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NADAČNÍ FOND PEDAGOGICKÉ ŠKOLY V LITOMYŠLI 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 

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

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

a výchovu žáků VOŠP a SPgŠ v Litomyšli. 

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

před třídními schůzkami v dubnu a listopadu 2019. Byli seznámeni s aktivitami ředitelství 

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

2018-2019 a s kladnou zprávou revizora nadačního fondu. Ve výroční zprávě školy jsou 

uvedeny všechny soutěže, festivaly a vystoupení, kterých se žáci účastní nebo které 

organizujeme 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. 
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SOUTĚŽE, FESTIVALY – VÝZNAMNÁ UMÍSTĚNÍ 

1. Středoškolská odborná činnost 

• Okresní kola: 

Natálie Kynclová S3.C 

• Krajská kola: 

Laura Flídrová S4.C 

3. místo - Eva Vojtíšková S4.C 

• Celostátní kolo: 

Dominika Odvárková S3.C 

2. Dramatická výchova 

• Pedagogická poema 2019 

Adéla Kujalová, Isabela Skokanová, Štěpán Hartl  

3. Přírodní vědy 

• Ekologická olympiáda 

9. místo – Ondřej Kněžour, Dominik Cupal, Pavel Krejsa 

• Celostátní matematická soutěž 

Marcela Závodská (S1.A) – úspěšný řešitel (kat. IV) 

Viktorie Loužecká (S1.A) – úspěšný řešitel (kat. IV) 

• Animág Kroměříž 

stříbrné plátno – Adéla Kujalová, Eliška Pěničková (S2.A) 

4. Tělesná výchova 

• Atletika děvčat 

1. místo v okresním kole 

4. místo v krajském kole 

• Plavání měst 

Účast našich žáků přispěla k 1. místu Litomyšle (města do 20.000 obyvatel) 
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE SPOLUPOŘÁDANÁ NADAČNÍM FONDEM 

Mezinárodní spolupráce 

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

Tento finanční grant by umožnil 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, může v příštím 

školním roce odjet 12 studentů na odbornou praxi do předškolních zařízení ve Velké Británii, 

Německu a Rakousku. Zatímco odborná pedagogická praxe v Londýně pro sedm studentů 

a v Eberswalde pro tři studenty bude v délce tří týdnů, odborná pedagogická praxe v rámci 

dlouhodobé mobility ve Vídni je plánována na tři měsíce pro dva studenty. Díky odborné praxi 

v zahraničí budou mít 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 2019/2020 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 letního semestru proběhnou samotné 

stáže. 

Škola se v letošním roce zapojila do dvou projektů: 

• EUROPEAN REFLECTION IN FRESCO 

• ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA: DLOUHODOBÉ 

A KRÁTKODOBÉ ZAHRANIČNÍ STÁŽE 
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VOŠP a SPgŠ si připomněla 30. výročí událostí 17. listopadu 1989 

Pro všechny své žáky, studenty a učitele zorganizovala pedagogická škola mimořádnou 

debatu na aktuální společensko-politická témata s názvem „NAŠE SVOBODA!?“. Akce 

proběhla 8. 10. 2019 ve Smetanově domě, a to v rámci třicetiměsíčního projektu Erasmus+, 

KA202 – Strategické partnerství v odborném vzdělávání: FRESKA – OBRAZ EVROPY; 

debata posloužila jako myšlenková příprava studentů před prací na výtvarném zadání, které 

si za ústřední téma zvolilo právě evropanství. 

Pozvání do debaty přijali tři hosté – politoložka Anna DURNOVÁ z Institutu 

univerzitních studií ve Vídni, novinářka a moderátorka Pavlína KVAPILOVÁ a redaktor 

a moderátor ČT Václav MORAVEC. Diskuzi s hosty na pódiu vedli žáci 3. ročníku SŠ Filip 

Špinka a Štěpán Hartl. Spíše než vzpomínání na historické události listopadu 1989 přinesla 

diskuze pohled na aktuální témata dneška. Hovořilo se o postavení naší republiky v současné 

Evropě, o významu svobodných medií pro demokratickou společnost, o významu aktivního 

občanství a v souhrnu také o úspěších i chybných krocích uplynulých 30 let. 

