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OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
O ČINNOSTI ŠKOLY

1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

Adresa:
E-mail:
www stránky:

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola,
Litomyšl, Komenského nám. 22
Litomyšl, Komenského nám. 22, PSČ 570 01
vospspgs@vospspgs.cz
www.vospspgs.cz

Zřizovatel:

Pardubický kraj

Právní forma:

příspěvková organizace

Škola:

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
78-42-M/003
75-31-N/03

Předškolní pedagogika a vychovatelství
Pedagogické lyceum
Pedagogika specifických činností ve volném čase
zaměření:
a) předškolní pedagogika
b) speciální pedagogika
c) pedagogika volného času

Pracovníci školy:
Ředitel školy:
Zástupce ředitele:

Mgr. Stanislav Leníček
RNDr. Hana Lišková – SPgŠ
Mgr. Vlasta Hřebcová – VOŠP

Počet vyučujících:
Počet externích vyučujících:
Vychovatelé:
Provozní zaměstnanci:

66
3
9
32

Počet žáků školy podle zahajovacího výkazu školního roku 2018 - 2019
Počet žáků střední školy
Počet studentů vyšší odborné školy - denní
- SPZ
CELKEM:

436
274
185
895
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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, jsou od školního roku
2018/2019 na Vyšší odborné škole pedagogické a Střední pedagogické škole, Litomyšl,
Komenského nám. 22 ustanoveny rady 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:
S2.D Pavel Krejsa
S4.C Martin Pavliš
W1.A Tereza Vašenková
W2.B Kateřina Vavřinová

NADAČNÍ FOND VOŠP A SPGŠ LITOMYŠL
Správní rada a zástupci tříd Nadačního fondu VOŠP a SPgŠ se sešli před třídními
schůzkami v listopadu 2018 a v dubnu 2019. Rodiče byli seznámeni s aktivitami ředitelství
školy, s hospodařením Nadačního fondu, s výroční zprávou školy i Nadačního fondu a zprávou
revizní komise, která byla bez závad.
Při schůzkách se rodiče také seznámili s aktivitami školy a s provozními i stavebními
úpravami ve škole. Předseda správní rady píše každoročně výroční zprávu NF VOŠP a SPgŠ
Litomyšl na Krajský soud v Hradci Králové. S výroční zprávou jsou seznamováni zástupci tříd
i studijních skupin a je k dispozici ostatním zájemcům.
Správní rada Nadačního fondu VOŠP a SPgŠ:
Mgr. Olga Kusá, předseda správní rady
Mgr. Luboš Bäuchel
Jana Endyšová
Kateřina Vavřínová
Zuzana Slívová
Bc. Ria Slušná
Revizor: Hana Černohousová
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
VOŠP a SPgŠ v Litomyšli má ve vzdělávání pedagogů 114 let 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. Patří sem nejen účast zástupců školy na odborných
seminářích, které pořádají Asociace VOŠ a neziskové organizace, ale i realizace samostatných
dílčích projektů. Pořádáme semináře poukazující na potřebu omezování negativních jevů
ve společnosti a snažíme se o aplikaci projektů do praktických činností. Zapojujeme
se i do celostátních humanitárních akcí, například Bílá pastelka, Světluška, Srdíčkový týden,
úzce spolupracujeme se školami a zařízeními vzdělávajícími děti se specifickými vzdělávacími
potřebami. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, NÚV Praha, Asociací
SPgŠ, Asociací VOŠ, Česko-německým fondem budoucnosti, školskými zařízeními a obecně
prospěšnými organizacemi apod.
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 byl 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.
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“.
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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.
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 2018/19 se VOŠP a SPgŠ Litomyšl zapojila do mezinárodní spolupráce
hned s několika subjekty:
V říjnu 2018 se v Litomyšli setkali kolegové partnerských škol OSZ 2 Eberswalde
a VOŠP a SPgŠ Litomyšl. Z Německa přijela čtyřčlenná skupina pedagogů. Jejich návštěva
navázala na předcházející delegaci VOŠP a SPgŠ v Německu. Společně se svými
litomyšlskými kolegy projednávali možnosti a směry další spolupráce obou škol, která úspěšně
probíhá již od roku 2003. Výsledkem studijního pobytu německých kolegů je plán na další
výměnu žáků a studentů obou škol za podpory Fondu česko-německé budoucnosti.
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. První informační
schůzka se uskutečnila v lednu 2019 v polské Opoli. Účastníci se dohodli na další spolupráci
a 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) odjede v příštím školním roce 12 studentů na odbornou
praxi do předškolních zařízení v Anglii, Německu a Rakousku. Studenti budou mít 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.
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
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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 (viz Příloha č. 4 –
Japan tour 2018).
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
15 notebooky, které jsou připojeny trvale k internetu a žáci je využívají ke studijním účelům.
Provoz je zajištěn od 8.00 do 17.00 hodin. Je zde umístěno 6 272 knih a 8 188 učebnic.
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 6 060 ks knih.
Knihovna domova mládeže obsahuje 1814 ks knih. Knihovny se pravidelně doplňují
o nové tituly.
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Ve škole je využíváno 61 počítačů a 76 notebooků, z toho 65 k didaktickým účelům.
Bylo vybudováno a zařízeno 15 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 a 43) 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 7 838 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.
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

75-31-M/01
78- 42 - M/03

75-31-N/02

75-31-N/02

Studijní obor
Předškolní a mimoškolní
pedagogika
Pedagogické lyceum
Pedagogika specifických
činností ve volném čase
Pedagogika specifických
činností ve volném čase

Délka
studia
4 roky
4 roky

Škola
střední odborná
škola
střední odborná
škola

Č.j., pod kterým byl
stud. obor schválen
MŠMT ČR
Č.j. 102 10/2010-21
Č.j. 28514/2012-25

vyšší odborná
3 roky

škola - denní

Č.j. 9794/2007-23/2

studium
vyšší odborná
4 roky

škola - dálkové

Č.j. 9794/2007-23/2

studium

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) V tomto školním roce proběhla úspěšná pátá akreditace vzdělávací programu
VOŠ, která bude pod novým názvem 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 Pedagogika specifických činností ve volném čase.
Na Vyšší odborné škole pedagogické se vyučuje vzdělávací program Pedagogika
specifických činností ve volném čase. Vyučován je od 3. 9. 1996, kdy byla litomyšlské
pedagogické škole schválena vyšší odborná škola, 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
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akreditaci oboru Pedagogika specifických činností ve volném čase (Stanislav Leníček, Vlasta
Hřebcová, Olga Kusá a tým pedagogů). Od září 2019 se bude realizovat tato nová akreditovaná
forma vzdělávacího programu.
Cílem vzdělávacího programu Pedagogika specifických činností ve volném čase
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, 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
(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 pedagogika a vychovatelství 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
Jazykové vzdělávání

zkratka

I.r.

II.r.

III.r.

IV.r.

Celkem

Český jazyk a komunikace
Anglický/ Německý jazyk
Společenskovědní vzdělávání

CJK
ANJ/ NEJ

2 1*)
3

2 1*)
4 2*)

2
3 1*)

21*)
4 1*)

8 3*)
14 4*)

Dějepis
Občanská nauka
Přírodovědné vzdělávání

DEJ
OBN

2
2

1
1 1*)

1 1*)

-

3
4 2*)

Chemie
Biologie
Fyzika
Matematické vzdělávání

CHE
BIO
FYZ

2 1*)
1
1

1
-

-

-

2 1*)
2
1

Matematika
Estetické vzdělávání

MAT

3

3

2

2
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Česká a světová literatura
Vzdělávání pro zdraví

LIT

1

21*)

1

2

6 1*)

Tělesná výchova
Biologie, ekologie a hygiena
Vzdělávání v IKT

TEV
BEH

3 1*)
-

2
-

2
1

2
2 2*)

9 1*)
3 2*)

Informační a komunikační
technologie
Ekonomické vzdělávání

IKT

-

2

2

-

4

Ekonomie
EKN
Zeměpis
ZEM
Pedagogicko-psychologické vzdělávání

2 1*)

2 1*)
-

-

-

2 1*)
2 1*)

Pedagogika
PED
Psychologie
PSY
Pedagogická praxe
PEP
Didaktika pedagogických činností

1
2
-

2
2
-

2
1
4 1*)

2
2
4

7
7
8 1*)

Hudební výchova s metodikou
Hra na hudební nástroj
Slovesné umění a tvořivá
dramatika
Výtvarná výchova s metodikou
Rozvoj pohybových dovedností
dětí a mládeže
Metodika cizího jazyka

HVM
HHN
TDR

2
1
2

2
1
2

2
1
-

2
1 1*)
-

8
4 1*)
4

VVM
RPO

2
-

2
1

2
1 1*)

2
-

8
2 1*)

MCJ

-

-

1

-

1
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Metodika jazykové výchovy
MJV
Metodika matematických
MMP
představ
Metodika poznávacích činností MPZ
Rozvoj praktických dovedností RPD
Odborné profilové vzdělávání
Volitelné předměty I.
Hudební výchova volitelná
HVV 1)
Tělesná výchova volitelná
TVV 2)
Výtvarná výchova volitelná
VVV 3)
Dramatická výchova volitelná
DVV 4)
Volitelné předměty II.
Pěvecké praktikum
PIP 1)
Moderní formy tělesné výchovy MFT 2)
Výtvarné práce v materiálu
VPM 3)
Praktikum loutkového divadla
PLD 4)
Volitelné předměty maturitní III.
Společenské vědy volitelné
SVV
Matematika volitelná
MAV

-

1
-

1

-

1
1

-

1
2

-

-

1
2

-

-

2
2
2
2

2
2
2
2

4
4
4
4

-

-

-

2
2
2
2

2
2
2
2

-

-

2
2

2
2

4
4

Celkový počet hodina
32
36
33
33
134
pro 1 žáka
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*).

12

ROZVRŽENÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE
1. ročník
32
2

Počet týdnů v ročníku
2. ročník
3. ročník
32
32
2
3*)

4. ročník
28
3

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
2

0
3
1
2

40

40

40

37

Činnost
Vyučování dle rozpisu učiva
Odborná praxe
(Souvislá pedagogická praxe)
Sportovní kurzy s metodikou
Maturitní zkouška
Exkurze, soustředění, výlety
Ředitelská volna
Časová rezerva
(např. jarní prázdniny)
Celkem

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
Jazykové vzdělávání

zkratka

I.r.

II.r.

III.r.

IV.r.

Celkem

Český jazyk a komunikace
Anglický/ Německý jazyk I

CJK
ANJ, NEJ
ANJ, NEJ,
RUJ

2 1*)
3
2

2 1*)
3
2

2 1*)
2
2

3
3
2

9 3*)
11
8

ANK, NEK

-

-

2 1*)

2 1*)

4 2*)

DEJ
OBN

2
2 1*)

1
2 1*)

2 1*)
1

1
-

6 1*)
5 2*)

Chemie
Fyzika
Biologie
Matematické vzdělávání

CHE
FYZ
BIO

2
2
2 1*)

1
2 1*)
1

1

-

3
4 1*)
4 1*)

Matematika
Estetické vzdělávání

MAT

3 1*)

3

3

3

12 1*)

Literatura a kultura
Hudební výchova
Výtvarné umění a činnosti
Dramatická výchova
Vzdělávání pro zdraví

LIK
HUV
VUC
DRV

1
2
2
-

1
2 1*)

2 1*)
-

2
-

6 1*)
2
2
2 1*)

Tělesná výchova
Biologie a hygiena
Vzdělávání v IKT

TEV
BIH

2
-

2
-

2
-

2
2

8
2 2*)

Informační a komunikační
technologie
Ekonomické vzdělávání

IKT

2

1

2

-

5

2 2*)

2
-

-

2
4 3*)

2 1*)
2

2
2

2
2

7 1*)
6

4 2*)

4 1*)

4

12 3*)

Anglický/ Německý/ Ruský
jazyk II

Anglický/ Německý jazyk konverzace
Společenskovědní
vzdělávání
Dějepis
Občanská nauka
Přírodovědné vzdělávání

Ekonomie
EKN
Zeměpis
ZEM
2 1*)
Pedagogicko-psychologické vzdělávání
Pedagogika
PED
1
Psychologie
PSY
0
Odborné profilové vzdělávání
Volitelné předměty I. (žák volí jednu specializaci)
HVS
Hudební výchova specializace
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HMS
Humanitní studia
TVS
Tělesná výchova a sport
VVS
Výtvarná výchova specializace
Volitelné předměty maturitní II. (žák volí jeden předmět z nabídky)
Společenské vědy volitelné
SVV
2 2*)
2 2*)
Matematika volitelná
MAV
-

4 4*)

Celkový počet hodin pro
32
33
33
30
128
1 žáka
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
Počet týdnů v ročníku

Činnost
1. ročník
34
0

2. ročník
34
0

3. ročník
32
3*)

4. ročník
28
1

Vyučování dle rozpisu učiva
Odborná praxe
(souvislá pedagogická praxe)
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
3
3
3
2
(např. velikonoční prázdniny)
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
Pedagogika specifických činností ve volném čase

SPOLEČNÝ POVINNÝ
ZÁKLAD

ZAMĚŘENÍ

Zaměření
SPECIÁLNÍ
PEDAGOGIKA

Etopedie

Zaměření
PŘEDŠKOLNÍ
PEDAGOGIKA

Zaměření
PEDAGOGIK
VOLNÉHO
ČASU

Dramatická
výchova

Dramatická
výchova

Tyflopedie

Hudební
výchova

Hudební
výchova

Psychopedie

Tělesná
výchova

Tělesná
výchova

Somatopedie

Výtvarná
výchova

Výtvarná
výchova

Logopedie

Surdopedie
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MATICE MODULŮ
Pro zaměření: Speciální pedagogika (denní studium)
1
Náze v modulu

3

4

5

6

Ce lkově

h.

k.

f .h.

h.

k.

Z-FEV-123/01

2

4

ZK

2

4

Z-ZDN-123/01

2

3

KZ

2

3

Multikulturní výchova

Z-MKV-123/01

2

2

Z

2

2

P edagogika a psychologie *

Z-PPS-123/04

3

4

ZK

Sociální pedagogika

Z-SCP-123/01

Filozofie a etika, výchova k
vlastenectví
Zdravotní nauky

Sociálně psychologický výcvik

Z-SPV-123/01

Cizí jazyk *

Z-CZJ-123/02

Základy práva

Z-ZPR-123/01

Základy školního managementu

Z-ZŠM-123/01

h.

3

k.

2

f .h.

Z

h.

3

k.

3

f .h.

KZ

h.

3

k.

4

f .h.

h.

3

KZ

3

3

KZ

2

2

Z

3

4

f .h.

h.

k.

f .h.

12 13

ZK
2

3

k.

ZK

3

KZ

3

3

KZ

2

4

ZK

2

2

Z

3

4

ZK

2

2

Z

2

3

2

2

17 19
2

4

2

2

Informační a komunikační technologie Z-IKT-123/01

2

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

2

2

2

2

2

2

Rétorika a hlasová výchova

Z-RHV-123/01

Seminář odborné pedagogické praxe

Z-SEP-123/01

Seminář absoloventských prací

Z-SAP-123/01

Sportovní kurzy

Z-SPK-123/03

Didaktika dramatické výchovy

P-DDV-100/01

Didaktika hudební výchovy

P-DHV-120/01

Didaktika tělesné výchovy

P-DTV-120/01

Didaktika výtvarné výchovy
Didaktika pracovně technických

P-DVV-120/01

činností
Didaktika jazykové výchovy
Didaktika cizího jazyka

* Volitelné pedie

2

Kód

P-DPR-123/01

2

Z

2
2

2

1

Z

lyžařský
2
3

3

3

3

3

1

Z

3

KZ

1

2

Z
1

turistický

3

2

2

KZ

KZ

Z
1

P-DCJ-123/01

2

Z
2

Rozvoj matematických představ

P-RMP-120/01

Didaktika poznávání přírody a spol.

P-DPZ-120/01

Didaktika digitální gramotnosti

P-DDG-100/01

2

3

KZ

P ředškolní pedagogika

P-PŘP-100/01

3

4

ZK

P edagogika volného času

P-PVČ-103/01

2

Základy speciální pedagogiky *

P-SPG-100/01

Etopedie

P-ETP-100/01

Logopedie

P-LOG-100/01

Tyflopedie

2

P

2

P
4

2

3

4

3

KZ

KZ

ZK

ZK
2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

3

2

2

1

2

2

3

2

3

2

3

3

4

4

4

4

4

6

8

2

4

ZK

2

4

ZK

6

7

P-TFP-100/01

2

2

Z

2

3

KZ

4

5

P sychopedie

P-PSP-100/01

2

P

2

4

ZK

4

4

Somatopedie

P-SOP-100/01

4

4

3

4

3

4

4

2

3

KZ

2

P

2

P

2

2

P

3

Z

KZ

P-DJV-120/01

2

P

KZ
3

2

Z

Z
1

plavecký

2

4

3

ZK

P-SUR-100/01

Klinická psychologie

P-KLP-100/01

Hra na hudební nástroj

O-HHN-120/01

Zdravotní tělesná výchova

O-ZDT-100/01

Jóga a relaxační cvičení

O-JRC-120/01

Souvislá odborná pedagogické praxe

O-SPX-123/01

Odborná pedagogická praxe 1

O-ODP-123/01

Odborná pedagogická praxe 2

O-ODP-123/02

3

Konzultace absolventské práce

O-KAP-123/01

období

KZ

KZ

Surdopedie

Volitelné moduly
Celkový počet h. v týdnu a k. za

3

4
2

1

Z

Z

2 týdny
4

3

1

30 25

32 35

33 23

Z

P

4

1

2

Z

2

Z

2

32 37

Z

ZK

2

3

KZ

4

4

2

2

Z

2

2

2

2

8

5

2
2 týdny

4

2

Z

2
Z

3

2

Z

6

3

1

P

1

1

Z

2

1

1

P

1

2

Z

4

4

1

27 27

26 33

180 180

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

Poř.
čís. Příjmení, jméno, titul

Funkce

Kvalifikace

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

ředitel školy
zást.ředitele
zást.ředitele
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel

Učitelství II.cyklu
Učitelství všeob.vzděl.předmětů
Učitelství II.cyklu
AMU Praha
UP Olomouc
UP Olomouc, Filologie-A., Č
Učitelství pro SŠ
UP Olomouc
Učitelství pro SŠ
DAMU Praha
Učitelství pro SŠ
Masarykova Univerzita Brno
Učitelství I. cyklu
Učitelství pro SŠ
Učitelství pro SŠ
UP Olomouc
Učitelství II.cyklu, NIDV
Učitelství pro SŠ
UP Olomouc
Učitelství pro SŠ
Učitelství všeob.vzděl.předmětů
Učitelství všeob.vzděl.předmětů
Univerzita HK-Učitelství pro SŠ
Učitelství pro mlád.vyž.zvl.péči
Učiteklstí pro školy II. cyklu
Učitelství II. cyklu
Učitelství pro SŠ
MU Brno, Univ.HK
UP Olomouc
Vychovatelství – VŠ studium
Učitelství pro SŠ
Učitelství II. cyklu
VOŠ – elektro
Učitelství všeob.vzděl.předmětů
Učitelství všeob.vzděl.předmětů
Učitelství. II. stupeň ZŠ
Učitelství všeob.vzděl.předmětů
Učitelství pro SŠ
Učitelství II.stupeň ZŠ-UP Olom.
Učitelství 5.-12.ročník
Učitelství II. cyklu
Učitelství všeob. vzděl předmětů
Učitelství II.cyklu
VOŠP a SPgŠ
ETF UK Praha,Pedagog.fak.UHK
Učitelství všeob. vzděl. předmětů
Učitelství pro SŠ
Ostravská univerzita
Učitelství všeob. vzděl. předmětů
Učitelství pro mlád. vyž. zvl.péči
VŠ Leningrad

Leníček Stanislav,Mgr.
Lišková Hana, RNDr.
Hřebcová Vlasta, Mgr.
Andělová Aneta, MgA.
Andělová Markéta, Bc.
Benešová Aneta, Mgr.
Běťáková Alena, Mgr.
Bobková Markéta,Mgr.
Drahošová Nikola, Mgr.
Dušková Kristýna, MgA.
Flídrová Monika, Mgr.
Fruniová Zuzana, PhDr.
Fryaufová Marie, Mgr.
Gloserová Miluše,Mgr.
Hadáčková Drahomíra,Mgr
Jandová Lenka, Mgr.
Jašková Jarmila, Mgr.
Junková Petra, Mgr.
Kicukisová Romana, Mgr.
Kicukisová Romana, Mgr.
Kladivová Lenka, Mgr.
Klofandová Jitka, Mgr.
Kleiner Ondřej, Mgr.
Kolářová Ivana, Mgr.
Kosek Josef, Mgr.
Kotlárová Michaela, Mgr.
Kraj Štěpán, Mgr.
Krátká Eva,Mgr.
Krčmářová Daniela, Bc.
Kroulíková Dagmar, Mgr.
Kučerová Šárka, Mgr.
Kusá Olga, Mgr.
Kutal Daniel, DiS.
Lněničková Zuzana
Macková Jana, PaedDr.
Motl Milan, Mgr.et Mgr.PhD.
Müller Richard, Mgr.
Müllerová Šárka, Mgr.
Nováková Pavlína,Mgr.
Novotná Iva, Mgr.
Pajurková Zlatuše, Mgr.
Pečinka Miloslav,Mgr.
Poláková Jana, Mgr.
Půlkrábková Nikola
Radiven Angela, Mgr.
Saqua Pavel, Mgr.
Skočílová Jaromíra, Mgr.
Slezák Tomáš, Mgr.
Sodomková Soňa, PhDr.
Sopoušek Rostislav, Mgr.
Soukupová Tamara , Mgr.
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Aprobace

Délka ped.
praxe (roků)
TV
43
M, Ch
34
HV, PED
24
HV
7
Spec.ped., HV
2
AJ
8
AJ,HV
12
BIO,CHE
11
Vv
2
DV
12
M, AJ
13
Filosofie, Etika, ON
29
AJ,
36
VV
13
Děj.,zákl.spol.věd
4
Spec.ped.Zákl.spol.v
5
PED, PSY, Pedagog.
32
Bi,, TV
20
spec. ETP, LOG,PSP
38
Vv
3
Čj, NJ
19
RJ,VV, historie
30
VT, Hv
8
TFP, LOG, PSP
32
M, Fy
42
VV
27
TV, Zákl. spol.věd
16
ANJ, PED, NEJ
14
PED, HV
8
PEP
45
AJ, HV
17
TV, ČJ
45
VT
17
M, BV
29
ČJ, ON, Nj
33
D, Hv
16
HV, PED VČ,
27
ČJ, Vv
3
Spec.pedagog., HV
13
ČJ, OBN
21
PED, ČJ
42
TV, Bi
33
Bi, Zem.
17
Taneční průprava
21
AJ,Pedagog.vědy
16
TV, PED
26
M, Zem.
12
AJ
6
PSY, RJ
32
Spec. LOG,ETP,PSP
38
RJ
22

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Šimková Dagmar, Mgr.
Šímová Eva, Mgr.
Šefrna Matěj Karel, MgA.
Škopová Valerie,Mgr.
Štěpánová Iva, Mgr.
Švecová Jana, Mgr.
Urbánková Dana, Mgr.
Urbánková Dana, Mgr.
Vágnerová Milada,Mgr.
Vargová Markéta,Mgr.
Vávra Jan, Mgr.
Vencálková Kateřina,Mgr.
Vejrosta Vladimír, Mgr.
Volštátová Vítězslava, Mgr.
Waisserová Marie, Mgr.
Pešinová Radomíra, DiS.
Fafílková Ivana
Pečinková Zuzana
Sedláčková Dagmar
Skalníková Monika
Šraitrová Kateřina, DiS.
Vojtíšková Adéla, DiS.
Vopařilová Milada
Zavřelová Gabriela

učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
Učitel
ved. vych.
vychovatel
vychovatel
vychovatel
vychovatel
vychovatel
vychovatel
vychovatel
vychovatel

UP Olomouc
Učitelství II.cyklu
DAMU Praha, Centrum celož.vzd.
Učitelství pro SŠ
Učitelství II. cyklu
Učitelství pro SŠ
Učitelství všeob. vzděl. předmětů
Učitelství všeob. vzděl. předmětů
Učitelství pro SŠ
Učitelství všeob.vzděl.předmětů
Učitelství pro SŠ
Masarykova univerzita Brno
Učitelství pro SŠ
UK Praha
Učitelství pro školy II. cyklu
Vychovatelství
Vychovatelství
Vychovatelství
Vychovatelství
Vychovatelství
Vychovatelství
Vychovatelství
Vychovatelství
Vychovatelství

PSY
ČJ, AJ
Loutkoher.,Pedagog.
AJ, VV
PED, PSY
ČJ, HV
ČJ, HV
M, VT
M, VT
ČJ, NJ
ČJ, D
PSY
D, Základy spol. věd
PED
M, CHE

22
11
28
16
38
21
43
18
17
18
8
9
8
27
46
29
32
37
36
20
18
2
38
12

Externí pracovníci
Poř.
čís. Příjmení, jméno, titul
1. Límová Magda, Mgr.
2. Melšová Lenka, Mgr.
3. Tomanová Věra, Mgr..

