téma Světlo. 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. Komise přírodních věd také pro žáky připravila 
zajímavé pokusy a prezentace. 

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 – Z deníku Ivany K. (výpověď o sametové 
revoluci). Součástí projekce byla i následná diskuse, tentokrát s přímými účastníky 
listopadových událostí roku 1989.  

Nadále pokračuje naše spolupráce s pořadateli Festivalu dokumentárních filmů Jeden 
svět na školách.  Naplánované projekce se zúčastnili žáci třetích ročníků SPgŠ. Mgr. Štěpán 
Kraj dále zorganizoval instalaci výstavy na téma „Kam si Bůh chodí pro sůl“ 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. 
Vyučující OBN následně v návaznosti na výstavu s žáky 1. roč. SpgŠ vytvořili několik 
zdařilých prezentací podporujících humanitární a charitativní činnost.  

Pro žáky SpgŠ jsme zorganizovali několik exkurzí, např. do památníku na Vítkově, 
do ateliérů Barrandov nebo do Muzea pravěku ve Všestarech. 

Již tradičně vyučující navštěvují se svými žáky Městský úřad v Litomyšli, seznamují 
se s jeho činností a náplní jednotlivých odborů.  

Vyučující M. Šefrna, J. Vávra a Z. Fruniová se významnou měrou podílejí 
na propagaci školy (ČASOPROSTOR, LILIE). 

Zpráva o činnosti předmětové komise cizích jazyků ve školním roce 2014 -
2015 

Ve školním roce 2014-2015 se změnilo personální obsazení kabinetu CJ. K výuce 
angličtiny za kolegyně na mateřské dovolené nastoupili Mgr. Petr Kalus (ANJ) a Mgr. Valerie 
Škopová ( ANJ-VV).  

Pro výuku angličtiny na SŠ jsme používali osvědčené učebnice Maturita Solutions, 
na VOŠ učebnici English File. Další výukové materiály jsme získávali z metodických listů 
pro učitele, které nabízí časopis Bridge jako přílohu nebo na svých webových stránkách. 
Dalšími zdroji byly internet, odborná literatura, časopisy Gate a Friendship (ANJ) 
a Freundschaft (NEJ). Učitelé CJ využívali i metodické materiály, které byly vytvořeny 
v loňském roce v programu Individualizace výuky za podpory EU. 

Výuka ve všech ročnících SŠ se soustředila na maturitní přípravu žáků. Žáci si mohli 
několikrát nanečisto vyzkoušet psaní didaktického testu, v hodinách i při domácí přípravě 
trénovali psaní esejí. Zvýšenou pomoc jsme věnovali žákům se specifickými poruchami 
učení. 

Výuka na VOŠ se zaměřovala na přípravu k absolutoriu, zvláště procvičování řečového 
projevu u studentů posledních ročníků. Studenti měli možnost individuálních konzultací 
s vyučujícími. Několik studentů psalo absolventskou práci na téma metodika seznamování 
s cizím jazykem u malých dětí. 

V průběhu školního roku se uskutečnily dvě besedy. Žák S4.C Petr Vencl zopakoval pro 
tři první ročníky svoji prezentaci o studiu na japonské střední škole. Další beseda proběhla 
v květnu 2015. MUDr. Katarína Molnárová popsala svoji náročnou práci ve Rwandě, kde 
pracuje jako vedoucí lékařka kliniky. Obě přednášky a následné besedy proběhly v angličtině. 
Žákům se velmi líbily a potvrdily nezbytnost jazykové výbavy v dnešním světě. 

V lednu  2015 proběhla školní kola konverzačních soutěží v cizím jazyce. Nejúspěšnější 
byl Julian Ondrůšek (S3.B), který postoupil do okresního a krajského kola olympiády 
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v anglickém jazyce. V německém jazyce (kategorie 3B) porazil všechny zúčastněné a zvítězil 
v celorepublikovém finále 20. dubna 2015. 

Čtyřčlenný tým VOŠP a SPgŠ (2 debatující + 2 náhradníci) se zúčastnil finále 
(Schulverbandfinale) mezinárodní soutěže „Jugend debattiert“ v Brně. Naši studenti byli 
jedinými zástupci z východních Čech. Všem patří pochvala za výbornou znalost německého 
jazyka a schopnost obhájit svá stanoviska před německou jury.  

 Jana Macková vedla práci Juliana Ondrůška v rámci SOČ s tématem „Bilingvismus 
a multilingvismus“. Tato práce se umístila v okresním a krajském kole na 1. místě, 
v celorepublikovém finále na sedmém místě. 

Jana Macková pokračovala také ve spolupráci s partnerskou školou z Barnimu 
v Německu. V září 2014 strávila dvacetičlenná skupina studentů VOŠP a SPgŠ týden 
ve Wandlitz. Společně se svými německými kolegy připravili vzdělávací program pro žáky 
místní základní školy. Ve dnech 23. 11. – 29. 11. 2014 přijela dvacetičlenná skupina 
německých studentů na reciproční pobyt do Litomyšle. Viz zpráva na webu školy. 

Za podpory partnerské školy a organizace Tandem Plzeň vykonaly v listopadu 2014 
studentky 4. ročníku SPgŠ Adéla Bencová a Michaela Koukolová třítýdenní odbornou praxi 
v německé mateřské škole v Oranienburgu. Aktivity jsou popsány na webových stránkách 
školy. 

Kabinet CJ spolupracoval s učiteli hudební a dramatické výchovy. Alena Běťáková 
doprovázela sbor KOS na koncertních turné. V průběhu roku pomáhala Milanu Motlovi 
s vyřizováním korespondence. Zajišťovala klavírní doprovod a překlady z angličtiny. 

Marie Fryaufová koordinovala projekt „Odysea“, který prakticky provedla se žákyněmi 
S3.A Kristýna Dušková. Do tohoto mezinárodního projektu se zapojilo celkem 23 evropských 
škol, které ztvárnily známý antický epos. Natáčení scén a technickou podporu zajistil 
O. Kleiner. 

 

    
 

Tento rok byla naše škola úspěšná i v projektu Erasmus+. Získali jsme 2 granty. První 
na metodický kurz angličtiny pro učitele jazyků, který proběhl v srpnu tohoto roku 
(koordinátor M. Flídrová). Druhý grant umožní vykonání souvislé pedagogické praxe deseti 
studentům vyšší odborné školy. Studenti budou pracovat v předškolních zařízeních ve městě 
Portsmouth v Británii na jaře roku 2016 (koordinátor M. Fryaufová). 

Zpráva předmětové komise pedagogiky a psychologie za školní rok 2014 - 
2015) 

Vyučující speciální pedagogiky R. Sopoušek, R. Kicukisová a P. Nováková inovovali 
vzdělávací program „Základy speciální pedagogiky pro speciální pedagogy“, který byl 
schválen akreditační komisí a ve školním roce 2015/2016 bude realizován. 

Po loňském pilotním ověřování proběhl i v tomto školním roce - pod vedením 
V. Hřebcové a ve spolupráci s J. Švecovou /PK HV/ - rekvalifikační program „Chůva pro děti 
do zahájení povinné školní docházky“, jejž úspěšně absolvovalo 24 uchazeček. 
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Žákyně SPgŠ se výborně a velmi aktivně zapojili do SOČ. /garant SOČ a organizátor 
školního kola S. Sodomková/. Žákyně S4.C Karolína Kolaříková se s prací na téma „Péče 
o terminálně nemocné“ umístila na 3. místě v krajském kole a žákyně S3.A Daniela 
Hejzlarová s prací „Učitel, žák a třídní klima“ z 2. místa v krajském kole postoupila 
do celostátního kola, kde se umístila na místě 13. Obě práce byly vedeny S. Sodomkovou. 

Pro 1. ročníky střední školy byl připraven a zrealizován adaptační kurz / garant 
S. Sodomková/. 

J. Jašková zajišťovala asistenci studentů V,W2.A na 1. základní škole Litomyšl. Rovněž 
s těmito studenty zorganizovala charitativní sbírku pro Základní školu speciální Litomyšl 
a v září a v prosinci 2014 „Srdíčkový týden“. R. Kicukisová byla garantem sbírky „Bílá 
pastelka“ a P. Nováková sbírky „Světluška“. 

Vyučující speciální pedagogiky P. Nováková pro studijní skupinu V1.A zajistila 
2 besedy, jednak s dívkou s roztroušenou sklerózou a dále s dívkou s Aspergerovým 
syndromem. D. Šimková přednášela v nemocnici Svitavy pro klienty psychiatrického 
oddělení na téma „Poruchy příjmu potravy“ a na Domově mládeže VOŠP a SPgŠ pro žáky 
S1.B na téma „Drogy“. 

V rámci příprav 110. výročí naší školy jsme se podílely na přípravě Almanachu. 
Byla organizována výroba logopedických a didaktických pomůcek pro akci „Jarmark 

bez hranic“ a pro mateřské školy a Miniškolku v Litomyšli /R. Kicukisová/. 
P. Nováková se podílela na organizaci oslav Dne dětí „Šmoulí branný den“. 
V průběhu školního roku probíhaly konzultační schůzky např. s dálkově studujícími, 

dále mentoring nových vyučujících. 
V rámci výuky pedagogiky a ve spolupráci s komisí PEP byla uskutečněna řada exkurzí 

v předškolních, školních a dalších zařízeních, jako jsou např. Dětské centrum Svitavy, 
Rodinné centrum Litomyšl. 

Zpráva předmětové komise přírodních věd v roce 2014/2015 

Komise přírodních věd ve školním roce 2014/15 uspořádala školní kolo Přírodovědného 
klokana a Logickou olympiádu. Obě akce zaštiťovala Renata Stříteská, která 
je též koordinátorkou pro okres Svitavy. 

Ondřej Kleiner pořádal exkurzi do Velkých Losin, kde si žáci prohlédli výrobnu ručního 
papíru a zámek. 

 

    
 
Na naší škole proběhlo celostátní kolo matematické soutěže středních odborných škol. 
Hana Lišková se podílela na celostátním semináři pro učitelky mateřských škol 

Manipulativní dovednosti v předmatematických představách, natočila také video pro server 
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YouTube na stejné téma, které je orientováno na pedagogy, rodiče i veřejnost. Spolu 
s Ondřejem Kleinerem natočili dvě DVD pro MŠ a ZŠ, která informují o manipulačních 
činnostech v matematice. 

Celý školní rok probíhal korespondenční seminář Matýsek, který v červnu vyvrcholil 
Matýskovým odpolednem pro nejlepší účastníky.    

Dramatická výchova ve školním roce 2014/2015 

V září probíhala průběžně příprava žáků na recitaci, četbu a improvizaci pro školní kolo 
Poemy 2014, které se uskutečnilo 30. 9. 2014. Vybrány byly tři žákyně (Gabriela Schubertová 
– recitace, Anna Veisová – četba, Petra Zavoralová – improvizace). 

12. – 14. 9. 2014 se uskutečnil Dramatický víkend v Mladočově se 4. ročníky tříd 
S4.A+B specializace DVV. V Mladočově je vždy prostor pro takové typy her, jako jsou 
prožitkové a komunikační hry, outdoorové a celoplošné dramatické hry. Samozřejmě 
s nezbytným teoretickým zázemím. 

Ve dnech 18. – 21. 9. 2014, 2. – 5. 10. 2014, 7. – 10. 5. 2015 a 14. – 17. 5. 2015 
proběhly čtyři běhy blokové výuky dramatické výchovy v Mladočově. 

Mladočov nám zněl v uších ještě i v říjnu, a to díky uskutečnění dalšího výukového 
víkendu pro pedagogy – 10. – 12. 10. 2014. Tématy, kterými jsme se zabývali tentokrát, byly 
„Syndrom vyhoření“ a „Vztah učitele a žáka“. Tento workshop navazoval na projekt 
„šablony“ a byl reakcí na zájem učitelů v této činnosti pokračovat. 

Každý listopad začíná Přehlídkou v přednesu, četbě a improvizaci s příběhem 
(= Poéma). Tentokrát byla pořadatelskou školou OA, SPgŠ a JŠ Beroun, soutěž proběhla 3. – 
6. 11. 2014. Ocenění za inspirativní vystoupení získaly všechny tři žákyně. 

V průběhu listopadu jsme započali s konkrétními návrhy a prací na školním časopise 
s názvem „Časoprostor“. Uzavírka prvního čísla časopisu byla 9. 1. 2015. 

V průběhu prosince 2014 a částečně pak také v lednu a začátkem února 2015 pracovala 
Kristýna Dušková společně s Marií Fryaufovou s 3. ročníkem SŠ specializace DVV 
na projektu, jehož tématem i názvem byl epos Odysseus. Nazkoušení a natáčení dvou scén 
bylo připravováno a realizováno během hodin dramatické výchovy. Klasické činoherní 
provedení jsme doplnili stínohrou, která nám pomohla trikově nasimulovat proměnu Fajácké 
lodi ve skálu (příběhově v důsledku Poseidonovy pomsty a žárlivosti). K natočeným záběrům 
se přidávaly anglické titulky a hudební podklad. 

 
Od ledna 2015 se Kristýna Dušková zaměřila na přípravu divadelní inscenace 

s předběžným názvem „Kavárna času“, která byla závěrečnou maturitní prací specializace 
DVV pro rok 2015/2016. 

Dále se Kristýna Dušková věnovala výběru námětu, přípravě a zkoušení divadelní 
inscenace pro MŠ k 110. výročí školy, které proběhne 2. 10. 2015. Pohádkovou inscenaci 
zkoušíme s třídou V1.B v hodinách DRV. 

4. 3. 2015 se v hlavní budově Základní umělecké školy Litomyšl uskutečnilo oblastní 
kolo soutěže Přehlídka dětských recitátorů.  Na tuto akci jsou vybírány studentky 
jak na vedení her a cvičení pro rozmluvení, tak i do poroty, mohou zde získat zkušenosti 
z hlasové a přednesové umělecké oblasti. 

V domově mládeže proběhlo ve dnech 22. – 24. 6. 2015 třídenní setkání studentů 
specializace DV s virtuální hrou. 

Divadelní seminář: 
V letošním roce pracoval dramatický soubor s názvem IMPROINTRO. Připravuje 

inscenaci hry Havrane z kamene Tomáše Pěkného. Skupina studentů střední školy se scházela 
v Domově mládeže každou středu, pracovala zatím zejména formou improvizací. Studenti 
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připravili improvizované divadelní vystoupení s vánoční tematikou, které se uskutečnilo 10. 
a 17. 12. 2014 v Domově mládeže. 

Symposion Praha: 
V termínu 15. 11. – 17. 11. se skupina studentů a učitelů účastnila rétorické akce 

na Gymnáziu Jana Keplera s tématem Plevel. Studenti Rétoriky absolvovali mnoho 
přednášek, které analyzovali v rámci výuky, formou referátu informovali další studenty. Cestu 
i účastnický poplatek si každý hradil sám. Skupina učitelů se seznámila s novými formami 
práce a utužovala kolektiv. 

