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NADAČNÍ FOND PEDAGOGICKÉ ŠKOLY V LITOMYŠLI 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 

Nadační fond Pedagogické školy v Litomyšli byl zaregistrován a potvrzen u Krajského 

soudu v Hradci Králové dne 21. ledna 1999. Nadační fond byl zřízen s cílem zlepšit vzdělávání 

a výchovu žáků VOŠP a SPgŠ v Litomyšli. 

Správní rada a zástupci tříd Nadačního fondu Pedagogické školy v Litomyšli se každý 

rok schází před třídními schůzkami v dubnu a v listopadu, aby byli seznámeni s aktivitami 

ředitelství školy, s hospodařením nadačního fondu za uplynulé období, s výroční zprávou školy 

za předchozí školní rok 2020-2021 a s kladnou zprávou revizora nadačního fondu. 

Epidemiologická situace způsobená virem Covid-19 však tato setkání v roce 2021 znemožnila, 

a proto byli členové správní rady i tentokrát informování elektronickou formou. Ve výroční 

zprávě školy jsou uvedeny všechny soutěže, festivaly a vystoupení, kterých se žáci účastní nebo 

které organizujeme a které souvisí s financováním nadačního fondu. 

Nadační fond přispívá všem členům na povinné akce školy, zejména na tělovýchovné 

kurzy a exkurze. Podporuje vzdělávání žáků ze sociálně slabých rodin, platí cestovní výlohy 

žákům, kteří reprezentují školu na soutěžích a festivalech. Pomáhá při zajištění kulturních, 

sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, např. maturitní ples, slavnostní vyřazení 

absolventů, divadelní vystoupení, festivaly, odborné semináře. Jsme přidruženou školou 

UNESCO, která se orientuje především na dětská práva. Na střední i vyšší odborné škole 

je zavedena výuka metodami, postupy a programy snižování národnostního a rasového napětí, 

výchova k odstraňování předsudků a rozvíjení vzájemného porozumění. 

Na základě rozborů výsledků z minulého roku jsme se zaměřili na požadavky státní 

maturity, a na plnění obsahu i rozsahu učiva pedagogického lycea i modulů VOŠ. Výsledky 

závěrečných zkoušek SŠ i VOŠ jsou velmi pěkné a převyšují celostátní průměr. 

Do majetku Nadačního fondu Pedagogické školy v Litomyšli patří fond učebnic 

a odborných knih, který je neustále obnovován. Rozvíjí se vzájemná spolupráce učitelů, 

ředitele školy, žáků i rodičů žáků a studentů VOŠ. 

Finanční prostředky jsou soustřeďovány na běžném účtu. Účet je veden u Komerční 

banky v Litomyšli.  

Přínosem Nadačního fondu Pedagogické školy v Litomyšli je i pomoc žákům 

ze sociálně slabých rodin a podpora zájmové činnosti žáků. 

 

     



3 

 

SOUTĚŽE, FESTIVALY – VÝZNAMNÁ UMÍSTĚNÍ 

1. Středoškolská odborná činnost 

• Krajské kolo 43. ročníku: 

1. místo – Daniela Čápová (S3.D) – Škodlivé užívání drog mezi studenty do 26 let 

– obor č. 14 – Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, 

postup do celostátní přehlídky  

2. místo – Pavel Krejsa (S4.D)   

Léčba a dopad Parkinsonovy nemoci na jedince – obor č. 6 – Zdravotnictví 

           2.místo – Adéla Mačátová (S4.D)  

            Víra a pověrčivost 

- obor č. 17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 

 

• Další pisatelé SOČ: 

Filip Špinka a Štěpán Hartl (S4.D)   

Projekt Alpateam a vhled do problematiky mezilidských vztahů a šikany 

Anna Leksová (S4.D)   