Funkce

Kvalifikace

exter.učitel Učitelství pro mlád. vyž. zvl.péči
exter.učitel Učitelství pro ml.vyžad.zvl.péči
exter.učitel TU Liberec

Aprobace
spec. LOG,ETP,PSP
Spec.LOG,ETP,PSP
Spec.pedagog.

Délka
ped.praxe
39
7
24

Provozní pracovníci
Poř.
čís
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Příjmení, jméno, titul

Funkce

Kvalifikace

Vetešníková Jaroslava
Bednářová Petra
Hrubanová Monika
Kunartová Lucie
Polášková Marie
Vetešník Josef
Záleská Marie
Jašková Eva
Majtnerová Hana
Soukupová Marie
Štursová Drahoslava
Gazsóová Janina
Jiskrová Marie
Škeříková Stefanie
Čermáková Hana

ved.ek. úsek
sekretářka
ref.stud.odd
Účetní
mzd.účetní
školník
knihovnice
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
vrátná
vrátná
vrátná
uklízečka

ÚSO
ÚSO
USO
ÚSO
ÚSO
Výuční list
ÚSO
Výuční list
ÚSO
Výuční list
Výuční list
Výuční list
Výuční list
Základní vzdělání
Výuční list
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Délka praxe
41
31
26
0
22
42
20
41
19
27
44
42
53
43
29

16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Dvořák Jaroslav
Glänznerová Božena
Jůzová Marcela
Kopecká Jana
Schützová Slavomíra
Hotová Marie
Hyžová Dana
Karlíková Stanislava
Kracíková Lenka
Machková Iveta
Borovcová Terezie
Pecháčková Lenka
Radimecká Jana
Šimková Jitka
Švábová Vlasta
Vomáčka Václav
Šimková Jaroslava
Vodehnalová Jaroslava

domovník Výuční list
uklízečka Výuční list
uklízečka SO
vrátná
výuční list
uklízečka Základní vzdělání
ved.jídelny SO
kuchařka
Výuční list
kuchařka
Výuční list
kuchařka
Výuční list
kuchařka
Výuční list
kuchařka
Výuční list
kuchařka
ÚSO
kuchařka
Výuční list
kuchařka
Výuční list
kuchařka
Výuční list
kuchař
Výuční list
výpomoc DM
výpomoc DM

20

34
38
32
43
34
37
38
27
25
15
24
24
31
39
42
2

4.

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ, VOŠ
a) studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní čtyřleté studium
 počet přihlášených žáků
194
 počet přijatých žáků
90
b) studijní obor Pedagogické lyceum - denní čtyřleté studium
 počet přihlášených žáků
69
 počet přijatých žáků
30
c) studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
 počet přihlášených žáků - denní vyšší odborné studium
178
 počet přijatých studentů
140
d) studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
 počet přihlášených žáků - dálkové vyšší odborné studium
89
 počet přijatých studentů
71
Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek SŠ, VOŠ viz přílohy.

5.

PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
STŘEDNÍ ŠKOLY

Třída

Počet
žáků

S1.A
S1.B
S1.C
S1.D
S2.A
S2.B
S2.C
S2.C
S3.A
S3.B
S3.C
S4.A
S4.B
S4.C

31
32
32
30
29
33
30
27
32
32
30
30
30
33

Zhodnocení
Snížená Průměrný
Absence na žáka
V
P 5 N známka Ch prospěch celkem neomluveno

5
3
5
5
15
5
4
5
6
11
3
4
3
9

27
29
26
25
14
27
26
21
25
21
27
26
29
22

0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkem žáků: 433
Legenda V - prospěl s vyznamenáním: 83
P – prospěl
345
5 - neprospěl
5

21

1,653
1,864
1,799
1,875
1,378
1,724
1,727
1,827
1,802
1,479
1,793
1,717
1,924
1,88

46,5
33,906
54,688
49,567
53,414
60,636
59,733
76,778
60,625
67,344
52,933
26,8
32,242
34,097

0,094
0,97
0,133
-

Průměrný prospěch: 1,88
Průměrná absence: 48,653

Výsledky maturitních zkoušek 2018/2019
Zhodnocení
Třída Počet
žáků V P 5 N
S4.A
30
5 24 0 1
S4.B
32
6 25 0 1
S4.C
31
9 20 0 2

Celkem žáků: 93
Legenda: V - prospěl s vyznamenáním:
P - prospěl:
N - neprospěl:

6.

Průměrný
prospěch
2,067
2,075
2,058

Průměrný prospěch: 2,067
20
69
4

PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ
VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
Stud.
Počet
skupiny
žáků
V1.A
19
W1.A
15
V1.B
23
W1.B
17
V2.A
15
W2.A
14
V2.B
20
W2.B
12
V3.A
22
W3.A
17
V3.B
27
W3.B
25
D1.A
24
D1.B
30
D2.A
17
D2.B
24
D3.A
18
D3.B
22
D4.A
19
D4.B
18

Celkem žáků: 398

V
5
5
5
3
6
3
10
6
1
3
10
7
3
6
9
6
6
13
9
8

P
9
8
14
9
6
9
6
6
18
14
13
13
17
20
8
14
12
4
8
10

N
5
2
4
5
3
2
4
0
3
0
4
5
4
4
0
4
0
5
2
0

Průměrný prospěch:

U
zanechání
studia září 2018
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
3
0
0
0
0
0

Průměrný
prospěch
1,687
1,802
1,849
1,833
1,613
1,863
1,451
1,553
1,702
1,752
1,601
1,588
1,952
1,864
1,471
1,69
1,558
1,558
1,608
1,5

1,675

Legenda: V - prospěl s vyznamenáním:
124
218
P - prospěl:
N – nehodnocen, O – odložená klasifikace dle školského zákona do 31. 1. 2020:
56
U - přerušili nebo ukončili studium k 1. 9. - 30. 9. 2018: 11
Poznámky:

22

1) Přehledné výsledky vzdělávání jsou zpracovány po ukončení období pro klasifikaci.
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 2018/2019
Třída
V3.A
W3.A
V3.B
W3.B
D4.A
D4.B

Počet
Zhodnocení Průměrný
žáků V P 4 N prospěch
19
8 11
1,66
16
3 13
2,083
23
8 15
1,721
19
8 11
1,875
17
6 11
1,76
15
4 11
2

Celkem žáků: 109 (77 denní + 32 dálkové stud.) Průměrný prospěch: 1,85
Legenda: V - prospěl s vyznamenáním: 37
P - prospěl:
72
4 - neprospěl:
0

23

7.

PŘEHLED POČTU ZAJIŠŤOVANÝCH PRAXÍ

Ve školním roce 2018/19 se pro studenty a žáky VOŠP a SPgŠ Litomyšl zajišťovalo
celkem 1352 praxí.
Průběžná
Pedagogická /
odborná
praxe

Bloková
Souvislá pedagogická
/
odborná praxe
pedagogická /
odborná praxe

Prázdninová
pedagogická
Celkem
praxe, pedagogická
asistence

Třídy /
studijní
skupiny

Počet
žáků

S1.A,B,C,D
S2.A,B,C,D
S3.A,B,C
S4.A,B,C
V,W1.A,B
V,W2.A,B
V,W3.A,B
D1.A,B
D2.A,B
D3.A,B
D4.A,B
Celkem

90+31
--90 x 10**
--*** 90
92+27
--92 x 10**
--*** 92
64+30** 64 x 2 (4skupiny) * 94 x 10
--94*** 64+94+94=252
62+33**
--62 x 15, 33 x 62x(31x10dnů)
--- 95+62=157
90
--90 x 10
--(0-5dnů)***90
74
74 (4sk.x32 týdnů) *74 x 10
74-37sk. x 10* 40**** 3x74+40=262
84
----84x10, 84x5
--- 168
80
--80 x 5
----- 80
46
--46 x 5
----- 46
44
--44 x 10
----- 44
37
--37 x 5
----- 37
1318

* V každém období/pololetí se zajišťuje praxe na jiném typu zařízení, tj. pro každého žáka 2x.
** V oboru Pedagogické lyceum (S1. D, S2. D, S3. C, S4. C) 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 2018/19), 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 dobrovolná pedagogická asistence.
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8.

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

A)
B)

Školní řády SŠ, VOŠ i DM obsahují oblast prevence sociálně patologických jevů
Plán primární protidrogové prevence pro školní rok 2018/2019

Plán primární protidrogové prevence pro školní rok 2018/2019 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 2018/2019 patřilo již tradičně na sklonku srpna a září adaptačnímu
semináři, který se pořádá pro první ročníky, pod vedením PhDr. Soni Sodomkové. Jeho hlavním
cílem je vzájemné poznání žáků školy na principu prožitkového sociálního učení, jež přispívá
k utváření vzájemných pozitivních skupinových vztahů a skupinového klimatu. Z reakcí
a zpětnovazebného hodnocení samotných žáků, ale i pedagogů a vychovatelů se opět potvrdilo,
jak významná je realizace adaptačních seminářů pro budoucí pozitivní atmosféru mezi žáky,
rovněž mezi žáky a pedagogy z hlediska vzájemné důvěry. Ukázalo se, že v případě některých
problémů jsou žáci více otevření 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 a ohleduplnosti.
V průběhu celého školního roku 2018/2019 probíhala řada přednášek, besed zaměřená
na prevenci rizikového chování a výskytu patologických jevů.
V užším smyslu byla problematika závislostí řešena při schůzkách s rodiči. Rodičům byly
poskytnuty informace o případném kontaktu na instituce, které se touto problematikou zabývají
a nabízejí potenciální pomoc.
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Vzhledem ke vzrůstajícímu celospolečenskému nebezpečí kyberšikany a kyberstalkingu,
bylo toto téma otevíráno v rámci výuky v řadě předmětů, zejména pak v psychologii v různých
ročnících.
Žáci čtvrtých ročníků se účastnili besedy se zástupci vězeňské služby Odolov – Malé
Svatoňovice. Pro žáky to byla zajímavá a zároveň hodnotná korektivní zkušenost, neboť
se ukázalo, že mnozí z nich měli zkreslené informace o osobnosti pachatelů trestné činnosti, ale
i o samotném pobytu ve vězení.
Úspěšným projektem na DM byl projekt „Náš intr má známý hlas.“ Žáci napříč všemi
ročníky se aktivně zapojili. Užili nejen mnoho legrace, ale díky společnému sdílení se tak
podpořily pozitivní interpersonální vztahy mezi žáky a rovněž jejich zdravé sebevědomí
a sebehodnocení.
V průběhu školního roku si v rámci výuky psychologie žáci prakticky osvojovali efektivní
techniky pro zvládání náročných životních situací jako součást podpory prevence sociálně
patologických jevů.
Pedagogové a vychovatelé v průběhu celého školního roku 2018/2019 vedli žáky
a studenty naší školy k vzájemné úctě, tolerance a sebereflexi a tím k minimalizaci rizikového
chování a výskytu patologických jevů. Již tradičně k tomu přispěl „Týden empatie“ realizovaný
na DM. Mezi nejlépe hodnocené aktivity patří přednáška a beseda z centra Anabell na téma
„Poruchy příjmu potravy“ a celostní muzikoterapie pod vedením paní Faltusové, která byla
zaměřena na aktivní a pasivní relaxaci.
Opakovaně se někteří naši studenti podíleli na projektu, v rámci něhož pomáhali při
přípravě na vyučování některým dětem ze ZŠ, zejména ze sociálně slabých rodin nebo dětem
se specifickými potřebami. Studenti pomáhali buď přímo v rodinách, nebo na půdě ZŠ. Jejich
kroky také směřovaly k plnohodnotnému využití volného času dětí a tím sami v terénu
preventivně působili proti výskytu rizikových podob chování. Tento projekt je pozitivně
hodnocen jak ze strany rodičů a žáků ZŠ, tak i z řad studentů naší školy.
Velmi cenným výtvarným projektem byl „Svět kolem nás“, jehož součástí bylo výtvarné
pojetí sociálních vztahů a tvoření mandal. Aktivity byly zaměřené na porozumění vztahů mezi
lidmi a na rozvoj sebepojetí, sebereflexe.
Velmi silným emotivním zážitkem byla exkurze do koncentračního tábora Mauthausen,
která byla organizována pro žáky druhých a třetích ročníků v rámci HMS. Žáci navštívili druhý
největší koncentrační tábor v Evropě a zároveň měli možnost navštívit interaktivní výstavu
„Místnost jmen“, která popisuje historii koncentračního tábora a je věnována životu vězňů
a jejich každodennímu boji o přežití. Místnost jmen ukazuje rozsah masového vraždění lidí z více
než 40 zemí a jejím účelem je ukazovat důstojnou památku všech obětí.
Studenti druhého ročníku z naší školy se zapojili do audiovizuální soutěže, kterou
vyhlásilo MŠMT, na téma „Jak se vypořádat se šikanou a kyberšikanou“. Obsadili 2. místo.
Cílem bylo zachytit tento negativní jev ve společnosti očima žáků a studentů.
I v následujícím roce budou žáci a studenti vedeni k zodpovědnému přístupu k sobě
samému i k životu a cíleně připravováni na prevenci patologických jevů v oblasti rizikového
chování.
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9.

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ

I. Vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání
pedagogických pracovníků
z ESF

Další vzdělávání
pedagogických pracovníků
z jiných zdrojů

Prázdninové (víkendové)
kurzy
Pravidelná nabídka
odborných školení během
školního roku

Mgr. Vladimír Vejrosta – Finanční gramotnost aneb o financích
srozumitelně a s nadhledem – KAP Pardubický kraj
Mgr. Jaromíra Skočílková, Zuzana Lněničková – Matematika pro
život, NIDV Pardubice
Mgr. Milada Vágnerová – Matematická gramotnost – poruchy
učení v matematice, MAP II - Litomyšl
Mgr. Lenka Kladivová – Centrum kolegiální podpory v oblasti
čtenářské pregramotnosti, Litomyšl (MŠ II)
Mgr. Dana Urbánková - Centrum kolegiální podpory v oblasti
čtenářské pregramotnosti, Litomyšl (MŠ II)
Mgr. Markéta Vargová – Centrum kolegiální podpory v oblasti
čtenářské pregramotnosti, Litomyšl (MŠ II)
RNDr. Hana Lišková - Minikonference odborného panelu
digitální gramotnosti PPUČ, NÚV Brno
RNDr. Hana Lišková (lektorka) – Minikonference odborného
panelu matematické gramotnosti, PPUČ, NÚV Praha
Mgr. Ondřej Kleiner, Mgr. Nikola Kubíková - Seminář ZONER –
KÚ Pardubice
PhDr. Soňa Sodomková – Prevence sebepoškozování dětí
a mládeže – KÚ Pardubice
Mgr. Šárka Kučerová - Mediální gramotnost - jak se bránit
desinformacím - jak pracovat s internetovými a jinými
mediálními zdroji ve výuce. - Fulbrigtova komise (Polsko)
Mgr. Šárka Kučerová – Seminář pro žadatele projektové
mezinárodní spolupráce – Erasmus Praha
RNDr. Hana Lišková – Dva dny s didaktikou matematiky – PedF
Uk Praha
RNDr. Hana Lišková – Setkání učitelů všech typů škol, JČMF –
Srní
Mgr. Vladimír Vejrosta, Mgr. Drahomíra Hadáčková – Seminář
Ústavu pro výzkum totalitních režimů - Polička.
Mgr. Marie Fryaufová – konference Oxford
RNDr. Hana Lišková (lektorka) – Pracovní seminář
k matematické pregramotnosti – ČŠI Praha
Dle nabídky pedagogických center, profesních asociací,
neziskových organizací atd. (školský management, prohlubování
odborných a metodických znalostí a dovedností učitelů
a vychovatelů, …): počítá se s účastí na 20 – 25 akcích během
školního roku
Školení elearning – webináře
Školení pro MZ – aktualizace zadavatelů, doškolování
hodnotitelů ČJ, AJ
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Samostatné studium,
webináře

Školení pro pedagogické pracovníky organizované naší školou:
- Metodický seminář – Aktuální legislativa pro vyučující
pedagogických předmětů
- Metodický seminář k nově akreditovanému programu
- Aktivní využívání nových web stránek (ucnet, zadávání
zkoušek VOŠ apod.)
Všichni pedagogičtí pracovníci – sledování odborné a metodické
literatury a dalších novinek v oboru

II. Lektorská činnost
Ve funkci lektora při vzdělávacích akcích pro učitele a další pracovníky ve školství
pořádaných především NIDV, CCV, NÚV, JČMF, …apod. působí: RNDr. Hana Lišková, Mgr.
Dagmar Šimková, PhDr. Soňa Sodomková, Mgr. Jarmila Jašková, Mgr. Kateřina Vencálková,
Mgr. Milan Motl, Ph.D., Mgr. Lenka Kavková.

III. Publikační činnost
RNDr. H. Lišková - autorka a recenzentka odborných publikací a metodických materiálů,
autorka učebnic, sbírek úloh a odborných příspěvků (konference, semináře), webinářů a blogů.
Mgr. Jaromíra Skočílková – autorka beletrie
Mgr. M. Motl, Ph.D – autor monografie
PhDr. Z. Fruniová, Mgr. J. Vávra, PaedDr. J. Macková – publikace v regionálním tisku.
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10. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY
NA VEŘEJNOSTI
A) HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018-2019
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 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.
V zájmu rozšíření vzdělávací nabídky (mimo ŠVP) pro žáky střední školy byly tradičně
realizovány nepovinné předměty (např. německý jazyk, sborový zpěv) a zájmové kroužky
(gymnastika, fitness cvičení, sálová kopaná, sborový zpěv).
Vedení školy ve spolupráci s předmětovými komisemi, a to především komisí pedagogiky
a psychologie a komisí hudební a výtvarné výchovy, zajišťovalo několik odborných
pedagogických praxí pro studenty vysokých škol (např. Filozofická fakulta UK Praha,
Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové, Pedagogická fakulta UP Olomouc, Fakulta tělesné
kultury UP Olomouc).
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B)

VEDENÍ ŠKOLY SE VE SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI INSTITUCEMI
PODÍLELO NA ORGANIZOVÁNÍ VÝZNAMNÝCH AKCÍ

1.