Divadelní soubor Doveda Sloupnice zahrál zdarma jako dar škole v Domově mládeže 
11. 12. 2014 v 19.00 v sále jídelny divadelní představení, které bylo oceněno na celostátní 
přehlídce venkovských divadel ve Vysokém nad Jizerou. (M. Světlíková) 

Studenti dramatické výchovy navštívili představení divadla Trám ve Svitavách.  
Markéta Světlíková se studentkami VOŠ připravila na Majáles soutěžní hru 

pro studenty všech litomyšlských škol s názvem Kalokagathia. Hra se setkala s příznivým 
ohlasem všech zúčastněných a byl projeven zájem o její pravidelné opakování. 

Dále studenti pod vedením Markéty Světlíkové připravili na závěr školního roku 
několik veřejných představení: 

Studentky VOŠ nazkoušely hru O líných strašidlech, kterou realizovaly i ve školkách. 
Při přípravě inscenace proběhla spolupráce s učiteli hudební výchovy. 

Dále studenti připravili představení Makaróny 3x jinak. Autorem předlohy byl Miloš 
Macourek. Jednalo se o tři verze jednoho textu - video, loutková verze a činoherní verze. 

 Jakub, Barborka a Kateřinka bylo představení tří povídek Miloše Macourka a hráli 
ho žáci třídy S1.A. 

Pásmo pěti divadelních pokusů Cecil Brum a jeho dům, Kouzelný cylindr, Maják, Dvě 
řeky, Kryštof v mixeru hráli žáci tříd S2.B a S2.C v kinosále a zahradě Domu mládeže. 
Všechna tato vystoupení byla určena i širší veřejnosti. 

Dagmar Kroulíková v rámci své výuky realizovala výrobu pomůcek pro oslavu 
padesátého výročí MŠ Vertex.  

Spolu s Matějem Šefrnou připravila a realizovala Dožínky a Velikonoce 
na pardubickém zámku. Tyto akce zároveň sloužily coby prezentace naší školy v kraji. 

Dále Dagmar Kroulíková realizovala pečení cukroví pro Matýska v rámci Majálesu 
a jeho prodej v Klášterních zahradách. 

 
V prostorách školy a na dvoře jsme zorganizovali „Vánoční výlov kaprů“. V rámci této 

akce probíhaly dílny a hry určené mateřským školám, školním družinám a veřejnosti. Součástí 
této akce bylo pečení štrůdlu, zdobení perníku, výroba vánočních vloček a podobně. Tuto akci 
navštívilo přes 500 dětí. 

V rámci seminářů „Rozvoj matematických představ“ pro učitelky MŠ z celé republiky 
se uskutečnily dvě výstavy didaktických hraček a pomůcek, které vyrobili studenti a žáci naší 
školy v rámci RPD a MPR.  

Výrobky vyrobené při MPR a RPD byly, jako každý rok, předány organizaci 
Nedoklubko (dárky pro matky nedonošených dětí) do nemocnic Pardubice, Chrudim, Praha.  

Studenty VOŠ byl připraven a realizován celodenní dramatický projekt pro střední 
školu s názvem „Černá hora“. Vznikla tím možnost realizace a reflexe prací studentů vyšší 
školy v rámci spolupráce se střední školou. 

Na tuto akci navázal další, tentokrát dvoudenní projekt studentů VOŠ, zaměřený 
na studenty střední školy – „Hry v Mladočově“. Je velmi pozitivní, když studenti mohou 
své projekty realizovat „naostro“ a ne je pouze teoreticky vymýšlet a sestavovat!  
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Hodnocení činnosti Předmětové komise hudební výchovy za školní rok 
2014/2015  

Činnost PK HV byla stejně jako každý rok bohatá a z hlediska práce pedagogů náročná. 
V  následujícím přehledu jsou uvedeny nejvýraznější akce, na kterých se předmětová komise 
HV společně podílela. Vedle tohoto také komise pravidelně konzultuje aktuální problémy 
z hudební didaktiky, učebních plánů, doplňování pomůcek, literatury atp.  

V září proběhla práce na nových tematických plánech vyučujících, na základě platného 
(nového) ŠVP.  

 

    
 

3. 9. 2013 byla uskutečněna hudební exkurze pro hudebně zaměřené žáky tříd S4.A 
a S4.B. Její náplní byla návštěva Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Cílem bylo přiblížení 
významné hudební osobnosti Bohuslava Martinů a jeho vztahu k rodné Poličce a kraji, kde 
vyrůstal. (R. Müller) 

19. 9. 2014 navštívili žáci naší školy v rámci festivalu Mladá Smetanova Litomyšl 
koncert hudebníka a pedagoga Jiřího Stivína, věnovaný flétně (všem jejím druhům) a jejímu 
proměňování v hudebních dějinách. 

30. 9. 2014 proběhla první hudební dílna pod vedením Prof. PhDr. E. Jenčkové, CSc. 
z královehradecké pedagogické fakulty, dílna byla určená žákům naší školy i učitelkám MŠ 
a téma měla: Hudební výlet do ZOO. (V. Hřebcová) 

Organizačně se členové PK HV podíleli na zajištění Vánočního koncertu školního sboru 
KOS ve Smetanově domě 15. 12. 2014. Koncert proběhl dvakrát, dopoledne (v 11 h) pro žáky 
a večer (v 18 h) pro litomyšlskou veřejnost a pozvané hosty. Ohlasy na koncert byly jako 
tradičně velmi vřelé a pozitivní. 

V prosinci kabinet HV zorganizoval předvánoční zájezd do Národního divadla v Brně 
na operní představení „Turandot“ italského skladatele G.Pucciniho. (Mgr.R.Müller, 
Mgr.J.Švecová) 

V lednu (27. 1., 28. 1.) proběhly další dvě metodické dílny prof. Jenčkové. Tentokrát to 
bylo na témata: Zpíváme jaru a maminkám, Řemesla a povolání s hudbou. Organizačně 
přípravu a průběh těchto dílen zajišťují především Vlasta Hřebcová a Milan Motl. 

17. 4. 2015 spolupracovala komise HV na organizaci společného koncetu KOSu, 
pěveckého sboru Lilium při ZUŠ B. Smetany v Litomyšli a francouzského mládežnického 
orchestru OLDA v piaristickém chrámu v Litomyšli. 

V dubnu a květnu proběhla čtyři velmi úspěšná představení miniopery: O dvanácti 
měsíčkách. Nastudování se studenty naší školy připravila Daniela Krčmářová, která se ujala i 
režie. Představení se hrálo v rámci letošního litomyšlského majálesu, na DM naší školy a pro 
děti MŠ v rámci výtvarnických workshopů. Reakce dětí i veřejnosti na představení byly velmi 
pozitivní a svědčí o všestranném talentu našich studentů. 
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V květnu se práce předmětové komise HV zaměřila především na přípravu hudebně 
profilovaných studentů k praktické a ústní maturitě z HV. S časovým odstupem je možné 
průběh a úroveň letošních maturantů z HV hodnotit pozitivně a úspěšně. 

V průběhu celého školního roku se vyučující HV podíleli na přípravě, tvorbě a realizaci 
hudebních programů, projektů pro mateřské školy a školní družiny v rámci výuky hudebních 
metodik žáků střední školy a vyšší odborné školy. (především V. Hřebcová) 

Již tradiční je v červnu příprava a organizace slavnostních vyřazení absolventů školy, 
která je taktéž v kompetenci PK HV. (V. Hřebcová + J. Švecová, R. Müller, D. Urbánková) 

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. 
(M. Motl, D. Krčmářová) 

Zpráva o činnosti předmětové komise tělesné výchovy za školní rok 
2014/2015 

Učitelé tělesné výchovy se jako každý rok podíleli na organizaci tělovýchovných kurzů. 
Konkrétně se jednalo o dva podzimní turistické kurzy ve Vranicích a jeden v Peci 
pod Sněžkou. V zimě následovalo šest lyžařských kurzů. V prvním pololetí také probíhal 
průběžný plavecký kurz pro žáky SŠ (obor PMP) a studenty VOŠ a následně v únoru a březnu 
proběhl blokový plavecký kurz pro další obory VOŠ a dálkového studia. V rámci plaveckého 
kurzu se uskutečnila exkurze do Obchodní akademie pro tělesně postižené v Jánských 
Lázních. Zde měli naši studenti VOŠ – obor Speciální pedagog možnost zhlédnout ukázky 
výuky plavání s tělesně postiženými studenty a rovněž si vše prakticky vyzkoušet přímo 
v bazéně. Tuto oblast spolupráce chceme rozvíjet i nadále. V květnu se učitelé podíleli 
na organizaci studentského Majálesu 2015 – turnaj ve streetballu, ringu a florbalu. Na začátku 
června poprvé proběhla bloková volitelná výuka pod názvem Netradiční sportovní aktivity, 
která se uskutečnila ve vodáckém tábořišti Cakle u Ústí nad Orlicí. Během horkého víkendu 
studenti druhých ročníků VOŠ absolvovali výukové bloky na in-line bruslích, lezení na umělé 
stěně a blok golfu. 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 a studentů naší školy. Gymnastický kroužek 
a zároveň přípravu pro žáky k maturitní zkoušce vedla P. Junková a Š. Kraj vedl kroužek 
kondičního posilování.  

 

    
 

 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, florbale 
a basketbale bohužel bez postupu do krajského kola.  Výjimkou byl stolní tenis, kde se dvěma 
našim žákyním podařilo postoupit do krajského kola, kde se umístila na třetím místě. V říjnu 
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se také uskutečnila již tradiční akce, na které má naše škola vždy nejpočetnější zastoupení, 
a to Plavání měst. Letos se zúčastnilo 36 žáků a studentů školy. V květnu přicházely 
především Majálesové úspěchy: 1. místo chlapci - sálová kopaná, 2. a 3. místo - streetball. 
Taneční skupina pod vedením P. Junkové vystupuje v rámci Miss majáles.  Žáci druhých 
a třetích ročníků TV specializace vypomáhali jako rozhodčí okresního kola Poháru 
Č. rozhlasu v atletice a Atletického čtyřboje ZŠ. 

V březnu se cca 100 studentů SŠ zúčastnilo výzkumného projektu „Doping českých 
adolescentů“. Hlavním cílem projektu je získání systematických dat týkajících se skutečností 
souvisejících se zneužíváním dopingu u českých adolescentů účastnících se jak soutěžního, 
tak rekreačního sportu – s cílem lepšího porozumění rizikům souvisejících s tímto vývojovým 
obdobím. Projekt zastřešovala Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. 

 
    

Zpráva o činnosti předmětové komise výtvarné výchovy ve školním roce  
2014/2015 

Litomyšlská nemocnice nás pozvala ke spoluúčasti na svém Dnu otevřených dveří 
pod názvem „Nemocnice přátelská a barevná“, který se konal 18. 9. 2014. Participovali jsme 
na těchto aktivitách:                                                               

Malování na chodník – z předem připravených návrhů vybraly a zrealizovaly žákyně 
S3.C VVS 

Fotografická soutěž – snímky pořídily v areálu nemocnice žákyně S.4C VVS, v soutěži 
získaly 2 druhá místa 

Výtvarná soutěž „Nabarvěte si svou nemocnici“ – černobílé fotografie nemocnice 
barevně dotvářeli studenti VOŠ i SŠ, akci zajišťovaly J. Klofandová a Š. Večeřová 

Školní novoročenku navrhla a realizovala Š. Večeřová, předvánoční dílnu pro žáky 
i pedagogy vedla V. Dvořáková. 

Vánoční koncert KOS, který se konal ve Smetanově domě, výtvarně doplňovala 
výtvarná instalace -  papírový Betlém v téměř životní velikosti, který vznikl pod vedením 
M. Kotlárové, stejně jako kostým Sněhuláka pro sbormistra. 

V podzimním a zimním čase se konaly exkurze: 
Polička – edukační program: architektura města, výstava Jiřího Štourače a 67. umělecký 
salon (Š. Večeřová) 
Pardubice – Galerie U Jonáše: František Tichý, Zámek: výstava Mezi skřivany 
(V. Dvořáková) 
Praha – Národní galerie: umění 19. a 20. století, Slovanská epopej (J. Klofandová) 
Na žádost tiskárny HRG v Litomyšli jsme se podíleli na přípravě programu pro ples této 

firmy, který se konal 7. 3. 2015. Vytvořili jsme se studenty 10 kostýmů – výtvarných objektů, 
které na plese předvedly zaměstnankyně HRG a 5 našich studentek. Akce se setkala s velkým 
úspěchem. Organizaci a tvorbu kostýmů řešily J. Klofandová a Š. Večeřová. 

Tradiční výstava na půdě s názvem „Stoupáme výš“ byla slavnostně otevřena vernisáží 
28. 4. 2015 v rámci oslav Majálesu. Tvorbu studentů tentokrát reprezentovaly práce 
maturantů. Veřejnost se tak mohla seznámit s maturitními projekty studentek Pedagogického 
lycea i pracemi žákyň Předškolní a mimoškolní pedagogiky. Práce studentů vedla 
J. Klofandová a V. Dvořáková. Součástí majálesové výstavy byla i prezentace výtvarných 
prací a krátkých animovaných filmů s názvem „Místo pro snění“ ve 2. patře školy, prezentace 
vznikala pod vedením Š. Večeřové. 

Na konci května (26. a 27. 5.) jsme v rámci Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské 
tvorby, který vyhlásilo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, zorganizovali 
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výtvarné dílny pro litomyšlské mateřské školy. Motivací pro dětskou tvorbu byla minioperka 
O dvanácti měsíčkách ve skvělém provedení našich studentů pod vedením D. Krčmářové 
(kostýmy a dekorace k této pohádce tvořili žáci S3.C s Š. Večeřovou). Předškoláci si vytvořili 
vlastní ilustrovanou knížku s použitím několika netradičních výtvarných technik. Akci 
zajišťovaly a výtvarné dílny vedly J. Klofandová, M. Kotlárová, Š Večeřová. 

 
Osmnáct velkoformátových maleb našich studentů prezentuje naši školu ve vestibulu 

Domu pokojného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě od 15. 6. 2015. Výstava je zapůjčena na celý 
rok a její kurátorkou je J. Klofandová. 

Od 15. do 19. 6. proběhl kurz tvoření v přírodě výtvarné specializace třídy S3.C 
na Kozlově. Žáci ztvárňovali krajinu i architekturu místa různými výtvarnými postupy 
a technikami. Kurz vedla Š. Večeřová. 

M. Kotlárová vytvořila „Světelný kříž“ – výtvarnou instalaci ze dřeva, kovu a svící pro 
vystoupení pěveckého sboru KOS v rámci Smetanovy Litomyšle v kostele Nalezení sv. Kříže. 
Dále se podílela na výtvarné podobě Almanachu, vydávaného k výročí 110 let od založení 
školy (design a ilustrace). 

