
Příloha č. 2 
 

Výroční zpráva o činnosti školy  
v rámci  Sítě přidružených škol UNESCO v ČR 

za školní rok 2018/2019.  
 
1. Kontaktní údaje: 
 
Název školy: Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická 

škola, Litomyšl, Komenského nám. 22 
Adresa: Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl 
Telefon: 461614550 
E-mail: vospspgs@vospspgs.cz 
Jméno ředitele: Mgr. Stanislav Leníček 
Jméno školního koordinátora: Mgr. Dana Urbánková 
E-mail školního koordinátora: udana@seznam.cz 
Datum počátku členství v Síti: 1996 
 
 
2. Charakteristika školy: 
 

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

o jedinou vzdělávací instituci svého druhu v ČR. 

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. 
 
 
3. Zvolená prioritní témata: 
 

 celosvětové občanství a kultura míru a nenásilí  
 udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl  
 mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví  

 
4. Název dlouhodobého  mezioborového projektu: 
                         Žijí tu mezi námi, Pomáhejte s námi 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. Plnění dlouhodobého  mezioborového projektu  v příslušném školním roce 
(tzv. projektové aktivity):  
 
 
Plníme jej formou pravidelně se opakujících akcí a drobných projektů. Stěžejní je pro nás 
spolupráce s Vyšší odbornou školou sociální CARITAS a Arcidiecezní charitou Olomouc. 
Žáci pod vedením pedagogů následně vytvářejí zdařilé prezentace podporujících 
humanitární a charitativní činnost, na dané téma si i vybraní žáci SPgŠ zvolili odbornou 
práci SOČ (Problematika módního průmyslu, KRUMP, Nerovné odměňování - 



problematika gender). Dále tyto projekty v sobě zahrnují i charitativní akce jako např. 
Světluška, Srdíčkový den apod., besedy (Vězeňská služba) a brainstorming Migrace, 

exkurze (Mauthausen, Muzeum policie ČR). 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 projekty do praxe, je společnost 
PONTOPOLIS z Poličky a společnost Člověk v tísni - Jeden svět na školách. Díky nim se 
nám daří přivádět do hodin zajímavé hosty, kteří se žáky a studenty hovoří na aktuální 
téma (Třetí odboj, Problematika kolektivizace). Významným hostem jedné z  besed byl 

Mgr. Jiří Urban, Ph.D., vysokoškolský pedagog a odborník na uvedené téma. Vybrané 

třídy SŠ se aktivně účastnily projekce a následné besedy v rámci Festivalu 

dokumentárních filmů Jeden svět na školách (duben 2019) v Poličce, téma problematika 

zneužívání sociálních sítí. 

           Ve školním roce 2018/2019 se vybraní žáci školy účastnili regionálního semináře a 

následného workshopu celorepublikové soutěže Rozhoduj o Evropě - staň se na den 

tvůrcem evropské politiky. Cílem projektu je přiblížit žákům rozhodovací proces na 

úrovni EU a zapojit je do diskusí o podobě Evropy. Jednalo se o simulaci rozhodovacích 

procesů v Evropském parlamentu a Radě Evropy. Dva žáci získali 2. místo v kategorii 

Evropský parlament. 

Dále se naši žáci zúčastnili zážitkového workshopu, který byl zaměřen na tematiku 

lidských práv, zejména svobody projevu a cenzury, rozvíjel mediální a čtenářskou 

gramotnost. Účastníci prožili tři ilegální schůzky během osmdesátých let minulého století 

a přípravu vlastního samizdatu. Workshop byl vyvinut a otestován díky podpoře programu 

Evropa pro občany. Workshopy jsou vystavěny podle skutečných příběhů a vyprávění 

pamětníků z archivu Paměť národa. Díky aktivní účasti našich žáků škola získala 

certifikát Škola Paměti národa. 
V rámci oslav Majáles naši žáci uspořádali 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.  
 
 
 
6. Akce konané v rámci Týdne škol UNESCO v příslušném školním roce: 
 
 
             Pro školní rok 2018-2019 to byla témata Mezinárodní rok jazyků původních 

obyvatel, Mezinárodní rok umírněnosti a Mezinárodní rok periodické soustavy prvků. Žáci 

i studenti se podíleli na jejich zpracování. Výsledkem byla panelová výstava posterů, 

prezentací a power pointová prezentace k prvnímu ze zmíněných témat, se kterou se 

seznámili i účastníci zasedání ASPnet ve Znojmě v září 2019. Jednotlivé prezentace si třídy 

vzájemně ohodnotily a diskutovaly nad danou problematikou. K třetímu tématu žáci 

v hodinách chemie, ale i českého jazyka vytvářeli didaktické pomůcky, které byly 

prezentovány veřejnosti při dni otevřených dveří.  
 
