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OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
O ČINNOSTI ŠKOLY

1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

Škola:
Adresa:
E-mail:
www stránky:

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola,
Litomyšl, Komenského nám. 22
Litomyšl, Komenského nám. 22, PSČ 570 12
vospspgs@vospspgs.cz
www.vospspgs.cz

Zřizovatel:

Pardubický kraj

Právní forma:

příspěvková organizace

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/02

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
Mgr. Olga Kusá
RNDr. Hana Lišková
Mgr. Vlasta Hřebcová

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

62
4
8
33

Počet žáků školy podle zahajovacího výkazu školního roku 2016 - 2017
Počet žáků střední školy
Počet studentů vyšší odborné školy - denní
- SPZ
CELKEM:

376
384
183
943
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RADY 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
2005/2006 na Vyšší odborné škole pedagogické a Střední pedagogické škole, Litomyšl,
Komenského nám. 22 ustanoveny rady školy v níže uvedeném složení:
Rada VOŠP:

Rada SPgŠ:

Mgr. Lubomír Bäuchel

Ing. Karel Kalousek

MgA. Matěj Karel Šefrna

Hana Dostálová

V,W3.B Denisa Diblíková

Mgr. Milan Motl

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:
W3.B Petra Osecká
S3.B Karin Slezáková
W3.A Stanislav Pár

NADAČNÍ FOND VOŠP A SPGŠ LITOMYŠL
Správní rada a zástupci tříd Nadačního fondu VOŠP a SPgŠ se sešli před třídními
schůzkami v listopadu 2015 a v dubnu 2016. 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
MUDr. Renata Rothscheinová
Hana Dostálová
Mgr. Luboš Bäuchel
Zuzana Slívová
Denisa Diblíková V,W1.B
Revizor: Hana Černohousová
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
VOŠP a SPgŠ v Litomyšli má ve vzdělávání pedagogů 112 let (od roku 1905) trvající
tradici. 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, Svátek s Emilem,
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 je 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“, nyní se realizuje modulovou formou výuky. 1. července 2013 získal program od MŠMT
ČR schválení, tj. akreditaci změn a prodloužení období pro výuku tohoto vzdělávacího
programu do roku 2019.
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“ .
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
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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.
V září 1999 byl škole na základě spolupráce se školskými institucemi v Essenu
v Německu a Doetinchemu v Nizozemí schválen v Bruselu společný mezinárodní projekt
71 575-CP-1-1999-DE-Comenius 3.1 s názvem „Budoucnost učení v moderní společnosti
v Evropě“. Výsledkem je didaktický videofilm „Učení pro změněný život a práci v tomto
století“. Byl distribuován v zemích EU i v ČR. Od roku 2002 do roku 2004 se realizovala
2. fáze tohoto projektu s názvem „Mediální výchova a vzdělávání“. Její součástí bylo vytvoření
webových stránek školy ve třech jazycích a společný EUROPORTÁL.
Od roku 2005 spolupracuje škola se střední a vyšší školou pedagogického zaměření
ve Wandlitz v SRN. Cílem spolupráce je výměnný pobyt studentů a získávání poznatků
o německém systému vzdělávání. Seznamují se se studijními programy, organizací praxe,
cvičnými zařízeními, poznávají život na DM i v rodinách.
V lednu 2006 se škola přihlásila do projektu spolupráce škol v rámci programu
SOCRATES/Comenius - Aktivita 1. V únoru nám byl tento projekt s názvem „Z jejich
minulosti vychází naše budoucnost“ schválen pod č. CA1-06-164 s datem zahájení k 1. 8. 2006.
Kromě naší školy byly do projektu zahrnuty tři partnerské školy ze Španělska, Francie a Polska.
Cílem tohoto projektu je nejen rozvíjení komunikativních dovedností v anglickém jazyce, ale
hlavně vzájemné poznávání historie, kultury a současného života zúčastněných zemí jako jeden
z prostředků multikulturní výchovy a prevence rasismu a xenofobie.
Škola zastoupená ředitelem školy Stanislavem Leníčkem podala žádost o grant Erasmus+
„Mobility osob v odborném vzdělávání“ (Dům zahraniční spolupráce). Grant byl schválený
a dvakrát 10 studentek VOŠ realizovalo třítýdenní odbornou praxi v Portsmouth a také
v Anglii.
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
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). KOS koncertoval také v Německu, Nizozemí, Belgii,
Itálii, Polsku a na Slovensku. V roce 2008 absolvoval koncertní turné do Calgary v Kanadě
a v roce 2016 po třech státech USA. Na jaře 2011 získal stříbrné pásmo na mezinárodním
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festivalu v Montreaux ve Švýcarsku (20 sborů z 12 zemí). V roce 2013 získal 1. místo v Praze
na Mezinárodním festivalu mládežnických sborů a podruhé vystupoval na festivalu Smetanova
Litomyšl. V roce 2015 získal pěvecký sbor na Mezinárodní sborové soutěži a festivalu
v Budapešti zlaté pásmo (50 sborů z 16 zemí). V červnu 2015 vystupoval KOS opět pod
vedením sbormistra Milana Motla třikrát na Festivalu Smetanova Litomyšl. Pět představení
bylo na zámku v Nových Hradech (J. P. Rameau - barokní opera Pygmalion), také
v Piaristickém chrámu v Litomyšli (G. B. Pergolessi – Stabat Mater) a jedno v nádvoří Zámku
Litomyšl.
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. 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.
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
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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.
Půdové 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.

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 2005-2006 zpracovány materiály pro
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akreditaci oboru Pedagogika specifických činností ve volném čase (Stanislav Leníček, Olga
Kusá a tým pedagogů). Od září 2013 se realizuje 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
nebo speciálních mateřských školách, pedagog volného času, 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.), 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.

10

75 – 31 – M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Povinné učební předměty
Předmět
zkratka
Jazykové vzdělávání
Český jazyk a komunikace
CJK
Cizí jazyk
CZJ (AJN, NEJ)
Společenskovědní vzdělávání
Dějepis
DEJ
Občanská nauka
OBN
Přírodovědné vzdělávání
Chemie
CHE
Fyzika
FYZ
Matematické vzdělávání
Matematika
MAT
Estetické vzdělávání
Česká a světová literatura
LIT
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
TEV
Biologie, ekologie a hygiena
BEH
Vzdělávání v IKT
Informační a komunikační
IKT
technologie
Ekonomické vzdělávání
Ekonomie
EKN
Zeměpis
ZEM
Pedagogicko-psychologické vzdělávání
Pedagogika
PED
Psychologie
PSY
Pedagogická praxe
PEP
Didaktika pedagogických činností
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
Metodika jazykové výchovy
Metodika matematických představ
Metodika poznání
Rozvoj praktických dovedností

I.r.

II.r.

III.r.

IV.r.

Celkem

2
3

2
4

2
4

1
4

7
15

2
2

1
1

1

-

3
4

2
2

-

-

-

2
2

2

2

2

2

8

1

1

1

2

5

3
2

2
1

2
1

2
2

9
6

-

2

2

-

4

2

2
-

-

-

2
2

1
2
-

2
2
-

2
1
3

2
2
4

7
7
7

HVM
HHN
TDR
VVM
RPO

2
1
2
2
-

2
1
2
2
1

2
1
2
1

2
1
2
-

8
4
4
8
2

MCJ
MJV
MMP
MPZ
RPD

-

1
1
2

1
1
-

-

1
1
1
1
2
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Odborné profilové vzdělávání*
Volitelné předměty I.
Hudební výchova volitelná
Tělesná výchova volitelná
Výtvarná výchova volitelná
Dramatická výchova volitelná
Volitelné předměty II.
Pěvecké praktikum
Moderní formy tělesné výchovy
Výtvarné práce v materiálu
Praktikum loutkového divadla
Volitelné předměty maturitní III.
Společenské vědy volitelné
Matematika volitelná

HVV 1)
TVV 2)
VVV 3)
DVV 4)

-

-

2
2
2
2

2
2
2
2

4
4
4
4

PIP 1)
MFT 2)
VPM 3)
PLD 4)

-

-

-

2
2
2
2

2
2
2
2

SVV
MAV

-

-

2
2

2
2

4
4

33

34

33

32

132

Celkový počet hodin 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.
• Ředitel školy má právo úpravy hodinové dotace (např. z organizačních důvodů) tak, aby celková
hodinová dotace předmětu zůstala zachována.
• V prvním a druhém ročníku je hodnocení žáka ze souvislé pedagogické praxe součástí hodnocení
z předmětu Pedagogika.
ROZVRŽENÍ TÝDNU VE ŠKOLNÍM ROCE
Činnost
1. ročník
32
2
1
1
1
3
40

Počet týdnů v ročníku
2. ročník
3. ročník
32
32
2
3
1
1
1
1
1
1
3
2
40
40

4. ročník
28
3
0
3
1
2
37

Vyučování dle rozpisu učiva
Souvislá pedagogická praxe
Sportovní kurzy s metodikou
Maturitní zkouška
Exkurze, soustředění, výlety
Ředitelská volna
Časová rezerva
Celkem
Poznámka:
1. Ve třetím ročníku je jeden týden praxe*) realizován formou prázdninové praxe, a to před
nástupem do 4. ročníku.
2. Sportovní kurzy jsou zařazeny zpravidla takto:
1. ročník – plavecký kurz
2. ročník – lyžařský kurz
3. ročník – sportovně turistický kurz
Plavecký kurz bude realizován formou výuky v průběhu I. pololetí školního roku ve dvouhodinové
dotaci (tedy 4 hod. týdně TV v I. pololetí, z toho 2 hod. týdně plavání a 2 hod. týdně TV v II. pololetí).
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78 – 42 – M/03 Pedagogické lyceum
Povinné učební předměty
Předmět
Jazykové vzdělávání
Český jazyk a komunikace
Cizí jazyk I
Cizí jazyk II

zkratka

I.r.

II.r.

III.r. IV.r. Celkem

CJK
ANJ, NEJ
ANV, NEV,
RUJ

2
3
2

2
3
2

2
3
2

3
3
2

9
12
8

-

-

2

2

4

2
2

1
2

2
1

1
-

6
5

2
2
2

1
2
1

1

-

3
4
4

3

3

3

2

11

1
2
2
-

1
2

2
-

2
-

6
2
2
2

2
-

2
-

2
-

2
2

8
2

2

1

2

-

5

2

2

2
-

-

2
4

1
0

2
2

2
2

2
2

7
6

-

4

4

4

12

-

-

2

2

4

ANK, NEK
Cizí jazyk - konverzace
Společenskovědní vzdělávání
Dějepis
DEJ
Občanská nauka
OBN
Přírodovědné vzdělávání
Chemie
CHE
Fyzika
FYZ
Biologie
BIO
Matematické vzdělávání
Matematika
MAT
Estetické vzdělávání
Literatura a kultura
LIK
Hudební výchova
HUV
Výtvarné umění a činnosti
VUC
Dramatická výchova
DRV
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
TEV
Biologie a hygiena
BIH
Vzdělávání v IKT
Informační a komunikační
IKT
technologie
Ekonomické vzdělávání
Ekonomie
EKN
Zeměpis
ZEM
Pedagogicko-psychologické vzdělávání
Pedagogika
PED
Psychologie
PSY

Odborné profilové vzdělávání
Volitelné předměty I. (žák volí jednu specializaci)
HVS
Hudební výchova - specializace
HMS
Humanitní studia
TVS
Tělesná výchova a sport
VVS
Výtvarná výchova - specializace
Volitelné předměty maturitní II.
Společenské vědy volitelné
SVV
Matematika volitelná
MAV
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Celkový počet hodin pro 1 žáka

32

33

34

29

128

Poznámky
• Volitelné předměty I. připravují žáky na profilovou část maturitní zkoušky, volitelné
předměty maturitní II. plní obdobnou funkci pro státní část maturitní zkoušky.
• Ředitel školy má právo úpravy hodinové dotace (např. z organizačních důvodů) tak,
aby celková hodinová dotace předmětu zůstala zachována.
• Ve třetím a čtvrtém ročníku je hodnocení žáka ze souvislé pedagogické praxe součástí
hodnocení z předmětu Pedagogika.

ROZVRŽENÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE
Činnost
Vyučování dle rozpisu učiva
Souvislá pedagogická praxe
Sportovní kurzy s metodikou
Maturitní zkouška
Exkurze, soustředění, výlety
Ředitelská volna
Časová rezerva
Celkem

1. ročník
34
0
1
1
1
3
40

Počet týdnů v ročníku
2. ročník 3. ročník
34
32
0
3*)
1
0
1
1
1
1
3
3
40
40

4. ročník
28
1
0
3
1
1
2
37

Poznámka:
1. Ve čtvrtém ročníku je jeden týden praxe*) realizován formou prázdninové praxe,
a to před nástupem do 4. ročníku.
2. Sportovní kurzy jsou zařazeny zpravidla takto:
1. ročník – sportovně turistický kurz
1. ročník – plavecký kurz (jen u zvolené specializace TV)
2. ročník – lyžařský kurz
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Schéma struktury vzdělávacího programu
Pedagogika specifických činností ve volném čase
SPOLEČNÝ
POVINNÝ
ZÁKLAD

ZAMĚŘENÍ

ZAMĚŘENÍ
SPECIÁLNÍ
PEDAGOGIKA

Dramatická
výchova

ZAMĚŘENÍ
PŘEDŠKOLNÍ
PEDAGOGIKA

Hudební
výchova

ZAMĚŘENÍ
PEDAGOGIKA
VOLNÉHO
ČASU

Tělesná
výchova

15

Výtvarná
výchova

MATICE MODULŮ
Pro zaměření: Pedagogika volného času (denní studium)
Počet týdenních vyučovacích hodin v období

Název modulu
Filozofie a etika
Sociologie výchovy
Zdravotní nauky
Multikulturní výchova
Pedagogika a psychologie *
Cizí jazyk
*
Základy práva
Základy škol. managementu
Výpočetní technika 1
Dramatická výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Výtvarná výchova
Výchova dětského čtenáře
Seminář odborné praxe
Seminář absol. prací
Sportovní kurzy
Výpočetní technika 2
Pedagogi- Pedagogika volného času *
cké disci- Metodika dram. výchovy
plíny
Metodika hud. výchovy
s volitelno
Metodika těl. výchovy
u
výchovou Metodika výtv. výchovy
Metod. prac.tech. činností
Metod. matem. představ
Metod. poznav. činností.
Aplikovaná spec. pedagog.
Odborná praxe 1
Odborná praxe 2
Volitelné moduly
Dramatická tvořivost
Dramatické hry
Rétorika a hlas.výchova
Loutkové divadlo
Dějiny hudby a hud. forem
Hudební výchova a harm.
Pěvecké a instrum. praxe
Hra na hudební nástroj
Teorie těl. kultury
Zdrav. a těl. propedeutika
Sportovní hry
Moderní formy gymn.
Sporty vyžadující zvl. klim., prost.
nebo mat. podmínky
Dějiny umění
Malba
Kresba a grafika
Výtvarné práce v mat.
Modelování a výt. konst.
Celkový počet týd. hod.

Kód
Z-FLE-123/01
Z-SCV-123/01
Z-ZDN-123/01
Z-MKV-123/01
Z-PPS-123/03
Z-CZJ-123/01
Z-ZPR-123/01
Z-ZŠM-123/01
Z-VPT-123/01
Z-DRV-123/01
Z-HUV-123/01
Z-TEV-123/01
Z-VYV-123/01
Z-VDČ-123/01
Z-SEP-123/01
Z-SAP-123/01
Z-SPK-123/03
P-VPT-003/01
P-PVČ-103/01
P-MDV-003/01
P-MHV-003/01
P-MTV-003/01
P-MVV-003/01
P-MPR-003/01
P-MMP-003/01
P-MPZ-003/01
P-ASP-003/01
P-ODP-003/01
P-ODP-003/01
O-DRT-003/01
O-DRH-003/01
O-RHV-003/01
O-LOD-003/01
O-DHF-003/01
O-HAH-003/01
O-PIP-003/01
O-HHN-023/01
O-TTK-003/01
O-ZTP-003/01
O-SPH-003/01
O-MFG-003/01
O-SVP-003/01

1
2
3
4
2 ZK
2Z
2 KZ
2Z
3 ZK 4 Z
3 ZK
2Z
2 KZ 2 ZK 2 Z

2Z
2
2
2
2
3 KZ

2Z
2Z
2Z
2Z

2
2
2
2

5

6

3Z
3 ZK
2 ZK
2Z

2Z
2Z
2Z
2Z

2Z

2

2

1
1Z
3 týdny v průběhu studia
2 ZK
2 ZK
2 KZ
2 KZ
2 KZ
2 KZ
2 KZ
2 KZ
2 KZ
2Z
3
3Z
4
2
2Z 5
2
2 KZ
2Z
2Z

4Z
5Z
2 ZK

2 ZK
2 KZ
2

2
2Z
2 KZ
1 ZK
1Z

2Z
2

2Z
2

O-DEU-003/01
O-MAL-003/01
O-KRG-003/01
O-VPM-003/01
O-MVK-003/01

2 KZ
3 KZ

2 KZ
2Z
30

30

30

28

3Z
27

Poznámka: * jsou označeny předměty (moduly), které jsou součástí absolutoria
16

2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
6
8
14
4
4
2
2
2
2
4
4
1
1
2
4
4

2 ZK

30

Celkově
2
2
2
2
10
14
2
2
2
8
8
8
8
3
2
2

2
3
2
2
3
175

3.

RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY
Pedagogičtí pracovníci

Po.
čís. Příjmení, jméno, titul

Funkce

1. Leníček Stanislav,Mgr.
2. Kusá Olga,Mgr.
3. Lišková Hana, RNDr.
4. Hřebcová Vlasta, Mgr.
5. Benešová Aneta, Mgr.
6. Běťáková Alena, Mgr.
7. Bobková Markéta,Mgr.
8. Brklová Anna RNDr.
9. Doležalová Eva, Mgr.
10. Dvořáková Věra, Mgr.
11. Dušková Kristýna, MgA.
12. Flídrová Monika, Mgr.
13. Fruniová Zuzana, PhDr.
14. Fryaufová Marie, Mgr.
15. Gloserová Miluše,Mgr.
16. Hadáčková Drahomíra,Mgr
17. Jašková Jarmila, Mgr.
18. Junková Petra, Mgr.
19. Kicukisová Romana, Mgr.
20. Kladivová Lenka, Mgr.
21. Klofandová Jitka, Mgr.
22. Kleiner Ondřej
23. Kučerová Šárka, Mgr.
24. Kutal Daniel, DiS.
25. Kraj Štěpán, Mgr.
26. Krátká Eva,Mgr.
27. Krčmářová Daniela, Bc.
28. Kroulíková Dagmar, Mgr.
29. Kotlárová Michaela, Mgr.
30. Lněničková Zuzana
31. Macková Jana, PaedDr.
32. Motl Milan, Mgr.
33. Müller Richard, Mgr.
34. Nováková Pavlína,Mgr.
35. Novotná Iva, Mgr.
36. Pajurková Zlatuše, Mgr.
37. Pečinka Miloslav,Mgr.
38. Poláková Jana, Mgr.
39. Radiven Angela, Mgr.
40. Renčín Aleš, Mgr.
41. Saqua Pavel, Mgr.
42. Skočílová Jaromíra, Mgr.
43. Sodomková Soňa, PhDr.
44. Sopoušek Rostislav, Mgr.
45. Soukupová Tamara , Mgr.
46. Stříteská Renata, Mgr.
47. Světlíková Markéta, Mgr.
48. Šimková Dagmar, Mgr.
49. Šímová Eva, Mgr.