Po celý školní rok: 
M. Kotlárová vytvářela a nápaditými ilustracemi doprovázela školní kroniku. 
Š. Večeřová vedla kroužek grafiky pro zájemce z řad studentů SPgŠ i VOŠ. 
J. Klofandová vedla práci SOČ studentky 4. ročníku Lenky Machové, která se 
probojovala do celostátního kola. 
Spolupracovali jsme s místními muzei a galeriemi, jejichž výstavy a animační programy 
se staly součástí naší výuky. 

Zpráva o činnosti komise pedagogické praxe za školní rok 2014/15 

Ve školním roce 2014-2015 jsme zajišťovali odbornou praxi oborů vyučovaných 
na střední škole (PMP a LYC) a na vyšší odborné škole (Pedagogika specifických činností 
ve volném čase) jako praxi průběžnou ve výchovně-vzdělávacích zařízeních v Litomyšli 
a jako praxi blokovou, souvislou, prázdninovou či kombinovanou v zařízeních mimo 
Litomyšl, a to hlavně na území Pardubického a Královéhradeckého kraje, ale i mimo tyto 
regiony. Dle ŠVP probíhala nově ve 3. ročníku oboru PMP prázdninová pedagogická praxe. 
Celkově bylo pro zajištění výše uvedených forem praxe uzavřeno přibližně 1590 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, nově domovy…) 
a dalšími organizacemi pracujícími s dětmi, mládeží či dospělými (sportovní oddíly, dětské 
a mládežnické organizace, denní stacionáře, nízkoprahová centra, charitní zařízení, rodinná 
centra…). Na základě nové legislativy byly obnoveny smlouvy o průběžné pedagogické praxi 
(SOŠ a VOŠ) a o asistenční praxi (VOŠ) s MŠ a ZŠ v Litomyšli. Nově byla v letošním roce 
navázána a smluvně podložena spolupráce s TJ Jiskra Litomyšl, Rodinným centrem Litomyšl 
a Městskou knihovnou Litomyšl. Pedagogická praxe v předškolních zařízeních také probíhala 
v rámci rekvalifikačního kurzu K2.CH (Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky), 
cíleně v Rodinném centru a Miniškolce v Litomyšli. 

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 návštěvu litomyšlských zařízení - DDM Litomyšl, Domov pro 
seniory Litomyšl, Rodinné centrum Litomyšl, ale i exkurze do zařízení mimo Litomyšl - 
Dětský domov se školou v Chrudimi, Domov na zámku v Bystrém u Poličky, Svítání 
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Pardubice, Veská Pardubice a Dětské centrum Svitavy (dříve Kojenecké ústavy), waldorfská 
třída MŠ Vláček ve Žďáru nad Sázavou aj.   

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 31. 10. 2014. Na tradici pořádání tvůrčích dílen 
tentokráte navázala H. Lišková, která pro účastníky připravila dílnu zaměřenou na rozvoj 
předmatematických představ. Pokračovala i asistentská služba na I. ZŠ v Litomyšli, kterou 
v rámci odborné praxe zajišťovali studenti 2. ročníku VOŠ zaměření Speciální pedagogika 
pod vedením J. Jaškové. Vedení I. ZŠ, ale i zúčastnění studenti hodnotili tento projekt jako 
velmi přínosný pro obě strany. Již 5 rokem pokračuje projekt Prima odpoledne v součinnosti 
s Rodinným centrem Litomyšl, I. ZŠ Litomyšl a dobrovolnickou činností studentů VOŠ, 
kterou organizačně zaštiťuje S. Sodomková. 

Žáci a studenti se ve školním roce 2014/15 zapojovali do vedení zájmových aktivit dětí 
různého věku. Byly to taneční a sportovní kroužky, výtvarné kroužky, literární a dramatické 
kroužky, kroužky keramiky, hudební kroužky, např. výuka hry na sopránovou zobcovou 
flétnu v předškolním věku (1x MŠ Lidická, 2x MŠ Zámek), kroužek Atletika pro mladší 
školní věk (TJ Jiskra Litomyšl), Divadelní kroužek (2. ZŠ Litomyšl) apod. I 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 mikulášské a vánoční besídky, dětské olympiády, soutěžní odpoledne, 
divadelní představení, reje čarodějnic, dětské dny, pomáhali s realizací sportovně-
vědomostního dne pro I. stupeň Speciální školy v Litomyšli pod názvem Hrátky s podzimem, 
zapojili se do akcí ke „Dni Země“, pořádaných litomyšlským DDM pro děti z mateřských 
škol, apod. Na přípravě a organizaci těchto akcí se podíleli všichni vyučující PEP a ODP. 
Jako komise jsme se účastnili i různých veřejně prospěšných projektů – např. J. Jašková již 
více let organizuje „Srdíčkový den“ apod. Z odborné praxe členové komise průběžně 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. Foto a video dokumentace bude využita při realizaci tvořivé 
dílny v rámci 110. výročí založení školy, kterou členové komise PEP (PED, PSY) budou 
připravovat ve spolupráci s komisí CJL v dopoledních hodinách 2. 10. 2015. Vyučující 
zajistili roztřídění a rozeslání pozvánek na výročí školy a rozšíření seznamu zařízení 
pro pedagogickou praxi. 

V závěru školního roku vyučující PED a PEP (3. ročník LYC a 4. ročník PMP a LYC) 
připravili dokumentaci k exkurzím, které budou probíhat v září 2015/16 a navázali kontakt 
s cílovým zařízením. Hodnocení pedagogické praxe ve školním roce 2014/15 proběhlo na 
závěrečné schůzce předmětové komise. 
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E) NABÍDKA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 
Školní rok 2014/2015 

Mimoškolní akce a aktivity 

Nabídka zájmových aktivit pro žáky školy je pestrá. V průběhu školního roku 2014-
2015 navštěvovali žáci tyto kroužky: 

 
1. Tělovýchovné zaměření: 

 
2.   Dramatické zaměření (M. Šefrna, K. Dušková, M. Světlíková – vedoucí útvarů) 

 

Informa ční 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 denně od 8.00 do 17.00 hodin.  
 

 

Kroužek Den čas Dozor Třída Místnost 
posilovna Po 16:45– 18:00 Mgr.M. Tláskal  45 
 Út 15:15 – 16:50 Monika Urbanová V3.C 45 
 St 16:45 – 18:00 Mgr.M.Pečinka  45 
 Čt 16:00 – 18:00 Mgr.Š.Kraj  45 
Gymnastika St 16:00 – 17:30 Mgr.P. Junková  51 
Příprava na MZ 
a ABS 

St 16:00 – 17:30 Mgr. P. Junková  51 

Fitness cvičení- 
kr. trénink 

Čt 16:00 – 17:30 Mgr. Š.Kraj  51 

Aerobic Po,St 18.00-19.00 V.Bačkovská(cvičitelka 
T.Doláková) 

W3.B 51 

Basketbal,Florbal Čt 18.00-20.00 R.Kroka,DiS.,K.Šraitrová,
DiS. 

 51 
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F) DOMOV MLÁDEŽE  - ŠKOLNÍ ROK  2014/ 2015 
 
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 je vzdálena 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 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; 
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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:     32 žáků   
Výchovná skupina K. Šraitrové: 33 žáků  
Výchovná skupina R. Kroky: 33 žáků  
Výchovná skupina Z. Pečinkové: 33 žáků  
Výchovná skupina D. Sedláčkové: 33 žáků  
Výchovná skupina M. Skalníkové: 28 žáků  
Výchovná skupina M. Vopařilová : 31 žáků  

Žákovská samospráva  

Domovní rada 
Spolupracuje: vedoucí vychovatelka R. Pešinová 
S1.A Fajtová Anna 
S1.B Holcová Michaela 
S1.C Simonová Nela 
S2.A Sabolová  Kateřina 
S2.B Jílek Radek 
S2.C Dusilová Pavlína 
S3.A Vašenková Tereza 
S3.B Brandová Michaela 
S3.C Prokopová Aneta 
S4.A Ďásková Vendula  
S4.B Filipová Kateřina 
S4.C Rennerová Kristýna   
 
 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. 
 Termíny: 16. 9. 2014; 20. 10. 2014; 5. 11. 2014; 1. 12. 2014; 4. 2. 2015; 26. 3. 2015 

Kulturní komise 

Spolupracuje: M. Vopařilová – nabídka kulturních akcí, organizace zájezdu do divadel, 
nabídka abonentních koncertů v Litomyšli. Termíny: 23. 9.; 18. 11.; 9. 2.; 24. 3. 
 
vých. skupina         SE Kotyzová Jana   
vých. skupina  SK  Veisová Anna 
vých. skupina VP  Naglová Simona, Hlaváčková Hana  
vých. skupina  FA Soukupová Klára  
vých. skupina  PE  Skalická Pavla, Dobešová Kristina  
vých. skupina ŠR Seidlová Petra , Hlaváčová Zuzana 
vých. skupina  KR Dvořáková Martina  
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Sportovní komise: 

Spolupracuje: Z.Pečinková – plánování sportovních akcí v DM na šk. rok 
termíny: 11. 9. 2014; 7. 10. 2014; 19. 1. 2015; 23. 3. 2015 
 
vých. skupina SE Laliová Karolína, Zvoníčková Klára  
vých. skupina SK Růžičková Kristýna, Balvín František 
vých. skupina VP Jakubcová Veronika, Vaníčková Stela 
vých. skupina FA Rydlová Aneta   
vých. skupina PE Martináková Michaela, Nováková Zuzana 
vých. skupina ŠR  Jeníčková Michaela, Marek Vojtěch  
vých. skupina KR  Pluskalová Lucie  
      
        

Zdravotní komise: 

Spolupracuje: I. Fafílková 
 
vých. skupina SE Vedralová Pavlína  
vých. skupina SK Šotolová Klára 
vých. skupina VP  Smejkalová Gabriela, Pošvářová Pavlína 
vých. skupina FA Konečná Hana 
vých. skupina PE  Stenzlová Anna, Seidlová Šárka 
vých. skupina ŠR Josková Zdeňka, Obrová Anna 
vých. skupina Kr Draplová Alena  
      
      

Zájmová činnost: 

1. nabídková: 
 

• 31.8.  schůzky rodičů a žáků I. roč. skup. vych., řed.,  
• 31.-3.9.  adaptační pobyt žáků I. roč.  Fa, Sk, Šr 
• 10.9.  jumping  Pe 
• 17.9.  basketbal  Kr 
• 18.9.  volejbal  Kr 
• 22.9.  turnaj trojic v petaque  Pe  
• 24.9. Kondiční běh Černou horou  Pe 
• 25.9.  hiking                                                                           Pe 
• 25.9.  ABO koncert : Ensemble Martinů a Saša Rašilov  Fa  
• 1.10. spinning  Pš  
• 15.10. basketbal Kr 
• 6.10.  vzpomínka na Václava Havla; Vladimíra Menšíka Šr 
• 8.10. hiking Pe 
• 9.10.  volejbal  Kr 
• 9.10. příprava na turnaj v pišworkách  Šr 
• 16.10. ABO koncert: Černobílé písničky  Šr 
• 23.10. zájezd na divadelní představení do Brna  Vp, Šr 
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• 3.11. turnaj ve stolním tenisu Pe 
• 3.11. projekce dokumentu „Oceán plastů“ Šr 
• 5.11. jumping Pe 
• 5.11. japonské rébusy Pš + Poláková 
• 6.11. fitbox  Šr 
• 12.11. zájezd na hokejové utkání do Pardubic Kr, Pš 
• 18.11. hiking Pe               
• 19.11. japonské rébusy Lš + Poláková 
• 19.11. projekce dokumentu „Ženy v zemi Tálibánu“  Šr 
• 16.12. ABO koncert – o Vánocích zpívám                                 Vp 
• 16.12. vánoční vystoupení dram. kroužku –spec.škola,II ZŠ     Se 
• 16.12. vánoční vystoupení hud. kroužku –spec.šlola,II.ZŠ      Se 
• 17.12. oslavy Vánoc v DM(společná večeře,program)  Pš+vych. 
• 17.12. vystoupení divadel. souboru Prasátka  Se 

  ,,Dobrodružství na korábu Racek“ 
• 18.12. vystoupení hud. skupiny W.X.P. v DM Se 
• 14.1. jumping Pe 
• 21.1. spinning Pš 
• 26.1. projekce dokumentu „Nedokončený film“  Šr 
• 4.2. ABO koncert: Klavírní recitál Karla Košárka  Šr 
• 4.2 Kondiční posilování T25  Kr  
• 9.2. turnaj v bowlingu                                                               Pe 
• 11.2. jumping                                                                               Pe 
• 11.2. spinning Pš 
• 2.3. ABO koncert Fa 
• 2.3. Kondiční posilování T25 Kr 
• 4.3.  hiking Pe  
• 4.3. Přednáška o první pomoci při zhoršení chron. nemocí Šř 
• 11.3. Návštěva tanečních kurzů – Věneček Kr 
• 11.3. spinning Pš 
• 18.3. spinning Pš 
• 18.3.  hiking Pe 
• 25.3. spinning Pš 
• 31.3. hiking                                                                                 Pe 
• 8.4. spinning Pš 
• 15.4. spinning Pš 
• 20.4.  Kondiční posilování T25 Kr 
• 22.4. spinning Pš  
• 22.4.  jumping Pe 
• 23.4. Retro párty Šr 
• 23.4. Volejbal Kr 
• 28.5. ABO koncert Petra Jiříčka Pe                   

•  10.6 projekce dokumentu – Latim – obřezané Šr 
 

       
 Týden empatie – Sk, Se 

Primární prevence – Beseda s Vojtou Klusoněm na téma: Drogy – příběhy závislých 
                               – Filmová projekce: „Přerušené ticho“ 
                               – Tělesný test zdatnosti 
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2. pravidelná   
 
Posilovací cvičení  
vychovatelé:  Z. Pečinková, R. Kroka: Po – Čt: navštěvuje 10-15 žáků; nabídka různých 
forem cvičení – aerobik, cvičení s činkami, overbally, gymbally, s využitím stepů, bosu, 
posilovacích strojů, intervalový trénink  
 
Dramatický kroužek   
vychovatelka: D. Sedláčková a studentka V2 Eva Karlová  
příprava vánočního vystoupení pro Spec. školu v Litomyšli, pro II. ZŠ v Litomyšli 
vánoční vystoupení v DM 
 
Hudební kroužek  
vychovatelka: D. Sedláčková. 
příprava vánočního vystoupení pro Spec. školu v Lit., pro II. ZŠ v Litomyšli 
 
Angličtina hrou 
Vychovatel: R. Kroka: Po: navštěvuje 4 – 8 žáků 
 
Večerní kresba  
vychovatelka: M. Vopařilová 
výroba škrobových papírů, podzimní náměty, malování na sklo, mramorování, vánoční 
motivy, tuplování, práce s voskem, jarní dekorace 
 
Florbal (září-říjen; březen-červen) 
vychovatelka: K. Šraitrová – dle zájmu žáků, převážně 1x za 14dní 
 
Časopis DM Intráček 
vychovatelka: K. Šraitrová – obsah časopisu ve správě žáků, 7 „reportérů“,  
22. 10.; 5. 11.; 10. 11.; 26. 11.; 3. 12.; 11. 12.; 14. 1.; 26. 1.; 5. 2.; 16. 3.; 30. 3. 
 
