
Příloha č. 2 
 

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

za školní rok 2021/2022 
 
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: 
 

VOŠP a SPgŠ v Litomyšli má ve vzdělávání pedagogů dlouholetou 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. 

 

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 schválená 

akreditace vzdělávacího programu 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.  

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

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

aktivity, muzikoterapie, arteterapie,… Žáci a studenti absolvují odbornou praxi, a to jak 

během školního roku, tak i o prázdninách. 

 
Počet žáků: SPgŠ 438 
                        VOŠ 356 
                        SPZ 198 
 
Počet učitelů: 59, 2 externí  
 
 
 



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/Žili tu s námi, pomáhejte s námi 
 
5. Plnění dlouhodobého  mezioborového projektu  v příslušném školním roce 
(tzv. projektové aktivity):  
 

Zahájení školního roku 2021/2022 patřilo již tradičně na začátku září adaptačnímu 
semináři, který se pořádá pro první ročníky 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 důležitá je realizace adaptačních 
seminářů. Potvrdilo se, že v případě některých problémů jsou žáci otevřenější a nemají obavy 
požádat pedagogy o pomoc. 
Třídní učitelé a vedoucí studijních skupin cíleně pokračovali v budování přátelské atmosféry 
ve třídách i mimo ně, vedli žáky ke vzájemné úctě, toleranci, ohleduplnosti a respektu. 
V průběhu školního roku 2021/2022 proběhla řada přednášek, besed a projektů zaměřených 
na prevenci rizikového chování a výskytu patologických jevů. 
V podzimních měsících se uskutečnily mnohé exkurze. Například v DD v Holicích nebo ve 
Svítání v Pardubicích. Z reakcí a zpětnovazebného hodnocení samotných žáků se ukázalo, 
jak tyto tradiční aktivity mají pozitivní vliv na sociální chování žáků a příznivě přispívají k 
budování respektu vůči odlišnosti jiných. 
Velmi pozitivní odezvu měl projekt zaměřený na emoční gramotnost, který byl realizovaný v 
rámci výuky dramatické výchovy u prvních ročníků. Pod vedením Mgr. Kristýny Duškové se 
žáci v rámci cvičení zaměřovali na poznávání vlastních emocí, jejich ovládání, rozvoj 
empatie. Současně rozvíjely své seberegulační vlastnosti a dovednost přiměřeného 
sebehodnocení a sebereflexe. 
V průběhu školního roku v rámci výuky cizích jazyků, informatiky, psychologie a 
společenských věd se diskutovalo o tématech šikany, kyberšikany anebo závislostního 
chování. Žáci a studenti se aktivně zapojovali. Zcela přirozeně vzbudila velký zájem 
problematika netolismu. 
Vyučující společenských věd a psychologie zejména v druhé polovině školního roku věnovali 
značnou pozornost aktuálním tématům xenofobie, rasismu, radikalismu a problematice 
multikulturního soužití. Cílem byla prevence rasové nesnášenlivosti a také podpora 
tolerance a respektu k lidem jiných národů a odlišného náboženského vyznání. 
 Reakcí na aktuální situaci na Ukrajině a nutnou pomocí dětem ukrajinských uprchlíků bylo 
zrealizování projektu a také sbírky hraček iniciované žáky 3. ročníku. Projektu se účastnilo 
téměř 60 studentů naší školy. 
Pomáhali v rámci adaptačních skupin v Moravské Třebové a ve Skutči a v rámci výuky na ZŠ 
v Litomyšli. Podle hodnocení studentů, ale i pedagogů a ředitelství škol byla spolupráce 
výborná, pomoc našich studentů kvalitní a smysluplná. 
 
Ve školním roce 2021/2022 se také naši žáci zapojili do SOČ. Dvě soutěžní práce  postoupily 
do krajského kola, obě se zde umístily na 2. místě: 
Michaela Sadílková (S3.B) – obor č. 14 – Pedagogika, psychologie a problematika volného 
času – „Vliv roztroušené sklerózy na psychiku diagnostikovaného“ (PhDr. Soňa Sodomková) 
Zdeněk Horňák (S1.D) – obor č. 15 – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby – 



„Autorův pohled na současné funkční principy k průmyslovému tvoření hudby 
implementované k vizuálnímu 
obrazu v žánru epic music“ (Mgr. Richard Müller) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6. Akce konané v rámci Týdne škol UNESCO v příslušném školním roce: 
 

Pro školní rok 2021/2022 jsme si vybrali témata 1. Světový den potravin, výživy, 

 2. Svoboda tisku, médií, 

 3. 100. výročí R.U.R. Karla Čapka, umělá inteligence 

 

Během září - listopadu  žáci vypracovali 30 tematických map se zaměřením na původ a 

současné pěstování zemědělských plodin na Zemi, dále vytvářeli didaktické hry – deskové 

hry pro děti v MŠ a školní družině.  

Uvědomili si tak, že řada plodin je již pěstována mimo svoji domovinu v řadě odrůd. 

 

K tématu Svoboda slova, dezinformace se uskutečnily v průběhu dubna workshopy na 

Domově mládeže určené žákům prvního, druhého a třetího ročníku. Lektory byli Mgr. 

Drahomíra Janů a Mgr. Štěpán Kraj. 