Vliv rozvodu rodičů na dítě aneb děti po rozvodu 

2. Dramatická výchova 

• Poema – národní přehlídka v přednesu, čtení a improvizovaném vyprávění žáků 

pedagogických škol, Brno 

o ocenění Kateřině Kubíčkové v disciplíně čtení 

o ocenění Janě Řehákové v disciplíně přednes 

3. Přírodní vědy 

• On-line soutěž v piškvorkách 

• Přírodovědný klokan  

• Ekologická olympiáda, krajské kolo v Oucmanicích 

• Logická olympiáda, krajské kolo v Pardubicích 

4. Alpateam 

Projekt Alpateam se zaměřuje na problematiku šikany a mezilidských vztahů. Filip 

Špinka a Štěpán Hartl nejprve založili instagramový účet na toto téma. Chtěli pomoci obětem 

šikany, poradit jim, jak se zachovat, a motivovat je k tomu, aby se nebály o svém problému 

mluvit především s rodiči, kamarády, učiteli. Během krátké doby se jim ozvaly desítky dětí 

s prosbou o radu. Jako vrstevníkům se jim oběti šikany snáze svěřovaly a projekt rostl přímo 

před očima… 
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Alpateam pořádá debaty a motivuje děti překonat strach se svěřit. Oslovuje odborníky 

a snaží se vyvolat veřejnou diskusi. Na youtube přidává rozhovory se známými osobnostmi, 

přičemž některé z nich se na projektu dále podílí, ať už je to zpěvák David Kraus, nebo herec 

Radim Fiala.  

V létě vznikl film Nejlepší kamarád, kriminálně laděné drama pojednávající 

o neviditelné formě šikany – kyberšikaně. Tvůrčí tým snímku tvořili vedle Alpateamu 

i profesionální filmaři a odborní konzultanti, počítá se s využitím filmu v rámci preventivních 

programů pro školy. Premiéra je v plánu na listopad.  

Široká podpora, jíž se Alpateamu dostalo, svědčí o smysluplnosti projektu i palčivosti 

problému, který se podařilo otevřít. Aktivity Alpateamu ziskem ceny rozhodně nekončí… 
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AMAVET - FESTIVAL VĚDY A TECHNIKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

V PARDUBICKÉM KRAJI – VÍTĚZSTVÍ PROJEKTU ALPATEAM 

Amavet je soutěž pro děti a mládež základních a středních škol, kterou pořádají 

Asociace pro mládež, vědu a techniku společně s Pardubickým krajem a také Univerzitou 

Pardubice. Smyslem akce je podpořit a rozvíjet talent u žáků a mládeže s vědeckým 

a technickým nadáním a vzbudit zájem o vědu. „Spolupráce se středními a základními školami 

je pro nás klíčová. Ceníme si především tvůrčí činnosti, pro nás jsou lidé, kteří udělají něco 

navíc, podstatní. Máme zájem o to, jak lidé myslí, jak se chovají, a díváme 

se na to ze sociologické, historické a z dalších perspektiv,“ říká děkan Fakulty filozofické doc. 

Jiří Kubeš. Do krajského kola již XIII. ročníku, které se uskutečnilo distanční formou ve dnech 

10. až 18. května 2021 dle jednotlivých oborů, bylo letos zapojeno 67 účastníků, kteří 

prezentovali 53 projektů z různých odvětví – chemie a biochemie, biologie a medicína, fyzika, 

informatika, elektrotechnika a robotika, ekologie a zemědělství, společenské vědy. 

Hodnotitelské komise tradičně tvořila Fakulta chemicko-technologická a Fakulta 

elektrotechniky a informatiky. Vůbec poprvé nadané žáky letos oceňovala Fakulta filozofická. 