Knihovna – půjčování knih 
vychovatelka: M. Vopařilová 
zájem především o povinnou četbu 
 
Filmový klub 
vychovatelka: M.Skalníková  
Září: Romeo, Julie a tma  
Říjen:  Nezapomeň na mně; Kawasakiho růže  
Listopad:  Intouchables; Sedm životů; Musíme si pomáhat  
Prosinec:  Chlapec v pruhovaném pyžamu   
Leden:  Sněhový dort           
Březen :   Anna Karenina       
Duben:          Postřižiny 
Květen:         Smrt a život Charlieho St. Clauda 
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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 61 osob, rozděleni byli do 20 
skupin. Pro ubytované připravili pod vedením vychovatelek celkem 193 činností, které 
výrazným  způsobem obohatily nabídku činností pro žáky. 

 
Praxe vedená I. Fafílkovou: 24 činností: 

výtvarná činnost – malování ústy; výroba náramků z gumiček; hry Alias, Kubb 
a Partička, Twister; piškvorky; vědomostní test; výroba palačinek, tiramisu; posilování; 
výroba fotorámečku, kalendáře; PNV – diktát; hudební činnost, tělovýchovná činnost; 
sledování filmu: “O myších a lidech“, „Ostře sledované vlaky“; kruhový trénink; turnaj 
v ping-pongu; výroba vánočního přání; ochutnávka čajů; výroba vanilkových rohlíčků; 
výroba „voňavých“obrázků  

 
Praxe vedená K. Šraitrovou: 20 činností: 

pracovní činnost – těstovinový salát; příprava bramboráků; výroba nepečeného dortu; 
příprava langošů; výtvarná činnost - Quilling; výroba dekorace z papíru;  netradiční balení 
dárků; odpočinková činnost – Dopis pro mě; hra Kufr; hra Aktivity; zábavné hry; hra Párty 
Alias; projekce filmu Jana Eyrová; pišqworky; nácvik programu; sportovní činnost – Souboj 
mezi třídami; volejbal; bowling; kruhový trénink; hudební činnost -  hudební kvíz; 

 
Praxe vedená R. Pešinovou:  17 činností: 

kondiční posilování; dramatické hry – Mrkací vrah, Netradiční pantomima; 
improvizovaný koncert na autobusovém nádraží; bojová hra na Černé hoře; crossfit; dramat. 
hry – Městečko Palermo, Kontakt; příprava banánků v čokoládě; výroba vyšívaného přání; 
cvičení na stanovištích; hra Pevnost Boyard; společenskovědní hra Party Alias; spinning; 
společenská hra Český film; PNV – češtinářské hrátky; kondiční posilování 

 
Praxe vedená Z. Pečinkovou:  21 činností:  

vaření – výroba nepečeného dortu; těstovinový salát; výroba pizzy; nepečené cukroví – 
včelí úlky; zdravotní cvičení; jóga a relaxace s hudbou; posilovací cvičení na stanovištích 
s náčiním; cvičení na míčích; nácvik tance Čtverylka; bowling; soutěž družstev v pétanque; 
frisbee; beseda o zdravé výživě; pracovně technická  činnost – výroba papírové kytičky; 
zdobení kolíčků; výroba rukavic z ponožek; výroba náušnic z korálků; tetování na tělo; PNV - 
hudební kvíz; kvízy –soutěž družstev ze všeobecných znalostí; filmová projekce -  Pýcha 
a předsudek 

 
Praxe vedená R. Krokou: 26 činností:  

příprava zeleninového salátu; výroba přáníčka; příprava sladkých jednohubek; 
společenskovědní test; bowling; volejbal; příprava muffinů; společenské hry; relaxace 
s mluveným slovem; kruhový trénink; filmové představení – JUNO; kondiční posilování; hra 
Dobble; příprava palačinek; návštěva kina, filmové představení – Hořící keř, kvíz na zdravý 
životní styl, výroba čtyřlístku pro štěstí, výroba netradičního náramku, návštěva tanečních 
kurzů - Věneček  

 
Praxe vedená D. Sedláčkovou: 32 činností: 

výroba lapače snů; proudové posilování různých partií těla; prac. činnost – vaření; 
cvičení na míčích; výroba Hallow. dýní; hra Česko; výroba soviček ze skořápek; pohádkový 
kvíz; výroba a malba kulis pro pohádku; pantomima; nácvik písní k vystoupení s doprovodem 
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houslí a klavíru; výroba vánočních ozdob z novinového papíru; nácvik programu 
k vystoupení; dramatické hry; film. projekce – Nedotknutelní; výroba rámečků z dřev. 
odřezků; týmová hra; zpěv vánočních koled; relaxace s hudbou; příprava palačinek; hra - 
Dooble; zábavný kvíz; výroba prstových maňásků; cvičení na míčích s hudbou; filmová 
projekce - Máj; hra - Cink; výroba fotorámečku; hra - Poslední slovo; bowling - historie, 
pravidla,hra; protahovací cviky; relaxace s hudbou 

 
Praxe vedená M. Skalníkovou: 24 činností: 

výroba nealkoholického Mojita; filmová projekce - Romeo,Julie a tma; cvičení 
na míčích; přednáška o vegetariánství; turnaj ve stolním tenisu; vaření - výroba jablek 
v amoletovém těstíčku; souboj v sudoku a osmisměrkách; dokument - Marihuana,jak ji 
neznáte; bowling; cvičení - zumba; výroba origami - práce s papírem; výroba záložek do 
knihy; cvičení na míčích; soutěžní hra Bingo; filmová projekce - Sněhový dort; vaření - 
výroba tvarohové bábovky; výroba vánočních jmenovek na dárky; filmová projekce – 
Chlapec v pruhovaném pyžamu; výroba nepečeného vánočního cukroví; vánoční hvězda 
z papíru; kvíz - zdravý životní styl 

 
Praxe vedená M. Vopařilovou: 29 činností: 

seznamovací společenské hry; originální výzdoba stolů; společné posezení s písničkou; 
cvičení pro radost; projekce k divadelnímu představení Romeo a Julie; vaření – příprava 
zeleninového salátu; organizace zájezdu do divadla; zásady společenského chování; oslava 
Hallowenu – vyřezávání dýní, anketa; společenská hra – Pravda a lež; bowling – soutěž tříd 
ve skupině; vaření – příprava ovocného poháru se zmrzlinou, slané pečivo; hudebně 
poznávací činnost – melodie z filmů a pohádek; zhotovení korálkových náramků; relaxační 
masáže; hry s optickými klamy; pohybové hry – Zrcadlo, Pexeso, Na mrkanou; problematika 
kyberšikany – film Přerušené ticho; výroba gelových svíček; kruhový trénink; míčové hry – 
nohejbal, fotbal; film Teorie všeho o životě vědce S. W. Hawkinga  

Činnost v rámci výchovných skupin: 

Výchovná skupina I. Fafílkové: 
Září: úvodní skupinová schůzka – seznámení s VŘ DM, pravidly PO a bezpečnostními 

předpisy a provozním řádem ŠJ; návštěva květinové show v Klášterních zahradách; výstava 
obrazů L.Řemínkové v Mandale; skupinové schůzky; malování mandal;  

Říjen: komunitní kruh; výroba jednoduchého pokrmu; improvizovaný koncert; relaxace 
s hudbou a mluveným slovem; 

Listopad: skupinové schůzky; PNV – procvičování vyjmenovaných slov; úklid okolí 
DM; individuální pohovory; 

Prosinec: návštěva vánočního koncertu KOSu; vánoční večeře; vánoční posezení 
s rozdáním dárků; příprava na vánoční program v DM; PNV;  

Leden: skupinové schůzky; filmová projekce; PNV; relaxace s hudbou; výroba 
jednoduchého pokrmu; zhodnocení 1. pololetí; 

Únor: skupinové schůzky; procvičování vyjmenovaných slov; test zdatnosti 
Březen: účast na akcích v Týdnu empatie; relaxace s hudbou; filmová projekce; test 

zdatnosti; účast na přednášce 1. pomoci 
Duben: skupinové schůzky; film dle výběru žáků; procvičování vyjmenovaných slov; 

výroba pokrmu; účast na akcích Majáles; skupinové schůzky 
Květen: návštěva abonentního koncertu: “Litomyšlský symfonický orchestr“; účast 

na akci Majáles; společné posezení s opékáním vuřtů;  
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Červen: společné focení; relaxace s hudbou a mluveným slovem; kontrola PNV; 
rozloučení se skupinou 

 
Výchovná skupina K. Šraitrové: 

Září: adaptační kurz; kruhový trénink; zábavné opáčko; společenské hry;  
Říjen: jazykolamy; příprava jednoduchého pokrmu;  
Listopad: minioslava narozenin 
Prosinec: nácvik vánočního programu; skupinová schůzka; PNV; účast na divadelním 

představení; 
Leden: skupinová schůzka; vědomostní test; příprava koktejlu pro zimní období, 

zopakování VŘ DM; test hemisfér, minioslava narozenin; 
Únor: test tělesné zdatnosti; hra Česko; PNV; příprava retro párty; skupinová schůzka; 

příprava lívanečků; 
Březen: skupinová schůzka; PNV, výměna velikonočních receptů; rozhovory; 

minioslava narozenin; kondiční posilování; účast na akcích Týdnu empatie; vyrábíme plakát 
na Retro párty;  

Duben: skupinová schůzka; PNV; účast na sportovním dnu; individuální práce 
s V. Heřmanovou, A.Váňovou; focení na tablo; účast na akcích Majáles 

Květen: skupinová schůzka; PNV; sledování utkání MS v hokeji; zábavný test hemisfér 
a zrakový test; posezení u ohně; posezení v Klášterních zahradách; bowling; 

Červen: PNV; minioslava narozenin; zhlédnutí tanečního vystoupení, společné 
rozloučení se skupinou 

 
Výchovná skupina R. Kroky:   

Září: společná procházka po Černé hoře; spolupráce s nízkoprahovým centrem Naděje; 
společný běh 1500m 

Říjen: soutěžíme v plavání měst; společné kondiční posilování; návštěva zámeckého 
návrší; příprava vaječné pomazánky; společná akce  - bowling 

Listopad: relaxace s hudbou; společenský kvíz; hra aktivity; hra partička 
Prosinec: relaxace s mluveným slovem; pečení vánočních perníčků; návštěva 

divadelního představení; účast na vánoční večeři DM 
Leden: plavání; intenzivní PNV; filmové představení Juno; příprava zeleninového 

salátu;  
společenská hra Dobble; relaxace s hudbou; návštěva filmového představení – kino; 

hodnocení I. pololetí 
Únor: příprava pomazánky; relaxace s hudbou; kontrola PNV u studijně slabších žáků; 

filmové představení 
Březen: společenská hra Dobble;  kvíz na zdravý životní styl;  film. představení Hořící 

keř; výroba netradičního náramku;  příprava zeleninového salátu;  kontrola PNV 
Duben: kondiční posilování; příprava pomazánky; filmové představení; kontrola PNV; 

test studijních předpokladů 
Květen: účast na akcích Majáles; kondiční posilování; volejbal; příprava rybí 

pomazánky; kontrola PNV 
Červen: společný běh na areál Suchá; kontrola PNV; příprava zel. salátu; grilování 

s třídním učitelem; rozloučení se skupinou 
 

Výchovná skupina Z. Pečinkové:  
Září: skupinová schůzka – seznámení s VŘDM a bezpečnostními předpisy; návštěva 

zámeckého sklepení – expozice soch Olbrama Zoubka; skupinová setkání – zábavná hra – 
Kdo to je; bowling 
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Říjen: skupinová setkání – hra Rodina Nováků; relaxace s hudbou 
Listopad: nácvik vystoupení pro děti - pohádka Červená Karkulka, čertovské písničky; 

jóga a relaxace s hudbou 
Prosinec: nácvik na vystoupení pro děti; Mikulášská besídka v MŠ Benátky; PNV 
Leden: skupinová schůzka – zhodnocení I. pololetí – pochvaly, udělení VR; vaření – 

výroba střechy z bebe sušenek;  skupinová setkání – základy 1. pomoci; test tělesné zdatnosti; 
IQ testy; nácvik nástupu na maturitní ples individuální přístup - pomoc při nácviku aerobní 
sestavy; PNV – práce se slabšími žáky 

Únor: skupinové setkání – IQ testy; skupinová schůzka – udělení VR, představení 
praktikantek – nabídka zájmové činnosti pro žáky 

Březen: společenské hry – Křupkovaná; skupinové setkání – test temperamentu; PNV- 
práce se slabšími žáky  

Duben: skupinová schůzka; přesazování květin a vytrhávání plevele kolem hřiště; 
příprava těstovinového salátu s kuřecím masem; doplnění známek a pohovory o prospěchu; 
kondiční běh; účast na akcích Majáles – volba Miss Majáles 

Květen: skupinová schůzka; kondiční běh; cvičení s velkými míči; PNV; výroba pizzy 
z listového těsta a příprava koktejlů; tenisová škola; doplnění klasifikace 

Červen: skupinové setkání – hra Pomocníci; tenisová škola; kondiční běh; skupinová 
schůzka- zhodnocení šk. roku 

 
Výchovná skupina D. Sedláčkové:  

Září: skupinová setkání; komunitní kruh – zážitky z prázdnin; dotazník – Jsem 
spokojená v DM?; nabídka  ZČ;  účast na květinové show 

Říjen: skupinové schůzky; zpíváme si ve skupině; konzultační hodiny; vaření; hry; 
bowling; účast na výstupech blokové praxe  

Listopad: skupinové schůzky; konzultační hodiny; brigáda – hrabání listí okolo DM; 
účast na výstupech blokové praxe 

Prosinec: skupinové schůzky; účast na výstupech blokové praxe; na divadelním 
vystoupení v DM; na koncertě v DM; na slavnostním vánočním programu v DM; vánoční 
posezení celé skupiny; intenzivní PNV 

Leden: skupinové schůzky; konzultační hodiny; vaření pro zájemce; relaxace 
s mluveným slovem a hudbou pro zájemce  

Únor: skupinové schůzky; hodnocení 1. pololetí- prospěch, chování, udělení VR; 
relaxace; bowling 

Březen: PNV; projekce filmu Postřižiny, Uvnitř končím; skupinová schůzka; relaxace 
s hudbou; příprava těstovinového salátu 

Duben: skupinové schůzky; projekce filmu; účast na koncertu W.x.P.; zumba; příprava 
pokrmů;  

Květen: zabývání se problematikou šikany; skupinová schůzka 
Červen: sdílení zážitků z ped.praxe – skup.schůzka; rozloučení před prázdninami 
  

Výchovná skupina M. Skalníkové: 
Září: adaptační kurz; seznámení s VŘDM; orientační vycházka Litomyšlí; minioslava 

s překvapením; skupinové schůzky; květinová show v Klášterních zahradách; filmový klub; 
PNV; sportovní aktivity-stolní tenis; cvičení na míčích;  

Říjen: aktivní PNV; cvičení na míčích; skupinové schůzky; výroba banánků v čokoládě; 
filmový klub; zábavná slovní hra Alias, tetička Sally vždy poradí; pohovory s dívkami-
techniky kreslení; individuální práce se žáky; 

Listopad: skupinové sezení, hry na posílení vztahů v kolektivu; spolupráce se studijním 
referentem; aktivní PNV; péče o společné venkovní prostory DM; hra-Listy na zádech; 
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filmový klub; hra Abeceda a její dramatický přednes; diskuse na téma-co vím o 17. listopadu; 
individuální práce se žáky;  

Prosinec: aktivní PNV; cvičení na míčích; společenská hra Alias; skupinové schůzky; 
předvánoční posezení se skupinou; účast na vánoční večeři; výroba jednohubek pro slavnostní 
příležitosti; účast na koncertě W.x P. 

