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I. OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ 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 01 

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/03 Pedagogické lyceum 

75-31-N/03  Předškolní a mimoškolní pedagogika 

zaměření:  

    a) předškolní pedagogika 

    b) speciální pedagogika 

    c) pedagogika volného času 

Pracovníci školy: 

        

Ředitel školy:   Mgr. Stanislav Leníček 

Zástupce ředitele: RNDr. Hana Lišková – SPgŠ 

    Mgr. Vlasta Hřebcová – VOŠP 

 

Počet vyučujících:  59 

Počet externích vyučujících: 3 

Vychovatelé:   7                       

Provozní zaměstnanci:  31 

 

Počet žáků školy podle zahajovacího výkazu školního roku 2020-2021 

 

Počet žáků střední školy 428  

Počet studentů vyšší odborné školy  - denní 355               

    - SPZ  210 

    CELKEM 993  
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RADA ŠKOLY 

 V souladu s § 132 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebním řádem vydaným 

Radou Pardubického kraje dne 23.6.2005, č.j. KrÚ 14454/OŠMS a ve znění pozdějších 

předpisů byla ve školním roce 2020/2021 na Vyšší odborné škole pedagogické a Střední 

pedagogické škole, Litomyšl, Komenského nám. 22 ustanovena rada školy v níže uvedeném 

složení: 

 Rada VOŠP a SPgŠ: 

 Mgr. Lucie Fajfrová 

 Zuzana Slívová 

 MgA. Matěj Karel Šefrna 

 

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.D Filip Špinka 

S4.D Pavel Krejsa 

 V2.A Kristýna Donajová 

 W2.A Tereza Vašenková 

 

NADAČNÍ FOND VOŠP A SPGŠ LITOMYŠL 

 Správní rada a zástupci tříd Nadačního fondu VOŠP a SPgŠ dostali informační dopisy 

o situaci ve škole, byli seznámeni s hospodařením Nadačního fondu, s výroční zprávou školy 

i Nadačního fondu a zprávou revizní komise, která byla bez závad. Dostali kontakt 

na zástupkyně ředitele školy, na které se mohli v případě nejasností s distančním vzděláváním 

obrátit. 

  

 

 Správní rada Nadačního fondu VOŠP a SPgŠ: 

  Mgr. Olga Kusá, předseda správní rady 

 Mgr. Luboš Bäuchel 

 Jana Endyšová 

 Kateřina Vavřínová – Rozárie Slívová 

 Zuzana Slívová – Martina Nováková 

 Bc. Ria Slušná 

 Revizor: Hanni Mühlsteinová 

 

Ke konci školního roku došlo k výměně dvou členů Správní rady, protože žákyně 

a studentka ukončily školu. 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 
VOŠP a SPgŠ v Litomyšli má ve vzdělávání pedagogů dlouhou tradici (od roku 1905). 

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.  

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 byla 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“, realizuje se modulovou formou výuky. Škole byla už po páté schválena akreditace 

vzdělávacího programu, a to od 1. září 2019 do 31. srpna 2025. Současně byl změněn název 

vzdělávacího programu na Předškolní a mimoškolní pedagogika i s jeho zapsáním do rejstříku 

škol. 

VOŠP v Litomyšli se řadí mezi školy terciárního vzdělávání, které vydávají absolventům 

školy Europass – dodatek k diplomu. (Europass obdrží rovněž absolventi SPgŠ spolu 

s maturitním vysvědčením.) Dokument poskytuje informace o získané kvalifikaci, upřesňuje 

obsah a status studia, usnadňuje proces uznání kvalifikace a dosaženého vzdělání, tím 

i prostupnost s vysokými školami. Europass je přínosný nejenom pro vzdělávací instituce, ale 

napomáhá i při uplatnění na trhu práce v ČR i v dalších státech EU.  

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“ poskytuje 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 též 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. 

Ve školním roce 2019/20 se VOŠP a SPgŠ Litomyšl zapojila do mezinárodní spolupráce 

hned s několika subjekty: 

V říjnu 2019 přijelo do Litomyšle v rámci mezinárodní výměny několik německých 

studentů. Jejich návštěva spadá do spolupráce naší a partnerské školy OSZ2 Eberswalde 

v SRN, která trvá již od roku 2003. 

Dále jsme zahájili spolupráci s Univerzitou Opole (Polsko), OSZ 2 Eberswalde 

(Německo) a asociací Les de Passeurs Fresques (Francie) v rámci přípravy projektu v programu 

Erasmus+ Strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.  Účastníci se dohodli 

na další spolupráci, jejím prvním konkrétním výsledkem je zpracování grantové žádosti (nyní 

již schválené). Projekt povede k rozšíření nabídky výtvarných aktivit škol a k vytvoření tří 

fresek v partnerských městech. Na jejich tvorbě se budou podílet studenti všech tří škol. 

Další oblast mezinárodní spolupráce zahrnuje přípravu a realizaci odborných praxí 

v zahraničí ve spolupráci s partnerskými školami ADC College ve Velké Británii, OSZ 

2 Eberswalde v Německu a Bilinguale Volksschule Komensky v Rakousku. Díky schválenému 

grantu (v rámci programu Erasmus) odjelo ve školním roce 12 studentů na odbornou praxi 

do předškolních zařízení v Anglii, Německu a Rakousku. Studenti měli možnost seznámit 

se s místními předškolními zařízeními a jejich dokumentací, novými metodami a postupy 

práce, ale také si zdokonalit jazykové znalosti a poznat lépe kulturu a prostředí dané země. 

Bohužel kvůli nouzovému stavu (koronovirus) byla praxe v cizině zkrácena nebo zrušena 

(Velká Británie). 

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, Kroměříž, Mezinárodní festival mládežnických sborů 

Praha, stříbrné pásmo na mezinárodním festivalu v švýcarském Motreaux). KOS koncertoval 

také v Německu, Nizozemí, Belgii, Itálii, Polsku a na Slovensku. V roce 2008 absolvoval 

koncertní turné do Calgary v Kanadě, v roce 2016 turné po třech státech USA a v roce 2017 byl 

sbor v Kanadě a USA. V letech 2015, 2016, 2017 i 2018 vystupoval KOS (opět pod vedením 

sbormistra Milana Motla) na hudebním festivalu Smetanova Litomyšl. Na podzim 2018 se sbor 

Kos (v počtu 46 žáků a studentů) zúčastnil koncertního turné po Japonsku. 
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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. a 2. 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 

26 odborných. Pro výuku tělesné výchovy si pronajímáme další sportovní zařízení.  

Součástí školy je informační a studijní centrum o rozloze 70 m2. Je vybaveno 

šesti notebooky, které jsou připojeny trvale k internetu a žáci je využívají ke studijním účelům. 

Provoz je zajištěn od 7.00 do 16.00 hodin. Je zde umístěno 8 168 knih a 10 344 učebnic. 

Všichni vyučující mají k dispozici notebook, který využívají hlavně při distančním vzdělávání. 

Po rekonstrukci informačního centra, doplnění základních informací k položkám 

knihovního fondu a jeho uspořádání podle Mezinárodního desetinného třídění (MDT) bylo 

umožněno žákům a studentům snadnější vyhledávání a přístup k potřebným informacím 

jak přímo v databázi informačního centra, tak přes internet. Díky rekonstrukci se informační 

centrum může využívat i jako další učebna s dataprojektorem. Pedagogové zde mohou 

při výuce vhodně využít notebooky. Nově v místnosti přibyl architektonický prvek – 

poloprůhledné PVC sklo s vyobrazením českých a litomyšlských velikánů. Jsou 

zde vyobrazeni: Božena Němcová, Alois Jirásek, Jan Ámos Komenský, Bedřich Smetana, 

Bohdan Kopecký, Olbram Zoubek a Zdeněk Kopal. Žákům a studentům připomínají důležitost 

občanů Litomyšle v kontextu národního cítění.  

Učitelé i žáci mají k dispozici 21 odborných učitelských knihoven s 6 020 ks knih.  

Knihovna domova mládeže obsahuje 1809 ks knih. Knihovny se pravidelně doplňují 

o nové tituly.    

Ve škole je využíváno 74 počítačů a 88 notebooků, z toho 74 k didaktickým účelům. 

Bylo vybudováno a zařízeno 18 multimediálních učeben, které umožňují využít ve výuce nové 

informační a komunikační technologie. Tyto učebny (11, 12, 13, 14, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 

30a, 39, 42, 43, S1, S3, S10) mají kapacitu alespoň 40 míst, ve třech případech 68 míst, 

při přeskupení až 100 míst. K vybavení učeben patří interaktivní tabule, dataprojektory, video, 

DVD, PC s připojením na internet, v jedné třídě jsou zabudovány notebooky. V domově 

mládeže mají žáci k dispozici 4 notebooky; 8 počítačů a 4 notebooky slouží provozu domova 

a školní jídelny. Učební pomůcky jsou uloženy ve sbírkách, jejichž celková hodnota 

je 8 779 tis. Kč. Škola i domov mládeže jsou připojeny na internet. Pro vnitřní komunikaci 

ředitelství školy, vyučujících, žáků i studentů se používá intranet. 

Půdní prostory školy jsou používány k pořádání výtvarných výstav. 



   

 

8 

Jsou zřízeny funkce: metodik prevence, metodik environmentální 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. Dostavbou nové ubytovací budovy, 

v pořadí druhé, a školní jídelny získala škola 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 1), nebo v buňkách, které 

se skládají ze dvou třílůžkových pokojů a příslušenství (starší část – DM 2). 

Domov mládeže 2 byl kompletně opraven a modernizován. Budova byla zateplena, 

proběhla výměna oken a oprava sociálních zařízení, výměna nábytku, dveří, linolea v pokojích 

a klubovnách a dlažby na chodbách, proběhla i oprava střechy. 
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2. PŘEHLED VZDĚLÁVÁNÍ 
 

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/..* 
Předškolní a mimoškolní 

pedagogika  
3 roky 

vyšší odborná 

škola - denní 

studium 

Č.j. MSMT/1588/2018-2 

  75-31-N/..* 
Předškolní a mimoškolní 

pedagogika  
4 roky 

vyšší odborná 

škola - dálkové 

studium 

Č.j. MSMT/1588/2018-2 

*Vzdělávací program 75-31-N/03 

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. 

  3) Úspěšná pátá akreditace vzdělávací programu Předškolní a mimoškolní 

pedagogika VOŠP je realizována od 1. 9. 2019. 

                        

 

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBORŮ 

                                

Na Vyšší odborné škole pedagogické se v rámci oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní 

pedagogika vyučuje vzdělávací program Předškolní a mimoškolní pedagogika.  

Program (dříve pod názvem Pedagogika specifických činností ve volném čase) 

je vyučován od 3. 9. 1996, kdy byl litomyšlské pedagogické škole schválen statut vyšší odborné 

školy, 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 2018-2019 zpracovány materiály pro 

akreditaci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (Stanislav Leníček, Vlasta Hřebcová, 
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Olga Kusá a tým pedagogů), od září 2019 se tato nová akreditovaná forma vzdělávacího 

programu realizuje.          

Cílem vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika 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 a jako pedagog volného času, vychovatel, učitelka MŠ, 

asistent pedagoga. 

Absolvent zaměření Předškolní pedagogika získá kvalifikaci jako učitel v mateřských 

školách, vychovatel, pedagog volného času nebo jako asistent pedagoga. 

Absolvent zaměření Pedagogika volného času najde uplatnění jako pedagog volného času 

a vychovatel ve školách a školských nebo jiných zařízeních orientovaných na volný čas dětí 

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

pedagoga. 

Na 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 a mimoškolní pedagogika 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. (ve znění pozdějších předpisů, vč. č. 197/2014 Sb.), o pedagogických 

pracovnících, vysokoškolské 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 1*)  2 1*)  2  21*)  8 3*)  

Anglický/ Německý jazyk   ANJ/ NEJ  3  4 2*)  3 1*)  4 1*)  14 4*)  

Společenskovědní vzdělávání       

Dějepis  DEJ  2  1  -  -  3  

Občanská nauka  OBN  2  1 1*)  1 1*)  -  4 2*)  

Přírodovědné vzdělávání       

Chemie  CHE  2 1*)  -  -  -  2 1*)  

Biologie  BIO  1   1   -  -  2   

Fyzika  FYZ  1   -  -  -  1   

Matematické vzdělávání       

Matematika  MAT  3  3   2  2  10   

Estetické vzdělávání       

Česká a světová literatura  LIT  1  21*)  1  2  6 1*)  

Vzdělávání pro zdraví       

Tělesná výchova  TEV  3 1*)  2  2  2  9 1*)  

Biologie, ekologie a hygiena  BEH  -  -  1   2 2*)  3 2*)  

Vzdělávání v IKT       

Informační a komunikační 

technologie  

IKT  -  2  2  -  4  

Ekonomické vzdělávání       

Ekonomie  EKN  -  2 1*)  -  -  2 1*)  

Zeměpis  ZEM  2 1*)  -  -  -  2 1*)  

Pedagogicko-psychologické vzdělávání       

Pedagogika  PED  1  2  2  2  7  

Psychologie  PSY  2  2  1  2  7  

Pedagogická praxe  PEP  -  -  4 1*)  4  8 1*)  

Didaktika pedagogických činností       

Hudební výchova s metodikou  HVM  2  2  2  2  8  

Hra na hudební nástroj  HHN  1  1  1  1 1*)  4 1*)  

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 1*)  -  2 1*)  

Metodika cizího jazyka  MCJ  -  -  1  -  1  
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Metodika jazykové výchovy  MJV  -  1  -  -  1  

Metodika matematických 

představ  

MMP  -  -  1  -  1  

Metodika poznávacích činností  MPZ  -  1  -  -  1  

Rozvoj praktických dovedností  RPD  -  2  -  -  2  

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 hodina 

pro 1 žáka 

 32 36 33 33 134 

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.  

• Výuka volitelného předmětu se realizuje v případě nejméně 10 zájemců z řad žáků.  

• Každý žák se povinně vyučuje jeden cizí jazyk (nabídka: anglický/německý jazyk). 

• V rámci oblasti Didaktika pedagogických činností je rozpracován okruh Rozvoj 

poznávacích dovedností do čtyř samostatných předmětů: Metodika cizího jazyka, 

Metodika jazykové výchovy, Metodika matematických představ a Metodika 

poznávacích činností.    

• V prvním a druhém ročníku je hodnocení žáka z odborné praxe (souvislá 

pedagogická praxe) součástí hodnocení z předmětu Pedagogika.  

• Ředitel školy má právo na úpravu hodinové dotace (např. z organizačních důvodů) 

tak, aby celková hodinová dotace předmětu zůstala zachována.   

• V kompetenci ředitele školy je s ohledem na organizační, ekonomické i personální 

podmínky dělit třídy pro výuku na skupiny, popř. nabídnout žákům nepovinné 

aktivity (např. sborový zpěv, nepovinná matematika, znakový jazyk aj.).  

• Ředitel školy může rozšířit vzdělávací nabídku formou nepovinných aktivit.  

• Disponibilní hodiny jsou v učebním plánu vyznačeny, např. 2*).  
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ROZVRŽENÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 
 

Činnost  Počet týdnů v ročníku 

  1. ročník  2. ročník  3. ročník  4. ročník  

Vyučování dle rozpisu učiva  32  32  32  28  

Odborná praxe  

(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   

(např. jarní prázdniny)  

3  3  2  2  

Celkem  40  40  40  37  

  

Poznámka:  

1. Ve třetím ročníku je jeden týden praxe*) realizován formou prázdninové praxe (jarní, popř.  

hlavní prázdniny).   

2. Sportovní kurzy jsou zařazeny zpravidla takto:  

1. ročník – plavecký kurz  

2. ročník – lyžařský kurz  

3. ročník – sportovně turistický kurz  

  

            Plavecký kurz lze realizovat formou výuky v průběhu jednoho či dvou pololetí školního roku.  
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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 1*)  2 1*)  2 1*)  3  9 3*)  

Anglický/ Německý jazyk I  ANJ, NEJ  3  3   2  3  11   

Anglický/ Německý/ Ruský 

jazyk II  
ANJ, NEJ, 

RUJ  

2  2  2  2  8  

Anglický/ Německý jazyk – 

konverzace  

ANK, NEK  -  -  2 1*)  2 1*)  4 2*)  

Společenskovědní 

vzdělávání  

     

Dějepis  DEJ  2  1  2 1*)  1  6 1*)  

Občanská nauka  OBN  2 1*)  2 1*)  1  -  5 2*)  

Přírodovědné vzdělávání       

Chemie  CHE  2  1  -  -  3  

Fyzika  FYZ  2  2 1*)  -  -  4 1*)  

Biologie  BIO  2 1*)  1  1  -  4 1*)  

Matematické vzdělávání       

Matematika  MAT  3 1*)  3  3  3  12 1*)  

Estetické vzdělávání       

Literatura a kultura  LIK  1      1  2 1*)     2  6 1*)  

Hudební výchova  HUV  2  -  -  -  2  

Výtvarné umění a činnosti  VUC  2  -  -  -  2  

Dramatická výchova  DRV  -  2 1*)  -  -  2 1*)  

Vzdělávání pro zdraví       

Tělesná výchova  TEV  2  2  2  2  8  

Biologie a hygiena  BIH  -  -  -  2  2 2*)  

Vzdělávání v IKT       

Informační a komunikační 

technologie  

IKT  2  1  2  -  5  

Ekonomické vzdělávání       

Ekonomie  EKN  -  -  2  -  2  

Zeměpis  ZEM  2 1*)  2 2*)  -  -  4 3*)  

Pedagogicko-psychologické vzdělávání  

Pedagogika  PED  1  2 1*)  2  2  7 1*)  

Psychologie  PSY  0  2  2  2  6  

Odborné profilové vzdělávání   

Volitelné předměty I. (žák volí jednu specializaci)  

Hudební výchova – 

specializace   

HVS  -  4 2*)  4 1*)  4  12 3*)  
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Humanitní studia  HMS  -  

Tělesná výchova a sport  TVS  -  

Výtvarná výchova – 

specializace   

VVS  -  

Volitelné předměty maturitní II. (žák volí jeden předmět z nabídky)   

Společenské vědy volitelné  SVV  -  -  2 2*)  2 2*)  4 4*)  

Matematika volitelná  MAV  -  -    

  

Celkový počet hodin pro 

1 žáka  

  32   33  33  30  128  

Poznámky  

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

volitelné předměty maturitní II. plní obdobnou funkci pro státní část mat. zkoušky.   