ředitel školy Učitelství II.cyklu
zást.ředitele Učitelství II.cyklu
zást.ředitele Učitelství všeob.vzděl.předmětů
zást.ředitele Učitelství II.cyklu
učitel
UP Olomouc, Filologie-A., Č
učitel
Učitelství pro střední školy
učitel
UP Olomouc
učitel
Učitelství II. cyklu
učitel
Učitelství II.cyklu
učitel
Učitelství II.cyklu
učitel
DAMU Praha
učitel
Učitelství pro střední školy
učitel
Masarykova Univerzita Brno
učitel
Učitelství I. cyklu
učitel
Učitelství pro střední školy
učitel
Učitelství pro SŠ
učitel
Učitelství II.cyklu
učitel
Učitelství pro střední školy
učitel
Učitelství pro mlád.vyž.zvl.péči
učitel
Učitelství všeob.vzděl.předmětů
učitel
Učitelství všeob.vzděl.předmětů
učitel
Univerzita HK-Učitelství pro SŠ
učitel
Učitelství pro střední školy
učitel
VOŠ – elektro
učitel
Učitelství pro střední školy
učitel
Masarykova Univerzita Brno
učitel
UP Olomouc
učitel
Vychovatelství – VŠ studium
učitel
Učitelství II.cyklu
učitel
Učitelství všeob.vzděl.předmětů
učitel
Učitelství všeob.vzděl.předmětů
učitel
Učitelství. II. stupeň ZŠ
učitel
Učitelství všeob.vzděl.předmětů
učitel
Učitelství II.stupeň ZŠ
učitel
Učitelství 5.-12.ročník
učitel
Učitelství II. cyklu
učitel
Učitelství všeob. vzděl předmětů
učitel
Učitelství II.cyklu
učitel
ETF UK Praha
učitel
Univerzita HK-Učit.pro ZŠ
učitel
Učitelství všeob. vzděl. předmětů
učitel
Učitelství pro střední školy
učitel
Učitelství všeob. vzděl. předmětů
učitel
Učitelství pro mlád. vyž. zvl.péči
učitel
VŠ Leningrad
učitel
Učitelství pro střední školy
učitel
AMU Praha
učitel
Psychologie, doplň. stud. učit.
učitel
Učitelství II.cyklu

Kvalifikace
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Aprobace

Délka ped.
praxe(roků)
TV
41
TV, ČJ
43
M, Ch
32
HV, PED
22
AJ
6
AJ,HV
10
BIO,CHE
9
BIO,CHE
49
CJ, D
15
On, VV
22
DV
10
M, AJ
11
Filosofie, Etika, ON
27
AJ,
34
VV
11
Děj.,zákl.spol.věd
2
PED, PSY
30
Bi,, TV
18
spec. ETP, LOG,PSP
36
Čj, NJ
17
RJ,VV, historie
28
VT, Hv
11
AJ, HV
15
VT
15
TV, Zákl. spol.věd
14
ANJ, PED
13
PED, HV
6
PEP
43
VV
25
M, BV
27
ČJ, ON, Nj
31
D, Hv
14
HV, PED VČ,
25
Spec.pedagog.
11
ČJ, OBN
19
PED, ČJ
40
TV, Bi
31
Bi, Zem.
15
AJ,
14
TV, AJ
11
TV, PED
24
M, Zem.
10
PSY, RJ
30
Spec. LOG,ETP,PSP
36
RJ
20
F,Ch
7
Dramatická výchova
40
PSY
20
ČJ, AJ
9

50. Šefrna Matěj Karel, MgA.
51. Škopová Valerie,Mgr.
52. Štěpánová Iva, Mgr.
53. Švecová Jana, Mgr.
54. Urbánková Dana, Mgr.
55. Urbánková Dana, Mgr.
56. Vágnerová Milada,Mgr.
57. Vargová Markéta,Mgr.
58. Vávra Jan, Mgr.
59. Večeřová Šárka
60. Vencálková Kateřina,Mgr.
61. Vejrosta Vladimír, Mgr.
62. Pešinová Radomíra, DiS.
63. Fafílková Ivana
64. Leksová Kateřina, DiS.
65. Pečinková Zuzana
66. Sedláčková Dagmar
67. Skalníková Monika
68. Šraitrová Kateřina, DiS.
69. Vopařilová Milada

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

DAMU Praha
Učitelství pro střední školy
Učitelství II. cyklu
Učitelství pro střední školy
Učitelství všeob. vzděl. předmětů
Učitelství všeob. vzděl. předmětů
Učitelství pro ZŠ
Učitelství všeob.vzděl.předmětů
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední školy
Masarykova univerzita Brno
Učitelství pro střední školy
Vychovatelství
Vychovatelství
Vychovatelství
Vychovatelství
Vychovatelství
Vychovatelství
Vychovatelství
Vychovatelství

loutkoherectví
AJ, VV
PED, PSY
ČJ, HV
ČJ, HV
M, VT
M
ČJ, NJ
ČJ, D
VV, Zákl. spol. věd
PSY
D, Základy spol. věd

26
14
36
19
41
16
15
16
6
4
7
6
27
30
1
35
34
18
16
36

Aprobace
Spec.ped.
AJ
spec. LOG,ETP,PSP
Spec.pedagog.andrag
TV
PEP
AJ
PŘV

Délka ped.
3
30
37
2
1
29
4
25

Externí pracovníci
Po.
čís. Příjmení, jméno, titul
Funkce
1. Jandová Lenka
exter.učitel
2. Kolářová Ivana, Mgr.
exter.učitel
3. Límová Magda, Mgr.
exter.učitel
4. Majerová Hana
exter.učitel
5. Pekník Filip,DiS.
exter.učitel
6. Pešinová Radomíra,DiS. exter.učitel
7. Slezák Tomáš, Mgr.
exter.učitel
8. Volštátová Vítězslava,Mgr.exter.učitel

Kvalifikace
UP Olomouc,spec.pedag.
Učitelství pro mlád. vyž. zvl.péči
Učitelství pro mlád. vyž. zvl.péči
UP Olomouc spec.pedag.
Masarykova univerzita Brno
VOŠP a SPgŠ Litomyšl
Ostravská univerzita
UK Praha

Provozní pracovníci
Po. Příjmení, jméno, titul

Funkce

Kvalifikace

1. Vetešníková Jaroslava
2. Bednářová Petra
3. Hrubanová Monika
4. Kmínková Hana
5. Polášková Marie
6. Racková Libuše
7. Šafránková Jitka
8. Vetešník Josef
9. Záleská Marie
10. Jašková Eva
11. Majtnerová Hana
12. Soukupová Marie
13. Gazsóová Janina
14. Jiskrová Marie
15. Škeříková Stefanie
16. Boštíková Iveta
17. Čermáková Hana
18. Dvořák Jaroslav

ved.ek. úsek
sekretářka
ref.stud.odd
knihovnice
mzd.účetní
účetní
knihovnice
školník
účetní+ukl.
uklízečka
uklízečka
uklízečka
vrátná
vrátná
vrátná
uklízečka
uklízečka
domovník

ÚSO
ÚSO
USO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
Výuční list
ÚSO
Výuční list
ÚSO
Výuční list
Výuční list
Výuční list
Základní vzdělání
Výuční list
Výuční list
Výuční list
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Délka praxe
39
29
24
41
20
35
45
40
18
39
17
25
40
51
41
26
27
32

19. Jůzová Marcela
20. Klejchová Irena
21. Kopecká Jana
22. Hotová Marie
23. Borovcová Terezie
24. Dubišarová Václava
25. Hyžová Dana
26. Karlíková Stanislava
27. Kracíková Lenka
28. Nováková Věra
29. Pecháčková Lenka
30. Radimecká Jana
31. Šimková Jitka
32. Švábová Vlasta
33. Vanžurová Jana
34. Šimková Jaroslava
35. Vodehnalová Jaroslava
36. Vomáčková Marie

uklízečka SO
uklízečka Výuční list
vrátná
Výuční list
ved.jídelny SO
kuchařka
Výuční list
kuchařka
Výuční list
kuchařka
Výuční list
kuchařka
Výuční list
kuchařka
Výuční list
kuchařka
Výuční list
kuch.+ukliz ÚSO
kuchařka
Výuční list
kuchařka
Výuční list
kuchařka
Výuční list
kuchařka
Výuční list
výpomoc DM
výpomoc DM
výpomoc škola
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30
22
41
35
22
34
36
25
23
25
22
29
37
40
38

4.

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ, VOŠ
a) studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní čtyřleté studium
počet přihlášených žáků
228
počet přijatých žáků
90
b) studijní obor Pedagogické lyceum - denní čtyřleté studium
počet přihlášených žáků
95
počet přijatých žáků
30
c) studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
počet přihlášených žáků - denní vyšší odborné studium
179
počet přijatých studentů
135
d) studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
počet přihlášených žáků - dálkové vyšší odborné studium
94
počet přijatých studentů
74
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
S2.A
S2.B
S2.C
S3.A
S3.B
S3.C
S4.A
S4.B
S4.C

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

Zhodnocení
Snížená Průměrný
V
P 5 N známka Ch prospěch

Absence na žáka
celkem neomluveno

5
18
2
10
18
11
8
7
6
3
4
3

62,5
51,25
76,067
64,939
65,813
94,906
61,676
74,333
85,367
54,909
32,968
44,125

27
14
28
22
14
20
22
19
23
30
27
29

1
1
1
1
-

-

-

Celkem žáků: 374
Legenda V - prospěl s vyznamenáním: 95
P – prospěl
275
5 - neprospěl
4

1,846
1,419
1,858
1,596
1,574
1,666
1,814
1,944
2,017
2,048
1,917
2,107

Průměrný prospěch:1,733
Průměrná absence:
64,02

Výsledky maturitních zkoušek 2016/2017
Zhodnocení
Třída Počet
žáků V P 5 N
S4.A 33
4 29
S4.B
31
4 27
S4.C
30
6 24
1

20

1,531
-

Průměrný
prospěch
2,395
2,226
2,097

Celkem žáků: 94
Legenda: V - prospěl s vyznamenáním: 14
P - prospěl:
80
N - neprospěl:
1

6.

Průměrný prospěch: 2,24

PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ
VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
Stud.
Počet
skupiny
žáků
V1.A
19
W1.A
18
V1.B
26
W1.B
28
V2.A
13
W2.A
18
V2.B
27
W2.B
25
V2.C
19
W2.C
14
W3BX 17
V3.A
25
W3.A
23
V3.B
21
W3.B
14
V3.C
23
W3.C
11
D1.A
25
D1.B
23
D2.A
20
D2.B
20
D3.A
18
D3.B
17
D4.A
19
D4.B
23

Celkem žáků: 506

V
1
9
2
1
7
6
4
4
3
3
5
8
5
2
1
3
0
9
3
3
6
12
14
6
14

P
11
9
14
15
5
8
18
19
9
7
12
14
16
14
9
14
8
8
11
11
7
3
2
12
8

N
7
0
10
12
1
4
5
2
7
4
0
3
2
3
4
6
3
8
9
6
7
3
1
1
1

Průměrný prospěch:

U
zanechání
studia září 2017
2
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
0
0
0
0
0

Průměrný
prospěch
1,723
1,729
1,884
2,114
1,564
1,677
1,918
1,922
2,034
1,725
1,729
1,602
1,765
1,723
1,847
1,871
2,163
1,538
1,925
1,966
1,745
1,313
1,226
1,670
1,381

1,7502

Legenda: V - prospěl s vyznamenáním:
P - prospěl:
N - nehodnocen:
U - přerušili nebo ukončili studium k 1. 9. - 30. 9. 2017:

131
264
109
11

Poznámky:
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
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Výsledky absolutoria 2016/2017
Počet
žáků
V3.A
22
W3.A
22
V3.B
18
W3.B
13
V3.C
19
W3.C
8
W3BX
17
D4.A
17
D4.B
22
Třída

Zhodnocení Průměrný
V P 4 N prospěch
10 12
1,703
2 19
1
2,145
6 12
1,907
3 10
1,865
5 14
1,909
3
5
1,833
4 13
2,120
7 10
1,7
13 9
1,424

Celkem žáků: 158 (119 denní + 39 dálkové stud.)
Legenda: V - prospěl s vyznamenáním: 53
P - prospěl:
104
4 - neprospěl:
1

Průměrný prospěch: 1,845

Počet žáků školy podle zahajovacího výkazu školního roku 2017/2018
Počet žáků střední školy
Počet studentů vyšší odborné školy - DEN
- SPZ
CELKEM
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406
347
178
931

7.

PŘEHLED POČTU ZAJIŠŤOVANÝCH PRAXÍ VE ŠKOLNÍM ROCE
2016-2017

Ve školním roce 2015-2016 se pro studenty a žáky Vyšší odborné školy pedagogické
a Střední pedagogické školy Litomyšl zajišťovalo celkem 1450 praxí.
Třídy /
studijní
skupiny

Počet
žáků

Průběžná
Pedagogická /
odborná
praxe

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

65+31
--64+32
--30+60** 30 x 2 (2skupiny) *
65+33**
--100
--116
116 (12skupin) *
138
--60
--44
--38
--44
--176

Souvislá pedagogická / Bloková
odborná praxe
pedagogická /
odborná praxe

Prázdninová
pedagogická
praxe

Celkem

65 x 10**
--64 x 10**
--90 x 10
--65 x 15, 30 x 5
65
100 x 10
--116 x 10
116 x 10*
--138 x 15
60 x 5
--44 x 5
--38 x 10
--44 x 5
--716
319

***
***
90***
--(0-5dnů)***
70****
----------160

65
64
240
130
100
534
138
60
44
38
44
1457

* V každém období/pololetí se zajišťuje praxe na jiném typu zařízení, tj. pro každého žáka 2x.
** V oboru Pedagogické lyceum (S1.C, S2.C, S3.B,C, S4.C) je pouze souvislá praxe 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 2016/17), 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) Školní řády SŠ, VOŠ i DM obsahují oblast prevence sociálně patologických jevů
B) Plán primární protidrogové prevence pro školní rok 2016/2017

Plán primární protidrogové prevence pro školní rok 2016/2017 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 ped. 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

Počátek školního roku i tentokrát byl věnován adaptačnímu semináři, který se tradičně
realizuje pro první ročníky. Jeho hlavním cílem je vzájemné poznání žáků školy na principu
prožitkového sociálního učení, jež přispívá k utváření vzájemných pozitivních skupinových
vztahů a skupinového klimatu. Hodnocení žáků, ale i pedagogů a vychovatelů bylo velmi
pozitivní a zcela jasně ukázalo, jak důležité je pořádání adaptačních seminářů pro budoucí
pozitivní atmosféru mezi žáky, rovněž mezi žáky a pedagogy z hlediska vzájemné důvěry.
Ukázalo se, že v případě některých problémů žáku jsou více otevřeni a nemají obavy požádat
o pomoc pedagogy.
Třídní učitelé a vedoucí studijních skupin v průběhu celého školního roku 2016/2017
i nadále pokračovali v budování kladné atmosféry ve třídách i mimo ně, vedli žáky ke vzájemné
úctě, toleranci a ohleduplnosti.
Podstatným tématem ve školním roce 2016/2017 byl zdravý životní styl, zdravé
sebevědomí, komunikace. Neboť úcta k sobě samému a druhým se prolíná do sociálních vztahů
a působí jako prevence nežádoucích patologických jevů, včetně závislostí, šikany a poruch
příjmu potravy.