Leden: cvičení na míčích; filmový klub; diskuse na téma stáří, život bez mobilů; 
pohovory s dívkami na téma- závislost na cigaretách; vaření-výroba jablečného štrůdlu; 
aktivní PNV;  

Únor: společenská hra Královská koruna česká; řešení hlavolamů; společné posezení 
v cukrárně; skupinové schůzky; aktivní PNV; zpívání s kytarou; cvičení na míčích; nabídka 
vhodné četby;  

Březen: diskuse o knihách a filmech; účast na besedě o 1.pomoci; hry do zásobníku MŠ 
a ŠD; 

Psychol.hra-Co by to bylo, kdyby; aktivní PNV; skupinové sezení-hra-Znáš hlavní 
města?; spolupráce se studijním referentem; účast na akcích týdnu Empatie. 

Duben: skupinové schůzky; diskuse na téma „Naše zdraví a životní styl“; PNV; účast na 
sportovním dnu; hra- Moje klady; žebříček hodnot -tak jak ho vidím; History -Edgar Allan 
Poe-otec hororu; účast na minioperce; účast na akcích Majáles;  

Květen: účast na akcích Majáles; filmový klub; sledování MS v hokeji; aktivní PNV; 
skupinové sezení-diskuse na téma Číst knihu,nebo knihu v elektronické verzi?; skupinová 
schůzka organizační; sportovní aktivity-badminton;  

Červen: skupinové sezení-diskuse na téma Děti a volná výchova; sportovní aktivity-
stolní tenis, aktivní PNV, závěrečné posezení se skupinou -opékání. 

 
Výchovná skupina M. Vopařilové: 

Září:  S1.B – adaptační kurz; seznámení s provozem a VŘDM; posezení v Klášterních 
zahradách; orientace ve městě – vycházky, historie; cvičení v posilovně; Den otevřených 
dveří v nemocnici; Květinová show v Klášterních zahradách; bowling; anketa a diskuze 
o  PNV 

Říjen: společenské hry – Vizitka, Kdo půjde se mnou na houby; sportovní aktivity; 
společné posezení s třídní učitelkou; skupinové schůzky; oslava Halloweenu 

Listopad: sportovní aktivity – cvičení, bowling; zábavné testy a kvízy; pohovory 
ohledně PNV ; dekorace z přírodních materiálů;  anketa – Moje vánoční přání 

Prosinec: vánoční tvoření – ozdoby ze slámy, papíru, vánoční přání; pečení a zdobení 
perníčků; návštěvy výstavy betlémů; účast na divadelním představení Peklo aneb… ; společná 
oslava Vánoc; účast na akcích v DM 

Leden: anketa – novoroční předsevzetí, historie novoročenek; skupinové schůzky; PNV 
– pohovory, individuální pomoc; posezení s kytarou ; společenské a zábavné hry – Známé 
dvojice, Bouchaná, Križom nekrižom 

Únor: zhodnocení 1. pololetí; společenské hry; náměty pro práci s dětmi; anketa – 
historické osobnosti Litomyšle; relaxace; cvičení pro radost; zamyšlení nad vlastním režimem 
dne;  

Březen: skupinové schůzky; pomoc prospěchově slabším žákům; spolupráce 
se studijními referenty; zábavný IQ test; hra – Moje nej; zábavný kvíz – Hlášky z filmů 
a pohádek; matematické hrátky; sportovní aktivity; diskuze na téma Můj volný čas; vaření – 
sladké a slané palačinky; informace o velikonočních zvycích a tradicích a co kdo dodržuje; 
účast na přednášce k prevenci sociálně patologických jevů 

Duben: skupinové schůzky; informace na téma kultura v Litomyšli; historie Litomyšle 
a DM; PNV; sportovní aktivity – míčové hry, ringo; zapojení do charitativní akce na pomoc 
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dětem s nemocí motýlích křídel – malování obrázků; vaření – těstovinový salát; zapojení 
do akcí Majáles – výroba masek, průvod, vernisáž výstavy výtvarných prací žáků, koncerty;  

Květen: náměty pro práci s dětmi; diskuze o praxi; informace o M. D. Rettigové; anketa 
o prázdninových plánech; společné posezení u ohně – opékání, zpívání s kytarou; sportovní 
aktivity – badminton, míčové hry; zhlédnutí filmu – Co jsme komu udělali; hra Pexeso 

Červen: skupinové schůzky; promítání filmu Zmizelá; společenské hry – Aktivity, 
Aladin; míčové hry – nohejbal, fotbal, zhodnocení školního roku – společné posezení 

Přehled o prospěchu žáků DM:  

       I. pololetí II.pololetí  
Výchovná skupina I. Fafílkové  : 1,79                  1,65 
Výchovná skupina Z. Pečinkové : 1,83   1,75 
Výchovná skupina R. Kroky  : 1.98   1,65 
Výchovná skupina D. Sedláčkové : 1,70   1,66 
Výchovná skupina M. Skalníkové : 1,82    1,86 
Výchovná skupina K. Šraitrové          : 1,95   1,84 
Výchovná skupina M. Vopařilové : 2,00                  1,84 

 
   

Vzdělávání :  

I. Fafílková: Symposion - Praha 
Z. Pečinková: Celostátní  konference vychovatelů – Hradec Králové 
R. Kroka: četba knihy – Květ pouště, nastudování tréninku T25, návštěva Regionálního 

muzea Litomyšl, seznámení s novým občanským zákoníkem 
K. Šraitrová:  TV – dokumenty: Smích jako lidská přirozenost, Nedokončený film, 

Václav Havel-vězeň číslo 9658, Latim-obřezané; literatura – Bruno Ferrero - vychovávej jako 
Don Bosco; časopis Epocha; učitelské noviny; četba zákonu č.563/2004Sb; výběr písní 
na Retro párty; příprava šitého věnce; rozpis pracovní doby na měsíc duben 

R. Pešinová: Celostátní konference vychovatelů - Praha 
D. Sedláčková: 
M. Skalníková: Regionální muzeum Litomyšl-archeologická vernisáž: Klenoty z hlubin 

věků; Lidské tvoření-kurz kreslení pastelem. 
M. Vopařilová : studium materiálů k prevenci rizikového chování dětí a mládeže, 

výstava České moderní umění ze sbírky P. Čáslavy, výstava Velká Morava a křesťanství 

Ubytovací činnost 

 Domov mládeže organizoval víkendová ubytování pěveckého sboru pedagogické školy 
KOS ve dnech 3.-5. 10. 2014; 7. - 9. 11. 2014; 23. - 25. 1. 2015; 20. - 22. 3. 2015;  
24.- 26. 4.; 22.- 24. 5. 2015 

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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11. DALŠÍ VZD ĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ 

 
„Kurzy celoživotního vzdělávání“: 
 

VOŠP a SPgŠ je od školního roku 2005/06 zapojena do projektu UNIV (uznávání 
výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení) a v rámci celoživotního vzdělávání 
již řadu let poskytuje širokou nabídku vzdělávacích programů pro dospělé. V průběhu 
posledních 10 let vytvořily a realizovaly projektové týmy nové vzdělávací kurzy: 

• Pracovník v sociálních službách 
• Přípravný kurz pro pedagogy s cílem rozšířit pedagogickou kvalifikaci 
• Animátor volného času 
• Metodika cizího jazyka pro předškolní vzdělávání 
• Speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky pracující s integrovanými 

dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 
• Zážitková pedagogika se zaměřením na tvorbu seznamovacích kurzů pro nové 

kolektivy.  
Jednotlivé vzdělávací programy pro dospělé byly příslušnými ministerstvy akreditovány 

a Radou Pardubického kraje schváleny do Zřizovací listiny školy. Dále se škola podílela 
na tvorbě vzdělávacích programů Pečovatelka o děti od 2 do 6 let a Chůva pro dětské koutky 
v rámci projektu UNIV 3.  

Posledním akreditovaným programem byl ve školním roce 2013/14 kvalifikační kurz 
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, který byl na půdě školy pilotně 
ověřován. Účastníci získali osvědčení pro výkon chůvy samostatně pečující o děti v soukromé 
domácnosti nebo v dětských skupinách. O kurz je nadále zájem ze strany veřejnosti, a proto 
byl otevřen i ve školním roce 2014/15. Škola splnila požadavky na odbornou způsobilost 
k ověřování formálního a informálního vzdělávání a je oprávněna provádět závěrečné 
zkoušky v rámci hodnoticích standardů v NSK, a tudíž jí v roce 2015 byla udělena autorizace 
MPSV.  

Celkem bylo na naší škole realizováno 16 vzdělávacích kurzů pro dospělé. Certifikát 
z kurzu získalo 400 absolventů. Výukové programy umožnily rozšířit vzdělávací nabídku 
pro dospělé a využít bohaté zkušenosti pedagogů působících na VOŠP a SPgŠ. Škola v rámci 
projektů spolupracuje se sociálními partnery: MěÚ Litomyšl, odbor školství; KÚ Pardubice, 
odbor školství; Centrum sociální pomoci města Litomyšle, speciální zařízení pro postižené 
jedince (např. Obchodní akademie pro pohybově postižené jedince Janské Lázně, Kyjov, 
Hamzova dětská léčebna Luže-Košumberk apod.). 

Několik výukových programů realizovalo a úspěšně dokončilo několik projektových 
týmů pod vedením S. Leníčka, O. Kusá, I. Štěpánová, V. Hřebcová, R. Sopoušek a další.  
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12. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S JINÝMI ORGANIZACEMI NEBO 
PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOL Ů 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. 

 
 
13. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEK ČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ 

ČŠI  
  

Dne 22. 5. 2015 proběhla kontrola ČŠI (Mgr. Pavel Skokan): 
Kontrola dodržování právních předpisů podle §174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

 
Předmět kontroly 
Kontrola dodržování ustanovení školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném 

období, a prováděcího právního předpisu, ve znění účinném v kontrolovaném období roku 
2015 (dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ústní formou a zkoušky 
profilové části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní 
komisí). 

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení ustanovení výše uvedených právních 
předpisů. 
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Příloha č. 1 - Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek VOŠ a SŠ 

Vyšší Odborná Škola Pedagogická A Střední Pedagogická Škola, 
Litomyšl, Komenského Nám. 22 

PSČ 570 12, tel./fax 461 615 705, tel. 461 614 550 
e-mail:vospspgs@vospspgs.cz; web:www.vospspgs.cz 

 
Podmínky pro p řijetí a kritéria hodnocení p řijímacích zkoušek   

na VOŠP a SPgŠ Litomyšl do denního nebo dálkového vyššího odborného studia  
vzdělávacího programu PEDAGOGIKA SPECIFICKÝCH ČINNOSTÍ VE VOLNÉM ČASE  

zaměření SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA  
 
Podmínky pro přijetí a hodnocení  

1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou.  
2. Lékařské potvrzení – schopni studia (nemají závažné duševní nemoci a poruchu chování). 
3. Ke studiu zaměření speciální pedagogika se mohou přihlásit i uchazeči se zdravotním postižením.  

V případě potřeby bude u přijímacích zkoušek jejich situace řešena individuálně.  
 
Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek 

Zkoušky jsou anonymní, každý uchazeč obdrží při prezenci osobní číslo, kterým se prokazuje  
u jednotlivých zkušebních komisí.  
 
 1. Hodnocení znalostí uchazeče ze středního vzdělávání vyjádřeném na maturitním               
            vysvědčení  
prospěl s vyznamenáním  3 body 
prospěl 0 bodů 
  
 2.   Jednotlivé části přijímací zkoušky (písemná zkouška):  
a) osobnostní psychologický test  0 – 40 bodů 
b) test z cizího jazyka  0 – 40 bodů 
 
 Maximální počet bodů je 83.  
 
Celkové hodnocení přijímací zkoušky  
 

Po vyhodnocení dílčích přijímacích zkoušek je stanoveno pořadí uchazečů, kteří zkoušku složili, 
podle celkového počtu dosažených bodů.  
a) V případě stejného počtu dosažených bodů má přednost uchazeč, který dosáhl vyššího  
     počtu bodů z osobnostního psychologického testu.  
b) V případě stejného počtu dosažených bodů celkově i z osobnostního psychologického testu    
    je dalším kritériem pro přijetí počet bodů z testu z cizího jazyka, následuje 
    bodové hodnocení za maturitní vysvědčení. 
c) S uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami – zdravotně těžce postiženými proběhne    místo 

osobnostního psychologického testu osobnostní pohovor, který bude ohodnocen maximálně 40-ti body. 
Podle závažnosti postižení mohou být individuálně upraveny podmínky pro test z cizího jazyka (např. 
prodloužení doby na vyplnění atp.). 

 
Na dálkovou formu zaměření speciální pedagogika se bude přijímat 30 studentů.  
 
 V Litomyšli dne 24.3.2015       Stanislav Leníček 
               ředitel školy 
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A ST ŘEDNÍ 
PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, 

LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁM. 22 
PSČ 570 12, tel./fax 461 615 705, tel. 461 614 550 

e-mail:vospspgs@vospspgs.cz; web:www.vospspgs.cz 
 
 
 

Podmínky pro přijetí a kritéria hodnocení přijímacích zkoušek  
na VOŠP a SPgŠ Litomyšl do denního nebo dálkového vyššího odborného studia  

vzdělávacího programu PEDAGOGIKA SPECIFICKÝCH ČINNOSTÍ VE VOLNÉM ČASE  
zaměření PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA   

 
 

Podmínky pro přijetí a hodnocení  
1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou.  
2. Lékařské potvrzení – schopni studia (nemají závažné duševní nemoci a poruchu chování). 

