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NADAČNÍ FOND PEDAGOGICKÉ ŠKOLY V LITOMYŠLI
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2015
Nadační fond Pedagogické školy v Litomyšli byl zaregistrován a potvrzen u Krajského
soudu v Hradci Králové dne 21. ledna 1999. Nadační fond byl zřízen s cílem zlepšit
vzdělávání a výchovu žáků VOŠP a SPgŠ v Litomyšli.
Správní rada a zástupci tříd Nadačního fondu Pedagogické školy v Litomyšli se sešli
před třídními schůzkami v dubnu a listopadu 2015. Byli seznámeni s aktivitami ředitelství
školy, s hospodařením nadačního fondu za uplynulé období, s výroční zprávou školy za rok
2014-2015 a s kladnou zprávou revizora nadačního fondu. Ve výroční zprávě školy jsou
uvedeny všechny soutěže, festivaly a vystoupení, kterých se žáci účastní nebo které
organizujeme.(viz webové stránky školy)
Nadační fond přispívá všem členům na povinné akce školy, zejména na tělovýchovné
kurzy a exkurze. Podporuje vzdělávání žáků ze sociálně slabých rodin, platí cestovní výlohy
žákům, kteří reprezentují školu na soutěžích a festivalech. Pomáhá při zajištění kulturních,
sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, např. maturitní ples, slavnostní vyřazení
absolventů, divadelní vystoupení, festivaly, odborné semináře. Jsme přidruženou školou
UNESCO, která se orientuje především na dětská práva. Na střední i vyšší odborné škole
je zavedena výuka metodami, postupy a programy snižování národnostního a rasového napětí,
výchova k odstraňování předsudků a rozvíjení vzájemného porozumění.
Na základě rozborů výsledků z minulého roku jsme se zaměřili na požadavky státní
maturity, a na plnění obsahu i rozsahu učiva pedagogického lycea i modulů VOŠ. Výsledky
závěrečných zkoušek SŠ i VOŠ jsou velmi pěkné a převyšují celostátní průměr.
Do majetku Nadačního fondu Pedagogické školy v Litomyšli patří fond učebnic
a odborných knih, který je neustále obnovován. Rozvíjí se vzájemná spolupráce učitelů,
ředitele školy, žáků i rodičů žáků a studentů VOŠ.
Finanční prostředky jsou soustřeďovány na běžném účtu a termínovaném účtu. Oba
účty jsou vedeny u Komerční banky v Litomyšli.
Největším přínosem Nadačního fondu Pedagogické školy v Litomyšli je pomoc žákům
ze sociálně slabých rodin a podpora zájmové činnosti žáků.
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SOUTĚŽE, FESTIVALY – VÝZNAMNÁ UMÍSTĚNÍ
Německý jazyk
1. Celostátní jazykové soutěži v německém jazyce
I. místo Julián Ondrůšek v kategorii III.B
2. Účast v Landesverbund Finale (krajské finále) v debatní soutěži v německém
jazyce Jugend Debattiert International v Brně Smíšené družstvo SŠ a VOŠ
(Claudia Matysková, Karoline Marksová, Kristýna Dobešová)

Středoškolská odborná činnost 2014 – 2015
1. I. místo krajské kolo, 7. místo celostátní přehlídka
Julián Ondrůšek: „Bilingvismus a multilingvismus“ (J. Macková)
2. II. místo krajské kolo, 13. místo celostátní přehlídka
Daniela Hejzlarová: „Učitel, žák a třídní klima“ (S. Sodomková)
3. I. místo krajské kolo, 15. místo celostátní přehlídka
Lenka Machová: „Život a tvorba Bohdana Kopeckého“
4. III. místo krajské kolo
Karolína Kolaříková: „Péče o terminálně nemocné“

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

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

2.