• Výuka volitelného předmětu se realizuje v případě nejméně 10 zájemců z řad žáků.  

• Odborná praxe se realizuje ve třetím a čtvrtém ročníku a hodnocení žáka z této 

souvislé pedagogické praxe je součástí hodnocení z předmětu Pedagogika.  

• V kompetenci ředitele školy je s ohledem na organizační, ekonomické i personální 

podmínky dělit třídy pro výuku na skupiny, popř. nabídnout žákům nepovinné 

aktivity (např. sborový zpěv, nepovinnou matematiku, znakový jazyk aj.).  

• Ředitel školy má právo úpravy hodinové dotace (např. z organizačních důvodů) 

tak, aby celková hodinová dotace předmětu zůstala zachována. Disponibilní 

hodiny jsou vyznačeny hvězdičkou, např. 2*).  

 

ROZVRŽENÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 

 

Činnost  Počet týdnů v ročníku 

  1. ročník  2. ročník  3. ročník  4. ročník  

Vyučování dle rozpisu učiva  34  34  32  28  

Odborná praxe   

(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   

(např. velikonoční prázdniny)  

3  3  3  2  

Celkem  40  40  40  37  

Poznámka:  

1. Ve třetím ročníku je jeden týden praxe*) realizován formou prázdninové praxe 

(jarní, popř. hlavní prázdniny).  

2. Sportovní kurzy jsou zařazeny zpravidla takto:  

1. ročník – sportovně turistický kurz  

2. ročník – plavecký kurz  
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Schéma struktury vzdělávacího programu 
Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Etopedie Dramatická 

výchova 

Dramatická 

výchova 

Logopedie 

Tyflopedie 

Hudební 

výchova 

Hudební 

výchova 

Tělesná 

výchova 

Tělesná 

výchova 

 
SPOLEČNÝ POVINNÝ 

ZÁKLAD 

Výtvarná 

výchova 

Zaměření 

SPECIÁLNÍ 

PEDAGOGIKA 

Zaměření 

PŘEDŠKOLNÍ 

PEDAGOGIKA 

Zaměření 

PEDAGOGIKA 

VOLNÉHO 

ČASU 

Výtvarná 

výchova 

Psychopedie 

Somatopedie 

Surdopedie 
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MATICE MODULŮ 
Pro zaměření: Pedagogika volného času (denní studium) 

                                            

 
 

Název modulu Kód h. k. f .h. h. k. f .h. h. k. f .h. h. k. f .h. h. k. f .h. h. k. f .h. h. k.

Filozofie a etika,výchova k vlastenectví Z-FEV-123/01 2 4 ZK 2 4

Zdravotní nauky Z-ZDN-123/01 2 3 KZ 2 3

Multikulturní výchova Z-MKV-123/01 2 2 Z 2 2

Pedagogika a psychologie * Z-PPS-123/04 3 4 ZK 3 2 Z 3 3 KZ 3 4 ZK 12 13

Sociální pedagogika Z-SCP-123/01    2 3 KZ 2 3

Sociálně psychologický výcvik Z-SPV-123/01    2 2 Z 2 2

Cizí jazyk * Z-CZJ-123/02 3 3 KZ 3 3 KZ 2 2 Z 3 4 ZK 3 3 KZ 3 4 ZK 17 19

Základy práva Z-ZPR-123/01   2 4 ZK 2 4

Základy školního managementu Z-ZŠM-123/01   2 2 Z 2 2

Informační a komunikační technologie Z-IKT-123/01 2 2 Z  2 2

Dramatická výchova Z-DRV-123/01 2 P 2 2 Z 2 P 2 2 Z 8 4

Hudební výchova Z-HUV-123/01 2 P 2 2 Z 2 P 2 2 Z 8 4

Tělesná výchova Z-TEV-123/01 2 P 2 2 Z 2 P 2 2 Z 8 4

Výtvarná výchova Z-VYV-123/01 2 P 2 2 Z 2 P 2 2 Z 8 4

Výchova dětského čtenáře Z-VDČ-123/01 3 3 KZ 3 3

Výchova k ochraně zdraví Z-VOZ-123/01 1 1 Z 1 1

Rétorika a hlasová výchova Z-RHV-123/01            2 2 Z 2 2

Seminář odborné  pedagogické praxe Z-SEP-123/01 2 2 Z 2 2

Seminář absolventských prací Z-SAP-123/01  1 P 1 2 Z 2 2

Sportovní kurzy Z-SPK-123/03 1 Z 1 Z 1 Z 3

Pedagogika volného času * P-PVČ-103/01 2  P 2 4 ZK 4 4

Andragogika a gerontopedagogika P-ADG-003/01 2 3 KZ 2 3

Didaktika dramatické výchovy P-DDV-003/01     2 3 KZ    2 3

Didaktika hudební výchovy P-DHV-003/01    2 3 KZ 2 3

Didaktika tělesné výchovy P-DTV-003/01  2 3 KZ  2 3

Didaktika výtvarné výchovy P-DVV-003/01 2 3 KZ    2 3

Didaktika pracovně technických činností P-DPR-123/01   2 3 KZ      2 3

Didaktika cizího jazyka P-DCJ-123/01  1 2 Z 1 2

Rozvoj matematické gramotnosti P-RMG-003/01  2 3 KZ    2 3

Didaktika poznávání přírody a spol. P-DPZ-003/01          2 3 KZ    2 3

Didaktika digitální gramotnosti P-DDG-003/01 2 3 KZ    2 3

Základy speciální pedagogiky P-SPG-003/01       2 2 Z 2 2 Z 2 3 KZ 6 7

Dramatická tvořivost O-DRT-003/01  2 P 2 4 ZK 4 4

Dramatické hry O-DRH-003/01 2 P 2 3 KZ     4 3

Hudební seminář O-HUS-003/01   2 4 ZK 2 4

Muzikofiletika O-MUF-003/01  2 3 KZ      2 3

Pěvecké a instrumentální praxe O-PIP-003/01   2 P 2 2 Z 4 2

Hra na hudební nástroj O-HHN-003/01       2 2 Z 2 3 KZ 4 5

Projektové vyučování tělových. aktivit O-PVY-003/01       2 4 ZK 2 4

Sportovní hry O-SPH-003/01    2 2 Z       2 2

Moderní formy gymnastiky O-MFG-003/01 2 P 2 2 Z   4 2

Sporty vyžad. zvl.klim.,prost.,mat.podmínkyO-SVP-003/01       2 1 Z 2 3 KZ   4 4

Výtvarný seminář O-VYS-003/01      2 4 ZK 2 4

Plošná tvorba O-PLT-003/01   2  P 2 3 KZ   4 3

Textilní tvorba O-TEX-003/01  2 1 Z       2 1

Prostorová tvorba O-PRT-003/01   2 2 Z    2 2

Souvislá odborná pedagogická praxe              O-SPX-123/01 Z 2 Z    2

Odborná pedagogická praxe 1                O-ODP-123/01     3 2 Z 3 1 Z 6 3

Odborná pedagogická praxe 2                O-ODP-123/02     4 2 Z 4 1 Z 8 3

Konzultace absolventské práce O-KAP-123/01  1 P 1 2 Z 2 2

Volitelné moduly   2 P 2 2 Z 1 P 1 2 Z 6 4

Celkový počet h. v týdnu a k. za období 32 22  32 38  33 27  32 33  26 26  25 34  180 180

*
V

o
li

te
ln

á 
v

ý
ch

.

Pozn.: h.-počet hodin, k.-počet kreditů, f.h.-formy  hodnocení; P - průběžné hodnocení, forma hodnocení v závěru studijního období; * moduly  k absolutoriu; lososově - volitelné výchovy  k absolutoriu

1 2 3 4 5 6

plavecký lyžařský turistický

Celkově

2 týdny 2 týdny

Pozn.: h.-počet hod., k.-počet kreditů, f.h.-formy hodnocení; P-průběžné hodnocení, 

forma hodnocení v závěru stud. období; * moduly k absolutoriu; lososově – volitelné 

pedie k absolutoriu 
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3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 
 

Pedagogičtí pracovníci 
   

Poř.     

čís.  Příjmení, jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace Délka ped. 

     praxe (roků) 

  1. Leníček Stanislav, Mgr. ředitel školy Učitelství II.cyklu TV 45 

  2. Lišková Hana, RNDr. zást.ředitele Učitelství všeob.vzděl.předmětů M, Ch 36 

  3. Hřebcová Vlasta, Mgr. zást.ředitele Učitelství II.cyklu HV, PED 25 

  4. Andělová Aneta, MgA. učitel AMU Praha HV   8 

  5. Andělová Markéta, Mgr. učitel UP Olomouc Spec.ped., HV   3 

  6. Běťáková Alena, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ AJ, HV 13 

  7. Bobková Markéta, Mgr. učitel UP Olomouc BIO, CHE 13 

  8.     Brabenec Kicukisová R., Mgr. učitel UP Olomouc Spec.ETP,LOG, PSP 39 

  9. Dušková Kristýna, MgA. učitel DAMU Praha DV 13 

 10. Flídrová Monika, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ M, AJ 14 

 11. Fruniová Zuzana, PhDr. učitel Masarykova Univerzita Brno Filosofie, Etika, ON 30 

 12. Fryaufová Marie, Mgr.  učitel Učitelství I. cyklu AJ 38 

 13. Gloserová Miluše, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ VV 14 

 14. Hřibová Romana, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ VV   5 

 15. Janů Drahomíra,Mgr učitel  Učitelství pro SŠ Děj.,zákl.spol.věd   6 

 16. Jašková Jarmila, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu, NIDV PED, PSY, Pedagog. 35 

 17. Junková Petra, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ Bi, TV 22 

 18. Kladivová Lenka, Mgr. učitel Učitelství všeob.vzděl.předmětů Čj, NJ 22 

 19. Kleiner Ondřej, Mgr. učitel Univerzita HK-Učitelství pro SŠ VT, Hv 9 

 20. Klofandová Jitka, Mgr. učitel Učitelství všeob.vzděl.předmětů RJ, VV, historie 31 

 21. Kolářová Ivana, Mgr. učitel Učitelství pro mlád.vyž.zvl.péči TFP, LOG, PSP,AJ 30 

 22. Kosek Josef, Mgr. učitel Učitelství pro školy II. cyklu M, Fy 43 

 23. Kraj Štěpán, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ TV, Zákl. spol.věd 18 

 24. Krátká Eva, Mgr. učitel MU Brno, Univ. HK ANJ, PED, NEJ 18 

 25. Krčmářová Daniela, Mgr. učitel UP Olomouc HV, VV   9  

 26. Kroulíková Dagmar, Mgr. učitel Vychovatelství – VŠ studium PEP 48 

 27. Křivková Valerie, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ AJ, Vv 18 

 28. Kučerová Šárka, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ AJ, HV 19 

 29. Kusá Olga, Mgr. učitel Učitelství II. cyklu TV, ČJ 49 

 30. Kutal Daniel, DiS. učitel VOŠ – elektro VT 19 

 31. Lněničková Zuzana učitel Učitelství všeob.vzděl.předmětů M, BV 31 

 32. Macková Jana, PaedDr.  učitel Učitelství všeob.vzděl.předmětů  ČJ, ON, NJ 35 

 33. Míková Martina, Mgr. učitel UP Olomouc  PEP 25 

 34. Motl Milan, PhDr. Ph.D. učitel Učitelství. II. stupeň ZŠ D, HV 18 

 35. Müller Richard, Mgr. učitel Učitelství všeob.vzděl.předmětů HV, PED VČ 28 

 36. Nováková Pavlína, Mgr. učitel Učitelství II.stupeň ZŠ-UP Olom. Spec.pedagog., HV 15 

 37. Pajurková Zlatuše, Mgr. učitel Učitelství II. cyklu PED, ČJ 43 

 38. Pečinka Miloslav, Mgr. učitel Učitelství všeob. vzděl předmětů TV, Bi 35 

 39. Poláková Jana, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu Bi, Zem. 19 

 40. Radiven Angela, Mgr. učitel ETF UK Praha,Pedagog.fak.UHK AJ,Pedagog.vědy 20 

 41. Saqua Pavel, Mgr. učitel Učitelství všeob. vzděl. předmětů TV, PED 28 

 42. Skočílková Jaromíra, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ M, Zem. 14 

 43. Sodomková Soňa, PhDr. učitel Učitelství všeob. vzděl. předmětů PSY, RJ 34 

 44. Sopoušek Rostislav, Mgr. učitel Učitelství pro mlád. vyž. zvl.péči Spec. LOG,ETP,PSP 40 

 45. Soukupová Tamara, Mgr. učitel VŠ Leningrad RJ 24 

 46. Šefrna Matěj Karel, MgA. učitel DAMU Praha, Centrum celož.vzd. Loutkoher.,Pedagog. 30 
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 47. Šimková Dagmar, Mgr. učitel UP Olomouc. PSY 24 

 48. Šímová Eva, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu ČJ, AJ 13 

 49. Štěpánová Iva, Mgr. učitel Učitelství II. cyklu PED, PSY 41 

 50. Švecová Jana, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ ČJ, HV 22 

 51. Talířová Kateřina, Mgr. učitel Učitelství pro SŚ VV   2 

 52. Tomanová Věra, Mgr. učitel TU Liberec-spec.pedagogika Spec.ped. PED, PEP 25 

 53. Urbánková Dana, Mgr. učitel Učitelství všeob. vzděl. předmětů ČJ, HV 46 

 54. Urbánková Dana, Mgr. učitel Učitelství všeob. vzděl. předmětů ČJ, ON 25 

 55. Vágnerová Milada, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ M, VT 19 

 56. Vargová Markéta, Mgr. učitel Učitelství všeob.vzděl.předmětů ČJ, NJ 21 

 57. Vávra Jan, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ ČJ, D   9 

 58. Vejrosta Vladimír, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ D, Základy spol. věd 11 

 59. Vencálková Kateřina, Mgr. učitel Masarykova univerzita Brno PSY 12 

      

      

 60. Pešinová Radomíra, DiS. ved. vych. Vychovatelství    31 

 61. Donajová Kristýna vychovatel Vychovatelství      1 

 62. Dvořáková Petra, DiS. vychovatel Vychovatelství      9 

 63. Pečinková Zuzana vychovatel Vychovatelství   39 

 64. Sedláčková Dagmar vychovatel Vychovatelství   38 

 65. Skalníková Monika vychovatel Vychovatelství   22 

 66. Zavřelová Gabriela vychovatel Vychovatelství   14 

      

      

   

 

 

Externí pracovníci 
 

Poř.      

čís.  Příjmení, jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace 

Délka 

ped.praxe 

 

   1. Límová Magda, Mgr. 

 

exter.učitel  Učitelství pro mlád. vyž. zvl.péči spec.LOG,ETP,PSP  41  

   2. Kavková Lenka, Mgr. exter.učitel UP Olomouc Spec.ped,Zákl.spol.v   7 

   3. Půlkrábková Nikola exter.učitel VOŠP a SPgŠ Taneční průprava  23 

      

      

   1. Vetešníková Jaroslava ved.ek. úsek ÚSO  43 

   2. Bednářová Petra sekretářka ÚSO  33 

   3. Hrubanová Monika ref.stud.odd USO  28 

   4. Kunartová Lucie účetní ÚSO    2 

   5.  Polášková Marie mzd.účetní     ÚSO  24 

   6.  Vetešník Josef školník Výuční list  44 

   7. Záleská Marie knihovnice    ÚSO  22 

   8.  Jašková Eva uklízečka Výuční list  43 

   9. Majtnerová Hana uklízečka ÚSO  21 

 10. Soukupová Marie uklízečka Výuční list  29 

 11. Vomočilová Jarmila uklízečka SO  20 

 12. Gazsóová Janina vrátná Výuční list  44 

 13. Šafránková Jitka vrátná ÚSO  46 

 14. Škeříková Stefanie vrátná Základní vzdělání  45 
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 15. Čermáková Hana uklízečka Výuční list  31 

 16. Dvořák Jaroslav domovník Výuční list  36 

 17. Glänznerová Božena uklízečka  Výuční list  40 

 18. Jůzová Marcela uklízečka SO  34 

 19. Kopecká Jana vrátná Výuční list  45 

 20. Schützová Slavomíra uklízečka Základní vzdělání  36 

 21.  Hotová Marie ved.jídelny SO  39 

 22. Kracíková Lenka kuchařka Výuční list  27 

 23. Machková Iveta kuchařka Výuční list  17 

 24. Marečková Jitka kuchařka ÚSO  37 

 25. Michrinová Terezie kuchařka Výuční list  26 

 26. Mlčůchová Petra kuchařka Výuční list  18 

 27. Pecháčková Lenka kuchařka ÚSO  26 

 28. Šimková Jitka kuchařka Výuční list  41 

 29. Trojanová Emília kuchařka  Výuční list  36 

 30. Vomáčka Václav kuchař Výuční list    4 

  31.  Vomočilová Jana            kuchařka     Výuční list                                31          
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4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ, VOŠ 
 

 a) studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní čtyřleté studium 

➢ počet přihlášených žáků 221 

➢ počet přijatých žáků 60 

 b) studijní obor Pedagogické lyceum – denní čtyřleté studium 

➢ počet přihlášených žáků 97 
➢ počet přijatých žáků  30 

 c) studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika    

➢ počet přihlášených žáků – denní vyšší odborné studium 126 

➢ počet přijatých studentů 126  

 d) studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika 

➢ počet přihlášených žáků – dálkové vyšší odborné studium 111  

➢ počet přijatých studentů 90   

 

 Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek SŠ, VOŠ viz přílohy. 

