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I.  OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝRO ČNÍ ZPRÁVY  
O ČINNOSTI ŠKOLY 

 
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 
 
Škola:  Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, 
   Litomyšl, Komenského nám. 22 
Adresa:  Litomyšl, Komenského nám. 22, PSČ  570 12 
E-mail:  vospspgs@vospspgs.cz  
www stránky: 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 Předškolní pedagogika a vychovatelství 
 78-42-M/003  Pedagogické lyceum 

  75-31-N/02  Pedagogika specifických činností ve volném čase 
     zaměření:  

    a) předškolní pedagogika 
    b) speciální pedagogika 
    c) pedagogika volného času 
Pracovníci školy: 
        
Ředitel školy:   Mgr.  Stanislav Leníček 
Zástupce ředitele: RNDr. Hana Lišková – SPgŠ 
    Mgr. Vlasta Hřebcová – VOŠP 
 
Počet vyučujících:  64 
Počet externích vyučujících: 3 
Vychovatelé:   8                       
Provozní zaměstnanci:  32 
 
Počet žáků školy podle zahajovacího výkazu školního roku 2017 - 2018 
 
Počet žáků střední školy 406 
Počet studentů vyšší odborné školy - denní  348             
    - SPZ      182    
    CELKEM: 936 
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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 
2017/2018 na Vyšší odborné škole pedagogické a Střední pedagogické škole, Litomyšl, 
Komenského nám. 22 ustanoveny rady školy v níže uvedeném složení: 

 Rada VOŠP a SPgŠ: 

 Mgr. Lucie Fajfrová 

 Zuzana Slívová 

 MgA. Matěj Karel Šefrna 

 

STUDENTSKÁ RADA 

 Studentskou radu tvoří zvolení zástupci tříd. Spolupracují s ředitelstvím školy 
i s výborem Nadačního fondu školy. Podílí se na organizování volného času žáků, spolupracují 
při přípravě školních akcí, připravují představení, organizují soutěže. Do této práce jsou 
zapojeni žáci s vyhraněnými zájmy, kteří vedou sami kroužky, např. hudební skupiny, kondiční 
kulturistiku, tanec atd. Studentská rada se podílela na přípravě a průběhu Majálesu a dalších 
akcí pro veřejnost. 

 
 Výbor Studentské rady: 
 S3.B Karin Slezáková 
 S4.A František Balvín 
 V3.A Stanislav Pár 
 V1.A Radim Adamec 
 
NADAČNÍ FOND VOŠP A SPGŠ LITOMYŠL 
 
 Správní rada a zástupci tříd Nadačního fondu VOŠP a SPgŠ se sešli před třídními 
schůzkami v listopadu 2017 a v dubnu 2018. 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 
 Hana Dostálová 
 Mgr. Luboš Bäuchel 
 Zuzana Slívová 
 Kateřina Vavřínová 
 Revizor: Hana Černohousová 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

VOŠP a SPgŠ v Litomyšli má ve vzdělávání pedagogů 113 let dlouhou tradici (od roku 
1905). Je jedinou střední školou tohoto typu v bývalém východočeském regionu a jedinou vyšší 
odbornou školou s dále uvedeným studijním programem v České republice. Na základě 
předloženého projektu Pedagogické interpretace Úmluvy o právech dítěte byla škola zařazena 
do Systému přidružených škol UNESCO. I po skončení tohoto projektu pokračujeme 
v aktivitách týkajících se práv dítěte. Patří sem nejen účast zástupců školy na odborných 
seminářích, které pořádají Asociace VOŠ a neziskové organizace, ale i realizace samostatných 
dílčích projektů. Pořádáme semináře poukazující na potřebu omezování negativních jevů 
ve společnosti a snažíme se o aplikaci projektů do praktických činností. Zapojujeme 
se i do celostátních humanitárních akcí, například Bílá pastelka, Světluška, Svátek s Emilem, 
úzce spolupracujeme se školami a zařízeními vzdělávajícími děti se specifickými vzdělávac ími 
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 vzdělávac ího 
programu do roku 2019. 

VOŠP v Litomyšli se řadí mezi školy terciárního vzdělávání, které vydávají absolventům 
školy Europass – dodatek k diplomu. Dokument poskytuje informace o získané kvalifikac i, 
upřesňuje obsah a status studia, usnadňuje proces uznání kvalifikace a dosaženého vzdělání, 
tím i postupnost s vysokými školami. Europass jako dodatek k diplomu absolventa vyšší 
odborné školy je přínosný nejenom pro vzdělávací instituce, ale napomáhá i při uplatnění 
na trhu práce v ČR i v dalších státech EU. Ve školním roce 2017/18 bylo v jarním termínu 
absolutorií vydáno 134 Europassů – dodatků k diplomu.  

Vyučující střední školy pod vedením koordinátora připravili a zpracovali ŠVP  
pro vzdělávací program Předškolní pedagogika a vychovatelství a Pedagogické lyceum. Jinak 
stávající vzdělávací programy dlouhodobě směřují ke kvalifikaci učitel(ka) MŠ nebo 
vychovatel(ka). „Pedagogické lyceum“ poskytuje širší všeobecné vzdělání, ale s podobnými 
odbornými předměty, jako má stávající vzdělávací program střední školy „předškolní 
pedagogika a vychovatelství“. 
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Ve studijních oborech střední i vyšší odborné školy se uplatňují  nové metody a formy 
práce, výběr alternativně nabízených volitelných předmětů, osvojování praktických dovedností  
a pedagogická  i odborná praxe. Vysoké procento našich absolventů přijatých na vysoké školy, 
uplatnění našich absolventů na trhu práce a zájem o studijní obory nasvědčují tomu, 
že vzdělávací koncepce byla zvolena a zpracována dobře. 

Žáci střední školy se výrazně podílejí na aktivitách školy, které se týkají veřejných 
a kulturních vystoupení, umisťují se na předních místech v soutěžích středoškolské odborné 
činnosti nebo na jiných soutěžích a festivalech, a to v rámci kraje i celostátně.  Spolupodíle j í 
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 realizova la 
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 Plymout 
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 
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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 festiva l 
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 a v roce 2017 byl v Kanadě a USA. Na jaře 2011 získal 
stříbrné pásmo na mezinárodním 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. Ve školním roce 2017/18 opět vystupoval na Národním festiva lu 
Smetanova 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 slavnost i, 
výtvarné soutěže, divadelní představení, muzikály, zajišťujeme při 1. a 2. ZŠ v Litomyšl i 
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, komunikat ivní 
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.  



8 
 

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 
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 VZD ĚLÁVÁNÍ 
 

Kód Studijní obor 
Délka 
studia 

Škola 
Č.j., pod kterým byl 
stud. obor schválen 
MŠMT ČR 

75-31-M/01 
Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
4 roky 

střední odborná 

škola 
   Č.j. 102 10/2010-21 

78- 42 - M/03 Pedagogické lyceum 4 roky 
střední odborná 

škola 
Č.j. 28514/2012-25 

  75-31-N/02 
Pedagogika specifických 

činností ve volném čase 
3 roky 

vyšší odborná 

škola - denní 

studium 

Č.j.9794/2007-23/2 

  75-31-N/02 
Pedagogika specifických 

činností ve volném čase 
4 roky 

vyšší odborná 

škola - dálkové 

studium 

Č.j.9794/2007-23/2 

 

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 OBOR Ů 

                                
Na Vyšší odborné škole pedagogické se v rámci oboru vzdělání Předškolní a mimoško lní 

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 
akreditaci oboru Pedagogika specifických činností ve volném čase (Stanislav Leníček, Olga 
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Kusá a tým pedagogů). Od září 2013 se realizuje tato nová akreditovaná forma vzdělávac ího 
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.), též jako asistent 
pedagoga. 

Na Střední pedagogické škole se v současné době vyučují dva studijní programy:  

Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum. Oba obory jsou čtyřleté, 
zakončené maturitou a jsou určeny pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku.  

Studijní obor Předškolní pedagogika a vychovatelství poskytuje absolventovi střední 
vzdělání s maturitní zkouškou (dle §58 zákona č. 561/Sb.). Absolventi tohoto oboru se uplatní 
jako učitel/ka mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovate l 
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 činnost i 
vyžaduje pedagogická způsobilost. 

Studijní obor Pedagogické lyceum je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, 
ale s prohloubenou výukou některých všeobecně vzdělávacích předmětů, zejména humanitních, 
jazykových předmětů a výchov. Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých 
a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika a sociální práce nebo v oborech 
připravujících učitele a vychovatele. Má předpoklady pro práci asistenta pedagoga nebo pro 
pomoc rodině při individuálním vzdělávání dětí; podle studované specializace se může uplatnit 
v oblasti volného času a zájmové činnosti dětí i dospělých. 
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75 – 31 – M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
 

Povinné učební předměty       

Předmět  zkratka  I.r.  II.r.  III.r.  IV.r.  Celkem  
Jazykové vzdělávání       

Český jazyk a komunikace  CJK  2 1*)  2 1*)  2  21*)  8 3*)  
Anglický/ Německý jazyk   ANJ/ NEJ  3  4 2*)  3 1*)  4 1*)  14 4*)  
Společenskovědní vzdělávání       

Dějepis  DEJ  2  1  -  -  3  
Občanská nauka  OBN  2  1 1*)  1 1*)  -  4 2*)  
Přírodovědné vzdělávání       

Chemie  CHE  2 1*)  -  -  -  2 1*)  
Biologie  BIO  1   1   -  -  2   
Fyzika  FYZ  1   -  -  -  1   
Matematické vzdělávání       

Matematika  MAT  3  3   2  2  10   
Estetické vzdělávání       

Česká a světová literatura  LIT  1  21*)  1  2  6 1*)  
Vzdělávání pro zdraví       

Tělesná výchova  TEV  3 1*)  2  2  2  9 1*)  
Biologie, ekologie a hygiena  BEH  -  -  1   2 2*)  3 2*)  
Vzdělávání v IKT       

Informační a komunikační 
technologie  

IKT  -  2  2  -  4  

Ekonomické vzdělávání       

Ekonomie  EKN  -  2 1*)  -  -  2 1*)  
Zeměpis  ZEM  2 1*)  -  -  -  2 1*)  
Pedagogicko-psychologické vzdělávání       

Pedagogika  PED  1  2  2  2  7  
Psychologie  PSY  2  2  1  2  7  
Pedagogická praxe  PEP  -  -  4 1*)  4  8 1*)  
Didaktika pedagogických činností       

Hudební výchova s metodikou  HVM  2  2  2  2  8  
Hra na hudební nástroj  HHN  1  1  1  1 1*)  4 1*)  
Slovesné umění a tvořivá 
dramatika  

TDR  2  2  -  -  4  

Výtvarná výchova s metodikou  VVM  2  2  2  2  8  
Rozvoj pohybových dovedností 
dětí a mládeže  

RPO  -  1  1 1*)  -  2 1*)  

Metodika cizího jazyka  MCJ  -  -  1  -  1  
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Metodika jazykové výchovy  MJV  -  1  -  -  1  
Metodika matematických 
představ  

MMP  -  -  1  -  1  

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

 32 36 33 33 134 

Poznámky  
• Žák volí z každé skupiny (I., II., III.) jeden předmět z nabídky, přičemž v I. a II. 

skupině volí předměty označené stejným indexem (předměty na sebe navazují).  

• Volitelné předměty I. a II. připravují žáky na profilovou část maturitní zkoušky, 
volitelné předměty maturitní III. plní obdobnou funkci pro státní část maturitní 
zkoušky.  

• Výuka volitelného předmětu se realizuje v případě nejméně 10 zájemců z řad žáků.  
• Každý žák se povinně vyučuje jeden cizí jazyk (nabídka: anglický - německý jazyk). 

• V rámci oblasti Didaktika  pedagogických činností je rozpracován okruh Rozvoj 
poznávacích dovedností do čtyř samostatných předmětů: Metodika cizího jazyka, 
Metodika jazykové výchovy, Metodika matematických představ a Metodika 
poznávacích činností.    

• V prvním a druhém ročníku je hodnocení žáka z odborné praxe (souvis lá 

pedagogická praxe) součástí hodnocení z předmětu Pedagogika.  
• Ředitel školy má právo na úpravu hodinové dotace (např. z organizačních důvodů) 

tak, aby celková hodinová dotace předmětu zůstala zachována.   

• V kompetenci ředitele školy je s ohledem na organizační, ekonomické i personální 
podmínky dělit třídy pro výuku na skupiny, popř. nabídnout žákům nepovinné 
aktivity (např. sborový zpěv, nepovinná matematika, znakový jazyk aj.).  

• Ředitel školy může rozšířit vzdělávací nabídku formou nepovinných aktivit.  
• Disponibilní hodiny jsou v učebním plánu vyznačeny, např. 2*).  
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ROZVRŽENÍ TÝDN Ů VE ŠKOLNÍM ROCE 
 
Činnost  Počet týdnů v ročníku 
  1. ročník  2. ročník  3. ročník  4. ročník  
Vyučování dle rozpisu učiva  32  32  32  28  
Odborná praxe  
(Souvislá pedagogická praxe)  

2  2  3*)  3  

Sportovní kurzy s metodikou  1  1  1  0  
Maturitní zkouška  -  -  -  3  
Exkurze, soustředění, výlety  1  1  1  -  
Ředitelská volna  1  1  1  1  
Časová rezerva   
(např. jarní prázdniny)  

3  3  2  2  

Celkem  40  40  40  37  
  
Poznámka:  

1. Ve třetím ročníku je jeden týden praxe*) realizován formou prázdninové praxe (jarní, popř.  
hlavní prázdniny).   

2. Sportovní kurzy jsou zařazeny zpravidla takto:  
1. ročník – plavecký kurz  
2. ročník – lyžařský kurz  
3. ročník – sportovně turistický kurz  

  
            Plavecký kurz lze realizovat formou výuky v průběhu jednoho či dvou pololetí              
školního roku.  
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78 – 42 – M/03 Pedagogické lyceum 
 

Povinné učební předměty       

Předmět  zkratka  I.r.  II.r.  III.r.  IV.r.  Celkem  
Jazykové vzdělávání       

Český jazyk a komunikace  CJK  2 1*)  2 1*)  2 1*)  3  9 3*)  
Anglický/ Německý jazyk I  ANJ, NEJ  3  3   2  3  11   
Anglický/ Německý/ Ruský 
jazyk II  

ANJ, NEJ, 
RUJ  

2  2  2  2  8  

Anglický/ Německý jazyk - 
konverzace  

ANK, NEK  -  -  2 1*)  2 1*)  4 2*)  

Společenskovědní 
vzdělávání  

     

Dějepis  DEJ  2  1  2 1*)  1  6 1*)  
Občanská nauka  OBN  2 1*)  2 1*)  1  -  5 2*)  
Přírodovědné vzdělávání       

Chemie  CHE  2  1  -  -  3  
Fyzika  FYZ  2  2 1*)  -  -  4 1*)  
Biologie  BIO  2 1*)  1  1  -  4 1*)  
Matematické vzdělávání       

Matematika  MAT  3 1*)  3  3  3  12 1*)  
Estetické vzdělávání       

Literatura a kultura  LIK  1      1  2 1*)     2  6 1*)  
Hudební výchova  HUV  2  -  -  -  2  
Výtvarné umění a činnosti  VUC  2  -  -  -  2  
Dramatická výchova  DRV  -  2 1*)  -  -  2 1*)  
Vzdělávání pro zdraví       

Tělesná výchova  TEV  2  2  2  2  8  
Biologie a hygiena  BIH  -  -  -  2  2 2*)  
Vzdělávání v IKT       

Informační a komunikační 
technologie  

IKT  2  1  2  -  5  

Ekonomické vzdělávání       

Ekonomie  EKN  -  -  2  -  2  
Zeměpis  ZEM  2 1*)  2 2*)  -  -  4 3*)  
Pedagogicko-psychologické vzdělávání  
Pedagogika  PED  1  2 1*)  2  2  7 1*)  
Psychologie  PSY  0  2  2  2  6  
Odborné profilové vzdělávání   
Volitelné předměty I. (žák volí jednu specializaci)  
Hudební výchova - 
specializace  

HVS  -  4 2*)  4 1*)  4  12 3*)  
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Humanitní studia  HMS  -  

Tělesná výchova a sport  TVS  -  

Výtvarná výchova - 
specializace  

VVS  -  

Volitelné předměty maturitní II. (žák volí jeden předmět z nabídky)   
Společenské vědy volitelné  SVV  -  -  2 2*)  2 2*)  4 4*)  
Matematika volitelná  MAV  -  -    
  
Celkový počet hodin pro 
1 žáka  

  32   33  33  30  128  

Poznámky  

• Volitelné předměty  I. připravují žáky na profilovou část maturitní zkoušky, 
volitelné předměty maturitní II. plní obdobnou funkci pro státní část mat. zkoušky.   

• Výuka volitelného předmětu se realizuje v případě nejméně 10 zájemců z řad žáků.  
• Odborná praxe se realizuje ve třetím a čtvrtém ročníku a hodnocení žáka z této  

souvislé pedagogické praxe je součástí hodnocení z předmětu Pedagogika.  
• V kompetenci ředitele školy je s ohledem na organizační, ekonomické i personální 

podmínky dělit třídy pro výuku na skupiny, popř. nabídnout žákům nepovinné 
aktivity (např. sborový zpěv, nepovinnou matematiku, znakový jazyk aj.).  

• Ředitel školy má právo úpravy hodinové dotace (např. z organizačních důvodů) 
tak, aby celková hodinová dotace předmětu zůstala zachována. Disponibilní 
hodiny jsou vyznačeny hvězdičkou, např. 2*)  

 
ROZVRŽENÍ  TÝDN Ů  VE  ŠKOLNÍM  ROCE 
 
Činnost  Počet týdnů v ročníku 

  1. ročník  2. ročník  3. ročník  4. ročník  
Vyučování dle rozpisu učiva  34  34  32  28  
Odborná praxe   
(souvislá pedagogická praxe)  

0  0  3*)  1  

Sportovní kurzy s metodikou  1  1  0  0  
Maturitní zkouška  -  -  -  3  
Exkurze, soustředění, výlety  1  1  1  1  
Ředitelská volna  1  1  1  1  
Časová rezerva   
(např. velikonoční prázdniny)  

3  3  3  2  

Celkem  40  40  40  37  
Poznámka:  

1. Ve třetím ročníku je jeden týden praxe*) realizován formou prázdninové praxe 
(jarní, popř. hlavní prázdniny).  

2. Sportovní kurzy jsou zařazeny zpravidla takto:  
1. ročník  – sportovně turistický kurz  
2. ročník – plavecký kurz  

 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ZAMĚŘENÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
  

   

   

   

   

   

Schéma struktury vzdělávacího programu 
Pedagogika specifických činností ve volném čase 

Etopedie Dramatická 
výchova 

Dramatická 
výchova 

Logopedie 

Tyflopedie 

Hudební 
výchova 

Hudební 
výchova 

Tělesná 
výchova 

Tělesná 
výchova 

 
SPOLEČNÝ POVINNÝ 

ZÁKLAD  

Výtvarná 
výchova 

Zaměření 
SPECIÁLNÍ 

PEDAGOGIKA 

Zaměření 
PŘEDŠKOLNÍ 
PEDAGOGIKA 

Zaměření 
PEDAGOGIK 
VOLNÉHO 
ČASU 

Výtvarná 
výchova 

Psychopedie 

Somatopedie 

Surdopedie 
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MATICE MODUL Ů 
Pro zaměření: Pedagogika volného času (denní studium) 

                                            

 
 

Název modulu Kód 1 2 3 4 5 6 Celkově 
Filozofie a etika Z-FLE-123/01 2 ZK      2 
Sociologie výchovy Z-SCV-123/01  2 Z     2 
Zdravotní nauky Z-ZDN-123/01 2 KZ      2 
Multikulturní výchova Z-MKV-123/01 2 Z      2 
Pedagogika a psychologie * Z-PPS-123/03 3 ZK 4 Z 3 ZK    10 
Cizí jazyk                           * Z-CZJ-123/01 2 Z 2 KZ 2 ZK 2 Z 3 Z 3 ZK 14 
Základy práva Z-ZPR-123/01     2 ZK  2 
Základy škol. managementu Z-ZŠM-123/01      2 Z 2 
Výpočetní technika 1 Z-VPT-123/01 2 Z      2 
Dramatická výchova Z-DRV-123/01 2 2 Z 2 2 Z   8 
Hudební výchova Z-HUV-123/01 2 2 Z 2 2 Z   8 
Tělesná výchova              Z-TEV-123/01 2 2 Z 2 2 Z   8 
Výtvarná výchova Z-VYV-123/01 2 2 Z 2 2 Z   8 
Výchova dětského čtenáře Z-VDČ-123/01 3 KZ      3 
Seminář odborné praxe Z-SEP-123/01  2 Z     2 
Seminář absol. prací Z-SAP-123/01    1 1 Z  2 
Sportovní kurzy Z-SPK-123/03 3 týdny v průběhu studia  
Výpočetní technika 2 P-VPT-003/01  2 ZK     2 
Pedagogi-
cké disci- 

plíny 
s volitelno

u 
výchovou 

Pedagogika volného času * P-PVČ-103/01 2 2 ZK     4 
Metodika dram. výchovy P-MDV-003/01    2 KZ   2 
Metodika hud. výchovy P-MHV-003/01  2 KZ     2 
Metodika těl. výchovy        P-MTV-003/01  2 KZ     2 
Metodika výtv. výchovy P-MVV-003/01   2 KZ    2 