3.

koordinátorkou přírodovědné soutěže na naší škole, okresu Svitavy
a Pardubického kraje byla R. Stříteská, soutěže se účastnily 1. roč. obou
studijních oborů.
Celostátní matematická soutěž SOŠ a SOU organizovaná JČMF:
probíhá ve 20 soutěžních střediscích, přičemž jedním ze středisek
je již tradičně naše škola, garantem je H. Lišková
Matýsek:
letos proběhl 19. ročník korespondenčního matematického semináře pro žáky
4. a 5. tříd (odborný garant: H. Lišková), počet soutěžících 120.
Při závěrečném semináři asistovali studenti VOŠ.

3

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR KOS PEDAGOGICKÉ ŠKOLY
V LITOMYŠLI
Mezi pěveckými soubory je Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl
oním „slavíkem s černým peřím“. Své místo na výsluní si však získával postupně,
a to na základě píle a nadání zpěváků i hudební invence sbormistrů.
Sbor vznikl v padesátých letech minulého století jako čistě dívčí a již tehdy se řadil
mezi kvalitní pěvecká sdružení v regionu. V současnosti funguje, a to již přes deset let, jako
sbor smíšený. Seskupením prošly stovky zpěváků. Právě častá obměna složení KOSu, která
je u školního sboru pochopitelná, činí dosažené úspěchy o to více obdivuhodnými.
„Nyní je KOS vyspělým sborem s nádherným zvukem, velmi náročným repertoárem a členy,
kteří jsou dychtiví se učit,“ říká na adresu Kosáků hudební odbornice z uměleckého institutu
v holandském Groningenu a německém Emdenu Nanny ter Wiel a dodává: „Když dnes
posloucháte KOS, vnímáte tvůrčí nápaditost, muzikálnost, nadšení, obrovskou energii
a radost.“