 

5. PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

STŘEDNÍ ŠKOLY 
 

 

Třída 
Počet  Zhodnocení Snížená Průměrný Absence na žáka 

žáků V P 5 N známka Ch prospěch celkem    neomluveno 

S1.A 31 15 16 0 0 0 1,431 2,129 - 

S1.B 32 14 18 0 0 0 1,513 8,750 - 

S1.C 32 10 22 0 0 0 1,613 8,000 - 

S2.A 33 16 17 0 0 0 1,555 6,667 - 

S2.B 33 14 19 0 0 0 1,559 4,909 - 

S2.C 29 8 21 0 0 0 1,899 18,856 - 

S3.A 31 11 20 0 0 0 1,543 25,968 - 

S3.B 32 6 26 0 0 0 1,648 11,875 - 

S3.C 31 11 20 0 0 0 1,540 4,968 - 

S3.D 29 10 19 0 0 0 1,817 26,483 - 

S3.C 29 6 23 0 0 0 1,69 18,034 - 

S3.D 25 7 18 0 0 0 1,701 40,96 - 

S4.A 30 18 12 0 0 0 1,406 0,267 - 

S4.B 32 12 20 0 0 0 1,682 2,594 - 

S4.C 29 8 20 0 1 0 1,682 2,594  

S4.D 25 4 21 0 0 0 1,791 1,750 - 

 

Celkem žáků: 483     Průměrný prospěch: 16,302 

Legenda V – prospěl s vyznamenáním: 170 Průměrná absence:  11,550 

  P – prospěl   312    

  5 – neprospěl       1      
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Výsledky maturitních zkoušek 2020/2021 

 

Třída 
Počet  Zhodnocení Průměrný 

prospěch žáků V P 5 N 

S4.A 30 15 15 0 0 1,563 

S4.B 32 11 21 0 0 1,950 

S4.C 28 16 11 0 0 1,576 

S4.D 25 10 13 0 2 1,767 

 

Celkem žáků: 115    Průměrný prospěch:  1,714 

Legenda:  V - prospěl s vyznamenáním: 52  

  P - prospěl: 60     

  N - neprospěl: 2 

   

6. PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ 

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem žáků: 468  Průměrný prospěch:   1,688 

Legenda: V – prospěl s vyznamenáním: 71  

  P – prospěl: 164  

N – nehodnocen 212 

U – ukončili studium k 30. 9. 2021: 6  

 

 

Poznámky: 

Stud. 

skupiny 

Počet 

žáků V P 

 

N 

 

U 

Průměrný 

prospěch 

V1.A 24 0 0 24 0 1,765 

W1.A 25 0 0 25 0 1,706 

V1.B 35 5 19 11 0 1,779 

W1.B 37 5 8 24 0 1,599 

V2.A 32 3 5 7 1 1,559 

V2.B 31 1 2 28 1 1,585 

W2.B 28 3 4 18 0 1,757 

V3.A 19 1 14 4 0 1,775 

W3.A 15 6 7 2 0 1,389 

V3.B 19 3 10 6 0 1,632 

W3.B 17 6 9 2 2 1,375 

D1. A 23 0 13 10 0 2,200 

D1. B 35 13 8 13 0 1,309 

D2. A 22 5 15 2 1 1,790 

D2. B 20 3 11 7 0 2,000 

D3. A 21 3 11 7 1 2,000 

D3. B 20 4 0 16 0 1,468 

D4. A 18 5 12 1 0 1,500 

D4. B 26 5 16 5 0 1,882 
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1)  Přehledné výsledky vzdělávání jsou zpracovány před ukončení období pro klasifikaci 

z důvodu koronavirové krize. 

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 2020/2021 

 

Třída 
Počet  Zhodnocení Průměrný 

žáků V P 4 N prospěch 

V3.A 16 4 12   2,024 

W3.A 14 5 7  2 1,889 

V3.B 18 9 9   2,000 

W3.B 16 11 5   1,400 

D4.A 17 4 13   2,039 

D4.B 22 9 13   1,817 

 

Celkem žáků: 103 (64 denní + 39 dálkové stud.) Průměrný prospěch: 1,862 

Legenda:  V - prospěl s vyznamenáním: 42   

  P - prospěl: 59    

  N - neprospěl: 2 
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7. PŘEHLED POČTU ZAJIŠŤOVANÝCH PRAXÍ 
 

Přehled počtu zajišťovaných praxí ve školním roce 2020/21 
 

Ve školním roce 2020/21 se pro studenty a žáky VOŠP a SPgŠ Litomyšl plánuje celkem 1544 

pedagogických praxí. 

 
Třídy /  

studijní  

skupiny 

Počet  

žáků 

Průběžná  

Pedagogická /  

odborná  

praxe 

Souvislá 

pedagogická / 

odborná praxe   

Bloková  

pedagogická /  

odborná praxe   

Prázdninová 

pedagogická  

praxe, pedagogická 

asistence 

 

Celkem žáků/studentů 

na PEP/ODP 

S1.A,B,C 63+31 --- 63 x 10** --- *** 63 

S2.A,B,C 66+29 --- 66 x 10** --- *** 66 

S3.A,B,C,D 94+29** 94 x 2 (6skupiny) * 123 x 10 --- 123*** 94+123+123=340 

S4.A,B,C,D 91+25** --- 91 x 15, 25 x 5 91x(45x10dnů) --- 25+91+91=207 

V,W1.A,B 130 --- 130 x 10 --- (0-5dnů)*** 130 

V2A,V,W2.B 89 89 (3sk.x32 týdnů) * 89 x 10 89-45sk. x 10* 45**** 3x89+45=312 

V,W3.A,B 102 --- --- 102x 10+102x5  --- 102+102=204 

D1.A,B 80 --- 80 x 5  --- --- 80 

D2.A,B 52  --- 52 x 5 --- --- 52 

D3.A,B 46 --- 46 x 10 --- --- 46 

D4.A,B 44 --- 44 x 5 --- --- 44 

Celkem                        1544 

 
* V každém období/pololetí se zajišťuje praxe na jiném typu zařízení, tj. pro každého žáka 2x. 

** V oboru Pedagogické lyceum (S1. C, S2. C, S3. D, S4. D) je souvislá praxe pouze ve 3. a 4. roč. 

*** Prázdninová praxe na střední škole je zařazena ve 3. ročníku, podle ŠVP PMP i LYC (termín dle organizace školního 

roku 2020/21), v dalších ročnících je dobrovolná. 

****Prázdninová praxe pro 2. ročník VOŠ zaměření Předškolní pedagogika je dobrovolná, pro studijní zaměření Speciální 

pedagogika a Pedagogika volného času je povinná, ve 2. ročníku probíhá také pedagogická asistence. 
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8. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 
A) Školní řády SŠ, VOŠ i DM obsahují oblast prevence sociálně patologických jevů  

B) Plán primární protidrogové prevence pro školní rok 2020/2021 

Plán primární protidrogové prevence pro školní rok 2020/2021 byl zpracován s praktickým 

rozdělením v rámci jednotlivých měsíců. Tento plán zahrnuje způsob zpracování témat 

do vzdělávacího procesu, do denního režimu DM a školních i mimoškolních aktivit. Rizikovým 

projevům sociálně patologických jevů předcházíme aktivitami, které vedou k dodržování 

společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za své jednání. Vzhledem 

k pozitivním zkušenostem, že se nevyskytly žádné závažné výchovné problémy související 

s negativními sociálně patologickými jevy, lze konstatovat, že jednotlivé konkrétní činnosti měly 

význam a kladně ovlivňovaly myšlení, chování i prožívání žáků a studentů.  

Oblasti, které patří k náplni práce pedagogů školy:  

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

v jídelně, denní režim v DM) 

• Besedy, přednášky, zařazení tématu do obsahu výuky 

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

• Spolupráce třídních učitelů a vychovatelek i rodičů  

• Spolupráce s rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou 

• Jmenování dvou výchovných poradců a kontrola jejich činnosti 

• Individuální plány a integrace jedinců se zvláštními vzdělávacími nebo 

výchovnými problémy 

• Pravidelné schůzky na DM, komunitní kruhy 

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

skupinou 

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

je přidruženou školou UNESCO) patří také mezi primární prevenci sociálně 

patologických jevů. Prostřednictvím této prevence jsou žáci i studenti ovlivňováni 

k jejímu využití ve své budoucí profesi.  
 

C) Hodnocení Minimálního preventivního programu VOŠP a SPgŠ Litomyšl 

Zahájení školního roku 2020/2021 patřilo již tradičně na začátku září adaptačnímu 

semináři, který se pořádá pro první ročníky, a to pod vedením PhDr. Soni Sodomkové. Jeho 

zásadním cílem je vzájemné poznání žáků školy na principu prožitkového sociálního učení, jež 

přispívá k utváření vzájemných pozitivních skupinových vztahů a skupinového klimatu. 

Na základě reflexe žáků, ale i pedagogů se opět ukázalo, jak je důležitá realizace adaptačních 

seminářů. Potvrdilo se, že v případě některých problémů jsou žáci více otevřeni a nemají obavy 

požádat o pomoc pedagogy. 

Třídní učitelé a vedoucí studijních skupin cíleně pokračovali v budování kladné atmosféry 

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

Brzy po zahájení školní docházky došlo k uzavření školy vlivem pandemie COVID-19 

a plánované aktivity se nemohly uskutečnit. 
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9. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 
 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Dálkové studium při zaměstnání – 

rozšíření/doplnění kvalifikace 

 

Další vzdělávání pedagogických 

pracovníků z ESF 

Projekt „SYPO“ – Lš, Ub, Vg, Kj 

 

Prázdninové kurzy a vzdělávací 

akce 

Letní online škola SYPO: Co je to ten 3D tisk? (M. Vágnerová) 

Letní online škola SYPO: Začínáme s 3D modelováním (M. Vágnerová) 

Creative Methodology – Malta, Erasmus+  (Šímová, Radiven, Flídrová) 

Pravidelná nabídka odbor. školení 

během škol. roku 

Dle nabídky pedagogických center, profesních asociací, neziskových 

organizací atd. (školský management, prohlubování odborných a metodic-

kých znalostí a dovedností učitelů a vychovatelů, …): počítalo se s účastí 

na cca 20 akcích během školního roku. Bohužel v roce zasaženém 

COVID-19 se akce postupně rušily. 

Školení pro pedagogické pracovníky organizované naší školou: 

Skupinové interaktivní školení (prováděl O. Kleiner):  

a) práce s platformou Teams MS  

b) elektronická třídní kniha  

Webináře 

SYPO: Tvořivá práce s uměleckým textem (D. Urbánková) 

SYPO: Zápis do 1. roč. ZŠ a jeho úskalí z pohledu matematické 

gramotnosti 

(Lišková – lektor) 

How to make English lessons more interesting a Pronunciation: the 

Cinderella of ELT (E. Šímová) 

Projekty – Ústav pro studium totalitních režimů, Dějepis+ (Vejrosta) 

KAP PK – Kybernetická bezpečnost pro učitele (Vágnerová) 

Konference – Konference growth mindset (formativní hodnocení jako 

cesta dobrého učení žáků a učitelů: Umění a kultura ve škole (Klofandová) 

Minikonference: Matematická gramotnost (online) - PPUČ (H. Lišková)  

Semináře – Základy komunikace s vizuální podporou u dětí s PAS 

(Tomanová) 

   

Samostatné studium Všichni pedagogičtí pracovníci – sledování odborné a metodické literatury 

a dalších novinek v oboru, především práce v online prostředí (vzhledem 

k distanční výuce) 

 

 

Lektorská činnost 
Projekty (NPI Praha - PPUČ, SYPO Praha, MAP, MAS, VISK Praha): RNDr. H. Lišková. 
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10. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY 

NA VEŘEJNOSTI 
 

A) HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021 
 

Vzhledem k pandemické situaci COVID-19 během téměř celého školního roku byly 

veškeré mimoškolní aktivity utlumeny. Výuka probíhala distanční formou přes různé mediální 

platformy, např. Teams, WhatsApp, e-mail apod. Podle vyjádření ředitelství školy, vyučujících 

a ČŠI bylo distanční vzdělávání na velmi dobré úrovni. Zvláštní dík patří za proškolení 

vyučujících i za pomoc v této oblasti Mgr. O. Kleinerovi. 

1. Vyšší odborná škola 

Obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika a vzdělávací program Pedagogika 

specifických činností ve volném čase byl akreditován v roce 2013 a inovován v souladu 

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

pracovnících. Nově akreditovaný program (nyní pod názvem Předškolní a mimoškolní 

pedagogika) byl schválen od 1. 9. 2019. 

V historii VOŠP (od r. 1996) je to již pátá úspěšná akreditace, na které se podílelo vedení 

školy a tým učitelů (Mgr. Stanislav Leníček, Mgr. Vlasta Hřebcová, Mgr. Olga Kusá). 

2. Střední škola a realizace ŠVP 

Vyučující střední školy se spolu s vedením školy (Mgr. Stanislav Leníček, RNDr. Hana 

Lišková) podíleli na vyhodnocení zkušeností z realizace školních vzdělávacích programů 

Předškolní pedagogika a vychovatelství a Pedagogické lyceum. Velký zájem i počet žáků svědčí 

o velmi dobré úrovni, kvalitním obsahu vzdělávání i o dalším uplatnění studentů. 

Vedení školy ve spolupráci s předmětovou komisí pedagogiky a psychologie zajišťovalo 

odbornou pedagogickou praxi pro studentku vysoké školy Pedagogické fakulty UP Olomouc. 
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B) VEDENÍ ŠKOLY SE VE SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI INSTITUCEMI 

PODÍLELO NA ORGANIZOVÁNÍ VÝZNAMNÝCH AKCÍ 

1. Zpráva projektu Erasmus+ 

Projekt mezinárodní spolupráce Erasmus+; sdílení dobré praxe 

Strategické partnerství v odborném vzdělávání a přípravě – 2019-1-CZ01-KA202-061107,  

Freska – obraz Evropy 

 

Partnerské organizace:  

VOŠP a SPgŠ Litomyšl, CZ  

Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu, Pedagogická fakulta v Opole, PL 

Oberstufenzentrum II Barnim, Eberswalde, SRN 

Les Passeurs de fresques, FR 

 

Obsah a cíle projektu:  

Učitelé odborných škol si na výtvarných projektech rozšíří svou erudici o zvládnutí 

technologie nástěnné malby fresco, kterou budou implementovat ve svých školách jako blokový 

volitelný kurz v rámci výtvarných a rukodělných předmětů. Studenti budou tvořit do šablon, 

které je posléze možné instalovat v interiéru, případně exteriéru budov. Cílem je rozšíření 

a ozvláštnění nabídky studijního programu v oblasti výtvarné výchovy o starou, dnes již 

minimálně využívanou techniku, která po staletí plnila dekorativní funkci ve většině 

významných architektonických děl. 

Kromě tvorby fresek mezinárodní tým připravuje také metodické materiály pro 

implementaci volnočasových kurzů a spolupracuje na dalších materiálech s projektem spojených 

(webové stránky s video tutoriály, diseminační projektové aktivity). Významnou součástí obsahu 

projektu je tedy i rozšiřování digitálních dovedností. 

 

Projektové aktivity v roce 2020–2021 

Září 2021 

Implementace nástěnné malby ve dvoře Městské knihovny v Litomyšli. Námět díla vzešel 

z výtvarné soutěže mezi studenty VOŠP a SPgŠ Litomyšl na jaře 2020. Autorkou vítězného 

návrhu je studentka VOŠ Kateřina Mičková a její dílo nese název V sousedství. 
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Říjen 2020 

Vypracování a odevzdání 1. průběžné zprávy o projektu Freska – obraz Evropy. Zpráva 

byla přijata a hodnocena velmi kladně, finanční kontrola projektu proběhla bez nálezu 

pochybení. 

 

Listopad 2020–květen 2021 

Plánované projektové mobility musely být odloženy v důsledku světové pandemie. 

 

Červen 2021 

Týdenní projektové setkání v polském Opole, kde partneři projektu započali intenzivní 

práci na digitálních výstupech projektu, webových stránkách s didaktickým obsahem, které 

budou současně sloužit jako významný diseminační materiál projektu. Vývoj stránek je stále 

v procesu a na jeho dokončení se bude pracovat na dalších setkáních v průběhu školního roku 

2021-2022. 

 

Červenec 2021 

Týdenní projektový meeting ve francouzském Troyes, kde se účastníci setkání učili 

způsob, jak přenést techniku nástěnné malby do jakéhokoli institucionálního prostředí 

a zprostředkovat ji tak nejen studentům, ale i všem ostatním věkovým skupinám, případně 

ji použít jako prostředek sociální inkluze a arteterapie. 

 

 
 

Srpen 2021 

Vypracování a odevzdání 2. průběžné zprávy o projektu Freska – obraz Evropy. Hodnocení 

zprávy a následná finanční kontrola proběhne do konce října 2021. 

 

Navzdory komplikacím způsobenými pandemií je projekt sice v drobném časovém skluzu, 

ale neutrpěl žádnou finanční ztrátu. Pro zdárné ukončení bude koordinátor projektu žádat 

o prodloužení projektového období o 6 měsíců do srpna 2022. Změna je možná v soulady 

s podmínkami obsaženými v grantové dohodě. 

. 
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2. Titul Ámose sympaťáka získal učitel pedagogické školy 

Honza, nikoliv hloupý, získal srdce dětí 

 

Celkem šest finalistů se probojovalo do finále ankety o nejoblíbenějšího učitele České 

republiky, kterou vyhlašuje a organizuje nevládní a nezávislé občanské sdružení Klub Domino, 

Dětská tisková agentura. Anketa je vyhlašována vždy na jeden školní rok a letos se jednalo již 

o 28. ročník. Patronem ankety byl Prof. Václav Pačes. Celkem šest finalistů, mezi které 

se probojoval i učitel Pedagogické školy v Litomyšli Jan Vávra, se v pátek 26. března, tradičně 

před březnovým svátkem učitelů, utkalo v posledním kole klání o pomyslnou korunu krále 

českých učitelů v několika disciplínách. Bohužel se tak nestalo s ohledem na situaci před plným 

sálem jako v minulých letech, ale prostřednictvím sociálních sítí. Také porota v čele se známým 

psychiatrem a spisovatelem Janem Cimickým se radila na dálku a neměla to vůbec jednoduché. 

I když se nakonec celkovým Zlatým Ámosem Jan Vávra nestal, díky podpoře svých 

studentů i veřejnosti se mu podařilo vybojovat titul Ámose Sympaťáka! Coby pohádkový 

"Hloupý Honza" získal nejvíc hlasů v soutěži České televize ČT: D. Tento titul volí diváci 

dětského programu zmiňované veřejnoprávní televize. „Chtěli jsme touto nominací poděkovat 

a ocenit spravedlivý, lidský přístup pana učitele, je to profesionál v oboru a dokáže zaujmout,“ 

konstatuje Filip Špinka, jeden ze čtyř iniciátorů nominace Jana Vávry. „Snažil se vždy zapojit 

do různých aktivit, stmelovat třídu, takže jsme považovali za správné angažovat se v jeho 

nominaci,“ dodává další z iniciátorů Štěpán Hartl. Do kvarteta patří ještě Nikola Janderová 

a Pavel Krejsa. Právě oni sehnali příslušný počet podpisů (nejen od žáků, ale i učitelů), které byly 

pro samotnou nominaci zapotřebí.  