Metod. prac.tech. činností P-MPR-003/01   2 KZ    2 
Metod. matem. představ P-MMP-003/01    2 KZ   2 
Metod. poznav. činností. P-MPZ-003/01    2 KZ   2 
Aplikovaná spec. pedagog. P-ASP-003/01      2 Z  2 
Odborná praxe 1 P-ODP-003/01   3 3 Z   6 
Odborná praxe 2                 P-ODP-003/01     4 4 Z 8 
Volitelné moduly    2 2 Z 5 5 Z 14 
Dramatická tvořivost O-DRT-003/01     2 2 ZK 4 
Dramatické hry O-DRH-003/01 2 2 KZ     4 
Rétorika a hlas.výchova O-RHV-003/01   2 Z    2 
Loutkové divadlo O-LOD-003/01    2 Z   2 
Dějiny hudby a hud. forem O-DHF-003/01      2 ZK 2 
Hudební výchova a harm. O-HAH-003/01   2 KZ    2 
Pěvecké a instrum. praxe O-PIP-003/01     2 2 Z 4 
Hra na hudební nástroj O-HHN-023/01    2 2 KZ  4 
Teorie těl. kultury O-TTK-003/01      1 ZK 1 
Zdrav. a těl. propedeutika O-ZTP-003/01      1 Z 1 
Sportovní hry O-SPH-003/01   2 Z    2 
Moderní formy gymn. O-MFG-003/01 2 2 Z     4 
Sporty vyžadující zvl. klim., prost. 
nebo mat. podmínky 

O-SVP-003/01    2 2 KZ  4 

Dějiny umění O-DEU-003/01      2 ZK 2 
Malba O-MAL-003/01     3 KZ  3 
Kresba a grafika O-KRG-003/01    2 KZ   2 
Výtvarné práce v mat. O-VPM-003/01   2 Z    2 
Modelování a výt. konst. O-MVK-003/01      3 Z 3 
Celkový počet týd. hod.  30 30 30 30 28 27 175 

Počet týdenních vyučovacích hodin v období 

           Poznámka: * jsou označeny předměty (moduly), které jsou součástí absolutoria 
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3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPE ČENÍ ŠKOLY 
     
Poř. 
čís.  Příjmení, jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace 

Délka 
ped.praxe 

      
  1. Leníček Stanislav, Mgr. ředitel školy Učitelství II. cyklu TV 42 
  2. Lišková Hana, RNDr. zást.ředitele Učitelství všeob. vzděl.předmětů M, Ch 33 
  3. Hřebcová Vlasta, Mgr. zást.ředitele Učitelství II. cyklu HV, PED 23 
  4. Andělová Aneta, MgA. učitel AMU Praha HV 6 
  5. Andělová Markéta, Bc. učitel UP Olomouc Spec.ped., HV 1 
  6. Benešová Aneta, Mgr. učitel UP Olomouc, Filologie-A., Č AJ  7 
  7.   Běťáková Alena, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ AJ, HV 11 
  8. Bobková Markéta, Mgr. učitel UP Olomouc BIO, CHE 10 
  9. Drahošová Nikola, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ Vv 1 
 10. Dušková Kristýna, MgA. učitel DAMU Praha DV 11 
 11. Flídrová Monika, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ M, AJ 12 
 12. Fruniová Zuzana, PhDr. učitel Masarykova Univerzita Brno Filosofie, Etika, ON 28 
 13. Fryaufová Marie, Mgr.  učitel Učitelství I. cyklu AJ, 35 
 14. Gloserová Miluše, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ VV 12 
 15. Hadáčková Drahomíra, Mgr. učitel  Učitelství pro SŠ Děj, zákl.spol.věd   3 
 16. Jandová Lenka, Mgr. učitel            UP Olomouc Spec.ped, zákl.spol.v   4 
 17. Jašková Jarmila, Mgr. učitel Učitelství II. cyklu, NIDV PED, PSY, Pedagog. 31 
 18. Junková Petra, Mgr. učitel Učitelství  pro SŠ Bi, TV 19 
 19. Kicukisová Romana, Mgr. učitel  UP Olomouc spec.ETP, LOG, PSP 37 
 20. Kicukisová Romana, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ Vv 2 
 21. Kladivová Lenka, Mgr. učitel Učitelství všeob. vzděl.předmětů Čj, NJ 18 
 22. Klofandová Jitka, Mgr. učitel Učitelství všeob. vzděl.předmětů RJ, VV, historie 29 
 23. Kleiner Ondřej, Mgr. učitel Univerzita HK-Učitelství pro SŠ VT, Hv 7 
 24. Kolářová Ivana, Mgr. učitel Učitelství pro mlád. vyž.zvl.péči TFP, LOG, PSP 31 
 25. Kotlárová Michaela, Mgr. učitel Učitelství II. cyklu VV 26 
 26. Kraj Štěpán, Mgr. učitel Učitelství  pro SŠ TV, Zákl. spol.věd 15 
 27. Krátká Eva,Mgr. učitel MU Brno, Univ.HK ANJ, PED, NEJ 14 
 28. Krčmářová Daniela, Bc. učitel UP Olomouc PED, HV   7 
 29. Kroulíková Dagmar, Mgr. učitel Vychovatelství – VŠ studium PEP 44 
 30. Kučerová Šárka, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ AJ, HV 16 
 31. Kusá Olga, Mgr. učitel Učitelství II. cyklu TV, ČJ 44 
 32. Kutal Daniel, DiS. učitel VOŠ – elektro VT 16 
 33. Lněničková Zuzana učitel Učitelství všeob. vzděl.předmětů M, BV 28 
 34. Macková Jana, PaedDr.  učitel Učitelství všeob. vzděl.předmětů  ČJ, ON, Nj 32 
 35. Motl Milan, Mgr.et Mgr.PhD. učitel Učitelství. II. stupeň ZŠ D, Hv 15 
 36. Müller Richard, Mgr. učitel Učitelství  všeob. vzděl.předmětů HV, PED VČ, 26 
 37. Müllerová Šárka, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ ČJ, Vv   2 
 38. Nováková Pavlína, Mgr. učitel Učitelství II. stupeň ZŠ-UP Olom. Spec.pedagog., HV 12 
 39. Novotná Iva, Mgr. učitel Učitelství 5.-12.ročník ČJ, OBN 20 
 40. Pajurková Zlatuše, Mgr. učitel Učitelství II. cyklu PED, ČJ 41 
 41. Pečinka Miloslav, Mgr. učitel Učitelství  všeob. vzděl předmětů TV, Bi 32 
 42. Poláková Jana, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu Bi,  Zem. 16 
 43. Půlkrábková Nikola učitel VOŠP a SPgŠ Taneční průprava  20 
 44. Radiven Angela, Mgr. učitel ETF UK Praha,Pedagog.fak.UHK AJ, Pedagog.vědy 15 
 45. Saqua Pavel, Mgr. učitel Učitelství  všeob. vzděl. předmětů TV, PED 25 
 46. Skočílová Jaromíra, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ M, Zem. 11 
 47. Slezák Tomáš, Mgr. učitel Ostravská univerzita AJ  5 
 48. Sodomková Soňa, PhDr. učitel Učitelství  všeob. vzděl. předmětů PSY, RJ 31 
 49. Sopoušek Rostislav, Mgr. učitel Učitelství pro mlád. vyž. zvl.péči Spec. LOG,ETP,PSP 37 
 50. Soukupová Tamara, Mgr. učitel VŠ Leningrad RJ 21 
 51. Šimková Dagmar, Mgr. učitel UP Olomouc. PSY 21 
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 52. Šímová  Eva, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu ČJ, AJ 10 
 53. Šefrna Matěj Karel, MgA. učitel DAMU Praha, Centrum celož.vzd. Loutkoher.,Pedagog. 27 
 54. Škopová Valerie, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ AJ, VV 15 
 55. Štěpánová Iva, Mgr. učitel Učitelství II. cyklu PED, PSY 37 
 56. Švecová Jana, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ ČJ, HV 20 
 57. Urbánková Dana, Mgr. učitel Učitelství všeob. vzděl. předmětů ČJ, HV 42 
 58. Urbánková Dana, Mgr. učitel Učitelství všeob. vzděl. předmětů M, VT 17 
 59. Vágnerová Milada, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ M, VT 16 
 60. Vargová Markéta, Mgr. učitel Učitelství všeob.vzděl.předmětů ČJ, NJ 17 
 61. Vávra Jan, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ ČJ, D   7 
 62. Vencálková Kateřina, Mgr. učitel Masarykova univerzita Brno PSY   8 
 63. Vejrosta Vladimír, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ D, Základy spol. věd   7 
 64. Volštátová Vítězslava, Mgr. učitel UK Praha PED 26 
 65. Pešinová Radomíra, DiS. ved. vych. Vychovatelství  28 
 66. Fafílková  Ivana vychovatel Vychovatelství  31 
 67. Pečinková Zuzana vychovatel Vychovatelství  36 
 68. Sedláčková Dagmar vychovatel Vychovatelství  35 
 69. Skalníková Monika vychovatel Vychovatelství  19 
 70. Šraitrová Kateřina, DiS. vychovatel Vychovatelství  17 
 71.  Vojtíšková Adéla, DiS. vychovatel Vychovatelství    1 
 72. Vopařilová Milada vychovatel Vychovatelství  37 
 

Externí  pracovníci 
Poř. 
čís.  Příjmení, jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace 

Délka 
ped.praxe 

 
   1. Límová Magda, Mgr. 

 
exter.učitel  Učitelství pro mlád. vyž. zvl.péči spec. LOG,ETP,PSP  38  

   2. Melšová Lenka, Mgr. exter.učitel Učitelství pro ml.vyžad.zvl.péči Spec.LOG,ETP,PSP   6   
   3. Tomanová Věra, Mgr.. exter.učitel  TU Liberec Spec.pedagog.       23 

 
Provozní pracovníci  pracovníci 

Poř. 
čís.  Příjmení, jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace 

Délka 
ped.praxe 

 
   1. Vetešníková Jaroslava ved.ek. úsek ÚSO  40 
   2. Bednářová Petra sekretářka ÚSO  30 
   3. Hrubanová Monika ref.stud.odd USO  25 
   4.  Polášková Marie mzd.účetní    ÚSO  21 
   5.  Racková Libuše účetní ÚSO  36 
   6.  Vetešník Josef školník Výuční list  41 
   7. Záleská Marie knihovnice   ÚSO  19 
   8.  Jašková Eva uklízečka Výuční list  40 
   9. Majtnerová Hana uklízečka ÚSO  18 
 10. Soukupová Marie uklízečka Výuční list  26 
 11. Štursová Drahoslava uklízečka   Výuční list  43 
 12. Gazsóová Janina vrátná Výuční list  41 
 13. Jiskrová Marie vrátná Výuční list  52 
 14. Škeříková Stefanie vrátná Základní vzdělání  42 
 15. Čermáková Hana uklízečka Výuční list  28 
 16. Dvořák Jaroslav domovník Výuční list  33 
 17. Glänznerová Božena uklízečka  Výuční list  37 
 18. Jůzová Marcela uklízečka SO  31 
 19. Kopecká Jana vrátná výuční list  42 
 20. Schützová Slavomíra uklízečka Základní vzdělání  33 
 21. Vavřínová Eva uklízečka      Výuční list  17 
 22.  Hotová Marie ved.jídelny SO  36 
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 23. Borovcová Terezie kuchařka Výuční list  23 
 24. Hyžová Dana kuchařka Výuční list  37 
 25. Karlíková Stanislava kuchařka Výuční list  26 
 26. Kracíková Lenka kuchařka Výuční list  24 
 27. Machková Iveta kuchařka Výuční list  14 
 28. Pecháčková Lenka kuchařka ÚSO  23 
 29. Radimecká Jana kuchařka Výuční list  30 
 30. Šimková Jitka kuchařka Výuční list  38 
 31. Švábová Vlasta kuchařka Výuční list  41 
 32. Vomáčka Václav kuchař Výuční list    1 
  33. Šimková Jaroslava            výpomoc DM  
  34. Vodehnalová Jaroslava              výpomoc DM 
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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  175 
� počet přijatých studentů      137 

 d) studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika 
� počet přihlášených žáků - dálkové vyšší odborné studium 102 
� počet přijatých studentů      70 

 
 Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek SŠ, VOŠ – viz přílohy. 
 
5. PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZD ĚLÁVÁNÍ ŽÁK Ů 

STŘEDNÍ ŠKOLY 
 

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

S1.A 30 12 18 0 0 0 1,606 45,867 - 
S1.B 32 11 20 0 1 0 1,716 43,031 - 
S1.C 30 4 26 0 0 0 1,739 48 - 
S1.D 28 6 20 0 2 0 1,768 60,143  
S2.A 32 5 27 0 0 0 1,63 54,813 - 
S2.B 32 14 18 0 0 0 1,433 44,375 - 
S2.C 30 4 26 0 0 0 1,69 71,467 - 
S3.A 30 10 20 0 0 0 1,577 39,733 - 
S3.B 32 10 22 0 0 0 1,609 43,313 - 
S3.C 33 11 21 0 1 0 1,779 89,758 - 
S4.A 30 5 25 0 0 0 1,848 34,1 - 
S4.B 27 4 21 0 2 0 2,084 58,778 - 
S4.C 30 5 25 0 0 0 1,976 41,1 - 

 
Celkem žáků: 396     Průměrný prospěch: 1,727 
Legenda V - prospěl s vyznamenáním: 101 Průměrná absence:  51,88 
  P – prospěl   289 
  5 - neprospěl   6  
  
Výsledky maturitních zkoušek 2017/2018 
 

Třída Počet  Zhodnocení 
Průměrný 
prospěch 

žáků V P 5 N  
S4.A 30 5 24 0 1 2,217 
S4.B 25 5 16 0 4 2,208 
S4.C 30 6 24 0 0 2,017 
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Celkem žáků: 85    Průměrný prospěch:  2,15 
Legenda:  V - prospěl s vyznamenáním: 16 
  P - prospěl:   64  
  N - neprospěl:   5 
 
6. PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZD ĚLÁVÁNÍ STUDENT Ů 

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Celkem žáků: 435  Průměrný prospěch:   1,682 

Legenda: V - prospěl s vyznamenáním:     133 
  P - prospěl:       221  
  N – nehodnocen (odložená klasifikace):   81  
  U - přerušili nebo ukončili studium k 1. 9. - 30. 9. 2017: 17 
 
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 
  

Stud. 
skupiny 

Počet 
žáků V P 

 
 
         N 

U 
zanechání 

studia září 2017

 
Průměrný 
 prospěch 

V1.A 19 1 13 5 1 1,955 

W1.A 17 3 7 7 1 1,732 
V1.B 22 5 13 4 2 1,832 

W1.B 17 2 9 6 0 1,923 

V2.A 18 6 9 3 0 1,571 

W2.A 17 5 10 2 0 1,669 

V2.B 24 13 6 5 1 1,478 
W2.B 25 14 3 8 0 1,324 

V3.A 37 4 30 3 0 1,901 

V3.B 26 9 16 1 2 1,635 
W3.B 26 13 10 3 0 1,472 

V3.C 20 2 16 2 0 2,072 

W3.C 13 3 9 1 0 1,816 
D1.A 15 4 8 3 3 2,014 

D1.B 25 1 17 7 0 1,891 

D2.A 20 12 6 2 2 1,536 
D2.B 22 3 10 9 1 1,819 

D3.A 19 10 5 4 1 1,36 

D3.B 18 8 4 6 1 1,341 
D4.A 17 6 11 0 0 1,609 

D4.B 18 9 9 0 0 1,37 
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Výsledky absolutoria  2017/2018 
 

Třída 
Počet  Zhodnocení Průměrný 
žáků V P 4 N prospěch 

V3.A 28 12 16   1,696 
V3.B 23 9 14   1,819 
W3.B 23 5 18   1,794 
V3.C 17 5 10  2 1,888 
W3.C 12 5 7   1,788 
D4.A 14 3 11   1,669 
D4.B 18 8 10   1,593 

 
Celkem žáků: 134 (102 denní + 32 dálkové stud.) Průměrný prospěch: 1,75 
Legenda:  V - prospěl s vyznamenáním: 47  
  P - prospěl:   86 
  4 - neprospěl:   1 
 
 
 
 
Počet žáků školy podle zahajovacího výkazu školního roku 2017/2018 
 
 Počet žáků střední školy    406 
 Počet studentů vyšší odborné školy  - DEN  348 
   - SPZ  182 
    CELKEM 936 
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7. PŘEHLED POČTU ZAJIŠŤOVANÝCH PRAXÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 
2017-2018 

 
Ve školním roce 2017-2018 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 

Souvislá pedagogická / 
odborná praxe   

Bloková  
pedagogická /  
odborná praxe   

Prázdninová 
pedagogická  
praxe   

 
Celkem 

S1.A,B,C,D 90+31 --- 90 x 10**  --- ***  90 
S2.A,B,C 64+30 --- 64 x 10**  --- ***  64 
S3.A,B,C 65+32** 65 x 2 (4skupiny) * 97 x 10 --- 97***  259 
S4.A,B,C 30+57** --- 30 x 15, 57 x 530x(15x2) --- 117 
V,W1.A,B 100 --- 100 x 10 --- (0-5dnů)***  100 
V,W2.A,B 90 90 (4x32 skupin) *  90 x 10 90 x 10* 50****  320 
V,W3.A,B,C 114 --- --- 114x 10, 114x5 --- 228 
D1.A,B 70 --- 70 x 5  --- --- 70 
D2.A,B 45  --- 45 x 5 --- --- 45 
D3.A,B 39 --- 39 x 10 --- --- 39 
D4.A,B 34 --- 34 x 5 --- --- 34 
Celkem praxí                         1363 

 
* V každém období/pololetí se zajišťuje praxe na jiném typu zařízení, tj. pro každého žáka 2x. 
** V oboru Pedagogické lyceum (S1. D, S2. C, S3. C, S4. B, C) je souvislá praxe pouze ve 3. 
a 4. roč. 
*** Prázdninová praxe na střední škole je zařazena ve 3. ročníku, podle ŠVP PMP i LYC (termín 
dle organizace školního roku 2017/18), 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 SOCIÁLN Ě PATOLOGICKÝCH JEV Ů 

 
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 souvisej íc í 
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 

Zahájení školního roku 2017/2018  patřilo již tradičně na sklonku srpna a září adaptačnímu 
semináři, který se pořádá pro první ročníky, pod vedením Mgr. Matěje Šefrny. Jeho hlavním 
cílem je vzájemné poznání žáků školy na principu prožitkového sociálního učení, jež přispívá 
k utváření vzájemných pozitivních skupinových vztahů a skupinového klimatu. Z reakcí 
a zpětnovazebného hodnocení samotných žáků, ale i pedagogů a vychovatelů se opět potvrdilo, 
jak významná je realizace adaptačních seminářů pro budoucí pozitivní atmosféru mezi žáky, 
rovněž mezi žáky a pedagogy z hlediska vzájemné důvěry. Ukázalo se, že v případě některých 
problémů žáku jsou více otevřeni a nemají obavy požádat o pomoc pedagogy.  

Třídní učitelé a vedoucí studijních skupin cíleně pokračovali v budování kladné atmosféry 
ve třídách i mimo ně, vedli žáky ke vzájemné úctě, toleranci a ohleduplnosti.  

V průběhu celého školního roku 2017/2018 probíhala řada přednášek, besed zaměřená 
na prevenci rizikového chování a výskytu patologických jevů. 

V užším smyslu byla problematika závislostí řešena při schůzkách s rodiči. Těm byly 
poskytnuty materiály, ve kterých se rodiče měli možnost seznámit s nejčastějšími typy 
návykových látek, jejich projevy a způsoby zneužívání. Rovněž rodičům byly poskytnuty 
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informace o případném kontaktu na instituce, které se touto problematikou zabývají a nabízej í 
potenciální pomoc.  

Vzhledem ke vzrůstajícímu celospolečenskému nebezpečí kyberšikany a kyberstalkingu, 
bylo toto téma otevíráno v rámci výuky v řadě předmětů, zejména pak v psychologii v různých 
ročnících. Speciálně proběhla přednáška a následná beseda se studenty pod vedením Mgr. 
Ondřeje Kleinera. Tento projekt je již tradiční.  

Velký 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 2017/2018 vedli žáky 
a studenty naší školy k vzájemné úctě, tolerance a sebereflexi a tím k minimalizaci rizikového 
chování a výskytu patologických jevů. Již tradičně k tomu přispěl „ Týden empatie realizovaný 
na DM, tentokrát na téma ,, Život v Ústavní péči “ jeho součástí byla například exkurze studentů 
v DD se školou, beseda s etopedem na téma ,,Poruchy chování “, canisterapie a jiné.  

Opakovaně se někteří naši studenti podíleli na projektu v rámci něhož pomáhali při 
přípravě na vyučování některým dětem ze ZŠ, zejména ze sociálně slabých rodin nebo dětem 
se specifickými potřebami. Studenti pomáhali buď přímo v rodinách nebo na půdě ZŠ. Jejich 
kroky také směřovaly k plnohodnotnému využití volného času dětí a tím sami v terénu 
preventivně působili proti výskytu rizikových podob chování. Tento projekt je pozitivně 
hodnocen jak ze strany rodičů a žáků ZŠ, tak i z řad studentů naší školy. 