Sbor KOS vyslancem české kultury v Japonsku

Litomyšl – V polovině tohoto měsíce (12. – 23. listopadu) vstoupí nožky litomyšlských
KOSáků na půdu Země vycházejícího slunce. Tak zní totiž doslovný překlad slova Japonsko.
Původním areálem KOSa litomyšlského se stala zdejší pedagogická škola. Obdobně jako
jeho ptačí opeřený jmenovec i litomyšlský KOS se postupně rozšířil a ze své alma mater úspěšně
zalétl do nejrůznějších evropských zemí jako Holandska, Francie či Německa, ale nebál se pustit
ani na dlouhou cestu přes velkou louži do Kanady či USA. Je charakteristický mladickým
entuziasmem, profesionalitou a především láskou k hudbě. Zpěv ptačích opeřenců je prý hlasitý,
flétnový a melodický, kos navíc ovládá více melodií a harmonií nežli slavík. Není se tedy
co divit, že sbor KOS nechce za svými jmenovci zaostat. S ohledem na fakt, že si mladí zpěváci
v ničem nezadají co do melodičnosti a harmonie s malým černým ptáčkem s oranžovým
zobáčkem, vyzpívali si litomyšlští studenti pozvání na koncertní turné do Japonska.
To se uskuteční prostřednictvím Mezinárodního hudebního festivalu Young Prague a především
pak díky iniciativě pana Kazutami Ando, vyslance města Litomyšle v Japonsku. Podporu
a záštitu koncertní cesty přislíbili Ministerstvo kultury ČR, město Matsumoto, Velvyslanectví
ČR v Tokiu, Suzuki Method, Kyoto Ryoyo Senior High School a Okayama Gakugeikan Senior
School.
Mr. Kazutami Ando organizuje v Japonsku pro sbor koncerty, na kterých vystoupí KOS
společně se špičkovými japonskými mládežnickými tělesy ve městech Tokyo, Matsumoto,
Kyoto a Okayama. V Tokiu se uskuteční také koncert v prostorách českého velvyslanectví
(právě v rámci zmíněného festivalu mladých špičkových umělců – Young Prague in Tokyo). Pro
členy sboru jsou plánované také prohlídky měst, místních pamětihodností, poznávání japonské
kultury a způsobu života. Dramaturgie vystoupení Smíšeného pěveckého sboru KOS bude
zaměřena zejména na prezentaci české hudby a kultury. Z toho důvodu budou české písně
interpretovány v lidových krojích a obohaceny scénickým projevem s prvky lidových tanců.
„Učíme se i tři japonské písně. Dvě jsou cílené na města, kde budeme vystupovat, všechny jsou
pro nás Čechy poměrně textově náročné,“ přibližuje některé z dramaturgických záměrů sbormistr
KOSu Milan Motl a dodává: „Na přání připravujeme i Largo Antonína Dvořáka v úpravě pro
sbor. Tuto melodii totiž v Japonsku pouští ve škole a v některých úřadech když končí pracovní
doba.“ Japonští hudební nadšenci nebudou ochuzeni ani o barokní hudbu, kterou zpěváci
v dobových kostýmech doprovodí stylizovanými pohyby. Právě toto vystoupení sboru KOS mělo
u českého publika velký ohlas. Turné by se pochopitelně nemohlo uskutečnit bez velké finanční
podpory Pedagogické školy Litomyšl, poděkování celého sboru tedy patří vedení školy v čele
s ředitelem Stanislavem Leníčkem, ale také Městu Litomyšl a Pardubickému kraji. Nemalé
náklady na pobyt v exotické zemi pomohl zajistit rovněž pan Kazutami Ando, který byl mimo
jiné oceněný za rozvoj česko japonských vztahů. „KOS významně přispívá ke kulturní
spolupráci mezi Českou republikou a Japonskem více než deset let,“ uvádí Mr. Ando v dopise,
prostřednictvím kterého sbor zve na koncertní turné.
(článek z tisku)
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2.

Cena pro KOS Sbor roku 2018

Po ocenění Sbormistr junior, které obdržel Milan Motl, sbormistr Smíšeného pěveckého
sboru KOS Pedagogické školy Litomyšl před sedmi lety, získává pěvecké těleso další uznání
svých mimořádných kvalit, a to národní ocenění Sbor roku. Udělila jej Unie českých pěveckých
sborů. Vlastní předání se uskutečnilo druhý dubnový den při příležitosti vystoupení KOSu
s japonským mládežnickým orchestrem Kyoto Ryoyo Windband HERZ v zaplněné Dvořákově
síni pražského Rudolfina. Mezi nominovanými byla v letošním roce velká konkurence, nakonec
však propagace české sborové kultury v zahraničí, za což si sbor odnáší uvedené ocenění,
převážila nad přínosy ostatních konkurentů. Zatímco uznání Sbormistr junior bylo ocenění spíše
individuální, které vyzdvihlo především kvality, neotřelost a kreativitu mladého sbormistra,
letošní ocenění Sbor roku je pak uznáním píle a nadání celého pěveckého tělesa. KOS
si za uplynulé roky vydobyl své místo nejenom mezi sbory českými, ale i dobré jméno mezi
sborovými tělesy zahraničními. Mladí zpěváci potěšili svým zpěvem řadu příznivců sborového
zpěvu v mnoha evropských zemích, ale také dvakrát v USA, Kanadě a naposledy pak
si v loňském roce získali srdce japonských posluchačů. To vše by však nebylo možné bez
podpory vedení školy, města Litomyšle a Pardubického kraje.
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3.

Soutěž MŠMT „Zatočme s šikanou“ a úspěch našich žáků
Vítězi soutěže „Zatočme s šikanou“ se v kategorii středních škol:
1. místo: Natálie Divincová, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola,
Krnov
2. místo: Filip Špinka & Štěpán Hartl, Vyšší odborná škola pedagogická a Střední
pedagogická škola, Litomyšl
3. místo: třídní práce, Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno

Soutěž „Zatočme s šikanou“ probíhala od 4. února do 15. května 2019. Autorem klipu
mohl být jednotlivec, ale i celý tým. Do soutěže se mohl přihlásit každý, kdo natočil video, které
poutavě, zajímavě a názorně vystihovalo hlavní zásady metodického pokynu MŠMT k prevenci
šikany ve školách. Podmínkou bylo, aby video vzniklo ve spolupráci se školními metodiky
prevence v jednotlivých školách, kteří mají zkušenosti právě i v oblasti prevence šikany.
Doporučenými tématy bylo: Co je a co není šikana a kyberšikana? Formy šikany (psychická,
fyzická, kyberšikana). Stadia šikany. Co dělat, když tě někdo natočí a video nahraje na internet?
Co dělat, když ti někdo na internetu vyhrožuje? Kde hledat pomoc, když zažíváš kyberšikanu?
Co dělat, když jsem šikanován/a? Co dělat, když vidím šikanu někoho jiného? Žák (žáci) šikanují
učitele. Učitel/ka šikanuje žáky. Jaký trest může dostat agresor? Vyhlášeno bylo první, druhé
a třetí místo v obou kategoriích (první tvořili žáci druhých stupňů základních škol, ve druhé
se utkali středoškoláci).
„Jsem rád, že předávám ocenění za vizuální ztvárnění toho, jak se vypořádat se šikanou
a kybešikanou, protože je pro nás důležité, aby se o těchto věcech mluvilo,“ řekl v úvodu ministr
školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a pokračoval: „Chtěl bych vám proto poděkovat,
že jste se do této soutěže zapojili, protože právě tato soutěž je jednou z možností, jak o tomto
tématu informovat srozumitelnou formou,“ dodal ministr Plaga s tím, že jedna věc je vydat
metodický pokyn k řešení šikany, druhá věc je ale podat toto téma tak, aby jej všichni pochopili.
To, že šikana a špatné mezilidské vztahy zůstávají na školách jedním z největších
problémů, potvrzují i zprávy školského ombudsmana Ladislava Hrzala: „Chceme pomoci
školám v radách či metodikách v řešení šikany. Jsem proto rád, že se nejen jednotlivci, ale
například i celé třídy či školy zapojily do této soutěže, která měla za cíl zajímavě vystihnout
hlavní zásady metodického pokynu MŠMT k prevenci šikany na školách, přičemž podmínkou
bylo, aby děti spolupracovali se školními metodiky prevence,“ upřesnil školský ombudsman
Hrzal.
Spolupořadatelem soutěže byla společnost O2: „Pro nás je podpora vzdělání prioritou, jsem
proto rád, že jsme se mohli stát partnety této soutěže,“ sdělil Hany Farghali, ředitel korporátní
komunikace společnosti O2, která předala vítězům k diplomům také věcné dárky.
Vítězi soutěže „Zatočme s šikanou“ se v kategorii středních škol:
1. místo: Natálie Divincová, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola,
Krnov
2. místo: Filip Špinka & Štěpán Hartl, Vyšší odborná škola pedagogická a Střední
pedagogická škola, Litomyšl
3. místo: třídní práce, Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno
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C) SOUTĚŽE, FESTIVALY – VÝZNAMNÁ UMÍSTĚNÍ
1.

Středoškolská odborná činnost
•
•

•

2.

3.

Dramatická výchova
•

Pedagogická poema 2018
Kristýna Donajová, Veronika Lněničková, Tereza Mervartová

Přírodní vědy
•

•
•

4.

Okresní kola:
Natálie Kynclová S3.C
Krajská kola:
Laura Flídrová S4.C
3. místo - Eva Vojtíšková S4.C
Celostátní kolo:
Dominika Odvárková S3.C

Ekologická olympiáda
9. místo – Ondřej Kněžour, Dominik Cupal, Pavel Krejsa
Celostátní matematická soutěž
Marcela Závodská (S1.A) – úspěšný řešitel (kat. IV)
Viktorie Loužecká (S1.A) – úspěšný řešitel (kat. IV)
Animág Kroměříž
stříbrné plátno – Adéla Kujalová, Eliška Pěničková (S2.A)

Tělesná výchova
•

•

Atletika děvčat
1. místo v okresním kole
4. místo v krajském kole
Plavání měst
Účast našich žáků přispěla k 1. místu Litomyšle (města do 20.000 obyvatel)
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D) ZPRÁVY O HODNOCENÍ PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ
1.

Český jazyk a literatura

V září 2018 organizovala naše komise ve spolupráci s komisí dramatické výchovy školní
kolo POEMY. Vybraní žáci úspěšně reprezentovali školu na celostátní přehlídce pedagogických
škol.
Komise nadále spolupracuje s Městskou knihovnou v Litomyšli. Vyučující CJK
se pravidelně účastní Setkání zástupců škol s pracovníky knihovny. Aktivně jsme se tak podíleli
na celostátní akci Týden knihoven – studenti VOŠP 1. ročníků se zapojili do akce Nonstop čtení.
S žáky 1. ročníků SPgŠ pravidelně navštěvujeme knihovnu, kde jsou seznámeni s chodem
knihovny a mohou jejích služeb využít ke svému studiu. Pro žáky druhých ročníků SPgŠ
ředitelka knihovny připravila literárně-historické procházky Litomyšlí (září 2018). Vybraní žáci
SPgŠ připravili pro děti prvních tříd ZŠ z Litomyšlska Pasování prvňáčků na čtenáře (květen
2019). Žáci S3.C se také zúčastnili besedy zaměřené na osobnost Karla Čapka. Lektorem besedy
byl jeden ze znalců díla Karla Čapka Hasim Zahirovič. Navštívili též (společně s pracovnicemi
knihovny) výstavu věnovanou Josefu Čapkovi. Třetím rokem jsme se také zapojili
do mezinárodní akce Noc s literaturou (květen 2019).

Další náplní komise byla příprava na maturitní zkoušku. Vyučující zpracovávali pracovní
listy pro společnou část maturity z českého jazyka a literatury. Mgr. L. Kladivová, Mgr.
M. Vargová a Mgr. D. Urbánková se účastnily semináře Čtenářská pregramotnost, pořádaného
II. MŠ Litomyšl. Seminář bude probíhat i v následujícím školním roce.
V jarních měsících 2019 se uskutečnily literárně historické exkurze do Prahy
pro S3.A, B a S2.D.
Vyučující českého jazyka a literatury, společenských věd se také podíleli na přípravě Dne
otevřených dveří, kde představili návštěvníkům didaktické pomůcky z oblasti rozvoje
mateřského jazyka a také pomůcky zaměřené na rozvoj poznávání, myšlení.
Komise CJK, SVV pracovala též na inovaci modulů k nové akreditaci VOŠ. Jednalo
se zejména o moduly Výchova dětského čtenáře, Filozofie a etika, výchova k vlastenectví,
Multikulturní výchova, Didaktika jazykové výchovy nebo Didaktika poznávání přírody
a společnosti. Moduly byly zároveň doplněny o aktuální studijní literaturu. Větší důraz byl
kladen na čtenářskou gramotnost.

2.

Společenské vědy

VOŠP a SPgŠ Litomyšl je součástí sítě přidružených škol UNESCO, a proto vyučující
do svých tematických plánů zařazují společná témata, která pro daný rok vyhlásila organizace
UNESCO. Pro školní rok 2018-2019 to byla témata Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel,
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Mezinárodní rok umírněnosti a Mezinárodní rok periodické soustavy prvků. Žáci i studenti
se podíleli na jejich zpracování. Výsledkem byla panelová výstava posterů, prezentací
a powerpointová prezentace, se kterou se seznámí účastníci zasedání ASPnet ve Znojmě v září
2019.
Každoročně se komise zapojuje do projektů pořádaných společností Člověk v tísni –
Jeden svět na školách. Pro žáky 3. ročníků SPgŠ jsme uspořádali v listopadu 2018 projekci
a besedu věnovanou tématu kolektivizace. Prezentován byl žákům dokument Ztracená duše
národa. Hostem besedy 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.
Vyučující uspořádali též několik besed - Odboj 1948, Vězeňská služba, brainstorming
Migrace.

Tradičně vyučující navštěvují se svými žáky také Městský úřad v Litomyšli. Uspořádali
jsme také zajímavé exkurze – ČNB Brno, Zemské muzeum Brno, Muzeum K. Zemana,
Mauthausen, Národní muzeum Praha, Muzeum policie atd. (duben, květen 2019), navázali jsme
spolupráci s katedrou žurnalistiky MU v Brně.
Mgr. D. Hadáčková vedla žákyně S3.C v SOČ, N. Kynclová v okresním kole obsadila
2. místo s tématem KRUMP, Dominika Odvárková se svou prací Tajemství skříně (problematika
módního průmyslu) postoupila do celostátního kola a zde naši školu reprezentovala.
PaedDr. J. Macková se spolu s vybranými žáky účastnila besedy a následně i workshopu
Rozhoduj o Evropě v říjnu a listopadu 2018 – O. Kněžour a K. Petrlíková získali diplom
za 2. místo v kategorii Evropský parlament.
Vyučující OBN a SVV se také v tomto školním roce účastnili několika školení
a seminářů: Mgr. D. Hadáčková – Ochrana Měkkých cílů, kurz DVPP (Zámecké návrší), seminář
v Poličce pořádaný Ústavem pro výzkum totalitních režimů
Mgr. V. Vejrosta – Finanční gramotnost, kurz DVPP (Zámecké návrší), seminář
pořádaný Ústavem pro výzkum totalitních režimů v Poličce.
PhDr. Z. Fruniová se významnou měrou podílí na propagaci školy (LILIE, MF Dnes).

3.

Cizí jazyky

Všichni učitelé jazyků se průběžně vzdělávali především formou samostudia.
M. Fryaufová absolvovala každoroční e-learningový seminář CERMATu pro hodnotitele
písemných maturitních prací ve školním roce 2018-19.
Pro žáky prvních ročníků střední školy jsme aktualizovali učebnice angličtiny – Maturita
Solutions 3. vydání, které je náročnější a obsahuje více úloh s využitím moderních technologií.
Obchodní zástupkyně Oxford University Press nám poskytla na ukázku zdarma i několik dalších
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nově vydávaných učebnic a zjednodušené četby. M. Fryaufová se v březnu 2019 zúčastnila
konference pořádané OUP v Olomouci, kde spoluautor čtvrté edice učebnice New English File,
C. Oxenden, představil čtvrté vydání. Tuto učebnici zařadíme do 1. ročníku VOŠ v novém
školním roce.
Na základě nové akreditace VOŠ jsme obměnili několik témat k absolutoriu. Jednalo
se především o didaktiky výchov a odborná pedagogická témata v angličtině.
Výuka na střední škole se opět zaměřila na zvládnutí všech tří částí státní maturitní
zkoušky. Kromě učebnic jsme využívali časopisy Bridge, Friendship a Freundschaft, dále
cizojazyčnou literaturu z informačního centra školy a internetových zdrojů (např.
www.helpforenglish.cz, materiály BBC atd.) Individuální přístup byl věnován žákům
se specifickými poruchami učení, kteří doložili potřebnou dokumentaci z pedagogickopsychologické poradny.
Po studenty 4. ročníků jsme připravili zábavný kvíz shrnující poznatky o anglicky
mluvících zemích v programu „Jeopardy“.
Studenti VOŠP pracovali s učebnicí New English File a zaměřili se na rozvoj řečových
dovedností, práci s textem a odbornými texty. Studenti zpracovali svůj životopis v angličtině
nebo němčině.
Žáci středních škol se účastnili dvou soutěží v angličtině. První byla konverzační soutěž
žáků středních škol v Lanškrouně dne 29. listopadu 2018. Naši školu reprezentovalo 7 studentek
z 2. a 3. ročníku SŠ. Z celkového počtu 80 soutěžících se nám nepodařilo po písemném testu
probojovat mezi první desítku do ústní části. Pro příští roky navrhujeme změnu pravidel soutěže
tak, aby se obou částí mohli zúčastnit všichni soutěžící.
Školní kolo olympiády v anglickém jazyce proběhlo 16. ledna 2019. Účast byla tentokrát
menší, přihlásilo se jen 12 studentek z 1.-3. ročníků SŠ.
Velký zájem vzbudila beseda pro třetí a čtvrté ročníky SŠ se Sylvií Kabrhelovou, naší
bývalou studentkou, která v současnosti studuje psychologii na Ruskin University ve městě
Cambridge. Vyprávěla studentům o svých začátcích na pozici au-pair, zlepšování jazykové
úrovně, až k přijetí na vysokou školu v Británii.

Spolupráce se zahraničím:
Německo
Ve dnech 3.-5. 10. 2018 se v Litomyšli setkali kolegové partnerských škol OSZ
2 Eberswalde (dříve Barnim) a VOŠP a SPgŠ Litomyšl. Z Německa přijela čtyřčlenná skupina –
pan André Haase (ředitel školy) a učitelé Axel Mews, Kerstin Spindler a Gabi Halves.
Společně se svými litomyšlskými kolegy projednávali možnosti a směry další spolupráce
obou škol, která úspěšně probíhá již od roku 2003.
Němečtí hosté hospitovali v několika vyučovacích hodinách, navštívili MŠ Lidická, kde
právě probíhala praxe žákyň SPgŠ, zúčastnili se zkoušky školního sboru KOS a prohlédli
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si Domov mládeže. Absolvovali i večerní prohlídku města a exkurzi na Fakultě restaurování UP.
Koordinátorem spolupráce je PaeDr. J. Macková.
Vícestranná mezinárodní spolupráce
Ve dnech 26.-28. října 2018 se účastnila Mgr. Š. Kučerová semináře Mediální gramotnost
a kritické myšlení organizovaného Fulbrightovou komisí v polské Varšavě. Obsahem semináře
byla témata jako např. důvěryhodnost zpráv v mediích a obrana před dezinformacemi.
Proběhla i osobní setkání s polskými pedagogy. Jedním z nich byla Alicja Wujec
Kaczmarek, která vyučuje AJ a IKT na Wyzsza Szkola Bankowa v Opole. Pracuje také jako
mentorka v podpůrném metodickém centru pro učitele v Opole. Vyjádřila zájem o třístrannou
spolupráci v rámci projektu Erasmus+.
První informační třístranná schůzka se uskutečnila v lednu 2019 v polské Opoli.
Pedagogové z Litomyšle, Eberswalde a Opole se dohodli na další spolupráci. Jejím prvním
konkrétním výsledkem je zpracování projektu Erasmus+ Strategické partnerství, který byl
schválen. Koordinátorem projektu, který by měl být realizován po dobu 2 a půl let,
je Mgr. Kučerová. Projekt se týká zpracování tří fresek na téma „Obraz Evropy“, které společně
vytvoří studenti všech tří škol ve třech partnerských městech. Pak proběhne soutěž a fresky
se pověsí podle domluvy na veřejných prostranstvích. Partnerská smlouva v projektu „European
Reflection in Fresco“ je registrována pod jednacím číslem: 2019-1-CZ01-KA202-061107.
O pevných vazbách mezi partnerskými školami svědčí i skutečnost, že čtyři kolegové
z Ebersvalde přijali naše pozvání a přijeli v červnu na koncert v rámci Smetanovy Litomyšle.
Pedagogická praxe studentů VOŠP v zahraničí
Koordinátorem projektu je Mgr. E. Krátká, která vypracovala formulář žádosti o grant
v programu Erasmus+ v sekci Odborné vzdělávání. Jde o pedagogickou praxi studentů VOŠ
druhých ročníků v zahraničních předškolních zařízeních. 7 studentů bude pracovat po dobu tří
týdnů v Londýně, 3 v Německu. Další dva studenti budou mít zajištěnu dlouhodobou stáž
v bilingvní škole spolku Komenský ve Vídni.
Žádost o grant byla schválena národní agenturou a škola obdržela 40 292 euro na zajištění
veškerých potřebných výdajů. Výběr a příprava stážistů začne v září, stáže proběhnou na jaře
2020. Na jazykové a odborné přípravě budeme spolupracovat s vyučujícími pedagogiky,
psychologie a výchov.

4.

Dramatická výchova

Jednoznačně nejvýznamnějším momentem tohoto roku byla rekonstrukce kmenové učebny
číslo 44. Tento počin zásadním způsobem proměnil nejen prostor místnosti, ale především její
atmosféru. Mnoho set tisíc investovaných korun se vrací a bude vracet ještě mnoho let, formou
jakési tvůrčí posvátnosti, která zde zavládla. Zjednodušeně by se dalo říct, že prostor přímo
vybízí k divadelní práci, jeho možnosti podporují fantazii a kreativitu tím, že jde najednou
realizovat daleko víc nápadů a daleko lépe, více „umění“. K tomu by však jen prostor nestačil.
Důležité je ono „genius loci“, které tam odjakživa bylo, nyní je citlivě umocněno, aniž by ztratilo
cokoliv ze své duše.
To se hned projevilo vznikem „Studia 44“, což je divadelní soubor, který čítá cca
12 studentů napříč ročníky střední i vyšší odborné školy. Jsou připravena dvě představení
k slavnostnímu otevření „čtyřicet čtyřky“, které však doposud neproběhlo. Důvodem je stále
ještě několik nedokončených technických zařízení. Jelikož chceme učebnu představit v celé její
kráse, jsme zatím nuceni slavnost odkládat.
Nicméně několik veřejných akcí už má „čtyřiačtyřicítka“ za sebou. Byla to představení
maturantů specializace DV při dětském dni, který jsme tradičně uspořádali pro litomyšlské
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MŠ a ZŠ, jako poděkování za možnost vykonávání praxe v jejich zařízení pro naše studenty,
a jako propagaci školy.
A pak učebna již tradičně hostila praktické maturity volitelné DV, kde se v nejlepším světle
projevila rekonstrukce tím, jak dokázala podpořit atmosféru a výkony jednotlivých maturantů.
Během zimního a letního semestru proběhly čtyři blokové výuky prvních ročníků vyššího
studia v Mladočově. Tato čtyřdenní setkání se studenty a naše společná práce přináší do výuky
dramatické výchovy mnoho pozitivního. Fungují jednak jako adaptační kurz, kde se studenti
seznámí jednak se svými učiteli, ale především mezi sebou, což po další dobu jejich studia přináší
mnoho výhod, ale i z hlediska výuky se tyto kurzy osvědčily jako motivující faktor pro daný
předmět.