Netřeba dodávat, že tím, co sboru dodává glanc a příslovečné umělecké a pěvecké
„glamour“, je osobnost dirigenta. Stávající sbormistr Milan Motl je uznávaným hudebním
odborníkem s nevyčerpatelnou hudební invencí. Ke členům sboru má vřelý vztah a jejich
vzájemné porozumění, které vyzařuje z každého vystoupení, je právě tím momentem, který
činí návštěvu jakéhokoliv jejich koncertu nezapomenutelným zážitkem. Svědčí o tom ostatně
i dosažené úspěchy na domácích i mezinárodních festivalech a soutěžích (celá řada ocenění,
vítězství a zvláštních cen poroty) a mnohá vystoupení na prestižních akcích, často
uskutečněných i v zahraničí. Jejich kompletní výčet by se již v současnosti podobal spíše
nezáživné statistické ročence, proto alespoň namátkou jmenujme například účinkování
v rámci mezinárodních festivalů jako Smetanova Litomyšl (2010, 2013, 2015 více informací
viz příloha sboru KOS), Mladá Praha (2014), mimořádné koncerty k Roku české hudby
(2014), koncert pro UNICEF ve Valdštejnském paláci Senátu Parlamentu ČR (2013),
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vystoupení v pařízské Invalidovně pod záštitou velvyslankyně ČR (2012), hudební projekty –
nastudování rockového oratoria Eversmiling liberty, Celebration Jazz Mass či muzikálu Jesus
Christ Superstar.
Své příznivce si KOS, jeho komorní seskupení KOKOS a sólisté sboru získali
i na Slovensku, ve Francii, Nizozemí, Německu, Belgii, Švýcarsku. O tom, jak líbezně pějí
mladí Kosáci z Litomyšle, se měli možnost před sedmi roky přesvědčit až za „velkou louží“
na Univerzitě v Calgary v Kanadě. Na kontě má sbor i pět profilových CD. A to je skutečně
pouhý letmý náhled do úspěchů a aktivit.
Renomé si sbor získal, takže již zbývá pouhá „maličkost“ – udržet si to, neusnout
na vavřínech, neustrnout a především nezapomínat na to podstatné – dávat do zpěvu
své srdce.
Asi největším úspěchem sboru ve školním roce 2014/2015 bylo: zlaté pásmo pro KOS
z Budapešti: Na přelomu března a dubna se Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy
Litomyšl zúčastnil 15. ročníku Mezinárodní sborové soutěže a festivalu v Budapešti.
Zde změřil v kategorii mládežnických sborů své hudební a pěvecké umění s konkurenty
z Norska, Švédska, USA, Izraele, Indonésie i s domácího Maďarska. Konkurence to byla
skutečně těžkého kalibru.
„Ze soutěžních skladeb upoutalo zejména provedení maďarské taneční písně Danadana Lajose Bárdose a provedení dvou českých písní ve folklórním aranžmá od Jana Vičara,“
konstatuje sbormistr Milan Motl. Mezinárodní porotu zaujala především dramaturgie
soutěžních vystoupení, výraz a vyrovnaný zvuk. Zlaté pásmo, cena, kterou KOS z Budapešti
přivezl jako svoji vítěznou trofej, tak bude mít zcela určitě čestné místo vedle řady dalších
ocenění a uznání, které se sboru v posledních letech podařilo získat. Festivalu v maďarské
Budapešti se zúčastnilo celkem 50 sborů z 16 zemí světa. Tvrzení, že mladí zpěváci
z pedagogické školy v Litomyšli si vydobyli své místo na výsluní těch nejlepších
mládežnických sborů z celého světa, není tedy neopodstatněné: není to tvrzení, je to fakt.
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Nadační fond Pedagogické školy v Litomyšli byl zřízen s cílem zlepšit výchovu
a vzdělávání žáků Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy Litomyšl.
Žáci ze sociálně slabých rodin mohou požádat o prominutí plateb za půjčovné učebnic,
příspěvku do nadačního fondu a o příspěvek na povinné akce školy (exkurze, kurzy atd.)
Požadavky a úlevy členů (žáků) nadačního fondu:
1) Členský příspěvek žáků denního studia 300,- Kč, žáků dálkového studia 100,- Kč.
2) Jednotná cena 400,- Kč za půjčování učebnic a odborné literatury žákům střední školy
200,-Kč žákům denního i dálkového studia VOŠ.
Při ztrátě učebnice hradí žák trojnásobek pořizovací ceny učebnice.
3) Kritéria pro posouzení žádostí žáků ze sociálně slabých rodin.
a) Oboustranní sirotci
b) Doplatek soc. odborů městských a obecních úřadů do částek životního minima
c) Vícečetná rodina – 4 a více dětí
Na základě problémů při prokazování rozhodných příjmů pro úlevy žáků ze sociálně slabých
rodin bylo rozhodnuto spolu se správní radou Nadačního fondu Pedagogické školy
v Litomyšli takto:
1) žáci střední školy doloží ke své žádosti pouze potvrzení od příslušného úřadu
o pobírání doplatku do životního minima
2) žáci VOŠ, kteří současně žádají o snížení školného ze sociálních důvodů, nemusí
již potvrzení o příjmech dokládat bude použito z této žádosti.
V roce 2015 bylo podáno 15 těchto žádostí:
8 žádostí - vícečetné rodiny (4 a více dětí)
5 žádosti - doplatek do živ. minima
2 žádosti - oboustranný sirotek
Jednorázový příspěvek sociálně slabým žákům byl ve školním roce 2014/2015
vyplacen 7 studentům. Seznam žáků, kteří mají uznanou žádost o úlevy z Nadačního fondu
Pedagogické školy v Litomyšli, je uložený u předsedkyně správní rady a hospodářky
nadačního fondu.
Nadační fond Pedagogické školy v Litomyšli vede sklad učebnic, které byly
odkoupeny v roce 1994 od Střední pedagogické školy Litomyšl.

11

Výroční zpráva Nadačního fondu byla předložena členům správní rady k odsouhlasení
na schůzce správní rady a výboru Nadačního fondu před třídními schůzkami dne 15. 4. 2016.
Schválení Výroční zprávy Nadačního fondu potvrdili členové správní rady svými podpisy.

Mgr. Olga Kusá, předseda správní rady

.............................................................

Mgr. Luboš Bäuchel, člen správní rady

.............................................................

Ing. Pavel Šotola, člen správní rady

.............................................................