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 VZD ĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍK Ů 

 
I. Vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Další vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků z ESF  

Mgr. Jaromíra Skočílková – Matematika pro život – střední školy, 
NIDV Pce 
RNDr. Hana Lišková – Matematická konference MAKOS 2017, PřF 
UP Olomouc 

Další vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků z jiných 
zdrojů 

Mgr. Drahomíra Hadáčková – Pracovní právo, nakl. EDUKO 
Mgr. Jaromíra Skočílková, Zuzana Lněničková, Mgr. Milada 
Vágnerová – Jak učit matematice žáky ve věku 10 – 16 let, SUMA 
JČMF Litomyšl 
Mgr. Vlasta Hřebcová – GDPR, profesní průprava zást. ředitele, NIDV 
Pce 
Mgr. Šárka Kučerová – Fulbright edumission – setkání mentorů, Brno  
Mgr. Š. Kučerová, A. Radiven, E. Krátká, A. Benešová, M. Fryaufová 
–  English Teaching Conference, G Litomyšl 
 

Prázdninové 
(víkendové) kurzy 

Mgr. Kateřina Vencálková – Všeobecně vzdělávací kurz pro trenéry,  
UK Praha  

Pravidelná nabídka 
odborných  školení 
během školního roku 

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 –  Digitální technologie ve výuce 
- Metodický seminář k tvorbě absolventských prací 
- Aktivní využívání nových web stránek (ucnet, zadávání zkoušek 

VOŠ apod.)  
- Školení GDPR 

Samostatné studium Všichni pedagogičtí pracovníci – sledování odborné a metodické 
literatury a dalších novinek v oboru 

 
II. Lektorská činnost 
 

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

 
III. Publika ční činnost 
 

RNDr. H. Lišková - autorka a recenzentka odborných publikací, autorka metodických 
materiálů  a odborných příspěvků (konference, semináře), blogů a webinářů. PhDr. Z. Fruniová, 
Mgr. M. Motl, Mgr. J. Vávra, PaedDr. J. Macková – publikace  v regionálním tisku.  
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10. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY 
NA VEŘEJNOSTI 

 
A)  HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017-2018 

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. 

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

1. Celostátní konference učitelů matematiky 

Společnost učitelů matematiky JČMF od roku 1994 pořádá konferenci s názvem „Jak učit 
matematice žáky ve věku 10 - 16 let“. Letos byla již tradičně hostitelkou setkání učitelů 
matematiky z České republiky a Slovenska Pedagogická škola v Litomyšli.  

Více než sto učitelů matematiky ze základních a středních škol se přijelo do Litomyšle 
vzdělávat a zjistit, jak žáky při výuce matematiky zaujmout, jak jim umožnit experimentovat, 
objevovat, jak rozvíjet matematickou gramotnost tolik potřebnou pro běžný život a také jak žáky 
připravovat na přijímací zkoušky. 

Hlavní téma „Aktuální problémy vzdělávání v matematice“ vzešlo z potřeb našich škol. 
Tomu odpovídal i výběr plenárních přednášek lektorů z vysokých škol a státních instituc í 
zabývajících se vzděláváním (Fr. Kuřina – UHK Hradec Králové, M. Kaslová, A. Šarounová 
a M. Chvál – UK Praha, E. Zelendová a J. Holec – NÚV Praha, Š. Portešová a E. Fuchs – 
MU Brno, J. Zíka – CERMAT Praha, J. Kubát – JČMF Praha). 

Program konference byl koncipován tak, aby převažovala aktivní práce účastníků setkání, 
včetně sdílení profesních zkušeností.  

Jednotlivé sekce – Matematika pro I. stupeň ZŠ, Matematika pro II. stupeň ZŠ, 
Matematická, finanční a počítačová gramotnost, Geometrická gramotnost a Rekreační 
matematika zajistily pestrou nabídku vystoupení a prezentací, možnost diskutovat palčivé otázky 
výuky matematiky a také užitečnou výměnu zkušeností učitelů z praxe a pedagogů a didaktiků 
matematiky z vysokých škol. Učitelé se mohli účastnit sedmi workshopů dle vlastního výběru 
a svých priorit. Různorodá a bohatá programová nabídka téměř čtyřiceti lektorů zajistila 
zúčastněným pedagogům dostatečnou kvalitu a možnost volby. Sborník obsahuje jednotlivé 
příspěvky lektorů; najdeme zde příspěvky inspirující, poučné i provokující. 

Účastníci ocenili prodejní výstavu učebnic nakladatelství Didaktis i letos nově zařazené 
prezentace hlavolamů J. Flejberka a didaktických pomůcek firmy Kukamat a Skolamarket. 

Věříme, že nejen odborný program ale i kulturní doprovodný program (komentovaná 
výstava Olbrama Zoubka, prohlídka kulturních památek města Litomyšl) a prostředí, 
kde probíhalo jednání – zámecké návrší, klasická budova pedagogické školy, moderní prostředí 
domova mládeže pedagogické školy a nového kostela, přispělo k příjemnému a podnětnému 
pobytu všech účastníků setkání. 
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2. Koncertní turné Kosu Kanada a USA 2017 

Již potřetí během své existence se Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl 
vydal za velkou louži. V roce 2008 to bylo do Calgary, roku 2016 přední mládežnické těleso 
absolvovalo úspěšnou cestu po čtyřech státech USA. Ke konci minulého roku se pak americké 
turné sboru rozšířilo i o koncertování v Kanadě. 

Třetí severoamerické koncertní turné KOSu se uskutečnilo ve dnech od 29. listopadu 
do 16. prosince 2017, a to na pozvání křesťanské organizace Czech Symphony Project, která 
zprostředkovává kontakty mezi mladými českými a americkými hudebníky. 

KOSáci během tří týdnů absolvovali celkem 16 koncertů. Jednalo se o vystoupení 
na základních a středních školách, ale zejména celovečerní koncerty pro veřejnost. Těžištěm 
programu byl vzhledem k adventnímu času vánoční repertoár, a to především výběr z oratoria 
Mesiáš Georga Friedrich Händela, vrcholného díla barokní duchovní hudby. Toto interpretačně 
náročné dílo přináší nejen umělecky hodnotný hudební zážitek, ale také duchovní hloubku 
v podobě radostné zprávy o narození Spasitele, Ježíše Krista. Na provedení Mesiáše se podíleli 
také sólisté sboru, v sólových partech se představil sbormistr Milan Motl i organizátor celého 
turné vynikající basbarytonista, univerzitní pedagog, pastor a ředitel organizace Czech 
Symphony Project Dr. Michael Šust. 

Na programu vystoupení nechyběly české vánoční koledy a české lidové písně, které 
KOSáci hrdě interpretovali v lidových krojích a v pohybových choreografiích. Vyvrcholením 
dramaturgie koncertů bylo uvedení současných amerických duchovních písní, vycházejíc ích 
z gospelové tradice, které zazněly zejména v aranži Michaela Šusta. Speciálně pro české 
a slovenské publikum v Kanadě KOSáci nastudovali výběr z České mše vánoční Jana Jakuba 
Ryby. Koncert, který se uskutečnil v kanadském Torontu v kostele sv. Václava, zorganizova l 
Generální konzulát ČR a Masaryk Memorial Institute. 

„Co se týče úrovně a specifik sboru KOS, je to jedno z umělecky nejlepších 
a nejúspěšnějších těles v mé dosavadní pěvecké a organizátorské zkušenosti,“ hodnotí turné 
a úroveň litomyšlského tělesa Michael Šust a pokračuje: “Je to radost s KOSem nejen zpívat, ale 
jako komponista a aranžér také posunout standartní hranice sborových možností o pár dalších 
neuvěřitelných kroků skrze interpretaci nových skladeb inspirovaných mimořádnou pěveckou 
kvalitou KOSu.“ Ve svém hodnocení Šust zmiňuje také výjimečnost osobnosti Milana Motla. 
„Spolupráce s Dr. Milanem Motlem zasahuje i do hlubších sfér lidské duše, neboť vychází nejen 
z jeho skvělé umělecké a vzdělávací praxe, ale hlavně z jeho lidského charakteru a přesvědčení 
srdce. Milan Motl je člověk, který přináší lidem naději – samozřejmě svým sborovým 
a uměleckým projevem, jakož i jeho morálním charakterem a osobním duchovním 
přesvědčením. V tomto je tedy naše spolupráce krásnou duchovní službou, která sahá daleko 
za hranice hudby a umění,“ popisuje silnou duchovní dimenzi realizovaného turné jeho 
organizátor. 

Sbormistr Milan Motl k významu cesty dodává „Koncertní turné do Kanady a USA bylo 
pro talentované studenty nejen mimořádnou příležitostí prezentovat na americkém kontinentu 
své pěvecké nadání, českou hudbu, rodiště Bedřicha Smetany, ale také možností poznat 
americkou kulturu, zdokonalit své jazykové dovednosti, obohatit své zkušenosti a především 
zúročit náročnou práci ve sboru.“ 

Deník a fotodokumentaci celého turné přikládáme do příloh. 
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C) SOUTĚŽE, FESTIVALY – VÝZNAMNÁ UMÍST ĚNÍ 

1. Středoškolská odborná činnost 
• Okresní kola: 

1. místo – Daniela Novotná, Barbora Motlová 
2. místo – Gabriela Chvojková, Eliška Kuchtová 
3. místo – Daniela Smolová 

• Krajská kola: 
1. místo – Barbora Motlová 
2. místo – Daniela Novotná, Gabriela Chvojková 

• Celostátní kolo: 
4. místo – Babora Motlová – Lapbook a jeho použití 

2. Hudební výchova 
• Novopacký slavíček 

Kategorie sólový zpěv: 
1. místo – Patrik Nepraš 
Kategorie pěvecké duo, trio: 
1. místo – Bára Ďurišová a Barbora Viktorinová 
2. místo – Lucie Kratochvílová a Patrik Nepraš 
3. místo – Bára Ďurišová a Barbora Viktorinová a Patrik Nepraš 
Kategorie vokální soubory: 
1. místo – Komorní sbor KOKOS 

3. Dramatická výchova 
• Pedagogická poema 2018 

zlaté pásmo v kategorii improvizace – Kristýna Donajová 
zlaté pásmo v kategorii četba – Veronika Lněničková 

4. Tělesná výchova 
• Plavání měst. Letos plavalo 60 žáků a studentů naší školy. O to větší radost můžeme 

mít i z celkového výsledku, kde se město Litomyšl umístilo na druhém místě 
v kategorii měst do 20 tisíc obyvatel s celkovým počtem 539 plavců. 

• 2. místo - obvodní kolo – Basketbal 
• 2. místo dívky a chlapci 3. místo - obvodní kolo – Florbal 
• 1. místo - obvodní kolo a 4. místo - okresní kolo – Volejbal 
• MAJÁLES: 

o Sálová kopaná chalpci - 1.místo 
o Softbal - 1.místo 
o Ringo - 3. místo 

5. Přírodní vědy 
• Ekologická olympiáda 

6. místo – Ondřej Kněžour, Dominika Odvárková, Laura Flídrová  
• Celostátní matematická soutěž 

55. místo – Kateřina Mannlová 
73. místo – Ondřej Kněžour  
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D) ZPRÁVY O HODNOCENÍ PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ  

1. Český jazyk a literatura 

V září 2017 organizovala naše komise ve spolupráci s komisí dramatické výchovy školní 
kolo POEMY. Vybraní žáci úspěšně reprezentovali školu na celostátní přehlídce pedagogických 
škol v Mostě.   

   
 

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 2017). Vybraní žáci 
SPgŠ připravili pro děti prvních tříd ZŠ z Litomyšlska pasování prvňáčků na čtenáře (květen 
2018). Druhým rokem jsme se také zapojili do mezinárodní akce Noc s literaturou (květen 2018). 
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. Novinkou v letošním školním roce bylo uspořádání 
autorského čtení – Marek Šindelka žákům představil svoji novou knihu Únava materiálu. 

Další náplní komise byla příprava na maturitní zkoušku. Vyučující zpracovávali pracovní 
listy pro společnou část maturity z českého jazyka a literatury. V červnu 2018 se uskutečnila 
literárně-historická exkurze do Prahy pro S3.C, S2.C. 

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 zaměřené na rozvoj poznávání, myšlení. Pro poradní sbor pedagogické 
praxe připravili vyučující českého jazyka a literatury literární dílnu – Hrátky s literaturou (říjen 
2017).    

2. Společenské vědy 

VOŠP a SPgŠ Litomyšl je součástí přidružených škol UNESCO, a proto vyučujíc í 
do svých tematických plánů zařazují společná témata, která pro daný rok vyhlásila organizace 
UNESCO. Pro školní rok 2017-2018 to byla témata Osudové osmičky, Sport jako podpora 
vzdělání, kultury. Žáci i studenti se podíleli na jejich zpracování. Výsledkem je panelová výstava 
posterů, prezentací. Do příprav se aktivně zapojila komise tělesné výchovy. 

Každoročně se komise zapojuje do projektů pořádaných společností Člověk v tísni – Jeden 
svět na školách. Pro žáky 3. ročníků SPgŠ jsme uspořádali v listopadu 2017 projekci a besedu 
věnovanou aktuálnímu tématu – společenské, sociální vyloučení.  Projekci pro naše žáky 
připravili pracovníci Naděje, o.p.s. Česká Třebová. Vybrané třídy SŠ a VOŠ se aktivně účastnili 
projekce a následné besedy v rámci Festivalu dokumentárních filmů Jeden svět na školách 
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(duben 2018). Díky členství v ASPnet UNESCO jsme se se žáky SPGŠ a studenty VOŠP 
zúčastnili besedy a projekce k tématu Holocaust (listopad 2017).  

Tradičně vyučující také navštěvují se svými žáky Městský úřad v Litomyšli. Žáci 
S3.C a vybraní žáci S3. A, B se v rámci předmětu OBN účastnili spolu s vyučujícími přímého 
televizního vysílání pořadu FOKUS V. Moravce (duben 2018). Uspořádali jsme také zajímavé 
exkurze – Archeopark Všestary, ČNB Brno, Zemské muzeum Brno (duben, květen 2018), 
navázali jsme spolupráci s katedrou žurnalistiky MU v Brně. Mgr. D. Hadáčková vedla žákyni 
S3.C v SOČ, umístění v kraji na 3. místě.  Z. Fruniová se významnou měrou podílí na propagaci 
školy (LILIE, MF Dnes,…). 
 

   

3. Cizí jazyky  

V hodinách angličtiny pracovala celý školní rok rodilá mluvčí Meredith Rossignol jako 
asistentka učitele. V prvním pololetí připravovala hodiny anglické konverzace zaměřené 
především na přípravu k maturitní zkoušce. Její hodiny byly velmi kreativní a zábavné, 
využívaly moderní média a podporovaly iniciativu.  Ve druhém pololetí vedla Meredith hodiny 
v prvních a druhých ročnících. Zde se zaměřovala na rozšíření témat v souladu s probíranou 
učební látkou. Rodilá mluvčí obohatila studenty i vyučující o nové nápady a učební metody. 
Mezi studenty byla velmi oblíbená. 

Na podzim proběhl s Meredith workshop pro žáky střední školy na téma Halloween. 
Vyrobené exponáty zdobily sklepní prostory školy. V listopadu si žáci připomněli Den 
díkůvzdání ve spojitosti s evropskou a americkou historií. 

Velký dík patří především Šárce Kučerové, mentorce, která se vzorně starala o manže le 
Rossignolovy v pracovním i volném čase. 

Všichni učitelé angličtiny se zúčastnili metodického semináře (English Teaching 
Conference), který vedly asistentky Meredith Rossignol a Kelsey Gerbec vyslané 
do ČR Fulbrightovou komisí. Seminář proběhl v budově litomyšlského gymnázia dne 22. února 
2017. Přednášející lektorky se zabývaly nejen oblastí metodiky výuky cizího jazyka, ale 
i zkušenostmi z integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve Spojených státech. 

Mgr. Fryaufová  absolvovala každoroční e-learningový seminář CERMATu pro 
hodnotitele písemných maturitních prací pro školní rok 2017-18. 

V průběhu školního roku se všichni učitelé dále vzdělávali formou samostudia – jednalo 
se o četbu odborné literatury, internetové zdroje, nabídky nakladatelství, sdílení informací 
s kolegy vyučujícími cizí jazyky na jiných středních školách.  

Žáci SPgŠ byli připravováni především na státní maturitní zkoušku. Jednalo se o rozvoj 
všech jazykových kompetencí - slovní zásoby, gramatiky, ústního projevu a poslechu. Využíva li 
jsme učebnice Maturita Solutions, Maturita Activator, časopisy Bridge, Friendship, Gate (ANJ) 
a Freundschaft (NEJ), a také pracovní listy z programu „Individualizace výuky“. Pro domácí 
přípravu sloužila cizojazyčná literatura z informačního centra školy a čtečky. 
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Žákům se specifickými poruchami učení byl věnován individuální přístup. 
V letošním školním roce shlédli žáci dvě divadelní představení v angličtině. Čtvrté ročníky 

viděly Shakespearovu hru A Midsummer Night´s Dream v aktuálním nastudování v únoru 2018. 
Žáci 1. a 2. ročníku lycea viděli v červnu hru Jack and Joe zabývající se problémy mladých lidí. 

Dne 22. března se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnilo 
se ho 12 žáků z 1.-3. ročníků střední školy. Výborné výkony podali žáci prvních ročníků. 

Výuka na VOŠP se zaměřila podle jednotlivých ročníků na rozvoj řečových dovedností, 
práci s textem a odborným textem. Druhé a třetí ročníky se soustředily především na specifická 
témata k absolutoriu. Studenti zpracovali svůj životopis v angličtině nebo němčině.  
Ke zvýšení motivace učit se cizí jazyky, cestovat a rozšířit svůj kulturní obzor přispěly i besedy 
o au-pair. První proběhla 13. února pro studenty VOŠ. Seznámení s programem se ujala 
renomovaná agentura Cultural Care Au- Pair. 

Druhá beseda pro SŠ se konala 8. března 2018. Vedla ji naše bývalá studentka Lucie 
Keitley, která v USA začínala jako au-pair a později se usadila v USA. 
 

   
 

Škola zažádala opět o grant z programu Erasmus+, který by umožnil praxi v britských 
předškolních zařízeních. Žádost byla přijata, ale vzhledem k velkému počtu uchazečů (pouze 
1/3 obdrží grant) a nezařazení do preferované oblasti, byla škola přesunuta do skupiny 
náhradníků. 

Spolupráce se zahraničím se orientovala na sousední země, zejména Německo 
a Rakousko, kde by mohli naši studenti vykonávat praxi. Vzhledem k organizačním 
a personálním změnám v německé škole nedošlo v tomto roce k výměně studentů. 

Ve dnech 13. – 16. 5. 2018 proběhly za účasti Mgr. Vlasty Hřebcové, PaedDr. Jany 
Mackové a Mgr. Evy Krátké (VOŠP a SPgŠ Litomyšl) rozhovory v Barnim, Wandlitz 
a Eberswalde (BRD) s vedením škol OSZ 1 Barnim (Frau Barthel) a OSZ 2 Eberswalde (Herr 
Haase) o možnostech další mezinárodní spolupráce obou partnerských škol. Německá strana 
potvrdila velký zájem o pokračování mnohaleté spolupráce a naznačila její další možnosti. Svůj 
zájem potvrdila písemným potvrzením.  

V současnosti probíhá přesun školy z Barnim do Eberswalde.  Ve dnech 3. 10. – 6. 10. 
2018 proběhne další výměna pedagogů. Skupina 4 – 6 učitelů z Německa přijala pozvání 
do Litomyšle a obě strany chtějí projednat další možnosti spolupráce a konkrétní termíny pro 
výměnu studentů a případnou odbornou praxi. 
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4. Dramatická výchova 

 Předmětová komise během tohoto roku zrealizovala dvě blokové výuky dramatické 
výchovy v Mladočově, Dagmar Kroulíková a Matěj Šefrna spolu se studenty reprezentovali naši 
školu dvakrát na pardubickém zámku, kde každým rokem probíhají prezentace středních škol 
jednak na téma „dožínky“ a na jaře na téma „Velikonoce“. Dále pak programy pro mateřské 
školy a družiny místních škol s názvem „Advent na pedagogické škole“ a „Dětský den 
na pedagogické škole“. Tyto akce mají za cíl nejen propagovat v Litomyšli naši školu, ale 
především touto formou poděkovat jmenovaným zařízením za spolupráci na realizaci praxí 
našich studentů.  
 

   
 
 Dále realizovala v rámci Večera s galerií divadelní představení „Obrazy mluví“, což byla 
autorská inscenace vytvořená na základě života a obrazů umělců Litomyšlska.  
 Další realizovanou inscenací byly „Vánoční obrazy“ pro mateřské školy. 

V rámci exkurzí studenti dramatické výchovy navštívili workshop „Jak ostavit drama“ 
a představení divadla Drak v Hradci Králové. 

5. Hudební výchova 

Ve výčtu činností za školní rok 2017/2018 jsou uvedeny nejvýznamnější akce, na kterých 
se předmětová komise HV společně podílela.  

Předmětová komise pravidelně konzultuje aktuální problémy z hudební didaktiky, 
učebních plánů, doplňování pomůcek a materiálů, odborné literatury atp.  

21. – 24. 9. 2017 probíhal v Litomyšli již tradiční festival Mladá Smetanova Litomyšl, 
v rámci něhož navštívili žáci naší školy hudebně didaktický vzdělávací interaktivní pořad Miloše 
Vacíka s názvem V zajetí rytmu. 