„Hej lidi, tak se vám to podařilo! Moc a moc všem děkuju!“ tak komentuje svůj titul Honza 

Vávra a doplňuje: „A zároveň se stydím... S titulem Ámos Sympaťák se identifikuji poněkud 

obtížně. Je to velká čest i velký závazek. Nevím nevím, jestli si ho zasloužím. Zato vím perfektně, 

komu patří titul studentů roku. Pajdák rulezz! (Pajdák je nejlepší!)  

 
Získaný titul Ámos sympaťák oceňuje i zřizovatel pedagogické školy. Ve středu 21. dubna 

se uskutečnilo setkání vedoucího odboru školství Martina Kisse a radního Pardubického kraje 

Josefa Kozla s oceněným pedagogem Janem Vávrou. 
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3. GRATIAS TIBI – cena pro Alpateam! 

V pondělí 21. 9. byla pod pražským metronomem na Letné předána Cena Gratias Tibi – 

cena za občanskou aktivitu mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti. 

V kategorii středních škol se laureátem stal Alpateam, projekt Filipa Špinky a Štěpána Hartla, 

žáků Střední pedagogické školy v Litomyšli. 

Cenu převzali z rukou reportéra Janka Rubeše a moderátorky Ester Janečkové. Předávání 

cen, o jehož atmosféru se svými vstupy starala kapela Tata Bojs, natáčela Česká televize. 

Půlhodinový dokument Gratias Tibi 2020 byl k vidění na ČT2 a nyní je dostupný v archivu ČT.  

Cena Gratias Tibi oceňuje již od roku 2014 mladé lidi, kteří se zapojují do dění okolo nás 

a nejrůznějšími aktivitami mění věci k lepšímu. „Vítězem se stávají všichni, kterým není 

lhostejný svět okolo nás.“ Latinská slova Gratias Tibi, která tvoří název ceny, symbolicky říkají 

soutěžícím: Děkuji Tobě. 

Projekt Alpateam se zaměřuje na problematiku šikany a mezilidských vztahů. Filip Špinka 

a Štěpán Hartl nejprve založili instagramový účet na toto téma. Chtěli pomoci obětem šikany, 

poradit jim, jak se zachovat, a motivovat je k tomu, aby se nebály o svém problému mluvit 

především s rodiči, kamarády, učiteli. Během krátké doby se jim ozvaly desítky dětí s prosbou 

o radu. Jako vrstevníkům se jim oběti šikany snáze svěřovaly a projekt rostl přímo před očima… 

Alpateam pořádá debaty a motivuje děti překonat strach se svěřit. Oslovuje odborníky 

a snaží se vyvolat veřejnou diskusi. Na youtube přidává rozhovory se známými osobnostmi, 

přičemž některé z nich se na projektu dále podílí, ať už je to zpěvák David Kraus, nebo herec 

Radim Fiala.  

V létě vznikl film Nejlepší kamarád, kriminálně laděné drama pojednávající o neviditelné 

formě šikany – kyberšikaně. Tvůrčí tým snímku tvořili vedle Alpateamu i profesionální filmaři 

a odborní konzultanti, počítá se s využitím filmu v rámci preventivních programů pro školy. 

Premiéra je v plánu na listopad.  

Široká podpora, jíž se Alpateamu dostalo, svědčí o smysluplnosti projektu i palčivosti 

problému, který se podařilo otevřít. Aktivity Alpateamu ziskem ceny rozhodně nekončí… 
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4. AMAVET - Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém 

kraji – vítězství projektu ALPATEAM 

Amavet je soutěž pro děti a mládež základních a středních škol, kterou pořádají Asociace 

pro mládež, vědu a techniku společně s Pardubickým krajem a také Univerzitou Pardubice. 

Smyslem akce je podpořit a rozvíjet talent u žáků a mládeže s vědeckým a technickým nadáním 

a vzbudit zájem o vědu. „Spolupráce se středními a základními školami je pro nás klíčová. 

Ceníme si především tvůrčí činnosti, pro nás jsou lidé, kteří udělají něco navíc, podstatní. Máme 

zájem o to, jak lidé myslí, jak se chovají, a díváme se na to ze sociologické, historické a z dalších 

perspektiv,“ říká děkan Fakulty filozofické doc. Jiří Kubeš. Do krajského kola již XIII. ročníku, 

které se uskutečnilo distanční formou ve dnech 10. až 18. května 2021 dle jednotlivých oborů, 

bylo letos zapojeno 67 účastníků, kteří prezentovali 53 projektů z různých odvětví – chemie 

a biochemie, biologie a medicína, fyzika, informatika, elektrotechnika a robotika, ekologie 

a zemědělství, společenské vědy. Hodnotitelské komise tradičně tvořila Fakulta chemicko-

technologická a Fakulta elektrotechniky a informatiky. Vůbec poprvé nadané žáky letos 

oceňovala Fakulta filozofická. Svým zapojením tak rozšířila pole působnosti o humanitní 

a sociálně vědní obory. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – Junior a Středoškolák. 

Po všestranném posouzení 32 společenskovědních projektů rozhodla hodnotitelská komise 

v kategorii STŘEDOŠKOLÁK o vítězství projektu ALPATEAM Filipa Špinky a Štěpána 

Hartla, kteří převzali ocenění od rektora Univerzity Pardubice prof. Jiřího Málka. Alpateam si tak 

připsal další úspěch, blahopřejeme! 
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5. Mladý talent Pardubického kraje 

Stejně jako v předchozích letech Krajský úřad Pardubického kraje vyhlásil v roce 2020 

program podpory nadaných žáků, jehož součástí je udílení cen Mladý talent Pardubického kraje. 

Ocenění Mladý talent Pardubického kraje je určeno žákům, kteří dosáhli vynikajících úspěchů  

v předmětových olympiádách, středoškolské odborné činnosti, v soutěžích odborných 

dovedností, úspěšně obhájili své projekty na festivalech a přehlídkách apod. V letošním roce bylo 

nominováno 36 žáků, z nichž pětičlenná komise navrhla v kategorii SŠ udělit 17 ocenění. Z naší 

školy byli nominováni Filip Špinka a Štěpán Hartl. Oba nominaci proměnili  

a získali ocenění Mladý talent Pardubického kraje, Filip Špinka v uměleckém oboru a Štěpán 

Hartl v oboru humanitním. Slavnostní předání cen se mělo konat 9. prosince 2020. V souvislosti 

s aktuálně platnými opatřeními v ČR bylo společenské setkání odloženo  

a uskutečnilo se v náhradním termínu 8. června 2021.   
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C) SOUTĚŽE, FESTIVALY – VÝZNAMNÁ UMÍSTĚNÍ 

1. Středoškolská odborná činnost 

 

Obor č. 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 

Daniela Čápová – S3.D – 1. místo – postup do celostátní přehlídky 

Škodlivé užívání drog mezi studenty do 26 let 

(Mgr. D. Janů) 

 

Anna Leksová – S4.D 

Vliv rozvodu rodičů na dítě aneb děti rozvodu 

(PhDr. S. Sodomková) 

 

Filip Špinka a Štěpán Hartl – S4.D 

Projekt Alpateam a vhled do problematiky mezilidských vztahů a šikany 

(PhDr. S. Sodomková) 

 

Obor č. 6 – Zdravotnictví 

Pavel Krejsa – S4.D – 2. místo 

Léčba a dopad Parkinsonovy nemoci na jedince 

(Mgr. D. Janů a PhDr. S. Sodomková) 

 

Obor č. 17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 

Adéla Mačátová – S4.D – 2. místo 

Víra a pověrčivost 

(Mgr. D. Janů a PhDr. S. Sodomková) 
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D) ZPRÁVY O HODNOCENÍ PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ  

1. Český jazyk a literatura, Společenské vědy 

Vzhledem ke koronavirové situaci během celého školního roku se podařilo uskutečnit jen 

dvě akce na počátku září 2020. Obě akce byly uspořádány ve spolupráci s Městskou knihovnou 

Litomyšl a jsou již pravidelně zařazovány do harmonogramu naší komise. První akcí 

byla literárně-historická exkurze Litomyšlí, určená žákům druhých ročníků – pod vedením 

knihovnice se žáci seznamují s významnými osobnostmi Litomyšle v oblasti literatury a historie. 

Druhou akcí bylo již tradiční Pasování prvňáčků na čtenáře – každý rok na přelomu května 

a června se v Městské knihovně Litomyšl uskutečňuje slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře. 

Bohužel kvůli koronavirové situaci byly děti pasovány v prvních zářijových dnech školního roku 

2020-2021. Akce je určena všem dětem z litomyšlských škol a blízkého okolí, které právě 

navštěvují první třídu základní školy. Cílem je zprostředkovat dětem jejich setkání s knihou 

a podpořit tak jejich zájem o četbu. Doprovodný program pravidelně zajišťuje VOŠP a SPgŠ 

Litomyšl. Žákyně této školy pro děti připravují zajímavé hry, které mají stimulovat zájem žáčků 

prvňáčků – (budoucích) čtenářů. 

Od října 2020 se komice CJL také připravovala na změnu koncepce maturitní zkoušky 

z českého jazyka a literatury, byl rozšířen seznam nabízené četby a vytvořeny nové pracovní listy 

k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury. 

Další plánované akce byly vzhledem k situaci zrušeny. A začala distanční výuka. V rámci 

ní žáci a studenti vyráběli didaktické pomůcky, psali slohové práce, vytvářeli prezentace, 

seminární práce, zamýšleli se nad rozvojem města Litomyšl, hráli šifrovací hru, tvořili zajímavé 

pracovní listy určené dětem předškolního i mladšího školního věku. 

Vybraní žáci střední školy se během distanční výuky zapojili do středoškolské odborné 

činnosti SOČ – žákyně třídy S3.D Daniela Čápová (pod vedením Mgr. D. Janů) uspěla v soutěži 

SOČ s prací Škodlivé užívání drog mezi studenty do 26 let, v krajském kole se umístila 

na 1. místě a postoupila do kola celostátního, kde obsadila dvanácté místo. 

Žáci čtvrtých ročníků se během distanční výuky intenzivně připravovali na zvládnutí státní 

i profilové maturitní zkoušky. 
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2. Cizí jazyky  

Po krátkém podzimním startu byla škola vzhledem ke kovidové pandemii uzavřena 

a nastala další fáze distanční výuky. Tentokrát jsme byly připraveny rychleji. Většina z nás 

začala vyučovat z domova, někdo kombinoval vysílání ze školy a z domova. Občas bylo nutné 

uzpůsobit tematický plán a výukové materiály změněným podmínkám. 

Velkou výhodou je, že používáme učebnice Maturita Solutions a New Headway 

z nakladatelství Oxford University Press, které má detailně  zpracovanou výuku on-line. Učitelé 

zde mohou stahovat texty, audio-nahrávky, výuková videa, doplňující materiály a testy. Další 

učebnice New Maturita Activator z nakladatelství Pearson umožňuje studentům stahovat 

poslechová cvičení a nahrávky správné výslovnosti při učení se nové slovní zásoby. Obdobně 

se zachovalo i nakladatelství časopisu Bridge, které zpřístupnilo studentům časopisy Bridge 

a Gate on-line, učitelům nabízelo podporu při on-line výuce. 

Různá nakladatelství a vzdělávací instituce také ve větší míře nabízely semináře pro učitele 

jazyků. Mnohé z nás této možnosti využily. Získaly jsme nové materiály, inspiraci a mohly 

diskutovat aktuální problémy se svými českými i zahraničními kolegy a lektory.  

Při distanční výuce jsme se ovšem potýkaly i s mnoha problémy, například nedostatečným 

technickým vybavením žáků, obtížnou situací v rodinách, nemocemi i psychickými problémy 

žáků. Používání moderních technologií také svádí ve větší míře k podvádění a kopírování cizích 

myšlenek.           

Technika nám při výuce jazyků velmi pomohla, avšak přímý kontakt s vyučujícím ve škole 

úplně nahradit nemohla.  

Velký dík patří Mgr. O. Kleinerovi, který nám vždy ochotně pomohl s technickými 

problémy při organizaci výuky. 

Žáci 4. ročníků se zpočátku připravovali na všechny části maturitní zkoušky (sloh, test, 

ústní), později na základě vyhlášky MŠMT pouze na didaktický test a dobrovolnou ústní 

zkoušku. Někteří přistupovali k učení zodpovědně, někteří bohužel přípravu na zkoušku 

podcenili. 

Obdobně probíhala příprava studentů VOŠ. Vyučující poskytovali tištěné materiály, 

prezentace, on-line výuku a odkazy na zdroje informací na webových stránkách (nakladatelství, 

BBC Education atd.) 

Z důvodu pandemie se letos neuskutečnily žádné soutěže v cizích jazycích. 

Dále však pokračovala práce na 3 projektech v programu Erasmus+: 

 

1. Erasmus+ (Mobilita pedagogických pracovníků), koordinátor Mgr. Flídrová. 

V rámci projektu číslo 2020-1-CZ01-KA101-077850 se v letošním roce uskutečnily čtyři 

dvoutýdenní jazykově-metodické kurzy pro učitele angličtiny. Kurzy proběhly 

v jazykových školách na Maltě v červenci a srpnu. Zúčastnila se jich Monika Flídrová, 

Eva Šímová, Angela Radiven a Valerie Křivková. Protože ve Velké Británii není zatím 

možné kurzy realizovat, došlo v rámci projektu k přesunu jedné mobility z Velké Británie 

na Maltu. Učitelé vyplnili online zprávu a na základě získaných poznatků připraví 

metodický workshop pro ostatní učitele cizích jazyků. 

V příštím roce proběhnou tři zbývající kurzy, z toho dva ve Velké Británii a jeden 

v Německu. 

 

2. Erasmus+ Freska, koordinátor Mgr. Kučerová  

 

Hlavní události letošního roku:  

• Září: vytvoření fresky na náměstí v Litomyšli (Francie, Německo, ČR, Polsko) 
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• Březen 2021: On-line meeting – projednány změny termínů (pandemie), prodloužení 

projektu o 6 měsíců 

• Červen 2021: pracovní seminář o polském Opole – digitální výstupy k projektu, 

rozpracování edukačních webových stránek, které obsahují kompletní metodickou 

instruktáž, natočení video tutoriálu (= zásadní technologické postupy v názorných 

videích). 

Zúčastnily se Mgr. Kučerová a Mgr. Hřibová 

Dále proběhla příprava na setkání ve Francii (léto 2021) a také byly diskutovány 

záležitosti týkající vytvoření fresky v Polsku (září 2021). 

• Červenec 2021: management meeting ve Francii, kde proběhl praktický workshop – 

tvoření fresky na přenosných panelech. Touto metodou lze utvářet fresky i s dětmi, 

seniory nebo hendikepovanými osobami.  

Zúčastnily se Mgr. Kučerová, Mgr. Klofandová, Mgr. Hřibová, p. Vetešníková 

a studentka K. Mičková (autorka vybraného návrhu fresky v Litomyšli) 

 

3. Erasmus+ Praxe studentů VOŠ v zahraničí: Velká Británie, Rakousko, Německo. 

Koordinátor: Mgr. Krátká 

Uskutečněné aktivity: 

1.6.–29.6. 2021 - Dvě studentky VOŠ, Zdeňka Dušková a Lucie Duchoslavová, dokončují 

tříměsíční praxi v mateřské škole a ve školní družině v bilingvní škole Komenský ve Vídni. 

(První část praxe proběhla od 13. ledna do 13. března 2020. Následně byla přerušena pandemií). 

Ve dnech 17.6.–18.6.2021 provedla Mgr. Krátká monitoring ve Vídni (kontrola praxe, 

zpracování závěrečné dokumentace a dojednání termínu na další praxe). 
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3. Pedagogika, psychologie a pedagogická praxe 

Komise PPS a PEP vykonávala v průběhu COVIDEM silně ovlivněného školního roku 

řadu pravidelných, jednorázových, příležitostných a aktuálně vytvořených aktivit. 

Poradní sbor pedagogické praxe proběhl 6. 10. 2020 a 16. 6. 2021 za účasti vedoucích 

předmětových komisí a za účasti vedení školy. 

Poradenská péče žákům a studentům probíhá celý školní rok i v době distanční výuky. 

Pečují o ně dvě výchovné poradkyně PhDr. Soňa Sodomková pro střední školu a pro VOŠ Mgr. 

Jarmila Jašková. Obě poradkyně řeší studijní, výchovné, zdravotní, soukromé i vzdělávací 

záležitosti. Poradenství probíhalo ON-LINE formou. Konzultace se týkaly především rodinných 

a osobních záležitostí, nikoli výukových. 

Paní Mgr. Dagmar Šimková organizačně zajistila průběh náhradní formy praxe ve velmi 

ztížených podmínkách. Dále spravuje sbírku pedagogické praxe a knihovnu psychologie. 

Paní PhDr. Soňa Sodomková působí jako školní garant SOČ – zajištění 43. online 

ročníku: pět soutěžních prací v krajském kole (z toho u čtyř prací konzultant). Do této činnosti 

se zapojují naši studenti, kteří jsou úspěšní na školních, okresních i krajských kolech, někteří 

i ve státním kole. Některé soutěžní práce také sama vedla. Zajistila vedení adaptačního kurzu pro 

1. ročník SŠ (tři třídy). Spolupracovala na nové akreditaci vzdělávací instituce a vzdělávacího 

programu s názvem „Komunikace bez hranic“. Absolvovala vzdělávací programu NPI „Kulatý 

stůl k podpoře nadání“. Témata: „Specifika socio-emočního rozvoje NŽ a systém podpory 

na škole.“ 

Je také dlouholetým správcem sbírky zážitkové pedagogiky a knihovny RUJ. Ve třídě 

S4.C vedla 4 ročníkové práce. 
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Paní Mgr. Eva Krátká  

zajistila praxi ve Vídni pro naše dvě studentky, Zdeňku Duškovou a Lucii Duchoslavovou, 

které nyní dokončily tříměsíční praxi v mateřské škole a ve školní družině v bilingvní škole 

Komenský ve Vídni. 

 

Mgr. Věra Tomanová 

Moduly|: PEP S3.B, PEP S3.B, ODP W2.B 

Pedagogická praxe probíhala v Mateřské škole Sedmikráska. Studenti navštěvovali třídy 

Berušek, Sluníček a Motýlků. V nelehkém období distanční výuky patří dík pedagogům zařízení, 

kteří připomínkovali přípravy písemně elektronickou poštou. Rozbory příprav jsme vykonávali 

pravidelně on-line. Nejvíce jsme uvítali, když se studenti alespoň ve dvojici mohli praxí účastnit 

prezenčně.  