Hana Dostálová, člen správní rady

.............................................................

MUDr. Renata Rothscheinová, člen správní rady .............................................................

Denisa Diblíková, člen správní rady

.............................................................

V Litomyšli 15. 4. 2016
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Příloha č. 1 - Mezinárodní sborový festival a soutěž Budapešť,
MAĎARSKO
Zlaté pásmo pro KOS z Budapešti
Litomyšl/Budapešť - Na přelomu března a dubna se Smíšený pěvecký sbor KOS
Pedagogické školy Litomyšl zúčastnil 15. ročníku Mezinárodní sborové soutěže a festivalu
v Budapešti. Zde si změřil své hudební a pěvecké umění v kategorii mládežnických sborů
s konkurenty z Norska, Švédska, USA, Izraele, Indonésie i s domácím souborem. Konkurence
to byla skutečně těžkého kalibru. „Ze soutěžních skladeb upoutalo zejména provedení
maďarské taneční písně Dana-dana Lajose Bárdose a provedení dvou českých písní
ve folklórním aranžmá od Jana Vičara,“ konstatuje sbormistr Milan Motl. Mezinárodní porotu
zaujala především dramaturgie soutěžních vystoupení, výraz a vyrovnaný zvuk. Zlaté pásmo,
cena, kterou KOS z Budapešti přivezl jako svoji vítěznou trofej, tak bude mít zcela určitě
čestné místo vedle řady dalších ocenění a uznání, které se sboru v posledních letech podařilo
získat. Festivalu v maďarské Budapešti se zúčastnilo celkem 50 sborů ze 16 zemí světa. Není
tedy nadsázkou či neopodstatněným tvrzením fakt, že mladí zpěváci z Pedagogické školy
Litomyšl si vydobyli své místo na výsluní těch nejlepších mládežnických sborů z celého
světa.
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Příloha č. 2 - Soupis akcí pěveckého sboru KOS za rok 2014-15

Přehled koncertů, akcí a vystoupení
Smíšeného pěveckého sboru

VOŠP a SPgŠ Litomyšl
za školní rok 2014/15

zpracováno 28. 8. 2015
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PODZIM
Čt 11. 9. 2014

Mezinárodní hudební festival Mladá Praha
20.00 hod. samostatný koncert KOSu, KOKOsu a sólistů
Chrám sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí, Praha

Čt 18. 9. 2014

„Nemocnice barevná a přátelská“
vystoupení KOSu, 14.00 hod. areál Nemocnice Litomyšl

Čt 25. 9. 2014

Konference vzdělávacích center ČR
vystoupení KOSu, Zlatá Hvězda, Litomyšl

3. - 5. 10. 2014
Pá - Ne
program

Soustředění sboru na DM
příprava: Missa Brevis Jiřího Pavlici, vánoční repertoár, KOS
křest nováčků

Po 6. 10. 2014

Musica Viva - Mimořádný koncert k Roku české hudby
Jiří Pavlica: Missa brevis
Soprán: Stella Maris, tenor: Milan Motl
Spojené sbory: KOS, Kácov Nové Město nad Metují, SPS
a Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové
Dirigent: Jaromír Křováček
19.00 hod., Sál Filharmonie Hradec Králové
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Út 14. 10. 2014

Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun
19.30 hod. samostatný program KOSu
Jiří Pavlica: Missa brevis
Soprán: Veronika Němcová, baryton: Michael Skalický
Litomyšlský symfonický orchestr, dirigent: Milan Motl
Sál České pojišťovny, Beroun

7. - 9. 11. 2014
Pá – Ne

Soustředění sboru na DM
příprava: vánoční koncerty

Pá 14. 11. 2014

Den otevřených dveří SPgŠ
9.40 hod. vystoupení na schodech školy
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Ne 30. 11. 2014

Adventní zastavení - Mimořádný koncert k Roku české hudby
KOS a Velká muzika Hradec Králové (umělecká vedoucí Eva