8. 11. realizovala Daniela Krčmářová muzikoterapeutickou dílnu v rámci volitelného 
modulu HPV. 

14. a 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. Témata těchto dílen byly Hudební dary podzimu, Zdravá strava v pohybu 
s hudbou. 

Dne 15. 11. se také studenti naší školy poprvé zúčastnili oslav mezinárodního dne 
muzikoterapie, které byly zajišťovány Zámeckým návrším a muzikoterapeuty, manželi 
Jasanskými. 



38 
 

 5. 12. 2017 PK HV (Mgr. R.Müller, Mgr. J.Švecová) zorganizovali zájezd na operu 
Antonína Dvořáka „Čert a Káča“ do  ND v Brně.  Zájem o zájezd na uvedené představení byl 
i letos opět velký, což potvrdily tři vypravené, plně zaplněné autobusy. Současně dopoledne 
a odpoledne proběhly mikulášské besídky pro místní MŠ (Švecová) a ZŠ (Müller). 

 Ve středu 20. 12. 2017 se v piaristickém barokním chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli 
uskutečnil tradiční Vánoční koncert sboru Smíšeného pěveckého sboru KOS Pedagogické školy 
Litomyšl. Repertoár, který si sbor pro své příznivce připravil, zazněl i v rámci vánočních 
koncertů během zahraničního turné v Kanadě a USA. Nechyběly ani vánoční písně a koledy, 
současné duchovní písně či výběr z oratoria Mesiáš G. F. Händela. Koncert tentokrát díky 
velkému zájmu zazněl v 17.00 a znovu v 19.00 hod.       
 

   
 

Ve dnech 20. 2. – 21. 2. 2018 se uskutečnily podruhé v letošním školním roce hudební 
dílny Prof. PhDr. E. Jenčkové, CSc. z královehradecké pedagogické fakulty, a to na téma Vítání 
jara a Hudební dárky pro maminky. Dílny byly určeny nejen studentům naší školy, ale i širší 
pedagogické veřejnosti (Mgr. J. Švecová a Mgr. M. Motl). 

V únoru až dubnu 2018 probíhaly pravidelné čtvrteční metodické náslechy a výstupy 
studentů hudební výchovy pedagogické fakulty z Hradce Králové. Organizaci pedagogické praxe 
budoucích učitelů HV zajišťovala prof. E. Jenčková s vedením naší školy a hudebními pedagogy. 

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 pak v režii komise HV, v květnu příprava a v červnu vlastní zajištění, 
organizace slavnostních vyřazení absolventů naší školy. 

Velmi úspěšná a bohatá činnost pěveckého smíšeného sboru KOS je zpracována 
v samostatné výroční zprávě. (Mgr. M. Motl, Mgr. D. Krčmářová) 

6. Výtvarná výchova 

Předmětová komise výtvarné výchovy na podzim roku 2017 připravovala výzdobu školy 
při příležitosti Matematické konference.  

Inventarizaci provedla J. Klofandová a R. Kicukisová. 
Vánoční výzdobu prostor Piaristického kostela pro hudební představení sboru KOS 

realizovala R. Kicukisová a N. Drahošová. 
Pod vedením R. Kicukisové se třída S2. A zúčastnila soutěže „ANIMÁG – KROMĚŘÍŽ“, 

kde bylo hlavním cílem zábavnou formou pojmout zadání: S nadhledem jde všechno líp. 
Výsledné video se vydařilo a bylo představeno širší veřejnosti při výstavě na půdě v rámci 
Majálesu 2018. 

Měsíce duben a květen byly ve znamení exkurzí. R. Kicukisová zajistila edukační program 
pod vedením animátorky Mgr. Lenky Trantírkové v Muzeu umění Olomouc a Arcidiecézního 
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muzea. Žákyně 2. ročníku SŠ se podílely na edukačním programu a měly možnost si prohlédnout 
aktuální výstavu a projít si historické centrum města Olomouce.  

J. Klofandová iniciovala taktéž exkurzi do Olomouce na prohlídku města a aktuálních 
výstav.  

Dalším zajímavým místem byl Žďár nad Sázavou, kde žáci navštívili Svatý kopeček 
a Muzeum nové generace s N. Drahošovou, kde se zúčastnili interaktivní prohlídky. 

Na začátku května se pro zájemce VOŠ a třetího ročníku SŠ pořádala exkurze do nedaleké 
Vídně. Studenti měli možnosti navštívit galerii MUMOK a nahlédnout do krásných prostor 
několikapatrového Albertina. Exkurze byla obohacující, rozšířila studentům rozhled 
o současném výtvarném dění v rámci zhlédnutí nejvýznamnějších děl 19. – 20. století.                                                  
(R. Kicukisová a N. Drahošová) 

 

   
 
Instalace a výstava na půdě byla součástí akce Majáles 24. 4. 2018. Na realizaci výstavy 

se podíleli studenti a také R. Kicukisová, N. Drahošová, Š. Rozlivková. 
Škola prochází akreditací, a proto konec roku patřil úpravám modulů, sepisováním anotací 

a aktualizací literatury.  
Na závěr se výtvarný kabinet a žáci SŠ podíleli na realizaci a výrobě rekvizit na hudebně 

dramatické představení pro děti sborů Kvítek a KOS (Pod vedením R. Kicukisové a N. 
Drahošové). 

Kroniku školy pro rok 2016/2017 vytvářela, doplnila a upravila J. Klofandová 
Pravidelně spolupracujeme s litomyšlskými galeriemi a muzeem – animační programy, 

komentované prohlídky. 

7. 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  únoru bloková výuka plaveckého kurzu pro další třídy 
VOŠ a dálkového studia. V rámci plaveckého kurzu se opět uskutečnilo několik doprovodných 
aktivit. Obor VOŠ Předškolní pedagogika se zúčastnil náslechů v místní plavecké škole Ráček, 
kde měli možnost shlédnout plaveckou výuku dětí z MŠ.  Pro studenty z oboru Speciální pedagog 
byl 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.  

 
 
Ve II. pol. navštívili žáci v rámci předmětů TVV (M. Pečinka) zajímavou sportovní 

aktivitu – fotbal-golf. Petra Junková pořádala dvě lekce jógy pro žáky a studenty školy a rovněž 
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se svou třídou V2.B navštívila Fly–zone park (trampolíny) v Hradci Králové. V květnu se někteří 
učitelé podíleli na organizaci studentského Majálesu 2018 – turnaj ve streetballe, ringu. Na konci 
května proběhla opět bloková výuka pod názvem Netradiční sportovní aktivity v Cakli u Ústí nad 
Orlicí a rovněž Cyklisticko-turistický kurz v Mladočově třídy S3.C skupina TVS. 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 – Š. Kraj, M. Pečínka – a Tchai-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 60 žáků a studentů naší 
školy. O to větší radost můžeme mít i z celkového výsledku, kde se město Litomyšl umíst ilo 
na druhém místě v kategorii měst do 20 tisíc obyvatel s celkovým počtem 539 plavců. V říjnu 
a listopadu proběhla okrsková kola v basketbale a florbale bohužel bez postupu do dalších kol 
soutěže. Výjimkou byl letos volejbal, kde se našim žákyním podařilo postoupit do okresního kola 
v Poličce. V květnu přicházely především Majálesové úspěchy: Sálová kopaná chlapci – 
1. místo, Softbal – 1. místo a Ringo – 3. místo. V květnu – červnu vypomáhali žáci třetího 
ročníku obor TVS jako atletičtí rozhodčí na čtyřech závodech kol. Poháru Č. rozhlasu 
a Atletického čtyřboje ZŠ. Rovněž se žáci třídy S3.C TVS podíleli na tvorbě prezentace výstavy 
Sport a lidská práva. 

 

8. Pedagogika, psychologie a pedagogická praxe 

Ve školním roce 2017-18 vykonávala komise PPS a PEP celou řadu aktivit, z nichž některé 
mají pravidelný charakter a některé jsou jednorázové či aktuálně vytvořené. 

Celoročně probíhá poradenská péče žákům a studentům ze strany dvou výchovných 
poradkyň. Péče je individuálně věnována žákům střední školy u PhDr. Sodomkové a studentům 
VOŠ u Mgr. Jaškové. Péče je věnována studijním, soukromým a dalším náročným životním 
situacím studujících. 

Poradní sbor pedagogické praxe proběhl 15. 11. 2017. 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 proběhly pod vedením 
Mgr. Jany Švecové a Mgr. Lenky Kladivové, jejímž obsahem byla hudebně pohybová činnost 
s literárními prvky. 

 Pro kvalitní provádění a zlepšení materiálního zajištění pedagogické praxe našich studentů 
a pro zlepšení vztahů se základními školami byly zajištěny sponzorské dary pro žáky v podobě 
bílých kartonů velikosti A2, akrylových barev a odstřižků barevných látek, knoflíků a korálků. 
(Mgr. Jašková). 
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Proběhla přednáška v nemocnici ve Svitavách na téma psychosomatická onemocnění 
(Mgr. Dagmar Šimková). Přednáška byla určena pro klienty psychiatrického oddělení. Rovněž 
tak přednáška s názvem „Poruchy příjmu potravy“. 

Mgr. Vencálková vede pravidelně terapeutickou skupinu „Jiné setkávání“ a zorganizova la 
besedu na DM s názvem Svobodná škola. 

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. Jašková – 
MŠ Zámecká, Rodinné centrum Litomyšl. Dále Mgr. Jašková a Mgr. Pajurková – Dětský domov 
se školou v Přestavlkách u Chrudimi, Mgr. Štěpánová – Domov pod hradem Žampach 
a Alternativní mateřská škola v Pardubicích, Mgr. Šimková - Rodinné centrum Litomyšl). 

Členové komise organizovali 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“, organizace zapojení studentů 
do festivalu „ Nakopni svou školu“, individuální asistence u žáka s poruchou zraku a mentální 
retardací na Střední škole zahradnické a technické v Litomyšli – Mgr. Jašková, adaptační kurz 
pro první ročníky střední školy pro letošní i příští školní rok připravila PhDr. Sodomková. 

Mgr. Jašková, společně se studenty třídy W2.A, zajistila sbírku materiálů pro ergoterapii 
klientů sociálního zařízení Domečky v Rychnově nad Kněžnou. 
 

     
 

Také jsme připravili a organizačně zajistili velké množství besídek, sportovních a dětských 
dnů ve školních družinách a mateřských školách, čarodějnických rejů a soutěží, které byly 
připraveny a zrealizovány ve školských zařízeních, kde se vykonává nebo vykonáva la 
pedagogická praxe našich žáků a studentů (Vánoční trh a mikulášské besídky Mgr. Šimková, 
Mgr. Jašková, Mgr. Štěpánová, mikulášská besídka pro děti ze ZŠ speciální a mikulášská nadílka 
s divadlem a zpíváním pro 5 oddělení dětí v MŠ 17. listopadu, mikulášské představení 
v Miniškolce při rodinném centru – Mgr. Jašková, mikulášská nadílka v MŠ Lidická a vánoční 
besídka v ŠD – Mgr. Štěpánová a Mgr. Jašková, čarodějnický slet ve školní družině – Mgr. 
Jašková a Mgr. Štěpánová).  

Žáci školy se také výrazně podílejí na SOČ, garantem této činnosti je PhDr. Sodomková, 
vedla práci Elišky Kuchtové Vojtova metoda a její využití (4. místo krajské kolo). Úprava 
metodického materiálu pro tvorbu absolventské práce – PhDr. Sodomková. 

V průběhu měsíců května a června probíhala úprava a aktualizace modulů v rámci nové 
akreditace, některé moduly byly vytvořeny nově. 

V závěru školního roku vyučující PED a PEP připravují dokumentaci k dalším exkurzím, 
které budou probíhat v následujícím školním roce a rovněž tak je naplánována pedagogická 
praxe žáků střední školy i studentů VOŠ. 
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9. Speciální pedagogika 

Zahájení školního roku 2017/18 jako každoročně proběhlo plánováním aktivit pro studenty 
VOŠP a SPgŠ pedagogy předmětové komise. Hned v druhém týdnu, ve dnech 12. 9. – 15. 9. 
2017, proběhla nadační sbírka „Světluška“, kterou za pomoci dobrovolnic z řad studentů tř. 
V2.A zoganizovala R. Kicukisová.  

V měsíci říjnu pak proběhla další Nadační sbírka „Bílá pastelka“ na podporu osob 
s poruchami zraku za účasti studentů třídy V,W3.A (Kc). Jako každý rok v době podzimních 
prázdnin využívá služeb našich pedagogů středisko sociálních služeb „Salvia Svitavy“ 
k proškolení osobních asistentů. Tohoto úkolu se zhostily Kateřina Vencálková a Zuzana 
Fruniová. Tématem byly Relaxační techniky a Bazální stimulace. V listopadu využila VOŠP 
nabídku divadelního představení v Pardubicích na Malé scéně na téma „Jak žijí lidé se sluchovou 
vadou“. Pedagogický dozor zajistili R. Kicukisová a M. Šefrna. Pro NÚV (národní ústav 
vzdělávání) Praha Hostivař byly provedeny úpravy RVP oboru PMP v oblasti speciální 
pedagogiky (Kc). 

 

 
 
V květnu roku 2018 převzala Šárka Rozlivková v rámci udílení cen Pardubického kraje 

Cenu Michala Rabase za záchranu. Obdržela ji společně s kolegy za organizaci  Zdravotní klaun, 
a to konkrétně za svoji dlouholetou práci, při které klauni přinášejí svými návštěvami radost 
nemocným dětem a pomáhají jim tak lépe zvládat stres z pobytu v nemocnici nebo před 
závažnějším ošetřením. 

Do konce měsíce prosince proběhla inventarizace knih a pomůcek členy komisí a byl 
objednán nový studijní materiál pro modul Etopedie. 

Po zkouškovém období v únoru 2018 se studenti zúčastnili besedy na téma „Pomoc 
rodinám s autistickými dětmi“, kterou organizoval R. Sopoušek s Centrem pomoci 
v Pardubicích. Exkurze, které byly plánovány v začátku školního roku, se uskutečnily v jarním 
období. Studenti třídy V,W3.A navštívili DD se školou v Chrudimi (Kc). Závěrem: pedagogové 
předmětové komise se scházeli během roku k projednávání témat absolventských prací na příští 
školní rok, doplňovali knihovnu SPG vhodnou literaturou. Pro akreditaci kontrolovali rok vydání 
a ISBN, vypracovali anotace, hodnocení a úkoly (Kc, Sš). V neposlední řadě pak externí 
vyučující podpořili výuku v oblasti logopedie a tyflopedie sobotní blokovou výukou 
(P. Nováková), taktéž se podíleli na výuce dálkového studia (M. Límová, V. Tomanová). 
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10. Přírodní vědy 

I letos se členové komise PŘV zapojovali aktivně do chodu školy.  
19. – 21. října 2017 proběhla tradiční Celostátní konference učitelů matematiky „Jak učit 

matematice žáky ve věku 10 – 16 let“.  
H. Lišková organizovala za pomoci J. Skočílkové tradiční, již XXII. ročník matematického 

korespondenčního semináře Matýsek pro žáky 4. a 5. tříd základních škol. Nejlepší řešitelé 
zakončili sezónu hravým Matýskovým odpolednem v budově školy VOŠP a SPgŠ Litomyšl 19. 
června 2018. Na pořádání tohoto odpoledne se podíleli studenti VOŠ v rámci předmětu Metodika 
matematických představ (pod vedením Lš). 

H. Lišková se i v letošním školním roce věnovala osvětové, lektorské a publikační činnost i 
v oblasti matematické gramotnosti, a to i v rámci místního akčního plánu MAP a programu 
PPUČ (přímá podpora učitelů) NÚV Praha. Věnuje se zároveň revizi matematiky RVP.   

Kabinet PřV zaštiťoval přípravu návrhů na změny v RVP pro obor PMP v oblasti metodiky 
matematických představ a metodiky poznávacích činností (Lš, Sč, Vj, Pl, Bo). 

J. Poláková, metodik environmentální výchovy, absolvovala doškolovací zdravotnický 
kurz.  

 

   
 
J. Skočílková absolvovala seminář učitelů matematiky v Pardubicích. 
O. Kleiner měl na starosti aktualizaci webových stránek školy, FB stránek školy a sboru 

KOS, správu účtů pedagogických pracovníků, správu systému Bakaláři a správu identifikačních 
kartiček studentů. Zároveň se podílel na aktualizaci metodického materiálu pro psaní 
absolventských prací a tradičně technicky zajišťoval výjezdy na podzimní burzy škol. Pod jeho 
vedením probíhala i veškerá dokumentace probíhajících akcí, ať už to byla Matematická 
konference nebo např. slavnostní vyřazování absolventů.   

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 E-
bezpečně. 

Vyškolení zadavatelé se zapojili do zadávání jednotných přijímacích zkoušek a maturit 
(CERMAT). 

Letošní maturanti obhajovali celkem 5 ročníkových prací z matematiky a devět prací 
z biologie (pod vedením Sč, Jk, Bo). Maturantům, kteří maturovali z matematiky, se letos 
poměrně dařilo. Jejich úspěšnost byla 80 %. 
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E) NABÍDKA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 
 
Školní rok 2017/2018 
POSILOVNA Po 16:00 – 19:00 Mgr. Pavel Saqua  45 
   Út 15:30 – 16:40 Zuzana Lněničková  45 
   Čt 13:30 – 16:00 Mgr. Štěpán Kraj  45 
GYMNASTIKA St 16:00 – 17:30 Mgr. Petra Junková  51 
Taneční kroužek Po 19:00 – 20:30 Markéta Kuttichová  DM 
Příprava na maturitu St    Mgr. Petra Junková  51 
a absolutorium 
ZUMBA  Po 17:00 – 18:00 Radka Jančarová  51 
Tchaj či  Út 17:30 – 18:30 Kateřina Vencálková  51 
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F) INFORMA ČNÍ CENTRUM 
 
 Informační centrum je knihovnou a studovnou dohromady, nabízí možnost půjčovat 
si beletrii, odbornou literaturu a učebnice (VOŠ), studovat méně dostupné materiály (vzory 
absolventských prací) a pracovat na počítači i s využitím internetu. Informační centrum je žákům 
a studentům k dispozici denně od 8.00 do 17.00 hodin. V červenci a srpnu 2016 bylo 
zrenovováno a zcela nově vybaveno. Evidence knížek přešla na čárové kódy. Pro studenty 
je k dispozici 15 míst s notebookem. 
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G) DOMOV MLÁDEŽE – ŠKOLNÍ ROK  2017/2018 
 
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 - 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, televize a počítače připojené na internet. Pro hudební činnost je k dispozic i 
speciální místnost vybavená aparaturou, klávesami, kytarami a speciální literaturou. Sportovní 
aktivity mohou být provozovány jak ve fitness, vybavených posilovacími stroji, zrcadly a volnou 
plochou na cvičení, tak na víceúčelovém kurtu s umělým povrchem  
a zařízením pro tenis, odbíjenou a košíkovou. Travnatá plocha v areálu slouží k relaxačnímu 
pobytu žáků, hojně využívaný je i prostor ohniště obklopený lavicemi na sezení. 

Jídelna se svými 120 místy je koncipována jako víceúčelový prostor, lze ji přepažit 
shrnovací stěnou a ucelený systém doplňuje posuvné pódium. Konají se zde velké akce – 
konference, divadelní představení a koncerty. Pro posezení i stolování slouží venkovní terasa, 
vybavená zahradním nábytkem. 

Estetický vzhled všech prostor DM výrazně doplňují výtvarné práce žáků školy a výtvarná 
díla renomovaných umělců v hale DM a v atriu.  

Školní vzdělávací program domova mládeže navazuje na výchovně vzdělávací činnost 
základní školy, střední pedagogické školy, na výchovu v rodině; usnadňuje svým pojetím 
přechod žáků z rodin do nového sociálního prostředí vrstevnické skupiny, se kterou jsou nejen 
ve škole, ale i v době mimo vyučování. Prioritou výchovných pracovníků DM je zajištění 
co nejlepších podmínek pro přípravu žáků a studentů na vyučování, vytvoření bezpečného, 
přátelského a vstřícného prostředí, které je založeno na vzájemném respektování, spolupráci, 
dobrovolné účasti a dialogu. Pedagogická škola využívá domov mládeže jako cvičné zařízení, 
uskutečňuje se  v něm bloková praxe maturitních ročníků. 