24

Téma „Zdravý životní styl a zdravé sebevědomí“ bylo náplní přednášek, diskuzí
se studenty a žáky, ale i individuálních rozhovorů s mnohými žáky naší školy. Cíleně se tomuto
tématu poskytl prostor v hodinách psychologie, pedagogické praxe, dramatické výchovy,
výtvarné výchovy, občanské nauky či pedagogiky.
Celoročně se této problematice věnovali žáci a studenti v rámci dramatické výchovy.
Prostřednictvím dramatických her, cvičení a projektů se žáci a studenti učili vzájemné úctě, byli
vedeni k toleranci, respektu a zároveň úctě k sobě samému, přiměřenému sebehodnocení.
Konkrétně byla problematika nežádoucích patologických jevů, včetně závislostí řešena při
rodičovských schůzkách. Rodičům byly poskytnuty informace o případném kontaktu
na instituce, které se touto problematikou zabývají a nabízejí potenciální pomoc.
Pozitivní ohlas měly besedy a přednášky na téma řešení náročných životních situací.
Studenti si mohli sami vyzkoušet například některé asertivní techniky. Tyto aktivity byly
zaměřené na rozvoj sebepoznání a specifickou prevenci zneužívání návykových látek. Stejně tak
na rozvoj pozitivní sociální komunikace a řešení problémů v reálném životě.
Pedagogové a vychovatelé v průběhu celého školního roku 2016/2017 vedli žáky
a studenty naší školy ke zdravému životnímu stylu, zdravému sebehodnocení a tím
i k přiměřenému sebevědomí. Což přispívalo k minimalizaci rizikového chování a výskytu
patologických jevů. Včetně poruch příjmu potravy.
Tradičním projektem, který měl velký ohlas a zároveň velkou účast ze strany žáků
a studentů byl „Týden empatie“ realizovaný na DM. Téma „Já žena“ bylo obsahem přednášek,
praktických cvičení a her. Vzhledem k charakteru školy se toto téma jeví jako žádoucí
i do budoucnosti. V průběhu celého roku byly realizovány různé volnočasové aktivity, které
napomáhaly ke kvalitnímu a plnohodnotnému využití volného času a zpětnovazebně posilovaly
dobré interpersonální vztahy.
Mnozí žáci a studenti se 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.
Dlouhodobým projektem je rovněž asistence na ZŠ Zámecká, probíhající v rámci
pedagogické praxe. Studenti docházeli zcela dobrovolně pomáhat dětem ale i pedagogům
do základní školy. A zároveň sami získali mnohé zkušenosti, které je obohatili.
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

Doktorandské studium
Dálkové studium při
zaměstnání – rozšíření
kvalifikace
kvalifikační studium
Další vzdělávání
pedagogických pracovníků
z ESF
Další vzdělávání
pedagogických pracovníků
z jiných zdrojů
Prázdninové (víkendové)
kurzy

Pravidelná nabídka
odborných školení během
školního roku

Samostatné studium
Lektorská činnost

Publikační činnost

Mgr. Milan Motl, PedF – Ostrava – dokončení v r. 2017
Mgr. Aleš Renčín – rozšíření kvalifikace – Anglický jazyk pro SŠ
Mgr. Daniela Krčmářová, akademie TABOR – obor: Léčebná
pedagogika a sociálně-umělecká terapie (4. ročník)
Mgr. Jaromíra Skočílková – Matematika pro život – střední školy,
NIDV Pce
Mgr. Renata Stříteská – Matematika pro život – střední školy,
NIDV Pce
Mgr. Vladimír Vejrosta – Žijeme spolu, výukou k toleranci
a kultuře dialogu (Charita ČR)
Mgr. Věra Dvořáková – Letní škola na pražské katedře VV, Praha
Mgr. Jitka Klofandová – Inovace ve výtvarné výchově III.,
asociace výtvarných pedagogů, Litomyšl
Mgr. Šárka Večeřová – Inovace ve výtvarné výchově III.,
asociace výtvarných pedagogů, Litomyšl
Mgr. Miluše Gloserová - Inovace ve výtvarné výchově III.,
asociace výtvarných pedagogů, Litomyšl
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
Školení pro pedagogické pracovníky organizované naší školou:
- Metodický seminář – Edulab (Školka hrou)
- Aktivní využívání nových web stránek (ucnet, zadávání
zkoušek VOŠ apod.)
Všichni pedagogičtí pracovníci – sledování odborné a metodické
literatury a dalších novinek v oboru
Ve funkci lektora při vzdělávacích akcích pro učitele pořádaných
především pedagogickými centry (NIDV, CCV, NÚV, JČMF, …)
působí: RNDr. H. Lišková, PhDr. S. Sodomková, Mgr. J. Jašková,
Mgr. D. Kroulíková, Mgr. L. Jandová, I. Štěpánová, Mgr. D.
Šimková, Mgr. M. Motl, Mgr. P. Nováková, Mgr. D. Krčmářová.
Mgr. Stanislav Leníček,
RNDr. H. Lišková - autorka a odborná recenzentka sbírek úloh,
autorka metodických materiálů a odborných příspěvků, členka
redakční rady odborného časopisu Učitel matematiky,
PhDr. Z. Fruniová, Mgr. M. Motl, Mgr. J. Vávra,
PaedDr. J. Macková publikují v regionálním tisku.
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10. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY
NA VEŘEJNOSTI
A)

HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016-2017

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. Na realizaci akreditovaného programu se podílelo vedení školy (Stanislav
Leníček, Olga Kusá, Rostislav Sopoušek).
Vzdělávací program s modulovou strukturou se realizuje od 1. 9. 2013 a jeho platnost
končí v červnu 2019 (Školský zákon a jeho novely). Povolenou kapacitu 650 studentů pro VOŠ
od MŠMT ČR nesmíme překročit. Velký zájem o studium (nad stanovenou kapacitu)
je důkazem správně koncipovaného studijního programu. V historii VOŠP (od r. 1996)
je to již čtvrtá úspěšná akreditace.

2.

Střední škola a realizace ŠVP

Obor Pedagogika volného času je nyní nahrazen příbuzným oborem Předškolní
a mimoškolní pedagogika (ŠVP – Předškolní pedagogika a vychovatelství). Vyučující střední
školy se spolu s vedením školy (Stanislav Leníček, Hana Lišková) podíleli na vyhodnocení
zkušeností z realizace školních vzdělávacích programů Předškolní pedagogika a vychovatelství
a Pedagogické lyceum.
V zájmu rozšíření vzdělávací nabídky (mimo ŠVP) pro žáky střední školy byly tradičně
realizovány nepovinné předměty (např. německý jazyk) 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).

B)

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

1.

Pěvecký sbor kos převzal ocenění Pardubického kraje

Na slavnostním večeru ve Východočeském divadle převzali nejvyšší krajská ocenění
laureáti za rok 2016. Ve čtvrtém ročníku odhlasovali krajští zastupitelé čtyři Ceny Michala
Rabase za záchranu a pět Cen za zásluhy o Pardubický kraj. Jednu z nich získal i pěvecký sbor
KOS z Pedagogické školy Litomyšl.
Slavnostní předávání se uskutečnilo 3. května. Oproti loňskému roku vzrostl počet
nominací od široké veřejnosti téměř dvojnásobně, celkově na 58 osob. „Všechny návrhy byly
velmi hodnotné a pro hodnotící komisi nebylo vůbec jednoduché z nich vybrat. Proto není divu,
že počet oceněných od minulého roku vzrostl. Dokazuje to, že v našem kraji žije celá řada
osobností, které mohou sloužit jako vzor nám všem v době, kdy neustále slýcháme, že mladá
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generace nemá ty správné vzory. Všichni z našich oceněných mohou tuto roli bezpečně zastat,“
řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Ceny Michala Rabase za záchranu
Současnou studentku 1. ročníku medicíny Terezu Jakabovou náhoda přivedla ve správnou
chvíli na místo, kde jí bylo zrovna nejvíce potřeba. Díky své duchapřítomnosti a odborným
znalostem zachránila život ročního chlapečka, který se dusil.
Nehoda na letním dětském táboře skončila u jednoho z táborníků řezným poraněním ruky
a masivním krvácením. Jeden z přítomných chlapců, Daniel Přikryl, zareagoval automaticky.
Ránu palcem zatlačil a poté obvázal ručníkem. Postup si prý vybavil podle toho, co slyšel
ve škole a co viděl ve filmech.
Veřejností nejen v Pardubicích otřáslo v loňském roce loupežné přepadení místního
krejčovství. Těžce zraněná a silně krvácející žena s bodnou ránou na krku tehdy utekla před
pachatelem z provozovny na ulici. Kolemjdoucí sice zavolali záchranku, ale účinnou první
pomoc ji poskytl až Petr Kmoníček, který projížděl kolem. Před lety pracoval na záchranné
službě a věděl, jak krvácení zastavit a ženě pomoci.
Florbalový turnaj v nově postavené českotřebovské sportovní hale se změnil v drama, když
náhle začala praskat konstrukce střešních vazníků a celá střecha se postupně sunula k zemi.
Na naléhavý pokyn rozhodčích zareagovali hráči i diváci okamžitě. Shodou šťastných náhod
a díky pohotové reakci nedošlo k vážnějším zraněním či fatálním následkům. Za rychlou reakci
převzali ocenění Renata Typlová za sportovní klub FbK Orlicko-Třebovsko a florbaloví
rozhodčí Jiří Němec a František Košňar (v zastoupení otce).
Ceny za zásluhy o Pardubický kraj
Závodník, který na horském kole vyhrál snad všechno, co se vyhrát dalo: mistr Evropy,
vítěz světového poháru i olympiády, vicemistr světa a maratónský šampion Jaroslav Kulhavý.
Král cyklistiky a vzor pro mnoho kluků, kteří i díky němu začali sportovat.
Víc než deset tisíc pacientů měl na svém operačním stole emeritní přednosta chirurgického
oddělení pardubické nemocnice Karel Havlíček. Má velkou zásluhu na rozvoji tohoto oboru
v kraji, kde vychoval řadu lékařů a sester také jako pedagog. Ocenění dostal za svůj celoživotní
přínos.
Nejmilejší vůní dalšího laureáta, Evžena Erbana, jsou výfukové plyny z plochodrážní
motorky. Jeho jméno je celoživotně spojeno s legendárním závodem o Zlatou přilbu. Patnáct let
strávil na oválech jako jezdec a další roky jako sportovní manažer, který se nadále stará
o pardubické rodinné stříbro a pomáhá ho rozvíjet.
Po roce 1989 se systém učňovského školství založený na spolupráci s podniky začal
rozpadat. Příležitosti vrátit řemeslu jeho zaslouženou dobrou pověst se chopil Josef Ročárek,
který v roce 1992 založil první soukromé učiliště na Pardubicku zaměřené na stavbaře. Dnes
je z něj Střední škola řemesel a služeb, která úspěšně navazuje n odkaz svého zakladatele.
Střední pedagogická škola v Litomyšli je pro mnoho žáků atraktivní i díky možnosti zpívat
v jejich proslaveném smíšeném pěveckém sboru KOS Litomyšl. Původně dívčí sbor změnil
v roce 2002 na sbor smíšený nový sbormistr Milan Mot, který ho od té doby dovedl k řadě
úspěchů na české i mezinárodní scéně. Výborné podmínky pro fungování sboru pomáhá vytvářet
na škole i její ředitel Stanislav Leníček.
Medaile hejtmana
Sportovní manažer Pavel Stara stál v loňském roce v čele projektového týmu
Olympijského parku Pardubice a koordinoval na 300 dobrovolníků. Pod jeho vedením
se uskutečnila nejúspěšnější doprovodná akce brazilské letní olympiády v celé republice, které
se zúčastnilo 374 tisíc návštěvníků.
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2.

Na křídlech Pegasa aneb Svátek krásného slova na pedagogické škole

2. listopadu byly dušičky. Kromě toho však do Litomyšle po 18 letech zavítala „Poema“ –
národní přehlídka přednesu, čtení a improvizovaného vyprávění. Poema už půl století putuje
po pedagogických školách ČR; letošní, litomyšlský ročník byl přesně 49. v pořadí.
Pedagogická poema – to je třídenní setkání lidí, kteří mají rádi krásu mluveného slova,
zajímavé a smysluplné texty a jejich předávání. Takových lidí se přitom na litomyšlské přehlídce
sešlo velké množství. Jak v řadách soutěžících středoškoláků (jichž bylo přes 60), pedagogů
a odborných lektorů, tak především také v publiku. To bylo velmi barevné a různorodé, stejně
tak, jako byl barevný a různorodý program Poemy.
Slavnostní zahájení, na nějž si našlo cestu mnoho vzácných hostů v čele s krajským radním
pro školství Bohumilem Bernáškem a starostou města Litomyšle Radomilem Kašparem,
vyvrcholilo divadelním představením Soumrak světů z autorské dílny Matěje Karla Šefrny.
Druhý den na účastníky-žáky i účastníky-učitele čekaly literární a dramatické workshopy,
vedené celkem 9 renomovanými lektory profesionály. Večer se pak v prostorách zámecké
jízdárny představil známý český písničkář, spisovatel a filmař Vladimír Merta.
Vlastní soutěžní přehlídka směřovala ke dvěma různým věkovým skupinám. Interpretační
a improvizační umění soutěžících mohly ve Smetanově domě ocenit nejprve děti z mateřských
škol, posléze též středoškolští studenti – vrstevníci a kamarádi soutěžících žáků.
Slavnostní zakončení, jemuž byl přítomen mj. senátor Parlamentu ČR Radko Martínek,
nabídlo drobnou ochutnávku toho, co všechno soutěžící umí, dále proběhlo nezbytné vyhlášení
výsledků a zároveň malý koncert KOSu, smíšeného pěveckého sboru a chlouby pedagogické
školy v Litomyšli.
Pomyslnou tečku za příběhem letošní Poemy udělali kluci z kapely WxP, kteří na Domově
mládeže VOŠP a SPgŠ zahráli účastníkům „na dobrou noc“. A pak už Pegas, symbol básnické
fantazie i letošní přehlídky, roztáhl svá křídla a vznesl se do výše. Září mezi hvězdami noční
oblohy a čeká, až ho k sobě zase někdo přivábí. Můžete to být třeba Vy! Může ale být,
že si Pegas počká… a zjeví se až příští rok na Pedagogické poemě 2017 v severočeském Mostě.
Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl děkuje
účastníkům, lektorům a všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci Poemy. Za přispění
a podporu bychom rádi poděkovali městu Litomyšl, Pardubickému kraji, Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy a dalším sponzorům.
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3.

Setkání výtvarníků

Ve dnech 30.9. – 2.10.2016 pořádala Asociace výtvarných pedagogů pod záštitou
p. Radomila Kašpara, starosty Litomyšle, ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání
v Praze a Vyšší odbornou školou pedagogickou a Střední pedagogickou školou v Litomyšli
celostátní setkání s názvem INOVACE VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ III, akreditované
MŠMT.
Akce se konala v kreativně působivých prostorách vaší školy, která pro každého příchozího
má svůj genius loci, téměř vznešenou atmosféru.
Účastníci měli možnost, vedle přednášek, workshopů, návštěvy ateliérů fakulty
restaurování Univerzity Pardubice, setkat se s výjimečnými osobnostmi - ing. arch. Josefem
Pleskotem, či galeristou Zdeňkem Sklenářem.
Stále se potkávám pouze s velice kladným hodnocením semináře. Perfektní organizací,
dokonalou péčí o hosty se na něm podílely paní Mgr. Jitka Klofandová a paní Mgr. Šárka
Večeřová.
Velký dík také patří panu řediteli Stanislavu Leníčkovi, který od začátku
několikaměsíčních příprav pomáhal nejen vstřícným jednáním, ale i konkrétní nabídkou
kvalitního ubytování hostů v moderních prostorách Domova mládeže.
Domnívám se, že celá akce bude přínosem pro reklamu vaší školy. Seminář totiž navštívili
pedagogové ze všech typů škol, z celé republiky, i z Moravy.
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C) SOUTĚŽE, FESTIVALY – VÝZNAMNÁ UMÍSTĚNÍ
1.

Středoškolská odborná činnost
•
•
•
•

2.

3.

4.

Reprezentace žáků v SOČ – krajské kolo (2. místa) – 2016/17
Vaníčková Lenka (14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného
času)
Motlová Barbora (12 Tvorba učebních pomůcek)
Nepraš Patrik (15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby)

Tělesná výchova
•
•

Stolní tenis – 2. místo v krajském kole
Basketbal – 3. místo v krajském kole

Dramatická výchova
•

Ve dnech 2. - 5. 11. 2016 jsme se s vybranými žáky zúčastnili 49. ročníku národní
přehlídky „Pedagogická Poema Litomyšl 2016“ v disciplínách přednes, četba
a improvizované vyprávění. V disciplíně přednes jsme získali pásmo zlaté.
V disciplínách improvizovaného vyprávění a četba stříbrné pásmo.

Přírodní vědy
•

•
•

Přírodovědný klokan 2016/2017 – kategorie „Junior“ se umístila na 5. místě
v rámci Pardubického kraje žákyně S1.B Daniela Fléglová.
Celostátní matematická soutěž SOŠ a SOU organizovaná JČMF se umístila
23. místě žákyně S3.C Kateřina Mannlová a získala titul úspěšný řešitel.
Logická olympiáda Pardubického kraje 2016 se žákyně S3.C Tereza Dostálová
umístila na bodovaném 32. místě.
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D) ZPRÁVY O HODNOCENÍ PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ
1.

Český jazyk a literatura

V září 2016 organizovala naše komise ve spolupráci s komisí dramatické výchovy školní
kolo POEMY. Vybraní žáci úspěšně reprezentovali školu na celostátní přehlídce pedagogických
škol právě zde, v Litomyšli. Vyučující se aktivně zapojili do příprav této přehlídky.
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. r. 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 2016). Vybraní žáci
SPgŠ připravili pro děti prvních tříd ZŠ z Litomyšlska tzv. Pasování prvňáčků na čtenáře. Poprvé
jsme se také zapojili do akce Zámeckého návrší Noc s literaturou. Studenti 1. roč. VOŠ v rámci
modulu VDČ navštívili Rodinné centrum v Litomyšli a sledovali, jak se zde snaží vést děti
k lásce ke knihám.
Další náplní komise byla příprava na maturitní zkoušku. Vyučující zpracovávali pracovní
listy pro společnou část maturity z českého jazyka a literatury. Vyučující CJK se zúčastnili
seminářů podporujících kvalitu výuky – Práce s chybou (Ub), Moderní literatura pro děti
a mládež (Kd). V květnu 2017 se uskutečnila exkurze do Prahy pro S1.C (literárně-historická
procházka).

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.
Vybraní žáci SPgŠ se též zúčastnili Okresního kola olympiády z českého jazyka
ve Svitavách.

2.

Společenské vědy

VOŠP a SPgŠ Litomyšl je součástí přidružených škol UNESCO, a proto vyučující
do svých tematických plánů zařazují společná témata, která pro daný rok vyhlásila organizace
UNESCO. Pro školní rok 2016-2017 to bylo téma Udržitelný cestovní ruch pro rozvoj. Žáci
i studenti se podíleli na jeho zpracování. Výsledkem je opět několik zdařilých didaktických
pomůcek jak pro děti v MŠ, tak i pro děti volnočasových zařízení, dále také panelová výstava
posterů, prezentací. Do příprav se aktivně zapojila komise přírodních věd.
Každoročně se komise zapojuje do projektů pořádaných společností Člověk v tísni – Jeden
svět na školách. Pro žáky 3. ročníků SPgŠ jsme uspořádali v listopadu 2016 projekci a besedu
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věnovanou aktuálnímu tématu – uprchlická krize. Projekci pro naše žáky připravila novinářka,
spolupracovnice společnosti PONTOPOLIS Markéta Kulichová. Na téma Rozvojová
a humanitární pomoc studenti Vyšší odborné školy sociální CARITAS uspořádali pro žáky
prvních ročníků střední školy workshop s názvem Rozvojové vzdělávání (Vč). Vyučujicí OBN
následně v návaznosti na výstavu s žáky 1. roč. SpgŠ vytvořili několik zdařilých prezentací
podporujících humanitární a charitativní činnost (Ha, Vč)
Pro žáky 3. roč. SpgŠ v rámci předmětu HMS jsme zorganizovali dvoudenní exkurzi
do Osvětimi a Krakova. V návaznosti na stále aktuální téma Holocaust se ve škole uskutečnila
beseda s paní Erikou Bezdíčkovou, svědkyní hrůz zmiňovaného koncentračního tábora. Beseda
byla následně doplněna o panelovou výstavu s názvem Židé v boji a odboji, zapůjčenou
z Eurocentra Pardubice. Vyučující Mgr. V. Vejrosta se účastnil semináře Žijeme spolu
(náboženská tolerance).
Tradičně vyučující také navštěvují se svými žáky Městský úřad v Litomyšli, nově
se seznámili s prací Městské policie V Litomyšli. Žáci S2.C se v rámci předmětu OBN účastnili
komentované prohlídky Legiovlaku v Litomyšli.
Z. Fruniová se významnou měrou podílí
na propagaci školy (LILIE, MF Dnes,…), pro společnost SALVIA a naše studenty připravila
přednášku na téma Sexualita mentálně postižených.