Beseda byla posluchači i aktéry velmi pozitivně vnímána, pro mnoho žáků v sále 

znamenala jeden z prvních vhledů do politického a společenského dění kolem sebe, které často 

ani nevnímají, a významný podnět k zamyšlení se nad svým místem v občanské společnosti.  

V neformálním rozhovoru s vedením školy po ukončení debaty nabídl Václav Moravec 

našim žákům a studentům účast na živém natáčení pořadu FOKUS VÁCLAVA MORAVCE 

dne 12. 11. 2019 v Praze v Betlémské kapli. Nabídka byla přijata, a tak někteří z našich žáků, 

jichž se přihlásilo téměř 50, mohli v přímém přenosu položit otázku na téma HLEDÁNÍ 

PRAVDY V DNEŠNÍM SVĚTĚ některému z hostů, mezi nimiž byla slovenská prezidentka 

Zuzana ČAPUTOVÁ, předseda Ústavního soudu Pavel RYCHETSKÝ, imunoložka Blanka 

ŘÍHOVÁ a etik Marek Orko VÁCHA.  

Těší nás, že se žáci a studenti litomyšlské pedagogické školy mohli těchto významných 

a inspirativních akcí zúčastnit, a věříme, že setkání, jako byla tato, vzbudí jejich zájem 

o politické dění a pomohou formovat podobu naší budoucí občanské společnosti. 
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Odborný seminář matematiků ve městě vzdělání 

Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Vyšší odbornou školou 

pedagogickou a Střední pedagogickou školou Litomyšl pořádala ve dnech 17. – 19. října 

celostátní konferenci učitelů matematiky za účastí odborníků nejen z České republiky. Hlavní 

tématem konference, kterou zahájil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek, byla 

„Matematika a její aplikace“. Účastníky desátého ročníku na začátku akce potěšil pěvecký sbor 

pedagogické školy KOKOS. „Navzdory nejrůznějším proklamacím jsem přesvědčen, 

že matematika je na našich školách vyučována velmi kvalitně. Je pouze na učitelích, jaké 

metody pro výuku zvolí. Konference v Litomyšli je pro pedagogy dobrou příležitostí k získání 

nových poznatků a k výměně zkušeností,“ sdělil Bohumil Bernášek. Konference se zúčastnilo 

přes 130 účastníků.. Připraveny pro ně byly přednášky například na téma: Svět matematických 

aplikací, Dva póly naší školské matematiky, Objevování jako příprava na učení aneb 

produktivní selhávání nebo Finanční gramotnost – jak na zdravý rodinný rozpočet. Kromě 

přednášek byly připraveny i workshopy.  
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V Rudolfinu obdržel sbor KOS ocenění Sbor roku 

Po ocenění Sbormistr junior, které obdržel Milan Motl, sbormistr Smíšeného pěveckého 

sboru KOS Pedagogické školy Litomyšl před sedmi lety, získává pěvecké těleso další uznání 

svých mimořádných kvalit, a to národní ocenění Sbor roku. Udělila jej Unie českých pěveckých 

sborů. Vlastní předání se uskuteční druhý dubnový den při příležitosti vystoupení KOSu 

s japonským mládežnickým orchestrem v Dvořákově síni pražského Rudolfina. Mezi 

nominovanými byla v letošním roce velká konkurence, nakonec však propagace české sborové 

kultury v zahraničí, za což si sbor odnáší uvedené ocenění, převážila nad přínosy ostatních 

konkurentů. Zatímco uznání Sbormistr junior bylo ocenění spíše individuální, které vyzdvihlo 

především kvality, neotřelost a kreativitu mladého sbormistra, letošní ocenění Sbor roku je pak 

uznáním píle a nadání celého pěveckého tělesa. KOS si za uplynulé roky vydobyl své místo 

nejenom mezi sbory českými, ale i dobré jméno mezi sborovými tělesy zahraničními. Mladí 

zpěváci potěšili svým zpěvem řadu příznivců sborového zpěvu v mnoha evropských zemích, 

ale také dvakrát v USA, Kanadě a naposledy pak si v loňském roce získali srdce japonských 

posluchačů. To vše by však nebylo možné bez podpory vedení školy, města Litomyšle 

a Pardubického kraje. 
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Pěvecký sbor KOS se vrátil ze zahraničního turné 