Úspěšně v Mladočově proběhl i volitelný předmět „Realizace vícedenních akcí pro děti,
mládež a dospělé“. V rámci tohoto kurzu získají studenti mnoho teoretických a především
praktických informací, které jim v budoucím povolání umožní takovéto akce realizovat.
Dvanáct studentek specializace Dramatická výchova volitelná se účastnilo dramatického
víkendu, který probíhal formou dramatického strukturování. Seznámily se s metodou zážitkové
pedagogiky, prožitkové výchovy a virtuální hry. Pracovaly celý víkend s hrou v rolích
a s příběhem, který se rozvíjel z jejich podnětů a fantazie.
Tři studentky 4. ročníku Střední školy se zúčastnily Národní přehlídky přednesu, čtení
a improvizovaného vyprávění žáků středních pedagogických škol Pedagogické poemy v Čáslavi
- Kristýna Donajová, Veronika Lněničková a Tereza Mervartová. Všechny tři úspěšně
reprezentovaly naši školu a dostaly Ocenění za inspirativní výkony.
Eva Tökölyová ze třídy S1.C se účastnila soutěžní přehlídky Pardubického poetického
setkání v Divadle 29 - ve své kategorii se neumístila.
Osm žáků připravilo divadelní představení na pozadí života 4 generací výtvarníků.
V rámci Večera s galerií se v prostorách městské galerie uskutečnila premiéra a zároveň
derniéra.
Jelikož se opravuje pardubický zámek, kam jsme pravidelně jezdili s Dášou Kroulíkovou
a studenty v rámci propagace naší školy na „Dožínky“ a „Velikonoce na zámku“, a které se díky
rekonstrukci letos nekonaly, rozhodli jsme se je uskutečnit „doma“, a opět jsme pozvali žáky
mateřských a základních škol z Litomyšle.
Pro tu samou skupinu dětí jsme uspořádali i obdobnou akci „Vánoce na pajdáku“.
Navázali jsme spolupráci s celosvětovou nadací DOFE, což je zkratka ukrývající slova
„Mezinárodní cena vévody z Edinburghu“. Tato organizace o sobě píše: „Program DofE
je příležitostí, jak získat nové přátele, silné zážitky a užitečné dovednosti. Od jeho založení
se programu zúčastnilo už přes osm milionů mladých lidí z celého světa a k nim se můžeš přidat
i ty.“ Osm našich studentek se díky školení stalo dobrovolníky, kteří budou pomáhat studentům
střední školy v jejich osobnostním růstu a já jsem se stal koordinátorem mezi organizací
a školou.
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Poslední výraznou akcí předmětové komice byla realizace „Dětského dne za sokolovnou“.
Šestnáct studentů zde zásadním způsobem pomohlo zorganizovat a uskutečnit odpoledne her
a soutěží pro litomyšlskou veřejnost. Tato akce představila studenty naší školy jako velice
fundované mladé lidi, kteří dokáží vytvořit program a atmosféru pro děti jakéhokoliv věku. Akce
se zúčastnilo několik set obyvatel Litomyšle, kteří měli možnost se přesvědčit, že naše škola
vychovává a vzdělává lidi, kteří ovládají to, co bude v budoucnu jejich povoláním.

5.

Hudební výchova

V následném výčtu činností a akcí PK HV ve školním roce 2018/2019 jsou uvedeny akce,
na kterých se podíleli její jednotliví členové nebo společně celá komise.
Bohatá a úspěšná činnost smíšeného sboru KOS v uplynulém školním roce je zpracována
v samostatné zprávě.
Předmětová komise se schází a diskutuje problémy z hudební didaktiky, učebních plánů,
doplňování pomůcek a materiálů, odborné literatury, organizace různých akcí atp. podle aktuální
potřeby.
Ve středu 5. 9. 2018 navštívili žáci z hudebně zaměřených maturitních tříd S4. A,
B Centrum Bohuslava Martinů v Poličce. Součástí exkurze věnované osobnosti Bohuslava
Martinů byla prohlídka rodné věže poličského kostela, zhlédnutí expozice v Centru Bohuslava
Martinů, prohlídka náhrobků B. Martinů a M. Bureše na poličském hřbitově.
19. 9. 2018 provedly sbory KOS a Kvítek (ZUŠ B. Smetany Litomyšl) ve Smetanově
domě představení Kočičiny. Dopolední představení bylo určeno žákům naší školy a odpolední
pro litomyšlskou veřejnost.
31. 10. a 1. 11. 2018 proběhly první vzdělávací hudebně didaktické dílny profesorky Evy
Jenčkové. Organizačně dílny zajišťovali členové komise HV (Mgr. J. Švecová), a byly určeny
jak žákům a studentům naší školy, tak i širší pedagogické veřejnosti z řad učitelů a učitelek
MŠ našeho regionu. Tématem těchto prvních letošních dílen bylo: „Rozvoj matematických
představ prostřednictvím hudebních prostředků“ a vlastní průběh dílen měl u všech zúčastněných
již tradičně kladnou odezvu.
5. 12. 2018 PK HV (Mgr. R. Müller, Mgr. J. Švecová) zorganizovali předvánoční zájezd
na operu Leoše Janáčka Výlety pana Broučka do ND v Brně. Zájem o zájezd na uvedené
představení byl i letos velký, což potvrdily oba plně zaplněné autobusy. Současně dopoledne
a odpoledne proběhly mikulášské besídky pro místní litomyšlské MŠ a družiny při ZŠ.
Koncert sboru KOS již tradičně patří k očekávaným hudebním událostem ve městě
v adventním čase. Koncert 18. 12. 2018 ve Smetanově domě navodil tu správnou vánoční
atmosféru vánočními písněmi a koledami. Součástí koncertu byla i prezentace repertoáru,
se kterým KOSáci vystoupili na úspěšném turné po Japonsku. Pro velký zájem proběhl koncert
dvakrát, nejprve v 17:00 a pak v 19:30.

41

25. 2. 2019 se sbor KOS a další žáci naší školy úspěšně zúčastnili Festivalu pedagogických
škol v Kroměříži, kde získal skvělé zlaté pásmo sbor KOS i komorní soubor KOKOS.
2. 4. 2019 se v pražském Rudolfinu uskutečnil Česko-japonský koncert, kde se prezentoval
svými výsledky především sbor KOS. Paní Mgr. Dana Urbánková zorganizovala na tento koncert
zájezd zaměstnanců školy, obohacený o prohlídku Rudolfina. V této souvislosti je rovněž
vhodné zmínit její tradiční pomoc při zajišťování mluveného průvodního slova, a to nejen na této
výjimečné akci, ale i např. při Vánočním koncertu, Kočičinách a dalších obdobných akcích Kosu
a naší školy.
16. 4. a 17. 4. 2019 se uskutečnily letošní druhé metodické hudebně tvořivé dílny
profesorky Evy Jenčkové, tentokrát na téma „O strašidlech a čarování“. Dílny proběhly
na domově mládeže naší školy a měly také kladné přijetí u studentů i u dalších zúčastněných
pedagogů.
V dubnu a květnu se práce předmětové komise HV 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.
Již tradičně pak byla v režii předmětové komise HV organizace slavnostních vyřazení
absolventů naší školy v prostředí litomyšlského zámku. Od května probíhala příprava vyřazování
(Mgr. J. Švecová, D. Urbánková) a 1. a 8. června pak vlastní slavnostní vyřazení maturantů
a studentů VOŠ.

6.

Výtvarná výchova

Předmětová komise výtvarné výchovy se aktivně zapojovala a podílela v roce 2018/2019
na akcích školy a výzdobě; zúčastnila se několika exkurzí.
Na začátku září se uskutečnil plenér tříd S4.A, B výtvarné specializace na Hájence
Budislav pod vedením Mgr. Nikoly Kubíkové.
V rámci dalšího vzdělávání ped. pracovníků se 15. října konala tvořivá dílna s názvem
„Haptické tvořivé činnosti“ ve spolupráci s Mgr. Romanou Kicukisovou.
Studentská jízda oslovila N. Kubíkovou a R. Kicukisovou k výtvarné akci. „Kresba
po tmě“ v zámeckém prostředí zaujala celou řadu studentů a ti se aktivně zapojovali a byli
součástí netradiční tvorby.
Koncem října třída S2.B navštívila expozice architektury, stavitelství a designu
v Technickém národním muzeu v Praze. Žáci se mohli v ateliéru tiskařství aktivně zapojit
a seznámit se s grafickými technikami. Exkurzi iniciovala R. Kicukisová.
Dalším zajímavým programem pro žáky a studenty byla prezentace a beseda se známou
a úspěšnou designérkou Evou Klabalovou. Prezentace proběhla v aule DM v Litomyšli.
Organizace se ujala R. Kicukisová ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou R. Pešinovou.
Předvánoční výtvarnou dílnu vedly N. Kubíková a R. Kicukisová pro žáky, studenty
a pedagogy. Účastníci si mohli vyrobit vlastní originální tiskátko a ozdobit si balicí vánoční
papír, také pracovali s přírodninami a tvořili vánoční dekorace.
Výzdobu prostor Smetanova domu pro vánoční koncert sboru KOS realizovala M.
Kotlárová.
Nápadité novoročenky vymýšlely R. Kicukisová a N. Kubíková.
N. Kubíková pořádala exkurzi na pedagogickou fakultu do Brna společně s R.
Kicukisovou a třídou S3. A,B. Součástí prohlídky školy byla také beseda s váženým docentem
výtvarného umění a pro žákyně byl připraven edukační program v rámci aktuální výstavy
na katedře.
V květnu probíhaly maturitní zkoušky a výstava prací žákyň výtvarné specializace na půdě
školy. Instalace maturitních prací se zdařila a setkala se s milou odezvou. Výtvarné práce měly

42

konceptuální přesahy a u některých bylo poukázáno na ekologické problémy. Dernisáž pro
absolventky a jejich rodiče proběhla 18. června. Instalaci, vernisáž a dernisáž realizovaly
(N. Kubíková, R. Kicukisová).

Studentský Majáles se nesl v duchu „akčního umění“. Dvůr školy se proměnil v jedno
velké plátno, kde se studenti a žáci zapojovali do experimentálního malování nejrůznějšími
materiály a nástroji. Spontánnost a autenticita projevu nebrala konce. Výsledná plátna visí
a zdobí půdní prostory školy.
Kroniku školy doplnila M. Kotlárová svým osobitým výtvarným rukopisem.
Pravidelně spolupracujeme s litomyšlskými galeriemi a muzeem, kdy se žáci a studenti
zapojují do edukačních programů a výtvarných dílen.
N. Kubíková se svými žáky navštívila Fakultu restaurování Univerzity Pardubice
v Litomyšli a R. Kicukisová se účastnila se studenty při modulu MVV galerijních animačních
programů.
V průběhu celého roku se komise výtvarného kabinetu podílí na výzdobě školy a třídních
prostor učeben č. 9, 11.

7.

Tělesná výchova

Učitelé tělesné výchovy se jako každý rok podíleli na organizaci tělovýchovných kurzů.
Konkrétně se jednalo o podzimní turistický kurz ve Vranicích a v Peci pod Sněžkou. V zimě
následovalo pět lyžařských kurzů. V prvním pololetí také probíhal průběžný plavecký kurz pro
žáky SŠ obor PMP a následně v březnu bloková výuka plaveckého kurzu pro další třídy VOŠ
a dálkového studia. V rámci plaveckého kurzu se opět uskutečnilo několik doprovodných aktivit.
Obor VOŠ Předškolní pedagogika se zúčastnil náslechů v místní plavecké škole Ráček, kde měli
možnost shlédnout plaveckou výuku dětí z MŠ. Pro studenty z oboru Speciální pedagog byla
jako již tradičně připravena exkurze do Obchodní akademie O. Havlové pro tělesné postižené
v Jánských Lázních, kde měli možnost zhlédnout ukázky výuky plavání s tělesně postiženými
studenty a rovněž si vše prakticky vyzkoušet přímo v bazénu.
Ve II. pololetí proběhli různé aktivity a exkurze. V rámci předmětů TEV M. Pečinka
navštívil zajímavou sportovní aktivitu – fotbal-golf v Litomyšli. Petra Junková pořádala dvě
lekce jógy pro žáky a studenty školy a rovněž v květnu dvakrát navštívila Fly-zone park
(trampolíny) v Hradci Králové. V květnu se někteří učitelé podíleli na organizaci studentského
Majálesu 2019 – turnaj ve streetballe, ringu či organizaci závodu všestranné zdatnosti Majáles
race. Na konci května proběhla opět bloková výuka pod názvem Netradiční sportovní aktivity
v Cakli u Ústí nad Orlicí. V červnu P. Saqua připravil pro žáky TVS S3.C seznámení s vodními
sporty v areálu vodních aktivit Košíř. Letos se koncem června netradičně uskutečnily všechny
zbylé kurzy, tzn. cyklisticko-turistický kurz v Mladočově, turistický kurz ve Vranicích
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a v Rokytnici nad Jizerou. Během celého školního roku probíhají tyto tělovýchovné kroužky –
gymnastický kroužek – P. Junková, posilovna – Š. Kraj, M. Pečínka a tai-či – K. Vencálková.
Žáci školy se účastnili těchto sportovních akcí: V září se naši atleti v rámci Corny poháru
probojovali do krajského kola, kde skončili těsně na čtvrtém místě. V říjnu se uskutečnila již
tradiční akce, kde má naše škola vždy nejpočetnější zastoupení, a to Plavání měst. Letos plavalo
64 žáků a studentů naší školy. O to větší radost můžeme mít i z celkového výsledku, kde
se město Litomyšl umístilo na prvním místě v kategorii měst do 20 tisíc obyvatel s celkovým
počtem 634 plavců. V říjnu a listopadu proběhla okrsková kola ve volejbale, florbale a plavání,
bohužel bez postupu do dalších kol soutěže. V květnu přicházely především majálesové
úspěchy: sálová kopaná chlapci – 1. místo, softbal – 1. místo, volejbal – 2. místo a ringo – 2. a 3.
místo.

8.

Pedagogika, psychologie a pedagogická praxe

Komise PPS a PEP vykonávala ve školním roce nemalou řadu pravidelných,
jednorázových, příležitostných a aktuálně vytvořených aktivit.
Poradenská péče žákům a studentům probíhá celý školní rok. 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.
Poradní sbor pedagogické praxe proběhl 8. 10. 2018. Zástupci naší školy poděkovali
ředitelkám, učitelkám mateřských škol a vychovatelkám školních družin za spolupráci, podporu,
pomoc a možnost uskutečnit průběžnou praxi ve svých zařízeních. V rámci poradního sboru
proběhly umělecké dílny pod vedením Mgr. Romany Kicukisové (mladší) v duchu výtvarného
umění, kde předvedla různé výtvarné techniky a ostatní zapojila do činností vhodných pro
mateřské školy i školní družiny.
Mgr. Dagmar Šimková organizačně pomohla při semináři k pedagogické asistenci na I.
ZŠ v Litomyšli. Vykonala přednášku na téma „Psychosomatická onemocnění“ v nemocnici
ve Svitavách, přednášku na téma „Kyberšikana“ a organizovala spolupráci žáků
ZŠ a SŠ v projektu „Dobrý kamarád“. Dále pak zorganizovala sportovní odpoledne ve školní
družině I. ZŠ, podílela se na asistentské praxi téže školy a připravila mikulášské besídky pro děti
školních družin, předvánoční trh a fairtradeové setkání na I. ZŠ. Zajistila poradní sbor PEP pro
učitelky mateřských škol a vychovatelky školních družin.
V rámci své činnosti zajistila exkurzi do Domova na Zámku v Bystrém (pro třídy
V1.A a W1.A) do Střediska volného času v Litomyšli a Rodinného centra v Litomyšli. Společně
se třídou V2.A navázali spolupráci v projektu s knihkupectvím Paseka.
Mgr. Iva Štěpánová organizovala mikulášské besídky i dětský sportovní den a zajištěním
didaktických pomůcek se podílela na instalaci výstavy na Den otevřených dveří. Zorganizovala
také mikulášské radovánky, vánoční besídky a Dětský den pro děti z MŠ Vertex v Litomyšli.
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Mgr. Zlatuše Pajurková zorganizovala exkurzi pro V1.B a W1B do Dětského domova
se školou v Přestavlkách u Chrudimi, též se třídou S4.A.
Mgr. Kateřina Vencálková zorganizovala exkurzi do Svitav do krizového centra (SVP)
a do organizace Děti patří domů. Vede skupinu s terapeutickým charakterem Jiná setkávání.
PhDr. Soňa Sodomková působí jako školní garant SOČ. 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. Jako každý rok zajistila adaptační kurz a připravila také
adaptační kurz pro rok 2019/20. Ve třídě S4.C vedla tři ročníkové práce. Na festivalu vzdělávání
„Nakopněte svoji školu“ v Litomyšli zajistila účast a pomoc studentů VOŠ. Zorganizovala dvě
exkurze: do mateřské školy Montessori v Pardubicích pro V1.B a W1.B a do I. mateřské školy
v Litomyšli. Je také dlouholetým správcem sbírky zážitkové pedagogiky a knihovny RUJ.
Mgr. Eva Krátká zorganizovala exkurzi do SVČ v Litomyšli a do zařízení Berenika
Vysoké Mýto.
Mgr. Jarmila Jašková zorganizovala a uskutečnila exkurzi do Dětského domova se školou
Přestavlky u Chrudimi se třídou S4.C a V3.A, exkurzi do Rodinného centra v Litomyšli (S3.A),
do speciální třídy MŠ na Zámku (S3.A), s Mgr. Hřebcovou exkurzi do SVČ (V2.A a W2.A)
a do DDŠ Kostelec nad Orlicí (W3.A, S4.C). V červnu tohoto roku také drobné místní exkurze
do ŠD na II. ZŠ v Litomyšli (S1.A) a hraní s dětmi mateřské školy na zámku se třídami
S2.C a S2.B a S1.A. Ve třídě S4.C vedla čtyři ročníkové práce.
V průběhu letošního roku také zorganizovala dva Srdíčkové týdny, shromáždila sbírku
materiálu pro ergoterapii do Domova pro zdravotně znevýhodněné Domečky v Rychnově nad
Kněžnou.

Další potřebnou sbírkou byla sbírka věcných darů pro organizaci Dobrotety
(V3.A a W3.A) a s těmito skupinami také sbírka pro mikulášskou nadílku do azylového domu
pro nezletilé matky ve Vysokém Mýtě. Dárků se sešlo tolik, že byly poděleny i jiné instituce,
jako například Ledax – domov pro seniory a Dětský domov Polička.
Dále zapůjčila didaktické pomůcky na uspořádání výstavy pro den otevřených dveří naší
školy. Podílela se také na zajišťování asistentské praxe na I. ZŠ v Litomyšli a na domově
mládeže místní zemědělsko-technické školy. Organizačně se podílela na mikulášské besídce pro
děti z MŠ Vertex. Pro zpestření a zkvalitnění praxí obstarala sponzorské dary v podobě
barevných i bílých kartonů, stuh a lepidel. Se třídou W2.A zrealizovala projekt s knihovnou
města Litomyšl s názvem „Kamarádka knížka“, ve kterém se bude i nadále pokračovat s dalšími
ročníky a školními družinami.
V závěru tohoto školního roku vyučující PED PEP kontrolují dokumentaci
z uskutečněných praxí, připravují dokumentaci na příští školní rok, stejně tak jako plán exkurzí.
Vzhledem k nové akreditaci také přibyla revize a následné přepracování zkušebních okruhů
a otázek pro absolutoria školního roku 2019/2020.

45

9.

Speciální pedagogika

Jako každý rok se zástupci předmětové komise sešli v srpnu 2018, (R. Kicukisová,
R. Sopoušek, P. Nováková, L. Kavková, V. Tomanová, L. Melšová a M. Límová), aby společně
zahájili nový školní rok 2018/2019. Klasicky byly projednávány akce související s organizací
školního roku, jako např. exkurze, nadační aktivity, spolupráce, tematické plány a jejich kontrola,
požadavky na pomůcky do výuky a besedy, které podpoří spec. ped. práci. Proběhla také
kompletace podzimních absolutorií. V měsíci září již několik let probíhá nadační Sbírka
„Světluška“ (9.-13. 9. 2018), tentokrát se však zástupci TYFLOSERVISU dostavili osobně, aby
studenty informovali o významu, úkolech a cílech této organizace a zároveň motivovali k účasti
a dobrovolnosti práce na pomoc nevidomým. (R. Kicukisová) U příležitosti Mezinárodního dne
bílé hole se konal již 19. ročník sbírky „Bílá pastelka“, kterého se naše škola pravidelně účastní,
tento rok připadla na 17. října 2018. Sbírku podpořili studenti tříd V,W1.A a V,W2.A.
(R. Kicukisová)
Spolupráce v oblasti sociální péče je propojena již několik let prostřednictvím Mgr.
Ludmily Benešové a učiteli VOŠP, kteří přednáší v době podzimních prázdnin na zadaná témata.
V roce 2018 se zapojily Mgr. Kateřina Vencálková a Mgr. Romana Kicukisová. V listopadu
(26. 11. 2018) proběhla beseda na téma „Pěstounská péče“ pro třídy V,W1.A + V,W2.A,
kontrola sbírek učebnic a pomůcek, půjčování a doplňování aktuální literatury. (R. Kicukisová,
správce sbírky) Po zkouškovém období a období vánočních svátků se v únoru 2019 ve dnech
24.-29. 2. 2019 podíleli studenti V,W1.A na organizaci festivalu „Nakopněte Vaši školu“.
V měsíci
dubnu
byly
uskutečněny
plánované
exkurze
s třídami
V,W3.A a V,W3.B do DDŠ v Chrudimi a s třídou V,W2.A do SVČ Litomyšl. (R. Kicukisová)
V květnu 2019 byla opět přislíbena spolupráce se Salvií na podzimní prázdniny 2019,
kterou přijaly PhDr. Zuzana Fruniová Mgr. Romana Kicukisová. Schůzky PK probíhaly
průběžně dle aktuálních požadavků.