3.

Cizí jazyky

Vzhledem k přibývajícímu počtu žáků se specifickými poruchami učení absolvovaly Mgr.
Radiven, Kučerová, Škopová, Krátká a Fryaufová v březnu 2017 e-learnigový kurz
pro hodnotitele ústní maturitní zkoušky a obdržely „Doplněk k osvědčení – hodnotitel ústní
zkoušky pro žáky s PUP MZ“.
Mgr. Krátká se účastnila metodického semináře „Efektivní metody ve výuce cizího
jazyka“, který organizovalo nakladatelství Pearson v Olomouci.

V průběhu celého školního roku si vyučující jazyků předávali metodické zkušenosti, nové
poznatky a zdroje pro výuku. Na jaře 2017 předvedla Mgr. Kučerová ostatním vyučujícím
vzorovou hodinu angličtiny na VOŠP. Následoval rozbor metod a forem práce
za přítomnosti Mgr. Hřebcové.
Mgr. Fryaufová absolvovala 3 fáze e-learningového semináře CERMATu pro hodnotitele
písemných maturitních prací, aby mohla pracovat jako hodnotitel PP na jaře 2017.
Výuka angličtiny na střední škole se soustředila na maturitní přípravu žáků. Pozornost byla
věnována všem jazykovým kompetencím - rozvoji slovní zásoby, gramatice, mluvenému projevu
a poslechovým cvičením. Studenti pracovali s učebnicemi Maturita Solutions, časopisy Bridge,
Friendship, Gate (ANJ) a Freundschaft (NEJ). Využívali pracovní listy, které byly vytvořeny
v programu „Individualizace výuky“. Při domácí přípravě používali cizojazyčnou literaturu
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z informačního centra školy a také moderní média. Letos přibylo do kabinetu CJ 18 nových
čteček, do kterých kolega Mgr. Vávra nahrál výběr ze světové literatury v angličtině.
Individuální přístup byl věnován žákům se specifickými poruchami učení, byla jim
nabídnuta možnost individuálních konzultací.
Výuka na VOŠP se zaměřila především na jazykovou přípravu – řečové schopnosti
a dovednosti, čtení odborných článků a zvláště na specifická témata nutná pro absolutorium.
Studenti se seznámili i se základy metodiky výuky cizího jazyka u dětí.
V tomto školním roce se účastnili žáci SŠ dvou soutěží v angličtině. První proběhla
na podzim v Lanškrouně (4 žáci) a druhá dne 2. března 2017, kdy se konalo školní kolo
olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnilo se ho 18 žáků z 1.-3. ročníku střední školy. První
3 místa byla oceněna diplomem a věcnou odměnou.
Výměnný pobyt žáků a studentů v Německu
Ve dnech 02. 10. – 08. 10. 2016 proběhla žákovská výměna s partnerskou školou v Barnim.
Do Braniborska odjelo 14 žáků a 6 studentů za doprovodu PaedDr. Jany Mackové. Mottem
letošního školního roku bylo „Zdraví pro budoucnost (Gesund für die Zukunft)“. Hlavním cílem
bylo vytvořit ve společných česko-německých skupinách program pro sportovní den, tzv.
Sportfest, kterého se zúčastnily dvě třídy prvních ročníků zaměření Vychovatel. Kromě tohoto
projektu se žáci a studenti podívali do Berlína v den německého státního svátku (03. 10.
Vereinigungstag). U této příležitosti se ve městě konalo mnoho mimořádných akcí a celková
slavnostní atmosféra byla podtržena slunečným počasím.

Program byl doplněn návštěvou wandlitzské mateřské školy (KITA Pusteblume)
a sportovní akcí kuželky (Kegelbahn).
Komunikačním jazykem byla především němčina, částečně angličtina.
Ve dnech 20. – 26. 11. 2016 hostila VOŠP a SPgŠ Litomyšl skupinu dvaceti německých
studentů v doprovodu kolegy pana Volkera Baila.
První den se němečtí studenti se svými českými „patrony“ zúčastnili jednoho dne ve škole
a byli rozděleni do tříd po jednom či dvou, takže se dostali do kontaktu s mnoha žáky a poznali
náš systém vyučování. V dalších dnech studenti vytvořili krátký společný program pro žáky III.
ZŠ Litomyšl, zavítali do mateřské školy Zámecká, kulturních památek v Litomyšli. Návštěva
Prahy byla spojena s prohlídkou Senátu ČR. Mnoho německých i českých studentů je i nadále
v kontaktu.
Mgr. Fryaufová zaslala dvě žádosti o granty. První v programu Erasmus+ na praxi studentů
VOŠP v Británii. Žádost byla přijata, ale grant nebyl přidělen z důvodu velkého počtu uchazečů.
Škola je vedena jako náhradník.
Žádost o druhý grant z Fulbrightovy nadace byla úspěšná. V příštím školním roce bude
na škole působit jako asistentka učitele rodilá mluvčí paní Meredith Georgiannu Rossignol (26).
V roce 2015 dokončila magisterské studium „Urban Special Education“ na prestižní americké
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Cardinal Stritch University. Dříve také dokončila bakalářské studium mezinárodních vztahů
na Bucknell University. Meredith má zkušenosti s výukou angličtiny na různých úrovních.
Ve školství působí čtyři roky. Chtěla by se věnovat i studentům se speciálními potřebami.
Jejím mentorem bude po celý školní rok Mgr. Šárka Kučerová, která je od dubna
v kontaktu s Fulbrightovou nadací v Praze a zařizuje všechny administrativní i praktické úkony.
Mgr. Eva Krátká zorganizovala besedu se zástupcem agentury „Cultural Care-Au-pair“ pro
studenty 3. ročníků VOŠP, která proběhla v dubnu v Domově mládeže. Studenti se seznámili
s možností pracovat jeden rok jako au-pair ve Spojených státech. Po prezentaci programu mohli
diskutovat se zaměstnankyní agentury a studentkou, která měla za 2 týdny odcestovat.
Besedu bychom rádi zopakovali na podzim příštího roku pro žáky 4. ročníků
SŠ a 3. ročníků VOŠP.
6. června 2017 shlédli žáci prvního a druhého ročníku lycea divadelní představení
v angličtině „Peter Black 3“, které volně navázalo na předchozí díl. Děj opět vtipně reagoval
na změny v britské společnosti. Třetí ročníky se bohužel nemohly zúčastnit, protože byly
na praxi a jiný termín nebyl možný.

4.

Dramatická výchova

Před komisí dramatické výchovy stály v tomto roce dvě zásadní výzvy. Jedna plánovaná
a druhá ne.
Tou plánovanou byla Poema, která samozřejmě nestála jen na naší komisi, ale do velké
míry jsme cítili odpovědnost nejen za hladký průběh soutěží, ale též za doprovodný program.
Obě složky, myslím, dopadly dobře a ostudu neudělaly.

Druhá výzva se objevila ve chvíli, kdy kolegyně Markéta Světlíková oznámila svůj odchod
ke konci kalendářního roku. Jelikož po sobě zanechala „maturující“ třídu a několik tříd VOŠ,
nastala nelehká práce především pro Kristýnu Duškovou, totiž – třídy převzít, konsolidovat
a dovést jak k maturitám, tak absolutoriu. To se povedlo především díky mnoha hodinám mimo
výuku, které Kristýna Dušková obětovala maturující třídě.
K již „klasickým“ aktivitám, které se nám podařily uskutečnit, patří Vánoce
na pedagogické škole, které jsme připravili pro všechny základní školy v Litomyšli, Dožínky
a Velikonoce na zámku v Pardubicích, ve kterých jsme se snažili propagovat práci naší školy,
a tři divadelní představení, která se nám podařila cca 30x odehrát v budově školy i v rámci výše
zmíněných akcí.

5.

Hudební výchova

V přehledu činností za školní rok 2016/2017 jsou uvedeny nejvýraznější akce, na kterých
se předmětová komise HV společně podílela.
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Vedle těchto činností předmětová komise pravidelně konzultuje aktuální problémy
z hudební didaktiky, učebních plánů, doplňování pomůcek a materiálů, odborné literatury atp.
15.-18.9.2016 probíhal v Litomyšli již tradiční festival Mladá Smetanova Litomyšl,
v rámci něhož navštívili žáci naší školy divadelní představení „Treperendy“ C. Goldoniho
(16.9.).
20.10.2016 byla uskutečněna hudební exkurze pro hudebně zaměřené žáky pedagogického
lycea. Její náplní byla návštěva Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Cílem bylo přiblížení
významné hudební osobnosti Bohuslava Martinů a jeho vztahu k rodné Poličce a kraji kde
vyrůstal (Mgr. R. Müller).

15.11. proběhly vzdělávací hudebně didaktické dílny profesorky Evy Jenčkové.
Organizačně dílny zajišťovali členové komise HV (Mgr. J. Švecová, Mgr. M. Motl) a byly
určeny jak žákům a studentům naší školy, tak i širší regionální pedagogické veřejnosti z řad
učitelů a učitelek MŠ. Téma těchto velmi úspěšných dílen bylo „Lidské tělo v pohybu“.
1.12.2016 PK HV (Mgr. R. Müller, Mgr. J. Švecová) zorganizovali zájezd na operní
představení „Aida“ (G. Verdi), které se uskutečnilo v ND v Brně. Zájem o zájezd na uvedené
představení byl letos opět velký, což potvrdily tři vypravené zaplněné autobusy.
13.12.2016 se ve Smetanově domě v Litomyšli uskutečnil tradiční Vánoční koncert sboru
Kos. Na koncertu vystoupili kromě Smíšeného pěveckého sboru KOS pedagogické školy také
američtí hosté, např. Michael Šust (USA) a rocková kapela (s účinkujícími žáky naší školy)
W.X.P. Na organizaci krásného koncertu se podílela PK HV.
Ve dnech 25.1.-26.1.2017 se uskutečnily podruhé v letošním školním roce hudební dílny
prof. PhDr. E. Jenčkové, CSc. z královéhradecké pedagogické fakulty, tentokrát na téma:
„Zdravá strava v hudbě a pohybu“. Dílny byly určeny nejen studentům naší školy, ale i širší
pedagogické veřejnosti. Organizačně přípravu a průběh těchto dílen zajišťovali Mgr. J. Švecová
a Mgr. M. Motl.
V dubnu a květnu se práce předmětové komise HV zaměřila především na přípravu
hudebně profilovaných studentů k praktické a ústní maturitě z HV. Průběh a úroveň letošních
maturantů z HV lze hodnotit velmi pozitivně a úspěšně. Již tradiční je v červnu příprava
a organizace slavnostních vyřazení absolventů školy, která jsou hlavně v režii PK HV (Mgr.
Švecová, Mgr. Müller, Mgr. D. Krčmářová, Mgr. D. Urbánková).

6.

Pedagogika, psychologie a pedagogická praxe

Komise PPS a PEP vykonávala ve školním roce 2016-17 celou řadu aktivit, z nichž některé
mají pravidelný charakter a některé jsou jednorázové či aktuálně vytvořené.
Celoročně je věnována poradenská péče žákům a studentům ze strany dvou výchovných
poradkyň, péče je individuálně věnována žákům střední školy u p. Sodomkové a studentům VOŠ
u p. Jaškové.
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Poradní sbor pedagogické praxe se konal 24. 10. 2016. Sešli se zde zástupci naší školy,
ředitelky a učitelky mateřských škol a vychovatelky školních družin ze škol v Litomyšli,
kde probíhá průběžná odborná praxe našich žáků a studentů. Umělecké dílny pro obohacení
přítomných pedagogů se tentokrát ujala MgA. Kristýna Dušková, která si pro zúčastněné
připravila literárně dramatickou činnost.
Pro kvalitní provádění a zlepšení materiálního zajištění pedagogické praxe našich studentů
a pro zlepšení vztahů se základními školami byly zajištěny sponzorské dary v podobě bílých
kartonů velikosti A2, vlasových štětců, lepidel, akrylových barev, stuh a didaktických hraček
(Mgr. Jašková).
Z pravidelných aktivit můžeme uvést například realizaci adaptačního kurzu
(PhDr. Sodomková), jako každý rok proběhly přednášky ve školských zařízeních – přednáška
pro rodiče dětí MŠ Lidická (PhDr. Sodomková), další přednáška byla uskutečněna
v MŠ Morašice – byla určena rodičům dětí a pedagogickým pracovníkům (Mgr. Jašková)
a přednáška v nemocnici ve Svitavách (Mgr. Šimková).
Dále byla připravena, organizačně zajištěna celá řada exkurzí v průběhu celého školního
roku. Jedná se o exkurze místní, ale také do vzdálenějších školských zařízení (Mgr. Šimková –
MŠ Zámecká, Rodinné centrum Litomyšl. Mgr. Jašková – domov na zámku Bystré, Neviditelná
výstava Praha, ZŠ speciální Litomyšl, Rodinné centrum Litomyšl, Mgr. Štěpánová – Svítání
Pardubice, Veská, waldorfská třída MŠ Žďár nad Sázavou, Mgr. Pajurková – DDŠ Chrudim,
Mgr. Eva Krátká – dvě exkurze do místních zařízení…) Dále pak byla zajištěna exkurze
do MŠ Zámecká pro zahraniční hosty z Německa.
Jednotlivé kolegyně a členky komise organizovaly velký počet dalších aktivit,
jednorázových i opakovaných akcí, které u nás mají již tradici (seminář k pedagogické asistenci
a následná asistentská praxe, Fairtradeové odpoledne – Mgr. Šimková, dva Srdíčkové týdny –
Mgr. Jašková, sportovní den pro ZŠ speciální Litomyšl – Mgr. Jašková, prezentace práce se psem
– PhDr. Sodomková a další).
V letošním školním roce také probíhal kurz „Chůva pro děti do školní docházky“, kterého
se také zúčastnily a výuku prováděly 2 členky naší komise – Mgr. Štěpánová (psychologie)
a Mgr. Jašková (právo).
Většina členů naší komise se také věnovala praktikantce z VŠ, a to především formou
náslechů.
Nemůžeme také zapomenout na velké množství besídek, sportovních a dětských dnů
ve školních družinách, čarodějnických rejů a soutěží, které byly připraveny, zorganizovány
a zrealizovány ve školských zařízeních, kde se vykonává nebo vykonávala pedagogická praxe
našich žáků a studentů (Vánoční trh a mikulášské besídky – Mgr. Šimková, mikulášská besídka
pro děti ze ZŠ speciální a mikulášská nadílka s divadlem a zpíváním pro 5 oddělení dětí
v MŠ 17. listopadu – Mgr. Jašková, mikulášská nadílka v MŠ Lidická a vánoční besídka
v ŠD a čarodějnický slet ve školní družině – Mgr. Jašková a Mgr. Štěpánová…)
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Žáci školy se také výrazně podílejí na SOČ, garantem této činnosti je PhDr. Sodomková.
Další činnosti, které vyplynuly aktuálně například z legislativních změn a které byly
operativně provedeny, jsou:
• Úprava celého ŠVP pro PMP i lyceum, doplnění opravy a konkretizace
jednotlivých předmětů, kontrola po pedagogické stránce (Mgr. Jašková)
• Vzorová hodina pro členy komise na téma Struktura ŠVP (Mgr. Pajurková)
• Informativní schůzka o změnách v předškolním vzdělávání (Mgr. Štěpánová)

7.

Výtvarná výchova

Předmětová komise výtvarné výchovy na podzim roku 2016 připravovala Celostátní
setkání Asociace výtvarných pedagogů, které proběhlo ve dnech 30.9. – 2.10.2016, pod záštitou
starosty Litomyšle R. Kašpara. Setkání se zúčastnilo přes 70 účastníků z celé republiky. Díky
vstřícnosti ředitele školy jsme mohli využívat prostory školy a internátu. Organizace setkání
se ujaly Mgr. Jitka Klofandová a Mgr. Šárka Večeřová. Mgr. Miluše Gloserová se účastnila
semináře a vytvořila interaktivní expozici na chodbě školy. Setkání mělo velmi kladný ohlas
nejen na mimořádně přínosný program (ve spolupráci s AVP), ale také na zdařilou organizaci.
Pro celostátní kolo soutěže Poema J. Klofandová vytvořila logo. Na realizaci tematické
výstavy v prostorách školy se podílely Š. Večeřová, J. Klofandová a M. Gloserová. Drátěného
Pegase vytvořeného se studenty VOŠ instalovala v respiriu Š. Večeřová.
Nápaditou novoročenku pro rok 2017 vytvořila M. Gloserová, ve spolupráci s HRG.
Předvánoční výtvarnou dílnu, jejímž tématem byla tvorba z vizovického těsta a jež byla
určena pro studenty i pedagogy školy, vedla J. Klofandová se studenty z W2.B.
Výzdobu prostor Smetanova domu pro vánoční koncert KOS zrealizovala Š. Večeřová,
ta také výtvarně participovala na videu Střípky z Mozaiky vzpomínek KOS.
V lednu jsme uskutečnili exkurzi na výstavu „Celník Rousseau“ v NG Praha, kde jsme
absolvovali komentovanou prohlídku a besedu s kurátorkou Kristýnou Brožovou, dále jsme
si prohlédli Týnský chrám a Staroměstské náměstí. Exkurzi pro S3.A a výběr studentů z VOŠ
vedly J. Klofandová a Š. Večeřová. Všechny členky komise se pravidelně se studenty účastní
výstav pořádaných muzeem a galeriemi v Litomyšli.