Svým zapojením tak rozšířila pole působnosti o humanitní a sociálně vědní obory. Soutěžilo 

se ve dvou kategoriích – Junior a Středoškolák. Po všestranném posouzení 

32 společenskovědních projektů rozhodla hodnotitelská komise v kategorii STŘEDOŠKOLÁK 

o vítězství projektu ALPATEAM Filipa Špinky a Štěpána Hartla, kteří převzali ocenění 

od rektora Univerzity Pardubice prof. Jiřího Málka. Alpateam si tak připsal další úspěch, 

blahopřejeme! 

  



6 

 

MLADÝ TALENT PARDUBICKÉHO KRAJE 

Stejně jako v předchozích letech Krajský úřad Pardubického kraje vyhlásil v roce 2020 

program podpory nadaných žáků, jehož součástí je udílení cen Mladý talent Pardubického 

kraje. Ocenění Mladý talent Pardubického kraje je určeno žákům, kteří dosáhli 

vynikajících úspěchů  

v předmětových olympiádách, středoškolské odborné činnosti, v soutěžích odborných 

dovedností, úspěšně obhájili své projekty na festivalech a přehlídkách apod. V letošním roce 

bylo nominováno 36 žáků, z nichž pětičlenná komise navrhla v kategorii SŠ udělit 17 ocenění. 

Z naší školy byli nominováni Filip Špinka a Štěpán Hartl. Oba nominaci proměnili  

a získali ocenění Mladý talent Pardubického kraje, Filip Špinka v uměleckém oboru a Štěpán 

Hartl v oboru humanitním. Slavnostní předání cen se mělo konat 9. prosince 2020. 

V souvislosti s aktuálně platnými opatřeními v ČR bylo společenské setkání odloženo  

a uskutečnilo se v náhradním termínu 8. června 2021.   
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE SPOLUPOŘÁDANÁ NADAČNÍM FONDEM 

Mezinárodní spolupráce 

Jako každý rok, také letos naše škola žádala o grant v rámci programu ERASMUS+. 

Tento finanční grant umožňuje studentům Vyšší odborné školy pedagogické absolvovat 

odbornou praxi v zahraničí. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo uspět mezi velkým 

množstvím uchazečů o grant ERASMUS+ a naše žádost byla schválena, mohlo ve školním roce 

2020/21 odjet 7 studentů na odbornou praxi do předškolních zařízení v Irsku a Rakousku. 

Zatímco odborná pedagogická praxe v irském Dublinu pro pět studentů byla plánována v délce 

tří týdnů, odborná pedagogická praxe v rámci dlouhodobé mobility ve Vídni probíhala tři 

měsíce a zkušenosti zde mohli sbírat dva studenti. Díky odborné praxi v zahraničí mají studenti 

možnost seznámit se s místními předškolními zařízeními a jejich dokumentací, novými 

metodami a postupy práce, ale také si zdokonalit jazykové znalosti a poznat lépe kulturu 

a prostředí dané země. 

Na začátku školního roku 2020/2021 proběhl výběr studentů na základě stanovených 

kritérií (zájem o studium, dosavadní studijní výsledky, účast na školních a mimoškolních 

akcích, hodnocení učitelů odborné pedagogické praxe, dosažená jazyková úroveň a motivační 

pohovor). Následovala příprava studentů a v průběhu zimního i letního semestru samotné stáže.  

Vzhledem k probíhající pandemii Covid -19 bylo plánování termínů praxí poměrně 

složité a těžko předvídatelné. Proto někteří studenti absolvovali své praxe po částech tak, jak 

to pandemická situace dovolovala, a termíny plánovaných stáží se přesouvaly a odkládaly 

podle aktuálních možností. Nakonec se vše podařilo zdárně zrealizovat.   
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ZPRÁVA PROJEKTU ERASMUS+ 

Projekt mezinárodní spolupráce Erasmus+; sdílení dobré praxe 

Strategické partnerství v odborném vzdělávání a přípravě – 2019-1-CZ01-KA202-

061107,  

Freska – obraz Evropy 

 

Partnerské organizace:  

VOŠP a SPgŠ Litomyšl, CZ  

Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu, Pedagogická fakulta v Opole, PL 