 
Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek 

Zkoušky jsou anonymní, každý uchazeč obdrží při prezenci osobní číslo, kterým se prokazuje u 
jednotlivých zkušebních komisí.  
 
 1. Hodnocení znalostí uchazeče ze středního vzdělávání vyjádřeném na maturitním                    
            vysvědčení  
prospěl s vyznamenáním  3 body 
prospěl  0 bodů 
  

 
 2. Jednotlivé části přijímací zkoušky (písemná zkouška):  
a) osobnostní psychologický test  0 – 40 bodů 
b) test z cizího jazyka  0 – 40 bodů 

 
 Maximální počet bodů je 83.  
 
 
Celkové hodnocení přijímací zkoušky  

Po vyhodnocení dílčích přijímacích zkoušek je stanoveno pořadí uchazečů, kteří zkoušku složili, 
podle celkového počtu dosažených bodů.  
 
a) V případě stejného počtu dosažených bodů má přednost uchazeč, který dosáhl vyššího     
     počtu bodů z osobnostního psychologického testu.  
b) V případě stejného počtu dosažených bodů celkově i z osobnostního psychologického testu je      dalším 
kritériem pro přijetí počet bodů z testu z cizího jazyka a následuje bodové hodnocení za maturitní 
vysvědčení. 
 
Na dálkovou formu zaměření předškolní pedagogika se bude přijímat 30 studentů.  
 
 
 
 
Litomyšli dne 24.3.2015       Stanislav Leníček 
                           ředitel školy 
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A ST ŘEDNÍ 
PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, 

LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁM. 22 
PSČ 570 12, tel./fax 461 615 705, tel. 461 614 550 

e-mail:vospspgs@vospspgs.cz; web:www.vospspgs.cz 
 
 
 

Podmínky pro přijetí a kritéria hodnocení přijímacích zkoušek  
na VOŠP a SPgŠ Litomyšl do denního vyššího odborného studia  

vzdělávacího programu PEDAGOGIKA SPECIFICKÝCH ČINNOSTÍ VE VOLNÉM ČASE  
zaměření   PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU 

 
 

Podmínky pro přijetí a hodnocení  
1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou.  
2. Lékařské potvrzení – schopni studia (nemají závažné duševní nemoci a poruchu chování). 

  
 
Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek 

Zkoušky jsou anonymní, každý uchazeč obdrží při prezenci osobní číslo, kterým se prokazuje u 
jednotlivých zkušebních komisí.  
 
 1. Hodnocení znalostí uchazeče ze středního vzdělávání vyjádřeném na maturitním       
          vysvědčení  
prospěl s vyznamenáním  3 body 
prospěl  0 bodů 
  

 
 2. Jednotlivé části přijímací zkoušky (písemná zkouška):  
Osobnostní psychologický test  0 – 40 bodů 
Test z cizího jazyka  0 – 40 bodů 

 
 Maximální počet bodů je 83.  
 
Celkové hodnocení přijímací zkoušky  

Po vyhodnocení dílčích přijímacích zkoušek je stanoveno pořadí uchazečů, kteří zkoušku složili, 
podle celkového počtu dosažených bodů.  
 
a) V případě stejného počtu dosažených bodů má přednost uchazeč, který dosáhl vyššího     
     počtu bodů z osobnostního psychologického testu.  
b) V případě stejného počtu dosažených bodů celkově i z osobnostního psychologického testu je      dalším 
kritériem pro přijetí počet bodů z testu z cizího jazyka a následuje bodové hodnocení za maturitní 
vysvědčení. 
 
 
 
 
 
 
Litomyšli dne 24.3.2015       Stanislav Leníček 
               ředitel školy 
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Pro školní rok 2015/2016 bude p řijato na obor P ředškolní a mimoškolní pedagogika 60 uchaze čů. 
  
Kritéria hodnocení pro p řijetí - obor P ředškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01)  
Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil 
jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) pro školní 
rok 2015/16. 
Celkové hodnocení uchaze čů (viz výsledková listina)  je dáno součtem bodů z následujících tří částí   
(tj. skóre za testy Cermat + skóre za ZŠ + skóre za klasifikaci HV,TV,VV). 
  
Hodnocení na odborné škole je složeno z t ěchto t ří částí (váha každé z částí je uvedena v procentech):  
  

1. bodové hodnocení za jednotné testy (CERMAT) z českého jazyka a matematiky (40%),  
2. bodové hodnocení za prosp ěch na ZŠ - 8. a 9. ro čník  (30%) 
3. bodové hodnocení za klasifikaci výchov na základ ní škole, tj. HV, TV, VV (30%). 

  
  
Konkretizace jednotlivých částí hodnocení : 

1. Bodové hodnocení  za jednotné testy z českého jazyka a matematiky nemají stanovenu minimál ní hranici.   

Uchazeč může získat max. 100 základních bodů za testy, přepočtených koeficientem 0,4 (tedy s vahou 40%). 
Maximální bodové skóre je tedy 40 bodů. 

2. Bodové hodnocení za ZŠ*  

Uchazeč může získat max. 100 základních bodů za prospěch na ZŠ (viz tabulka), přepočtených koeficientem 0,3  
(tedy s vahou 30%). Maximální bodové skóre je tedy 30 bodů. 
  
Počet bod ů Průměr prosp ěchu na vysv ědčení  

(1.pol. 8.ro č. + 2.pol 8.ro č. + 1.pol. 9.ro č.):3 
v intervalu  

100 <1,0 – 1,2> 
90 (1,2 – 1,3> 
80 (1,3 – 1,4> 
70 (1,4 – 1,5> 
60 (1,5 – 1,6> 
50 (1,6 – 1,7> 
40 (1,7 – 1,8> 
30 (1,8 – 1,9> 
20 (1,9 – 2,0> 
10 (2,0 – 2,2> 
  
  
 3.   Bodové hodnocení za klasifikaci  výchov (HV, TV, VV)* - nahrazuje v tomto roce talentovou zkoušku 
  
Uchazeč může získat max. 100 základních bodů za klasifikaci výchov na ZŠ (viz tabulka), přepočtených koeficientem 0,3 (tedy s 
vahou 30%). Maximální bodové skóre je tedy 30 bodů. 
   
Počet bod ů Průměr prosp ěchu na vysv ědčení 

(1.pol. 8.ro č. + 2.pol 8.ro č. + 1.pol. 9.ro č.):3 
v intervalu  

100 <1,0 – 1,2> 
90 (1,2 – 1,3> 
80 (1,3 – 1,4> 
70 (1,4 – 1,5> 
60 (1,5 – 1,6> 
50 (1,6 – 1,7> 
40 (1,7 – 1,8> 
30 (1,8 – 1,9> 
20 (1,9 – 2,0> 
10 (2,0 – 2,2> 
   

* Pokud je uchazeč z nižšího stupně gymnázia, započítává se klasifikace za odpovídající období školní docházky. 
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Poznámka: V případě rovnosti bodů jsou další kritéria pro přijetí následující: 
1. Výsledek (bodové skóre) z jednotných testů Cermat 
2. Výsledek (bodové skóre) za klasifikaci výchov na ZŠ 
3. Výsledek (bodové skóre) za klasifikaci na ZŠ 
Více informací o podobě, obsahu a náročnosti pilotních testů se můžete dozvědět na internetových stránkách 
www.cermat.cz instituce Cermat, která tyto testy zabezpečuje. 
 
 
 
Litomyšli dne 20.1.2015         Stanislav Lení ček 

              ředitel školy 
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Pro školní rok 2015/2016 bude p řijato na obor Pedagogické lyceum 30 uchaze čů. 
  
Kritéria hodnocení pro p řijetí - obor Pedagogické lyceum (78-42-M/03)  
Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil 
jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru Pedagogické lyceum (78-42-M/03) pro školní rok 2015/16. 
Celkové hodnocení uchaze čů (viz výsledková listina)  je dáno součtem bodů z následujících tří částí   
(tj. skóre za testy Cermat + skóre za ZŠ + skóre za klasifikaci HV,TV,VV). 
  
Hodnocení na odborné škole je složeno z t ěchto t ří částí (váha každé z částí je uvedena v procentech):  
  
1.  bodové hodnocení za jednotné testy (CERMAT) z českého jazyka a matematiky (50%),  
2. bodové hodnocení za prosp ěch na ZŠ - 8. a 9. ro čník (30%)  
3. bodové hodnocení za klasifikaci  výchov na základní škole, tj. HV, TV, VV (20%) . 
  
  
Konkretizace jednotlivých částí hodnocení : 

1. Bodové hodnocení  za jednotné testy z českého jazyka a matematiky nemají stanovenu minimál ní hranici.   

Uchazeč může získat max. 100 základních bodů za testy, přepočtených koeficientem 0,5 (tedy s vahou 50%). 
Maximální bodové skóre je tedy 50 bodů. 

2. Bodové hodnocení za ZŠ*  

Uchazeč může získat max. 100 základních bodů za prospěch na ZŠ (viz tabulka), přepočtených koeficientem 0,3  
(tedy s vahou 30%). Maximální bodové skóre je tedy 30 bodů. 
  
Počet bod ů Průměr prosp ěchu na vysv ědčení 

(1.pol. 8.ro č. + 2.pol 8.ro č. + 1.pol. 9.ro č.):3 
v intervalu  

100 <1,0 – 1,2> 
90 (1,2 – 1,3> 
80 (1,3 – 1,4> 
70 (1,4 – 1,5> 
60 (1,5 – 1,6> 
50 (1,6 – 1,7> 
40 (1,7 – 1,8> 
30 (1,8 – 1,9> 
20 (1,9 – 2,0> 
10 (2,0 – 2,2> 
  
  
  
3.   Bodové hodnocení za klasifikaci  výchov (HV, TV, VV)* - nahrazuje v tomto roce talentovou zkoušku 
  
Uchazeč může získat max. 100 základních bodů za klasifikaci výchov na ZŠ (viz tabulka), přepočtených koeficientem 0,2 (tedy s 
vahou 20%). Maximální bodové skóre je tedy 20 bodů. 
   
Počet bodů Průměr prosp ěchu na vysv ědčení z výchov  

(1.pol. 8.ro č. + 2.pol 8.ro č. + 1.pol. 9.ro č.):3 
v intervalu  

100 <1,0 – 1,2> 
90 (1,2 – 1,3> 
80 (1,3 – 1,4> 
70 (1,4 – 1,5> 
60 (1,5 – 1,6> 
50 (1,6 – 1,7> 
40 (1,7 – 1,8> 
30 (1,8 – 1,9> 
20 (1,9 – 2,0> 
10 (2,0 – 2,2> 
   

* Pokud je uchazeč z nižšího stupně gymnázia, započítává se klasifikace za odpovídající období školní docházky. 
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Poznámka: V případě rovnosti bodů jsou další kritéria pro přijetí následující: 
1. Výsledek (bodové skóre) z jednotných testů Cermat 
2. Výsledek (bodové skóre) za klasifikaci na ZŠ 
3. Výsledek (bodové skóre) za klasifikaci výchov na ZŠ 
Více informací o podobě, obsahu a náročnosti pilotních testů se můžete dozvědět na internetových stránkách 
www.cermat.cz instituce Cermat, která tyto testy zabezpečuje. 
 
Litomyšli dne 20.1.2015         Stanislav Lení ček 

              ředitel školy
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Příloha č. 2 - Mezinárodní sborový festival a soutěž Budapešť, 
MAĎARSKO 

Zlaté pásmo pro KOS z Budapešti 
 

Litomyšl/Budapešť -  Na přelomu března a dubna se Smíšený pěvecký sbor KOS 
Pedagogické školy Litomyšl zúčastnil 15.ročníku Mezinárodní sborové soutěže a festivalu 
v Budapešti. Zde si změřil své hudební a pěvecké umění v kategorii mládežnických sborů 
s konkurenty z Norska, Švédska, USA, Izraele, Indonésie i s domácím souborem. Konkurence 
to byla skutečně těžkého kalibru. „Ze soutěžních skladeb upoutalo zejména provedení 
maďarské taneční písně Dana-dana Lajose Bárdose a provedení dvou českých písní 
ve folklórním aranžmá od Jana Vičara,“ konstatuje sbormistr Milan Motl. Mezinárodní porotu 
zaujala především dramaturgie soutěžních vystoupení, výraz a vyrovnaný zvuk. Zlaté pásmo, 
cena, kterou KOS z Budapešti přivezl jako svoji vítěznou trofej, tak bude mít zcela určitě 
čestné místo vedle řady dalších ocenění a uznání, které se sboru v posledních letech podařilo 
získat. Festivalu v maďarské Budapešti se zúčastnilo celkem 50 sborů ze 16 zemí světa. Není 
tedy nadsázkou či neopodstatněným tvrzením fakt, že mladí zpěváci z Pedagogické školy 
Litomyšl si vydobyli své místo na výsluní těch nejlepších mládežnických sborů z celého 
světa. 
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Příloha č. 3 - Soupis akcí pěveckého sboru KOS za rok 2014-15 

Přehled koncertů, akcí a vystoupení 
 

Smíšeného pěveckého sboru  
 
 

 

VOŠP a SPgŠ Litomyšl 

 
za školní rok 2014/15 

 
 

zpracováno 28. 8. 2015 
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PODZIM  
 

 

Čt 11. 9. 2014  Mezinárodní hudební festival Mladá Praha  
  20.00 hod. samostatný koncert KOSu, KOKOsu a sólistů 

  Chrám sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí, Praha  
 
Čt 18. 9. 2014 „Nemocnice barevná a přátelská“ 
 vystoupení KOSu, 14.00 hod. areál Nemocnice Litomyšl 

 

Čt 25. 9. 2014 Konference vzdělávacích center ČR 

 vystoupení KOSu, Zlatá Hvězda, Litomyšl 

 

3. - 5. 10. 2014 Soustředění sboru na DM 
Pá - Ne příprava: Missa Brevis Jiřího Pavlici, vánoční repertoár, KOS 
program  

 křest nováčků 

 

Po 6. 10. 2014 Musica Viva - Mimořádný koncert k Roku české hudby 
 Jiří Pavlica: Missa brevis  

 Soprán: Stella Maris, tenor: Milan Motl 

Spojené sbory: KOS, Kácov Nové Město nad Metují, SPS  
a Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové 

 Dirigent: Jaromír Křováček 

  19.00 hod., Sál Filharmonie Hradec Králové 
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Út 14. 10. 2014 Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun 
 19.30 hod. samostatný program KOSu 

 Jiří Pavlica: Missa brevis  

 Soprán: Veronika Němcová, baryton: Michael Skalický 

 Litomyšlský symfonický orchestr, dirigent: Milan Motl 

 Sál České pojišťovny, Beroun 

 

 
 

     
 

 

7. - 9. 11. 2014 Soustředění sboru na DM 

Pá – Ne příprava: vánoční koncerty 

 