J. Klofandová zajistila 2 workshopy na téma „Vizuální kultura“ se zakladatelkou
platformy Fresh eye, Andreou Průchovou. Studenti S3.A a W2.C velmi nadšeně reagovali
na otevřená témata.
Výstava maturitních prací letošních maturantů z S4.A, S4.B a S4.C byla nainstalována
Na půdě. Pro veřejnost byla otevřena 28.4. při příležitosti Majálesu. Instalaci a vernisáž
se studentkami realizovala M. Gloserová a J. Klofandová.
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Podporujeme také prezentace vlastní tvorby našich studentů (Lukáš Novák, Nikola
Vopařilová) v prostoru před kreslírnou (M. Gloserová, Š. Večeřová). Průběžně obnovujeme
a doplňujeme výzdobu školy.
Pravidelně spolupracujeme s litomyšlskými galeriemi a muzeem – animační programy,
komentované prohlídky, s HRG (tiskoviny), s Asociací výtvarných pedagogů, připravujeme
spolupráci s Českou sekcí INSEA (International Society for Education through Art).

8.

Přírodní vědy

I letos se členové komise PŘV zapojovali aktivně do chodu školy. Během roku byly
realizovány exkurze do zábavného vědeckého centra VIDA v Brně (S1.A, S1.B, S1.C), exkurze
do Nedošínského háje (S1.C) a exkurze Semanínské stezky (S2.C). V listopadu se první ročníky
účastnily tradičního vzdělávacího projektu „Planeta Země 3000“ časopisu Koktejl na téma
Filipíny.
V prosinci 2016 došlo k úpravám v ŠVP v předmětech MAT, IKT, BEH, BIH, MPZ
a ZEM.
J. Poláková a M. Bobková se podíleli na realizaci kurzu Chůva.
V březnu 2017 proběhla na VOŠP za přítomnosti všech členů komise vzorová hodina
Metodiky matematických představ, kterou vedla H. Lišková.
Vyškolení zadavatelé se zapojili do zadávání jednotných přijímacích zkoušek a maturit
(CERMAT).
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 a programu
PPUČ (přímá podpora učitelů) NÚV Praha.
R. Stříteská pokračovala ve funkci okresního koordinátora Přírodovědného klokana
a metodika environmentální výchovy.
O. Kleiner měl na starosti aktualizaci webových stránek školy, FB stránek školy a sboru
KOS, správu účtů pedagogických pracovníků a správu systému Bakaláři. Zároveň se podílel
na tvorbě nového metodického materiálu pro psaní absolventských prací a tradičně technicky
zajišťoval výjezdy na podzimní burzy škol a organizaci Poemy.
H. Lišková organizovala za pomoci J. Skočílkové tradiční, již XXI. ročník matematického
korespondenčního semináře Matýsek pro žáky 4. a 5. tříd základních škol. Letošního ročníku
se účastnilo na 170 soutěžících, z nichž ti nejlepší zakončili sezónu soutěžním odpolednem
na půdě naší školy v polovině června 2017. Na pořádání tohoto odpoledne se podíleli žáci třetích
ročníků předškolní pedagogiky a pedagogického lycea pod vedením J. Skočílkové.
V listopadu 2017 probíhalo testování přírodovědné gramotnosti mezi žáky třetích ročníků.
Učitelé IKT uspořádali na jaře pro žáky besedu na téma kyberšikana v rámci projektu Ebezpečně.
Během roku proběhlo několik setkání vyučujících matematiky, aby se v rámci možností
zlepšovala kvalita a efektivita výuky matematiky, která ovlivňuje úspěšnost žáků u maturitní
zkoušky.
M. Bobková letos vedla jednu ročníkovou práci s biologickou tématikou. Na příští rok
máme ve fázi přípravy 15 ročníkových prací – 6 z matematiky a 9 z biologie.
J. Skočílková letos vedla práci Lapbook studentky Barbory Motlové (S3.B), která
po 1. místě v okresním kole SOČ v kategorii didaktické pomůcky obsadila v kole krajském druhé
místo.
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I v dalších soutěžích se žákům naší školy dařilo. Hned na podzim proběhl Přírodovědný
klokan, kde naše žákyně Daniela Fléglová (S1.B) obsadila v kategorii Junior 5. místo v rámci
Pardubického kraje.
V soutěži Logická olympiáda dopadlo 41 našich žáků lépe než 75 % soutěžících z celé
České republiky (11 668 řešitelů). Tereza Dostálová (S3.C) dokonce postoupila z průběžného
59. místa v základním kole (z 374 soutěžících v kraji) do kola krajského, kde si polepšila
na bodované 32. místo a získala zde titul úspěšný řešitel.
Na podzim letošního školního roku se několik našich žáků ze třetích ročníků přihlásilo
do projektu JČMF – Ve světě matematických aplikací. Do nově vypsaného projektu pro příští
školní rok je znovu přihlášeno cca 10 našich žáků z S2.A.
Naši žáci, kteří navštěvují matematiku volitelnou, se ve svém volném čase věnovali
i matematickému korespondenčnímu semináři PRASE pořádaným studenty Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Nejúspěšnějšími řešitelkami v rámci naší školy byly
Kateřina Mannlová a Aneta Haderová (obě z S3.C). Jejich celoroční snažení bylo završeno
výletem na Karlštejn v květnu 2017.
V lednu 2017 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Ondřej Kněžour (S1.C) jako
nejlepší řešitel postoupil do okresního kola ve Svitavách, kde obsadil 9. místo.
V březnu se naši žáci zapojili do Matematického klokana. V kategorii Student se nejlépe
umístil Petr Kratochvíl (S3.C), v kategorii Junior se nejlépe vedlo Lence Bukáčkové (S2.B).
Poslední vědomostní soutěží byla Celostátní matematická soutěž žáků středních odborných
škol. Soutěže se účastnilo 8 našich žáků. Nejlépe se vedlo Kateřině Mannlové (S3.C), která
obsadila 23. místo v republikovém srovnání a získala titul úspěšný řešitel.
Na závěr školního roku přišel nečekaně ještě jeden úspěch. Kateřina Kováčová a Barbora
Motlová (obě z S3.B) oslovily porotu soutěže "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" vyhlášené
Úřadem pro ochranu osobních údajů a vybojovaly první místo za práci v kategorii „Tajemství
vs. Soukromí“. Radost z úspěchu nemá jen M. Vágnerová, která je do soutěže vyslala.
Ve spolupráci s komisí Českého jazyka a společenských věd se komise Přírodních věd
zapojila do programu UNESCA, kterým je pro letošní rok téma Udržitelný cestovní ruch. Žáci
S2.C vytvořili tematické mapy a žáci S2.A na toto téma zpracovali práci a prezentaci.

9.

Tělesná výchova

Učitelé tělesné výchovy se jako každý rok podíleli na organizaci tělovýchovných kurzů.
Konkrétně se jednalo o dva podzimní turistické kurzy ve Vranicích a jeden v Peci pod Sněžkou.
V zimě následovaly čtyři lyžařské kurzy. V prvním pololetí také probíhal průběžný plavecký
kurz pro žáky SŠ obor PMP a následně v březnu proběhla bloková výuka plaveckého kurzu pro
další obory 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 zhlédnout plaveckou výuku dětí z MŠ. Pro studenty z oboru
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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 bazéně. Letošní
novinkou byla návštěva v posilovně, kde se studenti seznámili s provozem a vybavením nové
posilovny, která je přizpůsobena specifickým potřebám žáků školy. Ve II. pol. navštívili v rámci
předmětů Tělesná výchova volitelná a Moderní formy gymnastiky M. Pečinka a P. Junková
zajímavé sportovní aktivity – fotbal-golf a fitbox.
V květnu se někteří učitelé podíleli na organizaci studentského Majálesu 2017 – turnaj
ve streetballe, ringu a výstup s tanečním představením žákyň naší školy na Miss Majáles.
Na konci května proběhla opět bloková výuka pod názvem Netradiční sportovní aktivity v Cakli
u Ústí nad Orlicí, obsahem jsou základy golfu, lezení na stěně a in-line brusle. Na konci června
se uskutečnil turistický kurz ve Vranicích a v Rokytnici nad Jizerou. Během celého školního
roku probíhají tyto tělovýchovné kroužky – Gymnastický kroužek a Taneční kroužek – P.
Junková, posilovna – A. Renčín, M. Pečínka, Zumba – Radka Jančárová (W1.A), Tai-či – K.
Vencálková.
Žáci školy se účastnili těchto sportovních akcí: V září se naši atleti v rámci Corny poháru
bohužel neprobojovali do krajského kola. V říjnu se uskutečnila již tradiční akce, kde má naše
škola vždy nejpočetnější zastoupení, a to Plavání měst. Letos plavalo rekordních 64 žáků
a studentů naší školy, což je zatím nejvíce v čtyřleté historii účasti našich žáků. O to větší radost
můžeme mít i z celkového výsledku, kdy se město Litomyšl umístilo na třetím místě v kategorii
měst do 20 tisíc obyvatel s celkovým počtem 426 plavců. V říjnu a listopadu proběhla okrsková
kola ve volejbale a florbale, bohužel bez postupu do krajského kola. Výjimkou byl letos
basketbal a stolní tenis, kde se našim žákyním podařilo umístit na druhém místě ve stolním tenise
a třetím místě v basketbalu v krajských kolech. V květnu přicházely především majálesové
úspěchy: sálová kopaná chlapci – 2. místo, florbal chlapci – 3. místo a volejbal – 3. místo.
Bohužel další sportovní stanoviště byla ovlivněna nepříznivým počasím. V květnu – červnu
vypomáhali žáci druhého ročníku obor TVV jako atletičtí rozhodčí na pěti závodech kol. Poháru
Č. rozhlasu a Atletického čtyřboje ZŠ.
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E)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY

Školní rok 2016/2017
POSILOVNA
Po
Út
St
Čt
Pá
GYMNASTIKA
St
Příprava na maturitu St
a absolutorium
ZUMBA
Po
Čt
Tchaj či
Út

16:00 – 17:00
16:00 – 18:00
14.30 – 16:00
14:00 - 15:00
12:30 – 14:00

Mgr. Pavel Saqua
Mgr. Miloslav Pečinka
Mgr. Aleš Renčín
Zuzana Lněničková
Hana Boucníková
Mgr. Petra Junková
Mgr. Petra Junková

17:00 – 18:00 Radka Jančarová
18:00 – 19:00
17:30 – 18:30 Kateřina Vencálková
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45
45
45
45
45
51
51
51
51
51

10. 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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F)

DOMOV MLÁDEŽE – ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

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 vzdálená 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, upravené
pro ubytování osob odkázaných na vozík.
Ubytovaní mají k dispozici tichou studovnu, šest čajových kuchyněk vybavených
skříňkami na potraviny, lednicí, vařičem, mikrovlnnou troubou a varnou konvicí. V klubovnách
jsou pianina a televize. 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 demokratického,
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:
• Učit se poznávat – to znamená osvojovat si nástroje pochopení světa a rozvinout
dovednosti potřebné k učení se;
• Učit se jednat – to znamená naučit se tvořivě zasahovat do svého životního
(tzn. přírodního i společenského) prostředí;
• Učit se být – to znamená porozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření v souladu
s obecně přijímanými morálními hodnotami;
• 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.
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Rozdělení výchovných skupin
Výchovná skupina I. Fafílkové:
Výchovná skupina K. Šraitrové:
Výchovná skupina K. Leksové, od 13.3. Vojtíškové Adély:
Výchovná skupina Z. Pečinkové:
Výchovná skupina D. Sedláčkové:
Výchovná skupina M. Skalníkové:
Výchovná skupina M. Vopařilové:

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

Žákovská samospráva
Domovní rada
Spolupracuje : vedoucí vychovatelka R. Pešinová
vých.skupina FA S2.A
vých.skupina VP S1.B
S3.B
vých.skupina SK S1.A
S3.A
vých.skupina ŠR S3.A
S3.C
S4.C
vých.skupina SE S2.C
S4.A
vých.skupina PE S2.B
S3.B
vých.skupina VJ S1.C
S4.B

KULDOVÁ JULIE
ŚKODOVÁ ANEŹKA
HOLCOVÁ MICHAELA
ŠTĚPÁNKOVÁ DENISA
FAJTOVÁ ANNA
KRATOCHVÍLOVÁ PETRA
SIMONOVÁ NELA
DUSILOVÁ PAVLÍNA
DALEKÝ JAN
SABOLOVÁ KATEŘINA
JÍLKOVÁ MARIE
HERTLOVA NIKOLA
SEDLÁČKOVÁ DANIELA
JÍLEK RADEK

Domovní rada se scházela 1x měsíčně, žáci týmově spolupracovali, konstruktivně
diskutovali a zaujímali 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: 21.9.; 17.10.; 23.11.; 30.1.; 14.3.; 29.3.; 25.4.

Kulturní komise
Spolupracuje: I. Fafílková – nabídka kulturních akcí, organizace zájezdu do divadel, nabídka
abonentních koncertů v Litomyšli
vých.skupina FA S2.A
vých.skupina VP S1.B
S3.B
vých.skupina SK S1..A
S3.A
vých.skupina ŠR S3.A
S3.C
S4.C

HÝBLOVÁ VERONIKA
SOKOLOVÁ HANA
MOTLOVÁ BARBORA
ŠPELDOVÁ ANNA
FILIPOVÁ MICHAELA
TUČKOVÁ ŠÁRKA
HLAVÁČOVÁ ZUZANA
DOBEŠOVÁ KRISTINA
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vých.skupina SE S2.C
S4.A
vých.skupina PE S2.B
S3.B
vých.skupina VJ S1.C
S4.B

KRAMÁŘOVÁ KAROLÍNA
HENDRYCHOVÁ ANEŽKA
MERVARTOVÁ TEREZA
ČÁSTKOVÁ RADKA
SKOKANOVÁ VERONIKA
DUDKOVÁ VIOLA

Sportovní komise
Spolupracuje: Z. Pečinková – sportovní akce v DM
vých.skupina FA S2.A
vých.skupina VP S1.B
S3.B
vých.skupina SK S1.A
S3.A
vých.skupina ŠR S3.A
S3.C
S4.C
vých.skupina SE S2.C
S4.A
vých.skupina PE S2.B
S3.B
vých.skupina VJ S1.C
S4.B

CHVOJKOVÁ GABRIELA
DOSTÁLOVÁ SIMONA
FLÉGLOVÁ DANIELA
ADAMU NIKOLA
HORNYCHOVÁ SIMONA
RUFEROVÁ PATRICIE
VAŇKOVÁ KATEŘINA
MAREK VOJTĚCH
NOVÁKOVÁ ZUZANA
BLÁHOVÁ LUCIE
KRIŠTUFOVÁ MICHAELA
PIŠŤÁČKOVÁ ANITA
VANÍČKOVÁ STELA
SÁRA KRŮLOVÁ
PLUSKALOVÁ LUCIE

Zdravotní komise
Spolupracuje: M. Vopařilová : organizace výměny ložního prádla, úklid pokojů, zajištění
třídění odpadů
vých.skupina FA S2.A
vých.skupina VP S1.B
S3.B
vých.skupina SK S1.A
vých.skupina ŠR S3.A
S3.C
S4.C
vých.skupina SE S2.C
S4.A
vých.skupina PE S2.B
S3.B
vých.skupina VJ S1.C
S4.B

RADOUŠOVÁ IVANA
DOJĆÁNOVÁ TEREZA
ŚÁCHOVÁ MICHAELA
MERVARTOVÁ DOMINIKA
VALÁŠKOVÁ TEREZA
MANNLOVÁ KATEŘINA
VALENTOVÁ MARKÉTA
KLUSOŇOVÁ MONIKA
HOLCOVÁ DOMINIKA
KRATOCHVÍLOVÁ ANETA
ČÁSTKOVÁ RADKA
BLAŽÍČKOVÁ ADÉLA
GASSLEROVÁ KAROLÍNA

51

Zájmová činnost:
Nabídková:
• 31.8.
• 31.-2.9.
• 12.9.
• 22.9.
• 6.10.
• 11.10.
• 12.10.
• 19.10.
• 3.11.
• 7.11.
• 8.11.
• 9.11.
• 15.11.
• 9.11.
• 9.11.
• 9.11.
• 24.11.
• 7.12.
• 7.12.
• 12.12.
• 15.12.
• 20.12.
• 20.12.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

schůzky rodičů a žáků I.roč.
adaptační pobyt žáků I.roč.
posilovací cvičení
účast na koncertu Jaroslava Svěceného
utvoření týmu na Pišqworky
posilovací cvičení
jumping+ hiking
zájezd na divadelní představení do Brna
účast na koncertu Vl. Merty
turnaj ve stolním tenise
posilovací cvičení
jumping
pilates
zahájení výstavy na DM – Poznej svoje boty
infostánek Fair Trade
posilování tancem
projekce dokumentu Skutečná cena
jóga
jumping + hiking
abonentní koncert
oslavy Vánoc v DM – koncert WxP a WAF
oslavy Vánoc v DM – slavnostní večeře
oslavy Vánoc v DM – vystoupení div.souboru
Prasátka – ,,Anděl páně“
4.1.
posilovací cvičení
11.1.
jumping
10.1.
posilovací cvičení
16.1.
posilovací cvičení
17.1.
výtvarné odpoledne – celodomovní akce
17.1.
step aerobik
30.1.
aerobik + posilování
31.1.
turnaj v bowlingu
7.2.
posilovací cvičení
15.2.
jumping + hiking
16.2.
step aerobik
20.2.
abonentní koncert
22.2.
kondiční posilování
20.-22.2. Výtvarná výstava s vernisáží
1.3.
kondiční posilování
1.3.
jumping
27.3.
kondiční posilování
28.3.
cvičení s velkými míči
29.3.
jumping
29.3.
kondiční posilování – kruhový trénink
4.4.
cvičení s velkými míči
6.4.
zájezd na divadelní představení do Hradce Králové
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skup.vych., řed.,
Lk, Sk, Vp
Pe
Šr
Šr
Pe
Pe
Fa
Se
Pe
Pe
Pe
Pe
Šr
Šr
Lk
Šr
Pš
Pe
Fa
Pš+Se
Pš+vych.
Se
Pe
Pe
Pe
Pe
Sk+Lk
Pe
Pe
Pe,Pš
Pe
Pe
Pe
Fa
Pš
Sk+Lk
Pš
Pe
Pš
Pe
Pe
Vj
Pe
Fa

•
•
•
•
•

6.4.
10.4.
11.4.
18.4.
24.4.