Oberstufenzentrum II Barnim, Eberswalde, SRN 

Les Passeurs de fresques, FR 

 

Obsah a cíle projektu:  

Učitelé odborných škol si na výtvarných projektech rozšíří svou erudici o zvládnutí 

technologie nástěnné malby fresco, kterou budou implementovat ve svých školách jako 

blokový volitelný kurz v rámci výtvarných a rukodělných předmětů. Studenti budou tvořit 

do šablon, které je posléze možné instalovat v interiéru, případně exteriéru budov. Cílem 

je rozšíření a ozvláštnění nabídky studijního programu v oblasti výtvarné výchovy o starou, 

dnes již minimálně využívanou techniku, která po staletí plnila dekorativní funkci ve většině 

významných architektonických děl. 

Kromě tvorby fresek mezinárodní tým připravuje také metodické materiály pro 

implementaci volnočasových kurzů a spolupracuje na dalších materiálech s projektem 

spojených (webové stránky s video tutoriály, diseminační projektové aktivity). Významnou 

součástí obsahu projektu je tedy i rozšiřování digitálních dovedností. 
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Projektové aktivity v roce 2020–2021 

Září 2021 
Implementace nástěnné malby ve dvoře Městské knihovny v Litomyšli. Námět díla 

vzešel z výtvarné soutěže mezi studenty VOŠP a SPgŠ Litomyšl na jaře 2020. Autorkou 

vítězného návrhu je studentka VOŠ Kateřina Mičková a její dílo nese název V sousedství. 

 

 

 

Říjen 2020 

Vypracování a odevzdání 1. průběžné zprávy o projektu Freska – obraz Evropy. Zpráva 

byla přijata a hodnocena velmi kladně, finanční kontrola projektu proběhla bez nálezu 

pochybení. 

 

Listopad 2020–květen 2021 

Plánované projektové mobility musely být odloženy v důsledku světové pandemie. 

 

Červen 2021 

Týdenní projektové setkání v polském Opole, kde partneři projektu započali intenzivní 

práci na digitálních výstupech projektu, webových stránkách s didaktickým obsahem, které 

budou současně sloužit jako významný diseminační materiál projektu. Vývoj stránek je stále 

v procesu a na jeho dokončení se bude pracovat na dalších setkáních v průběhu školního roku 

2021-2022. 
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Červenec 2021 

Týdenní projektový meeting ve francouzském Troyes, kde se účastníci setkání učili 

způsob, jak přenést techniku nástěnné malby do jakéhokoli institucionálního prostředí 

a zprostředkovat ji tak nejen studentům, ale i všem ostatním věkovým skupinám, případně 

ji použít jako prostředek sociální inkluze a arteterapie. 

 

 

 

Srpen 2021 

Vypracování a odevzdání 2. průběžné zprávy o projektu Freska – obraz Evropy. 

Hodnocení zprávy a následná finanční kontrola proběhne do konce října 2021. 

 

Navzdory komplikacím způsobenými pandemií je projekt sice v drobném časovém 

skluzu, ale neutrpěl žádnou finanční ztrátu. Pro zdárné ukončení bude koordinátor projektu 

žádat o prodloužení projektového období o 6 měsíců do srpna 2022. Změna je možná v soulady 

s podmínkami obsaženými v grantové dohodě. 
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INFORMAČNÍ CENTRUM 

Informační centrum je knihovnou a studovnou dohromady, nabízí možnost půjčovat 

si beletrii, odbornou literaturu a učebnice (VOŠ), studovat méně dostupné materiály (vzory 

absolventských prací) a pracovat na počítači i s využitím internetu. Informační centrum 

je žákům a studentům k dispozici denně od 8.00 do 17.00 hodin. V červenci a srpnu 2016 bylo 

zrenovováno a zcela nově vybaveno. Evidence knížek přešla na čárové kódy. Pro studenty 

je k dispozici 6 míst s notebookem. 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021 