Černíková)
18.00 hod., České muzeum hudby, Praha

ZIMA
St 10. 12. 2014

Adventní koncert
KOS a Velká muzika Hradec Králové (umělecká vedoucí Eva

Černíková)
18.00 hod., Zrcadlový sál, Zámek Chroustovice
Po 15. 12. 2014

Vánoční koncert …možná přijde i Sněhulák
KOS a Velká muzika Hradec Králové (umělecká vedoucí Eva

Černíková)
dopoledne pro žáky a studenty
18.00 hod. pro veřejnost
Smetanův dům, Litomyšl
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23. – 25. 1. 2015
Pá – Ne

Soustředění sboru na DM
příprava jarní koncertní sezóny

JARO
20 - 22. 3. 2015
Pá - Ne

Soustředění sboru na DM
příprava jarní koncertní sezónu

29. 3. – 2. 4. 2015
Ne – Čt

Mezinárodní sborový festival a soutěž Budapešť, MAĎARSKO
KOS si v kategorii mládežnických sborů v těžké konkurenci sborů
z Norska, USA, Izraele, Indonésie a Maďarska vyzpíval zlaté
pásmo
18

Festivalu v Budapešti se zúčastnilo 50 sborů z 16 zemí světa.
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St 8. 4. 2015

Novopacký slavíček - pěvecká soutěž s mezinárodní účastí
Výsledky pro VOŠP a SPgŠ Litomyšl:
Kateřina Faltusová - 1. místo
a zvláštní cena poroty za interpretaci lidové písně
Barbora Viktorínová - 2. místo
Adéla Vojtíšková - 3. místo
a zvláštní cena poroty za výrazové ztvárnění umělé písně
Tereza Vorbová - 3. místo
Lukáš Daniš - 3. místo
Pěvecké duo: Barbora Viktorínová a Tereza Vorbová - 3. místo

Čt 9. 4. 2015

Vystoupení CLÖHS Orchestra Göteborg ŠVÉDSKO
a KOSu, dopoledne pro žáky školy, Sál Domova mládeže

17. – 20. 4. 2015
Pá- Po
Pá 17. 4. 2015

Návštěva mládežnického orchestru OLDA Angers FRANCIE
Společný koncert
Dětský pěvecký sbor Lilium ZUŠ B. Smetany Litomyšl
(sbm. Lucie Vavřínová) KOS a orchestr OLDA (dirigent Thierry

Rose)
19.00 hod., Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl
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Po 20. 4. 2015

Vystoupení na slavnostním koncertě
k 20. výročí sboru Paní a dívek
Malý sál Smetanovu domu

24. – 26. 4. 2015
Pá-Ne

Soustředění sboru na DM
příprava na Smetanovu Litomyšl

22. - 24. 5. 2015
Pá-Ne

Soustředění sboru na DM
příprava na Smetanovu Litomyšl

Mezinárodní operní festival SMETANOVA LITOMYŠL 2015
Večer na zámku v Nových Hradech
Jean-Philippe Rameau: PYGMALION
Česká premiéra jednoaktové opery-ballet z roku 1748
17., 18., 19., 20., 21. 6. 2015 Představení
St – Ne
21.00 - 23.30 hod.
Letní stagiona, Zámek Nové Hrady
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zahradní divadlo/špýchar
Pěvecké role: Jaroslav Březina, Marie Fajtová,
Karolína Bubleová Berková, Petra Havránková
Taneční role: Jonáš Janků, Klára Hajdinová, Andrea Miltnerová,
Anna Kukuczková, Anton Eliáš
Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy, sbormistr: Milan
Motl
Komorní orchestr Ensemble 18+
Výtvarník kostýmů a scény: Petra Lebdušková
Choreografie: Andrea Miltnerová
Masky: Kristina Záveská
Režie: Magdalena Švecová
Dirigent: Jakub Kydlíček
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Il santo nome di Maria
G. B. Pergolesi: STABAT MATER
duchovní kantáta pro soprán, alt, ženský sbor, smyčcový orchestr a basso continuo
St 24. 6. 2015

