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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 2014. Byli seznámeni s aktivitami ředitelství školy,
s hospodařením nadačního fondu za uplynulé období, s výroční zprávou školy za rok 2013-2014
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
1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

Největšího úspěchu dosáhl Julián Ondrůšek, který vyhrál krajské kolo soutěže
v německém jazyce a v celostátním se umístil na 2. místě.
Celostátní soutěže o nejlepší pohybovou skladbu v Opavě se zúčastnila skupina děvčat
pod vedením Mgr. Petry Junkové – získali 4. místo.
Gabriela Schubertová získala Ocenění za inspirativní výkon v disciplíně přednes prózy
na celostátní přehlídce v přednesu, improvizaci a četbě, tj. v soutěži Pedagogická Poema
v Odrách (4. – 7. 11. 2013).
Adéla Bencová (vedení Mgr. Eva Doležalová) získala 2. místo v krajském kole SOČ
(téma Druhá světová válka na Havlíčkobrodsku – pamětníci). Zuzana Franzová (vedení
PhDr. Soňa Sodomková) s prací Život s diabetem získala na stejné soutěži rovněž
2. místo.
Tomáš Gestinger postoupil v konverzační soutěži v anglickém jazyce do krajského kola,
kde se umístil na 3. místě.
Krajské přehlídky recitátorů s postupem na Wolkerův Prostějov se zúčastnila Gabriela
Schubertová, Ludmila Bartíková a Eva Karlová.
Mariana Adamcziková postoupila do krajského kola olympiády z českého jazyka,
kde obsadila krásné šesté místo.
Atletické družstvo postoupilo v rámci Corny poháru do krajského kola.
Komise přírodních věd zorganizovala několik soutěží:
a) Přírodovědný klokan 2013 - kategorie „Junior“ (16. 10. 2013): koordinátorkou
přírodovědné soutěže na naší škole, okresu Svitavy a Pardubického kraje byla
J. Poláková. Soutěže se účastnily 1. a 2. roč. - S1.A, S1.C, S2.B, S2.C.
- Nejlepších výsledků dosáhly na naší škole:
1. Viktorínová, B. (S2.B) - 76 b.,
2. Zapalačová, Š. (S2.C) - 69 b., 3. Zounarová, D. (S1.C) - 68 b.
b) Celostátní matematická soutěž SOŠ a SOU (28. 3. 2014) organizovaná JČMF:
probíhá ve 20 soutěžních střediscích, přičemž jedním ze středisek je již tradičně naše
škola.
c) Žáci druhých ročníků SŠ se tradičně účastnili mezinárodní soutěže Matematický
klokan 2014.
d) Matýsek: letos proběhl 18. ročník korespondenčního matematického semináře
pro žáky 4. a 5. tříd (odborný garant – H. Lišková), počet soutěžících 120.
e) Grafická soutěž: soutěž byla určena žákům SŠ, tematikou byla Litomyšl, soutěž
proběhla pod vedením O. Kleinera, zúčastnilo se 11 žáků.

10) Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl:
KOS je velmi aktivním mládežnickým sborem, který své sborové umění prezentuje nejen
posluchačům v Litomyšli, ale i jinde v ČR a v zahraničí. Navíc se tomuto sboru v jeho činnosti
daří kvantitu akcí snoubit i s kvalitou. Jeho letošní koncertní sezóna byla doslova nabitá, a to jak
domácími, tak i mezinárodními akcemi. Pro jejich četnost uvádíme jen ty významnější.
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Koncertní sezónu zahájili KOSáci doma v Litomyšli podzimním koncertem To nejlepší
z Litomyšle, pořádaným Smetanovým domem. Představili průřez svého repertoáru a poté
společně zazpívali s litomyšlskými sbory za doprovodu Litomyšlského symfonického orchestru.
V listopadu v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje převzali zvláštní ocenění Mladý talent
za dlouhodobě vynikající výsledky v oboru. Tomuto ocenění předcházela cena Plaketa rady
města Litomyšle pro sbormistra KOSu za zásluhy o rozvoj města Litomyšle v oblasti vzdělávání
a kultury.
Nejvýznamnější celostátní akcí KOSáků byla účast na listopadovém festivalu
středoškolských a akademických sborů Festa academica Praha 2014, kde spolu s dalšími
středoškolskými sbory a Litomyšlským symfonickým orchestrem na slavnostním koncertu
Studenti sametu pod taktovkou svého sbormistra přednesli Missu brevis Jiřího Pavlici. V prosinci
KOS okouzlil posluchače v Litomyšli, na Vysočině a v Praze na svých adventních koncertech
nazvaných Vánoční vinšování. Zvláště to pražské vystoupení mělo přesahující význam. Jednalo
se o akci uspořádanou ve Valdštejnském paláci Senátu Parlamentu ČR s podtitulem Vánoce
pro UNICEF; KOSáci zde společně s folklórním souborem Červánek z Hradce Králové
vystoupili s vánočním programem českých a evropských vánočních koled na podporu
očkovacího programu zmíněné světové organizace. Jak hezké spojení: hudba, zpěv, budoucí
učitelé a pomoc dětem…
Jaro KOSáků proběhlo ve znamení mezinárodních akcí. V březnu sbor odcestoval
do země galského kohouta na pozvání mládežnického orchestru Davidova Lycea Angers OLDA. KOSáci v centrální části Francie představili výběr ze svého současného repertoáru,
který předtím v únoru natočili na své nově chystané profilové CD. Prezentovali především
hudbu českých autorů (J. K. Vaňhal, A. Dvořák, K. Růžička, J. Bernátek, J. Vičar),
a tak se připojili k vyhlášenému programu Rok české hudby 2014. Největší úspěch měl však,
vedle Vičarovy aranže moravské lidové písně Rež, rež, rež, přídavek v podobě známé
francouzské písně Sur le pont d´Avignon. Svůj um předvedl francouzskému publiku KOS,
ale také menší seskupení sboru - komorní sbor KOKOS, pěvecké trio i sólisté sboru. Na dvou
koncertech se KOS a OLDA spojily ve společném závěrečném programu.
V Litomyšli KOSáky čekaly tři mezinárodní koncertní setkání. Hned po návratu sbor
vystoupil ve Smetanově domě na Mezinárodním koncertě dobré vůle společně s Young Exchange
Choir and Orchestra, složeném především z hudebníků z ČR, Jižní Koreje a Japonska.
Závěr tohoto koncertu nenechal bez reakcí ani asijské účinkující a posluchače, kteří své emoce
na veřejnosti obvykle neprojevují. Podařilo se to sbormistrovi Milanu Motlovi při řízení
posledních skladeb koncertu, kdy svým entuziasmem a bezprostřední komunikací vytvořil mezi
účinkujícími i posluchači dokonalou symbiózu nadšení a radostného prožitku hudby. V dubnu
do Litomyšle zavítal sbor St. John´s Choir z Velké Británie, který do ČR přicestoval na pozvání
pražského gymnaziálního sboru Vocalissimo. Společný koncert KOSu a sboru z Anglie
tak poskytl zajímavé srovnání dvou středoškolských těles. Oba sbory převedly velmi kvalitní
výkony. Plný zvuk prozpívaných, sonorních hlasů mladých Angličanů však předčila vysoká
kvalita hlasové kultury, barva, výraz a pestrost repertoáru domácího sboru. Třetí mezinárodní
koncert KOSu, který se uskutečnil v Kapli sv. Moniky zámku Litomyšl, nabídl posluchačům
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hosty zaoceánské – St. Louis Univerzity Baptist Choire z USA, který na svém evropském turné
prezentoval především hudbu americké provenience: gospely a muzikály.
Závěr sezóny KOS věnoval litomyšlskému rodákovi a dvojnásobnému jubilantovi
Bedřichu Smetanovi. KOSáci se aktivně zapojili do oslav tohoto zakladatele české hudby
účinkováním v doprovodném programu 56. ročníku Mezinárodního operního festivalu
Smetanova Litomyšl. Na vlnách Českého rozhlasu Dvojka v pořadu Tobogan vedle operní
pěvkyně Soni Červené a sólisty opery ND Luďka Veleho vystoupila také část pěveckého sboru
KOS - jeho pěvecké duo a trio. Krásným zakončením KOSácké sezóny byl zcela netradiční hold
největšímu litomyšlskému rodákovi. Ke KOSákům se přidali pěvci litomyšlských sborů Paní
a dívky a Mužský sbor, společně pak vytvořili dokonalou iluzi venkovského veselí. Po oficiální
části holdu společně zazpívali píseň Proč bychom se netěšili a poté se s květinami doslova vrhli na
skladatelův pomník, čímž celá akce vyvrcholila. Silná průtrž mračen pak všechny přítomné
rozehnala a učinila jedinečnou tečku této „jedinečné“ podívané. Smetana se potom určitě smál
ještě celou noc…
Nezanedbatelnou kapitolou minulé koncertní sezóny byla pro KOS právě spolupráce
s domácími litomyšlskými tělesy, zejména s Litomyšlským symfonickým orchestrem. Spojila
je Missa brevis Jiřího Pavlici, kterou společně provedli v Praze, v Novém Jičíně, ve Svitavách
a dvakrát na velkých koncertech v Litomyšli: koncert To nejlepší z Litomyšle ve Smetanově domě
a koncert v piaristickém chrámu v rámci akce Lázně ducha. Při litomyšlských provedeních však
účinkovali také pěvci z Vlastimilu, Paní a dívek a Mužského sboru, více viz přílohy.
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Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Nadační fond Pedagogické školy v Litomyšli byl zřízen transformací Nadace VOŠP a SPgŠ
v Litomyšli.