Nadační fond Pedagogické školy v Litomyšli byl zřízen transformací Nadace VOŠP 

a SPgŠ v Litomyšli. Finanční prostředky Nadačního fondu jsou vedeny na: 

Běžný účet č. 31036591/0100 u KB Litomyšl - stav účtu k 31. 12. 2021  1.995.523,09 Kč 

 _____________________________________________________________________  

CELKEM: 1.995.523,09 Kč 
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NADAČNÍ FOND PEDAGOGICKÉ ŠKOLY V LITOMYŠLI 

Nadační fond Pedagogické školy v Litomyšli byl zřízen s cílem zlepšit výchovu 

a vzdělávání žáků Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy Litomyšl. 

Žáci ze sociálně slabých rodin mohou požádat o prominutí plateb za půjčovné učebnic, 

příspěvku do nadačního fondu a o příspěvek na povinné akce školy (exkurze, kurzy atd.). 

Současně lze požádat o jednorázový příspěvek nadačního fondu z důvodu mimořádně 

tíživé finanční situace v rodině. 

Požadavky a úlevy členů (žáků) nadačního fondu: 

1. Členský příspěvek žáků denního studia 300,- Kč, žáků dálkového studia 100,- Kč. 

2. Jednotná cena 400,- Kč za půjčování učebnic a odborné literatury žákům 1.ročníku 

střední školy; 200,-Kč žákům 1. ročníku denního studia VOŠ a od školního roku 

2020/2021 – 100,- Kč žákům dálkového studia VOŠ. Žáci a studenti vyšších 

ročníků denního studia SPgŠ i VOŠ jsou ve školním roce 2021/2022 platby 

za půjčovné učebnic byly sníženy z důvodu proběhlé pandemie Covid-19. 

Při ztrátě učebnice hradí žák trojnásobek pořizovací ceny učebnice. 

3. Kritéria pro posouzení žádostí žáků ze sociálně slabých rodin: 

a. sirotci 

b. doplatek soc. odborů městských a obecních úřadů do částek životního minima 

c. vícečetná rodina – 4 a více dětí. 

Na základě problémů při prokazování rozhodných příjmů pro úlevy žáků ze sociálně 

slabých rodin bylo rozhodnuto spolu se správní radou Nadačního fondu Pedagogické školy 

v Litomyšli takto: 

4. žáci střední školy doloží ke své žádosti pouze potvrzení od příslušného úřadu 

o pobírání doplatku do životního minima 

5. žáci VOŠ, kteří současně žádají o snížení školného ze sociálních důvodů, nemusí 

již potvrzení o příjmech dokládat, bude použito z této žádosti. 

V roce 2021 bylo podáno 14 těchto žádostí: 

11 žádostí - vícečetné rodiny (4 a více dětí) 

0 žádostí – těžké zdravotní postižení 

0 žádostí – doplatek soc. odborů 

3 žádosti - sirotci 

Jednorázový příspěvek sociálně slabým žákům byl ve školním  roce 2021/2022 

poskytnut 2 studentům. Seznam žáků, kteří mají uznanou žádost o úlevy z Nadačního fondu 
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Pedagogické školy v Litomyšli, je uložený u předsedkyně správní rady a hospodářky nadačního 

fondu. 

Nadační fond Pedagogické školy v Litomyšli vede sklad učebnic, které byly odkoupeny 

v roce 1994 od Střední pedagogické školy Litomyšl a průběžně se podle požadavků 

předmětových komisí doplňuje. Odborné učebnice pro studenty VOŠ jsou v informačním 

centru a studenti si je mohou půjčit spolu s ostatními knihami. 

 

Výroční zpráva Nadačního fondu byla předložena členům správní rady k odsouhlasení 

na schůzce správní rady a výboru Nadačního fondu před třídními schůzkami v tomto roce. 