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:              31 žáků   
Výchovná skupina K.Šraitrové:       30 žáků  
Výchovná skupina A.Vojtíškové:       32 žáků  
Výchovná skupina Z. Pečinkové:       31 žáků  
Výchovná skupina D. Sedláčkové:                            33 žáků  
Výchovná skupina M. Skalníkové:     32 žáků  
Výchovná skupina M. Vopařilová:         33 žáků  
 
Žákovská samospráva  
 
Domovní rada 
Spolupracuje: vedoucí vychovatelka R.Pešinová 

vých.skupina   FA  S1.C  Tichá Leona  
vých.skupina   VP  S2.B  Zachová Veronika  
   S4.B  Hertlová Nikola  
vých.skupina   SK  S2.A  Štěpánková Denisa  
   S3.A  Kuldová Julie 
                                S4.A  Fajtová Anna  
vých.skupina   ŠR  S1.A  Skokanová Izabela 
vých.skupina   SE  S1.B   Bartošová Petra  
       S3.C   Daleký Jan  
vých.skupina   PE  S1.D   Štěrbová Bára             
   S3.B   Koubová Adéla  
vých.skupina   VJ  S2.C  Sedláčková Daniela  
   S3.B   Jílková Marie 
                                S4.C   Simonová Nela   
Domovní rada se scházela 1x měsíčně, žáci týmově spolupracovali, konstruktivně diskutovali 
a zujímali stanoviska k aktuálnímu dění v DM.  Dále iniciovali a pomáhali organizovat akce 
v rámci DM a spolurozhodovali o systému ubytování žáků na příští rok, připravili k němu 
podklady. Byli informováni o plánovaných akcích i o udělených výchovných opatřeních. 
 

termíny: 3.10.2017; 13.11.2017; 11.12.2017; 22.1.2017; 19.3.2018; 24.4.2018; 30.5.2018 

  
Kulturní komise 
Spolupracuje M.Vopařilová: nabídka kulturních akcí, organizace zájezdu na divadelní 
představení; nabídka abonentních koncertů v Litomyšli 

vých.skupina   FA  S1.C  Richtrová Šárka  
vých.skupina   VP  S2.B  Sokolová Hana  
   S4.B  Motlová Barbora  
vých.skupina   SK  S2.A  Špeldová Anna  
   S3.A  Vašulínová Natálie 
   S4.A  Chrastilová Kristýna  
vých.skupina   ŠR  S1.C  Dubská Tereza 
vých.skupina   SE  S1.B  Marková Barbora 
   S3.C  Kramářová Karolína 
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vých.skupina  PE  S1.D  Kuklová Šárka 
   S3.B  Fiandová Milena 
vých.skupina  VJ  S2.C  Skokanová Veronika  
   S4.C  Matyášová Eliška  
 
Sportovní komise 
Spolupracuje Z. Pečinková: organizace sportovních akcí v DM 

                   
vých.skupina   FA  S1.C  Lenfeldová Lucie 
vých.skupina   VP  S2.B  Zámečníková Iveta  
   S4.B  Vaníčková Stela 
vých.skupina   SK  S2.A  Hornychová Simona  
   S3.A  Dostálova Simona  
   S4.A  Balvín František 
vých.skupina   ŠR  S1.A  Černá Adéla 
vých.skupina  SE  S1.B  Derková Martina 
   S3.C  Kainek Benjamín 
vých.skupina  PE  S1.D  Hartl Štěpán  
   S3.B  Matúšů Anna 
vých.skupina  VJ  S2.C  Krůlová Sára  
   S4.C  Mannlová Kateřina 
   
Zdravotní komise 
Spolupracuje: K.Šraitrová: organizace výměny ložního prádla, úklid pokojů, zajištění třídění 
odpadů 

vých.skupina   FA  S1.B  Kacálková Agáta 
vých.skupina   VP  S2.B  Vincenciová Kateřina  
vých.skupina   SK  S2.A  Valachová Kateřina  
   S3.A  Radoušová Ivana 
   S4.A  Valášková Tereza 
vých.skupina   ŠR  S1.A  Petrlíková Kateřina  
vých.skupina   SE  S1.B  Rajnohová Michaela 
   S3.C  Trdá Veronika 
vých.skupina  PE    S1.D  Koďousová Veronika 
   S3.B  Bukáčková Lenka 
vých.skupina  VJ  S2.C  Blažíčková Adéla 
   S3.B  Kratochvílová Aneta  
   S4.C  Karpfová Karolína  
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Zájmová činnost: 
 
Nabídková: 

• 3.9. schůzky rodičů a žáků I. roč.    skup.vych.,řed.,  
• 4.-6.9. adaptační pobyt žáků S1.A,B    Šr,Vj 
• 6.-8.9. adaptační pobyt žáků S1.C,D    Fa,Pe                              
• 12.9.          posilovací cvičení                                                    Pe 
• 13.9.          kondiční posilování – kruhový trénink  Vj 
• 14.9. kondiční posilování – funkční trénink  Pš 
• 19.9           malování obrazů                                                       Sk 
• 20.9. step aerobik      Pe 
• 20.9. jóga       Pš  
• 21.9.          kondiční posilování – vlastní vahou těla  Vj     
• 3.10.          kondiční posilování – kruhový trénink                     Vj         
• 4.10. jumping      Pe 
• 9.10. čtecí čajokavárnička     Fa 
• 10.10. jóga       Fa       
• 10.10.        posilovací cvičení                                                     Pe 
• 17.10.        step aerobik                                                               Pe 
• 18.10.        čtecí čajokavárnička     Fa 
• 18.10.   utvoření týmu na soutěž Pišqworky   Šr 
• 23.10.        turnaj ve stolním tenisu                                             Pe 
• 24.10.  losování písní - „Náš intr má známý hlas“  Šr 
• 30.10.        posilovací cvičení                                                     Pe 
• 31.10         zájezd na divadelní představení do Pardubic  Vp,Vj 

    „Kiss me, Katy“ 
• 1.11.  bowling      Pš 
• 6.11.  Náš intr má známý hlas – vystoupení  Šr,Vj 
• 7.11.          bodyform                                                                   Pe 
• 7.11.          malování obrazů                                                        Sk 
• 9.11.          malování obrazů                                                        Sk 
• 9.11.  pišqworky – turnaj ve Svitavách   Šr 
• 9.11.          příprava pokrmu – banánky v čokoládě  Vj 
• 22.11.        kondiční posilování                                                   Vj 
• 22.11.  schůzka se žáky – příprava Dne otevřených dveří Pš 
• 23.11.        posilovací cvičení     Pe 
• 23.11.        Kino Sokolo – film. představení „Milada“  Vj 
• 24.11.  Den otevřených dveří     Pš 
• 27.11.  čtecí čajokavárnička     Fa 
• 27.11.        vánoční dílna – tvoření přání, jmenovek na dárky   Vj 
• 29.11         jumping      Pe 
• 29.11.        Lex-dance      Se 
• 5.12.          pilates       Pe 
• 6.12.          čtecí čajokavárnička     Fa 
• 7.12.          Lex-dance      Se 
• 12.12         malování obrazů                                                        Sk 
• 18.12.        vystoupení skupiny –WXP    Se 
• 19.12.  Náš intr má známý hlas – vánoční vystoupení Šr,Vj,Pš 
• 3.1.            bodyform                                                                   Pe 
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• 8.1.  diskuse se žáky – volby prezidenta republiky Pš 
• 9.1.  čtecí čajokavárnička                                                  Fa 
• 11.1.  posilovací cvičení na stanovištích                           Pe 
• 16.1.  seznámení a nácvik golfové techniky – patování Pš 
• 17.1.          malování obrazů                                                       Sk 
• 17.1.  turnaj v patování     Pš 
• 18.1.  posilovací cvičení s náčiním               Pe 
• 18.1.  posilování tancem ,,Just Dance‘‘   Vj 
• 23.1.  nácvik taneční sestavy    Pš 
• 24.1.  posilovací cvičení     Pe 
• 3.1.            Lex-dance                                                                 Se 
• 31.1.          příprava pokrmu – puding s ovocem a piškoty        Vj 
• 24.1.          Lex-dance                                                                 Se 
• 5.2.            posilovací cvičení s využitím činek   Pe 
• 5.2.            malování obrazů     Sk 
• 6.2.  S1.A,B,C – beseda o bezpečném     Pš 

    chování v kyberprostoru 
• 6.2.  soutěž Just Dance     Šr, Vj 
• 7.2. S1.D – beseda o bezpečném    Pš 

chování v kyberprostoru      
• 8.2.            posilovací cvičení s využitím velkých míčů        Pe 
• 12.2.          posilovací cvičení – kruhový trénink                    Pe 
• 12.2.          malování obrazů                                                   Sk 
• 15.2.          čajokavárnička Fa 
• 19.2.          turnaj v bowlingu                                                 Pe 
• 21.2.          posilovací cvičení                                                Pe 
• 27.2.          návštěva film.představení ,,Fakjů  pane učiteli 2“  Se 
• 28.2.          step aerobik                                                          Pe 
• 1.3.            zdravé vaření – tousty s burákovým máslem a ovo. Se 
• 8.3.            čtecí čajokavárnička Fa 
• 7.3.            posilovací cvičení  - cardio                                   Pe 
• 20.3.          posilovací cvičení – kruhový trénink                    Pe 
• 21.3.          vaření – pudink s ovocem Se 
• 22.3.        čtecí čajokavárnička Fa    
• 26.3. beseda o studiu a práci v USA Pš    
•  5.4.           posilovací cvičení  - kruhový trénink Pe                                                     
•  9.4.           bodyform   + stepy Pe            
• 10.4. Fokus VM Pš 
• 12.4.          čajokavárnička pro zájemce                                      Fa 
• 17.4. jóga na Veselce                                                         Vj 
• 18.4 Náš intr má známý hlas - 5 epizoda Šr, Vj, Pš 
• 19.4.          posilovací cvičení  s náčiním                                    Pe 
• 19.4.          malování obrazů Sk 
• 24.4.          posilovací cvičení – kruhový trénink                        Pe 
• 25.4.          výroba pampeliškového medu  Vj 
• 25.4. Procházka jarní Litomyšlí, návštěva 

                  významných míst                                                   Vj 
• 9.5.           slavnostní koncert žáků v DM Vj, Se 
• 10.5.         posilovací cvičení                                                    Pe 
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• 15.5.         zájezd na muzikál KISS ME,KATTE – Pardubice     Fa,Pe 
• 16.5.         posilovací cvičení – kruhový trénink                          Pe 
• 17.5.         posilovací cvičení – cvičení na stanovištích               Pe 
• 17.5.         čtecí čajokavárnička      Fa   
• 23.5.         příprava -ovocných špízů s čokoládou   Vj 
• 28.5.         step aerobik                                                                 Pe 
• 30.5  sportovní aktivity – ringo     Šr 
• 12.6.         vaření pro zájemce-palačinky                                     Se 
• 7.6.           sportovní hry – vybíjená, přehazovaná   Vj 
• 12.6.         vystoupení dramatického kroužku pro MŠ                 Se  

    
Týden empatie – ,,Život v ústavní péči“ 3.- 5. 4. 2018  Vj,Pe,Pš 
 3.4.  beseda - Život v DDŠ 
                     4.4.  arteterapie 
                              dokumentární film Počátky 
              5.4.  exkurze do DDŠ Chrudim 
                             canisterapie 
                             muzikoterapie 
 
Pravidelná zájmová činnost: 

Taneční kroužek – Lex dance 
Vychovatelka: Dagmar Sedláčková 
6 žákyň; 1x týdně 
 
Dramatický kroužek 
Vychovatelka: Sedláčková Dagmar 
2. pololetí: pravidelně – 9 žáků 
- nácvik pohádek- Červená Karkulka, Perníková chaloupka 
 
Večerní malování a tvoření 
vychovatelka: M. Vopařilová 
sypaná batika; práce s barvami na textil – tašky; škrobové papíry; dárkové obaly; 

enkaustika 
pravidelně 5 žáků + zájemci 
 
Výtvarná dílna 
vychovatelka: Z. Pečinková – výroba záložky; zdobení skleniček barvami na sklo; příprava 

pečeného čaje; výroba vánočních přání a jmenovek na dárky; zdobení sklenic ubrouskovou 
technikou; výroba lapače snů; výroba náramku z korálků; savování; výroba glycerinového mýdla 

10 žáků:1x za 14 dní 
 
Vyrob si sama 
vychovatelka: K. Šraitrová – pečení pizzy; výroba ozdob na stromeček; zelenina pečená 

v troubě; Valentýnské cupcakes; svícen pro maminku; příprava jarního salátu; příprava ledové 
kávy 

 
Knihovna – půjčování knih 
vychovatelka: M.Vopařilová 
zájem především o povinnou četbu 
Didaktické pomůcky 
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vychovatelka: A. Vojtíšková – výroba didaktických pomůcek pro využití na ped.praxe 
(MŠ, ZŠ, ŠD) - ,,Větší, menší‘‘ – matematické operace; ,,Sovička‘‘ – rozvoj barev, jemné 
motoriky; ,,Pizza‘‘ – matematické operace; ,,Dooble‘‘ – postřeh, určování znaků; ,,Barevný terč‘‘ 
– rozvoj barev; ,,Mimoň‘‘ – matematické operace ( +, -, :, x ) ; ,,Vějíř‘‘ – skládání slov; 
,,Matematická pomůcka‘‘ – rozvoj mat.operací, barvy; ,,Tvarová krabice‘‘ – rozvoj tvarů, jemné 
motoriky, barev; ,,Hmatové pexeso‘‘ – rozvoj jemné motoriky, poznávání materiálů 

15 žáků; 1x za 14 dní 
 
Pedagogická praxe  
   

Důležitou součástí výchovné práce v domově mládeže je pedagogická praxe. Od září  
do března probíhala v DM bloková praxe žáků S4.A, celkem 30 osob, rozděleni byli 
do 10 skupin. Pro ubytované připravili pod vedením vychovatelek celkem 87 činností, které 
výrazným způsobem obohatily nabídku činností pro žáky. 

 
Praxe vedená I. Fafílkovou : 12 činností: výroba slaného závinu; společenská hra DIXIT; 

jóga; příprava na vyučování z českého jazyka; posilovací cvičení; výroba muffin; kvíz – Chcete 
být milionářem?;  relaxace; filmová projekce – Sluha dvou pánů; výroba jeleního loje; bowling; 
společenská hra PARTIČKA 
 

Praxe vedená  A.Vojtíškovou: 12 činností: chemicko-fyzikální odpoledne – 10 různých 
pokusů; šifrovaná po DM – plnění úkolů; AZ kvíz; výroba Valentýnky pro blízké; příprava 
pokrmu „Mugcake“; posilování tancem – prvky zumby, aerobiku; 1. kolo akce „JUST DANCE“; 
promítání filmu „Kyberšikana“ – prevence; didaktické pomůcky – Matematická pomůcky; 
beseda „Jak cestovat na vlastní pěst do Anglie?“; příprava palačinek  
a čokoládového fondue; improvizační hry „Improvečer“ 
 

Praxe vedená Z. Pečinkovou: 20 činností: zdobení srdíček kávou; příprava muffinů; 
2x posilovací cvičení – kruhový trénink; test temperamentu; společenské hry; výroba rámečku 
na fotky; vědomostní kvíz; práce s písní; videoprojekce filmu s problematikou drog „My děti 
ze stanice ZOO“; příprava mini pizzy z ovesných vloček; test temperamentu; základy 
dancehallu; filmový kvíz; power jóga; společenská hra Cink;   příprava sushi;  posilování vl. 
vahou těla; zdobení kraslic netradiční technikou; bowling                                                                                                 
 

Praxe vedená K. Šraitrovou: 6 činností: kruhový trénink; příprava brownies; výroba 
vánoční dekorace; projekce filmu; příprava celodomovní akce Náš intr má známý hlas 
 

Praxe vedená D. Sedláčkovou: 8 činností: zhotovení portrétů pro dramatický kroužek; 
Valentýnská výzdoba; relaxační činnost - joga; kruhový trénink; výroba klíčenek; ukázka péče 
o nehty; výtvarná činnost- malujeme nohama; příprava ovesné kaše 
  

 Praxe vedená M. Vopařilovou: 10 činností: společenské hry; karetní hry; pracovní 
činnost – lapač snů, dekorace textilních tašek; vaření – tiramisu, palačinky; promítání filmu 
„Velký Gatsby“; kruhový trénink; relaxace – masáž zad; hudební kvíz – české a světové 
muzikály 
 

Praxe vedená M. Skalníkovou: 19 činností: výroba ovocné nealkoholické bowle; turnaj 
v ping pongu o ceny; turnaj ve stolních hrách Double a Šestka bere; kruhový trénink; filmová 
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projekce – Pohádky pro Emmu; turnaj ve stolním fotbálku; výroba netradičních jednohubek 
z ovoce a čokolády; výroba jmenovek na dárky; hra Twister; posilovací cvičení; tetování henou; 
vaření – bb střecha; zábavné hry z partičky; kondiční cvičení na stanovištích; výroba didaktické 
pomůcky; poznávací kvíz; společenská hra „Times up“; vaření – příprava hamburgerů; zábavná 
hra – boj o přežití 

 
Činnost v rámci výchovných skupin: 

 
Výchovná skupina I. Fafílkové: 

Září: skupinové schůzka – VŘDM a PO a bezpečnost; adaptační kurz; společná vycházka 
 po Litomyšli; seznamovací hry; volba žákovské samosprávy; sepsání dopisu Sobě; PNV; 

individuální pohovory; skupinové schůzky; konzultační hodinky; skupinová setkání – hra 
„Knoflíky a Úplná slepota“; výroba narozeninového dortu, ovocných pohárů, palačinek; 
narozeninová párty 

Říjen: skupinové schůzky; relaxační činnost – hra na klavír a flétnu; skupinové setkání – 
tanec; cvičení ve fitness; výroba halloweenských dýní; příprava palačinek na sladko; 
individuální pohovory 

Listopad: společné relaxace; konzultační hodinky; PNV; pečení pizzy; skupinové 
schůzky; tancujeme s Dádou; individuální pohovory 

Prosinec: filmová projekce – Sluha dvou pánů; PNV; skupinové setkání – já a první tři 
měsíce;  kontrola úklidu pokojů; vánoční večeře a besídka 

Leden: skupinové schůzky; společná relaxace; intenzivní PNV; doplnění klasifikace; 
konzultační hodinky; účast na výstupech ped.praxe; zhodnocení 1. pololetí 

Únor: skupinové schůzky; konzultační hodinky; filmová projekce – „Dárce“; setkání 
se skupinou – test, soutěž v běhu v krabicích; výroba ovocného salátu; společná relaxace; 
spolupráce se studijním referentem; individuální pohovory 

Březen: skupinové setkání – hra LOCK – THE FLOCK, namaluj se poslepu;  PNV; výroba 
palačinek a ovocného salátu; skupinové schůzky; společná relaxace; individuální pohovory 

Duben: skupinové setkání – filmový kvíz, test – „Jak znám DM“; účast na akcích Týdne 
empatie; péče o okolí DM; drobné sportovní aktivity; konzultační hodinky; PNV; individuá lní 
pohovory na pokojích; péče o květiny; účast na akcích Majáles 

Květen: příprava muffin; účast na akci Majáles; účast na sportovním odpoledni; setkání 
se skupinou – dopis své vychovatelce; PNV; sledování hokejového klání; individuální pohovory;  

Červen: skupinové schůzky; zhodnocení 2. pololetí; rozloučení se před prázdninami - 
opékání vuřtů; vycházka na Suchou; hra: „Pepíčku pípni“; příprava pokojů; vycházka do okolí; 
sportovní aktivity; PNV 
 
Výchovná skupina K. Šraitrové: 

Září: úvodní skupinová schůzka - VŘ DM, PO a bezpečnost; skupinové schůzky; 
adaptační kurz; orientační vycházka po Litomyšli; seznamovací hry; volba žákovské 
samosprávy; psaní dopisu Sobě; projekce „Hlasu“; individuální pohovory; proškolení 
o bezpečném chování 

 v posilovně 
Říjen: skupinová schůzka; PNV; hry; schůzka se studijním referentem; minioslava 

narozenin; individuální pohovory; příprava na vystoupení; účast na výstupech praxe 
Listopad: skupinová schůzka; PNV; individuální pohovory; společenská hra „Aktivity“; 

minioslava narozenin; péče o pokoje; účast na výstupech ped.praxe  
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Prosinec: skupinová schůzka; PNV; individuální pohovory; příprava vánočního punče; 
příprava na vystoupení Hlasu; hra „Česko“; slavnostní vánoční večeře+posezení; kontroly 
pořádku na pokojích 

Leden: skupinová schůzka; intenzivní PNV; individuální pohovory; hra odezírání ze rtů; 
řešení pořádků na pokojích; minioslava narozenin; projekce filmu Odebrat z přátel; 

Únor: skupinová schůzka; PNV; návštěva bowlingu 
Březen: skupinová schůzka; individuální pohovory na pokojích; test „Jak znám DM“ 
Duben: skupinová schůzka; PNV; účast na akcích Týdne empatie; péče o venkovní 

prostory; péče o květiny; sportovní aktivity; minioslava narozenin; 
Květen: skupinová schůzka; PNV; příprava osvěžujících koktejlů; rozhovory o praxi; 

individuální pohovory; spolupráce se studijním referentem 
Červen: minioslava narozenin; individuální pohovory se žáky; plnění povinností 

spojených s koncem šk.roku; rozlučkové posezení; posezení u ohně s opékáním; činnosti spojené 
s koncem šk. roku 
 
Výchovná skupina A. Vojtíškové:   

Září: skupinové schůzky – VŘ DM, PO a bezpečnost, informační; skupinové setkání; 
seznamovací hry; volba žákovské samosprávy; individuální PNV; skupinový test „Jak se cítíš 
ve skupině?“; péče o svěřené prostory 

Říjen: skupinové schůzky informační; schůzka se studijním referentem; IVP; skupinové 
sezení – hry na kooperaci ve skupině, zdobení skleniček; péče o DM – květiny, podzimní úklidy 
listí; pohovory se 4. ročníky - VŠ; individuální pohovory; příprava na epizodu „Náš intr 
má známý hlas“; konzultační hodinky 

Listopad: skupinové schůzky informační; účast na vystoupení „Náš intr má známý hlas“; 
skupinové setkání – psychohra, výroba interaktivního rozvrhu; péče o svěřené pokoje; 
individuální pohovory; PNV; konzultační hodinky 