10. Přírodní vědy
V letošním školním roce se konal XXIII. ročník matematického korespondenčního
semináře Matýsek vedeného H. Liškovou ve spolupráci s J. Skočílkovou. Jedná se o seminář,
který se stará o nadané žáčky čtvrtých a pátých tříd základních škol nejen našeho kraje. Díky
absolventkám pedagogické školy, které se daly na dráhu učitelek, se tohoto semináře účastní
i děti ze vzdálenějších míst ČR, letos například z Brna. Jenom v letošním roce se soutěže
účastnilo přibližně 150 žáků. Ve čtvrtek 30. května 2019 se v budově pedagogické školy konalo
tradiční Matýskovo soutěžní odpoledne pro nejlepší řešitele všech tří soutěžních kol. Letos
si studentky předškolní pedagogiky a pedagogického lycea pod vedením J. Skočílkové pro děti
připravily „Cestu kolem světa“. Úkoly a soutěže měly nejen matematickou tématiku, ale
obohatily soutěžící i o nějaké zajímavosti z různých koutů světa. Děti si kromě diplomů odnesly
i skvělé zážitky a kontakty na nové kamarády, které do té doby znaly pouze z výsledkové listiny.
H. Lišková se i v letošním školním roce věnovala osvětové, lektorské a publikační činnosti
v oblasti matematické gramotnosti, a to i v rámci místního akčního plánu MAP II a projektu
PPUČ (přímá podpora učitelů) NÚV Praha, zároveň se podílí na revizích matematiky RVP
v NÚV Praha. Je vedoucí nově ustaveného krajského metodického kabinetu matematiky pro
oblast Svitavy.
Proběhlo školení Příprava škol na mimořádné události (Ln), Matematika pro život SŠ (Sč,
Ln), Poruchy učení v MAT (Lš, Vg).
O. Kleiner se podílí na aktualizaci webových stránek školy, FB stránek školy a sboru KOS,
zajišťuje správu účtů pedagogických pracovníků, správu systému Bakaláři a správu
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identifikačních kartiček studentů, karet ISIC, ITIC a výrobu reklamních materiálů. Pod jeho
vedením probíhala i veškerá dokumentace probíhajících akcí.
V listopadu 2018 bylo realizováno zjišťování výsledků vzdělávání studentů 2. ročníků
VOŠ prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování, které zajišťovala
M. Vágnerová.
Vyškolení zadavatelé se zapojili do zadávání jednotných přijímacích zkoušek a státních
maturitních zkoušek (CERMAT).
Letošní maturanti obhajovali celkem 8 ročníkových prací z matematiky a biologie (pod
vedením Sč, Ln, Kj). Maturantům, kteří maturovali z matematiky, se letos velmi dařilo. Jejich
úspěšnost byla 100%.
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E)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY

Školní rok 2018/2019
POSILOVNA
Po
Čt
GYMNASTIKA
St
Příprava na maturitu St
Tai-či
Út

F)

16:00 – 19:00 Mgr. Miloš Pečinka
13:30 – 16:00 Mgr. Štěpán Kraj
16:00 – 17:30 Mgr. Petra Junková
Mgr. Petra Junková
17:30 – 18:30 Kateřina Vencálková

45
45
51
51
51

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 15 míst s notebookem.
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G) DOMOV MLÁDEŽE – ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
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 vzdálena 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 využijeme 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.

49

Rozdělení výchovných skupin
Výchovná skupina I. Fafílkové:
Výchovná skupina K. Šraitrové:
Výchovná skupina A. Vojtíškové:
Výchovná skupina Z. Pečinkové:
Výchovná skupina D. Sedláčkové:
Výchovná skupina M. Skalníkové:
Výchovná skupina M. Vopařilová, G. Zavřelová:

33 žáků
29 žáků
32 žáků
33 žáků
32 žáků
33 žáků
30 žáků

Žákovská samospráva
Domovní rada
Spolupracuje: vedoucí vychovatelka R. Pešinová
vých.skupina FA
S1.C Kubínová Barbora
S2.C Tichá Leona
vých.skupina VP/ZA
S3.B Zachová Veronika
vých.skupina SK
S1.A Šťovíčková Martina
vých.skupina ŠR
S2.A Prostředníková Alice
vých.skupina SE
S1.B Pavlová Šárka
S2.B Bartošová Petra
vých.skupina PE
S1.D Štěrbová Bára
S3.A Štěpánková Denisa
vých.skupina VJ
S1.D Jedličková Valentýna Zoe
S3.C Sedláčková Daniela
Domovní rada se scházela 1x měsíčně, žáci týmově spolupracovali, konstruktivně
diskutovali a zujímali stanoviska k aktuálnímu dění v DM. Dále iniciovali a pomáhali
organizovat akce v rámci DM a spolurozhodovali o systému ubytování žáků na příští rok,
připravili k němu podklady. Byli informováni o plánovaných akcích i o udělených výchovných
opatřeních.
termíny: 1.10.2018; 12.11.2018;20.2.2019; 14.3.2019; 14.5.2019; 10.6.2019

Kulturní komise
Spolupracuje A.Vojtíšková: nabídka kulturních akcí v Litomyšli a na DM; organizace
zájezdu na divadelní představení do Prahy - Trhák a Hradce Králové – Radúz a Mahulena
vých.skupina FA
Horníková Nikola
vých.skupina VP,ZA
Staňková Jana
vých.skupina SK
Středová Vendula
vých.skupina ŠR
Kujalová Adéla
vých.skupina SE
Křížová Agáta
Marková Barbora
vých.skupina PE
Mačátová Adéla
Dolečková Michaela
vých.skupina VJ
Erlebachová Nikola
Dlouhá Tereza
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Sportovní komise
Spolupracuje Z. Pečinková: organizace sportovních akcí v DM
vých.skupina FA
Burešová Kristýna
vých.skupina VP,ZA
Hejlová Adéla
vých.skupina SK
Jirouchová Tereza
vých.skupina ŠR
Balková Tereza
vých.skupina SE
Hynková Leona
Derková Martina
vých.skupina PE
Hartl Štěpán
Hornychová Simona
vých.skupina VJ
Lexmaulová Eliška
Dočekalová Kamila

Zdravotní komise
Spolupracuje:
třídění
odpadů
vých.skupina
vých.skupina
vých.skupina
vých.skupina
vých.skupina

I. Fafílková: organizace výměny ložního prádla, úklid pokojů, zajištění
FA
VP,ZA
SK
ŠR
SE

vých.skupina PE
vých.skupina VJ

Navrátilová Kamila
Losenická Jana
Štěpánková Jana
Petrlíková Kateřina
Pokorná Nikola
Rajnohová Michaela
Sychra Matouš
Špeldová Anna
Hubálková Karolína
Dušková Terezie

Zájmová činnost:
Nabídková:
2.9.
schůzky rodičů a žáků I.roč.
3.-5.9.
adaptační pobyt žáků S1.A,B
5.9.
volejbal
6.9.
adventure golf
6.9.
dance aerobik
6.9.
společný zpěv s kytarou
5.-7.9.
adaptační pobyt žáků S1.C,D
13.9.
zpívání s doprovodem kytar
12.9.
fotbalgolf
18.9.
výroba „Sklenice šťastných okamžiků“
19.9.
koncert sboru KOS – Kočičiny
20.9.
step aerobik + posilování s náčiním
26.9.
schůzka kulturních referentů
1.10.
step aerobik
3.10.
plavání měst
8.10.
schůzka referentů sportovní komise
10.10.
výtvarná dílna v rámci výstavy výtvarná Litomyšl
16.10.
losování Náš intr má známý hlas – 5.epizoda
16.10.
přednáška o dobrovolnictví
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skup.vych.,řed.,
Sk
Pš
Pe
Pe
Pš
Fa,Vj
Se
Pe
Vj
Vj
Pe
Vj
Pe
Pe
Pe
Pe
Vj,Šr
Šr

17.10
18.10
23.10.
23.10.
31.10.
1.11.
5.11.
6.11.
6.11.
8.11.
13.11.
14.11.
14.11.
21.11.
21.11.
22.11.
23.11.
26.11.
28.11.
28.11.
28.11.
29.11.
3.12.
4.12.
6.12.
5.12.
11.12.
12.12
13.12.
15.11.
18.12.
19.12.
19.12.
7.1.
8.1.
8.1.
8.1.
10.1.
14.1.
16.1.
21.1.
24.1.
28.1.
29.1.
30.1.
30.1.
31.1.
13.2.
12.2.

výtvarné odpoledne
kondiční plavání
zumba
spinning
turnaj ve stolním tenisu
bodyform cvičení
zumba
jóga pro zdravá záda
generální zkouška Náš intr má známý hlas
zájezd na hudební komedii „Trhák“
Náš intr má známý hlas
tabata
informační schůzka ke Dni otevřených dveří
předvánoční dílna – dárky pro své blízké
jóga
příprava vaflí
turnaj v pišqworkách
zumba
jumping+hiking
Kreativní odpoledne
Beseda s policistou o drogách
beseda s Evou Klabalovou o desingu a podnikání
zumba
beseda o japonském turné sboru Kos
beseda na téma amok, domácí násilí s policistou
Mikulášská nadílka
výroba vánočních přání
výtvarné odpoledne
knihovna
společné zpívání s doprovodem kytar
vánoční koncert sboru KOS
vystoupení divadelního souboru Prasátka
Pohádka - Dlouhý, Široký a Bystrozraký
vánoční koncert – koledy
zumba
posilovací cvičení
schůzka referentů sportovní komise
knihovna
cvičení s náčiním
cvičení-základy fitboxu
bodyform
cvičení se stepem
posilovací cvičení
dance fitness
turnaj v bowlingu
jumping
zumba - základy zumby
vystoupení Prasátek pro 1. ZŠ
kroužek relaxace
posilovací cvičení – kruhová trénink
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Sk
Pe
Vj, Šoltysová
Pš
Pe
Pe
Vj,Šoltysová
Pe
Vj,Šr
Vj,Pš
Šr,Vj
Pe
Vj
Vj,Šr
Pš
Vj
Šr
Vj, Šoltysová
Pe
Fa
Šr
Pš
Vj,Šoltysová
Pš
Se
Vj,Pš + Anděl
Vj
Sk
Fa
Se
Vj
Se
Se
Vj, Šoltysová
Pe
Pe
Fa
Za
Za
Pe
Za
Pe
Vj, Šoltysová
Pe, Za
Pe
Za
Se
Fa
Pe

13.2.
17.1.
19.2.
21.2.
25.2.
25.2.
27.2.
28.2.
5.3.
6.3.
7.3.
11.-17.3.
12.3.
14.3.
18.3.
20.3.
25.3.
27.3.
1.4.
2.4.
3.4.
8.4.
9.4.
10.4.
15.4.
24.4.
25.4.
2.5.
2.5.
9.5.
15.5.
23.5.
27.5.
29.5.
10.6.

zumba a relaxační cvičení
Za
kroužek relaxace
Fa
kruhový trénink
Vj
cvičení se stepem
Za
cvičení s náčiním
Pe
kruhový trénink
Vj
Za
taneční kroužek
kruhový trénink
Za
posilování a protažení
Za
posilovací cvičení
Pe
beseda o studiu a životě v Africe
Se
Týden empatie
Se
bodyform
Pe
zumba
Za
kruhový trénink
Za
cvičení na stanovištích
Pe
posilování a protahování
Za
zájezd na divadelní představení – Radúz a Mahulena Vj
Pe
cvičení vahou vlastního těla
taneční kroužek
Za
jumping
Pe
beseda Hany Konečné o Kanadě
Sk
dance aerobic, posilování
Pe
Za
taneční kroužek
posilovací cvičení – kruháček
Pe
jóga pro radost
Pe
cvičení problémových partií těla
Vj
cvičení vahou vlastního těla
Pe
Vj
cvičení břišních svalů
posilování a protahování
Za
posilovací cvičení
Pe
cvičení problémových partií těla
Vj
bodyform
Pe
taneční kroužek
Za
step aerobik
Pe

Týden empatie – „PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY“ – Pš,Fa,Pe,Vj
11.3. – workshop – poruchy příjmu potravy
11.3. – kreativní odpoledne
12.3. – FIE metoda
13.3. – Jóga pro radost - Spirit studio Litomyšl
14.3. – Pasivní a aktivní muzikoterapie
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Pravidelná
Dramatický kroužek
Vychovatelka: Sedláčková Dagmar
14 žáků
kroužek probíhal pravidelně - 1x týdně - nácvik pohádky –Dlouhý, Široký a Bystrozraký,
Obušku z pytle ven; uskutečnilo se vánoční vystoupení pro DM a ZŠ
Výtvarná dílna
vychovatelka: Z. Pečinková
10 žáků:1x za 14 dní
práce s přírodním materiálem, výroba dárků, seznámení s novými výtvarnými technikami
– výroba podzimní dekorace; dlabání halloweenských dýní; výroba lapače snů; zdobení
vánočního stromku; skládání papírových mašlí na dárky; vybarvování mandal; výroba voňavého
domácího mýdla; velikonoční tvoření - zdobení kraslic voskem; doplnění metodického
zásobníku – hýbací zvířátka z papíru
Vyrob si sama
vychovatelka: K. Šraitrová
12 žáků:1x za 14 dní
výroba kytiček z drátků a laku na nehty; příprava domácího müsli; výroba vánočních
přáníček pro zaměstnance školy; zhotovení domácí tortilly; výroba střihů na zvířátka
Knihovna – půjčování knih
vychovatelka: I. Fafílková
zájem především o povinnou četbu
Didaktické pomůcky
vychovatelka: A. Vojtíšková
1x za týden x 14 dní; 10 žákyň
výroba didaktických pomůcek pro využití v praxi v MŠ, ŠD, ZŠ:
„Kalendář“ – rozvoj a osvojení si pojmů den, měsíc, roční období, datum; ,,Tvarová
krabice‘‘ – rozvoj geometrických tvarů; ,,Malované čtení‘‘; ,,Barevná dřívka‘‘ – skládání dřívek
dle zadání na obrázku; ,,Mimoň‘‘ – rozvoj matematických operací; ,,Kytka‘‘ – rozvoj barev,
porovnávání, orientace v prostoru; ,,Bota‘‘ – rozvoj jemné motoriky, práce s tkaničkou, zrakové
vnímání; ,,Příšera‘‘ – rozvoj barev, sčítání a odčítání; ,,Sluchové pexeso‘‘ - rozeznávání zvuků;
,,Vánoční přání‘‘ – výroba přáníčka pro své blízké; ,,Sovička‘‘ – rozvoj barev; ,,Barvy a tvary
v řadě‘‘ – rozvoj geometrických tvarů a barev; ,,Skládání slov‘‘ – práce s obrázkem a písmeny;
,,Motanice‘‘
Cvičení na míčích
Vychovatelka: M. Skalníková
12 žáků; 1x za 14 dní
cviky zaměřené na posilování problematických partií, prevence proti bolesti zad.
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Pedagogická praxe
Důležitou součástí výchovné práce v domově mládeže je pedagogická praxe. Od září
do března probíhala v DM bloková praxe žáků S4.A a S4.B, celkem 62 osob, rozděleni byli
do 20 skupin. Pro ubytované připravili pod vedením vychovatelek celkem 151 činností, které
výrazným způsobem obohatily nabídku činností pro žáky.
Praxe vedená I. Fafílkovou: 25 činností: jóga; hry – Dixit, Activity; bowling; výroba
vonných pytlíčků; výtvarná činnost – triptych; hudebně – pohybová činnost; výroba kefírové
buchty, šneků z listového těsta, pizzy; baseball; maturita nanečisto; kondiční cvičení; raw
kuličky; výroba stromečku ze sena; projekce filmu „Mašinka Tomáš“; zdobení plátěných tašek;
test temperamentu; hra „Švábí salát“; pečení perníčků; kruhový trénink; pantomima; výroba
muffin; projekce filmu: „O myších a lidech“; výroba hamburgerů
Praxe vedená A. Vojtíškovou: 27 činností: pečení růžiček z listového těsta a jablek; výroba
didaktické pomůcky – Tvarová krabice; sportovní odpoledne – ringo; strečink; zumba; relaxace
s mluveným slovem; výroba stojánku na tužky; pečení snídaňových vaflí; příprava slaných
tyčinek; výroba didaktické pomůcky – Kytka; jóga s relaxací; příprava tiramisu; Pajdácký AZ
kvíz; příprava amerických palačinek s javorovým sirupem; Just Dance; výroba rámečku
Quillingovou metodou na fotografii; promítání filmu o autismu – Děti úplňku; didaktické
pomůcky – Bota; společenské hry – Královský kočár; výroba lapače snů; výroba želatinových
mýdel; cvičení s Youtube.com; řízená imaginace s hudbou; projekce krátkometrážního filmu –
Rodina; příprava šneků z listového těsta; pečení vaflí s ovocem
a marmeládou; plavání a drobné hry ve vodě pro praxi v MŠ
Praxe vedená Z. Pečinkovou: 25 činností: pletení náramků z bavlnek; posilovací cvičení –
kruhový trénink; dramatické hry; kondiční plavání – hry ve vodě; vaření – příprava ovocného
salátu; promítání dokumentu „Co se nosí“; vědomostní kvíz – hudba, film, literatura /společný
výstup/; posilovací cvičení – Wood training; výroba jmenovek na dárky; příprava nepečeného
cukroví; výroba vánočních přání; pečení a zdobení vánočních perníčků; Dance hall – nácvik
krátké sestavy; vánoční besídka - hudební kvíz, hra se slovy, nácvik písně s doprovodem
hudebních nástrojů / společný výstup/; příprava nepečených kokosových tyčinek; dramatické
hry; vaření – příprava vaflí s ovocem; posilování vahou vlastního těla; výroba didaktické
pomůcky; příprava slaných toustů; videoprojekce filmu s drogovou problematikou-Katka;
návod- Jak bezpečně provozovat zimní sporty; pracovní činnost – tetování do dřeva
Praxe vedená K. Šraitrovou: 14 činností: představení základu basketbalu; výroba pokojové
dekorace; hudební kvíz; beseda Když promlouvá tělo; výroba fotorámečku; individuální
pohovory v angličtině, příprava sushi; příprava pečeného čaje; výroba macramé; kruhový
trénink; příprava smoothie; hry z partičky; organizace „Hlasu“; vystoupení T. Mervartové
Praxe vedená D. Sedláčkovou: 33 činností: šperky z drátků; kruhový trénink; vaření –
zdravý životní styl; záložky do knížek; hudební činnost - poznávání filmů podle hudby; vaření –
smoothie; relaxace – vybarvování mandal; zábavné hry; přáníčka z papíru; film Nedotknutelní;
karetní hry; vybarvování mandal; pečení vánočního cukroví; vánoční kvíz; malování na plátěné
tašky; vánoční posezení - zpívání koled; výroby lodiček ze skořápek; příprava vánočního punče;
vánoční film; společenské hry; posilování; vaření - lívance; malování kulis; stolní hry; Eko přednáška; promítání muzikálu – Největší showman; stolní společenské hry; posilování;
společenský kvíz; výroba sešitků; náramky z minerálů; vaření – slané pečivo; hudebně pohybová činnost
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Praxe vedená M. Skalníkovou: 27 činností: acroyoga; výtvarné odpoledne; výroba
zmrzlinových pohárů; malování na plátěné tašky; zábavné odpoledne - hry do místnosti -dobble,
aktivity, práce s příběhem; literární test s pohádkovým tématem, poslech pohádkových písní;
pohybová hra Twister; vaření - příprava těstovinového salátu; filmová projekce – Jan Palach;
cvičení na míčích; vaření – pečení šneků z listového těsta; příprava obložených sendvičů;
vyřezávání halloweenských dýní, filmová projekce - Chlapec v pruhovaném pyžamu; cvičení na
míčích; hudební kvíz; stolní hra - Dixit; výroba pleťové masky; numerologie; výroba
interaktivního rozvrhu; souboj v Just Dance; výroba náramků přátelství; příprava tortill se
zeleninou a kuřecím masem