 
 
 
 
7. Účast v soutěžích určených přidruženým školám UNESCO: 
 



 
Lidice pro 21. století 

„Zacíleno na udržitelný rozvoj“  
 
 
8. Spolupráce se zahraničními partnery: 
 
 

Mezinárodní kontakty VOŠP a SPgŠ – Eberswalde (Německo) 

Mezinárodní spolupráce na projektu: VOŠP a SPgŠ – Univerzita Opole (Polsko) – 

Eberswalde (Německo) – asociace Les de Passeurs Fresques (Francie) 

Odborná praxe v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ 

 

USA: 

Czech Symphony project - křesťanská organizace, která zprostředkovává hudební kontakty 

mezi českými a americkými studenty.  

Dr. Michela Šust - ředitel 

Realizace turné sboru: 2016 USA, 2017 Kanada-USA, 2019 Europe tour 

 

JAPONSKO: 

Mladá Praha - Mezinárodní festival mladých špičkových interpretů 

Kazutami Ando - člen výboru 

Realizace česko-japonských koncertů v Praze (Rudolfinum, Obecní dům), Litomyšli 

(Smetanův dům) a koncertního turné KOSu po Japonsku 2018. 

Spolupráce zejména s těmito tělesy: 

Shinagawa string orchestra 

Kyoto Ryoyo Windband Herz 

Okayama Gakugeikan symphonic band 
 

 

9. Spolupráce s dalšími partnery (nevládními organizacemi, státní správou a 
samosprávou, odbornými institucemi a organizacemi): 
 

a) spolupráce s KrÚ Pardubického kraje – OŠMS 

b) spolupráce s Českou komisí UNESCO 

c) spolupráce s AVOŠ – PRAHA 

d) asociace SPgŠ 

e) spolupráce s NÚV – 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) Člověk v tísni - Jeden svět na školách 

k) Rodinné centrum Litomyšl 

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 matemat ik ů 

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

v Hradci Králové a Pardubicích a Nadačním fondem EMIL. 

r) Městská knihovna Litomyšl 

s) Galerie Josefa Matičky 

t) PONTOPOLIS Polička 

u) Naděje, o.p.s. Česká Třebová 

v) Ústav pro studium totalitních režimů 

 

 

 

 

 

 
10. Hodnocení dopadu na studenty, učitele, rodiče a širší komunitu: 
 
Škola pravidelně publikuje články o svých aktivitách v regionálním periodiku Lilie. Rodiče a 
žáci/studenti jsou informováni o aktivitách školy prostřednictvím Nadačního fondu 
Pedagogické školy v Litomyšli. Žáci a studenti se podílejí na chodu školy prostřednictvím 
účasti vybraných zástupců ve Studentské radě školy. Organizace, s nimiž spolupracujeme, 
taktéž informují na svých webových stránkách a ve vybraných periodikách o této spolupráci, 
popřípadě zasílají ředitelství školy hodnotící zprávu. 
Veřejnost je informována o činnosti školy prostřednictvím webových stránek a facebooku. 
 
 
11. Předpokládaný výhled do budoucna: 
 

Ve školním roce 2018/2019 probíhal rekvalifikační kurz dalšího vzdělávání dospělých Chůva 

pro děti do zahájení povinné školní docházky a bude otevřen i v následujícím školním roce. 

 Pokračujeme i v rozšiřování kurzů pro veřejnost, připravujeme  kurz orientovaný na cílovou 

skupinu seniorů. Byla navázána spolupráce na Mezinárodní konferenci v Krakově (projekt E-

twinning a Erasmus+). Vyšší odborná škola ve školním roce 2019/2020  již pracuje podle 

nově schválené akreditace modulové výuky. 

Nadále pokračuje spolupráce s Česko německým fondem budoucnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Litomyšli  dne 15. 11. 2019 
 
 
Vypracoval: Mgr. Dana Urbánková 
 
Schválil: Mgr. Olga Kusá 
 



 