Prosinec: skupinové schůzky informační; motivace a příprava „Vánoční hlas“; zdobení 
Vánočního stromečku, zpěv koled; individuální pohovory se žáky; PNV intenzivní; kontrola 
svěřených pokojů; péče o prostranství před DM; skupinové setkání – zdobení perníčků; 
slavnostní vánoční večeře – posezení, zpěv koled, cukroví; konzultační hodinky; účast 
na koncertě WXP 

Leden: skupinové schůzky informační; skupinové setkání – výroba pleťové mrkvové 
masky; „Just Dance“ – tanec dle videa; PNV; individuální pohovory; péče o DM – květiny; 
schůzka se studijním referentem; konzultační hodinky; motivace na akci „Just Dance“; péče 
o svěřené pokoje 

Únor: skupinové schůzky informační – hodnocení 1. pololetí; skupinové setkání – dotazník 
na téma: „Jak se mi líbí na DM?“; individuální pohovory se žáky – osobní problémy; PNV; péče 
o DM – květiny, prostranství před DM; kontrola a péče o svěřené pokoje 

Březen: skupinové schůzky informační; individuální pohovory se žáky – maturitní 
zkouška, autoškola, osobní problémy; beseda na téma – Ústavní péče; beseda na téma – Práce 
a život v USA; péče o svěřené prostory; příprava banánových lívanečků 

Duben: skupinové schůzky informační; jarní úklid DM; účast na Týdnu empatie; příprava 
pizza šneků; individuální pohovory se žáky; sportovní hry – ringo, přehazovaná, vybíjená; 
příprava ledové kávy se zmrzlinou; účast na akcích Majáles;  

Květen: skupinové schůzky informační; sportovní hry – ringo, přehazovaná; individuá lní 
pohovory – státní maturita, osobní problémy; účast na slavnostním koncertu žáků; zpívání 
známých písní za doprovodu kytary; účast na sportovním odpoledni – ringo, softball; PNV – 
český jazyk, psychologie; sledování MS v hokeji – sportovní chování; příprava ovocných špízů 
s čokoládou; sportovní aktivity – badminton, vybíjená; stolní hra – Věž; sledování filmu „Lehká 
jako dech“; návštěva podvečerní Litomyšle; příprava na maturitní zkoušku 
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Červen: skupinové schůzky – pokyny k plnění povinností spojených s koncem šk.roku; 
rozlučkové posezení - grilování; sportovní aktivity – ringo, vybíjená, přehazovaná; stolní hra – 
Krycí jména; individuální pohovory; intenzivní PNV; plnění povinností s koncem školního roku 

 
Výchovná skupina Z. Pečinkové:  

Září: skupinové schůzky – VŘDM, PO a bezpečnost; volba samosprávy; procházka 
Litomyšlí- orientace ve městě; sportovní aktivity – fotbalgolf, posilovací cvičení, kondiční běh; 
účast na činnostech ped. praxe ; skupinové setkání - hra ,,Rodina Nováků“ 

Říjen: skupinová schůzka- Dopis sobě; stolní tenis - trénink na turnaj; bowling; příprava 
sušenek cookies s čokoládou a pizza šneků; doplnění klasifikace 

Listopad: videoprojekce - hudební film La-la-land; skupinová schůzka; návštěva krytého 
bazénu; zábavná hra „Partička“; PNV - práce se slabšími žáky; sportovní aktivity; příprava 
nepečeného dortu; doplňování známek; spolupráce se studijním referentem; individuá lní 
pohovory 

Prosinec: skupinová schůzka;  společné zpívání – příprava na vánoční hlas; PNV – indiv. 
práce se žáky; pečení vánočního cukroví; příprava topinek s masovou směsí; skupinová schůzka 
- informace z DR; videoprojekce - Anděl páně 2; účast na koncertě VXP; vánoční posezení 
s třídní profesorkou spojená se zpěvem koled; slavnostní vánoční večeře 

Leden: skupinové schůzky; aktivní PNV; příprava minipárečků v listovém těstě; doplnění 
klasifikace; pohovory o prospěchu; spolupráce se sportovním referentem; bowling 

Únor: skupinové schůzky – zhodnocení 1. pololetí; příprava zdravých pokrmů – šopský 
salát, pomazánka z avokáda; skupinové setkání – životní styly mládeže; dokumentární film 
Problematika mentální anorexie a bulimie; jóga pro zdravá záda 

Březen: skupinová schůzka - představení praktikantek praxe; účast na výstupech ped.praxe  
Duben: zapojení žáků do Týdne empatie; pečujeme o okolí DM – úklid hřiště; péče  
o květiny; pravidelné PNV; doplnění známek; tenisová škola; skupinové setkání – 

sociometrický dotazník; drobné sportovní aktivity; skupinové schůzky; účast na akcích Majáles-  
průvod v maskách 

Květen: skupinové schůzky - plán činnosti na měsíc; účast na sportovním odpoledni – 
ringo, softball; příprava ovocných pohárů se zmrzlinou; posezení u ohně s kytarou, opékání 
špekáčků; vycházka do hřebčína na Suchou;  PNV – ind. práce se slabšími žáky 

Červen: skupinové schůzky, zhodnocení II. pololetí; drobné sportovní aktivity – tenis, 
badminton;  doplnění klasifikace; rozlučkové posezení před koncem šk. roku 

 
Výchovná skupina M. Skalníkové: 

Září: seznámení s VŘDM, PO a bezpečností; skupinové schůzky; volba žákovské 
samosprávy; aktivní PNV; Když promlouvá kniha – čtení před spaním; skupinové sezení 

– hra „Písmenková burza“; hledání námětů pro malování obrazů; Květinová show v Klášterních 
zahradách 

Říjen: Když promlouvá kniha – čtení před spaním; individuální práce se žáky; aktivní 
PNV; skupinové schůzky; vaření – výroba palačinek s čokoládou 

Listopad: individuální práce se žáky; aktivní PNV; skupinové schůzky; účast na soutěži 
„Náš intr má známý hlas; čtení z knihy – Diana a její pravdivý příběh; péče o společné venkovní 
prostory; Když promlouvá kniha – čtení před spaním; malování obrazů; skupinové sezení – 
náměty na vánoční dekoraci; zábavná hra – „Výměna identity“; cvičení na míčích 

Prosinec: výroba vánoční dekorace; účast na činnostech blokové praxe; Když promlouvá 
kniha – čtení před spaním; malování obrazů; aktivní PNV; spolupráce se studijním referentem;  
účast na soutěži „Náš intr má známý hlas; skupinová vánoční posezení; účast na vánoční večeři 
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Leden: skupinová schůzka; Když promlouvá kniha – čtení před spaním; aktivní PNV; 
individuální práce se žáky; diskuse na téma – volba prezidenta;  společné zhodnocení studijních 
výsledků 

Únor: náměty k malování obrazů; skupinová schůzka – zhodnocení 1.pol.škol.roku; Když 
promlouvá kniha – čtení před spaním; individuální práce se žáky; malování obrazů; péče 
o společné prostory, o své pokoje; jméno a jeho význam; aktivní PNV 

Březen: účast na činnostech blokové praxe; individuální práce se žáky; skupinové sezení 
– kreslení poslepu; vaření – pudingový dezert s jablky a čokoládou; péče o své pokoje; účast  

na besedě život v ústavní péči; Když promlouvá kniha – čtení před spaním  
Duben: individuální práce se žáky, pohovory; Když promlouvá kniha – čtení před spaním; 

péče o své pokoje; sportovní aktivity – ringo; skupinové sezení – kvíz: Living in a perfekt word; 
společné posezení v klášterních zahradách; malování obrazů; aktivní PNV; skupinová schůzka; 
sportovní aktivity – ping pong; individuální pohovory; péče o své pokoje; příprava na Miss 
Majáles; Týden empatie 

Květen: když promlouvá kniha – čtení před spaním; hra – Nedokončené věty; individuá lní 
práce se žáky; péče o společné prostory; účast na koncertu žáků DM; zábavná hra – Dřevěný 
panáček; účast na sportovním dni – ringo; PNV; 

Červen: individuální práce se žáky; Když promlouvá kniha – čtení před spaním; drobné 
sportovní aktivity – ringo; závěrečné posezení se skupinou - zhodnocení školního roku 
 

Výchovná skupina M. Vopařilové: 

Září: skupinové schůzky – seznámení s VŘDM, PO a bezpečností; volba zástupců DR; 
seznamování s historií Litomyšle; prohlídka zámeckého areálu; příprava jednoduchého dezertu; 
zhlédnutí filmu „Hra o život“ – diskuse o závislosti na internetu; společenská hra „Moje ubohé 
koťátko“; spolupráce se studijním referentem S2.B 

Říjen: skupinové schůzky; informace o dění na DM; vědomostní kvíz; PNV – průběžné 
kontroly; účast na výstupech ped. praxe 

Listopad: pravidelné skupinové schůzky; aktivní zapojení do akce „Náš intr má známý 
hlas“; péče o květiny ve svěřených prostorách; pohovory o prospěchu; spolupráce se studijním 
referentem; vaření – slané a sladké palačinky, ovoce v čokoládě; úklid kolem DM; komunikační 
hra „Kdo jsem“; „Co znamená, když…“ - výklad úsloví;  základy společenského chování – 
diskuse o tanečních  

Prosinec: skupinové schůzky; pečení a zdobení vánočních perníčků; vánoční a pohádkový 
kvíz; zhotovení jednoduchých vánočních dekorací; společné promítání filmu „Prázdniny“; 
návštěva vánočního koncertu Kosu; slavnostní večeře;  vánoční posezení s třídními učitelkami 

Leden: informační skupinové schůzky; anketa – novoroční přání; kontroly PNV; 
spolupráce se studijním referentem; společenská hra „ Kdo se mnou pojede na hory“; literární 
test;  vaření – lívance z ovesných vloček; pohovory o průběhu tanečních; článek „ Co s latinou 
ve šroubárně“ – význam latinských citátů 

Únor: zhodnocení pololetí – udělení VR; návštěvy Kurzu tance a společenské výchovy; 
OH – historie, zajímavosti, sledování přenosů; test společenského chování; spolupráce 
se studijním referentem; příprava ovocného poháru; pohovory se žáky S4.B - maturity 

Březen: PNV; individuální práce se žáky; návštěvy Kurzu tance a společenské výchovy; 
spol. PNV – matematika; účast na besedě – studium a práce v USA; 

Duben: skupinové schůzky; organizační záležitost; nácvik tělocvičných prvků; průběžné 
hodnocení studijních výsledků; úklid okolí DM; drobné sportovní aktivity v areálu DM; hra“ 
Otázky a odpovědi“; aktivní účast na akcích Majáles; Týden empatie; vycházka do okolí DM 
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Květen: informační skupinové schůzky; účast na koncertu žáků; osobnosti Litomyšle – 
Božena Němcová; spolupráce se studijním referentem; sportovní aktivity; rozloučení 
s maturanty; hra „Tři opice“; náměty pro práci s dětmi; příprava ovocného poháru 

Červen: skupinová schůzka; zhodnocení pololetí; závěrečné společné posezení u ohně; 
projekce v Klášterních zahradách;  večerní vycházka Litomyšlí; sportovní aktivity v areálu DM 
 

Výchovná skupina D. Sedláčkové: 
Září: zahájení nového školního roku; seznámení s VŘ DM, pravidly PO a bezpečnostními 

předpisy; volba skupinové samosprávy; skupinové schůzky; adaptační kurz; 
Říjen: ind. PNV; revize elektrospotřebičů; skupinové schůzky; účast na Studentské jízdě; 

řešení osobních problémů žákyň; skupinová PNV – fyzika; komunitní kruh – prázdniny; 
skupinové setkání -,,Bačkorový seznam“; příprava na pěvecké vystoupení 

Listopad: skupinové schůzky; vaření pro zájemce; návštěva DM zahradnickotechn. školy; 
společná oslava narozenin; PNV; společná akce – turnaj v bowlingu; pravidelně pečujeme 
o svěřený pokoj;  

Prosinec: skupinové schůzky; individuální PNV; vaření pro zájemce; společenské hry 
a soutěže; výroba vánočních přáníček; společné vánoční posezení jednotlivých skupin; účast 
na vystoupení skupiny WXP; slavnostní vánoční večeře; zhlédnutí filmu „Sněhurka a lovec“ 

Leden: pravidelné skupinové schůzky; intenzivní PNV; tancování s hudbou; vaření pro 
zájemce; intenzivní PNV 

Únor: skupinové schůzky; vaření pro zájemce; oslava vysvědčení; účast na jednotlivých 
výstupech ped.praxe; PNV 

Březen: skupinové schůzky; nácvik gymnastické sestavy; příprava – pudinku s ovocem; 
PNV 

Duben: skupinové schůzky; účast na akcích Týdnu empatie; návštěva kina – Fakjů, pane 
učiteli; připravujeme se na akce Majáles; PNV 

Květen: skupinové schůzky; účastníme se koncertu pro žáky DM; příprava 
na pedagogickou praxi  

Červen: skupinové schůzky; vaření pro zájemce; závěrečné posezení s výchovnou 
skupinou s programem; zhodnocení průběhu celého školního roku 
 
Vzdělávání:  

I. Fafílková: literatura: Manfred Spitzer – „Digitální demence“, „Kybernemoc“; víkendový 
kurs pilates v Krkonoších; lekce jógy 

Z. Pečinková: lekce jógy – relaxační a dýchací techniky 
A. Vojtíšková: „Trénink mistrů improvizace“ – kniha; internetový portál „Pinterest, 

Inspirace pro vychovatele“; seminář „Bezpečně v kyberprostoru, riziková komunikace a ochrana 
před jejím působením“, Mgr. V. Vácha 

K. Šraitrová: zhlédnutí TV dokumentu 9 měsíců; filmů a pořadů s problematikou poruchy 
příjmu potravy; četba Václav Havel – Prosím stručně; Václav a Dagmar Havlovi – Lída 
Rakušanová; Milada Horáková – justiční vražda – Miroslav Ivanov; výstava betlémů 
v piaristickém chrámu; příprava na akci Náš intr má známý hlas; příprava na kroužek Vyrob 
si sama 

R. Pešinová: Celostátní konference pracovníků domovů mládeže a internátů - přednášky 
a semináře 

D. Sedláčková: seminář „Bezpečně v kyberprostoru, riziková komunikace a ochrana před 
jejím působením“, Mgr. V. Vácha 



58 
 

M. Skalníková: zhlédnutí dokument. filmu „Domov, aneb kam směřuje naše cesta“ 
a miniseriál ,,Alžběta I“; návštěva výstav – květinová, český středověk, železniční modely – 
čerpání námětů na výtvarnou činnost 

M. Vopařilová: studium materiálů týkající se  práce s mládeží; návštěva výstavy Emanue l 
Ranný – malíř Vysočiny 

 
Ubytovací činnost 
Domov mládeže organizoval víkendová ubytování pěveckého sboru pedagogické školy 

KOS ve dnech: 22.-24.9.2017; 13.-15.10.2017; 3.-5.11.2017; 23.-25.2.2018; 22.-24.6.; 
 

Doplňková činnost 
Domov mládeže byl v provozu v červenci i v srpnu, v rámci doplňkové činnosti poskytoval 

ubytování a stravování jednotlivcům i skupinám zájemců z řad sportovců, pěveckých sborů, 
církví a cestovních kanceláří.  Většina skupin si zadala předběžnou objednávku na příští rok. 
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11. DALŠÍ VZD ĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ 
 

VOŠP a SPgŠ je od školního roku 2005/06 zapojena do projektu UNIV (uznávání 
výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení) a v rámci celoživotního vzdělávání již 
řadu let poskytuje širokou nabídku vzdělávacích programů pro dospělé. V průběhu posledních 
10 let vytvořily a realizovaly projektové týmy nové vzdělávací kurzy: 

• Pracovník v sociálních službách 
• Přípravný kurz pro pedagogy s cílem rozšířit pedagogickou kvalifikaci 
• Animátor volného času 
• Metodika cizího jazyka pro předškolní vzdělávání 
• Speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky pracující s integrovanými dětmi 

se speciálními vzdělávacími potřebami 
• Zážitková pedagogika se zaměřením na tvorbu seznamovacích kurzů pro nové 

kolektivy 
Jednotlivé vzdělávací programy pro dospělé byly příslušnými ministerstvy akreditovány 

a Radou Pardubického kraje schváleny do Zřizovací listiny školy. Dále se škola podílela 
na tvorbě vzdělávacích programů Pečovatelka o děti od 2 do 6 let a Chůva pro dětské koutky 
v rámci projektu UNIV 3 a v rámci mezigeneračního učení garantovaného NÚV podpořila 
rozvoj vzdělávání dospělých osob nad 50 let programem Volnočasové aktivity seniorů s dětmi 
mladšího školního věku. Ve školním roce 2013/14 byl akreditován rekvalifikační kurz Chůva 
pro děti do zahájení povinné školní docházky, který byl na půdě školy pilotně ověřován. 
Účastníci získali osvědčení pro výkon chůvy samostatně pečující o děti v soukromé domácnosti 
nebo v dětských skupinách. Škola také splnila požadavky pro odbornou způsobilost k ověřování 
formálního a informálního vzdělávání a byla ji udělena MPSV autorizace - oprávnění provádět 
závěrečné zkoušky v rámci hodnoticích standardů v NSK. O kurz Chůva pro děti do zahájení 
povinné školní docházky je i nadále zájem ze strany veřejnosti. Čtvrtá realizace kurzu bude 
výhledově zahájena 21. 9. 2018. 

Poslední kurzem, který byl akreditován v roce 2015, je kurz Základy speciální pedagogiky 
pro pedagogické pracovníky pracující s dětmi se speciálními potřebami. Je určen těm, kteří chtějí 
získat nové dovednosti a kompetence k vykonávání přímé výchovně vzdělávací práce jako 
pedagog volného času nebo vychovatel v běžných zařízeních, ve kterých jsou integrovány děti 
mladšího a staršího školního věku se speciálními potřebami. Výhledově bude kurz otevřen 
ve školním roce 2019/20. 

Celkem bylo na naší škole realizováno 17 vzdělávacích kurzů pro dospělé. Certifiká t 
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 ÚKOL Ů VE VZDĚLÁNÍ 

 
Plnění úkolů ve vzdělání 
 
a) spolupráce s KrÚ Pardubického kraje – OŠMS 
b) spolupráce s Českou komisí UNESCO 
c) spolupráce s AVOŠ – PRAHA  
d) asociace SPgŠ 
e) spolupráce s NÚV – Praha  
f)  spolupráce s CZESHA – Pardubický kraj 
g) poradní sbor pedagogické praxe (spolupráce s MŠ a školskými zařízeními, kde naši žáci 

a studenti vykonávají pedagogickou a odbornou praxi) 
h) spolupráce s MÚ Litomyšl 
i)  spolupráce se Školskou radou VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Studentskou radou 
j)  spolupráce se Střední a vyšší pedagogickou školou v Barnim (SRN) 
k) spolupráce se Bilinguale Volksschule Komenský ve Vídni 
l)  spolupráce s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže 
m) spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti 
n) spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Litomyšli a Ústí nad Orlicí 
o) spolupráce s Jizerkou o.p.s. v Pardubicích 
p) spolupráce se Speciální školou v Moravské Třebové, Kyjově, Litomyšli a Trutnově, 

Hamzovou léčebnou Luže-Košumberk, OA Janské Lázně 
q) spolupráce s obecně prospěšnými organizacemi: Jednotou českých matematiků 

a fyziků, Nadačním fondem Českého rozhlasu (Bílá pastelka), Tyfloservisem  
v Hradci Králové a Pardubicích a Nadačním fondem EMIL. 

 
 
13. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEK ČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI  
  

Ve školním roce 2017-18 se kontrola ČŠI neuskutečnila. 
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14. ZAM ĚŘENÍ ŠKOLY V RÁMCI ASPNET 
 
Charakteristika školy 
 

Pedagogická škola v Litomyšli má ve vzdělávání pedagogů více než stoletou tradici. Jedná 
se o jedinou vzdělávací instituci svého druhu v ČR. 

Škola spolupracuje s podobně zaměřenou institucí v Barnim v Německu. Zajímá 
se o práva dětí, spolupracuje s institucemi zaměřenými na vzdělávání dětí se zvláštními 
potřebami a institucemi pro postižené. Škola podporuje Smíšený pěvecký sbor KOS, který 
se velmi úspěšně prezentuje na festivalech a sborových soutěžích u nás i v zahraničí (USA, 
Kanada, státy EU). 

Výchovně vzdělávací proces směřuje k rozvoji odborných vědomostí i dovedností žáků, 
budoucích učitelů MŠ, vychovatelů, pedagogů volného času a speciálních pedagogů. Při výuce 
jsou využívány nové metody a koncepce vzdělávání. Škola nabízí širokou škálu volitelných 
předmětů, např. dramaterapie, matematický kroužek, netradiční pohybové aktivity, 
muzikoterapie, arteterapie,… Studenti absolvují odbornou praxi, a to jak během školního roku, 
tak i o prázdninách. 

 
Zaměření školy v rámci ASPnet 

 
Na základě předloženého projektu Pedagogické interpretace Úmluvy o právech dítěte byla 

škola zařazena do Systému přidružených škol UNESCO. Jako přidružená škola UNESCO 
pokračujeme v aktivitách týkajících se práv dítěte. 