Finanční prostředky Nadačního fondu jsou vedeny na
1) Běžný účet č. 31036591/0100 u KB Litomyšl - stav účtu k 31.12.2014

676865, 20 Kč

2)Termínovaný vklad č.94-5153640677/0100 KB Litomyšl – k 31.12.2014 211.886,14 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM:
888.751,34 Kč
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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 2014 bylo podáno 13 těchto žádostí:

9 žádostí – vícečetné rodiny ( 4 a více dětí)
4 žádosti - doplatek do živ. minima
0 žádost - oboustranný sirotek

Jednorázový příspěvek sociálně slabým žákům byl ve školním roce 2013/2014 vyplacen 4 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.
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Výroční zpráva Nadačního fondu byla předložena členům správní rady k odsouhlasení na schůzce
správní rady a výboru Nadačního fondu před třídními schůzkami dne 10. 4. 2015.

Schválení Výroční zprávy Nadačního fondu potvrdili členové správní rady svými podpisy.

Mgr. Olga Kusá, předseda správní rady

………………………..

Mgr. Václav Nájemník, člen správní rady

…………………………

Mgr. Luboš Bäuchel, člen správní rady

…………………………

Ing. Pavel Šotola, člen správní rady

…………………………

Marcela Quaiserová, člen správní rady

.………………………...

Kateřina Dostálová, člen správní rady

………………………....

V Litomyšli 10. 4. 2015
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Přehled koncertů, akcí, vystoupení
a ocenění
Smíšeného pěveckého sboru

VOŠP a SPgŠ Litomyšl
za školní rok 2013/14
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PODZIM
So 7. 9. 2013

Ve Smetanově domě Milanu Motlovi předáno ocenění
Plaketa Rady města Litomyšle za zásluhy o rozvoj města Litomyšle
v oblasti kultury a vzdělávání

St 25. 9. 2013

Vystoupení na mezinárodní konferenci
Pardubického kraje o duálním vzdělávání
schody Pedagogické školy, Litomyšl

4. – 6. 10. 2013
Pá – Ne

Soustředění sboru na DM Pedagogické školy
příprava Missy brevis Jiřího Pavlici, a vánočního repertoáru

Čt 24. 10. 2013

Vystoupení na Celostátní konferenci matematiků
Nový kostel Církve bratrské, Litomyšl

1. - 3. 11. 2013
Pá – Ne

Společné soustředění mládežnických sborů na DM
zkouška s Litomyšlským symfonickým orchestrem (LSO)
příprava pražského provedení Missy brevis J. Pavlici
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St 6. 11. 2013

Mladý talent 2013
Vystoupení KOKOSu
Sál Jana Kašpara, Krajský úřad Pardubického kraje,

Pardubice
Ocenění Mladý talent pro sbor KOS
za dlouhodobé vynikající výsledky v oboru

St 6. 11. 2013

Společná zkouška s Litomyšlským symfonickým orchestrem
Lidový dům, Litomyšl

St 13. 11. 2013

Společná zkouška s litomyšlskými sbory a orchestrem
Smetanův dům, Litomyšl

Čt 14. 11. 2013

Koncert To nejlepší z Litomyšle
Samostatné vystoupení KOSU, KOKOSu a sólistů
společné provedení Missy brevis Jiřího Pavlici
spojené litomyšlské sbory a Litomyšlský symfonický orchestr
(sóla Lucie Silkenová, Michal Křístek, dir. Milan Motl)
Smetanův dům Litomyšl
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Pá 15. 11. 2013

Vystoupení KOSu na schodech školy v rámci Dne otevřených dveří
Festa academica Praha 2013

Pá 15. 11. 2013

Koncert středoškolských sborů
samostatné vystoupení sborů a provedení Missy brevis J. Pavlici
spojené mládežnické sbory ČR, klavírní doprovod Alena Běťáková
Aula Základní školy T. G. Masaryka, Praha