 

Schválení Výroční zprávy Nadačního fondu potvrdili členové správní rady svými 

podpisy. 

 

Mgr. Olga Kusá, předseda správní rady  .................................................................  

Mgr. Lenka Kladivová  .................................................................  

Mgr. Luboš Bäuchel, člen správní rady  .................................................................  

Zuzana Slívová, člen správní rady  .................................................................  

Jana Endyšová, člen správní rady  .................................................................  

Bc. Ria Slušná, člen správní rady  .................................................................  

Petra Krejsová, člen správní rady  .................................................................  

Hanni Mühlsteinová, revizor  .................................................................  
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Příloha č. 2 – Soupis akcí pěveckého sboru KOS 
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Příloha č. 3 – Plán akcí a exkurzí školy 

TŘÍDA AKCE  TERMÍN 

 (měsíc) 

PŘEDMĚT 

Pedagogický 

dozor 

POZNÁMK

Y 

S1.A, B, C, D Vědecké centrum Vida Brno testy MZ přírodní vědy 

Bo, Ln, Jů + 3 VOŠ 

 

S1.A, B, C Nedošínský háj jaro BIO - Bo  

S1.D Údolím Skuhrovského potoka jaro BIO - Pl  

S1.D Paměť národa – workshop DM MZ profilová Jů, Ma  

S2.C Po stopách historie (Lidice, Říp, …) 

2dny 

MZ pís - 

květen 

DEJ - Vj  

S2.C Pevnost poznání Olomouc duben/květen Pl  

S3.A Fotbal golf Duben/květen TEV - Pe  

S2.A, B, C Údolím Skuhrovského potoka  MPZ – Vj, Pl  

S2.A, B, C Literárně historická Litomyšl Září 2021 ČJL, DEJ – Vv, Kd, 

Ub 

splněno 

S2.A, S3 C1 Česká národní banka - Brno  PZ testy - 

duben 

EKN – Fr  + 2 VOŠ  

S2.B, S3 C2 Muzeum mincovnictví – K. Hora PZ testy - 

duben 

EKN – Fr  + 2 VOŠ  

S3.B Po stopách regionál. spisovatelů květen ČJ - Ub  

S3.C, S3A, 

B (SVV) 

Český rozhlas Brno, Pardubice  OBN – Jů, Ma  

S3. B  Přírodní golf PZ - dopol TEV - Sq  

S3. C Disk golf MZ testy TEV - Jk  

S3.A, B, C Pravěká expozice v Pasíčkách MZ testy BIO - Pl, Bo  

S3.A, 

B (HVS) 

Centrum B. Martinů Polička září Ml splněno 

S3.A, 

B (TVV) 

S3.C (TVS) 

Areál vodních sportů, Košíř 

exkurze, nikoliv aktivní sport 

 TVV, TVS – Sq, Kš, 

Pe 

 

S3.C 1 exkurze –  PZ - duben PED - Št  

zájemci ND Brno prosinec Ml splněno 

S4.A, B, 

C  (PMP) 

1 exkurze – DD Holice Září 2021 

 

PEP –  To, Fr + 1VOŠ 

PEP – Št + 1 VOŠ             

splněno 

S4.D 1 exkurze DD - Kostelec Září 2021 PEP - Ja splněno 

V, W1.A 

V, W1.B 

Zařízení v Litomyšli MZ, PZ SEP, PVČ, PŘP, SPG, 

SOP – Pa, Šm, Št 

 

V,W1.A, C OA Olgy Havlové – Janské Lázně Březen/duben Kš  

V,W2.A MŠ, ZŠ a DD Ivančice u Brna PZ  SUR, SOP - Kc  

V1. B Trampolínový park HK   Jk  

V,W2B Speciální zařízení (např.) PZ  SOP, ETP, SUR – 

Sš/To 
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Příloha č. 4 – Mimoškolní a mezinárodní aktivity 
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