Součástí povinné výuky budoucích pedagogů je modul Multikulturní výchova. Na VOŠP 
v Litomyšli je tak zavedena výuka  metodami, postupy a programy snižování národnostního 
a rasového napětí, výchova k odstraňování předsudků a rozvíjení vzájemného porozumění. 
I na SPgŠ je téma multikulturality rozvíjeno například v předmětech občanská nauka, 
společenské vědy, pro obor pedagogické lyceum jsou lidská práva součástí výuky specifického 
zaměření humanitní studia. K tématu lidská práva se vztahují i projekty a akce pořádané školou. 

 
Název dlouhodobého interdisciplinárního projektu v rámci ASPnet 
Pomáhejte s námi (naplnění tematiky lidských práv) 

 
Průběh plnění dlouhodobého interdisciplinárního projektu v rámci ASPnet 
Interdisciplinární projekt Pomáhejte s námi napomáhá informovanosti o zahraniční 

rozvojové spolupráci ČR a posiluje povědomí žáků o situaci v chudých zemích, rozvíjí jejich 
sociální cítění a povědomost o dodržování lidských práv za hranicemi naší země. 

Plníme jej formou pravidelně se opakujících akcí a drobných projektů. Stěžejní je pro nás 
spolupráce s Vyšší odbornou školou sociální CARITAS a Arcidiecezní charitou Olomouc. 
Na téma Rozvojová a humanitární pomoc naše škola ve spolupráci se studenty CARITAS 
uspořádala pro žáky SPgŠ workshopy. V návaznosti na ně pak žáci vytvořili několik zdařilých 
prezentací podporujících humanitární a charitativní činnost. 

Další organizací, která nám napomáhá uvádět projekt do praxe, je společnost 
PONTOPOLIS z Poličky. Společně jsme Běhali pro Afriku, v rámci oslav Majáles naši žáci 
uspořádali charitativní akci Pečeme pro Kdo mohl a chtěl (žáci, studenti, pedagogové), připravil 
„dobroty“a ty následně byly nabídnuty k prodeji. Výtěžek z prodeje putoval na zajištění 
zdravotní pomoci vybranému dítěti.  

Hmatatelným důkazem o prosazování zásad humanity je každoroční tvorba panenek 
pro UNICEF od žáků a studentů školy.  
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Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období 
 

A.  Konkrétní akce 
 
 VOŠP a SPgŠ Litomyšl se každoročně zapojuje do projektů společnosti Člověk v tísni. 
 V rámci projektu Jeden svět na školách jsme pro žáky SPgŠ ve spolupráci se společností 

PONTOPOLIS Polička uspořádali projekci a besedu věnovanou stále aktuálnímu tématu 
Uprchlická krize. Naše pozvání přijala Markéta Kulichová, žurnalistka a aktivistka, autorka 
knihy Islámský stát na dostřel. Podělila se s žáky o své zkušenosti z pobytu v Sýrii, živě s nimi 
diskutovala. 

Vyučující společenských věd se také se svými žáky z třetích ročníků účastnili dvoudenní 
exkurze do Osvětimi a Krakova zaměřené zejména na problematiku holocaustu. Navštívili 
koncentrační tábor v Osvětimi. Akce hluboce připomenula pohnutou historii koncentračních 
táborů, holocaustu a obecně věznění v proměnách času a byla všem varovným mementem 
pro přítomnost. Exkurzi předcházela beseda s paní Erikou Bezdíčkovou, očitou svědkyní 
nacistických hrůz v právě zmiňovaném koncentračním táboře. 

Dalším cílem bylo historické město Krakov a jeho památky, jako rynek Glowny nebo hrad 
Wawel. 

Během školního roku 2016/2017 se Vladimír Vejrosta, vyučující předmětů dějepis 
a občanská nauka, zúčastnil vícekolového semináře Žijeme spolu, mluvíme spolu, který pořádala 
v hlavním městě Charita Česká republika. Seminář byl zaměřen na výuku o světových 
náboženstvích, k toleranci náboženského vyznání. Jeho součástí byly například exkurze 
do mešity či synagogy nebo workshop zaměřený na komunikaci s žáky. Tento seminář úzce 
navazuje na projekt Pomáhejte s námi. 

Vyučující do svých tematických plánů zařadili téma, které pro daný rok vyhlás ila 
organizace UNESCO – Udržitelný cestovní ruch pro rozvoj. Výsledkem bylo vytvoření panelové 
výstavy, kde se žáci pokusili shrnout fakta o udržitelném cestovním ruchu, formou posterů 
představili nejkrásnější přírodní skvosty Evropy a kulturní památky na našem území zařazené 
na seznam Světového dědictví UNESCO. Prezentace proběhly i v anglickém a německém 
jazyce. Spolu s vyučujícími přírodních věd uskutečnili cesty za poznáním blízkého okolí školy 
(Nedošínský háj, Toulovcovy maštale). Výsledkem celé akce bylo vytvoření společného projektu 
Moje místo na Zemi. 

Každoročně se také VOŠP a SPGŠ Litomyšl zapojuje do charitativní akce Světluška, 
Srdíčkový den. 

 
B. Dlouhodobé projekty 

 
Významným mezinárodním projektem je spolupráce s Česko - německým fondem 

budoucnosti. Cílem je výměnný pobyt studentů ze střední a vyšší školy pedagogického zaměření 
v Barnim u Bernau (SRN) s našimi žáky a studenty. Podrobné zprávy jsou zveřejněné 
na webových stránkách školy.  

Ve školním roce 2013/2014 došlo k přepracování programu Pečovatelka o děti ve věku 2-
6 let pod názvem Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a ten byl  naší školou 
následně  pilotován. Ve školním roce 2016/2017úspěšně proběhl a bude v nabídce 
rekvalifikačních kurzů pro veřejnost i pro další školní rok. 

            
  



63 
 

C. Předpokládaný výhled do budoucna 
 
Ve školním roce 2012-2013 jsme navázali spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc 

a VOŠ sociální Olomouc a podílíme se společně na projektu Pomáhejte s námi. Cílem je rozšířit 
povědomí o zahraniční rozvojové spolupráci a uvědomit si situaci v těchto chudých oblastech. 
Tato spolupráce se stala již nedílnou součástí života školy. 

 I v následujícím školním roce budeme otvírat rekvalifikační kurz dalšího vzdělávání 
dospělých Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 

Pokračujeme i v rozšiřování kurzů pro veřejnost, v nabídce naší školy máme 
již akreditovaný program Speciální pedagogika pro pracovníky s dětmi se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Připravujeme též kurz orientovaný na cílovou skupinu seniorů. 

Komisi cizích jazyků se podařilo najít partnery pro projekt United in Diversity. Mělo 
by do něho být zapojeno 9 škol z Evropské unie, včetně naší školy. Hlavním tématem projektu 
je ukázat historické a kulturní rozdíly jednotlivých zemí a regionů ve sjednocené Evropě. 
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Příloha č. 2 - Ocenění za výsledky v soutěžích 
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Příloha č. 3 – Soupis akcí pěveckého sboru KOS 

Přehled koncertů, akcí a vystoupení 
 

Smíšeného pěveckého sboru  
 
 

 

VOŠP a SPgŠ Litomyšl 

 
za školní rok 2017/18 
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Út 12. 9. 2017 Nábor nových členů  
vystoupení po třídách 

 
Pá 22. - Ne 24. 9. 2017 Soustředění na DM 
 příprava: Festa academica, americké turné 
 
Po 2. 10. 2017 Studentská jízda  

16.00 Zahajovací koncert  
 KOS, WxP, hosté z USA 
 Jízdárna, Litomyšl 
   
Út 3. 10. 2017 Návštěva Američanů 

beseda ve škole 
 
Pá 13. - Ne 15. 10. 2017 Soustředění na DM 

příprava: Festa academica, americké turné, 
křest nováčků 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čt 19. 10. 2017

 Vystoupení na celostátní konferenci matematiků 
 13.30 Nový kostel, Litomyšl 



85 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Pá 10. - Ne 12. 11. 2017 Soustředění na DM 
 příprava: Festa academica, americké turné,  

vánoční koncert 
  
 

 

16. - 17. 11. 2017 Festa academica Praha 

19.00 Zrcadlo přátelství:  



86 
 

slavnostní koncert středoškolských sborů, kapela WxP,  
aula Gymnázia Jana Keplera 

Pá 17. 11. 2017 14.00 Pietní akt u pamětní desky 17. listopadu 
17.00 Korzo národní, středoškolské sbory, kapela WxP  
Národní třída  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pá 24. 11. 2017 Den otevřených dveří SPgŠ 
vystoupení na schodech 

 
St 29. 11. - Pá 15. 12.                Turné Kanada - USA 
 Koncerty v Kanadě: Toronto, Barrie, Oakville, Windsor  

Koncerty v USA: Chicago, Naperville, Decature, Saint 
Louis, Chesterfield, Clayton, Saint Rose, Wildwood 
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Čt 21. 12. 2017 Vánoční koncerty 

17.00 a 19.00 Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, 
Litomyšl 
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Pá 23. - Ne 25. 2. 2018 Soustředění na DM 

příprava: jarní koncertní sezóna 
 
St 4. 4. 2018 Pěvecká soutěž  

Novopacký slavíček  
(sólisté, KOKOS) 
Aula Gymnázia a SOŠP Nová Paka 

 
Kategorie sólový zpěv: 

Patrik Nepraš: 1. místo a zvláštní cena poroty za interpretaci árie Pieta signore 
Lucie Kratochvílová (sólový zpěv): 2. místo 

Kategorie pěvecké duo, trio: 
Bára Ďurišová a Barbora Viktorinová: 1. místo 
Lucie Kratochvílová a Patrik Nepraš: 2. místo 

Bára Ďurišová a Barbora Viktorinová a Patrik Nepraš: 3. místo 
Kategorie vokální soubory: 

Komorní sbor KOKOS: 1. místo 
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Čt 5. 4. 2018 Vystoupení na Setkání přátel a příznivců Litomyšle 
 18.00 vernisáž výstavy Litomyšl Hlavní město 
 současné české moderní architektury 
 Národní technické muzeum Praha 
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Natáčení - CD Kočičiny: 
Kočičí písně a pohádky slovenského skladatele  
Bela Felixe 

Pá 13. - Ne 15. 4. 2018 KOS a dětský sbor Kvítek ZUŠ Bedřicha Smetany 
 Kapitulní kostel sv. Kříže, Litomyšl 
St 16. - Pá 18. 5. 2018 Mluvené slovo, instrumentální doprovod 
 Nahrávací studio ZUŠ Bedřicha Smetany, Litomyšl 
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 Lázně ducha 

Ne 29. 4. 2018 Koncert s finskými sbory  
Aurora Youth Choir a Vox Vanajae  

 14.00 Kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže, Litomyšl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pá 22. - Ne 24. 6. 2018 Soustředění na DM 

příprava: Smetanova Litomyšl 
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Festivalové zahrady 

Čt 28. 6. 2018 Kočičiny - hudebně dramatické představení pro MŠ a ZŠ 
 10.30 Lidový dům, Litomyšl  
Pá 29. 6. 2018  Kočičiny - pro veřejnost + křest CD  

17.00 Klášterní zahrady, Litomyšl 
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Smetanova Litomyšl 
 60. ročník národního festivalu 

Pá 6. 7. 2018 Zkouška sborů 
 Domov mládeže VOŠP a SPgŠ Litomyšl 
 
So 7. 7. 2018 20.18 Velké finále  

Nádvoří zámku Litomyšl 
 KOS, Puellae et Pueri Nový Jičín,  

Smíšený sbor Jitro Hradec Králové, 
  Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín  

(dirigent Stanislav Vavřínek) 
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Příloha č. 4 - Kanada a USA 2017 
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1. den: 29. 11. 2017 Litomyšl, Praha, Paříž Toronto, Barrie 

Hurá! Konečně vyrážíme. Po dlouhé  přípravě a náročných zkouškách už se nemůžeme dočkat. 
Odjezd brzy ráno, trochu nasněženo… Vypadá to, že jsme všichni, ale… malé dobrodrůžo 
je tady: Niky Janypka nám po cestě autem do Litomyšle zapadl. Naštěstí vše dobře dopadlo 
a tak již kompletní vyrážíme směr Letiště Praha. Odbavení bez problému, oba lety taktéž. 
V podstatě by se dalo říci, že to uteklo jako voda. Jídlo, spánek, hudba, hry a filmy, užíváme 
všechny možnosti servisu. Stihneme i pilně studovat noty a procházet texty písní,  Ale jinak 
pohoda…! ☺ Až v Torontu - cíli našeho dalekého letu přichází další dobrodrůžo. Jednak 
vzrušení, že jsme tady, ale také trocha napětí z kontrol a množství lidí, které jimi společně 
s námi prochází. Do toho ještě smolaři dne - Nikymu nedorazil kufr, prý až zítra…  

Setkáváme se s Michalem a Colleene – organizátory našeho turné. Shledání provází velká 
radost! Nasedáme do překrásného busu a vyrážíme do města Barrie, kde nás čekají naše první 
zaoceánské rodiče. Večeře, chvilka konverzace a šup do postele, nabrat síly na nový den a nové 
zkušenosti!   
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2. den – 30. 11. 2017 - Barrie 

Probouzíme se do krásného slunečného rána. Posnídáme s rodinami, scházíme se v kostele 
(centrum veškerého dění) a vyrážíme na naší první štaci. Čeká nás koncert na základní škole 
Timothy Christian Schole. Na přípravy není moc času, ale koncert se vydařil. Malí posluchači 
byli vstřícní a vnímaví. Největší úspěch, jak jsme předpokládali, měla americká vánoční 
hitovka Jingle Bells. Sobí rohy, santovské čepičky a pohyb udělaly své. Za odměnu po koncertě 
odjíždíme k jezeru Simcoe. Nejprve pózujeme u velké skulptury ducha původního 
obyvatelstva, procházíme se, fotíme a fotíme… Deštivé odpoledne trávíme prvním 
shopováním, někteří potkají i kanadského Santu. Po návratu do kostela odpočíváme, hrajeme 
pinec, fotbálek a další hry, které k využití nabízí zázemí moderního kostela. Zbytek dne 
využíváme ke zkoušení. Na koncert pro krajany v Torontu chystáme výběr z České mše 
Vánoční Jana Jakuba Ryby, pilujeme části z Mesiáše G. F. Handela, který se pojí s americkými 
Vánocemi. Po skvělé večeři zkoušíme s místní kapelou americké duchovní písně. Stále cítíme 
únavu z časového posunu, ale vše zvládáme, vracíme se do rodin a děkujeme za 1. hezký den 
v Kanadě.   
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3. den – 1. 12. 2017 – Barrie, Niagara Falls 

Na dnešní den se moc těšíme! Nebudu přehánět, když napíšu, že nás čeká výlet snů. Uvidíme 
jeden z přírodních divů světa – Niagarské vodopády, ležící na hranici s USA. Čím více 
se blížíme k cíli, ubývá mraků, na místě nás přivítá sluníčko a azurové nebe. Máme štěstí…, 
nebo to někdo objednal? Krásné počasí, nádhera a síla vodopádů a veškerá ta scenérie, která 
se otvírá našemu pohledu je ohromující…! Další popis je naprosto zbytečný. Fota 
té neobyčejné krásy mluví za své! Jsme tak unešení, že téměř nestíháme oběd.  

Po návratu do Barrie nás čeká příprava prvního celovečerního koncertu pro veřejnost a naše 
kanadské rodiče. Těžištěm programu je výběr z oratoria Mesiáš – dílo krásné, ale nesnadné. 
Chováme k němu respekt a možná proto začátek koncertu provází lehká nervozita. Vše ale 
nakonec dobře dopadne… Po přestávce přichází uvolnění. Hrdě a rádi prezentujeme kus naší 
domoviny. Vtrhneme do sálu v lidových krojích, rozvíříme atmosféru zpěvem operního sboru 
našeho rodáka Bedřicha Smetany, následuje lidová píseň Jede sedlák do mlejna s pohybovým 
žertem a gradací. Nabízíme i hudební ochutnávku českých Vánoc. Poslední část koncertu 
je věnovaná americkým vánočním a duchovním písním, které zpíváme za doprovodu místního 
worship bandu. Publikum vstává a nadšeně zpívá s námi, koncert graduje do skvělé atmosféry. 
Přídavek Jingle Bells vše umocní. Posluchači jsou nadšeni, Michal Šust – organizátor a duše 
naší česko-americké spolupráce je spokojen, my tím pádem taky! Zbytek večera trávíme 
v příjemné adventní atmosféře s rodinami.  

Díky za krásný koncert a nádherný den!    
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4. den – 2. 12. 2017 – Toronto 

Dnes nás čeká další štace. Po snídani a pak v ještě kostele se loučíme s našimi prvními 
kanadskými rodinami. Byly skvělé a tak doufáme, že se ještě někdy potkáme…! Vyrážíme 
směr Toronto. Těšíme se na prohlídku centra města, tzv. down townu. Procházíme pod mnoha 
výškovými budovami, až dojedeme před budovou radnice a venkovní kluziště, kde na nás 
dýchne pohodová atmosféra Vánoc. Pod torontskou věží CN Tower (telekomunikační 
a turistická věž, třetí nejvyšší samostatně stojící věž na světě – 553m), typickou dominantou 
města zapózujeme na společné fotografie a pak hurá rozchod. Užíváme si Toronto každý 
po svém! Odpoledne přejíždíme do jediného českého kostela v Americe – kostela sv. Václava. 
Chystáme koncert pro českou komunitu a několik krajanských spolků. Je nám ctí, že záštitu nad 
koncertem převzal generální konzul ČR v Torontu pan ing. Ivan Počuch, který slovem koncert 
také zahájil. Program koncertu, jak jinak než český: výběr z České mše vánoční Jana Jakuba 
Ryby (v mezinárodním obsazení – altové sólo zpívala v češtině Michalova manželka Colleene), 
české lidové písně a koledy. Tolik milých slov a vděčnosti od českého publika po skončení 
koncertu jsme dlouho neslyšeli. Odcituji jednu reakci za všechny: „Víte, dnes jsem díky Vám 
po 15 letech cítila hrdost, že jsem Češka.“ V publiku byli také Slováci, velmi nás také potěšila 
návštěva pana Bradyho. Jsme rádi, že jsme potěšili, vždyť to je smysl našeho zpívání a když 
pak spokojené publikum odchází a mnozí z posluchačů pokládají ruku na srdce, co víc si přát! 
Po koncertě si dáváme dobrou českou večeři, pan sbormistr, Michal Šust a Andělka ještě 
stihnout udělat interview pro televizi. V autobuse vyslechneme velkou pochvalu pana konzula 
a pak vyrážíme zase dál za našimi dalšími kanadskými rodinami ve městě Oakville. Česká mise 
v Torontu splněna! 
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5. den – 3. 12. 2017 – Oakville, Windsor 

Dnešní den je zpívací. Ráno začínáme loučením. V Oakvillské rodině jsme byli pouze jednu 
noc. Jsme trochu smutní, protože i zde nám velmi rychle přirostly k srdci. Dopoledne trávíme 
v kostele – v obrovském kostele, možná v největším, který jsme v AmericeW doposud viděli. 
Jedná se o rozlehlou moderní stavbu, která vyhlíží spíše jako kongresové centrum s veškerým 
zázemím (šatny, toalety, kavárna, zázemí pro děti, místnosti pro různé příležitosti...). V devět 
hodin máme příležitost zúčastnit se mše. Před další dopolední zpíváme ve velkém foyeru 
kostela, který se velice rychle zaplnil velkým množstvím lidí, vždyť kapacita tzv. worship 
centra (místo bohoslužby) pojme 1.500 lidí! Po obědě vyrážíme směr Windsor, kde nás čeká 
večerní koncert. Po cestě odpočíváme, sdílíme nové dojmy a zážitky, procházíme noty, aby 
se naše vystoupení co nejvíce vydařilo. Na místě zkoušíme s místními hudebníky, 
povečeříme, převlékáme se a v 18.30 vstupujeme do krásného sálu před cca 500 usměvavých 
posluchačů. Na programu je Mesiáš, české lidové písně a koledy, nakonec americké duchovní 
a vánoční písně. Atmosféra koncertu je opět skvělá. Publikum je nadšené, my spokojeni! 
Koncert se líbil, což potvrzuje i velký zájem o naše CD. Naše další rodiče, kteří si nás 
po koncertě vyzvedávají, se také usmívají, těší nás, že mnozí z nich si nás byli na koncertě 
poslechnout. Díky za další úspěšný den! 
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6. den – 4. 12. 2017 – Windsor, Detroit   

Ráno se scházíme v kostele a sdělujeme si dojmy z nových rodin. Vedle koncertů a výletů 
je právě pobyt v rodinách další významnou součástí turné. Máme možnost poznat nové lidi, 
jejich zkušenosti, příběhy. Jsou pro nás důležití, protože nám poskytují veškeré zázemí svých 
domovů a to velmi vstřícně a srdečně. Do rodin se zkrátka vždycky těšíme! 