 

    
 

 

Paní Mgr. Jarmila Jašková  

Shromáždila sbírku věcných darů pro nadané děti, jež bohužel nebyla zatím kvůli přerušení 

výuky předána. 

V září uskutečnila náhradní formu celostátní sbírky „Život dětem“ – srdíčkový měsíc, kdy 

se produkty prodávaly individuálně, dle možností jednotlivých zúčastněných. 

Pro zpestření a zkvalitnění praxí obstarala sponzorské dary v podobě pomůcek pro 

výtvarné a pracovně technické činnosti žáků a studentů pro souvislou praxi.  

Průběžně doplňovala odbornou knihovnu učitelů i v INFO centru a je správcem 

pedagogické knihovny. 

 

Všichni členové naší komise se intenzivně věnovali přípravě studijních materiálů, které 

se daly posílat studentům jako upravené a zjednodušené podklady ke studiu. 

V rámci distanční výuky připravovali takové domácí úlohy, které jsou studenti na základě 

zadání schopni splnit a odevzdat ke kontrole a získat tak zpětnou vazbu. Touto cestou získali 

pedagogové podklady pro co nejobjektivnější hodnocení a zároveň i odraz toho, jak který žák 

přistupoval k samostatnému studiu. Pro členy naší komise to znamenalo pořizování mnoha 

nahrávek a řešení nespočetných mailů.  

Práce často končila v pozdních večerních hodinách. 

V závěru školního roku byl vytvořen plán exkurzí pro školní rok 2021–2022 (Mgr. J. 

Jašková a Mgr. D. Šimková)  

Také přijímací řízení proběhlo v úplném závěru školního roku - 28. 6. 2021. 

V závěru tohoto školního roku vyučující PED PEP kontrolovali dokumentaci 

z uskutečněných praxí a připravovali dokumentaci na příští školní rok. 
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4. Speciální pedagogika 

Vedoucí předmětové komise: Mgr. Romana Brabenec Kicukisová 

Členové komise: Mgr. Věra Tomanová, Mgr. Rostislav Sopoušek, Mgr. Lenka Kavková, 

Mgr. Magda Límová 

Porada komise SPG zahájila 27. 8. 2020. Předmětem jednání bylo zhodnotit distanční 

výuku, která probíhala od 13. 3. 2020.  

Úkoly: vypracování tematických plánů, odevzdání posudků AP do 4. 9. 2020, organizace 

školení pro poskytovatele sociálních služeb SALVIA Svitavy. 

V září se uskutečnila podpora sbírky Bílá pastelka. 

Od 5. 10. 2020 byla znovu zpřísněna protiepidemická opatření a výuka probíhala 

distančně. 

Poradní sbor 6. 10. 2020: za SPG – soutěžní přehlídka odborné činnosti studentů VOŠP 

v oblasti pedagogické (Lucie Duchoslavová a Zdeňka Dušková – 3. ročník VOŠP). 

Studentům byly v rámci distanční výuky poskytovány obrazové a záznamové materiály 

s videoukázkami, dokumenty k tématům speciální pedagogiky a jednotlivých pedií.  

Na základě podkladů studenti zpracovávali úkoly, prezentace, pomůcky, projekty, které 

představovali v rámci on-line výuky.  

Z vytvořených materiálů vznikaly zásobníky pro jejich budoucí praxi. Studenti takto mají 

k dispozici soubory aktivit k rozvoji smyslového vnímání, především zrakového, hmatového, 

sluchového.  

V rámci modulu Etopedie studenti dálkového studia vytvářeli zásobníky projektů 

k prevenci patologických jevů pro děti a žáky z různých školských a výchovných zařízení, dále 

pro volnočasové aktivity a letní tábory. 

V průběhu roku jsme vytvořili a upravili 25 témat, otázek k absolutoriu z modulu SPG. 

Z tohoto důvodu musely být upraveny otázky ze všech pedií, aby se nepotkávala podobná témata 

při zkoušení (V. Tomanová, R. Brabenec Kicukisová). 

Schůzka předmětové komise SPG, PEP, PPS dne 13. 4. 2021, kontrola otázek PPS, SPG, 

PŘP k absolutoriu 2021 tak, aby nedocházelo k překrývaní v některých částech otázek. 

Poradní sbor 16. 6. 2021: J. Klofandové předány podklady do kroniky z modulů Speciální 

pedagogiky v tištěné podobě. 

Organizování školení pro poskytovatele sociálních služeb SALVIA Svitavy v termínu 

27. 10. 2021 (R. Brabenec Kicukisová, V. Tomanová). Témata: Sexuální výchova mentálně 

retardovaných v ústavní péči; Role osobního asistenta u jedinců s kombinovaným postižením; 

Handling, polohováni; Alternativní a augmentativní komunikace. 

 

5. Přírodní vědy 

V letošním školním roce, který byl z velké části poznamenaný opatřeními v závislosti 

na pandemii koronaviru, probíhala výuka na společné platformě Microsoft Teams, jejímž 

správcem byl a je Mgr. Ondřej Kleiner.  

I v roce distančního vzdělávání se podařilo realizovat již 25. ročník matematického 

korespondenčního semináře Matýsek. Letos bez závěrečného soustředění, se soutěžícími nejen 

z oblasti Litomyšlska, ale i z Moravy.  

V termínu 10.–11.9.2021 zorganizovali vyučující MMP (Lišková) a MPZ (Poláková, 

Vejrosta) dvoudenní seminář pro vyučující z Pedagogické školy v Přerově, a to na objednávku 

v rámci projektu Realizace šablon OP VVV. Pedagogové naší školy představili náměty a ukázky 

aktivit a programů pro výuku těchto metodických předmětů a poskytli možnost několika 
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hospitačních hodin. Nechybělo společné sdílení zkušeností a exkurze do přírody a litomyšlského 

zámku. 

V době distanční výuky se zvýšil zájem o webináře, proto se podařilo s Národním 

pedagogickým institutem ČR a Pedagogickou fakultou UK Praha naplánovat a zrealizovat 

webinář (Téma: Přechod dítěte z MŠ na 1. stupeň ZŠ; Název: „Inspirace pro rozvoj matematické 

gramotnosti v počátečním vzdělání“) nejen pro veřejnost, ale cíleně i pro naše žáky a studenty. 

Webinář připravila H. Smolková (NPI ČR), H. Lišková (VOŠP a SPgŠ Litomyšl) a M. Kaslová 

(PedF UK Praha) a zúčastnili se ho žáci S3.A, S3.C a studenti V2.A, V2.B a D3.B, celkem bylo 

přítomno 127 účastníků.   

Výuka předmětu/modulu Metodika matematických představ/ Rozvoj matematických 

představ byla inspirována zkušenostmi H. Liškové ze spolupráce na projektech PPUČ (Přímá 

podpora učitelů matematiky) a se skupinou pro předškolní vzdělávání na NPI ČR, se kterou 

mnoho let spolupracuje. Metodické materiály, které během spolupráce vznikly, jsou dostupné 

na www.gramotnosti.pro. Všechny uvedené materiály jsou kvalitní inspirací pro práci s dětmi 

v předškolním a mladším školním věku. Během distanční výuky se na základě poskytnutých 

námětů od vyučující velká část žáků a studentů zapojila do vytváření vlastních alternativ a mohla 

tak dobře využít své předpoklady pro kreativitu a připravit si cenné materiály pro praxi (ukázka 

v příloze).  

V rámci přidružených škol Unesco a vypsaného tématu ochrana biodiverzity se žáci třídy 

S1.C pod vedením Jany Polákové zapojili do těchto aktivit a vytvořili projekt o výskytu plodin 

na Zemi. 

Přestože nám netradiční průběh školního roku narušil systém vědomostních soutěží 

a aktivit pro nadané žáky, podařilo se velké části soutěží účastnit. 

Ve světě matematických aplikací (JČMF) – Michaela Jeřábková, S4.D (Matematika ukrytá 

v sochách – 2. místo, Matematika a spravedlnost – účastnila se; zvláštní cena za účast v obou 

kurzech a celkově nejvyšší počet bodů) 

Logická olympiáda v kategorii C – Jandová Tereza, S3.D (nejlepší řešitel) 

ČSOP Podorlicko „Chráněná území Pardubického kraje“ – Davidová, S3.A, Čápová, S3.D, 

Kujalová, Pěničková, Popová, Procházková, S4.A, Sychrová, Přikrylová, S4.C, Špinka, 

S4.D (úspěšní řešitelé) 

Přírodovědný klokan – okresní kolo – Štefanová Martina, S2.B (1. místo), Kolocová 

Ludmila, S2.B (2. místo), Sommernitzová Jitka, S2.B (3. místo) 

Zeměpisná olympiáda – školní kolo – Kocandová, S1.B (nejlepší řešitel) 

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo – Chaloupková, S2.C (7. místo) 

Ekologická olympiáda – krajské kolo – Haláková, Piskačová, Krajdlová, S3.B (6. místo) 

Všem kolegům z komise, kteří se podíleli na zdárném průběhu školního roku, patří velký 

dík. 

 

6. Dramatická výchova 

Vzhledem k tomu, že většina výuky proběhla distančně, mnoho reálných aktivit jsme 

si neužili. Stihli jsme pouze jednu blokovou výuku V1.B v září a úspěšně odmaturovat. Vše 

ostatní proběhlo on-line. Byly to nové výzvy pro absolvování výuky předmětu, který vyžaduje 

osobní a blízký kontakt. Jak se nám tento úkol podařilo naplnit nebo ne, jsme nechali zhodnotit 

samotné studenty ve vyžádané reflexi na tento rok. Více v příloze (Příloha č. 4 – Reflexe výuky).  
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7. Hudební výchova 

 Ve výčtu činností a akcí PK HV ve školním roce 2020/2021 jsou uvedeny akce, 

na kterých se podíleli její jednotliví členové, nebo společně celá komise.  

Pochopitelně letošních aktivit bylo z důvodu přerušené běžné docházky a výuky z důvodu 

covidové nákazy mnohem méně. 

  Více než kdy jindy byla komunikace i v rámci předmětové komise omezena na emailovou 

korespondenci. I přesto jsme se snažili diskutovat problémy z hudební didaktiky, obsahu 

učebních plánů, doplňování pomůcek, odborné literatury a organizace různých akcí během 

několika malých porad v kabinetě HV. 

V letošním školním roce jsme všichni museli pracovat velmi inovativně a snažit 

se nacházet nová řešení; jak teoretické, ale zejména hlavně praktické poznatky a dovednosti 

dětem v online prostředí distanční výuky umět podat, vysvětlit, ukázat, předat a také následně 

i ověřit jejich pochopení či zvládnutí.  

 To nebylo vůbec snadné. HV je velmi specifický obor založený samozřejmě hlavně 

na názorném předvedení a ukázce. O způsobu výuky HV v tomto online prostředí jsme opravdu 

každý přemýšleli a snažili se najít optimální řešení v kombinaci propojení zhruba těchto prvků: 

- Výklad online se zapojením dětí v prostředí platformy Teams 

- Videoukázky praktické hry na nástroje, zpěvu, dirigování od nás pedagogů, zasílané 

do předmětových kanálů na Teams 

- Následné kontrolní „vybírání“ a okomentování, zhodnocení zadaných úkolových videí 

od studentů (v zadání). 

- Zadávání a realizace online kontrolních testů z teorie 

Našli a osvojili jsme si takto nové progresivní prvky výuky a měli motivaci se v tom dále 

vzdělávat a posouvat. 

Nejtěžší samozřejmě bylo studenty motivovat, získat a udržet jejich pozornost, ale snad 

se to podařilo. Alespoň tak lze usuzovat z výsledků při letošních maturitách z HV. 

Ještě v září stihli žáci hudebně zaměřených maturitních tříd S3.A, B, C navštívit Centrum 

Bohuslava Martinů v Poličce.  

 30. 9. a 1. 10. 2020 proběhl hudebně pohybový seminář prof. Evy Jenčkové „Letem 

světem v pohybových hrách“. 

Během podzimu byly také vytvořeny videoukázky praktických zkoušek z HV jako součásti 

přijímaček v rámci online prezentace školy ke dni otevřených dveří (Ml, AM). 

Jana Švecová pomáhala a spolupracovala na tvoření vzdělávacího programu „Komunikace 

bez hranic“.                                                                                                             

Milan Motl v listopadu 2020 vytvořil na Facebooku skupinu Nápadovník pro hudební 

výchovu. Dle jeho slov se jedná se o veřejný prostor pro zajímavé hudební inspirace, nápady, 

tipy a zkušenosti, ale i místo pro aktuální informace, otevřené diskuze a podnětné reflexe. Vznikl 

z potřeby sdílet hudebně pedagogické náměty využitelné v praxi nejen v rámci distanční výuky.  

Je určen našim studentům a učitelům hudební výchovy, ale také hudebním pedagogům všech 

stupňů vzdělávání. Odkaz i na webových stránkách školy. 

Dále se také se Šárkou Kučerovou angažuje v Iniciativě za zachování hodinové dotace 

HV a VV na ZŠ ve spolupráci s Asociací učitelů hudební výchovy. Vystupují proti snižování 

hodinové dotace HV a VV, což se může do budoucna odrazit na úrovni a kvalitě uchazečů 

o studium na středních pedagogických školách.   

V dubnu a květnu 2020 se práce předmětové komise HV i v době pandemie zaměřila 

především na přípravu hudebně profilovaných studentů k praktické a ústní maturitě z HV.  

Průběh maturit a úroveň letošních maturantů z HV lze hodnotit velmi pozitivně a úspěšně 

a reakce zkušební komise jen potvrdila vysokou úroveň výuky hudební výchovy na naší škole. 
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Předmětová komise HV organizačně pomáhala při letošních slavnostních vyřazeních 

absolventů naší školy na zámku. Slavnostní vyřazení absolventů SŠ se konalo 12. 6. 2021 a 26. 

6. 2021 se konalo vyřazení pro VOŠ. 

                                                                        

8. Tělesná výchova 

Bohužel celý školní rok byl silně poznamenán epidemiologickými opatřeními. V září 

se komisi podařilo zorganizovat pět turistických kurzů, kdy dva byly plánované a tři 

se nahrazovaly z jara.  Dva turistické kurzy proběhly ve Vranicích, jeden v Peci pod Sněžkou, 

jeden v Mladočově a poslední v Rokytnici nad Jizerou. 

Již v polovině záři Asociace sportovních klubů vyhlásila stop stav pro veškeré školní 

soutěže, kterých se běžně naši žáci účastní. Na začátku října běžně začíná průběžný plavecký 

kurz prvních ročníků PMP.  K jeho realizaci došlo až v prosinci při velice krátkém rozvolnění, 

kdy se nám podařilo dostat do krytého bazénu.  Bohužel další kurzy – lyžařské a plavecké – již 

takové štěstí neměly a jsou přesunuty do dalšího školního roku. S příchodem jarních měsíců 

se podařilo absolvovat všechny naplánované turistické kurzy – dvakrát Varnice a jednou 

Rokytnice nad Jizerou.  Rovněž se žáci prvního a druhého ročníku lycea účastní třídenního 

plaveckého kurzu, netradičně ve venkovní podobě na koupališti v Litomyšli. 

V rámci distanční výuky se členové komise snažili maximálně využít všechny dostupné 

prostředky vedoucí ke kvalitní on-line výuce. Obsah učiva byl zaměřen především na metodické 

vedení jednotlivých pohybových aktivit a technické zvládnutí sportovních činností. Žákům jsme 

doporučovali celou řadu sportovních aktivit či cvičení, které jsou volně dostupně 

na internetových zdrojích.  Rovněž proběhlo jedenáct on-line hodin cvičení učitel – žáci. 

V průběhu zimních měsíců doporučujeme žákům využít svých individuálních pohybových 

aktivit k podpoře potřebných projektů v rámci Nadace ČEZ a aplikace EPP, ve které žáci sbírají 

díky svým pohybovým aktivitám body, které následně mohou věnovat různým zajímavým 

projektům.  

Od konce března M. Pečinka a Š. Kraj organizují individuální konzultace tělocvikářů jako 

přípravu na praktickou maturitu, která proběhla na konci dubna. V prvním květnovém týdnu 

se rovněž podílíme na organizaci a zajištění přijímacího řízení z TV v Městské sportovní hale. 

  

9. Výtvarná výchova 

V průběhu hlavních prázdnin se výtvarný kabinet sešel hned několikrát s vítězkou návrhu 

na fresku „V sousedství“ Kateřinou Mičkovou (studentkou VOŠP a SPgŠ Litomyšl) a podílel 

se na jeho úpravě. Ve spolupráci s Mgr. J. Klofandovou a Mgr. R. Hřibovou vznikl finální 

výsledek, na kterém se pracovalo v následujících měsících s mezinárodním týmem učitelů 

v rámci projektu Erasmus +.  

Pro realizaci nástěnné malby ve dvoře Městské knihovny v Litomyšli bylo nutné zajistit 

veškerou technickou přípravu, která zahrnuje přípravu staveniště, zednické práce, nákup 

materiálů a nářadí, instalaci posuvné střechy a zajištění osvětlení. 

Samotná realizace proběhla ve dnech 21.–25. 9. 2020). Celý tým se velmi aktivně 

zapojoval a snažil se, aby se dílo zadařilo a freska se tak mohla stát krásným odrazem velmi 

přátelské mezinárodní spolupráce a otiskem doby, která byla ovlivněna řadou faktorů. 

Na začátku září se též nedaleko Litomyšle uskutečnil třídenní výtvarný plenér  

tříd S4. A, B, C v Rekreačním zařízení Mladočov pod vedením Mgr. Romany Hřibové. 

Následující měsíce od října do poloviny dubna probíhala distanční výuka, která souvisela 

s mimořádnými opatřeními ve školství v souvislosti s koronavirem. Při distanční výuce učitelky 



   

 

44 

výtvarné výchovy oceňovaly převážně intenzivnější individuální přístup k žákům a studentům. 

Studenti měli větší prostor pro samotnou realizaci zadaného výtvarného úkolu, kdy 

se k zadanému úkolu mohli vracet. Distanční výuka také nabízela možnost časově náročnější 

práce. Kladně hodnotí zpestření výuky prezentacemi, videi, internetovými zdroji, na které 

v prezenční výuce není čas nebo ideální podmínky. Nevýhodou byly ztížené možnosti korekce 

prací, nemožnost pozorovat studenta při práci, originál práce je hodnocen pouze zprostředkovaně 

(fotografie nebo fotodokumentace) – tím vzniká zkreslení dojmu, omezená možnost vzájemné 

inspirace a reflexe mezi studenty. 