kondiční posilování – kruhový trénink
„Náš intr má známý hlas“
kondiční posilování – kruhový trénink
kondiční posilování – kruhový trénink
“Hledala jsem štěstí a našla jsem sebe"
beseda – bulimie, anorexie
• 24.-28.4. ,,Ukliďme si“ – péče o prostory v DM
v rámci oslav Dne Země
• 26.4.
abonentní koncert
• 2.5.
posilovací cvičení
• 3.5.
jumping
• 9.5.
kondiční posilování – kruhový trénink
• 10.5.
pečení slaného koláče ,,Quiche“
• 10.5.
tenisová škola
• 11.5.
dokumentární film ,,Děti úplňku“
• 11.5.
posilovací cvičení
• 15.5.
step aerobik
• 16.5.
beseda Laury Abu Ownové o životě v Palestině
• 23.5.
tenisová škola
• 24.5.
tenisová škola
• 24.5.
„Náš intr má známý hlas“
• 25.5.
kondiční posilování – vlastní vahou těla, aerobik
• 30.- 31.5. sportovní odpoledne – ringo, petanque, zumba
• 30.5.
vystoupení skupiny Flow vision v rámci sport.odp.
• 31.5.
Den bez tabáku
• 12.6.
Vyhodnocení dne bez tabáku (vzkazy+nástěnka)
• 13.6.
Florbal
• 19.6.
návštěva koupaliště
• 20.6.
kondiční posilování – vlastní vahou těla, aerobik
Týden empatie – 20.3. – 24.3.2017
Téma – Já žena
• 20.3.
beseda s paní Petrou Beranovou
(životní příběh ženy s handicapem)
• 21.3.
praktické rady kosmetičky
• 21.3.
vitální jóga s p. H.Šimkovou – 2.skupiny
• 22.3.
přednáška MUDr. Macha (téma gynekologie)
• 22.3.
infostánek se spodním prádlem – rady odbornice
• 23.3.
aktivní a pasivní relaxace

Vj
Šr+Vj
Vj
Vj
Pš
vych.
Fa
Pe
Pe
Vj
Vj
Pe
Vj
Pe
Pe
Vj
Pe
Pe
Šr+Vj
Vj
Pš+Pe
Pš+Pe
Šr
Šr
Šr
Vj
Vj

zodp.: Sk, Šr
Fa+Šr
Sk
Pe
Šr
Pš
Fa

Pravidelná zájmová činnost:
Dramatický kroužek
vychovatelka: D. Sedláčková
Po – 20 členů
příprava vánočního vystoupení pro Domov mládeže – pohádka Anděl Páně
Taneční kroužek – Lex dance
vychovatelka: Kateřina Leksová, od 13.3. Dagmar Sedláčková
6 žákyň; 1x týdně, tvorba a nácvik 4 choreografií; vystoupení na domově mládeže
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Večerní malování a tvoření
vychovatelka: M. Vopařilová
pravidelně 10 žáků + zájemci
koláže; tisky; práce s přírodními materiály; enkaustika; vánoční dekorace a přání; škrobové
papíry; malování na sklo; jarní a velikonoční dekorace; výtvarné nápady pro děti
Výtvarná dílna
vychovatelka: Z. Pečinková – v 1.pololetí 15 žáků, ve 2.pol. 11 žáků 1x za 14 dní
podzimní aranžmá – zdobení dýní suchými květy a plody; dekorativní svíčka zdobená
skořicí; výroba nástěnky na vzkazy z rámečku; zdobení adventního věnce; výroba vánočních
ozdob ze šišek; šití andělíčků; dekorační krabička z papíru nebo z kartonu; srdíčka z bílé
čokolády; výroba kaskádovitého přání; náušnice z korálků; zdobení kraslic netradiční technikou;
gelové mýdlo; didaktická pomůcka; příprava ovocných pohárů s čokoládou
Vyrob si sama
vychovatelka: K. Šraitrová – navštěvuje 10 žáků + zájemci
výroba tymiánového sirupu, sprchových srdíček, šití vánočního vonného pytlíčku, příprava
vánočního punče, valentýnského cupcaku; výroba šité jarní dekorace-tulipány, ptáčci; příprava
jarního salátu; příprava ledové kávy
Knihovna – půjčování knih
vychovatelka: M. Vopařilová
zájem především o povinnou četbu

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 B, celkem 62 osob, rozděleni byli
do 20 skupin. Pro ubytované připravili pod vedením vychovatelek celkem 178 činností, které
výrazným způsobem obohatily nabídku činností pro žáky.
Praxe vedená I. Fafílkovou: 23 činností: příprava medovníku; výroba andílka z drátku;
výroba brože z tylu; výroba balzámu na rty; příprava toustů; filmová projekce; relaxace; výroba
jmenovek na dárky; pečení ze slaného těsta; hudební činnost; náramky přátelství; stolní hry;
pečení a zdobení perníčků; rituální tance; výroba sladkých toustů; horké čokolády, croissantů;
bowling; výroba lapačů snů; hry s pohybem; výroba nepečené buchty; těstovinový salát; výroba
dárkového mýdla;
Praxe vedená K. Leksovou: 15 činností: taneční činnost; relaxace malováním; projekce
filmu Přerušené ticho; pečení slaných tyčinek; hra – Riskuj; hra – Activity; cvičení aerobicu;
cvičení – Power jóga; pomoc při tvorbách plakátů; společenské hry – Evžen, On dělá to a já zase
to; příprava smoothie nápoje; hrátky s barvami; pomoc při organizaci na výtvarném odpoledni;
projekce filmu Zlodějka knih; pečení donutů;
Praxe vedená K. Šraitrovou: 21 činností: příprava nepečeného dortu; soutěž pevnost
„Pajdák“; výroba fotorámečku; hra Twister; Prostřeno – příprava pokrmů; pomoc při organizaci
zájezdu na divadelního představení; účast na divadelním představení; vědomostní mišmaš;
banánové placky; příprava zimních koktejlů; pečení mini štrůdlů; cupcakes; šití polštářku; výroba
papírových záložek; jóga pro děti – doplnění metodického zásobníku; projekce filmu Oliver
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Twist; Studentský kvíz; znalostní mixér; návštěva krytého bazénu; vodní relaxační masáže;
ayurvédská masáž;
Praxe vedená Z. Pečinkovou: 30 činností: příprava ovocných koktejlů; hudební kvíz;
posilovací cvičení; výroba náramků,; jóga pro děti- doplnění metodického zásobníku; zábavná
hra–aktivity; pétanque; bowling; PNV – pravopisný diktát; příprava bebe střechy; vybarvování
mandal; test všeobecných znalostí; cvičení jógy; příprava zdravé pomazánky; problematika
kyberšikany; sledování zfilmovaného díla Polednice; vědomostní test; společenské hry;
bowling–druhá skupina; příprava lívanců plněných čokoládou; posilovací cvičení–vahou
vlastního těla; relaxační kresba s hudbou; přednáška o Korejském popu; videoprojekce –
psychologický film Pan Nikdo; hra Na zubaře – sebehodnocení; společenská hra Dixit;
vědomostní hra Chcete být milionářem; příprava šneků z listového těsta; posilovací cvičení kruhový trénink; výroba náušnic z korálků;
Praxe vedená D. Sedláčkovou: 33 činností: PNV-anglické pexeso; relaxace; kruhový
trénink; aktivity; výroba sněhuláčků; pečení z listového těsta; společenskovědní kvíz; smoothie;
prac-tech.činnost-hvězdy z papíru; filmovo-hudební kvíz; turnaj ve stolním tenise; posilování;
promítnutí filmu-Sedm; spol.hra Prší; vědomostní kvíz; táborové hry; vaření-muffiny; účast
na hokejovém utkání; shlédnutí filmu-Znovu sedmnáctiletý; tančíme-Hip-hop; relaxace
s hudbou; výroba náramků; hra Dobble; spol.hra-Riskuj; pečení velikon.perníčků; příprava
toustů; prac.-tech.činnost-Quiling; dramatické hry; sledování filmu-Anthropoid; malování
na tašky; arteterapie; vánoční hvězda z papíru; prac.-tech .činnost-práce s papírem;
Praxe vedená M. Skalníkovou: 23 činností: zumba; vaření - pizza ve zdravém stylu;
relaxace mluveným slovem; vědomostní kvíz; výroba halowenových svícnů z pomeranče;
filmová projekce – Deník Anny Frankové; výroba těstovinového salátu; malování voskemeukanistika; vědomostní hra „Česko“; zumba; posilování; filmová projekce – Přelet nad
kukaččím hnízdem; výroba dárkových krabiček; příprava Raffaelo kuliček; kruhový trenink;
filmová projekce – Sedm životů; turnaj v ping-pongu; vaření-palačinky; improvizační
společenské hry; strečink-cvičení před a po zátěži; filmová projekce – Teď a tady; posilování
na míčích; relaxace-různé druhy;
Praxe vedená M. Vopařilovou: 33 činností: promítání filmu Kytice; hry - Stupido,
Kočár; příprava jednoduchého občerstvení; společenská hra Aktivity, Osadníci; relaxační
malování s hudbou; práce s přírodními materiály – obrázky, koláže; oslava Halloweenu – práce
s dýněmi; kruhový trénink; příprava netradičních toustů; turnaj ve stolním tenise; společenské
hry – Šišlavé představení, Co by to bylo, kdyby to bylo; prac. činnost – obaly na desky
ze škrobových papírů, skládanky z čajových sáčků; pletení copů; test studijních předpokladů;
zábavné testy inteligence; hudební hádanky; relaxační cvičení, omalovánky; pohybové hry –
Medvědi, Čísla na louce, Mrkaná, Záchrana přes oceán; karetní hra UNO; cestovatelský kvíz.
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Činnost v rámci výchovných skupin:
Výchovná skupina I. Fafílkové:
Září: seznámení s VŘDM a pravidly bezpečnosti; volba samosprávy; skupinové schůzky;
květinová show v Klášterních zahradách; individuální pohovory se žáky; účast na činnostech
pedagogické praxe
Říjen: skupinové schůzky; PNV; procvičování vyjmenovaných slov; společná relaxace;
večerní čtení; malování mandal; účast na představení „Monology“
Listopad: skupinová schůzka; malování mandal; péče o okolí DM; individuální pohovory
Prosinec: skupinové schůzky; účast na koncertu WXP a WAF; PNV; účast na činnostech
pedagogické praxe; účast na slavnostní večeři
Leden: výroba ovocného salátu; skupinové setkání; hrátky na sněhu; individuální pohovory
se žáky; zápis klasifikace; hodnocení pololetí
Únor: skupinové schůzky; spolupráce se studijním referentem; individuální pohovory
se žáky; účast na činnostech pedagogické praxe; PNV
Březen: skupinové schůzky; PNV; účast na akcích Týdne empatie
Duben: individuální pohovory se žáky; PNV; péče o zeleň a okolí DM; akce ukliďme si –
důkladný úklid pokojů; účast na akcích Majáles
Květen: skupinová schůzka; spolupráce se studijním referentem; relaxace se zájemci; péče
o květiny; péče o pokoj
Červen: skupinová schůzka; drobné sportovní aktivity – tenis, ping pong; posezení
a rozloučení se před odchodem na prázdniny
Výchovná skupina K. Šraitrové:
Září: seznámení VŘDM a pravidly bezpečnosti; volba samosprávy; skupinové schůzky;
konzultace se studijním referentem; individuální pohovory se žáky; květinová show
Říjen: skupinové schůzky; individuální pohovory se žáky; PNV; hra odezírání ze rtů; účast
na činnostech pedagogické praxe; péče o pokoj
Listopad: skupinová schůzka; individuální pohovory se žáky; PNV; příprava výstavy;
hodnocení péče o pokoj; péče o venkovní prostory; pečení muffinů a vánočky
Prosinec: skupinové schůzky; individuální pohovory se žáky; PNV; hodnocení péče
o pokoj; příprava dekorace na slavnostní večeři; příprava tomboly S4.C; vánoční punč; účast
na slavnostní večeři
Leden: skupinová schůzka; individuální pohovory se žáky; PNV; konzultace se studijním
referentem, zápis klasifikace; péče o pokoj, péče o společné prostory – Vaňková; pečená zelenina
na plechu; vědomostní kvíz; účast na činnostech ped. praxe;
Únor: skupinová schůzka; příprava plakátu; individuální pohovory se žáky; hodnocení
péče o pokoj; účast na činnostech pedagogické praxe
Březen: skupinová schůzka; organizace a přípravy na „Náš intr má známý hlas“; účast
na akcích Týdne empatie; šitá dekorace
Duben: skupinová schůzka; PNV; péče o venkovní prostory; příprava akce „hlas“;
vystoupení „ Náš intr má známý hlas“; pohovory se žáky; doplnění klasifikace; účast žáků
na akcích Majáles; akce ukliďme si – důkladný úklid pokojů;
Květen: skupinová schůzka; mozkocvična – trénování paměti; PNV; péče o květiny; péče
o pokoj; pohovory se žáky; přípravy na „hlas“; drobné sportovní aktivity;
Červen: skupinová schůzka; PNV; posezení u čokoládového fondue; sportovní aktivity –
badminton, softbol; závěrečné posezení s piknikem + hry; povinnosti spojené s koncem š. roku.
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Výchovná skupina K. Leksové, od 13. 3. A. Vojtíškové:
Září: adaptační kurz; organizační schůzka –seznámení s VŘDM; orientační vycházka
Litomyšlí; péče o svěřený pokoj.
Říjen: skupinová schůzka; společenské hry; posezení při kávě či čaji; individuální práce
se žáky; účast na činnostech blokové praxe
Listopad: skupinové sezení; tvoření vánoční dekorace; šití kravat pro skupinu; společenské
hry
Prosinec: skupinová schůzka; skupinové sezení - hry; tajný Ježíšek; tvoření vánoční
výzdoby pro DM – stromeček
Leden: skupinová schůzka; pohádkový kvíz; účast na činnostech blokové praxe; projekce
filmu Fantastická zvířata
Únor: posezení při kávě či čaji; skupinová schůzka; skupinové sezení; valentýnská hra;
tvoření dekorace na ples
Březen: skupinové schůzky; seznamovací hry; tvoření záložek do knihy; individuální
pohovory se žáky; doplnění klasifikace; PNV – intervaly; návštěva galerie Hotel Sofia
„Diference pohledů“; akce „Týden empatie“ – jóga, pasivní a aktivní relaxace; péče
o květiny; evidence známek
Duben: tvoření velikonočních dekorací; skupinové schůzky – plánování společných aktivit;
příprava na vystoupení v soutěži „Náš intr má známý hlas“; společenská hra „Město, jméno“;
výroba lapače snů; příprava masek na průvod Majáles; PNV – individuálně, úklid společných
prostor domova mládeže; přednáška „Hledala jsem štěstí“; zapojení se do akce „Ukliďme si“;
Květen: pečení slaného koláče Quiche; skupinové schůzky; sportovní aktivity – ringo,
přehazovaná; návštěva výstavy „Váchalovy kněhoznačky“ Dům U Rytířů; účast
na celodomovní akci „Intr má známý hlas“; individuální pohovory se žáky; PNV – anglický
jazyk, dějepis; návštěva oblíbených míst v Litomyšli; sledujeme MS v hokeji; pečení zdravých
báboviček; účast žákyň na besedě „O životě v Palestině“; evidence známek
Červen: skupinové schůzky; individuální pohovory se žáky; opékání buřtu – rozloučení
se s 1. ročníkem; péče o zahradu DM; vycházky do okolí; sportovní aktivity na hřišti –
badminton, tenis; hraní společenských her „Městečko Palermo, Na Mars, Bez S“; piknik
v Klášterních zahradách; návštěva koupaliště; společné zhodnocení školního roku – hra
„Co mi dal, co mi vzal 1. ročník“; procházka večerní Litomyšlí – „Festivalové zahrady“
Výchovná skupina Z. Pečinkové:
Září: seznámení VŘDM a pravidly bezpečnosti; skupinové schůzky - představení
praktikantek; fotbalgolf; účast na výstupech blokové praxe; květinová show v Klášterních
zahradách
Říjen: příprava ovocných pohárů; relaxace s hudbou; skupinová setkání; konzultační
hodinka – individuální pohovory se žáky; návštěva kina čs. film Bezva ženská na krku
Listopad: skupinová schůzka; společné sportovní aktivity; doplnění čtvrtletní klasifikace;
PNV – individuální přístup
Prosinec: příprava vánočních ozdob – šití andělíčků; zdobení vánočního stromku;
předvánoční minikoncert- hrajeme a zpíváme vánoční koledy; skupinové setkání - dopis
Ježíškovi; pečení sušenek cookies
Leden: skupinové schůzky- plánování společné činnosti; vaření- výroba šneků z listového
těsta pečení muffinů s čokoládou; PNV- individuálně; jumping; bowling; společné sledování
hudebního filmu - Muzikál aneb cesta ke štěstí; doplnění pololetní klasifikace
Únor: skupinové setkání – zábavná hra Jsem výjimečná, sdělování zážitků z lyžařského
kurzu; příprava zapékaného müsli s čokoládou; PNV – IQ testy
Březen: skupinové schůzky – seznámení s žákyněmi na praxi v DM; účast na výstupech
blokové praxe; jumping; kondiční běh; úklid hřiště; drobné sportovní aktivity
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Duben: dokončení úklidu hřiště; doplnění klasifikace; příprava koláčků s marmeládou;
PNV; skupinové schůzky; účast na besedě o anorexii a bulimii; účast na majálesovém průvodu
v maskách; úklid svých pokojů v rámci Dne země
Květen: shlédnutí pohádky Anděl Páně; doplnění známek; příprava smoothie; PNVopakování učiva; videoprojekce- Pohádky pro Emu; skupinové setkání – hra Na ospalého krále;
osobnostní profil- test; zapojení do sportovního odpoledne
Červen: skupinové schůzky; individuální pohovory se žáky; vycházka do Nedošínského
háje; videoprojekce – film na přání; společná návštěva kina; rozlučkové grilování s posezením;
sportovní aktivity – tenis, kondiční běh, plavání; doplnění klasifikace
Výchovná skupina M. Skalníkové:
Září: adaptační kurz; organizační schůzka – seznámení s VŘDM; orientační vycházka
Litomyšlí; péče o svěřený pokoj; filmová projekce – Muž na laně; Květinová show v Klášterních
zahradách; individuální práce se žáky-pohovory; účast na činnostech blokové praxe
Říjen: skupinové schůzky; aktivní PNV; péče o svůj pokoj; desková vědomostní hra
Brambox; individuální práce se žáky-pohovory; spolupráce se studijním referentem; účast
na poetickém pásmu Monology 4.ročníků; diskuse na téma-Malá encyklopedie puberťáků.
Co na ně platí?; hra -12 měsíců-improvizované výstupy
Listopad: individuální práce se žáky; úklid prostranství před DM; pohovory s dívkami;
skupinová sezení; aktivní PNV; hra-Dostihy a sázky; nabídka vhodné četby; návštěva
litomyšlského muzea-prohlídka a výstava Patchworku;
Prosinec: výroba jmenovek na dárky; pečení ze slaného těsta; aktivní PNV; účast
na činnostech blokové praxe; individuální práce se žáky; účast na koncertu WXP; péče o svěřený
pokoj; předvánoční posezení se skupinou –losování dárečků; účast na divadelním představení;
Leden: skupinová schůzka; skupinové sezení – zábavný kvíz „Život v dokonalém světě“;
individuální pohovory; aktivní PNV; výtvarné odpoledne; malování dle pocitů; vaření –banány
v čokoládě; zábavné stolní hry.
Únor: skupinová schůzka; účast na činnostech blokové praxe; malování obrazů pastelem;
úklid společných prostor DM; filmová projekce – Sedm životů; individuální práce se žáky;
cvičení na míčích; výtvarná výstava s vernisáží;
Březen: malování obrazů; skupinová schůzka; účast na akcích Týdne Empatie-praktické
rady kosmetičky, gynekologická přednáška; péče o prostranství a společné prostory DM;
individuální práce se žáky; PNV
Duben: výstava v muzeu „Imaginárium v Litomyšli; PNV; individuální práce se žáky;
účast na soutěži „ Náš intr má známý hlas“; sportovní aktivity-ping pong; individuální práce
se žáky; skupinové sezení-výroba zmrzlinových pohárů; účast na akcích Majáles; účast
na besedě o anorexii „Hledala jsem štěstí…“
Květen: skupinové sezení – pohovory na daná témata; malování obrazů; účast na Miss
Majáles; výstava v muzeu „Imaginárium v Litomyšli“; zábavná hra –„Báseň podle předlohy“;
účast na sportovním dnu na DM a vystoupení skupiny Flow Vision.
Červen: společná vycházka a posezení v Klášterních zahradách; skupinové schůzky,
individuální práce se žáky; vycházka do přírody – areál Suchá; společné zhodnocení školního
roku; závěrečné posezení se skupinou.