Než se vydáme na další štaci, pan sbormistr ordinuje. Přeci jenom se projevuje jistá únava – 
tělesná i hlasová. A pak směr Mezinárodní academie sv. Cecila – prestižní střední škola 
se zahraničními studenty. Chystáme pro ně koncert, který se uskuteční ve školním kostele. 
Je krásný se skvělou akustikou. Koncert si velmi užíváme, zvuk se krásně nese, mladí 
posluchači jsou vnímaví. Po koncertě máme příležitost s nimi společně poobědvat a popovídat. 
Samozřejmě, že nechybí společné focení. Všudypřítomné úsměvy potvrzují, že koncert se líbil 
a setkání mělo smysl. Odpoledne za odměnu odjíždíme k Detroitu (USA), na kanadské straně 
obdivujeme jeho panorama, procházíme se, fotíme, pózujeme… Vládne pohodová atmosféra 
a všeobecná spokojenost! Před návratem do rodin ještě trochu shopujeme – utrácíme poslední 
kanadské dolary. Zítra opouštíme Kanadu a přesouváme se do USA! Večer trávíme s rodinami. 
Je úžasné, jak o nás pečují a snaží se nám poskytnout to nejlepší. V podstatě nám nedávají 
příležitost, aby se nám stýskalo. Díky naše kanadské rodiny! Bylo nám u Vás moc dobře!     
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7. den – 5. 12. 2017 – Chicago 

Tak jako jindy máme ráno sraz v kostele. Loučíme se s rodinami, pan sbormistr trochu ordinuje, 
stále trochu bojujeme s nemocemi a pak nasedáme do autobusu. Čeká nás přejezd do USA. 
Na hranicích procházíme individuální kontrolou, snímají nám otisky prstů a registrují nás. 
Cítíme trochu napětí, ale vše proběhne bez problémů, nasedáme zpět do busu, natěšeni na další 
americkou velkou zemi. Na jídlo stavíme v restauraci, oběd zakončíme vynikající zmrzlinou. 
Asi v 16.00 hod. vjíždíme do centra Chicaga - famózní město, ten den velmi větrné a chladné, 
proto vyrážíme do útrob nejvyšší výškové budovy města a zároveň jedné z nejvyšších budou 
na světe – Willis tower (527 m). U vstupu nás čeká milé setkání s naším bývalým kolegou 
a učitelem Milanem Tláskalem a jeho přítelkyní. Když nás pak výtah vynese nahoru, naskytne 
se nám úžasný již večerní pohled plný barev a světel. Trochu pociťujeme výkyv věže – cca 
5 m (podobný pocit jako houpaní na lodi), jsme ale tak uchváceni tou světelnou scénérií, 
že na nepříjemý pocit brzy zapomeneme. Nakonec si zapózujeme ve Skydecku (pan sbormistr 
si střihne stojku, naše klavíristka Maruška most), sjíždíme dolů a vyrážíme do ulic. Naším 
dalším cílem je symbol Chicaga – obrovská fazole z nerezové oceli (Cloudgate), která díky 
lesklému povrchu odráží své okolí. Fotíme se, pózujeme, selfíčkujeme, dáme si Jingle Bells, 
tentokrát výjímečně pod vedením našeho nováčka tenora Honzi Kandera, nasedáme do busu 
a frčíme do Naperville. Dnešní noc strávíme v kostele. Těšíme se, je to změna, trochu 
dobrodrůžo. Před spaním máme příležitost si společně popovídat s Michalem a jeho ženou 
Colleene. Co se nám líbí, jaké jsou rodiny, jak o nás pečují, jak k nám přistupují, modlí 
se za nás, dělí se o svou zkušenost s vírou, obohacují nás… Další hezký den plný zážitků 
za námi!     
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8. den – 6. 12. 2017 – Naperville, Decature 

Noc v kostele byla opravdu trochu dobrodružná, na kluky se v noci spustila klimatizace, takže 
to některým nastydlým moc nepřidalo. Některým děvčatům byla také trochu zima. Péče 
v rodině je prostě nenahraditelná. Snídáme v restauraci a pak vyjíždíme směr Decature, kde nás 
čeká další celovečerní koncert. Na oběd nás hostí Univerzita v Decaturu. Velmi hezký areál 
ve starém anglickém stylu, možnosti výběru jídla jsou ve srovnání s našimi podmínkami 
neuvěřitelné, přesto na naše kuchařky nedáme dopustit. V podvečer dorazíme do kostela, 
trochu se občerstvíme, zkoušíme a už jsme nachystaní na koncert. A další „dobrodůžo“ 
je tady… Jedné naší altistce se udělá mdlo, ale vše naštěstí dobře dopadne. Pan sbormistr  včas 
zakročí a posléze nás uklidní, že je v pořádku a my jako profíci, i když znaveni, odvedeme další 
vydařený koncert. Noc trávíme v rodinách, těšíme se na jejich péči. Kostel byl fajn, ale rodina 
je rodina! 
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9. den – 7. 12. 2017 – St. Louis 

Dnešní ráno začínáme již zaběhlým modelem. Po snídani v rodinách, srazu a loučení v kostele 
vyrážíme zase dál. Naším cílem je St. Louis - domov Michaela Šusta a v podstatě do konce 
našeho turné i domov náš. Dopoledne navštívíme lutheránskou školu, kde máme vystoupení 
a setkání se studenty. Dramaturgie školních koncertů je založená zejména na prezentaci naší 
hudby, zpíváme ji rádi a hrdě. Nabíháme v krojích, rozvíříme atmosféru Smetanovým sborem 
„Proč bychom se netěšili“ a radostná atmosféra koncertu se drží až do jeho konce. Koncert 
se koná v krásně vyzdobené sportovní hale pro mladé obecenstvo (7 - 18 let) – celkem 200 dětí. 
Po koncertě jsme pozvaní na oběd se studenty. Se zájmem s námi debatují, zajímají se o nás, 
ukazujeme jim prospekty o Litomyšli a naší zemi, povídáme si o společných zájmech 
a získáváme nové přátele. Odpoledne nás za odměnu čeká prohlídka St. Loius. Do města 
na řece Mississippi vjíždíme za krásného počasí. Cílem našeho zájmu je dominanta města - 
velký ocelový oblouk, tzv. Gate Arche, neboli „Brána na západ“, připomínající význam města 
pro osídlování amerického západu v 19. stolelí. Vnitřek je jako v kosmické lodi, na vrchol 
vystoupáme v malých kabinách ve tvaru vejce. Nahoře nás čeká úchvatný pohled na široký tok 
Mississippi a výškové budovy centra města. Večer dorazíme do vánočně vyzdobeného kostela, 
vítají nás úsměvy našich „starých známých“, radost a hřejivý pocit, že se zase po roce vidíme, 
je vzájemný. Po přivítání jsme hned zváni na vynikající večeři, po té společně zkoušíme 
a připravujeme nedělní koncert. První krásný den v St. Louis za námi!  
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10. den – 8. 12. 2017 – St. Louis 

Dnešní dopoledne trávíme v kostele – respektive v její tělocvičně. Pastor Nad pro náš tělesný 
i duševní relax připravil sportovní hry. Myslím, že většina z nás to uvítala… Poskytují nám 
výborné jídlo a je ho hodně! Někdy máme pocit, že tu jen zpíváme a jíme…☺ Odpoledne 
jedeme na výlet. Hurá! Navštívíme Sciens centrum se spoustou interaktivních atrakcí 
a expozic. Dostáváme rozchod, a tak si vědu užíváme každý po svém a naplno! Z centra 
odjíždíme do Forest parku – krásného, rozlehlého lesoparku uprostřed města. Zastavíme 
u Muzea umění, zapózujeme u fontán a vcházíme do interiéru muzea, bohužel jen na chvíli, 
čeká nás koncert. Tešíme se, protože se koná v krásném starobylém kostele (Memorial 
Presbyterian Church) s hezkou akustikou. Úvod koncertu byl velmi milý, místní pastor nás 
přivítal česky, koncert se nesl ve velmi příjemné atmosféře, publikum nás odměnilo potleskem 
ve stoje. Další mise úspěšně splněna, znaveni, ale spokojeni se vracíme k našim americkým 
rodičům.  
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11. den – 9. 12. 2017 – St. Louis a okolí 

Tak na dnešek jsme se opravdu těšili! Máme celý den volno. Program je různý, každá rodina 
se snaží udělat KOSákům ten nejhezčí den. Návštěva City Muzea, střelnice, kino, bruslení, 
shopování, zmrzlina, oslava narozenin KOSačky Báry Zdražilové i s dortem, večerní společné 
večeře a návštěvy… No prostě paráda! Užíváme plnými doušky nejen náplň dne, ale i společné 
chvíle s rodinami. Mají nás rádi a my to cítíme v každé chvíli a situaci, kterou tu prožíváme. 
Bez přehánění – jsme tu milováni! 
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12. den –  10. 12. 2017 – St. Louis 

Dnes se probouzíme do krásného teplého dne (slunečno 12 stupňů). Je to den významný, plný 
emocí jak pro naše hostitele, tak pro nás. Dopoledne se koná mše, jejíž součástí je křest, večer 
slavnostní vánoční koncert pro naše rodiče. Síla emocí se projevuje zejména v okamžiku, kdy 
se k veřejnému křtu rozhodnou tři naši členové. Jejich vyznání je tak srdečné a emotivní, 
že to popravdě dojímá i ty z nás, kteří nevěří… Možná jsme dojati pozitivním přístupem 
a láskou k nám, kterou tu cítíme, možná i nás zasáhlo něco vyššího. Ať tak nebo tak to bylo 
silné a krásné! Oběd a krátký odpolední relax trávíme v rodinách, večer se chystáme 
na koncert. Cítíme zodpovědnost, ale přitom se moc těšíme! Našim rodinám chceme zazpívat, 
jak nejlépe umíme. Je to jedna z mála příležitostí, jak jim můžeme poděkovat a daří se: zpěv 
sboru, dívčí kvartet, sólisté (Šustovi, Andělka, pan sbormistr), instrumentalisté, atmosféra, 
gradace koncertu. Možná se může zdát, že se jedná o koncert jako každý jiný, ale tentokrát 
si užíváme i náročného Mesiáše a během celého koncertu cítíme obrovskou sounáležitost – 
nejen mezi s sebou ve sboru, ale také s publikem! Pochvala přichází nejen od něj, ale také 
od pana sbormistra. Co víc si při jeho detailismu a náročnosti přát. ☺  
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13. den – 11. 12. 2017 – Chesterfield, St. Louis, Clayton 

Třínáctý den našeho pobytu v USA je nabitý. Dopoledne koncertujeme v Chesterfieldu - 
v místním domově pro seniory. Kromě velmi útulného prostředí tu mají také koncertní sál. 
Program začínáme v lidových krojích prezentací české hudby a českých Vánoc, v intermezzu 
zpívají Šustovi (Michael, jeho žena Colleene a dcera Christy) Michalovy úpravy vánočních 
spirituálů, my se zatím převlékáme do kosáckých koncertních krojů, abychom pak přednesli 
americké duchovní písně. Publikum je spokojené, i když nám se ideálně nezpívalo a málo jsme 
slyšeli klavír. Po obědě za odměnu vyrážíme do krásné saintlouiské ZOO, která je součástí 
rozlehlého Forest parku! Dostáváme rozchod, každý si expozice užívá dle svého výběru 
a libosti. Shodneme se však, že největší atrakcí je lední medvěd a mláďata grizliho!:-) Ze St. 
Louis přejíždíme do města Clayton, kde nás čeká koncert v luxusním hotelu Sheraton pro 
Nadaci významné Američanky Phyllis Schlafly, zastánkyně tradičních hodnot a ideí. 
V krásném a velmi dobře nazvučeném sále je přítomno asi 200 významných lidí, včetně 
senátorů a veřejných činitelů. I když cítíme únavu, do koncertu dáváme maximum. Vydařil 
se Mesiáš (těžiště programu) i americké duchovní písně (některé s doprovodným bandem). 
Koncert jsme si nakonec moc užili a to se zřejmě přeneslo i na publikum, které nás odměnilo 
potleskem ve stoje!  
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14. den – 12. 12. 2017 – St. Loius 

Další krásný slunečný den a trochu klidnější než jiné. Po pravidelném ranním srazu v kostele 
někdo odpočívá, někdo hraje pinec, jiný fotbálek… Pan sbormistr pravidelně ordinuje�, Ondra 
rozdává zapomenuté věci, co poslaly rodin z Kanady.:-) Dopoledne se přesouváme do centra 
města, abychom zpříjemnily předvánoční čas lidem v City hall – saintlouiské radnici. Zpíváme 
v překrásném akusticky příznivém atriu. Jako odměnu za koncert dostáváme možnost obědvat 
v 11. patře administrativní budovy s krásným výhledem na centrum města. Odpoledne 
se vracíme zpět do kostela a frčíme s rodiči domů, dnes máme příležitost s nimi strávit více 
času než jindy a jsme za to moc rádi! Některým z nás se plní velký sen, navštíví sportovní 
arénu, kde se odehrává zápas NHL a navíc s českou stopou!!! Za St. Loius Blues hraje Dmitr ij 
Jaškin a Vladimír Sobotka, za Tampa Bay Lightning Ondřej Palát. No prostě mega zážitek… 
Užívejte kluci! My v rodinách to ale máme taky pěkný…! ☺ 
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15. den – 13. 12. 2017 - St. Rose, Wildwood 

Dnes hodně cestujeme a zpíváme. Dopoledne vyrážíme ze státu Missouri do sousedního 
Illinois. V městečku St. Rose se na nás těší žáci místní základní školy. Venkovské, ale velmi 
vstřícné a otevřené prostředí je příjemnou změnou. Při příjezdu ke škole si připadáme jako 
hvězdy, děti už nás vyhlížejí a mávají nám, vítají nás úsměvy. Kromě nich, jsou na koncert 
pozvaní také místní občané. Velmi hezký koncert vygraduje tak jako vždy přídavek – píseň 
Jingle Bells, ovšem tentokrát pod vedením pana sbormistra a jeho malého asistenta – asi 
pětiletého amerického klučinu, který si za dirigentský výkon odnesl jako odměnu naše vánoční 
CD. Po vydařeném koncertě se vracíme zpět do Missouri. Večer nás čeká poslední večerní 
koncert v USA! Odehrává se v kostele s velmi dobrou akustikou. Těšíme se, ale zároveň 
si uvědomujeme, že naše turné pomalu končí. To se také projevuje na našem výkonu 
a atmosféře koncertu. Daří se nám Mesiáš i další program! Užíváme si hezký zvuk, radost 
z hudby, ale zároveň pociťujeme dojetí nad tím, co všechno jsme tu zažili a jak je nám tu dobře! 
Tyto pocity se v nás ještě více mísí a prohlubují při pohledu do publika, kde sedí i naše rodiče, 
kteří nás přijeli na koncert podpořit a kteří nám tak přirostly k srdci. Tohle je prostě jiné turné. 
Není „pouze“ o kráse hudby, ale také o nových a krásných vztazích!   
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16. den – 14. 12. 2017 – St. Louis, Chesterfield 

Pomalu na nás doléhá fakt, že nás v USA čekají poslední dva dny. Ráno se jako obvykle 
scházíme v kostele, chystáme společný dárek pro Michala a Colleen, hrajeme hry, odpočíváme, 
poté nám Michal pouští film „Pastýř“ o narození Mesiáše a vysvětluje nám význam Beránka 
Božího, což je i pro nás věřící poučné. Po filmu vyrážíme na naši poslední štaci – poslední 
koncert našeho turné, který se koná v Tower Grove Christian Academy. Po příjezdu jsme 
pozváni na oběd, kde se setkáváme i s malými žáčky - většinou černošké populace. Koncert 
se koná v krásném velkém sále, kde mají i koncertní křídlo, což velmi vítá naše mistryně klavíru 
Maruška, protože většinu koncertů v Kanadě i USA odehrála na elektronická piana. Publikum 
je zde trochu živější, ale o to spontánnější a vřelejší. Černošský temperament se zkrátka 
nezapře. ☺ Zbytek odpoledne trávíme v obchodním centru, vítáme příležitost k nákupu dárků 
pro naše nejbližší v Čechách. Večer je pro nás připraven tzv. Good-bey Dinner s hostitelskými 
rodinami. Kromě výborného jídla pro nás pastor Nad zorganizoval hry, kterých jsme 
se účastnili společně s rodinami a to bylo moc dobře! Zažili jsme spoustu legrace a milých 
situací, takže ani nezbylo moc času na smutnění, že již zítra rodiny, které se o nás staraly 
s láskou a radostí opustíme… Poslední noc v USA je tu!     
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17. a 18. den - 15. a 16.12. 2017 – St. Louis, Minneapolis, Amsterdam, Praha, 
Litomyšl 

Tak je to tady! Naše americké turné končí. Poslední hodiny našeho pobytu v St. Louis trávíme 
loučením. Ráno se s těžkým srdcem naposled loučíme s rodinami, v kostele s velkou úctou 
s Šustovými, kterým vděčíme nejen za koncerty, výlety, zážitky, ale také za mimořádné chvíle 
a blízká přátelství, která jsme tu získali a prožili. Všichni cítíme, že jsme tu našli svou další 
VELKOU rodinu. Myslím, že nebudu přehánět, když napíšu, že jsme tu nechali kus svého 
srdce! Vlastní kosáckou písní líčíme společné zážitky, děkujeme také sbormistrovi a asistentům 
(Ondra, Danutka, Andělka, hodně pomohla také Áďa), kteří mají nemalý podíl na úspěchu 
turné. Před obědem máme možnost utratit poslední peníze a pak už nás čeká odjezd na letiště. 
Zpáteční cesta do Litomyšle je dlouhá, let se dvěma přestupy v Minneapolis a Amsterdamu. 
Na Letišti v St. Louis jsme zhruba ve 14.30 hod., v Litomyšli až druhý den ve 22.00 hod. 
Nepočítáme-li asi 6 poškozených zavazadel a dvě, která dorazila až druhý den, cesta proběhlo 
bez dobře a podle plánu. 

Dalo by se však říci, že naše vánoční turné skončilo až v Litomyšli – a to dvěma vánočními 
koncerty v piaristickém chrámu, pro litomyšlské publikum, naše učitele, známé, kamarády, 
ale především pro naše blízké a rodiče, kteří naši výjimečnou americkou zkušenost prožíva li 
s námi. Bylo to nádherné zakončení  

mimořádného turné a krásná předzvěst Vánoc! Moc všem děkujeme za podporu, přejeme 
krásné Vánoce a těšíme se na Vás v novém roce 2018. 
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Příloha č. 5 – Dokumentace dalších akcí a činností sboru KOS 
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Příloha č. 6 - Mimoškolní aktivity  
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Příloha č. 7 – Plán akcí a exkurzí školy 
 

TŘÍDA  AKCE  TERMÍN  
 (měsíc) 

PŘEDMĚT 
Pedagogický dozor 

POZNÁMKY  

S1.A, B, C, D Vědecké centrum Vida Brno  - MZ 
 

přírodní vědy 
Pl, Vg + 2 VOŠ 

2 busy 

S1.D Muzeum Všestary PZ, MZ ČJ - Vv  
S1.D Údolím Skuhrovského potoka - ABS Pl  
S1. A  Nedošínský háj Duben - PZ Biologie Pl + vych.  
S2.A  Muzeum umění Olomouc Březen-

duben 
VVM (Ki) (+V,W2.A – 

dopl) 
S2.A, S2.B Žulová stezka Skuteč ABS - 

podzim 
MPZ, BIO 
Sč, Bo, 

splněno 

S2.A, B, C Literárně historická Litomyšl Září 2017 ČJL, SVV – Šv, Ha, Ub splněno 
S2.A, B Česká národní banka - Brno  Prakt MZ EKN – Vg bus 
S2.A, B + S3.A,B 
(DVV) 

Praha magická + divadlo Praha PZ DRV – Še, Du bus 
bus 

S2.C - HMS Regionální zpravodajství Jaro 2018 HMS - Ha  
S2.C  Semanínské stezky 11.4. Bio - Bo  
S3.A, B - TVV Přírodní golf PZ Pe  
S3.A, B - VVV NG Praha – středověk (kom. 

prohlídka) 
Nebo 
NG Praha – čes. baroko (kom. 
prohlídka) + památky Prahy 

20. – 
27.1.2018 
 
 
14. – 
18.5.2018 

Kl + VOŠ 

S3.A, B - VVM Zelená Hora Žďár – Muzeum nové 
generace, Santini – animační program 

PZ, MZ – pís. Dr bus 

S3.A, B Židovské muzeum Praha PZ Fr, Ha busy 
S3.A, B (HVS) Centrum B. Martinů Polička Prakt MZ Ml  
zájemci ND Brno prosinec Ml bus/y 
S3.C (DEJ) Historická Praha 2 dny 

Smetanka 
Vj vlak 

S3. C LYC 1 exkurze – DD Přestavlky  Září 2017 PED - Ja splněno 
S4.A,  (PMP) 
 

1 exkurze – DD Přestavlky 
 

Září 2017 PEP – Pa + 1VOŠ             splněno 
bus 

S 4.A - TVV Fotbal golf PZ Pe  
S4.A, C Transfuzní oddělení Nemocnice PZ Jk  
S4 B,C (LYC) 1 exkurze – např. DD Kostelec  PZ PED – Št + 1 VOŠ  busy 
V,W1.A Janské Lázně březen ODP, TEV, Spec. ped. 

Kš 
bus 

V, W1.A 
V, W1.B 

např. Waldorfská třída MŠ  
Alternativní MŠ – Žďár n. S. 

MZ, PZ SEP, PPS, PVČ, PŘP, SPG, 
SOP – Ja, Šm, Št 

busy 

W1.A 
V1.B 

Podpora čtenářství – Rodinné centrum Září 2017 
 

VDČ - Kd  

V,W2.A MUMOK – Víděň, Albertina (Rafael) Březen 2018 VV bus 
V3.C,V,W3.A DD Chrudim Prakt MZ 

PZ 
SOP, ETP, SUR - Kc bus 

 