Činnost v rámci výchovných skupin:
Výchovná skupina I. Fafílkové:
Září: skupinová schůzka – VŘDM a předpisy PO a BOZP; volba žákovské samosprávy;
orientační vycházka městem; hry na seznámení; hra „Najdi, co chybí“; stanovení celoročních
cílů; PNV; relaxace; hra „Knoflíky“; adaptační kurz; individuální pohovory; dopis Sám sobě;
návštěva květinové show v Klášterních zahradách; kontroly týdenního úklidu
Říjen: skupinové setkání – Živé pexeso; návštěva kina – „Po čem muži touží“; test; hry na
seznámení; PNV; relaxace na pokoji; hra: „Šátkovaná“; výroba palačinek; individuální pohovory
se žáky; Halloweenské odpoledne – pečení muffin, výroba masek
Listopad: skupinové schůzky; péče o společné prostory; hry s písničkami; pečení
medových perníčků; výroba originálních šperků; PNV; individuální pohovory se žáky; účast na
výstupech pedagogické praxe; kontroly týdenního úklidu
Prosinec: skupinové schůzky; výroba zasněžených svícnů; pečení perníčků; relaxace
na pokojích; hry; PNV; individuální pohovory se žáky;
Leden: skupinové schůzky; relaxace na pokojích; individuální pohovory – osobní
záležitosti; společné setkání – „pocitový obrázek“; individuální PNV; účast žáků na výstupech
pedagogické praxe; kontroly týdenního úklidu
Únor: skupinová schůzka – zhodnocení 1. pololetí; minioslava narozenin; skupinové
setkání – výroba toustů; individuální pohovory se žáky; PNV
Březen: skupinové schůzky; účast na akcích Týdne empatie; účast na besedě o Africe; péče
o svěřené pokoje; účast na zájezdu do Hradce Králové – Radůz a Mahulena; PNV
Duben: skupinové schůzky; péče o společné prostory; příprava jednoduchých pokrmů;
PNV; individuální pohovory
Květen: individuální pohovory; skupinové schůzky; drobné sportovní aktivity; konzultační
hodinka – osobní záležitosti
Červen: skupinová schůzka – zhodnocení 2. pololetí; společné posezení u ohně a
rozloučení se se školním rokem; PNV; péče o svěřené pokoje
Výchovná skupina K. Šraitrové:
Září: skupinová schůzka – VŘ DM a předpisy PO a BOZP; volba žákovské samosprávy;
individuální pohovory se žáky; nabídka zájmových činností DM; minioslava narozenin; kontrola
týdenního úklidu; výstupy praxe
Říjen: skupinová schůzka; individuální pohovory se žáky; posezení u podzimního
táboráku; čtení na pokračování; péče o společné prostory; kontroly týdenního úklidu;
Listopad: skupinová schůzka; individuální pohovory; minioslava narozenin; řešení vztahů
ve třídě; čtení na pokračování; skupinová PNV-Mat; péče o společné prostory – vnitřní
i venkovní; kontroly týdenního úklidu; výstupy praxe;
Prosinec: skupinová schůzka; individuální pohovory se žáky; čtení na pokračování;
příprava vánočního punče; rozhovor o vánocích; kontroly týdenního úklidu;
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Leden: skupinová schůzka; PNV skupinová i individuální; vědomostní otázky; minioslava
narozenin; čtení na pokračování; příprava toustů; výchovný pohovor; kontroly týdenního úklidu
Únor: skupinová schůzka; individuální pohovory; street dance; výchovné pohovory; péče
o pořádek; kontrola týdenního úklidu; výměna prádla; doplnění klasifikace; účast na
akcích pořádaných praktikantkami – muffiny, masáž – míčkování, čajové posezení
Březen: skupinová schůzka; účast na akcích Týdne empatie; čtení na pokračování;
individuální činnosti se žáky; vyhodnocení péče o pokoj; výměna prádla
Duben: skupinová schůzka; příprava na vyučování; sportovní aktivity na hřišti; minioslava
narozenin; výměna prádla; péče o společné prostory
Květen: společná PNV; příprava pokojů na ubytování hostů; příprava na ubytování pro
příští školní rok; skupinové schůzky; individuální práce se žáky
Červen: skupinové schůzky; příprava pokojů pro ubytování hostů; péče o pokoj; péče
o společné prostory; PNV – společná – mat; rozloučení před prázdninami
Výchovná skupina A. Vojtíškové:
Září: úvodní skupinová schůzka; seznámení s dokumenty VŘ DM, PO a bezpečnost;
skupinová setkání – seznamovací hry; orientační procházka Litomyšlí; volba žákovské
samosprávy; dopis Sám/a sobě; proškolení o bezpečném chování v posilovně; péče o svěřené
prostory a okolí DM; adaptační kurz; individuální pohovory
Říjen: skupinové schůzky informační; schůzka se studijním referentem; IVP; skupinové
setkání – orientační test „Jak se cítím na DM?“; podzimní úklidy listí; individuální pohovory u
kávy a čaje; návštěva domova mládeže SZaTŠ; motivace a příprava vystoupení
na celodomovní akci Náš intr má známý hlas; účast na výstupech praktikantek; péče
o svěřené prostory; účast na besedě o dobrovolnictví
Listopad: skupinové schůzky; doplňování klasifikace a motivace k lepším studijním
výsledkům; podzimní brigády; zpěv za doprovodu ukulele; cvičný poplach; turnaj ve stolním
fotbálku; účast a samostatná čísla na Náš intr známý hlas; společná relaxace s hudbou
a mluveným slovem; výroba vánočních přání; aktivní účast na Dni otevřených dveří; péče
o svěřené pokoje; individuální pohovory; účast na zájezdu - muzikál Trhák
Prosinec: skupinové schůzky; skupinové setkání – promítání filmu Kokosy na sněhu;
individuální pohovory – politika, zájmové činnosti, rodina; beseda s policistou o aktuálních
tématech; PNV intenzivní; péče o svěřené prostory; příprava vánočního nealkoholického punče
s ovocem; vánoční posezení aneb čekáme na Ježíška; pouštění lampionu štěstí; vánoční bowling;
účast na vánočním programu – Prasátka, hudební program; účast na oslavách Vánoc - večeře
Leden: skupinové schůzky; skupinové setkání – stolní hra Bomba, společenská hra
Reklamace; oslava narozenin – hra Věž; rozbor pololetního prospěchu; PNV – intenzivní;
relaxace a výroba záložky do knihy; oslava vysvědčení – příprava jídla, hraní her; péče
o svěřené pokoje; účast na výstupu praktikantek; skupinové setkání – hodnocení pololetí
u kávy a čaje; individuální pohovory; účast na turnaji v bowlingu
Únor: skupinové schůzky; skupinové setkání – pečení šneků z listového těsta, domácí
pizza; společenské hry – Město, jméno; sledování filmu – Zrodila se hvězda; kruhové cvičení s
vlastní vahou těla; účast na výstupech praxe – film Katka, příprava pokrmů; péče o svěřené
pokoje a prostory; PNV; individuální pohovory – zájmy – fotografování, tetování, posilovna,
cvičení, hra na klavír; doplňování klasifikace
Březen: skupinové schůzky; skupinové setkání – dotazník na téma: Já a DM; účast
na besedě o Africe; účast na výstupech praktikantek – Kvíz na téma Harry Potter; příprava
pokrmů, výroba lapačů snů a želatinových mýdel; individuální pohovory – osobní zájmy –
baristický kurz, letní brigády dovolené; účast na zájezdu do Hradce Králové – Radúz
a Mahulena; účast na akcích Týdne empatie – Vitální jóga, Muzikoterapie, beseda
o poruchách příjmu potravy; péče o svěřené pokoje; PNV
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Duben: skupinové schůzky; skupinové setkání; individuální pohovory – příprava
na vyučování, škola, doplňování známek; péče o svěřené pokoje; jarní úklid venkovních
prostor DM; hraní sportovních her – badminton, tenis, přehazovaná; doplňování klasifikace
a motivace k lepším školním výkonům, PNV; účast na cvičení na posílení problémových
partií těla; vedení konzultačních hodinek – zájmy, vztahy na DM
Květen: skupinové schůzky; skupinové setkání – hraní společenských her Městečko
Palermo; péče o svěřené pokoje a okolí DM; pečení listových trojúhelníčků s marmeládou;
individuální pohovory dle potřeb žáků; příprava pokrmů na společné posezení; PNV – flétna,
pedagogika, anglický jazyk; sledování dokumentárního filmu Holky pod zámkem; posilování
břišních svalů;
Červen: skupinové schůzky – udělení pochval za péče o pokoj; závěrečné posezení u ohně;
skupinové setkání - zhodnocení pololetí na DM; PNV; péče o svěřené prostory; pěší výlet
do okolí Litomyšle; individuální pohovory; účast na cvičení – BODYFORM; oslava
narozenin a rozloučení se školním rokem; příprava pokojů pro ubytování hostů SL
Výchovná skupina Z. Pečinkové:
Září: skupinové schůzky; seznámení s VŘDM a předpisy PO a BOZP; volba žákovské
samosprávy; zábavná hra Kufr; příprava zdravých lívanečků; sportovní aktivity- ringo
a bowling
Říjen: skupinové schůzky; účast na výstupech pedagogické praxe; osobnostní test;
pravidelná PNV; doplnění známek
Listopad: skupinové schůzky - vyhodnocení měsíce října; skupinová setkání –
Nedokončené věty; dotazník Jaká jsem - sebehodnocení; příprava šneků z listového těsta, jóga
pro zdravá záda;
Prosinec: skupinové schůzky; zapojení do výstupů pedagogické praxe; PNV - individuální
přístup; společná předvánoční večeře;
Leden: skupinové schůzky; individuální pohovory se žáky; skupinová setkání – Zdravé
potraviny v našem jídelníčku; příprava smoothie; PNV; doplnění klasifikace;
Únor: skupinové schůzky – zhodnocení 1. pololetí, představení praktikantek-nabídka
zájmové činnosti; účast na výstupech pedagogické praxe; individuální pohovory se žákymotivace na Týden empatie
Březen: společné vaření – příprava slaných toustů; pravidelná PNV – pohovory
o prospěchu; účast na akcích v rámci Týdne empatie; skupinové schůzky – plán činnosti
na další měsíc; test temperamentu
Duben: péče o okolí DM – úklid hřiště; příprava receptů z listového těsta; doplnění
klasifikace; využití individuálního přístupu; péče o svěřené pokoje; skupinové schůzky
Květen: účast na akcích Majáles; drobné sportovní aktivity-tenis, badminton; individuální
pohovory se žáky; skupinové schůzky; PNV-práce se slabšími žáky; příprava ovocných pohárů;
doplnění známek
Červen: skupinové schůzky- udělení pochval za úklid; společné posezení na závěr školního
roku; příprava pokojů na ubytování hostů SL
Výchovná skupina M. Skalníkové:
Září: adaptační kurz; seznámení s VŘDM a provozem DM; volba žákovské samosprávy;
skupinová schůzka; když promlouvá kniha – čtení před spaním; individuální práce se žáky; PNV;
cvičení na míčích;
Říjen: individuální práce se žáky; skupinová schůzka; cvičení na míčích; něco na zub –
pudingový dezert s jablky a čokoládou; nabídka vhodné četby; účast na výstupech pedagogické
praxe; výtvarné odpoledne; spolupráce se studijním referentem; PNV;
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Listopad: cvičení na míčích; individuální práce se žáky; příprava jablkových lívanečků;
PNV; hra – nauč mě kreslit; když promlouvá kniha – čtení před spaním; cvičný požární poplach;
skupinová schůzka; příprava zapečených toustů se zeleninou; povídání
o historických osobnostech světa; nabídka knižních novinek; účast na besedě o drogách;
účast na besedě s návrhářkou obuvi;
Prosinec: účast na besedě s policistou; cvičení na míčích; individuální práce se žáky; když
promlouvá kniha – čtení před spaním; výtvarné odpoledne; předvánoční posezení se skupinou s
programem; účast na vánoční večeři v DM; příprava nepečených kuliček Rafaelo;
Leden: cvičení na míčích; individuální práce se žáky; účast na činnostech pedagogické
praxe; aktivní PNV;
Únor: skupinové sezení- seznámení s novou výtvarnou technikou „zentangle“; individuální
práce se žáky; příprava palačinek s ovocnou náplní; aktivní PNV; čtení z úryvků knih; cvičení
na míčích; účast na činnostech pedagogické praxe.
Březen: účast na činnostech pedagogické praxe; individuální práce se žáky; aktivní PNV;
zábavné stolní hry; skupinové sezení – hra – Dřevěný panáček; hra na klavír.
Duben: slovní zábavné hry; aktivní PNV; skupinové sezení; přednáška bývalé studentky
Hany Konečné o jejím pobytu v Kanadě; skupinová schůzka; „Když promlouvá kniha“ – čtení
před spaním; přednáška o Africe – fauna, flora, fashion – Bobo Café.
Květen: individuální práce se žáky; skupinové sezení – zábavná hra „Souboj řečníků“;
úklid prostranství před DM; aktivní PNV.
Červen: individuální práce se žáky; aktivní PNV; drobné sportovní aktivity; skupinové
sezení – zhodnocení školního roku; závěrečné posezení se skupinami.
Výchovná skupina M. Vopařilové (od října do prosince v zastoupení R. Pešinovou), od
3. 1. 2019 skupina G. Zavřelové:
Září: skupinová schůzka – seznámení s VŘDM, bezpečnostními a protipožárními
předpisy; seznámení s provozním řádem studentských sítí; volba žákovské samosprávy; příprava
palačinek; individuální práce se žáky – péče o pokoj; skupinová schůzka – organizační
záležitosti; spolupráce se studijním referentem; PNV; večerní tvoření – provázkový tisk; PNV mat
Říjen: skupinová schůzka – informace z domovní rady; výroba škrobových papírů; revize
elektrospotřebičů; příprava langošů; péče o pokoj – týdenní úklid;
Listopad: příprava na hudební vystoupení; skupinová schůzka – informace k aktuálnímu
dění v DM; revize elektrospotřebičů – 2. kolo; účast na zájezdu na muzikál Trhák; cvičný
poplach; PNV – individuální.; aktivní účast na Dni otevřených dveří; jóga; péče o pokoj
a osobní věci; PNV – intenzivní; účast na kreativním odpolední; účast na besedě
o návykových látkách; účast na besedě o designu, botách a podnikání;
Prosinec:
účast na besedě o japonském turné sboru Kos; účast na výtvarném
odpolední; skupinová schůzka – informace k oslavám Vánoc v DM apod.; účast na oslavách
Vánoc v DM – slavnostní večeře, divadelní vystoupení, posezení s třídní učitelkou
Leden: skupinové schůzky - seznámení se žáky hra Na upíra; oslava a hodnocení pololetí;
skupinové setkání - narozeninová hra - Slepá bába, Čelíčka; PNV; posezení u čaje - vzájemné
seznamování; Vaření - červená řepa s medovou zálivkou, langoše, avokádová a kvasnicová
pomazánka; péče o pokoj- týdenní úklid; pečujeme o květiny
Únor: skupinové schůzky - motivace k zájmovým činnostem, skupinová setkání s
programem- hra aktivity junior, narozeninová oslava; individuální činnosti; oslava dne všech
zamilovaných-posezení v kavárně El-lamino; rozvíjet své dosavadní znalosti
a vědomosti- Valentýn, hudba; připravit si jednoduché pokrmy, učit se spolupracovat při
činnostech- nepečený dort, ovocný salát; aktivně využít volný čas, využívat nabídky akcí DM cvičení, taneční kroužek; péče o svěřené pokoje
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Březen: skupinové schůzky - informace o dění na DM, motivace na muzikál Radúz
a Mahulena, oslava narozenin, skupinová setkání s programem - stolní hra Dixit, hra město,
jméno; individuální činnosti, PNV; péče o okolí DM- úklid po zimě; přípravy na týden Empatieaktivně se ho účastnit; připravit si jednoduché pokrmy, učit se spolupracovat při činnostech palačinky s tvarohem a jahody, šneci, tousty; cvičení, taneční kroužek; péče
o svěřené pokoje
Duben: skupinové schůzky - informace o dění na DM, oslava narozenin, skupinová setkání
s programem - stolní hra aktivity; individuální činnosti – oslava Velikonoc; aktivně využívat
volný čas, využít nabídky akcí v DM; připravit si jednoduché pokrmy, učit se spolupracovat při
činnostech - ovocný salát; taneční kroužek; péče o svěřené pokoje; pohovor s třídními profesory
a rodiči od výchovné skupiny- chování, prospěch, budoucí akce
Květen: skupinové schůzky - informace o dění na DM, oslava narozenin, Majáles,
skupinová setkání s programem - hra aktivity turbo junior; individuální činnosti - Majáles;
pravidelní PNV; připravit si jednoduché pokrmy, učit se spolupracovat při činnostech- nanuková
pohár s ovocem; cvičení, taneční kroužek; péče o svěřené pokoje; dodržujeme čas osobního volna
a vycházek
Červen: skupinové schůzky - informace o dění na DM, oslava narozenin, skupinová setkání
s programem; individuální činnosti; připravit si jednoduché pokrmy, učit se spolupracovat při
činnostech; cvičení, taneční kroužek; péče o svěřené pokoje; příprava pokojů
na ubytování; dodržujeme čas osobního volna a vycházek
Výchovná skupina D. Sedláčkové:
Září: skupinové schůzky; nabídka zájmových kroužků; vaření pro zájemce; společné
zpívání; tanec - cvičení s hudbou pro zájemce
Říjen: skupinové schůzky; posilování ve fitness pro zájemce; účast na výstupech blokové
praxe; návštěva DM SZTŠ v Litomyšli; revize elektrospotřebičů
Listopad: skupinové schůzky; cvičení ve fitness; vaření pro zájemce; společné zpívání –
nácvik k vánočnímu vystoupení; péče o okolí DM – hrabání listí; účast na Dni otevřených dveří
Prosinec: skupinové schůzky; cvičení pro zájemce; vaření pro zájemce; zpívání; účast
na besedě s policistou; vystoupení na vánočním programu; společné vánoční posezení;
slavnostní vánoční večeře; účast na besedě o Japonsku
Leden: skupinové schůzky; individuální PNV; účast na výstupech blokové praxe;
hodnocení 1. pololetí - udělení volných režimů, pochval
Únor: skupinové schůzky; dramatický kroužek; vaření pro zájemce; společenské hry; účast
na besedě o Africe; společné zhlédnutí filmu, lyžařský kurz
Březen: skupinové schůzky; dramatický kroužek; vaření pro zájemce; karaoke; hudební
činnost; účast na besedě o Africe; účast na výstupech blokové praxe
Duben: skupinové schůzky; vaření pro zájemce; společenské hry; skupinová setkání s
programem; hudební činnost; zpívání s kytarou; brigáda v okolí DM
Květen: skupinové schůzky; dramatický kroužek; vaření pro zájemce; hudební činnost,
účast na akcích Majáles; souvislá pedagogická praxe; nácvik programu na závěrečný koncert;
skupinová setkání s programem
Červen: skupinové schůzky; posezení s kytarou – společné zpívání; skupinová setkání s
programem; závěrečné posezení - hodnocení celého školního roku, společné rozloučení; péče o
pokoje
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Přehled o prospěchu žáků DM :
Výchovná skupina I.Fafílkov:
Výchovná skupina Z.Pečinkové:
Výchovná skupina A.Vojtíškové:
Výchovná skupina D.Sedláčkové:
Výchovná skupina M.Skalníkové:
Výchovná skupina K.Šraitrové:
Výchovná skupina M.Vopařilové, G.Zavřelové:

I. pololetí
1,79
1,77
1,82
1,52
1,61
1,72
1,51

II.pololetí
1.75
1,74
1,82
1,76
1,64
1,74
1,54

Vzdělávání:
I.Fafílková: četba učitelských novin; návštěva Prahy – památky; výběr hudby na kroužek
relaxace; literatura: Ivan Klíma – Jak daleko je slunce; Pavel Kolář, Renata Červenková –
Labyrint pohybu
Z.Pečinková: příprava na cvičení jógy- dechová cvičení, jóga pro zdravá záda, power jóga;
práce s časopisem Kreativ – náměty na práci ve Výtvarné dílně
A.Vojtíšková: četba knihy – Továrna na sny, Čokoládový průšvih, Učebnice sebelásky,
Zprávy z nitra; četba učitelských novin a internetového portálu Klíč ke vzdělávání; návštěva
Veselého Kopce – staročeský jarmark a řemesla; výstava obrazů východočeských rodáků
v galerii v Heřmanově Městci; internetový portál Náměty pro vychovatele, Pinterest – příprava
na ZČ Didaktické pomůcky a tvorba měsíčních plánů; zhlédnutí krátkometrážních filmů z dílny
Pološero; práce s PC – celodomovní akce – Náš intr má známý hlas; Kurz improvizace – základy
improvizačních technik, principů a her – pod vedením Tomáše Jirečka;
muzikál Evita – Studio DVA Praha
K.Šraitrová: četba knihy – Voda, která hoří (Jitka Vodňanská); zhlédnutí dokumentu - Děti
úplňku; příprava celodomovní akce „Náš intr má známý hlas“ (tvorba prezentace, stahování písní
a videoklipů, střih videoklipů, seznam písní); příprava na kroužek - motivace na portálu Pinterst;
výstava hub; návštěva vánoční Prahy (památky); četba učitelských novin
R.Pešinová: studium materiálů týkajících se pracovněprávní problematiky ve školských
zařízeních (zdroj – internet); ,,Pedagogické ovlivňování volného času“, Bedřich Hájek, Břetislav
Hofbauer, Jiřina Pávková; ,,Rozvoj morálního vědomí žáků“, Pavel Vacek
D.Sedláčková: příprava materiálu pro dramatický kroužek; Dale Carnegie:
,,Jak získávat přátelé a působit na lidi “; Olga Krumlovská:,, Jóga prstů“
M.Skalníková: vzdělávací program – Příprava škol a školských zařízení na mimořádné
události – HZS Svitavy; Pinterest – internetový portál - příprava materiálu k výtvarné činnosti;
návštěva regionálního muzea - výstava malířky a módní návrhářky Marie Fisherové Kvěchové
G.Zavřelová: příprava na taneční kroužek, vyhledávání vhodné sestavy (zdroj internet);
příprava na cvičení – zumba, posilovací cviky, protahovací cvičení, kruhový trénink, fitbox;
studium dokumentace týkající se práce na DM
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Ubytovací činnost
Domov mládeže organizoval víkendová ubytování pěveckého sboru pedagogické školy
KOS ve dnech: 12.-14.10.2018; 2.- 4.11.2018; 7.-9.12.2018; 15.-17.2.2019; 26.-28.4.2019;
7.-9.6.2019

Poplatky za ubytování
2lůžkové pokoje: 1300,- Kč za měsíc
3lůžkové pokoje: 1100,- Kč za měsíc

Doplňková činnost
Domov mládeže byl v provozu v červenci i v srpnu, v rámci doplňkové činnosti poskytoval
ubytování a stravování jednotlivcům i skupinám zájemců z řad sportovců, pěveckých sborů,
církví a cestovních kanceláří. Většina skupin si zadala předběžnou objednávku na příští rok.
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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
Jednotlivé vzdělávací programy pro dospělé byly příslušnými ministerstvy akreditovány
a Radou Pardubického kraje schváleny do Zřizovací listiny školy. 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 ji 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. Čtvrtá realizace kurzu byla
zahájena 21. 9. 2018.

Poslední kurzem, který byl akreditován v roce 2015, je kurz Základy speciální pedagogiky
pro pedagogické pracovníky pracující s dětmi se speciálními potřebami. Je určen těm, kteří chtějí
získat nové dovednosti a kompetence k vykonávání přímé výchovně vzdělávací práce jako
pedagog volného času nebo vychovatel v běžných zařízeních, ve kterých jsou integrovány děti
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mladšího a staršího školního věku se speciálními potřebami. Výhledově bude kurz otevřen
ve školním roce 2019/20.
Celkem bylo na naší škole realizováno 17 vzdělávacích kurzů pro dospělé. Certifikát
z kurzu získalo 435 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. Ivy Štěpánové, Mgr. Vlasty Hřebcové,
Mgr. Rostislava Sopouška 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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

spolupráce s KrÚ Pardubického kraje – OŠMS
spolupráce s Českou komisí UNESCO
spolupráce s AVOŠ – PRAHA
asociace SPgŠ
spolupráce s NÚV – 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 MÚ Litomyšl
spolupráce se Školskou radou VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Studentskou radou
spolupráce se Střední a vyšší pedagogickou školou v Barnim (SRN)
spolupráce se Bilinguale Volksschule Komenský ve Vídni
spolupráce s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže
spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti
spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Litomyšli a Ústí nad Orlicí
spolupráce s Jizerkou o.p.s. v Pardubicích
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. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI
Ve školním roce 2018-19 se kontrola ČŠI neuskutečnila.
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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 Arcidiecezní charitou Olomouc. Žáci pod
vedením pedagogů následně vytvářejí zdařilé prezentace podporujících 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 se žáky
a studenty hovoří na aktuální téma. 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.
Hmatatelným důkazem o prosazování zásad humanity je každoroční tvorba panenek pro
UNICEF od žáků a studentů školy.
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Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období
A.