Připravili pro žáky několik pracovních listů vycházejících z promítaných dokumentů od 

společnosti Člověk v tísni, snažili se rozvíjet u žáků kritické myšlení a schopnost orientovat 

se v mediálních sděleních. Pozornost také zaměřili k situaci na Ukrajině, právě v souvislosti 

s tématem dezinformací. V rámci výuky SVV se realizovala pod vedením Mgr. D. Janů témata 

vztahující se k dějinám 20. stol. v návaznosti na aktuální události ve světě – využita byla 

krátká videa opět od společnosti Člověk v tísni a žáci spoluvytvářeli na základě zhlédnutého 

a pracovních listů paralelní dějiny (anexe Krymu, rok 1968 v Československu). 

V souvislosti s válkou na Ukrajině naše škola uspořádala sbírku hraček a didaktických her a 

pomůcek pro děti z Ukrajiny ve spolupráci s Charitou Litomyšl.  

 

Třetí téma – umělá inteligence – naši žáci zpracovali v rámci projektu Prusha do škol. Žáci 

2. ročníků v hodinách matematiky a výpočetní techniky využívali zapůjčenou 3D tiskárnu a 

snažili se o vytvoření praktické učební pomůcky, jež bude využitelná jak pro MŠ, tak pro děti 

na ZŠ i SŠ (za předpokladu změny nastavení výchozích parametrů). Vznikla tak desková hra 

Kdo víc a zadavatelé projektu nám již  3D tiskárnu ponechali v našem vlastnictví. Vzniklou 

didaktickou pomůcku budou  tak moci využít nejen naši žáci a studenti, ale své místo nalezne 

i při vykonávání odborných praxí v litomyšlských školských zařízeních. 



 
 
7. Mezinárodní dny OSN slavené na škole (Mezinárodní den žen, lidských práv, 
Země, studentů, apod.) v příslušném školním roce: 
 

 

Mezinárodní den památky obětí holocaustu 

Světový den boje proti rakovině 

Světový den vody 

Světový den učitelů 

Mezinárodní den dětské knihy 

Mezinárodní den země 

Mezinárodní den studentstva 

Den lidských práv 

 
 
8. Účast v soutěžích/projektech určených přidruženým školám UNESCO 
v příslušném školním roce: 
 Nerealizováno 
 
9. Společné otázky k aktivitám 5-8 (odpovědi na tyto otázky je možné také 
zahrnout přímo do odpovědí u jednotlivých aktivit výše): 

 
9.1 Do aktivit je obvykle zapojeno: 

• Několik studentů (např. v rámci školních klubů, apod.)  

• Několik tříd   

• Celá škola (studenti i učitelé)   

• Celá škola včetně rodičů   

• Celá místní komunita (nevládní organizace, místní organizace, atd.)   
 
9.2 Aktivity jsou převážně: 

• Mimoškolní (nepovinné)   

• Součást výuky   

• Kombinace výše uvedeného   
 
9.3 Případné komentáře: 

 
10. Užití loga člena Sítě, příp. zveřejnění informací o členství v Síti (v prostorách 
školy, na webových stránkách,…): 
 

Webové stránky školy a informační materiály ke Dni otevřených dveří a burzám škol. 
 
 
11. Spolupráce se zahraničními partnery: 
 

spolupráce se Bilinguale Volksschule Komenský ve Vídni  
spolupráce s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže  
spolupráce s Česko-německým fondem budoucnost 
Wyzsza Szkola Bankowa v Opole (Polsko) a OSZ 2 Eberswalde (Německo) a asociace 
francouzských výtvarníků zaměřující se na tvorbu fresek 

 
 



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

spolupráce s KrÚ Pardubického kraje – OŠMS  

spolupráce s Českou komisí UNESCO  

spolupráce s AVOŠ – PRAHA   

asociace SPgŠ  

spolupráce s NPI – Praha   

spolupráce s CZESHA – Pardubický kraj  

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

a studenti vykonávají pedagogickou a odbornou praxi)  

spolupráce s MěÚ Litomyšl  

spolupráce se Školskou radou VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Studentskou radou 

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

spolupráce s Jizerkou o.p.s. v Pardubicích  

spolupráce s agenturou Dům zahraniční spolupráce v Praze 

 spolupráce s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže 

 spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti 

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

Hamzovou léčebnou Luže-Košumberk, OA Janské Lázně  

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.  

 
 
13. 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. 

 
 
14. Předpokládaný výhled do budoucna: 
 

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. 
 
 V rámci Projectu 2019-1-CZ01-KA102- 



060640 Odborná praxe v předškolních zařízeních 
byla pro následující školní rok 2022-2023  dojednána VET-SHORT – Krátkodobá mobilita 
žáků v odborném vzdělávání a přípravě v Irsku. Studentky prošly výběrovým kolem 11. 
května 2022. 
6 studentek vyjede do Irska 13.11.-3.12. 2022, dalších 6 od 12.3.-1.4.2023 
 
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 roce2019/20 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. Nový kurz bude realizován ve školním roce 2022/2023. 
 
Ve školním roce 2022/2023 bude též realizována spolupráce s katedrou aplikovaných 
pohybových aktivit (APA) Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci v oblasti 
speciální pedagogiky a aplikovaných pohybových aktivit (tělesné výchovy a sportu, zdravotní 
TV). Naši žáci a studenti budou moci na základě této spolupráce vykonávat pedagogické 
praxe, budou pro ně zajištěny podpůrné materiály pro vzdělávání, e-learningové texty, 
přednášky z daných oblastí atd., v neposlední řadě jim bude i nabídnuta možnost dalšího 
následného vysokoškolského vzdělávání. 
 
 
 
 
 

 
 
V Litomyšli  dne 28. 11. 2022 
 
Vypracoval: Mgr. Dana Urbánková 
 
Schválila: Mgr. Olga Kusá 