Pěvecké sdružení KOS Pedagogické školy Litomyšl má za sebou další z řady 

mezinárodních zahraničních turné. To bylo zahájeno koncerty „Pocta sametu“ ve Smetanově 

rodišti a v Hradci Králové, jimiž se KOSáci připojili k oslavám 30. výročí svobody 

a demokracie. Pak se již sbor KOS, Šust Family a další hosté z USA rozjeli do několika 

evropských zemí: Rakouska, Maďarska, Slovenska a Rumunska. Právě v poslední jmenované 

zemi v rámci zahraničních vystoupení účinkovali KOSáci poprvé. Nutno podotknout, 

že s velkým úspěchem. Ohlas, který jejich koncert zaznamenal, byl dán vysokou kvalitou 

tohoto pěveckého sdružení, dílem pak předvedeného repertoáru, který zazněl. Ovace sklidili 

mladí hudebníci ve všech zemích, kam v rámci Středoevropského turné zavítali. Zcela jistě 

nezapomenou například na stading ovation ve slovenském městě Modra, kde koncertovali pro 

své vrstevníky z tamní pedagogické školy. Je třeba podotknout, že duchovní rozměr 

připravených skladeb zasáhl jednoznačně srdce všech posluchačů, ať byli ze kterékoli zmíněné 

země. „Je úžasné, jak se vnitřní prožitek pozitivně odrážel v chování lidí, s nimiž jsme 

se během pobytu v zahraničí setkali,“ komentuje jeden z nejsilnějších dojmů z turné sbormistr 

KOSu Milan Motl, který tak vyjádřil i pocity mladých zpěváků. Zdá se, že ať je repertoár KOSu 

jakkoli zaměřen, neotřelé aranže a výběr skladeb si vždy získají srdce posluchačů, kteří mohou 

být nejenom z Litomyšle, ale ze kteréhokoli jiného místa, kam KOSáci zavítají.  
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 

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. 2019  2.024.494,30 Kč 

 _____________________________________________________________________  

CELKEM: 2.024.494,30 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 střední 

školy, 200,-Kč žákům denního i dálkového studia VOŠ.  

Při ztrátě učebnice hradí žák trojnásobek pořizovací ceny učebnice. 

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

a. oboustranní sirotci, 

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

minima, 

c. vícečetná rodina – 4 a více dětí. 

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

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

v Litomyšli takto: 

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 2019 bylo podáno 27 těchto žádostí: 

• 25 žádostí – vícečetné rodiny (4 a více dětí) 

• 2 žádosti – těžké zdravotní postižení 

 

Jednorázový příspěvek sociálně slabým žákům byl ve školním roce 2019/2020 vyplacen 

3 studentům. Seznam žáků, kteří mají uznanou žádost o úlevy z Nadačního fondu Pedagogické 

školy v Litomyšli, je uložený u předsedkyně správní rady a hospodářky nadačního fondu. 
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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 dne 5. 4. 2018. 

 

Schválení Výroční zprávy Nadačního fondu potvrdili členové správní rady svými 

podpisy. 

 

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

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

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

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

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

Kateřina Vavřínová, člen správní rady  .................................................................  
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Příloha č. 1 - Evropské turné sboru KOS 

 

 

Česko, Rakousko, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko. Všechny tyto státy navštívili Kosáci  

na středoevropském turné.  

 

 

11. 11. 2019 – Na svátek Svatého Martina proběhly poslední přípravy. Natěšené tváře Kosáků vydaly 

poslední předtour tóny, které byly předzvěstí hudební cesty po evropském kontinentu.  