Konkrétní akce

VOŠP a SPgŠ Litomyšl se každoročně zapojuje do projektů společnosti Člověk v tísni.
V rámci projektu Jeden svět na školách jsme pro žáky SPgŠ ve spolupráci se společností
PONTOPOLIS Polička a Naděje, o.p.s. Česká Třebová uspořádali projekci a besedu věnovanou
stále aktuálnímu tématu – společenské, sociální vyloučení. Naše pozvání přijali pracovníci
Naděje, kteří mohli z vlastní zkušenosti nejlépe o problému s žáky hovořit. Novinkou v tomto
školním roce bylo zrealizování autorského čtení – Marek Šindelka, nositel Ceny Jiřího Ortena
a Magnesia litery za prózu, žákům představil svoji novou knihu Únava materiálu, v níž reaguje
na aktuální téma – migrační vlnu. Žáci tak měli možnost diskutovat s autorem o této tíživé situaci
v Evropě.
Vybrané třídy SŠ a VOŠ se aktivně účastnili projekce a následné besedy v rámci Festivalu
dokumentárních filmů Jeden svět na školách a také besedy a projekce k tématu Holocaust.
Vyučující do svých tematických plánů zařadili téma, které pro daný rok vyhlásila
organizace UNESCO – Osudové osmičky a Sport jako podpora vzdělávání, …. Výsledkem bylo
vytvoření panelové výstavy, kde se žáci pokusili shrnout fakta z významných let naší i světové
historie. Formou posterů představili známé osobnosti sportu, které se během svého života museli
potýkat s totalitní mocí. Prezentace proběhly i v anglickém a německém jazyce. V termínu 29. 1.
– 4. 2. 2018 naše škola významnou měrou pomohla při organizaci Zimní olympiády dětí
a mládeže. Naši žáci a studenti se aktivně zapojovali do dění jako asistenti nebo jen jako fanoušci
sportovních klání.
Vybraní žáci SPgŠ se s vyučujícími účastnili přímého televizního vysílání pořadu FOKUS
Václava Moravce.
V říjnu 2017 proběhl v polském Krakově mezinárodní kontaktní seminář pro učitele
středních odborných škol z evropských zemí, kteří měli zájem zapojit svoji školu do programu
E-twinning a Erasmus+.
Účastníci se seznámili s nástroji E-twinningu, novými metodami práce, informačními
zdroji, využitím moderních komunikačních technologií (mobilní telefony, tablety, PC ve výuce),
internetovými zdroji atd. Pracovní dílny byly vedeny zkušenými lektory. Seminář byl také
věnován propagaci programu Erasmus+, VET a také vyhledávání partnerů pro konkrétní
projekty.
Nám
se to podařilo
pro
projekt
United
in Diversity–Sjednocení
v rozmanitostech/různorodosti.
Do projektu bylo zapojeno 9 škol z EU. Hlavním tématem bylo ukázat historické a kulturní
rozdíly jednotlivých zemí a regionů ve sjednocené Evropě. Na projektu pracovali žáci
S2.C s vyučující AJ. Natočili video, kontaktovali spolužáky z jiných zemí. Projekt nebyl bohužel
dokončen, protože hlavní partner nedodržel podmínky projektu. Přesto to byla dobrá zkušenost.
B.

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 26 let pod názvem Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a ten byl naší školou
následně pilotován. Ve školním roce 2016/2017úspěšně proběhl a je v nabídce i pro další školní
roky v rámci DVPP.
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C.

Předpokládaný výhled do budoucna

Ve školním roce 2012-2013 jsme navázali spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc
a VOŠ sociální Olomouc a podílíme se společně na projektu Pomáhejte s námi. Cílem je rozšířit
povědomí o zahraniční rozvojové spolupráci a uvědomit si situaci v těchto chudých oblastech.
Tato spolupráce se stala již nedílnou součástí života školy. Stálou součástí školy se již staly
zmiňované akce pod názvem Jeden svět na školách.
I v následujícím školním roce budeme otvírat rekvalifikační kurz dalšího vzdělávání
dospělých Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
Pokračujeme i v rozšiřování kurzů pro veřejnost, v nabídce naší školy máme již
akreditovaný program Speciální pedagogika pro pracovníky s dětmi se speciálními vzdělávacími
potřebami. Připravujeme též kurz orientovaný na cílovou skupinu seniorů. I v dalším roce
budeme usilovat o spolupráci, která byla navázána na Mezinárodní konferenci v Krakově
(projekt E-twinning a Erasmus+). Nově jsme navázali spolupráci s katedrou žurnalistiky
Masarykovy univerzity v Brně. V současné době pracujeme na nové podobě akreditace VOŠP.
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II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016
Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského
nám. 22 hospodařila v roce 2018 jako příspěvková organizace. Od roku 2012 se stala organizací
s povinnosti zpracovávat „Pomocný analytický přehled“. Účetní uzávěrka organizace za rok
2018 byla ověřena externím auditorem.
S účinností od 1. 1. 2014 byl organizaci předán k hospodaření vybraný majetek
Pardubického kraje (svěřený majetek) na základě Zřizovací listiny č.j.: KrÚ 3094/2014/52 OŠK
ze dne 19. 12. 2013. Dlouhodobý hmotný majetek byl odepisován podle odpisového plánu
schváleného zřizovatelem. V roce 2018 škola byla plátcem daně z přidané hodnoty. Doplňkovou
činnost provozovala, tak jako v předcházejících letech, v oblasti ubytování, stravování a dalšího
vzdělávání.
Součástí této zprávy jsou:
č. 1. Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace k 31. 12. 2018
č. 2. Rozvaha příspěvkové organizace k 31. 12. 2018
č. 3. Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových
organizací a regionálních rad k 31. 12. 2018
č. 4. Soupis stavu majetku k 31. 12. 2018
č. 5. Zpráva nezávislého auditora
č. 6. Protokol o schválení účetní uzávěrky za účetní období 2018
Rozbor hospodaření organizace za rok 2018

I. Výnosy
a) dotace od MŠMT
z toho: 33353 přímé náklady
33038 Excelence
b) dotace od ÚSC
z toho : dotace na provozní náklady
dotace ze zahraničí
z toho:
Č-N fond budoucnosti
c) výnosy
z toho : ubytování
stravování
školné na VOŠ
fond odměn
fond rezervní
ostatní příjmy
výnosy celkem

48 725 tis. Kč
48 712 tis. Kč
13 tis. Kč
3 920 tis. Kč
3 920 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
8 237 tis. Kč
2 167 tis. Kč
2 971 tis. Kč
1 287 tis. Kč
323 tis. Kč
2 tis. Kč
1 487 tis. Kč
60 882 tis. Kč

II. Náklady
a) investiční výdaje
Investiční výdaje byly v roce 2018 vynaloženy na technické zhodnocení budovy školy.
Jednalo se o elektrické zatemnění oken v učebně č. 12 v hodnotě 107 tis. Kč a rekonstrukce
učebny č. 44 v hodnotě 576 tis. – v této místnosti byl vybudován kazetový akustický podhled,
kazetové osvětlení, provedena elektroinstalace a rozvod datových kabelů, vybudován
kolejnicový systém pro závěsy.
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Tvorba Investičního fondu v roce 2018:
převod z roku 2017
odpisy 2018
přijatá dotace ze ÚSC
převod z RF
celkem

137 tis. Kč
1 394 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
1 531 tis. Kč

Čerpání Investičního fondu:
technické zhodnocení majetku
nařízený odvod z investičního fondu
použití dotace z ÚSC
celkem
Stav fondu

675 tis. Kč
596 tis. Kč
0 tis. Kč
1 271 tis. Kč
259 995,04 Kč
269 995,04 Kč

Stav účtu
Tvorba Rezervního fondu v roce 2018:
převod z roku 2017
příděl z hospodářského výsledku 2018
převod na IF
ostatní čerpání
celkem
Stav účtu
Stav fondu
Tvorba Rezervního fondu z ostatních titulů v roce 2018:
převod z roku 2017
čerpání 2018
tvorba z ostat. titulů – dary
Stav fondu
1. Fond kulturních a sociálních potřeb
Tvorba a použití FKSP v roce 2017:
převod z roku 2016
příděly roku 2017
příjmy fondu celkem
Čerpání fondu:
příspěvky na stravování
rekreace
odměny a dary
čerpání celkem

111 tis. Kč
144 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
254 tis. Kč
254 630,49 Kč
254 630,49 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

364 tis. Kč
694 tis. Kč
1 058 tis. Kč
109 tis. Kč
331 tis. Kč
43 tis. Kč
486 tis. Kč

Stav účtu k 31.12.2018
Pohledávkyneprovedené převody – příspěvek
neprovedené převody poplatků
Závazky neprovedené úhrady k 31.12.2018
příspěvky na obědy zaměstnanců
Stav účtu
Stav fondu
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495 318,52 Kč
79 796,00 Kč
190,00 Kč
-7 728,21 Kč
254 630,49 Kč
254 630,49 Kč

2. Neinvestiční výdaje celkem
z toho:
náklady na platy
odvody, soc., zdrav. a úraz. pojištění
náklady na opravy a údržbu
elektrická energie, voda, plyn
cestovné
reprezentace
nájemné
pojištění majetku
odpisy
materiálové náklady
lyžařské a turistické kurzy
semináře, školen
preventivní prohlídly
ostatní služby
ostatní náklady
drobný dlouhodobý majetek
ochranné pracovní pomůcky
opotř. vlast. pracovních prostředků
předsedové mat. komisí
náklady z vyrážených pohledávek
příděl do FKSP

60 960tis. Kč
35 886 tis. Kč
11 740 tis. Kč
1 399 tis. Kč
1 982 tis. Kč
181 tis. Kč
7 tis. Kč
207 tis. Kč
51 tis. Kč
1 103 tis. Kč
4 217 tis. Kč
775 tis. Kč
11 tis. Kč
16 tis. Kč
1 842 tis. Kč
32 tis. Kč
725 tis. Kč
20 tis. Kč
3 tis. Kč
40 tis. Kč
13 tis. Kč
679 tis. Kč

III. Doplňková činnost
náklady doplňkové činnosti celkem
z toho:
materiálové náklady
energie
opravy
cestovné
náklady na reprezentaci
služby
mzdové náklady
zákonné odvody
příděl FKSP
odpisy
DDHM
ostatní náklady
tržby doplňkové činnosti celkem
z toho: ubytování
stravování
ostatní tržby
hospodářský výsledek doplňkové činnosti
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5 436 tis. Kč
316 tis. Kč
261 tis. Kč
671 tis. Kč
10 tis. Kč
24 tis. Kč
1 179 tis. Kč
1 778 tis. Kč
440 tis. Kč
15 tis. Kč
219 tis. Kč
24 tis. Kč
27 tis. Kč
5 593 tis. Kč
2 781 tis. Kč
2 140 tis. Kč
672 tis. Kč
41 tis. Kč

IV. Hospodářský výsledek
dotace od MŠMT
48 725 tis. Kč
dotace od ÚSC
3 920 tis. Kč
zahraniční dotace
0 tis. Kč
vlastní výnosy
8 235 tis. Kč
výnosy celkem
60 882 tis. Kč
náklady celkem
60 960 tis. Kč
hospodářský výsledek hlavní činnosti 78 tis. Kč
Hospodářský výsledek celkem
41 tis. Kč

z toho platy :

33 830 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 Kč

Hospodářský výsledek tvoří transférový podíl, který zůstane jako nerozdělený hospodářský
výsledek.
V kalendářním roce 2018 organizace pokryla z rozpočtu všechny náklady spojené
s provozem organizace. V budově školy bylo provedena postupná oprava tří kusů pianin v šesti
učebnách provedeno přebroušení a lakování parketových ploch a výmalba. Byla rekonstruována
učebna dramatické výchovy, byla vybavena novým nábytkem a doplněna potřebnými učebními
pomůckami. Učebna S3 byla vybavena novým nábytkem a podlahovou krytinou. Na domově
mládeže byla započata postupná výměna matrací a lůžkovin na budově DM 1. Ve školní jídelně
byly opraveny troje venkovní dveře na rampu.
Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech vyhlášených MŠMT ČR
-

MŠMT ČR – program Excelence – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích –
13 963,- Kč
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Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace k 31. 12. 2018
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Rozvaha příspěvkové organizace k 31. 12. 2018
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Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a regionálních rad k 31. 12. 2018
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Soupis stavu majetku k 31. 12. 2018
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Zpráva nezávislého auditora
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Protokol o schválení účetní uzávěrky za účetní období 2018
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Kontroly a jejich výsledky provedené krajským úřadem, ČŠI, NKÚ a jinými kontrolními
orgány ve školním roce 2018/2019
a) Kontroly provedené Krajským úřadem Pardubického kraje – nebyly
b) Kontroly provedené ČŠI – nebyly
c) Kontroly provedené NKÚ – nebyly
d) Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
1. Okresní správa sociálního zabezpečení Svitavy provedla ve dnech 15. – 18.10.2018
kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Kontrolované období od 1.10.2015 do 31.8.2018. Kontrolou nebyly shledány nedostatky.
2. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, pobočka Svitavy provedla dne 6.5.2019
kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného. Kontrolované období od 1.9.2015 do 31.3.2019. Kontrolou
nebyly shledány nedostatky.
3. Pravidelnou revizi elektrické instalace na budově domova mládeže budova DM 1 provedl
ve dnech 28.8. – 7. 9. 2018 Jaroslav Kumpošt, revizní technik, Němčice. Závady nebyly
zjištěny. Dne 7. 9. 2018 byla provedena panem Kumpoštem revize drobného nářadí
v budově DM 1.
4. Dne 6. 9. 2018 provedla firma Hasvel, s.r.o. Litomyšl kontrolu hasicích přístrojů v obou
objektech organizace. Hasicí přístroje převzaté do opravy dodala firma opravené zpět dne
19. 9. 2018.
5. Servisní prohlídku plynových kotlů v kotelně školy i kotelnách dne 24.9.2018
a v kotelnách DM 1 a DM 2 21.9.2019 provedl servisní technik Drahomil Sauer, Svitavy.
V kotelně školy doporučil výměnu krycích plechů hořáků. Oprava byl provedena firmou
Termomont Praha.
6. Dne 19. 11. 2018 provedl kontrolní rozbor pitné vody používané k vaření ve školní jídelně
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Zkušební laboratoř Svitavy. Odebrané
vzorky vyhovují ve stanovených ukazatelích předpisu.
7. Kontrolu detektorů únik plynu v kotelně školy byla 20. 11. 2018 Detektory úniku plynu
trvale instalované v kotelnách DM I a DM II, tak přenosných detektorů provedl dne 20.
11. 2018 Libor Drahoš firma ACER – Proseč, spol. s.r.o.
8. Revizi plynového zařízení v budově školy provedl dne 17. 12. 2018 revizní technik
Vlastimil Valeš, Svitavy. Popsanou závadu na odvzdušňovacím potrubí provedla firma
Termomont Praha. Odbornou prohlídku nízkotlaké kotelny v budově školy,
DM 1 a DM II provedl stejný technik 17.12.2018. Závady nebyly zjištěny.
9. Kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení v kotelně školy – požární
ucpávky provedla dne 17. 12. 2018 firma Termomont, s.r.o., Praha.
10. Revizi a pravidelnou prohlídku automatických stanic Reflex – servitec v kotelnách
domova mládeže provedla ve dnech 19.11.2018 a 19.12.2018 firma Regul Tech servis
Hradec Králové.
11. Revizi drobného nářadí v budově školy provedl ve dnech 18.-21.12.2018 revizní technik
Jaroslav Bis, Litomyšl.
12. Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro rok 2018 proběhla v objektech školy
i domovů mládeže za účasti ředitele školy, ing. Coufalová (odborně způsobilá osoba),
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13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

zástupce odborů a dalších členů prověrkové komise dne 21. 12. 2018 - viz dokumentace
BOZP
Kontrolu a čištění spalinové cesty na v budově budovách domova mládeže Strakovská
1071, DM I a DM II provedl 12. 1. 2019 kominík Oldřich Kopecký, Střítež 33, Polička
Kontrolu požárního vodovodu na domově mládeže provedl Ing. Petr Vodák dne 20. 2.
2019. Požární vodovod po stránce naměřených hydraulických hodnot a stavebně
technické odpovídá ČSN.
Odbornou technickou kontrolu tělocvičného nářadí v tělocvičně a posilovně školy
i obou domovů mládeže provedl 6. 5. 2019 pan František Schejbal, revizní technik
z Pardubic.
Kontrolu a servis vzduchotechniky ve školní kuchyni a jídelně provedla dne 21. 6. 2019
firmy RIKMO Pardubice.
Pravidelnou revizi přístrojů elektrické požární signalizace a přístrojů elektrické
zabezpečovací signalizace instalované na domově mládeže – budova DM I – provedl
ve dnech 26. - 27. 6. 2019 revizní technik Martin Smolka, Hradec Králové. Půlroční
zkouška činnosti elektrické požární signalizace byla provedena dne 19. 10. 2018.
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.
Státní veterinární správa prostřednictvím krajské pobočky v Pardubicích provedla dne
27.6.019 veterinárně hygienické dozor v jídelně školy. Nedostatky nebyly zjištěny.
Revizi tlakových nádob v kotelně školy a v kotelnách DM I a DM II byla provedena
2.8.2019. Všechny provedl revizní technik Denis Špička, Česká Třebová.
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.
Dvakrát ročně probíhá kontrola BOZP odborně způsobilou osobou (ing. Coufalová)
v objektech školy i domova mládeže.
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Příloha č. 3 – Soupis akcí pěveckého sboru KOS

Přehled koncertů, akcí a vystoupení
Smíšeného pěveckého sboru

VOŠP a SPgŠ Litomyšl
za školní rok 2018/19

zpracováno 17. 9. 2019
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Čt 13. 9. 2018

Nábor nových členů
Vystoupení po třídách

Pá 14. - Ne 16. 9.

Út 18. 9. 2018
St 19. 9. 2018

Čt 20. 9. 2018
do hlasů

Soustředění na Domově mládeže
příprava Kočičin, slavnostního koncertu (Litomyšl) a turné

Kočičiny - hudebně dramatické představení
generální zkouška
dopoledne vystoupení pro školu
večer pro veřejnost - Smetanův dům

Zařazení nových členů
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Pá 12. - Ne 14. 10.

Pá 26. 10. 2018

Čt 1. 11. 2018

Soustředění na DM
příprava slavnostního koncertu (Litomyšl) a turné

100 let republiky
Zkouška s Komorní filharmonií Pardubice (dir. Leoš Svárovský)
9.30 - 13.00 hod. Dům hudby, Pardubice
So 27. 10. 2018 Slavnostní koncert
18.00 hod. Smetanův dům, Litomyšl

Návštěva hostů z USA, beseda, vystoupení,
Nový kostel Církve bratrské, Litomyšl
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Pá 2. - Ne 4. 11.

Soustředění na DM
příprava turné a vánočního koncertu

Po 12. - Pá 23. 11.

KOS Japan Tour
Tokio, Matsumoto, Kjoto, Okayama
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Pá 7. - Ne 9. 12.

Soustředění na DM
příprava vánočního koncertu
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Út 18. 12. 2018

Vánoční koncerty
17. 00 a 19.00 hod. Smetanův dům, Litomyšl
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ČT 10. 1. 2019

Benefiční koncert - Tříkrálová sbírka
Sbor KOS a Dětský pěvecký sbor Lilium ZUŠ B. Smetany
18.00 hod. Kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže, Litomyšl

Pá 15. - Ne 17. 2.

Soustředění na DM
příprava na Hudební festival Kroměříž, Smetanovu Litomyšl

Út 26. - St 27. 2.

Hudební festival pedagogických škol, Kroměříž
soutěžní přehlídka
KOKOS – 1. místo (kategorie Komorní vokální
a vokálně- instrumentální soubory)
KOS – Zlaté pásmo (kategorie Pěvecké sbory)
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Pá 29. - Ne 31. 3.

Út 2. 4.

Seminář pro sbormistry dětských a mládežnických sborů
(lektoři: Milan Motl a Jiří Skopal)
Neděle 31. 3. vystoupení KOSu
DM, Litomyšl

Česko - japonský koncert, Rudolfinum
Praha
KOS, Puellae et pueri (Nový Jičín),
Pěvecký sbor Evropská Praha,
Vocalissimo Praha, Kyoto Ryoyo
Windband
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Ocenění Sbor roku 2018

Pá 12. - Ne 14. 4.

Soustředění na DM
příprava na Smetanovu Litomyšl

Pá 7. - Ne 9. 6.

Soustředění na DM
příprava na Smetanovu Litomyšl
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Pá 21. - Po 24. 6.
Út 25. 6.
St 26. 6. - So 29. 6.

Smetanova Litomyšl
Ch. W. Gluck: Paris a Helena (opera)
příprava v Nových Hradech
20:00 generální zkouška
20:00 představení (4)
KOKOS a Barocco sempre giovanne (dir. Jakub Kydlíček)
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Ne 30. 6.