Výchovná skupina M. Vopařilové:
Září: adaptační seminář; skupinové schůzky; seznámení s VŘDM a poučení o bezpečnosti;
poznávání Litomyšle; nabídka zájmové činnosti; komunikační hry; anketa – Jsem opravdu
někdo; individuální činnosti se žáky S1.B;
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Říjen: skupinové schůzky; kontroly PNV; společenské hry; zapojení do ZČ; spolupráce
se studijními referenty; sportovní aktivity; brigády na úklid kolem DM; účast na koncertu
v rámci Studentské jízdy
Listopad: skupinové schůzky; anketa o 17.listopadu; společná příprava jednoduchých
pokrmů; kontroly PNV; spolupráce při PNV; výtvarné činnosti – enkaustika; cvičení - nácvik
gymnastických sestav; náměty na vánoční dekorace; práce s přírodními materiály
Prosinec: skupinové schůzky; mikulášské posezení; kontroly PNV; pracovní a výtvarné
činnosti – vánoční dekorace, ozdoby; pečení a zdobení perníčků; účast na koncertu KOSU;
pohádkový kvíz; společná oslava Vánoc; divadelní vystoupení
Leden: skupinové schůzky; hra – Kontrola dárků; spolupráce se studijními referenty;
kontroly PNV; test společenského chování; využití nabídek ZČ; účast na činnostech praxe
Únor: zhodnocení pololetí; udělení VR; příprava jednoduchých pokrmů – zdravé lívance;
hrátky s češtinou; kontroly PNV; anketa - Kdo byl Valentin; společné sledování MS v biatlonu;
malování na sklo; účast na činnostech praxe
Březen: skupinové schůzky; cvičení zrakového vnímání; společná PNV; spolupráce
se studijním referentem; dodržování VŘDM; úklid kolem DM; drobné sportovní aktivity
v areálu DM; zhotovení jarních a velikonočních dekorací; vaření – těstovinový salát; využití
informačních zdrojů k PNV
Duben: skupinové schůzky; sportovní aktivity – nácvik basketbalových prvků, cvičení
ve fitness; hra „Vizitka“; účast na divadelním představení v HK; velikonoční anketa; společné
promítnutí filmu „Jak přežít single“; příprava masek na Majáles; účast na akcích Majáles;
přednáška „Hledala jsem štěstí“; příprava jednoduchého pokrmu – lívanečky; kontroly PNV;
společné PNV na pokojích; zapojení do akce „ Ukliďme si“; péče o květiny
Květen: společné schůzky; sportovní aktivity v areálu DM; zábavné hádanky; náměty pro
práci s dětmi; společné PNV; evidence známek; hra „Vizitka „ po dvou letech; zapojení do „Náš
intr má známý hlas“; pohovory o pedagogické praxi; aktivní zapojení při sportovním dnu
Červen: skupinové schůzky; zhodnocení školního roku; posezení u ohně; sportovní
aktivity; vycházka do zámeckého areálu;
Výchovná skupina D. Sedláčkové:
Září: zahájení nového šk.roku - proškolení-VŘ DM; volba skup.výboru; skupinové
schůzky; nabídka ZČ
Říjen: skupinové schůzky; společenské hry; vaření; cvičení s hudbou; pantomima;
kontroly PNV; společné sledování filmu-Projekt X;
Listopad: skupinové schůzky; podzimní úklid prostranství DM; vaření pro zájemce;
relaxace; tanec s hudbou; posilování; společné sledování filmu; společná účast na koncertu
V.Merty; výstupy blokové praxe
Prosinec: skupinové schůzky; vaření; tanec s hudbou; posilování; relaxace; vánoční
posezení skupin; výroba vánoční hvězdy; vánoční koncert-WXP; vánoční slavnostní večeře;
účast na vystoupení Prasátek
Leden: skupinové schůzky; účast na výstupech blokové praxe; sledování filmu-Znovu
sedmnáctiletý; intenzivní PNV; vánoční prázdniny;
Únor: skupinové schůzky; rozdání a přečtení Dopisu sobě; posilování a cvičení na míčích;
příprava maturitního plesu; procvičování českého pravopisu
Březen: skupinové schůzky; společná účast na výstupech blokové praxe; intenzivní PNV;
účast na akcích Týdnu empatie; jarní prázdniny
Duben: skupinové schůzky; sledování filmu Černý rytíř, maturitního plesu; brigáda v okolí
DM; posezení s překvapením; pečení sušenek; účast na akcích Majáles
Květen: skupinové schůzky; film-Pohádky pro Emu; beseda-Rettigová; intenzivní PNV;
účast na vystoupení Jana Dalekého
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Červen: skupinové schůzky; posezení s kytarou; drobné sportovní aktivity v areálu DM;
společné závěrečné posezení skupiny; film na přání

Přehled o prospěchu žáků DM :
Výchovná skupina I.Fafílkové:
Výchovná skupina Z.Pečinkové:
Výchovná skupina K.Leksové/Vojtíškové:
Výchovná skupina D.Sedláčkové:
Výchovná skupina M.Skalníkové:
Výchovná skupina K.Šraitrové:
Výchovná skupina M.Vopařilové:

I. pololetí
1,83
1,69
2,01
1,77
1.72
1,95
1,73

II. pololetí
1,78
1,60
1,89
1,73
1,62
1,95
1,59

Vzdělávání :
I. Fafílková: příprava Týdne empatie – prohloubení poznatků z muzikoterapie; časopisy:
Sféra, Regenerace; tv dokumenty – Toulavá kamera; prohlubování práce s PC; návštěva
Lednicko-Valtického areálu; četba knih – J.Green - Papírová města, P.Glaser – Tanec
s nepřítelem
Z. Pečinková: studium materiálů pro výtvarnou dílnu v městské knihovně; příprava
na balanční cvičení na bosu a na velikém míči; výstavy Betlémů – kostel Povýšení sv. Kříže
a výstavy patchworku v muzeu; seznámení s knihou - Karel IV. a Tam kde ji našli; studium
materiálů na internetu – podklady k tvorbě měsíčních plánů; výměna zkušeností při návštěvě
DM při Střední škole řemeslné v Jaroměři; prohloubení dovedností - vitální jóga ve Spirit studiu
v Litomyšli; shlédnutí výstava Diference pohledu v Galerii Sofia
A. Vojtíšková: studium materiálů pro přípravu zájmových činností – Pinterest, Inspirace
pro učitele a vychovatele; TV dokumenty - Děti úplňku, Týrané a zneužívané ženy; četba knih –
Žák s problémovým chováním, Dítě s poruchou chování a emocí; příprava a realizace
velikonočních dekorací na DM; návštěva muzea - Váchalovy kněhoznačky, Diference pohledů;
návštěva pedagogického muzea J. A. Komenského Praha; návštěva jarmarku
a lidových řemesel Ronov nad Doubravou a Veselý Kopec; práce s PC
K. Šraitrová: celostátní konference pracovníků DM; příprava na výstavu – Poznej svoje
boty + infostánek; tv dokumenty; studium námětů na kroužek; výstava betlémů; příprava Týdne
empatie; návštěva vědeckého parku VIDA!; zhlédnutí filmu Masaryk; četba – Mozart – Marcia
Devenportová; školský portál Pardubického kraje; studium materiálů pro tvorbu měsíčních
plánů; četba odborných časopisů
R. Pešinová: 359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí; průběžné studium
Školského portálu pardubického kraje; Školský zákon
D. Sedláčková: studium knihy – autogenní trénink; práce s knihou – relaxační pohádky
na dobrou noc
M. Skalníková: návštěva Vlastivědného muzea v Kyjově; Vizovice – prohlídka barokního
zámku; výstava vánočních stromečků; výroba vánočních ozdob; tv dokument Alžběta II.-90 let
v 90 minutách; četba – Vyhnání Gerty Snirch; tv dokument Carská říše za Romanovců; výstava
„Imaginárium v Litomyšli“; výstava filmových kostýmů v Hradci Králové
M. Vopařilová: studium materiálů Asociace DM; výstava betlémů v Litomyšli; práce
s knihou – Jak zvládnout stres; výtvarná výstava „Vasarely“ v Brně; prohlídka Špilberku;
příprava jarních a velikonočních dekorací
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Ubytovací činnost
Domov mládeže organizoval víkendová ubytování pěveckého sboru pedagogické školy
KOS ve dnech: 7.-9.10.2016; 2.-4.12.2016; 10.-12.2.2017; 7.-9.4.2017.; 19.-21.5.2017

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.

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
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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. Ve školním roce
2013/14 byl akreditován kvalifikační 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. O kurz je nadále zájem ze strany veřejnosti, a proto byl
realizován ve školním roce 2014/15 a v roce 2016/17. Výhledově bude
rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky od 21. 9.
2018 do 7. 12. 2018. Protože VOŠP a SPgŠ splnila požadavky na odbornou
způsobilost k ověřování formálního a informálního vzdělávání, byla ji udělena
MPSV autorizace a také oprávnění provádět závěrečné zkoušky v rámci
hodnoticích standardů v NSK.
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 mladšího
a staršího školního věku se speciálními potřebami. Výhledově bude kurz otevřen
na podzim školního roku 2018/19.
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)

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 SŠ a Školskou radou VOŠ, Studentskou radou
spolupráce se Střední a vyšší pedagogickou školou v Barnim (SRN)
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.
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13. 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.
Od roku 2001 realizuje škola modulovou formu výuky na vyšší odborné škole. 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 rozvíjelo například v předmětech občanská nauka, společenské vědy, pro
obor pedagogické lyceum jsou lidská práva součástí výuky specifického zaměření humanitní
studia.

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 4. ročníků ve spolupráci se společností
PONTOPOLIS Polička uspořádali projekci a besedu věnovanou tématu Uprchlická krize. Naše
pozvání přijala Markéta Tauerová, žurnalistka a aktivistka, která se opakovaně vrací do Sýrie
a mapuje pro naše občany situaci v této zemi. Své vyprávění doplňovala projekcí. K tématu
uprchlická krize byla také pro studenty VOŠP uspořádána přednáška na litomyšlském zámku.
Na téma Rozvojová a humanitární pomoc studenti Vyšší odborné školy sociální CARITAS
uspořádali pro žáky SPGŠ workshopy v rámci projektu Pomáhejte s námi, který napomáhá
informovanosti o zahraniční rozvojové spolupráci ČR a posiluje povědomí žáků o situaci
v chudých zemích.
V listopadu minulého roku se žáci třetího ročníku zúčastnili v Kutné Hoře třídenní
studentské konference s názvem Meze svobody – lidská práva a jejich limity v demokratické
společnosti, Konferenci uspořádal spolek Asi - milovaní pro žáky, ale také pro pedagogy z celé
České republiky. Během tří dnů probíhaly workshopy, přednášky, diskuze na odborná témata,
která si vybrali žáci a studenti částečně sami (eutanázie, trest smrti, kamery na školách, pacienti
se schizofrenií a jejich umístění v ústavech, nebezpečí internetu, problematika migrace,
uprchlická otázka a mnoho dalších). Žáci si vyzkoušeli práci ve skupinách, schopnost vyjádřit
a obhájit svůj názor a společně vytvořit a prezentovat akční plány k řešení situací, které souvisejí
s problematikou lidských práv a které považují za důležité. Součástí konference byly i diskuze
s významnými osobnostmi, hostem byl například advokát a politolog Pavel Uhl, koordinátorka
projektů v bývalé Jugoslávii Dr. Maja Nenadovic, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci
Magda Faltová, starosta města Kolín Vít Rakušan a další.
Konference byla vyvrcholením stejnojmenného projektu, který vedl žáky k pochopení
důležitosti dodržování lidských práv a předcházení projevům extremismu, jež ohrožuje nejen
demokracii jako takovou, ale i osobní svobody a práva každého jednotlivce. Cílem bylo vést žáky
k pochopení konceptu demokracie a lidských práv a svobod, důležitosti odpovědnosti
a aktivního občanství, ale zároveň je učit diskutovat a zdůvodňovat svůj názor. Formát projektu
byl vytvořen Domem Anne Frankové v Amsterodamu.
Vyučující společenských věd se také se svými žáky účastnili 15. května 2016 exkurze
a vzpomínkové akce k uctění obětí nacistické perzekuce do Památníku Terezín.
Tryzna se konala u příležitosti 71. výročí osvobození od nacismu.
Slavnostní program tryzny probíhal na Národním hřbitově před Malou pevností Terezín.
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Odborný výklad zajišťovali profesionální průvodci Památníku. Akce hluboce připomenula
pohnutou historii koncentračních táborů, holocaustu a obecně věznění v proměnách času a byla
všem varovným mementem pro přítomnost.
Hmatatelným důkazem o prosazování zásad humanity je každoroční tvorba panenek pro
UNICEF od žáků a studentů školy.
Vyučující do svých tematických plánů zařadili téma, které pro daný rok vyhlásila
organizace UNESCO - Karel IV, 700. výročí. Výsledkem bylo vytvoření panelové výstavy, kde
se žáci pokusili shrnout fakta a zajímavosti ze života Karla IV., výtvarně zachytili jeho podobu
i manželek i některých kulturních skvostů spjatých s jeho jménem. Dále upozornili i na knižní
tituly, které se zabývají osobností Karla IV. Žáci prvních ročníků na DM předčítali svým
spolužákům z díla Vita Caroli.
Každoročně se také VOŠP a SPGŠ Litomyšl zapojuje do charitativní akce Světluška,
Srdíčkový den.
Tradičně vyučující také navštěvují se svými žáky Městský úřad v Litomyšli, seznamují
se s jeho činností a náplní jednotlivých odborů.
B. DLOUHODOBÉ PROJEKTY
Významným mezinárodním projektem je spolupráce s Koordinačním centrem českoněmeckých výměn mládeže TANDEM. Cílem je výměnný pobyt studentů ze střední a vyšší
školy pedagogického zaměření v Barnim u Bernau (SRN) s našimi žáky a studenty. Jednalo
se již o třetí reciproční část našeho projektu, podrobné zprávy jsou zveřejněné na webových
stránkách školy.
Ve školním roce 2013/2014 došlo k přepracování programu Pečovatelka o děti ve věku 26 leta pod názvem Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a ten byl naší školou
následně pilotován. Nyní úspěšně probíhá a bude v nabídce rekvalifikačních kurzů pro veřejnost
i pro další školní rok.
Ve školní roce 2015/2016 naše škola oslavila 110. výročí od svého založení.
C. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝHLED DO BUDOUCNA
Ve školním roce 2012-2013 jsme navázali spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc
a VOŠ sociální Olomouc a podíleli jsme 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. Na další rok opět
plánujeme zapojit naše žáky a studenty do tohoto projektu a vytvořit workshopy s danou
problematikou. Nedílnou součástí našich aktivit na poli lidských práv je i projekt Běh pro Afriku,
který uskutečňujeme v rámci oslav Majáles. Našim žákům a studentům není lhostejný ani život
těžce nemocných dětí. 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.
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, tentokrát pro cílovou skupinu seniorů.