V závěru měsíce dubna bylo možné uskutečnit (prezenčně) praktickou maturitní zkoušku 

a výstavu prací žákyň volitelné výtvarné výchovy na půdě školy. Výsledné praktické práce byly 

velmi osobité a značná část odkrývala témata identity, komunikace v rámci současného dění 

ve světě a niterné pocity a úvahy.  Výtvarné práce měly konceptuální přesahy a u některých bylo 

poukázáno na sociální problémy.  

Mgr. Jitka Klofandová se účastnila dvou online konferencí na téma: „Formativní 

hodnocení jako cesta dobrého učení žáků a učitelů“ (Konference Growth mindset) a „Umění 

a kultura ve škole“ (27. 5. 2021 v rámci Nipos – Artama). 

Ve dnech 13.–18. 6. 2021 proběl meeting zahraniční spolupráce projektu ERASMUS + 

FRESKA. Při setkání se jednotliví účastníci z každé země měli možnost soustředěně věnovat 

zpracování digitálních materiálů a propracovat webovou doménu a odkazy, které se váží 

k procesu a samotnému konceptu. Součástí jsou metodické materiály, obrazová dokumentace 

a příběh, který se váže ke vzniku spolupráce. Setkání v polském Opole se účastnily Mgr. Šárka 

Kučerová a Mgr. Romana Hřibová. 

Kroniku školy doplnila J. Klofandová svým osobitým výtvarným rukopisem. 

V průběhu celého roku se komise výtvarného kabinetu podílí na výzdobě školy a třídních 

prostor učeben č. 9, 11. Letošní školní rok se výtvarné práce prezentovaly online, skrz 

fotografickou dokumentaci a instalaci v přírodě. 
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E) INFORMAČNÍ CENTRUM 
 

Informační centrum je knihovnou a studovnou dohromady, nabízí možnost 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. V červenci a srpnu 2016 bylo 

zrenovováno a zcela nově vybaveno. Evidence knížek přešla na čárové kódy. Pro studenty 

je k dispozici 6 míst s notebookem. 
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F) DOMOV MLÁDEŽE – ŠKOLNÍ ROK  2020/2021 
 

1. 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 od něj vzdálená 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. 

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. 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. 

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 bezpečného, 

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 může posloužit Delorsův koncept čtyř pilířů 

vzdělávání pro 21. století: 

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

dovednosti potřebné k učení se; 

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

(tzn. přírodního i společenského) prostředí; 

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

s obecně přijímanými morálními hodnotami; 

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

a moci se tak podílet na životě společnosti, nalézt v ní své místo.  
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Ve školním roce 2020/2021 bylo k ubytování do DM přijato 222 žáků, rozděleni byli 

do 7 výchovných skupin. 

V době provozu DM – září, část prosince a května a červen – probíhala nejen práce 

ve výchovných skupinách, ale i nabídková zájmová činnost: 

• Dramatické hry  

• Posilovací cvičení 

• Turnaj v minigolfu 

• Just dance  

• Prac. činnosti  

• Deskové hry  

• Pikniky v zahradě DM 

• Opékání buřtů 

• Míčové hry apod. 

Pravidelná zájmová činnost se letos neuskutečnila. 

V rámci pedagogické praxe IV. roč. proběhlo 49 činností, pracovalo 51 žáků v 17 blocích.  

V době distanční výuky jsme se žáky výchovné skupiny komunikovali prostřednictvím 

messengeru, jak skupinově, tak individuálně.  Drobnými výzvami jsme se snažili žáky 

aktivizovat ke sportovním činnostem (vyrovnání psychického vyčerpání), dobrovolnictví 

a pomoci druhým lidem a samozřejmě k rozvoji dalších pravidelných zájmových aktivit. 

Ve většině výzev jsme od žáků dostávali zpětnou vazbu. S přibývajícím prodlužováním distanční 

výuky bylo stále obtížnější žáky motivovat. 

 

V době distanční výuky jsme se s kolegyněmi staly zahradnicemi a zušlechtily jsme část 

zahrady v areálu DM. Dále jsme v rámci dobrovolnické činnosti pomohly zajistit provoz 

dětského domova v Holicích, kde z nás byly chůvy, uklízečky, pradleny, kuchařky a pedagogové 

v jedné osobě. Tato spolupráce nás velmi nadchla. Se souhlasem ředitelství naší školy 

připravujeme týdenní letní pobyt pro děti z tohoto dětského domova. 

Distanční výuka byla velmi dlouhá a my jsme stihli připravit ještě další akce: 

Výtvarný projekt – obnova obrazů v pokojích DM – k žádosti o poskytnutí příspěvku 

z Pardubického kraje 

• Kniha citátů  

• Literární a výtvarné dopoledne  

• Náměty pro Týden Empatie 

• Vzorové přípravy pro pedagogickou praxi IV. roč. 

• Náměty pro netradiční celodomovní akce 

• Dekorace do oken v DM 

Po otevření škol jsme pravidelně zajišťovali testování žáků – během konzultací žáků IV. 

roč., maturit a přijímacích zkoušek. V této době jsme zajišťovali ubytování pro žáky, kteří již 

neměli k dispozici priváty.  

11.6. a 25.6. jsme zajistili ubytování pro účastníky „maturitních plesů“ S4.C a S4.B. 
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11. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 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 

• Základy speciální pedagogiky pro pedagogické pracovníky pracující s dětmi 

se speciálními potřebami 

Jednotlivé vzdělávací programy pro dospělé byly příslušnými ministerstvy akreditovány 

a Radou Pardubického kraje schváleny do Zřizovací listiny školy.  

Ve školním roce 2020/21 byla škole opakovaně udělena ze strany MŠMT akreditace 

vzdělávací instituce. Škola je tak i nadále oprávněna provádět vzdělávací programy v systému 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V této souvislosti byl schválen nově 

akreditovaný vzdělávací program Komunikace bez hranic. Tento program je určený zájemcům, 

kteří chtějí získat nové kompetence v oblasti interpersonální, sociální, komunikativní, didaktické 

i kompetence v oblasti zájmového vzdělávání. Vzdělávací program Komunikace bez hranic 

v sobě zahrnuje různá volitelná zaměření: Digitální a mediální gramotnost, Rétorika, 

Komunikace uměním, Mezigenerační komunikace, Sociální komunikace, Sexuální gramotnost 

a Matematická gramotnost. Jedná se o témata, která reagují na současné potřeby měnícího 

se světa a nezbytnost poskytovat vzdělávání ve jmenovaných oblastech. 

 

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 a v rámci mezigeneračního učení 

garantovaného NÚV podpořila rozvoj vzdělávání dospělých osob nad 50 let programem 

Volnočasové aktivity seniorů s dětmi mladšího školního věku. Ve školním roce 2013/14 byl 

akreditován rekvalifikační 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. Škola také splnila požadavky pro 

odbornou způsobilost k ověřování formálního a informálního vzdělávání a byla jí již podruhé 

ve školním roce 2019/20 nově udělena MPSV autorizace – oprávnění provádět závěrečné 

zkoušky v rámci hodnoticích standardů v NSK. O kurz Chůva pro děti do zahájení povinné 

školní docházky je i nadále zájem ze strany veřejnosti. Pátá realizace kurzu se konala ve školním 

roce 2019/20 a ukončilo ji závěrečnou zkouškou 23 účastníků. 
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Celkem bylo na naší škole realizováno 19 vzdělávacích kurzů pro dospělé. Certifikát 

z kurzu získalo 501 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: MÚ 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.) 

Výukové programy realizovalo a úspěšně dokončilo několik projektových týmů pod 

vedením Mgr. Stanislava Leníčka, Mgr. Olgy Kusé, Mgr. Vlasty Hřebcová, Mgr. Jany Švecové, 

Mgr. Ivy Štěpánové, Mgr. Rostislava Sopouška, Mgr. Věry Tomanové a dalších. 
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12. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S JINÝMI ORGANIZACEMI NEBO 

PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁNÍ 
 

Plnění úkolů ve vzdělání 

 

a) spolupráce s KrÚ Pardubického kraje – OŠMS 

b) spolupráce s Českou komisí UNESCO 

c) spolupráce s AVOŠ – PRAHA  

d) asociace SPgŠ 

e) spolupráce s NPI – Praha  

f) spolupráce s CZESHA – Pardubický kraj 

g) poradní sbor pedagogické praxe (spolupráce s MŠ a školskými zařízeními, kde naši žáci 

a studenti vykonávají pedagogickou a odbornou praxi) 

h) spolupráce s MÚ Litomyšl 

i) spolupráce se Školskou radou VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Studentskou radou 

j) spolupráce se Střední a vyšší pedagogickou školou v Barnim (SRN) 

k) spolupráce se Bilinguale Volksschule Komenský ve Vídni 

l) spolupráce s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže 

m) spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti 

n) spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Litomyšli a Ústí nad Orlicí 

o) spolupráce s Jizerkou o.p.s. v Pardubicích 

p) spolupráce se Speciální školou v Moravské Třebové, Kyjově, Litomyšli a Trutnově, 

Hamzovou léčebnou Luže-Košumberk, OA Janské Lázně 

q) spolupráce s obecně prospěšnými organizacemi: Jednotou českých matematiků 

a fyziků, Nadačním fondem Českého rozhlasu (Bílá pastelka), Tyfloservisem  

v Hradci Králové a Pardubicích a Nadačním fondem EMIL. 
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13. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI  
  

Zpráva o šetření ČŠI o průběhu distanční výuky na SPgŠ v období jara 2021 
 

Šetření inspekce bylo zaměřeno na provoz školy v období distanční výuky, na metody 

řízení a kontrolu distanční výuky.  

V rámci šetření byly provedeny hospitace dvou inspektorů na online hodinách (viz nabídka 

a rozvrh vytvořený na základě nabídky vedení školy a vyučujících). Online hodiny byly 

na dobré, některé na vynikající úrovni, s aktivní spoluprací žáků, kteří byli na tuto formu již 

dobře adaptováni. 

ČŠI ocenila vhodný přístup vedení školy k zavedení přiměřené frekvence online výuky 

(nedirektivní, s adekvátním využitím kompetencí pedagogů), metodickou podporu v rámci 

zvýšení digitálních kompetencí vyučujících, umožnění výuky ze školy i z domu (v rámci home 

office). 

Další oblastí bylo šetření směřující na adaptivní období po nástupu do školy. Vzhledem 

k plánovaných pedagogickým praxím a turistickým kurzům bylo označeno adaptivní období jako 

skvělé.  

 
ROZVRH HOSPITACÍ – Mgr. Martin Valášek, Mgr. Hana Rozsypalová 

Vyšší odborná škola pedagogická a střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského náměstí 22  
18. až 20. 5. 2021 

 
2. 

8:00 – 8:45 
3. 

8:55 – 9:40 
4. 

10:00 – 10:45 
5. 

10:55 – 11:40 

6
. 
 

7. 
12:40 – 13:25 

 

Úter
ý 

18. 5. 
Vš 

Matematika  
S1. B p. Vágnerová 

od 8:00 
 

Literatura 
a kultura  
S3. D p. 

Kladivová 
od 9:45 

Český jazyk 
a komunikace  

S2. B p. 
Urbánková 

od 10:55 

  
Rozhovor 

s vedením školy 
od 16:00 

Úter
ý 

18. 5. 
Ro 

  

Metodika 
cizího jazyka  

S3. B p. 
Fryaufová 
od 10:00 

Český jazyk 
a komunikace  

S1. A p. Vargová 
od 10:55 

 

Psychologie  
S2. C p. 

Sodomková 
od 12:45 

 

Střed
a 

19. 5. 
Vš 

Matematika  
S3. A p. 

Lněničková 
od 8:00 

  
Metodika 

poznávacích 
činností  

S2. A p. Vejrosta 
od 10:55 

   

Střed
a 

19. 5. 
Ro 

 

Hudební 
výchova 
volitelná 

S3. C p. Motl 
od 9:00 

Pedagogika 
S1. C p. 

Pajurková 
Od 10:00 

  

Informační 
a kom. techn. 

S2. A p. 
Kleiner 
od 13:00 

 

Čtvrt
ek 

20. 5. 
Vš 

 
Chemie 
S1. C p. 

Bobková 
od 9:00 

 
Rozhovor 

s vedením školy 
od 11:30 

   

Čtvrt
ek 

20. 5. 
Ro 

Rozvoj 
pohybových 
dovedností 

S3. C p. Kraj 
od 8:00 
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On-line synchronní hodiny (TEAMS) – 18.5.–20.5.2021 – nabídka 

vyučujících 

Třída Předmět Vyučující datum čas poznámka 
S1.A ANJ Krátká/ Ke 19.5. 10:00  

S1.A CJK Vargová/ Va 18.5. 10:55  

S1.A TDR Šefrna/ Še 18.5. 8:00  

S1.A BIO Junková/ Jk 20.5. 12:45  

S1.B ANJ Kučerová/ Kč 19.5. 9:00  

S1.B VVM Talířová/ Ta 18.5. 10:00  

S1.B MAT Vágnerová/ Vg 18.5. 8:00  

S1.C NEJ Macková/ Ma 18.5. 10:00  

S1.C PED Pajurková/ Pa 19.5. 10:00  

S1.C MAT Lněničková/ Ln 19.5. 11:00  

S1.C CHE Bobková/ Bo 20.5. 9:00  

S1.C IKT Vágnerová/ Vg 18.5. 10:00  

S2.A DEJ Janů/Jů 18.5. 11:00  

S2.A ANJ Krátká/ Ke 18.5. 10:00  

S2.A ANJ Flídrová/ Fl 18.5. 8:55  

S2.A EKN Fruniová/ Fr 20.5. 7:15  

S2.A IKT Kleiner/ Kj 19.5. 13:00  

S2.A HHN Kleiner/ Kj 18.5. 12:40  

S2.A MAT Skočílková/ Sč 19.5. 8:00  

S2.A LIT Vávra/ Vv 20.5. 10:55  

S2.A MPZ Vejrosta/ Vj 19.5. 10:55  

S2.B ANJ Krátká/ Ke 18.5. 11:00  

S2.B ANJ Flídrová/ Fl 20.5. 8:55  

S2.B MAT Flídrová/ Fl 20.5. 10:55  

S2.B CJK Urbánková/ Ub 18.5. 10:55  

S2.B TDR Dušková/ Du 18.5. 7:10  

S2.C ANJ Kučerová/ Kč 18.5. 8:15  

S2.C ANJ Kučerová/ Kč 19.5. 8:15  

S2.C PSY Sodomková/ So 18.5. 12:45  

S2.C CJK Urbánková/ Ub 18.5. 14:00  

S2.C TVS Kraj/ Kš 18.5. 11:00  

S3.A ANJ Křivková/ Kk 19.5. 11:00  

S3.A MAT Lněničková/ Ln 19.5. 8:00  

S3.A,B HVV Müller/ Ml 19.5. 9:00  

S3.B VVV Klofandová/Kl 19.5. 9:00  

S3.B MCJ Fryaufová/ Fa 18.5. 10:00  

S3.B ANJ Fryaufová/ Fa 20.5. 9:00  

S3.C ANJ Kučerová/ Kč 18.5. 10:00  

S3.C HVV Motl/ Mo 19.5. 9:00  

S3.C RPO Kraj/ Kš 20.5. 8:00  

S3.D LIK Kladivová/Kd 18.5. 9:45  

S3.D ANK Šímová 19.5. 8:00  

S3.D PED Jašková/ Ja 20.5. 10:00  

S3.D IKT Kleiner/ Kj 20.5. 13:00  

S3.D ANJ Radiven/ Ra 18.5. 8:00  
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S3.D DEJ Vávra/ Vv 19.5. 9:45  

S3.D HMS Hřibová/ Hi 19.5. 13:00  

S3.D TVS Kraj/ Kš 19.5. 14:30  

 

Předměty – zkratky (neklasické): 

RPO – Rozvoj pohybových dovedností 

LIK – Literatura a kultura 

HMS – Humanitní studia 

TVS – TV specializace 

MCJ – Metodika cizího jazyka 

TDR – Tvořivá dramatika 

HHN – Hudební nástroj 

MPZ – Metodika poznání 

 

Stav žáků ve třídách SPgŠ 

 

Třída S1.A S1.B S1.C S2.A S2.B S2.C S3.A S3.B S3.C S3.D 

obor PMP PMP LYC PMP PMP LYC PMP PMP PMP LYC 

Žáků 31 32 31 33 32 29 31 32 32 30 

SVP - - 1 - 1 - 3 - - - 
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14. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY V RÁMCI ASPNET 
 

Charakteristika školy 

 

Pedagogická škola v Litomyšli má ve vzdělávání pedagogů více než stoletou tradici. Jedná 

se o jedinou vzdělávací instituci svého druhu v ČR. 

Škola spolupracuje s podobně zaměřenou institucí v Barnim v Německu. Zajímá 

se o práva dětí, spolupracuje s institucemi zaměřenými na vzdělávání dětí se zvláštními 

potřebami a institucemi pro postižené. Škola podporuje Smíšený pěvecký sbor KOS, který 

se velmi úspěšně prezentuje na festivalech a sborových soutěžích u nás i v zahraničí (USA, 

Kanada, státy EU). 

Výchovně vzdělávací proces směřuje k rozvoji odborných vědomostí i dovedností žáků, 

budoucích učitelů MŠ, vychovatelů, pedagogů volného času a speciálních pedagogů. Při výuce 

jsou využívány nové metody a koncepce vzdělávání. Škola nabízí širokou škálu volitelných 

předmětů, např. dramaterapie, matematický kroužek, netradiční pohybové aktivity, 

muzikoterapie, arteterapie. Studenti absolvují odbornou praxi, a to jak během školního roku, tak 

i o prázdninách. 

 

Zaměření školy v rámci ASPnet 

 

Na základě předloženého projektu Pedagogické interpretace Úmluvy o právech dítěte byla 

škola zařazena do Systému přidružených škol UNESCO. Jako přidružená škola UNESCO 

pokračujeme v aktivitách týkajících se práv dítěte. 

Součástí povinné výuky budoucích pedagogů je modul Multikulturní výchova. Na VOŠP 

v Litomyšli je tak zavedena výuka metodami, postupy a programy snižování národnostního 

a rasového napětí, výchova k odstraňování předsudků a rozvíjení vzájemného porozumění. 

I na SPgŠ je téma multikulturality rozvíjeno například v předmětech občanská nauka, 

společenské vědy, pro obor pedagogické lyceum jsou lidská práva součástí výuky specifického 

zaměření humanitní studia. K tématu lidská práva se vztahují i projekty a akce pořádané školou. 