Provedení
20.30 hod. - 21.45 hod.
Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
Lucie Silkenová - soprán
Václava Krejčí Housková - mezzosoprán
Pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl (dívčí část)
Sbormistr: Milan Motl
Barocco sempre giovane
umělecký vedoucí: Josef Krečmer
Dirigent: Petr Louženský
Scéna: Michaela Kotlárová
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Příloha č. 3 - Novopacký slavíček 2015
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Příloha č. 4 - Dokumentace dalších akcí činnosti sboru KOS
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KOSÁCI OPĚT NA SMETANOVĚ LITOMYŠLI
Smíšený pěvecký sbor KOS již potřetí vystoupil vedle profesionálních těles
na Mezinárodním operním festivalu Smetanova Litomyšl, po Pražském jaru druhém
nejvýznamnějším festivalu v České republice.
KOSáci účinkovali dokonce ve dvou projektech:
Dívčí část sboru za doprovodu orchestru Barocco sempre giovane přednesla Pergolesiho
duchovní kantátu Stabat mater. Koncert s podtitulem Il santo nome di Maria se uskutečnil
v nově rekonstruovaném piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Závěr kantáty
byl ztvárněn scénicky vztyčením hořícího kříže. Nádherná hudba, prostor i scéna tak vytvořily
velice působivý celek. Návštěvníci koncertu oceňovali zvláště okouzlující barvu a čistotu
zvuku dívčího sboru.
Komorní sbor se představil na zámku Nové Hrady v české premiéře jednoaktové operybalet Pygmalion Jeana-Philippa Rameaua z roku 1748. Vedle samotného nastudování opery,
se KOSáci podíleli na tzv. hudebních předkrmech - drobné hudební a divadelní produkce a
akce v zahradách i v zámku - site specific art. V rámci navození atmosféry shromažďujícímu
se publiku několikrát zazpívali renesanční písně, mezi návštěvníky volně procházeli
a stylizovaně s nimi komunikovali. Vedle úspěšné premiéry se uskutečnily ještě čtyři divácky
hojně navštívené reprízy.
Publikum i odborná veřejnost ocenila KOSáci nejen za krásný zpěv, ale i zvládnutí
pro ně netradiční pohybové složky.
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Příloha č. 5 - Manipulativní činnosti jako prostředek pro rozvoj
předmatematických představ dětí předškolního věku
… a to v každém věku. Stačí sledovat akce, které škola během posledních 20 let
realizovala.
Učitelé matematiky z České republiky se pravidelně setkávali na konferenci „Jak učit
matematice žáky ve věku 10 – 16 let“. Tu ve spolupráci s naší školou ve dvouletých cyklech
organizuje Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků. Akce získala
během posledních desetiletí takovou prestiž, že se letos mohl pro stovku učitelek mateřských
škol z celé republiky uskutečnit rozsáhlý vzdělávací seminář „Manipulativní činnosti jako
prostředek pro rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku“. V průběhu
čtyř víkendů proběhla řada praktických workshopů a přednášek, na kterých se významně
podílely lektorky naší školy (Lišková, ...) a lektoři
z vysokých škol pedagogických (UHK Hradec Králové, MU Brno, UK Praha).
Autorský kolektiv vytvořil zdařilou publikaci „Rozvoj předmatematických představ dětí
předškolního věku”, kterou společně se dvěma DVD nahrávkami najdete
na www.vospspgs.cz v hlavním menu v odkazu „Manipulativní činnosti”. I vám mohou být
tyto didaktické materiály a v praxi užitečné.
Pedagogická škola Litomyšl každoročně zajišťuje Celostátní matematickou soutěž SOU
a SOŠ.
Stálicí v našem matematickém repertoáru je korespondenční seminář Matýsek, který si
letos připisuje již 18. ročník a je určen pro talentované žáky 4. a 5. ročníků základních škol
Pardubického kraje.
Díky zážitkům a zkušenostem z realizace semináře objevují krásu matematiky i žáci