Pá 14. 11. 2014 Den otevřených dveří SPgŠ 
 9.40 hod. vystoupení na schodech školy 
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Ne 30. 11. 2014 Adventní zastavení - Mimořádný koncert k Roku české hudby 
 KOS a Velká muzika Hradec Králové (umělecká vedoucí Eva 
Černíková) 

 18.00 hod., České muzeum hudby, Praha 
 
 

   
 

 

 

ZIMA  
 
St 10. 12. 2014 Adventní koncert  
 KOS a Velká muzika Hradec Králové (umělecká vedoucí Eva 
Černíková) 
 18.00 hod., Zrcadlový sál, Zámek Chroustovice 
 
Po 15. 12. 2014 Vánoční koncert …možná přijde i Sněhulák 
 KOS a Velká muzika Hradec Králové (umělecká vedoucí Eva 
Černíková) 
 dopoledne pro žáky a studenty 
 18.00 hod. pro veřejnost  
 Smetanův dům, Litomyšl   
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23. – 25. 1. 2015 Soustředění sboru na DM 
Pá – Ne  příprava jarní koncertní sezóny 

 

 

JARO 
 

20 - 22. 3. 2015 Soustředění sboru na DM 
Pá - Ne příprava jarní koncertní sezónu 

 

29. 3. – 2. 4. 2015 Mezinárodní sborový festival a soutěž Budapešť, MAĎARSKO 
Ne – Čt  KOS si v kategorii mládežnických sborů v těžké konkurenci sborů  

z Norska, USA, Izraele, Indonésie a Maďarska vyzpíval zlaté 
pásmo  
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 Festivalu v Budapešti se zúčastnilo 50 sborů z 16 zemí světa.  
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St 8. 4. 2015                Novopacký slavíček - pěvecká soutěž s mezinárodní účastí 
 

Výsledky pro VOŠP a SPgŠ Litomyšl: 
Kateřina Faltusová  - 1. místo 

a zvláštní cena poroty za interpretaci lidové písně 
Barbora Viktorínová  - 2. místo 

Adéla Vojtíšková - 3. místo 
a zvláštní cena poroty za výrazové ztvárnění umělé písně 

Tereza Vorbová - 3. místo 
Lukáš Daniš - 3. místo 

Pěvecké duo: Barbora Viktorínová  a Tereza Vorbová - 3. místo 
 

Čt 9. 4. 2015 Vystoupení CLÖHS Orchestra Göteborg ŠVÉDSKO 
 a KOSu, dopoledne pro žáky školy, Sál Domova mládeže 

 

17. – 20. 4. 2015 Návštěva mládežnického orchestru OLDA Angers FRANCIE 
Pá- Po   

Pá 17. 4. 2015 Společný koncert 
 Dětský pěvecký sbor Lilium ZUŠ B. Smetany Litomyšl 

 (sbm. Lucie Vavřínová) KOS a orchestr OLDA (dirigent Thierry 
Rose)  

 19.00 hod., Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl 
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Po 20. 4. 2015  Vystoupení na slavnostním koncertě  
 k 20. výročí sboru Paní a dívek 
  Malý sál Smetanovu domu 

 

24. – 26. 4. 2015 Soustředění sboru na DM 
Pá-Ne příprava na Smetanovu Litomyšl      

                                                                                                                 

22. - 24. 5. 2015 Soustředění sboru na DM 

Pá-Ne příprava na Smetanovu Litomyšl                                                                                                                     

 

 

 

Mezinárodní operní festival SMETANOVA LITOMYŠL 2015  
 

Večer na zámku v Nových Hradech 
Jean-Philippe Rameau: PYGMALION  
 Česká premiéra jednoaktové opery-ballet z roku 1748  

 

17., 18., 19., 20., 21. 6. 2015  Představení  
St – Ne 21.00 - 23.30 hod. 

 Letní stagiona, Zámek Nové Hrady 
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 zahradní divadlo/špýchar 

 
Pěvecké role: Jaroslav Březina, Marie Fajtová,  
Karolína Bubleová Berková, Petra Havránková 
Taneční role: Jonáš Janků, Klára Hajdinová, Andrea Miltnerová,  
Anna Kukuczková, Anton Eliáš 

Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy, sbormistr: Milan 
Motl 
Komorní orchestr Ensemble 18+ 
Výtvarník kostýmů a scény: Petra Lebdušková 
Choreografie: Andrea Miltnerová 
Masky: Kristina Záveská 
Režie: Magdalena Švecová 
Dirigent: Jakub Kydlíček 
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Il santo nome di Maria 
G. B. Pergolesi: STABAT MATER  
duchovní kantáta pro soprán, alt, ženský sbor, smyčcový orchestr a basso continuo 

 

St 24. 6. 2015 Provedení 
 20.30 hod.  - 21.45 hod.  

 Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže 
 

Lucie Silkenová - soprán  
Václava Krejčí Housková - mezzosoprán  
Pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl (dívčí část)  
Sbormistr: Milan Motl 
Barocco sempre giovane 
umělecký vedoucí: Josef Krečmer 
Dirigent: Petr Louženský 
Scéna: Michaela Kotlárová 
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Příloha č. 4 - Novopacký slavíček 2015 
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Příloha č. 5 - Dokumentace dalších akcí činnosti sboru KOS 
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KOSÁCI OPĚT NA SMETANOV Ě LITOMYŠLI 
 

Smíšený pěvecký sbor KOS již potřetí vystoupil vedle profesionálních těles 
na Mezinárodním operním festivalu Smetanova Litomyšl, po Pražském jaru druhém 
nejvýznamnějším festivalu v České republice. 

KOSáci účinkovali dokonce ve dvou projektech: 
Dívčí část sboru za doprovodu orchestru Barocco sempre giovane přednesla Pergolesiho 

duchovní kantátu Stabat mater. Koncert s podtitulem Il santo nome di Maria se uskutečnil 
v nově rekonstruovaném piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Závěr kantáty 
byl ztvárněn scénicky vztyčením hořícího kříže. Nádherná hudba, prostor i scéna tak vytvořily 
velice působivý celek. Návštěvníci koncertu oceňovali zvláště okouzlující barvu a čistotu 
zvuku dívčího sboru. 

Komorní sbor se představil na zámku Nové Hrady v české premiéře jednoaktové opery- 
balett Pygmalion Jeana-Philippa Rameaua z roku 1748. Vedle samotného nastudování opery, 
se KOSáci podíleli na tzv. hudebních předkrmech - drobné hudební a divadelní produkce a 
akce v zahradách i v zámku - site specific art. V rámci navození atmosféry shromažďujícímu 
se publiku několikrát zazpívali renesanční písně, mezi návštěvníky volně procházeli 
a stylizovaně s nimi komunikovali. Vedle úspěšné premiéry se uskutečnily ještě čtyři divácky 
hojně navštívené reprízy. 

 
Publikum i odborná veřejnost ocenila KOSáci nejen za krásný zpěv, ale i zvládnutí 

pro ně netradiční pohybové složky. 
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Příloha č. 6 - Manipulativní činnosti jako prostředek pro rozvoj 
předmatematických představ dětí předškolního věku 

… a to v každém věku. Stačí sledovat akce, které škola během posledních 20 let 
realizovala.  

Učitelé matematiky z České republiky se pravidelně setkávali na konferenci „Jak učit 
matematice žáky ve věku 10 – 16 let“. Tu ve spolupráci s naší školou ve dvouletých cyklech 
organizuje Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků. Akce získala 
během posledních desetiletí takovou prestiž, že se letos mohl pro stovku učitelek mateřských 
škol z celé republiky uskutečnit rozsáhlý vzdělávací seminář „Manipulativní činnosti jako 
prostředek pro rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku“. V průběhu 
čtyř víkendů proběhla řada praktických workshopů a přednášek, na kterých se významně 
podílely lektorky naší školy (Lišková, ...) a lektoři  

z vysokých škol pedagogických (UHK Hradec Králové, MU Brno, UK Praha). 
Autorský kolektiv vytvořil zdařilou publikaci „Rozvoj předmatematických představ dětí 

předškolního věku”, kterou společně se dvěma DVD nahrávkami najdete 
na www.vospspgs.cz v hlavním menu v odkazu „Manipulativní činnosti”. I vám mohou být 
tyto didaktické materiály a v praxi užitečné. 

Pedagogická škola Litomyšl každoročně zajišťuje Celostátní matematickou soutěž SOU 
a SOŠ.  

Stálicí v našem matematickém repertoáru je korespondenční seminář Matýsek, který si 
letos připisuje již 18. ročník a je určen pro talentované žáky 4. a 5. ročníků základních škol 
Pardubického kraje.  

Díky zážitkům a zkušenostem z realizace semináře objevují krásu matematiky i žáci 
a studenti naší školy.  

Hana Lišková 
zástupce ředitele 
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Příloha č. 7 - Mimoškolní aktivity a úspěchy žáků a studentů 
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Pedagogická škola si na nedostatek talentů nestěžuje 
 
Litomyšl – Mezi studenty, které počátkem uplynulého měsíce ocenil Pardubický kraj 

za jejich výsleky dosažené v oboru humanitním, přírodovědném, sportovním, uměleckém 
či technickém, nechyběli ani zástupci Střední pedagogické školy Litomyšl Markéta Andělová 
a Julián Ondrůšek. Markéta je červnovou maturantkou a pamětní list z rukou náměstkyně 
hejtmana Pardubického kraje Jany Pernicové převzala za uměleckou oblast, konkrétně 
sborový zpěv. Julián je stávajícím žákem třetího ročníku a ocenění obdržel za druhé místo v 
celostátní soutěži studentské odborné činnosti v německém jazyce. Slavnostním setkáním 
vyvrcholil již sedmý ročník programu, jehož hlavním cílem je podpora odborných zájmů žáků 
a péče o nadané žáky. Litomyšlská pedagogická škola o talentované žáky rozhodně nouzi 
nemá. Mladí lidé, kteří zasedli do lavic střední i vyšší odborné školy, se pravidelně účastní 
nejrůznějších odborných či talentových klání a vždy to pro jejich almu mater znamená 
zviditelnění práce pedagogů a pro studenty samotné pak umístění na prvních místech či jiná 
ocenění. „Jsem rád, že kraj na „talenty“ nezapomíná. Ještě více mě těší, že mezi těmi 
úspěšnými jsou i žáci naší školy,“ komentuje výsledky studentů Stanislav Leníček, ředitel 
pedagogické školy. 
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Pedagogická škola má tři zástupce v celostátním kole SOČ 

Litomyšl (fru) – Okresní a krajské kolo má za sebou letošní ročník 
Středoškolské odborné činnosti (SOČ), soutěže, která vznikla před 37 lety. Své 
zástupce v této zájmové činnosti žáků středních škol měla i Pedagogická škola 
Litomyšl. Jejich práce hodnotící porotu zaujaly. Výsledkem jsou dvě první místa 
v krajském kole SOČ s postupem do celostátního kola, jedno druhé, rovněž 
postupové místo a jedno třetí, nepostupové místo. Celostátní kolo se uskuteční v 
Praze. Vítězné vavříny si z krajského kola odnesla Lenka Machová za práci 
Život a dílo Bohdana Kopeckého a Julián Ondrůšek s tématem Bilingvismus a 
Multilingvismus. Vedoucí prvně jmenované práce byla Jitka Klofandová, práci 
Juliána Ondrůška vedla Jana Macková. Obě vedoucí prácí jsou členkami 
pedagogického sboru. Na vynikajícím druhém místě se umístila Daniela 
Hejzlarová s tematem Učitel, žák a třídní klima. Vedoucí práce této žákyně byla 
Soňa Sodomková. Výčet úspěchů by nebyl kompletní opomenout skvělé 3. 
místo v krajském kole SOČ Karolíny Kolaříkové, která porotu zaujala prací 
Peče o terminálně nemocné. I v tomto případě vedla Karolínu svými odbornými 
radami Soňa Sodomková. Ta je stejně jako Jana Macková a Jitka Klofandová 
učitelkou Pedagogické školy Litomyšl. „Posláním Středoškolské odborné 
činnosti je všestranně rozvíjet a podporovat odborné zájmy žáků, prohlubovat a 
rozšiřovat jejich odborné vědomosti a zkušenosti, individuální schopnosti, 
napomáhat při rozvoji jejich studijní a odborné aktivity i osobnosti,“ přibližuje 
podstatu soutěže Soňa Sodomková, která je ve škole garantem této dobrovolné 
zájmové  činnosti žáků. „Soutěž by měla žáky vést k samostatnému tvořivému 
myšlení a aktivnímu řešení úloh, napomáhat také vyhledávání talentovaných 
žáků a podporovat jejich další odborný růst,“ dodává Soňa Sodomková. 
Připomínat, že tímto způsobem je  účelně využíván volný čas žáků, je snad již 
jen oním příslovečným „nošením dříví do lesa.“ 
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Plavecká soutěž měst 
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Příloha č. 8 - Výměna žáků a studentů se školou Barnim 
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10 let mezinárodní spolupráce s partnerskou školou v Německu 
 

Na jaře roku 2005 se naše škola seznámila se svou budoucí partnerskou školou 
Oberstufenzentrum Barnim, Abteilung 3, Sozialwesen  v Barnim, která několik prvních let 
sídlila v nedalekém městě Wandlitz. Ve školním roce 2005/2006 došlo k intenzivnějším 
kontaktům mezi vedením obou škol i jednotlivými pedagogy, uskutečnily se vzájemné 
návštěvy, hospitace, delegace partnerské školy z Wandlitz přijela na oslavy 100. výročí 
založení VOŠP a SPgŠ Litomyšl. Němečtí partneři navštívili festival Smetanova Litomyšl 
a naši studenti spolupracovali na přípravě Dětského dne „Bewegung-slandschaft“ ve 
Wandlitz.  

Od následujícího školního roku se obě školy orientovaly zejména na pravidelné 
oboustranné výměny žáků a studentů s důrazem na poznání praktické části vzdělávání.  

V lednu 2008 proběhl společný lyžařský kurz ve Vysokém nad Jizerou. Několikrát 
se uskutečnily také vzájemné výměny pedagogů z naší a partnerské školy. 

Vzhledem ke skutečnosti, že obě školy mají velmi podobný typ studia (kombinace 
teoretických i všeobecně vzdělávacích předmětů s praktickou výukou) i zaměření (vzdělávání 
učitelek mateřských škol, sociálních pedagogů, pracovníků v mimoškolní práci s mládeží), 
nabízí se využití vzájemných kontaktů k obohacení odborných znalostí i praktických 
zkušeností pedagogů, ale zejména žáků a studentů obou škol. V letech 2008 – 2015 
absolvovalo již 11 litomyšlských studentek Vyšší odborné školy pedagogické a 5 žákyň 
Střední pedagogické školy souvislou pedagogickou praxi v německých mateřských školách i 
speciálních zařízeních a významně tak posílily své odborné a jazykové kompetence.  