 

Průběh plnění dlouhodobého interdisciplinárního projektu v rámci ASPnet Pomáhejte 

s námi (naplnění tematiky lidských práv) 

 

Interdisciplinární projekt Pomáhejte s námi napomáhá informovanosti o zahraniční 

rozvojové spolupráci ČR a posiluje povědomí žáků o situaci v chudých zemích, rozvíjí jejich 

sociální cítění a povědomost o dodržování lidských práv za hranicemi naší země. Plníme jej 

formou pravidelně se opakujících akcí a drobných projektů. Stěžejní je pro nás spolupráce 

s Vyšší odbornou školou sociální CARITAS a Arcidiecézní charitou Olomouc. Žáci pod 

vedením pedagogů následně vytvářejí zdařilé prezentace podporující humanitární a charitativní 

činnost. Dále tento projekt v sobě zahrnuje i charitativní akce jako např. Světluška, Srdíčkový 

den apod. Studenti VOŠ, obor Speciální pedagogika, se také rozhodli přispět sociálně 

vyloučeným dětem a uspořádali sbírku dárkových předmětů, sladkostí apod. 

Další organizací, která nám napomáhá uvádět projekt do praxe, je společnost 

PONTOPOLIS z Poličky. Díky ní se nám daří přivádět do hodin zajímavé hosty, kteří s žáky 

a studenty hovoří na aktuální témata. V rámci oslav Majáles naši žáci pořádají charitativní akci 

Pečeme pro …. Kdo mohl a chtěl (žáci, studenti, pedagogové), připravil „dobroty“ a ty následně 

byly nabídnuty k prodeji. Výtěžek z prodeje putoval na zajištění zdravotní pomoci vybranému 

dítěti.  

Hmatatelným důkazem o prosazování zásad humanity je každoroční tvorba panenek pro 

UNICEF.   
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Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období 

 

A. Dlouhodobé projekty 

 

Významným mezinárodním projektem je spolupráce s pedagogickou školou v Eberswalde 

(dříve Barnim), která úspěšně probíhá již od roku 2003. Zástupci obou škol se sešli nejprve 

v Eberswalde a následně v Litomyšli, aby projednali návrh činností a dalších možných oblastí 

spolupráce (výměnné pobyty žáků apod.). Podrobné zprávy jsou zveřejněné na webových 

stránkách školy.  

Ve školním roce 2013/2014 došlo k přepracování programu Pečovatelka o děti ve věku 2-

6 let pod názvem Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a ten byl naší školou 

následně pilotován. Ve školním roce 2016/2017 úspěšně proběhl a je v nabídce i pro další školní 

roky v rámci DVPP.            
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II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 
 

 
 

                             Vyhodnocení hospodaření PO

v tis. Kč

Ukazatel Číslo účtu 2020 2019

Index 

2020/2019

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 590 613 0,96

z toho:

software 013    

drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 488 512 0,95

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 176 407 164 889 1,07

z toho:

pozemky 031 1 222 1 222 1,00

stavby 021 140 196 128 933 1,09

samostatné hmotné movité věci a soubory 022 6 315 6 315 1,00

drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 26 836 26 581 1,01

Dlouhodobé pohledávky celkem  

Krátkodobé pohledávky celkem 454 463 0,98

z toho:

odběratelé 311 23 36 0,64

z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti 311 23 36 0,64

jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 10 2 5,00

z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti 315 10 2 5,00

pohledávky za zaměstnanci 335 0 1 0,00

ostatní krátkodobé pohledávky 377  

Dlouhodobé závazky celkem 190 174 1,09

Krátkodobé závazky celkem 10 688 9 228 1,16

z toho:

dodavatelé 321 273 351 0,78

ostatní krátkodobé závazky 378 67 54 1,24

Stav k 31. 12.



   

 

57 

 
 

 
 

                             Vyhodnocení hospodaření PO

v tis. Kč

Ukazatel Číslo účtu Hlavní činnost

Hospodářská 

činnost Hlavní činnost

Hospodářská 

činnost

Hlavní 

činnost

Hospodářská 

činnost

Náklady celkem 71 858 2 943 67 259 4 761 1,07 0,62

z toho:  

Náklady z činnosti celkem 71 858 2 943 67 253 4 690 1,07 0,63

z toho:

spotřeba materiálu 501 2 262 719 4 437 1 114 0,51 0,65

spotřeba energie 502 1 768 197 2 481 259 0,71 0,76

opravy a udržování 511 734 685 536 1

Mzdové náklady 521 45 024 602 39 852 1 846 1,13 0,33

z toho:   

platy 521 43 415 0 37 660 844 1,15 0,00

dohody celkem 521 1 609 602 2 192 1 002 0,73 0,60

Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 100 223 1 106 236 0,99 0,94

Ostatní náklady 549 186 0 120 0 1,55 0,00

z toho:

pojištění 549 35 0 37 0 0,95 0,00

Výnosy celkem 71 838 2 985 67 300 5 335 1,07 0,56

z toho:

Výnosy z činnosti celkem 4 882 2 985 8 165 5 328 0,60 0,56

z toho:

výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     

výnosy z prodeje služeb 602 4 714 2 963 8 133 5 333 0,58 0,56

výnosy z pronájmu 603 7 0 7 0 1,00 0,00

čerpání fondů 648 4 0 0,00 0,00

ostatní výnosy z činnosti 649 149 23 25 5 5,96 4,60

Výnosy vybraných místních vládních 

institucí z transferů 672 66 922 0 59 134 7 1,13 0,00
 

Výsledek hospodaření po zdanění -20 42 41 574 -0,49 0,07

31.12.2020 31.12.2019 Index 2020/2019



   

 

58 

 
 

 

 

  

                             Vyhodnocení hospodaření PO

v tis. Kč

Ukazatel 2020 2019

Index 

2020/2019

Neinvestiční dotace a příspěvky celkem 66 881 59 093 1,13

Neinvestiční dotace poskytnuté na 1 

kalendářní rok 65 631 58 552 1,12

v tom:   

Od zřizovatele celkem 4 246 3 998 1,06

z toho:

provozní příspěvek 4 246 3 998 1,06

příspěvek na opravy a udržování  

ostatní NIV příspěvky od zřizovatele  

MŠMT celkem 61 385 54 554 1,13

z toho:

dotace na přímé náklady 61 376 54 528 1,13

ostatní NIV dotace z MŠMT celkem 9 26 0,35

Ostatní NIV dotace celkem  

Neinvestiční dotace poskytnuté na více 

let celkem 1 250 541 2,31

v tom:

MŠMT  - projekty EU celkem  

Ostatní NIV dotace celkem 1 250 541 2,31
 

Investiční transfery a dotace celkem 41 41 1,00

v tom:

Od zřizovatele 41 41 1,00

INV dotace od ostatních poskytovatelů  

Komentář k vráceným finančním prostředkům:

Stav k 31. 12.
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Kontroly a jejich výsledky provedené krajským úřadem, ČŠI, NKÚ a jinými kontrolními 

orgány ve školním roce 2020/2021 

 

a) Kontroly provedené Krajským úřadem Pardubického kraje – nebyly 

b) Kontroly provedené ČŠI – viz bod (kap.) 13 

c) Kontroly provedené NKÚ – nebyly 

d) Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

1. Revizi elektrické instalace na budově školy provedl revizní technik Bohuslav Duraj, 

Budíkov 144, Humpolec, postupně v termínech 28. 8. – 12. 9. 2019, 14. 2. 2020 a 27. 8. – 

8. 9. 2020, tak jak postupovaly práce probíhající akce „Rekonstrukce elektroinstalace 

v budově školy, Komenského nám. 22“ v období 8. 7. 2019–16. 9. 2020. Závady nebyly 

zjištěny. 

2. Stejný technik, pan Bohuslav Duraj, provedl dne 8. 9. 2020 kontrolu provozuschopnosti 

nově instalovaného nouzového osvětlení. 

3. Dne 7. 9. 2020 provedla firma Hasvel, s.r.o. Litomyšl kontrolu hasicích přístrojů ve všech 

budovách organizace. Hasicí přístroje převzaté do opravy dodala firma opravené zpět dne 

14. 9. 2020.     

4. Kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení v kotelně školy – požární 

ucpávky provedla dne 7. 9. 2020 firma Hasvel, Nedošín 31, Litomyšl.   

5. Revizi plynového zařízení v budovách DM1 a DM 2 provedl dne 16. 12. 2020 revizní 

technik Vlastimil Valeš, Svitavy. Stejný revizní technik provedl v kotelnách těchto budov 

i odbornou prohlídku nízkotlaké kotelny. V budově školy pak byla provedena odborná 

prohlídka plynové kotelny a kontrola plynového zařízení dne 17. 12. 2020. Závady nebyly 

zjištěny.  

6. Kontrola detektorů úniku plynu v kotelně školy byla provedena 25. 11. 2020. Detektory 

úniku plynu trvale instalované v kotelnách školy, DM 1 a DM 2, také přenosné detektory 

kontroloval Libor Drahoš firma ACER – Proseč, spol. s.r.o. 

7. Kontrolu a čištění spalinové cesty na v budově školy i v budovách domova mládeže 

Strakovská 1071, DM 1 a DM 2 provedl 22. 6. 2021 kominík Oldřich Kopecký, Střítež 33, 

Polička. 

8. Servisní prohlídku plynových kotlů v kotelně školy dne 13. 4. 2021 a v kotelnách DM 1 a 

DM 2 18. 5. 2021 provedl servisní technik Drahomil Sauer, Svitavy. V kotelně DM 2 

doporučil výměnu kotlů z důvodu ukončení výroby a nedostatku náhradních dílů na tyto 

kotle. 

9. Dne 23. 11. 2020 provedl kontrolní rozbor pitné vody používané k vaření ve školní jídelně 

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Zkušební laboratoř Svitavy. Odebrané 

vzorky nevyhověly stanoveným ukazatelům v hodnotě počtu kolonií při 36 stupních 

celsia. Opakovaný rozbor pitné vody odebraný z veřejného vodovodu dne 2. 12. 2020 již 

vyhověl požadovaným předpisům. 

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

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

hodnoty jsou v požadované normě. 

11. Ve dnech 18. – 21. 12. 2020 byla provedena revize elektrických spotřebičů v budově školy 

panem Jaroslavem Bisem, revizním technikem. Revize spotřebičů v budově DM 1 byla 

provedena dne 2. 12. 2020. 

12. Kontrolu požárního vodovodu na domově mládeže provedl Ing. Petr Vodák 

dne 24. 2. 2021. Požární vodovod po stránce naměřených hydraulických hodnot 

a stavebně technické odpovídá ČSN. 
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13. Odbornou technickou kontrolu tělocvičného nářadí v tělocvičně a posilovně školy i obou 

domovů mládeže provedla firma Lukáš a Josef Venský – Vemax Přerov dne 4. 3. 2021. 

Následné drobné opravy provedla firma Velutox Přerov 14. 3. 2021. 

14. Pravidelnou revizi přístrojů elektrické požární signalizace a přístrojů elektrické 

zabezpečovací signalizace instalované na domově mládeže – budova DM I – provedl ve 

dnech 1.-2.6.2021 revizní technik Martin Smolka, Hradec Králové. Půlroční zkouška 

činnosti elektrické požární signalizace byla provedena dne 25. 11. 2020.  

15. Revizi tlakových nádob v kotelně školy a v kotelnách DM 1 a DM 2 byla provedena 

2. 8. 2021. Všechny provedl revizní technik Denis Špička, Česká Třebová.  

16. Revizi a pravidelnou prohlídku automatických stanic Reflex – servitec v kotelnách 

domova mládeže provedla dne 8. 10. 2020 firma Regul Tech servis Hradec Králové. 

17. Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro rok 2020 proběhla v objektech školy 

i domovů mládeže za účasti ředitele školy, Ing. Coufalové (odborně způsobilá osoba), 

zástupce odborů a dalších členů prověrkové komise dne 18. 12. 2020 – viz dokumentace 

BOZP. 

18. Jednou za tři měsíce probíhá kontrola dodržování předpisů o PO v objektech školy  

i domova mládeže odborně způsobilou osobou (Ing. Stodolová) – viz zápisy v požárních 

knihách. 

19. Dvakrát ročně probíhá kontrola BOZP odborně způsobilou osobou (Ing. Coufalová) 

v objektech školy i domova mládeže. 
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Příloha č. 1 – Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek VOŠ a SŠ 
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Příloha č. 2 – Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím 
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Příloha č. 3 – Výsledky a ocenění v soutěžích 
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Příloha č. 4 – Reflexe výuky 

Hodiny dramaťáku mě velmi bavily, i když naše hodiny probíhaly trochu netradičním způsobem. Jinak 

to bohužel v této situaci nešlo. Ale i tak jsem se dozvěděla mnoho zajímavých informací, například o empatii, 

důvěře, zamýšlení, jak zvládat těžké situace. Bylo dobré, že jsme mohli vyjádřit svoje myšlenky, pocity 

a názory. Jen je škoda, že jsme neměli žádnou online hodinu, kde by jsme, si mohli všichni společně 

popovídat o daném tématu. Už se těším až budeme mít hodiny ve škole, a ne online formou. Chybí mi osobní 

kontakt se spolužáky i s vyučujícími a možnost diskutovat o daném tématu. Ale na druhou stranu jsem 

se naučila pracovat s novým programem, komunikovat s vyučujícími jen na dálku a vstřebávat dané 

informace z jiných zdrojů než jen z výkladu ve škole. 

 

Ohledně reflexe na výuku. V každém předmětu ta výuka probíhala jinak, mě mrzí, že ve všem 

distančně. Zjistila jsem jak moc mi ta škola chybí, jak už ve znalostech, tak i vůči společenským potřebám. 

Ohledně předmětu DRV jsem si nemohla stěžovat. Nahrávky a videa  mi vyhovovaly. Vždy jsi rozebíral něco, 

co mě zajímalo a mě se to líbilo. Ke všemu máš ještě uklidňující hlas se skvělou intonací, takže se to vždy 

poslouchalo skvěle. Ne jako u některých učitelů, u kterých mě jejich hlas v hodinách uspával a já z toho pak 

nevěděla nic. Obzvlášť se mi líbila nahrávka loďka. Bylo to skvělý, uklidňující, opravdu skvělý relax, který 

člověk čas od času potřebuje. 

Žádné výtky k předmětu opravdu nemám, jen mě mrzí, že to nemohlo probíhat normálně ve škole. 

 

Kdybych měla něco říci k dramatickému předmětu, tak i to, že hodiny s Vámi pro mě byly celkem 

přínosné. Bylo fajn si někdy povídat o našich problémech, navazování kontaktů mezi námi bylo taky super, 

že jsme hrály často nějaké hry, které byly vždy zábavné, ale taky splňovaly účel, který měly. Člověk si při 

Vašich hodinách spoustu věcí kolikrát uvědomil a přišel i na to, že někdy je potřeba o některých věcech 

opravdu hovořit nahlas. Hodiny s Vámi mě bavily, bylo to fajn. Myslím si, že ale ten adapťák nám celkem 

jako třídě chybí, že je Škoda, že se opravdu neuskutečnil ,jelikož mám pocit, že my jako třída nejsme kolektiv, 

jaký bychom třeba mohly být. Tak snad to bude mít nějaký vliv ještě v září, kdy se poznáme všichni i mimo 

školu:)  

 

Myslím si, že v dramatické výchově jde o to, abychom poznali sami sebe. Hrají se tu různé hry, které 

vám umožní poznat druhé, seznámit se s nimi nebo poznat sám sebe. 

Hodiny dramatické výchovy mě bavily, jediný předmět, kdy jsem mohla být sama sebou. Předmět, kde 

jsem se mohla uvolnit, odpočinout hlavu od myšlení a jen si tak „hrát“. 

Bylo to také učení se hrou, jak říkával už Komenský. Moc se mi líbily činnosti, které jsi vymýšlel, vše 

dávalo hlavu a patu. Je vidět, že tě to opravdu baví. 

 

Dobrý den pane učiteli,  

posílám svůj komentář k distanční výuce dramaťáku. Pro mě jsou Vaše hodiny velmi zajímavé a baví 

mne, bohužel tato situace distanční výuky mne moc nevyhovuje... Mám radši komunikaci live a není to jinak 

ani v této situaci, co se školy týče, ať už je to dramaťák či jiný předmět. Moc jsem se těšila do Mladočova 

(nebo kam to mělo být) a mrzí mne, že to nedapodlo, snad ve třeťáku... Budu se případně moc těšit :-) 

Myslím si, že tento předmět vyžadoval asi nejvíce tu prezenční výuku, ale i tak jste si dokázal poradit 

a sdílet s námi Vaše myšlenky. Za to Vám děkuji a cením si toho. Donutilo mě to aspoň na chviličku se nad 

tím vším zamyslet a hlavně, že to byly úplně jiné úkoly než jsem zvyklá. Byla to fajn změna.  

Dobrý večer pane učiteli,  

mé reflexe na DRV jsou takové, že se mi tento předmět opravdu zalíbil. Nejen, že se zamýšlím nad 

věcmi snad jako nikdy, ale otevřelo mi to oči úplně z jiných úhlů pohledů.  

Třeba jak vnímat sama sebe, udělat si chvilku pro sebe lehnout si někam na zahradu a nic nedělat, teda 

dělat vypnout hlavu od světa sociálních sítí, školy, brigády, starostí atd... 

Také jsem si uvědomila jak je důležité, aby člověk jako učitel byl vyrovnaný sám se sebou, aby měl 

v sobě takovou tu přirozenou vnitřní pohodu a pak to předával dál studentům a nejmenším dětem, které 
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je ještě čeká nový svět. Protože to, co z nás vyzařuje má velký dopad na ostatní i když se to nezdá, ale 

je to tak. 

Tyhle témata v DRV jako je empatie, myšlenky mě moc zajímají, dost jsem si toho i sama přečetla. 

Začala jsem hledat i na tom negativním něco dobrého. To si myslím, že je dobrý začátek. I přesto všechno, 

že nejsme ve škole, že mi možná už dost chybí nějaký režim, společnost, kamarádi, tak jsem si utvořila svůj 

chodím běhat a přitom dost přemýšlím. Je to způsob něčeho, co mi dělá radost, být na čerstvém vzduchu, 

běžet lesem a vypnout mobil. To už jsem, ale hodně odbočila, zkrátka myslím si, že záleží i na učitelích jaký 

kus srdce do své práce dají, a vy troufám si říct, že jste ho naplnil až po okraj. Velké díky patří Vám, je mi líto, 

že online hodiny neprobíhaly normálně. 