66

14. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI
Ve školním roce 2016-17 se kontrola ČŠI neuskutečnila.
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NĚMEČTÍ STUDENTI V LITOMYŠLI
Ve dnech 20. – 26. 11. 2016 se uskutečnila druhá část letošní mezinárodní výměny žáků a studentů
partnerských škol mezi VOŠP a SPgŠ Litomyšl a Oberstufenzentrum 1, Abteilung 3, Barnim bei Bernim,
BRD, kde se vzdělávají rovněž budoucí vychovatelé a pedagogičtí a speciální asistenti. Jednalo se celkově již
o 11. ročník této akce. V říjnu odjelo 20 litomyšlských žáků a studentů do německého Schlaubetal, kde
se zúčastnili seznamovacího týdne („Kennenlernwoche“) se svými německými kolegy. A reciproční
listopadová část se odehrála v Litomyšli, kdy na oplátku přijelo 20 německých studentů na návštěvu VOŠP
a SPgŠ. Akce je významně podporována Fondem česko-německé budoucnosti.
Na programu byla hospitace a účast ve výuce, prohlídka litomyšlských zajímavosti, exkurze do Prahy
spojená s návštěvou Senátu ČR, hospitace v litomyšlské mateřské škole (Zámecká) a vyvrcholením celého
pobytu byla příprava a předvedení programu pro žáky 3. Základní školy v Litomyšli, kteří se učí německy.
Němečtí studenti včetně jejich pedagogického doprovodu byli u nás poprvé a podle jejich slov byli školou,
přístupem žáků, ale i městem nadšeni a chtějí se sem vrátit.
Jana Macková

Můj pobyt v Litomyšli
Do Litomyšle jsem odjížděla s určitými očekáváními. Chtěla jsem poznat Litomyšl a trošku vidět i Prahu.
Především jsem se ale těšila na české žáky. Některé jsem už znala z jejich říjnového pobytu u nás, nové jsem
chtěla poznat. Rovněž jsem chtěla vidět prostředí, o kterém mi vyprávěli, a prožít s nimi jeden běžný školní
den.
Všechny body programu se mi velmi líbily. A všechna moje očekávání byla splněna. Prošla jsem si jedním
školním dnem a mám z něj velmi dobrý zážitek. Myslím, že je podobný jako u nás. To, že žáci chodí v polední
pauze na oběd do poměrně vzdálené školní jídelny, vidím jako dobré, protože jim to pomáhá udržet se fit.
Co se týče jídla v internátě, je třeba si na něj trochu zvyknout, ale přesto je kuchyň dobrá. Chybí mi jen víc
vitamínů, ovoce a zeleninu je ale možné koupit v mnoha obchodech. Internát sám o sobě je opravdu krásný
a je tam po ruce všechno, co člověk potřebuje. Všichni dodržují daná pravidla.
Město Litomyšl je mimořádně krásné, nechybí mu nic, co je třeba. Je tu stále co objevovat a čeští žáci nám
ukázali i příjemnou veganskou restauraci, kde jsme byli na jídle.
Kontakty s našimi českými kamarády se ještě více upevnily. Jsme smutní, že se musíme rozejít a nevíme,
jestli se ještě budeme moci vidět. Zůstáváme ale všichni v kontaktu.
Cítila jsem se tady stejně dobře jako doma. Všichni byli přátelští, vstřícně usměvaví a vůbec nic
mi tu nechybělo.
Jenny Seeger, Schorfheide, BRD

Můj týden s německými studenty
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Od 20. 11. do 26. 11. 2016 se konal výměnný pobyt německých studentů s litomyšlskými studenty
pedagogické školy. Všichni jsme byli po příjemně stráveném týdnu ve Wandlitz natěšeni, až nás naši němečtí
kamarádi přijedou navštívit k nám a my jim konečně ukážeme krásy Litomyšle a náš obvyklý školní den.
NEDĚLE
První shledání bylo super, těch pár hodin, co zbývalo do konce neděle po jejich příjezdu, uběhlo jako voda,
a ani jsme si nestačili říct vše, co se za ten měsíc a kousek, co jsme se neviděli, událo.
PONDĚLÍ
Druhou vyučovací hodinu si s Eliškou vyzvedáme svoji partu, s kterou jsme trávily týden v Německu. Celý
školní den probíhal jako po másle. Vytknout však musím to, že několik učitelů přímo ignorovalo jejich
společnost a nevšímali si jich. Na druhou stranu ale zase musím pochválit například literaturu, kde nás pan
učitel zapojil všechny, společně jsme si povídali, a dokonce jsme ho i poprvé slyšeli mluvit německy
a anglicky. Například dal německým studentům přečíst text básně od Goetha v češtině a opačně jsme my pak
zkoušeli číst text v němčině. Celá hodina nás moc bavila a myslím, že pro Němce to taky byla legrace.
V polední pauze jsme šli na oběd do restaurace, jelikož po snídani ve školní jídelně se rozhodli, že raději
zajdeme někam jinam. Bylo zajímavé pozorovat, jak si vybírají jídlo, protože asi třikrát změnili požadavek.
Nakonec ale všichni dostali to, co chtěli. Po obědě jsme se šli projít do Klášterních zahrad, kde se jim velice
líbilo, a byli překvapeni, jak to tu máme hezké. Udělali jsme si tam spoustu společných fotografií a vydali
se na internát. Tam nás na pokoji učili zpívat německou písničku, z které si nepamatuji ani slovo, protože
to byl nějaký druh rapu, a rozhodně bych si nepřála slyšet naší výslovnost. Ale na první den jsme si užili
spoustu legrace.
ÚTERÝ
V úterý dopoledne jsme šli na hospitaci do mateřské školy Zámecká. Děti vůbec nebyly ostýchavé, a i přes
jazykovou bariéru se Němci a dětmi domlouvali s minimální pomocí Čechů. Zpívali jsme s nimi a sledovali
vystoupení, které si pro nás připravili. Po hospitaci jsme šli do kavárny na čokoládu, protože jsme
se dozvěděli, že v Německu čokoládu pijí velmi často. Strávili jsme tam celé odpoledne povídáním. Další
zastávka byla hospůdka Na sklípku, protože nám oznámili, že bez ochutnání českého piva Českou republiku
neopustí.
STŘEDA
V sedm ráno jsme vyjeli autobusem do Prahy. Naše první zastávka byl Senát, kde jsme měli domluvenou
prohlídku. Pro většinu lidí z naší skupiny to bylo opět vcelku výjimečné, jelikož na takovéto prohlídky moc
často nechodí. Byli jsme spokojeni. Po prohlídce jsme šli na oběd do restaurace, kde jim velice chutnalo. Jen
jsem byla překvapena, že radši vsadili na jistotu (řízek s hranolky), než aby zkusili nějakou českou specialitu.
Po obědě jsme se rozdělili a se slečnami jsme se vydaly nakoupit nějaké oblečení podle jejich přání. Kluci šli
hned vedle do kavárny, kde na nás čekali hodinu, a pak byli překvapeni, že jsme zpět tak brzy. Hned vedle
kavárny bylo kaleidoskopické muzeum se zrcadlovým bludištěm, kde jsme jak malé děti strávili asi dvě
hodiny procházením tam a zpět. Opět musím říct, že jsme se s nimi zase hodně nasmáli. Cestou zpět jsme
si prošli Václavské náměstí a vyšlo to tak akorát na cestu zpět. Po příjezdu do Litomyšle jsme šli na pizzu,
která jim moc chutnala. Němečtí studenti říkali, že v Německu takovouhle nemají, takže jsme byli velmi
polichoceni.
ČTVRTEK
Ve čtvrtek nás čekalo chystání projektu na pátek pro základní školu. Rozhodli jsme se, že zvolíme obdobnou
variantu jako v Německu, a to popis lidského těla v angličtině a němčině. Chystání kartiček s názvy částí těla
a obkreslování postavy zabralo asi hodinu a zbytek času jsme trénovali písničku Hlava, ramena, kolena, palce
v české i německé verzi. Opět to byla zábava, protože jsme pletli názvy a věřím, že pro ně mohlo být vtipné,
že když ukážeme na oči, zpíváme palce. Ale nějak jsme to vypotili a natrénovali jsme vystoupení na další den.
Odpoledne byla domluvená hospitace v hudební výchově, kterou vedl pan Motl. Ten je geniálně zapojil
a věnoval se jim na 100%. Například jsme malovali, co jsme slyšeli v hudbě, kterou nám pan učitel pouštěl.
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Mně osobně to bavilo moc, protože jsem konečně viděla ty (i když minimální) rozdíly v myšlení. Hned
po skončení jsme se šli projít po Litomyšli a koupit několik upomínkových předmětů.
PÁTEK
Na dopoledne jsme měli domluvenou návštěvu Základní školy T. G. Masaryka, kde nám prvňáčci předvedli
nacvičené číslo, ve kterém bylo zahrnuté předávání Slabikářů. Děti si vysloužily velký potlesk. Potom jsme
se postupně vystřídali u žáků 8. třídy s našimi projekty a dětem se to (podle reakcí) líbilo. Dokonce jsem byla
překvapená, že se žáci snažili se sami zapojit a vůbec se neostýchali mluvit v němčině. Němci byli také
příjemně překvapeni. Hned potom jsme šli na internát, kde bylo shrnutí celého týdne. Tam nás už pomalu
chytl stesk, jelikož jsme si uvědomili, že brzo pojedou domů. Zůstala jsem u nich s Eliškou, co nejdéle to šlo,
abychom si je ještě trošku před odjezdem užily. A pak už nadešlo loučení, které trvalo asi hodinu, a bylo plné
emocí a smutku, ale jsem si jistá, že se brzy uvidíme znovu. Celý týden bych shrnula jako nezapomenutelný.
Strávila jsem ho s partou lidí, která mi přirostla k srdci a která nám už připravila příjemný týden v Německu,
takže jsme měli možnost jim to oplatit. I přes to, že jsme mezi sebou měli jazykovou bariéru, kterou jsme den
za dnem přestupovali a rozuměli jsme si víc a víc, jsem si s nimi rozuměla perfektně. Tohle je přesně ukázka
toho, že když se chce, tak jde všechno, protože i přes to, že já bych s nimi měla správně mluvit německy, oni
mě nechali mluvit v angličtině a naopak mě v tom ještě podporovali a snažili se semnou také komunikovat
v jazyku, kterému já rozumím. Komunikace a porozumění nám v naší skupině rozhodně nechyběla. Avšak
i přes dálku, kterou mezi sebou máme, se zase brzy uvidíme.
Zuzana Haklová, S3.C
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Příloha č. 6 - Ocenění za výsledky v soutěžích
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Příloha č. 7 – Soupis akcí pěveckého sboru KOS

Přehled koncertů, akcí a vystoupení
Smíšeného pěveckého sboru

VOŠP a SPgŠ Litomyšl
za školní rok 2016/17

zpracováno 26. 9. 2017

113

PODZIM
27. – 28. 8. 2016
So – Ne

Návštěva japonského orchestru z Tokia
sobota: přípravná zkouška na DM
neděle: Mezinárodní koncert
KOS a Shinagawský mládežnický symfonický orchestr
18.00 hod. Smetanův dům Litomyšl

Po 29. 8. 2016
So 10. 9. 2016

zkouška na barokní operu s paní režisérkou na DM
Provedení barokní opery Pygmalion (J. P. Rameau)
Valtické zámecké divadlo, Barokní slavnosti Feste teatrale

26. – 28. 9. 2016
Po – St

Svatováclavské slavnosti, Vídeň
Velvyslanectví ČR ve Vídni
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7. – 9. 10. 2016
Pá – Ne

Čt 13. 10. 2016

Soustředění na DM, křest nováčků

Koncert v Novém Jičíně
Beskydské divadlo
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Pá 4. 11. 2016

Pedagogická POEMA – národní přehlídka přednesu, čtení a improvizovaného
vyprávění žáků středních pedagogických škol
20.00 hod. Jízdárna, Zámecké návrší

Pá 25. 11. 2016

Den otevřených dveří SPgŠ
vystoupení na schodech

St 30. 11. 2016

Vystoupení na konferenci
Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže Litomyšl

ZIMA
2. – 4. 12. 2016
Pá – Ne

Soustředění na DM

Út 13. 12. 2016

Slavnostní koncert KOSu
k 15. výročí existence smíšeného sboru na pedagogické škole
+ křest CD Mozaika vzpomínek
Smetanův dům Litomyšl

10. – 12. 2. 2017
Pá – Ne

Soustředění na DM
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JARO
7. – 9. 4. 2017
Pá – Ne

Soustředění na DM

21. – 23. 4. 2017
Pá – Ne

Mezinárodní soutěž Slovakia cantat, Bratislava
Zlaté pásmo, Zvláštní cena poroty za dramaturgii, Vítěz kategorie

St 3. 5. 2017

Slavnostní večer spojený s předáváním cen Pardubického kraje
„Cena za zásluhy o Pardubický kraj“
17.30 hod. Východočeské divadlo, Pardubice

19. – 21. 5. 2017
Pá – Ne

Soustředění na DM
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Premiéra symfonické verze Celebration Jazz Mass Karla Růžičky
Smetanova síň Obecního domu Praha
Ne 4. 6. 2017
pozdní odpoledne – zkouška s Kühnovým sborem a dirigentem
Út 6. 6. 2017
13.00 – 16.00 – zkouška s orchestrem FOK
St 7. 6. 2017
10.30 veřejná generálka
19.30 koncert
Čt 8. 6. 2017
19.30 koncert
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30. 6. – 2. 7. 2017

Ne 2. 7. 2017

Smetanova Litomyšl
Karel Růžička: Celebration Jazz Mass
KOS, Kühnův smíšený sbor a orchestr FOK Praha
14.00 generálka Litomyšl
17.30 hod. koncert, II. Nádvoří Zámku Litomyšl
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Příloha č. 8 – Dokumentace dalších akcí a činností sboru KOS
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Příloha č. 9 - Mimoškolní aktivity a charitativní akce

129

Matýskovo odpoledne
Ve středu 14. června 2017 se na půdě naší školy uskutečnilo Matýskovo soutěžní odpoledne, které bylo tečkou
za XXI. ročníkem tohoto matematického korespondenčního semináře pro žáky 4. – 5. tříd základní školy.
Letošního ročníku se průběžně účastnilo na dvě stě soutěžících a ti nejúspěšnější z nich využili příležitosti
přijet, pobavit se a zasoutěžit si. Pro tyto děti připravili žáci třetích ročníků předškolní pedagogiky
a pedagogického lycea spoustu her, matematických i nematematických hádanek, tajemnou cestu do šmoulí
země, úkol přemoci Gargamela a vysvobodit Šmoulinku. Všichni si odpoledne užili, a protože byla většina
přítomných matematických talentů teprve ze čtvrtých tříd, slíbili si, že se příští rok probojují až do finále, aby
mohli znovu přijet.
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Příloha č. 10 – Plán akcí a exkurzí školy
TŘÍDA

AKCE

TERMÍN
(měsíc)

PŘEDMĚT
Pedagogický dozor

POZNÁMKY

S1.A, B, C

Vědecké centrum Vida Brno

3.5. - MZ

2 busy

S1.A, B

Rozvojové vzdělávání – workshop
(DM)
Nedošínský háj

11.4.2017
18.4. - PrMZ

S1.C
S2.A, B, C
S2.A, B
S2.C - HMS
S2.C
S3.B,C – HMS
S3.A - SVV
S3.B,C - TVS
S3.A + VOŠ

Literárně-historická Praha
Literárně historická Litomyšl
Česká národní banka - Praha
Regionální zpravodajství
Semanínské stezky
Osvětim - Krakov

12.4.2017
2.9. 2016
4.5.
19.4.
11.4.
11.4. – 12.4.

přírodní vědy
Bo, Sč + 2 VOŠ
společenské vědy, OBN
Šm/Vč
Biologie, MPZ
Bo + vych.
LIT, DEJ - Vv
ČJL, SVV – Vv, Ha, Ub
EKN – Vj, Dk
HMS - Vj
Bio - Bo
Humanitní studia/ ANJ
Vj/Ha
Sq
Kl/ Vč

zájemci
S3.A,B
S4.B,C
S3.B, C LYC
S4.A, B (PMP)

Americké centrum, Praha
Muzeum B. Martinů

S1. C (LYC)

Fotbal golf
Palác Kinských – H. Rousseau
Středověké památky Prahy

Listopad/
Prosinec
(středa)
19.4.
Září 2016

S4.C (LYC)
S4.A,B, (VV)
V,W2.C
SŠ + VOŠ

1 exkurze Svítání, Pardubice
2 exkurze – např. Domov - Bystré
DD se školou Kostelec
1 exkurze – DD Kostelec
Modrotisk Danzinger – Olešnice
na Moravě
ND Brno - Aida

3.5. MZ
4. 10.
12.4. PZ
12.4. PZ
Září 2016

V,W1.A

Janské Lázně

březen

1 – 3..roč.
Exkurze do předškolních zařízení
2. – 3. roč.
Průběžné exkurze - Litomyšl
V, W1.A
např. Waldorfská třída MŠ
V, W1.B
Alternativní MŠ – Žďár n. S.
V,W1.A+V2.C
Neviditelná výstava – Praha
W1.A
Podpora čtenářství – Rodinné centrum
V1.B
W2.A
NG Praha
V2.A,V, W3.A
Ivančice - IŠ
Aktualizováno 21.2.2017

prosinec

průběžně
2.5.
19.4.
19.4. - PZ
19.4.
19.4.
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ANJ/ Fa
Ml
PED - Št
PEP - Ja+ 1 VOŠ
PEP – Pa + 1VOŠ
PED – Št + 1 VOŠ
VPM, MVV, VYV
Vč, Gl
HUV
Ml, Šv
ODP, TEV, Spec. ped.
Kš
Vyuč. SEP , SPG, PŘP
PVČ
SEP, PPS, PVČ, PŘP,
SPG, SOP - Ja
Tyflopedie - Sš
VDČ - Kd
Dk
Spec. Pedagogika - Kc

Metodik prevence
Šm

vlak
splněno

2 dny

splněno

splněno

splněno
bus
Společně s S4.A,B
bus
splněno

vlak

vlak
bus

Termín
11.4.

12.4.

Akce školy
Exkurze/brigáda
MZ – ČJ (PP) Osvětim
Semanín
Rozvojové
vzdělávání
Osvětim

PZ

Ped exkurze:
DD Chrudim

Třída
S3.B,C (HMS)
S3.A (SVV)
S2.C
S1.A, B

Dozor
Ha, Vj

S3.B,C (HMS)
S3.A (SVV)

Ha, Vj

S4.A, B, C

Pa, Št + 2

S1. C (LIK)
3.roč. VOŠ

Vv + 1
Fa

S1.C
S2.A,B,C (TVS)
V, W1.A +
V2.C
W2.A
S3.B,
C (HMS+zájemci)
V2.A, V, W3.A
V1.B
S2.C (HMS)

Bo

Poznámky
BUS -

Bo + 1
Vč, Šm

2xBUS – 8:00

(S4.A+C/2),

18.4.
19.4.

MZ praktická
PZ

Veska Pce (S4B+C/2)
Lit. – histor. Praha
Au-pair (beseda)
Nedošínský háj
Kyberšikana –
od 10h
Neviditelná výstava
– Praha
NG Praha
Archiv Litomyšl
IŠ - Ivančice
Podpora čtenářství
Regionál.
Zpravodajství

20.4.

MZ praktická

Divadlo bratří
Formanů

Ja + 1 VOŠ
Dk
Fa

uč. 43
BUS – 8:00
vlak

Kc
Kd
Vj

celá škola – 9:00

EXKURZE 2. 5. – 4. 5. 2017
2.5. M – test

Alternativní MŠ – ŽnS

V, W1.B

Št

3.5. M – test

Domečky Rychnov n.K.
Vědecké centrum Vida Brno

V, W1.A
S1. A, B, C

Ja
Bo, Sč +

BUS – 7:15
BUS – 8:00
2xBUS – 7:30

VOŠ

Svítání – Pardubice
MŠ – Edulab Pce

S3.B, C
V, W1.B

Malá technická univerzita -

S2.B

DM

4.5. M – test

ČNB Praha

S2.A, B (EKN)
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Št
Hř, Kj
Kr
Vj, Dk

2xBUS – 7:45