Jiří Pavlica: Missa brevis
14:00 Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl
KOS a Komorní filharmonie Pardubice (dir. Milan Motl)
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Příloha č. 4 – Japan tour 2018

DENÍK KOS
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12. 11. a 13. 11. 2018 TOKYO (Yoyogi)
Dvě špičková tělesa: Vídeňská filharmonie a litomyšlský pěvecký sbor KOS odletěly na japonské
turné…  Ano, cestovali jsme společně… a ano, opět jsme na cestách. Tentokrát je však let delší (cca
13,5 hod.), což se výrazně projevuje naší velkou únavou. Z Prahy nás doprovodila milá tlumočnice Veronika
Stránská, v Tokyu na nás s úsměvem čekal pan Kazutami Ando - hlavní organizátor našeho japonského turné,
k němuž se pak připojil další tlumočník Ondřej Hýbl. Autobusem z letiště Narita přejíždíme přes centrum
Tokya do části Yoyogi, kde budeme 4 dny nocovat v olympijském centru. Po prvním japonském jídle (oběd)
se vydáváme na procházku k významné památce – šintoistickému chrámu Meiji Shrine a seznamujeme
se japonskou kulturou a náboženstvím. Před vstupem do areálu chrámu však musíme projít očistou
pramenitou vodou. Z oázy klidu obklopené nádhernými vzrostlými stromy pak vstupujeme do ruchu
velkoměsta, čtvrti zvané Harajuku – čtvrti mladých, kterou náš tlumočník Ondra trefně nazval jako zamrzlá
osmdesátá léta – spousta barev, bizarních obchůdků, mladých lidí ve výstředním oblečení a také trochu kýče…
Rozchod využíváme na první nákup suvenýrů a dárečků. Po návratu do centra si procvičíme několik
japonských slovíček a frází, po večeři se téměř mrtví odebíráme do pokojů. Jako očista před spaním nás čeká
tzv. sento – společné sprchy a pak vyhřátý bazén. Japonsko je tady – se vším všudy…! 
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14. 11. KAMAKURA, ENOSHIMA
Ráno nás vítá krásným slunečným počasím. Po snídani se vydáváme na nádraží – jedeme na výlet. Čeká
nás návštěva jednoho z nejdůležitějších duchovních center Japonska – Kamakura, respektive chrámový
komplex zenbudhismu - Engakuji. Ocitáme se v mimořádném prostředí: středověké dřevěné sakrální stavby
zasazené do přírodní krajiny s citlivě upravenou zelení. Po pár krocích na nás dýchá klid, meditativní
atmosféra vybízející k relaxaci a odpočinku. Díky panu Ando vcházíme i do míst, kam se běžný Japonec
nedostane. Navštívíme prostory kláštera, kterými nás zasvěceně provází místní mnich. Za mimořádný zážitek
mu děkujeme zpěvem duchovní písně Siyahamba.
V poledne nás čeká zážitek gastronomický. Na oběd se chystáme na tradiční japonské jídlo. Chceme
ochutnat zejména opravdové japonské sushi. Zážitky se vrší. Obědváme v restauraci, uprostřed níž na běžícím
páse jezdí na talířkách široký výběr japonských specialit. Po výtečném obědě přejíždíme na mořské pobřeží
do Enishimy. Těšíme se na prohlídku aquaria. Začínáme představením v delfináriu, kde se vedle delfínů
blýsknou i skvělí lachtani. Po této show si užíváme individuální prohlídku aquaria, některé zláká procházka
po pláži při západu slunce. Krásné místo opouštíme vlakem, což s různými přestupy přináší další adrenalinové
zážitky.:-) Po návratu do olympijského centra nás čeká večeře a odpočinek. Máme za sebou krásný slunečný
den plný netradičních zážitků!!!
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15. 11. TOKYO – Yoyogi
Další slunečný den v Japonsku, nebe bez mráčků, ranní procházkouvyrážíme na vyhlídku. Navštívíme
severní věž moderní budovy radnice, jejíž nejvyšší patro nám skýtá doslova dechberoucí pohledy na desetimilionové město z ptačí perspektivy. Nad vším se pyšně tyčí hora Fuji se sněhovou korunou – nádhera!
Užíváme si každý pohled, foťáky zahlcujeme desítkami snímků. Po nákupu suvenýrů sjíždíme do 1. patra,
kde máme jedinečnou příležitost vidět původní olympijskou vlajku z roku 1914. Důvod je nasnadě. Japonsko
v roce 2020 hostí letní olympijské hry. Při té příležitosti vzpomenemena naší Věru Čáslavskou a její úžasné
úspěchy z roce 1964. Po obědě v olympijském centru nás čeká příprava prvního koncertu, který se uskuteční
v Budově umění přímo v areálu centra. Sál je velký, moderní, akusticky velmi dobrý. Na zkoušce
se setkáváme s našimi přáteli z mládežnického smyčcového orchestru Shinagawa a poznáváme také
vynikající dívčí sbor Toshimagaoka, který si nedávno vyzpíval vítězství v celonárodní japonské soutěži.
Chystáme společné provedení Smetanovasboru Proč bychom se netěšili a japonské písně Hana wa saku. Jedná
se o píseň naděje, pro Japonce velmi důležitou píseň, vztahující se k národní tragédii (zemětřesení a vlna
tsunami) z roku 2014. Napětí před naším výstupem vrcholí, velice brzy se však na pódiu promění v radostné
koncertní napětí, jelikož reakce vnímavého japonského publika je velmi vřelá. Vystoupení se vydařilo!
Nejvíce emocí z publika pak zaznamenáme v reakci na společné provedení Prodanky a písně naděje. Nadšené
a zároveň dojeté publikum nás odměnilo dlouhotrvajícím potleskem. Na recepci po koncertě si všichni
vzájemně poděkujeme za krásný česko-japonský koncert, předáme dárky a spokojeně odházíme spát.
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16.11. TOKYO (Shibuya), Česká ambasáda
Dopoledne trávíme v moderní čtvrti Tokya zvané Shibuya, kam se dopravíme po skupinkách městskou
hromadnou dopravou. Shibuya, která je nazývána čtvrtí mladých je plná neonů, obchůdků, kaváren, heren,
klubů a hlavně plná lidí. Přestože se jedná zejména o komerci, má Shibuya svou jedinečnou atmosféru.
Nejzajímavější pohled na ni je z nejvyššího patra jedné z budou, odkud je vidět několik přechodů,
přetínajících křižovatku, po níž se jako černí mravenci pohybují černovlasí Japonci. Máme rozchod, takže
si toto dynamické místo užíváme každý po svém.
Po obědě přejíždíme vlakem na večerní koncert. Máme tu čest, že se uskuteční na české ambasádě
v rámci mezinárodního festivalu Mladá Praha. Vedle nás vystoupí i mladá talentovaná japonská houslista
a skvělý český klavírista Milan Sekera. Velmi nás těší, že naše vystoupení přijde podpořit delegace města
Litomyšle včele s panem místostarostou Kašparem, který zde měl také pracovní setkání. V publiku kromě
několika pracovníků ambasády, Českého centra a dalších institucí, převažovali japonští posluchači. Moc
se opět líbil náš blok české národní hudby, ovšem největší ohlas měly opět přídavky: japonská píseň Hana
wa saku a Dvořákovo Largo. O tom, že se nám vystoupení vydařilo, svědčí i děkovné obejmutí našeho
sbormistra panem Kašparem a jeho pochvalná slova a díky nám všem po koncertu. Ať žije hudba, ať žije
česká hudba, ať žije Japonsko!
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17. 11. MATSUMOTO
Ráno opouštíme olympijské centrum, nasedáme do autobusu, který nás převeze na nádraží. Čeká nás asi
tříhodinová cesta vlakem do města Matsumota. V rámci našeho japonského turné, je to důležité místo, protože
města Litomyšl a Matsumoto mají velmi přátelské vztahy, a co je pro nás ještě podstatnější, tyto vztahy jsou
založeny na lásce k hudbě, respektive k festivalu Smetanova Litomyšl. Přijetí je více než vřelé! Po ubytování
v hotelu a výtečném obědě je pro nás připravena prohlídka středověkého matsumotského hradu.
Je impozantní, oproti českým hradům je však kvůli zemětřesení ze dřeva. Po prohlídce děkujeme před hradem
zpěvem matsumotské písně Shinano no Kuni našim hostitelům a také našim průvodcům za krásný zážitek.
Večer je pro nás připravena bohatá večeře, pan sbormistr s panem místostarostou navštíví ještě kavárnu místní
malířky, které se velice líbí české ilustrace. Českými knihami a také jejími obrázky je kavárna, kde
se potkáváme, vyzdobena.
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18. 11. MATSUMOTO
Dnešní den je koncertní. Ráno přejíždíme vlakem ke koncertní hale (Harmony hall). Zkoušíme
KOSácký program a poté společně s dalšími dvěma vynikajícím sbory: Saito Kinen Young Choir a Hata (vítěz
celonárodní sborové soutěže) chystáme provedení dvou japonských písní: Hana wa saku a matsumotské
Shinano kuni. Na koncert se moc těšíme, protože sál krásný, akusticky velmi dobrý, zároveň však cítíme
zodpovědnost, protože naše hostitele a přátelé z Matsumota nechceme zklamat.
Vystoupení se však daří, cítíme pozitivní atmosféru, vidíme a hlavně slyšíme pozitivní ohlasy diváků.
Náš program běží jak po másle, pan sbormistr nás chválí, my máme samozřejmě radost. Po přestávce
se představí oba japonské sbory a také hráči na housle vedeni výukovou metodou matsumotského rodáka
Suzuki. Hrají skvěle, včetně malým pětiletých virtuózů.  Velice nás přirozeně potěšilo jejich provedení
Dvořákovy Humoresky. Velkou tečkou koncertu pak bylo společné provedení japonských písní, což se opět
stalo jedním z nejsilnějších momentů koncertu! O tom, že nadchlo i naše samostatné vystoupení svědčí velký
zájem Japonců o naše CD. Po koncertě odjíždíme na hotel, povečeříme a trávíme příjemný poklidný večer
po dalším vydařeném koncertu. Pan sbormistr podruhé večeří s představiteli města, zástupci Asociace přátel
Smetanovy Litomyšle a užívá si několikachodové večeře v tradičním japonském stylu –! Včera devět, dnes
večer dokonce dvanáct chodů… Doslova gastronomický zážitek! Že by nám v Japonsku konečně trochu
přibral? :-)
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19. 11. MATSUMOTO, KYOTO
Ráno balíme, protože nás čeká přesun do další destinace. Pan sbormistr a delegace města Litomyšle
absolvuje oficiální setkání se starostou města. Pan místostarosta Kašpar zde konstatuje, že přestože není
podepsána oficiální smlouva o partnerství, mezi oběma městy přátelské vztahy velmi dobře fungují. Jako
příklad uvádí vystoupení právě našeho sboru v Matsumotu. Pan Kašpar také dodává, že do Matsumota přivezl
to nejlepší, co Litomyšl může na hudebním poli nabídnout, což nás samozřejmě velmi těší! Moc se nám líbí
logo s usmívajícím se srdíčkem a heslo města: Žij hezky!
Cca v 11 hodin…, co cca? – přesně! v 10.50 (všichni přece víme, že vlaky v Japonsku jezdí na čas)
všichni opouštíme Matsumoto a odjíždíme vlakem směr Kyoto. Dva přestupy i v tak velké skupině zvládáme
bez problémů, poslední úsek přejíždíme shinkanzenem! Užíváme si zásadní odlišnosti od českých železnic:
vlaky tu jezdí včas, vysokou rychlostí (až 300 km/h), jsou čisté, dveře vagónu zastaví na přesně určených
místech, kde stojíte, průvodčí se při vstupu i odchodu do vagónu ukloní a usmívá!
A už sedíme v autobusu, který nás přemísťuje z kyotského nádraží do střední školy Kyoto Ryoyo High
school, kde nás čeká společný koncert se školním dechovým orchestrem a také setkání s panem primátorem.
I přes poměrně krátkou přípravu a únavu z cesty koncert zvládneme velmi dobře! Někteří japonští diváci
si s námi pobrukují i melodie českých písní, podupávají si, zkrátka si viditelně naše vystoupení užívají…
My si zase užíváme vystoupení skvělého orchestru, zvláště vstupní skladbu s pohybem jednotlivých sekcí,
která je věnována přímo nám při našem příchodu do sálu. Po koncertě se pan sbormistr setká s ředitelem školy
a panem dirigentem, aby domluvili podrobnosti našeho dalšího hudebního setkání, které se uskuteční 2. dubna
v rámci dalšího společného vystoupení, tentokrát ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Večeříme
a nocujeme v krásném hostelu v japonském stylu a těšíme se na další den!
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20. 11. KYOTO, OKAYAMA
Máme štěstí na počasí. Ráno se opět probouzíme do krásného dne, posnídáme (obvyklá japonská
snídaně: rýže, kousek ryby, polévka z mořských řas, zelenina) a těšíme se na výlet. Můžeme si dokonce vybrat
kam a tak se dělíme na dvě skupiny a vyrážíme. Jedni do Eigamury – místo, kde se natáčí japonské historické
filmy, druzí za krásami přírody, zahrad a také tak trochu za duchovnem do Arashiyamy. Jsme samozřejmě
zvědaví, jaké to asi bude mít ta druhá skupina. Ať tak či onak, s jistotou lze konstatovat, že obě skupiny byly
nadmíru spokojené - zažíváme Japonsko plnými doušky, ze všech stran a s nadšením! Odpoledne nás čeká
další cesta – přesun na naši „poslední štaci“ – město Okyama. Před odjezdem si stihneme prohlédnout moderní
kyotské nádraží, jednu z nejvýznamnějších staveb současné japonské architektury, co však trochu nestíháme
je přesun na nástupiště, kde staví shinkanzeny, a tak Ondra Kleiner, který má na bedrech přesuny, přenos
zavazadel, jízdenky, zažívá spolu s dalšími vedoucími horké chvilky, protože tady se opravdu jezdí na čas.
Naštěstí vše dobře dopadne a my uháníme!!! bleskovou rychlostí směr Okayama, kde nás čekají naši „staří
známí“ - vynikající dechový orchestr Okayama Gakugeikan Symphonic band. Přivítání na jejich škole
je velkolepé a velmi vřelé! Připadáme si skoro jako hvězdy. Na škole visí japonská a česká vlajka, vítají nás
rodiny s nápisy našich jmen a prvními dárečky. Ano, dnes a zítra nocujeme v rodinách. Těšíme se a trochu
bojíme zároveň. Jaké to bude, budou nám rozumět, budeme si rozumět? Zvládneme být v rodinách – někteří
sami…? Pokračování příště… 

127

21. 11. OKAYAMA
Dnešní den je z hlediska našeho turné významný, protože nás čeká velký a zároveň poslední koncert.
Dopoledne se scházíme v impozantní budově tzv. Symphony hall, kde se náš společný koncert se skvělým
okayamským orchestrem. Z úsměvů KOSáků se dá vytušit, že jsou v rodinách spokojeni. Se zaujetím
si vypravují své zážitky a zkušenosti. Ale už je tu zkouška. Dnes se připravujeme obzvláště zodpovědně,
je před námi závěrečný koncert turné! Nejprve zkoušíme sami, po té společně – tak jako jinde je finální
skladbou koncertu píseň Hana wa saku. Po zkoušce poobědváme a už se chystáme na odpolední koncert.
S napětím a zároveň s očekáváním, jak se naše vystoupení bude mladým posluchačům líbit, vstupujeme
do obrovského koncertního sálu, pohled do zaplněného auditoria s cca dvěma tisíci mladými posluchači
je ohromující. Zpočátku z publika vnímáme určitý mladický neklid, po druhé, třetí písni je však publikum
naše. Zpívá se nám krásně, akustika výborná, jsme propojeni jako nikdy předtím, vše šlape jako po másle,
včetně společné písně. Po koncertě rozdáváme kosácké placky, litomyšlské záložky a pohlednice a připadáme
si jako hvězdy, z publika trčí les natažených rukou, které mávají a chytají dárečky od nás. Vše je zakončeno
společnou fotografií účinkujících i s publikem. Vše doprovází úžasná atmosféra...! Kolik nás vlastně
na té fotografii asi tak může být…? Po koncertě jsme zváni na recepci, kde si vzájemně děkujeme a přijímáme
pochvaly a děkujeme také zpěvem - písní Hana wa saku. Spolu s našimi - pro Japan tour vydanými CDéčky píseň darujeme čtyřem japonským rodinám, které i přesto, že byly postiženy nedávnými povodněmi, poskytli
své domovy členům našeho sboru… No a pak už jenom hodujeme a společně se fotíme.
Večer absolvujeme tzv. Ceremonial concert, my však tentokrát v roli posluchačů. Okayama Gakugeikan
Symphonic band totiž v celonárodní soutěži orchestrů získal zlatou medaili, a tak pro rodiče, příznivce a další
zájemce uspořádal velký slavnostní koncert. Myslím, že mnohým z nás v průběhu koncertu několikrát spadla
brada: skvělá hudba, dokonale sladěný pohyb členů orchestru, pestrá škála kostýmových a světelných proměn,
kulis a rekvizit… Úžasné! Ale pozor, neocitli jsme se na laciné show, vše co se na pódiu Symphony hall dělo,
stálo na vynikající hudební interpretaci a dokonalé souhře! Zvolání BRAVO bylo jednoznačně na místě!!!
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22. 11. NAOSHIMA
Ráno opouštíme Okayamu, rodiny, naše přátelé, „staré známé“ i nové kamarády. Loučení na nádraží
je opravdu dojemné, ukápne i slzička… Okayama nás přivítala, pečovala o nás a loučí se s námi opravdu
krásně! Ale čas je neúprosný a shinkanzen nečeká, dáváme poslední sbohem a už frčíme směr Naoshima.
Po cestě vlakem nás čeká velmi zajímavé místo - poslední výlet v Japonsku: plavba na ostrov Naoshima ostrov umění. Nacházejí se na něm umělecké objekty předních japonských umělců, muzea, obchůdky
s uměním a další zajímavosti… Vše je navíc zasazeno do krásné přírody, již samotná plavba trajektem kolem
několika ostrovů skýtá podivuhodné scenérie. Po návratu na nádraží nakupujeme poslední dárečky, nasedáme
na vlak a pozdě večer dorazíme do Tokya, kde znovu a zároveň naposled nocujeme v ubytovnách
olympijského centra. Zítra odlétáme domů…!
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23.11. TOKYO (Yoyogi, Narita), ZURICH, PRAHA, LITOMYŠL
Brzy ráno balíme a opouštíme olympijské centrum. Po cestě autobusem nám dochází, že naše japonská
mise opravdu končí… Na letišti se písní loučíme s úžasným panem Ando, skvělou tlumočnicí Veronikou,
zamávat nám přichází také dirigent tokyjského orchestru pan Reiji Inda, který nám na rozloučenou daruje
záznam našeho koncertu z Tokya. Emotivní loučení ukončí nutná příprava na let.
Cesta je dlouhá, ale proběhne bez jakýchkoliv problémů. Dokonce se nám podaří ji zpříjemnit jedné
pasažérce, které na přání její dcery (letušky) zazpíváme k narozeninám. Do Litomyšle dorazíme až pozdě
večer před 23. hodinou, unaveni, ale spokojeni.
Země vycházejícího slunce nás ohromila! A dle slov pana tiskového mluvčího města Litomyšle pana
Vojáčka jsme Zemi vycházejícího slunce oslnili také my… Jsme šťastni, že sympatie byly vzájemné!!! 
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Příloha č. 5 – Dokumentace dalších akcí a činností sboru KOS
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Příloha č. 6 – Mimoškolní aktivity
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Příloha č. 7 – Plán akcí a exkurzí školy
TŘÍDA

AKCE

S1.A, B, C, D

Vědecké centrum Vida Brno

S 2.B
S2.D
S2.D
S2.D
S2.A
S2.A, B, C

Národní technické muzeum Praha
Údolím Skuhrovského potoka
Památník národního písemnictví
Pevnost poznání Olomouc
Fotbal golf
Žulová stezka Skuteč

S2.B
S2.A, C
S2.A, B, C, D
S2.A, B, C
S2.D, S3.C
(HMS)
S3.A, B - TVV
S3.A, B

Semanínské stezky, Max Švabinský
Transfer žab
Literárně historická Litomyšl
Česká národní banka - Brno
Osvětim, Krakov

S3,4.A,B,C - SVV

S3,4.A,B VVV
S3.A, B
S3.A, B (HVS)
S3.A, B (TVV)
S3.C (TVS)
S3.C
S3.C
zájemci
S4.A (PMP)
S4.B (PMP)
S 4.A,B (VV)
S 4.A - TVV
S4.C (TVS)
S4.C - HMS
S4.A, B
S4. C (LYC)
V,W1.A
V, W1.A
V, W1.B
V, W1.A, B
V,W2.A
V,W2.A,B
V,W3.A

TERMÍN
(měsíc)

PŘEDMĚT
Pedagogický dozor

POZNÁMKY

10.4.- testy
MZ
23.10.
září
duben/květen
duben/květen

přírodní vědy
Bo, Šk, Fa + 3 VOŠ
VV – Ki + VOŠ
Bio - Pl
ČJ - Vv
Bo
TEV - Pe
MPZ, BIO
Pl, Bo,
MPZ - Bo, Ki
Pl + VOŠ
ČJL, SVV – Vv, Vj, Ub
EKN – Fr, Kš + 2 VOŠ
Ha, Vj

splněno

splněno
splněno
splněno
splněno
splněno

Pe
Ke, Ml + VOŠ
SVV – Ha, Vj
VV - Kb

splněno
splněno
splněno
splněno

ABS - podzim
březen/duben
Září 2018
10.4. MZ testy

splněno
splněno
splněno
odchod na MD
splněno
splněno

Přírodní golf
1 exkurze – např. Bystré
Muzeum policie Příbram
PedF MU Brno, Dům umění

PZ - dopol
PZ (15.4.)

Muzeum K. Čapka, Strž
Centrum B. Martinů Polička
Areál vodních sportů, Košíř
exkurze, nikoliv aktivní sport
1 exkurze – DDŠ Chrudim
Nové Mlýny
ND Brno
1 exkurze – DD Kostelec, Bystré, …
2 exkurze – Bystré apod.
Restaurátorská dílna v Litomyšli
Fotbal golf
Golfové hřiště - Osík
Muzeum K. Zemana, Praha
Transfuzní oddělení Nemocnice
1 exkurze – např. DD Kostelec
Janské Lázně

11.4. MZ testy
září

ČJ – Ub, Kd
Ml
TVV - Sq

splněno
splněno
splněno

Září 2018
ABS - SPZ
prosinec
Září 2018
Říjen 2018
Podzim 2018
15.4. dopol

splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno

např. Waldorfská třída MŠ
Alternativní MŠ – Žďár n. S.
Zemské muzeum Brno
MŠ, ZŠ a DD Ivančice u Brna
Trampolínový park HK
(vždy 1 skupina)
DD Chrudim

MZ, PZ

PED - Ja
BIO - Bo
Ml
PEP – Pa + 1VOŠ
PEP – Št + 1 VOŠ
VV - Kb
Pe
Kš
HMS - Vj
BEH - Jk
PED – Ja + 1 VOŠ
ODP, TEV, Spec. ped.
Kš
SEP, PPS, PVČ, PŘP,
SPG, SOP – Ja, Šm, Št
MKV - Fr
SUR, SOP - Kc
Jk
SOP, ETP, SUR - Sš

splněno

duben/květen
listopad

PZ
PZ dopoledne
PZ
březen

MZ testy
PZ 4/ 2019
PZ 4/2019
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splněno
splněno
splněno
splněno

Příloha č. 8 – Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k infromacím
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