Hlavním těžištěm současné spolupráce je pravidelná dvoutýdenní žákovská výměna. 
Vždy jeden týden tráví čeští žáci a studenti v Německu a stejnou dobu hostí VOŠP a SPgŠ 
obdobnou dvacetičlennou skupinu Němců v Litomyšli.  

Ze společného pobytu si žáci a studenti přinášejí mnoho zkušeností získaných 
při porovnávání životního stylu, ale nejcennější jsou odborné zkušenosti.  

Na základě těchto poznatků považujeme za velmi smysluplné v nastoupené cestě 
pokračovat a obohacovat ji o další podněty.  

Projekt Mezinárodní výměny žáků a studentů partnerských škol podporuje dlouhodobě 
Fond česko-německé budoucnosti. 

Jana Macková 
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Příloha č. 9 - Články z tisku 

České koledy ve Smetanově domě v podání KOSáků 
 

Litomyšl -  Pro adventní čas si členové smíšeného pěveckého sboru KOS Pedagogické 
školy Litomyšl připravili, tak jako tomu bylo i v letech minulých, řadu koncertů pro veřejnost. 
Jedním z nich je i koncert, který se uskuteční 15. prosince ve Smetanově domě od 18 hod. V 
první půli programového bloku zazpívají mladí hudebníci české koledy v úpravě Antonína 
Tučapského, s klavírním doprovodem Aleny Běťákové. Ve druhé části pak zazní české 
vánoční koledy a písně za doprovodu lidových a dobových nástrojů. Hostem ve druhé čáti 
programu bude Velká muzika Hradec Králové. „Na adventní čas a vystoupení v jeho rámci se 
vždy velmi těšíme a nejinak tomu bude i v tomto roce. Je to pro nás takové zklidnění po 
předchozím náročném období plném účastí na prestižních mezinárodních festivalech, které si 
vyžádalo přísnou disciplínu a plné nasazení všech členů sboru,“ konstatuje na adresu 
vánočních koncertů Milan Motl, sbormistr pěveckého sdružení KOS. Všichni, kdo si v 
předvánočním shonu udělají chvilku času, jsou srdečně zváni. 

 
Studentky pedagogické uspořádaly charitativní sbírku 
 

Litomyšl – Ve školních lavicích se studentky Vyšší odborné školy Litomyšl připravují 
nejenom teoreticky na svá budoucí povolání, jejich pozornost je zaměřena i na pomoc 
potřebným. Příkladem je aktivita studentek W2.A, které pod vedením učitelky Jarmily 
Jaškové uspořádaly charitativní sbírku oblečení, hraček a školních potřeb pro Speciální školu 
v Litomyšli. „Doposud bylo vybráno pět plně naložených aut a veškeré oblečení, hračky i 
školní pomůcky byly spravedlivě rozděleny dětem v rodinách, kde tuto pomoc  
přivítali,“ pochvaluje si výsledky charitativní akce Jarmila Jašková a dodává:“ Nejvíce se 
podíleli studenti druhého a čtvrtého ročníku dálkového studia (D2.B,D4.A) a studenti prvého 
ročníku denního studia zaměření speciální pedagogika (V1.C).“ Z pedagogů či zaměstnanvů 
školy se sbírky účastnily např. Romana Kicukisová a Jitka Šafránková. 

 
Obdivovali repertoár KOSu i hudební invenci 

 
Litomyšl  -  Začátek nového školního roku znamenal pro pěvecké sdružení KOS 

Pedagogické školy Litomyšl náročné období plné vystoupení na významných hudebních 
akcích. Některá z nich měla i mezinárodní rozměr. Patří mezi ně bezesporu účast na koncertu 
na Staroměstském náměstí v Praze v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha. 
Festival se konal pod záštitou 1. místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky Přemysla 
Sobotky, akci zaštítila i Věra Čáslavská. Mladá Praha letos absolvovala svůj 23. ročník, což 
svědčí nejenom o oblibě hudební akce, ale také vynikajícím renomé, které si vydobyla za 
uplynulé roky. Letošní vystoupení se konala ve dnech 5.-25. září, a to ve třinácti místech 
republiky. Zmiňme alespoň zahajovací koncert ve Valdštejnském paláci v Praze, či koncert na 
„domácí“ půdě - v jezdeckém sále zámku v Litomyšli. Festival se zaměřuje na pomoc 
začínajícím umělcům v oblasti vážné hudby. „Bylo pro nás vyznamenáním i odměnou 
zároveň, že jsme v rámci festivalu byli vyzváni k vystoupení v kostele sv.Mikuláše na 
Staroměstském náměstí,“ komentuje sbormistr KOSu Milan Motl. Rozběhnutý kolotoč 
vystoupení pokračoval účinkováním v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Talichův 
Beroun, který se konal ve dnech 7. října – 11. listopadu. „Během samostatného večera zazněl 
průřez hudbou od renesance do současnosti, ve druhé půli pak Missa brevis Jiřího Pavlici za 
doprovodu litomyšlského symfonického orchestru,“ uvádí sbormistr Milan Motl k programu, 
který měli možnost vyslechnout návštěvníci koncertu v podání mladých hudebníků z 
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litomyšlské pedagogické školy. O tom, že se jejich vystoupní líbilo svědčí i ohlasy 
posluchačů. „Koncert sboru byl pro nás hlubokým hudebním zážitkem. Obdobný názor měli i 
všichni známí, s nimiž jsme hovořili,“ píší Jiřina a Dalibor Hejdovi a pokračují: „Obdivovali 
jsme repertoár a jeho provedení, hudební invenci, dokonalou organizaci i disciplínu.“ Ani 
touto účastí na berounském festivalu není výčet aktivit KOSu v uplynulém období konečný. 
Jmenujme tak alespoň ještě vystoupení, která se odehrají v rámci Roku české hudby. Jedná se 
o mimořádnou kulturní událost, jejíž tradice započala od velkých oslav výročí B.Smetany v 
roce 1924. Jeden z koncertů proběhl poslední listopadový den t.r. v Praze, druhá akce pak pod 
názvem Musica viva v prostorách Filharmonie Hradec Králové. Oba koncerty pořádala 
organizace na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit – NIPOS ARTAMA Praha. 
„Těší nás, že jsme oslovováni organizátory mezinárodních festivalů, kde vystupují špičkoví 
neprofesionální i profesionální umělci. Stále častější účinkování na poli mezinárodního 
sborového zpěvu je zavazující a klade to vysoké nároky na přípravu jednotlivých koncertů ať 
již na domácí půdě či v zahraničí. Dobré jméno se získává těžce, ještě těžší je si renomé 
udržet,“ konstatuje Milan Motl. 

 
 

Zpívají pro radost, chtějí však zpěvem i pomáhat 
 
Litomyšl/fru) – S příchodem jara se u členů pěvěckého sdružení KOS Pedagogické 

školy v Litomyšli nedostavila jarní únava, ale spíše naopak. První jarní sluneční paprsky vlily 
mladým hudebníkům do žil další porci elánu a chuti nejenom zpívat, ale svým hudebním 
projevem i pomáhat druhým. Již počátkem měsíce března se sbor KOS zúčastnil benefičního 
komcertu, který se uskutečnil v Kulturním centru Fabrika ve Svitavách. Dalším účastníkem 
akce pak byl sbor Anteneo z Univerzity Palackého Olomouc a Litomyšlský symfonický 
orchestr. Vybraná částka putovala ve prospěch občanského sdružení Děti domů, které se 
zaměřuje na podporu pěstounské péče a dalších forem náhradní rodinné péče. Zajímavostí, 
která jenom podtrhla smysl benefičního koncertu, byl fakt, že mezi účinkujícími byli dva 
zpěváci ze Svitav, u nichž láska k hudbě vlastně stála na počátku jejich přátelství. Rodina 
jednoho z mladých hudebníků si proto toho druhého vzala do pěstounské péče. Stali se z nich 
tak bratři a oba dva pracují v současnosti ve sdružení Děti patří domů. Každý studuje sice 
jinou školu a tak také zpívá v jiném sboru, jeden v Ateneo a druhý v KOSu, což však 
vzájemné rodinné pouto nikterak neoslabuje.“Zpívali jsme výběr z našeho repertoáru, 
například renezanční a barokní písně, ale i zajímavou maďarskou píseň,“ komentuje sbormistr 
KOSu Milan Motl program benefičního koncertu a dodává: „ V podstatě všechny skladby, 
které jsme ve Svitavách představili, jsme nedávno natáčeli na cédéčko, které chystáme vydat 
příští rok.“ Přítomné posluchače oslovila zejména tvorba Jiřího Pavlici,jehož mši má sbor 
KOS ve svém repertoáru a rád ji zpívá. Svoje porozumění lidové tvorbě využívají i při 
pohybu, který podbarvuje aranžmá některých skladeb. 

Na 2. dubna je pak plánován Jarní koncert, v jehož rámci se v prostorách Kapitulního 
kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli uskuteční společné vystoupení sboru KOS a sboru St 
John´choir z Velké Británie. 
  



122 
 

Příloha č. 10 - Plán exkurzí na školní rok 2014-15 SPgŠ 

 
TŘÍDA AKCE  TERMÍN 

 (měsíc) 
PŘEDMĚT 
Pedagogický  dozor 

POZNÁMKY 

S1.A, B, C Papírny Velké Losiny 15.4. v době 
přijímacích 
zkoušek na SŠ 

přírodní vědy 
Sr, Tl + 2 VOŠ 

 

S1.B, C (LYC) Muzeum Všestary MZ pr - duben Vv + 1VOŠ  
S1. B, C Školská zařízení v Litomyšli průběžně PED – Ke   
S2.C Školská zařízení v Litomyšli průběžně PED – Ke   
S2.C Okresní soud Svitavy v době MZ 

testů 
OBN - Dk  

S2.A, B, C Literárně historická Litomyšl září 2014 ČJL,SVV  
S2.A, B, C IQ park Liberec MZ pr - duben CHE, FYZ – Sr, Bo  
S1.A, B, C Rozvojové vzdělávání (na DM) MZ testy OBN 

Vč, Ha 
 

S2.C Divadlo Trám - Svitavy 15.12. 
odpoledne 

St  

S3.A Památník na Vítkově 9.10. / 22.10. Vj  
S3.A VČG Pardubice listopad VVM - Dk  
S3.B, C (HMS) Deníky Bohemia dle domluvy Vj  
S3.B, C (VVS) Edukační program (…s gotikou) dle domluvy Vč  
S3.B,C LYC 1 exkurze  Svítání , Žampach  září 2014 PED Št  
S3.B,C LYC Muzeum Karla Čapka MZ testy ČJ  Nt ?  
S4.A, B (PMP) 2 exkurze – DD/diagnostický ústav 

                  - speciální/alternativní škola  
4.9. 2014 
duben 2015 

PEP Pr 
PEP Pr, Hř             

 

S4.C LYC 1 exkurze – DÚ HK září 2014 PEP    Hř  
S4.C (VVS) NG Praha únor 2015 VVS - Kl  
S4.A,B (HVV) Centrum B. Martinů září 2014 HVV  - Ml  
S4.A,B (VVV) Umělecký salón Polička 4.11.2014 VVV - Km  
S4.A,B (DVV) Návštěva pražského divadla dle domluvy DVV – Še, Du  
SŠ + VOŠ ND Brno - Turandot 18.12.2014 48 žáků  

+ Ml, Šv 
 

 
 
 

 
                        RNDr. Hana Lišková 

        zástupce ředitele 
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Příloha č. 11 - Nový modul VOŠ - Netradiční sporty 
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Příloha č. 12 - Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT - Chůva pro děti 
do zahájení školní docházka 

Chůva jako profese 
 

Litomyšl(fru) – Prvních 25 absolventů rekvalifikačního programu „Chůva pro děti 
do zahájení povinné školní docházky“ je po úspěšném zvládnutí závěrečných zkoušek 
připraveno poskytovat své kvalifikované služby. Pilotní ověřování programu se uskutečnilo 
v rámci projektu UNIV 3 (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení) 
na půdě Pedagogické školy Litomyšl. Jeho cílem je zkvalitnít systém rekvalifikací, kterými se 
lidé připravují k vykonání odborné zkoušky. Významným je přitom fakt, že uznávány jsou 
dovednosti a znalosti, které se zájemci naučili během života, a to nejenom v rámci školy, 
ale i mimo ni. “Je třeba zdůraznit, že člověk, který projde zmiňovaným rekvalifikačním 
programem, po jeho absolvování pěčuje o dítě či děti v soukromé domácnosti podle pokynů 
rodičů, kterým se za svou práci zodpovídá, popřípadě jej získané osvědčení kvalifikuje pro 
péči o děti v dětských koutcích. Nejedná se tedy o kvalifikaci pro učitele mateřských 
škol,“ vysvětluje Vlasta Hřebcová a Jana Švecová, které profesní kvalifikaci chůva pro děti 
v rámci pedagogické školy společně s dalšími pedagogy připravily a zrealizovaly. Kdo z 
rodičů se alespoň jedenkrát nedostal do situace, kdy musel řešit problém komu svěřit své dítě 
ke krátkodobému jednorázovému pohlídání či pravidělné péči, aby se jednalo o jedince 
zodpovědného, spolehlivého, který má nějakou praxi s dětmi? Asi jenom ten, komu v rámci 
rodiny bezproblémově funguje role prarodičů. Pro všechny ostatní pak odborník s osvědčením 
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je jistě řešením více než vítaným. 
Pedagogická škola tak nalezla další bílé místo, které v rámci rekvalifikací a ve spolupráci 
s úřady práce může napomoci odstranit. „Žadatelem o konání zkoušky může být fyzická 
osoba starší 18 let, která získala alespoň střední vzdělání nebo účastník rekvalifikace podle 
zákona upravujícího zaměstnanost,“ komentuje pro koho je vlastně profesní rekvalifikace 
určena Jana Švecová a Vlasta Hřebcová dodává: “Absolventi „chůvy“ by mimo jiné měli 
zvládnout péči o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování, měli by umět poskytnout první 
pomoc při úrazech a poranění dítěte či vést dítě k hygienickým návykům nebo uplatňovat 
metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte, znají množství hrových činností 
pro děti atd.“ Pro výkon fukce chůvy nejsou vhodní zájemci, kteří nejsou zdravotně 
způsobilými jako například lidé s epilepsií či jiným záchvatovým onemocněním, duševní 
poruchou, poruchou chování či závažným endokrinním onemocněním. „Od podzimu 
letošního roku plánujeme otevřít pro zájemce o profesi chůvy další kurz,“ říká Olga Kusá, 
zástupkyně litomyšlské pedagogické školy. Tímto konstatováním jistě potěšila další zájemce o 
absolvování rekvalifikačního programu. 
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Příloha č. 13 - Školní časopis Časoprostor 
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Příloha č. 14 - Příprava almanachu ke stodesátému výročí školy 
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