So 16. 11. 2013

Studenti sametu - koncert k výročí 17. listopadu
a Mezinárodního dne studentstva
slavnostní provedení Missy brevis J. Pavlici
spojené mládežnické sbory ČR a Litomyšlský symfonický orchestr
(sóla Veronika Němcová, Michael Skalický, dir. Milan Motl)
Bazilika sv. Markéty, Břevnovský klášter, Praha

16

Čt 28. 11. 2013

Koncert v Novém Jičíně
vystoupení KOSU a Smíšeného pěveckého sboru Puellae et Pueri
společné provedení Missy brevis J. Pavlici, doprovod LSO
(sóla Veronika Němcová, Filip Tesař, dir. Milan Motl)
Chrám Nanebevzetí Panny Marie, Nový Jičín

ZIMA
6. - 8. 12. 2013
Pá - Ne

Soustředění sboru na DM
příprava vánočních koncertů,
zkouška s folklórním souborem Červánek Hradec Králové

Út 10. 12. 2013

Vánoce pro UNICEF v Senátu
prezentace činnosti UNICEF, panenky pro UNICEF
vánoční koncert KOSu a Folklorního souboru Červánek Hradec
Králové (um. vedoucí Eva Černíková)
Hlavní sál Valdštejnského paláce, Senát PČR, Praha
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Čt 12. 12. 2013

Vánoční vinšování
vánoční koncert KOSu a Červánku
Jízdárna - Zámecké návrší, Litomyšl

Út 17. 12. 2013

Vánoční vinšování pro mateřskou školu
vánoční vystoupení Kosu a Červánku
dvůr I. MŠ Zámecká
Vánoční vinšování
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Vánoční koncert KOSu a Červánku
Evangelický kostel Horní Krupá, Vysočina
30. - 31. 1. 2014
Čt a Pá

Soustředění na DM
příprava na natáčení CD

21. - 23. 2. 2014
Pá - Ne

Natáčení profilového CD
Kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže, Litomyšl

JARO
So 8. 3. 2014

Pá 21. – So 29. 3. 2014

Benefiční koncert na podporu sdružení Děti patří domů, o.s.
KOS, Ateneo (Univerzita Palackého Olomouc), LSO
(sóla Veronika Němcová, Michael Skalický, dir. Milan Motl)
Kulturní centrum Fabrika, Svitavy
Koncertní zájezd FRANCIE
samostatná vystoupení KOSu a společná vystoupení
s mládežnickým
orchestrem Davidova Lycea Angers O. L. D. A.
Paříž, Angers, Beaucouzé
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Ne 30. 3. 2014

Mezinárodní koncert dobré vůle
KOS, World Youth Orchestra, International Exchange Chorus

Japonsko
Smetanův dům Litomyšl
St 2. 4. 2014

Jarní koncert
KOS a mládežnický sbor St John´s choir Velká Británie
Kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže, Litomyšl
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St 9. 4. 2014
s mezinárodní účastí

Novopacký slavíček - 19. ročník pěvecké soutěže
Aula Gymnázia a SOPgŠ Nová Paka
v konkurenci 33 soutěžících ze ZUŠ, SŠ i VŠ si sólisté KOSu
v kategorii sólový zpěv vyzpívali přední pozice:
Barbora Bednářová - 1. místo
a zvláštní cena poroty za interpretaci

lidové písně
Kateřina Faltusová - 2. místo
Lukáš Daniš
- 2. místo
Ne 27. 4. 2014

Lázně ducha - závěrečný koncert
KOS, spojené sbory, Litomyšlský symfonický orchestr
(sóla Markéta Andělová, Veronika Kladivová, Radka Hudečková Rubešová, Václav Boštík, dir. David Lukáš a Milan Motl)
Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl
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St 7. 5. 2014

Americký koncert v rámci Majáles litomyšlských studentů
KOS a Missouri Baptist University Chorale, Saint Louis, USA
Kaple sv. Moniky, Státní zámek Litomyšl

Doprovodné akce Smetanovy Litomyšle
So 14. 6. 2014

Živé vysílání pořadu Českého rozhlasu Tobogan
vystoupení pěveckého dua a tria KOSáků
Jízdárna - Zámecké návrší, Litomyšl

Pá 20. 6. 2014

Netradiční hold Bedřichu Smetanovi
KOS, Sbor Paní a dívek, Mužský sbor Litomyšl
průvod přes Smetanovo náměstí
živý obraz z opery Prodaná nevěsta u Mistrova pomníku
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Příloha č. 4
Mimoškolní aktivity a úspěchy žáků
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