 

Píšu reflexi k předmětu HRT: 

Za mě dobrý. Ale popravdě - online svět mi nevyhovuje, což šlo poznat na mojí neaktivitě, ačkoli hry 

a aktivity byly zajímavé, když jsem si je pročítala. Každopádně na živo by byl za mě tenhle předmět určitě 

super. 

 

Dobrý večer, 

jako první bych Vám chtěla poděkovat za to, že díky tomuto předmětu jste přenesl klid, relaxaci 

a příjemný pocit i do mého osobního života. Velmi si vážím vašeho přístupu k předmětu, že jste z toho 

dokázal udělat velmi příjemný předmět, na který se každý těší. 

Znalosti z tohoto předmětu využiji určitě v pedagogické praxi, ale i v osobním životě. Také se mi líbilo, 

jak dokážete myslet pozitivně a přenášet to na ostatní. 

 

Dobrý večer, 

jako první bych Vám chtěla poděkovat za to, že díky tomuto předmětu jste přenesl klid, relaxaci 

a příjemný pocit i do mého osobního života. Velmi si vážím vašeho přístupu k předmětu, že jste z toho 

dokázal udělat velmi příjemný předmět, na který se každý těší. 

 

Znalosti z tohoto předmětu využiji určitě v pedagogické praxi, ale i v osobním životě. Také se mi líbilo, 

jak dokážete myslet pozitivně a přenášet to na ostatní. 

 

Zrovna u předmětu DRV je velká škoda že jsme nemohly být všichni spolu ve třídě a pořádně 

si promluvit sdělovat své dojmy a probrat naše situace, ještě navíc když nás ho učíš ty. Doufám že příští školní 

rok bude v normálu a že se brzo všichni uvidíme. To mě přivádí k dotazu zda s tebou budeme mít tento 

předmět i další rok? Nicméně si zvládl výuku myslím úplně v pohodě vzhledem k situaci, videa byli super. 

Hezké od tebe byli videa kde jsme tě aspoň mohly vidět. Jinak tenhle předmět by mě asi více zaujal kdyby byl 

ve škole takhle mě bavil méně za to ale ty nemůžeš. 

 

Myslím si, že dramaťák je super. Není to klasický předmět, ale spíše se jedná o formu hry, která baví 

většinu. Bohužel jsme neměli tolik možností se vidět a pořádně se seznámit, ale našimi popisy jsem se toho 

hodně o mých spolužácích dozvěděla. Jsem vděčná za náš zářijový kurz, který se ještě mohl konat 

a maximálně jsem si ho užila a nahlédla do malého kousku toho, co dramatická výchova může být. Jen 

doufám, že příští školní rok nebude online a já sdělím delší zpětnou vazbu než právě tento rok. 

 

Myslím si, že tento předmět vyžadoval asi nejvíce tu prezenční výuku, ale i tak jste si dokázal poradit 

a sdílet s námi Vaše myšlenky. Za to Vám děkuji a cením si toho. Donutilo mě to aspoň na chviličku se nad 

tím vším zamyslet a hlavně, že to byly úplně jiné úkoly než jsem zvyklá. Byla to fajn změna. 

 

Když si vzpomenu na hodiny HRT, vybaví se mi hned pár slov: chill, radost a spolupráce. Je škoda, 

že jsme velkou část toho předmětu jsme měli on-line, protože hodiny mě velice bavily! Poznala jsem spoustu 

nových her, jinou stránku mých spolužaček a myslím si, že jsme se vždy všichni nasmáli. Děkuji za tvůj 

přístup, který jsi měl, protože o to mě hodiny bavily ještě víc. 

 



   

 

74 

Bohužel jsme moc hodin dramatické výchovy nestihli mít. Líbí se mi vaše komunikace s námi přes 

internet, přesně víme, co máme dělat. Ty hodiny, které byly mě moc bavily. Vaše hodiny jsou pro mě velmi 

zajímavé a pestré, a líbí se mi, že můžeme říct jakýkoli názor. Do ničeho nás nenutíte, a to si myslím, 

že je hlavní, že nemusíme dělat na co se necítíme. 

 

Tento předmět je jeden z mála, kde se člověk může uvolnit, nemít žádné obavy ani strach. Nejvíce 

se mi líbí, že dokáže studenty sblížit, možná i odbourat některé bloky (každého z nás) v komunikaci. Otevřít 

se, svěřit se, nebát se projevit vlastní názor na danou věc. Dramatická výchova nám v různých situacích (např. 

když máme vyjádřit svůj názor nebo pohled) ukazuje, že každý jednotlivý názor je přijat a nehodnotí se, zda 

ta odpověď je správná nebo špatná... Můj osobní pocit z Dramatické výchovy je takový, že každá myšlenka 

je správná a v tomto předmětu ne bude souzena, ale bude pochopena i přijata ostatními. Nejsou zde nastavené 

"obecné" hranice, pouze ty osobní. 

 

Tento předmět nás také dokáže mnoho naučit a nabídnout více možností, než se na první pohled zdá. 

Dokáže člověka nasměrovat správnou cestou, vidět situaci i z jiných úhlů pohledu a na všem najít něco 

pozitivního.  Velice se mi líbila relaxace "loďka", kdy jsme se měli nechat uvést do klidu, zaujmout pohodlnou 

polohu, poslouchat příběh a nechat se jím unést. Kdykoliv mám náročnější den, vzpomenu si na tuto nahrávku 

a pustím si ji, protože mi dodává naději, pocit jistoty, klidu a bezpečí. 

 

Dobrý den pane učiteli. 

Zadáním úkolu byla reflexe na tento předmět. Začala bych rozhodně tím, že na začátku tohoto semestru, 

když jsem zjistila, že budeme mít dramatickou výchovu online, tak jsem se upřímně zhrozila, protože jsem 

si to absolutně neuměla představit. Jako malá jsem totiž chodila na dramaťák a úplně jsem to zbožňovala. 

Tudíž myšlenka na to, jak tento předmět pojmout v této situaci a šílené době byla pro mě opravdu 

nepředstavitelné. Byla sem však velmi mile překvapena. Vůbec by mě nenapadlo, že by se to dalo dělat 

i takhle. Všechny úkoly ať už psaní tajemství, vyjadřování sebe sama pomocí obrázku nebo například 

povídání o empatii a tak dále mě od začátku velmi nadchli. Nejde samozřejmě ani opomenout perfektní 

meditaci s loďkou, kterou si pustím někdy i teď už po několikáté, protože mi to pomáhá se uklidnit. Všechny 

tyhle lekce mě donutili přemýšlet nad věcmi a pohlížet na ně i trochu jinak. Za což jsem vděčná. Myslím si, 

že tohoto nelehkého úkolu jste se zhostil skvěle a opravdu mě to mile překvapilo. Už se moc těším až tahle 

doba skončí a budou hodiny probíhat normálně ve škole a za vaší přítomnosti. 

Přeji hezký zbytek večera. 

 

Tento předmět byl pro mě velice klidný, zážitkový. Naučila jsem se nové hry, některé jsem si i zakoupila 

(Dixit). Byl to pro mě jeden z předmětů, na které jsem se těšila a u kterého jsem věděla, že si ho užiju a budu 

z této hodiny odcházet s úsměvem. 

Moc děkuji. 

 

Dlouho jsem přemýšlela, co bych Vám napsala, ale je to opravdu těžké. Podle toho, co jste nám zasílal 

jsem si říkala, že tohle by byl super předmět, kdybychom byli ve škole, mohli bychom o všem diskutovat, 

dívat se sobě navzájem do očí a prožívat ty chvilky společně. Bohužel se nám to letošní semestr ani jednou 

nepoštěstilo. 

Dneska jsme psali zápočtový test na výtvarnou výchovu, a ještě včera jsem si pročítala naše podklady 

a úplně mi z toho všeho bylo smutno. Je tam spousty zajímavých věcí, které bych se raději učila ve škole 

za pochodu, než si o tom jenom četla a vlastně nevěděla nic. Je to jako kdyby si student lékařské fakulty četl, 

jak by měl operovat, ale praxe žádná. 

Ani se nedá říct, že kdybychom měli online hodiny, bylo by to lepší.. S některými učiteli jsme je měly, 

ale ta aktivita tam stejně není, jako by popřípadě byla ve škole. Říkám si, jak moc jsme o všechno ochuzeni. 

Jak nám čas utíká, a my musíme dodržovat nějaká stupidní vládní nařízení a přicházíme o spousty věcí, 

zážitků a vzpomínek.  
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Pane učiteli, na Vašich hodinách se mi líbí to, že nás do ničeho netlačíte. Že nám necháváte volnou ruku, 

zajímá Vás náš názor, nedáváte nám nějaké termíny, a hlavně to nejdůležitější, snažíte se nám předávat svoji 

pozitivní energii. Poslední týdny máme neustále jen nějaké termíny, předělávky různých prací apod.. ale 

s Vámi to je opravdu na pohodičku. Přiznám se, že skoro všechno, co jste nám zaslal jsem nedělala nebo 

nečetla, neposlouchala v ten den, co to přišlo na teamsy, ale pak jsem si sedla někam na klidné místo, třeba 

večer u čaje nebo venku na zahrádce, i o víkendu a nasávala jinou energii, než máme každý den u počítače. 

Prostě s Vašima hodinami to není na nějaký spěch, ale v klidu a užít si to. Nasát novou inspiraci, zastavit 

se a zamyslet se i nad něčím jiným, než je jenom škola, projekty atd.. nehlídat čas a jen nasávat něco nového. 

Asi nejlepší přirovnání mě teď napadá, když přijdete po celým dnu stresu v práci domů, sednete si ven, 

zapálíte si cígo a v tu chvíli z vás všechno spadne a pak si třeba chcete pustit dobrou hudbu, tak místo dobré 

hudby si zapnete dobrou nahrávku. 

Jediné, co mě teď napadá je, že vlastně nevidíme reakce ostatních lidí. Třeba že jste nám zaslal ten citát 

a pak chtěl od nás nějakou zpětnou vazbu, ale viděl jste to jen vy. Mě by třeba upřímně zajímaly myšlenky 

i ostatních lidí, kdo se třeba zapojil a kdo ne. Na co ty lidí myslí a co si pod tím dokážou představit nebo 

co je napadne. Ale zase chápu, že ne každý je sdílný a chtěl by, aby si to četli i ostatní. 

 

Pane učiteli, do přílohy jsem Vám ještě dala fotku. Minulý týden jsme se sešly s holkama v Pardubicích, 

protože se už pravděpodobně letos ve škole nesejdeme. Tak Vám tím chci aspoň trochu poslat pozdrav a říct, 

že jsem opravdu vděčná za ně a za Vás. Jsem ráda že jsme si s holkama dokázaly utvořit kamarádský vztah 

jen za měsíc školy a jsem vděčná za to, že jsme dostali Vás jako našeho třídního učitele. 

 

Krásné ráno, 

na tento předmět jsem se opravdu velmi těšila, protože už z dramaťáku jsem přijela nadšená. Věřila 

jsem, že to situace dovolí a my si tento předmět budeme moci zažít ve škole. Situace to ovšem nedovolila, ale 

i přesto jsem se na předmět těšila – co si z něho odnesu. Velmi se mi líbilo, jakou formou probíhala výuka 

tohoto předmětu a vždy jsem úkoly plnila s radostí, protože se jednalo o úkoly (zamyšlení), které mi jsou 

přínosné nejenom do budoucího povolání, ale i do běžného života. Díky těmto zamyšlením jsem si vždy 

srovnala priority, měla hned lepší a šťastnější den. Neuvěřitelně mě zaujal Váš hlas na nahrávkách, u kterých 

jsem po dlouhé době zkoušela meditovat. Děkuji za ně, jsou pro mě velmi přínosné.  

Je mi velkou ctí, že právě Vás mohu mít na tento předmět a je to pro mě jasná volba k čtvrtému 

předmětu k absolutoriu. 

 

Krásný den, 

i když výuka probíhala v netradičním režimu, tak za sebe musím říct, že i tak mě bavilo zadané úkoly 

plnit. U některých jsem ráda, že probíhaly formou online a že jsem je mohla sdělit pouze Vám, protože 

upřímně bych je asi spolužákům sdělovat nechtěla.  

Přeji krásný večer 

 

 

Dobrý den, píši Vám zpětnou vazbu na vaší výuku – dramatická výchova 

Mně osobně velice vyhovovala, protože i když tato výuka proběhla nestandartním způsobem, tak 

si myslím, že jste se s tím popasoval velice dobře a byl jste nám svým způsobem pořád na blízku a zajímal 

se o nás. 

 

Také jste nám dával prostor na to se vypsat ze svých myšlenek a vyjádřit své pocity, což se mi velice 

líbilo (nejvíce teda psaní na téma: Naše myšlenky vytvářejí náš svět, protože s tímto se na 100 % ztotožňuju). 

Připadala jsem si, jak kdybych si psala opravdu s blízkým člověkem, ve kterém mám plnou důvěru 

a za to Vám chci moc poděkovat. Takže Vám opravdu nemám co vytknout, ale zároveň věřím tomu, 

že na živo by tato výuka byla ještě lepší. 

Moc děkuji za vše, co pro nás děláte, ta snaha a empatie se kterou nás učíte je opravdu vidět 

a to já cením! 
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Dobrý den pane učiteli, 

doufám, že stále nepostrádáte optimismus a jste dobře naladěný přesně tak, jak si Vás pamatujeme 

ze začátku roku. Věřím, že pro Vás a ostatní kantory, je tato výuka nejodlišnější za celý Váš život.  

Já na to celé po tomto roce na nové škole, koukám tak, že to byla zajímavá zkušenost vzhledem k tomu, 

co všechno se změnilo a já za ten rok stihla. Nikdy dřív jsem tak dobře neskloubila svůj studijní, pracovní 

i osobní život. Myslím si, že hlavní důvod je spousta času, co mi zbyla a po dobrém naplánování svých 

povinností mi zbyla i spousta času na osobní vyžití.  

Chybí mi, ale společnost a všechno, co se s lidmi pojí, jsem převážně extrovertní člověk a samota 

mi nedělá ve velké míře dobře.  

O lockdownu toho bylo už příliš, a proto bych napsala i pár slov k Vaší výuce v předmětu DRV, moc 

ráda jsem poslouchala Vaše videa a nahrávky. Bylo to zpestření obyčejného dne a malinko mě to přeneslo 

do učebny dramatické výuky, kde bychom normálně hodiny trávili, byť bez sklenice dobrého vína nebo 

cigaretky.  

Nahrávku s relaxací jsem si pustila a pro moji neklidnou duši, to bylo zajímavá zkušenost. 

K obrázku, co vidím, to byla jasná věc, točené pivko jsem do nedávna viděla skoro ve všem. 

 

Po ohlédnutí se zpátky na tento školní rok, se mi pomalu lehce ulevuje. Byl to pro mě velmi náročný 

rok, vzhledem k množství úkolů, zadání…Někdy jsem se v tom všem úplně ztrácela. Bylo velmi náročné 

spojit tento způsob výuky, (úkoly zadané vždy na termín i pro IVP) s prací, domácností a dvěma malými 

dětmi. Proto jsem velmi ráda, za odlehčené předměty jako právě dramaťák, kde jsem nemusela panikařit, zda 

všechno stíhám, nemusela jsem složitě dohledávat materiály. Váš přístup k nám, vždy úžasný, cokoliv jsem 

potřebovala, dočkala jsem se zpětné vazby. Některé zadání, jsem si zkoušela třeba i s dětmi, nebo jen tak 

na odlehčení od těch odborných předmětů. Za sebe tedy mohu s čistým svědomím říci, že jsem naprosto 

spokojená, jak to s vámi probíhalo a že jste tak moc vstřícný. Děkuji a doufám, že se uvidíme i ve třetím 

ročníku. 

 

Chtěla bych Vám poslat zpětnou vazbu na dramatickou výchovu.  

Je škoda, že jsme se v poslední době už nemohli potkávat, protože dramatická výchova byla hodina, kdy 

si člověk odpočinul a nebyl ve stresu. Tím myslím dramatická výchova s Vámi. Když jsem na střední měla 

jinou p.učitelku, tak mě dramaťák nebavil a nikdy se mi na něj nechtělo, protože jsem si říkala, s čím na nás 

asi zase přijde. Ale dramaťák s Vámi byl super. Vždycky jsem šla s vědomím, že se nemusím bát toho, co zase 

bude, protože jsem věděla, že to bude fajn.  

Bavilo mě to, protože hodiny s Vámi vždycky měly nějaký smysl. Vždycky v tom bylo něco hlubšího. 

Nikdy to nebylo jenom o tom, aby jsme si to tam odseděli, což je za mě moc fajn.  

Myslím si, že na studenty dokážete přenést kus sebe. Kousek té Vaší klidné, pohodové stránky, kdy fakt 

člověk zapomene, jaká písemka ho čeká a co ještě musí splnit a na té hodině dramaťáku je fakt v klidu.  

V této době jsem byla ráda za Vaše úkoly a za vše, co jste nám poslal, protože například Relaxace jsou 

mi velmi blízké. Stejně jako meditace a afirmace. Tím pádem jsem všechny úkoly k Vám dělala s radostí, 

protože jsem cítila, že to má smyls. Ani netuším, jestli máme dramaťák ještě ve třeťáku, ale bylo by fajn, 

kdyby ano, protože jak říkám, jsou to ty odpočinkové, klidné hodiny, na které jsem se vždycky těšila, 

ať už byly v 7 ráno, nebo do 5 do odpoledne.  

Tímto vším bych vám za společný čas chtěla poděkovat, bylo to opravdu moc fajn a Váš pohled na život 

( i když víme vždycky třeba jenom malý kousek) je opravdu zajímavý a mně velmi blízky. Moc ráda trávím 

čas s vědomými lidmi a myslím si, že mezi ně taky patříte. Takže děkuji :) 

Přeji Vám, ať se máte krásně a snad brzy i na viděnou na blokové výuce. 

Mějte se hezky. 

 

Hezký den,  

byla jsem moc ráda, že jsme se alespoň pár hodin HRT viděli ve škole, škoda, že jich nebylo víc. Tyto 

hodiny jsem si opravdu užívala a zapomněla na všechno ostatní. Všechny hry, které jsme si stihli zahrát byly 

skvělé a moc mě bavily. Chtělo by to víc takových hodin a pohodových učitelů! 
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Příloha č. 5 – Mimoškolní a mezinárodní aktivity 
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