a studenti naší školy.
Hana Lišková
zástupce ředitele
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Příloha č. 6 - Mimoškolní aktivity a úspěchy žáků a studentů
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Pedagogická škola si na nedostatek talentů nestěžuje
Litomyšl – Mezi studenty, které počátkem uplynulého měsíce ocenil Pardubický kraj
za jejich výsledky dosažené v oboru humanitním, přírodovědném, sportovním, uměleckém
či technickém, nechyběli ani zástupci Střední pedagogické školy Litomyšl Markéta Andělová
a Julián Ondrůšek. Markéta je červnovou maturantkou a pamětní list z rukou náměstkyně
hejtmana Pardubického kraje Jany Pernicové převzala za uměleckou oblast, konkrétně
sborový zpěv. Julián je stávajícím žákem třetího ročníku a ocenění obdržel za druhé místo v
celostátní soutěži studentské odborné činnosti v německém jazyce. Slavnostním setkáním
vyvrcholil již sedmý ročník programu, jehož hlavním cílem je podpora odborných zájmů žáků
a péče o nadané žáky. Litomyšlská pedagogická škola o talentované žáky rozhodně nouzi
nemá. Mladí lidé, kteří zasedli do lavic střední i vyšší odborné školy, se pravidelně účastní
nejrůznějších odborných či talentových klání a vždy to pro jejich almu mater znamená
zviditelnění práce pedagogů a pro studenty samotné pak umístění na prvních místech či jiná
ocenění. „Jsem rád, že kraj na „talenty“ nezapomíná. Ještě více mě těší, že mezi těmi
úspěšnými jsou i žáci naší školy,“ komentuje výsledky studentů Stanislav Leníček, ředitel
pedagogické školy.
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Pedagogická škola má tři zástupce v celostátním kole SOČ
Litomyšl (fru) – Okresní a krajské kolo má za sebou letošní ročník
Středoškolské odborné činnosti (SOČ), soutěže, která vznikla před 37 lety. Své
zástupce v této zájmové činnosti žáků středních škol měla i Pedagogická škola
Litomyšl. Jejich práce hodnotící porotu zaujaly. Výsledkem jsou dvě první místa
v krajském kole SOČ s postupem do celostátního kola, jedno druhé, rovněž
postupové místo a jedno třetí, nepostupové místo. Celostátní kolo se uskuteční v
Praze. Vítězné vavříny si z krajského kola odnesla Lenka Machová za práci
Život a dílo Bohdana Kopeckého a Julián Ondrůšek s tématem Bilingvismus a
Multilingvismus. Vedoucí prvně jmenované práce byla Jitka Klofandová, práci
Juliána Ondrůška vedla Jana Macková. Obě vedoucí prací jsou členkami
pedagogického sboru. Na vynikajícím druhém místě se umístila Daniela
Hejzlarová s tématem Učitel, žák a třídní klima. Vedoucí práce této žákyně byla
Soňa Sodomková. Výčet úspěchů by nebyl kompletní opomenout skvělé 3.
místo v krajském kole SOČ Karolíny Kolaříkové, která porotu zaujala prací
Peče o terminálně nemocné. I v tomto případě vedla Karolínu svými odbornými
radami Soňa Sodomková. Ta je stejně jako Jana Macková a Jitka Klofandová
učitelkou Pedagogické školy Litomyšl. „Posláním Středoškolské odborné
činnosti je všestranně rozvíjet a podporovat odborné zájmy žáků, prohlubovat a
rozšiřovat jejich odborné vědomosti a zkušenosti, individuální schopnosti,
napomáhat při rozvoji jejich studijní a odborné aktivity i osobnosti,“ přibližuje
podstatu soutěže Soňa Sodomková, která je ve škole garantem této dobrovolné
zájmové činnosti žáků. „Soutěž by měla žáky vést k samostatnému tvořivému
myšlení a aktivnímu řešení úloh, napomáhat také vyhledávání talentovaných
žáků a podporovat jejich další odborný růst,“ dodává Soňa Sodomková.
Připomínat, že tímto způsobem je účelně využíván volný čas žáků, je snad již
jen oním příslovečným „nošením dříví do lesa.“
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