Nebyla příprava zanedbána?  …

DENÍK 
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12. 11. 2019 – Litomyšl 

Startujeme další KOSáckou tour, tentokrát evropskou. Koncertní šňůru však zahajujeme doma 

v Litomyšli, hrdě a s úctou se připojujeme k oslavám 30. výročí sametové revoluce. Jako zpěváci 

slavíme hudbou prostřednictvím dvou koncertů nazvaných Pocta sametu, které se konají v Jízdárně 

na Zámeckém návrší. Vystupujeme spolu s orchestrem z Hradce Králové – členy Smiling String 

Orchestra a také s našimi exkluzivními hosty z USA – Family Šust a dalšími přáteli ze St. Louis.  

Prvním koncertem oslovujme naše spolužáky, večerním naše příznivce z Litomyšle a blízkého okolí.  

Oba koncerty se nesou ve velmi příjemné atmosféře oslavy svobody. Můžeme zpívat bez omezení 

repertoáru, můžeme zpívat s americkými hosty, kteří jsou nám blízcí, nemusíme se obávat  

i duchovního rozměru koncertu. Historické souvislosti připomínáme společným provedením 

legendární modlitby pro Martu. Děkujeme divákům, že nás opět nezklamali, zaplnili sál Jízdárny  

a odměnili nás nadšeným potleskem. Jejich přízně si vážíme! 
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13. 11. 2019 – Hradec Králové 

Dopoledne zaslouženě odpočíváme. Odpoledne vyrážíme směr Hradec Králové. Role se otáčejí, 

hostiteli našeho dalšího koncertu s podtitulem Pocta Sametu je vynikající mládežnický orchestr Smiling 

String orchestra ZUŠ Střezina Hradec Králové. Východočeská metropole nás přivítala plačtivým 

počasím, a tak po společném focení před katedrálou sv. Ducha, jdeme rovnou na přípravu koncertu, 

který se koná v Sále sboru Církve bratrské v historickém jádru města. Středně velký,  

ale akusticky velmi dobrý sál, nám poskytl i další rozměr - bližší kontakt s publikem a bezprostřední 

reakci posluchačů i během našeho zpěvu, což přispělo ještě k intenzivnější atmosféře našeho 

hudebního setkání.  
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14. 11. 2019 – Vídeň 

V 6.30 započala kosácká cesta do první zahraniční destinace. Za tmavého, zlehka zasněženého rána 

jsme se vydali směr Vídeň. Po cestě nás nepotrápila zácpa, a tak jsme úspěšně dorazili včas. Křesťansky 

zaměřená škola „International Christian School of Vienna“ nás přivítala se žáky a studenty,  

kteří pocházeli ze všech kontinentů planety, konkrétně 65 národností světa. Dopolední blok byl 

věnován programu pro žáky starší, odpolední naopak pro ty nejmladší. V našem repertoáru jsme 

představili duchovní písně v latině, svahilštině, dokonce i nám blízkou píseň Čerešničky, která 

je doplněna pohybovou choreografií. Že jsme zaujmuli, bylo vidět ve tvářích žáků i jejich učitelů,  

kteří svým potleskem potěšili naše smysly. S přáteli z USA jsme zazpívali několik duchovních písní  

a rozloučili se tak s příjemnými hostiteli. Po vystoupení nás čekala odměna – prohlídka centra Vídně, 

jež přinesla několik překvapení – kupříkladu jsme rozjuchali návštěvníky Hofburgu, sklidili potlesk 

a uznání od kolemjdoucích, někteří si náš zpěv dokonce natáčeli. Následný rozchod pomohl načerpat 

síly v místních kavárnách a večeře v MC Donald´s zasytila naše chřtány na maximum. 
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15. 11. 2019 Vídeň – Arad  

Po noci strávené v příjemném hostelu se probouzíme do podzimního vídeňského rána. Po snídani 

vyrážíme na prohlídku jednoho z nejkrásnějších barokních komplexů – letní císařské rezidence 

Schönbrunn. Většina z nás se vydá obdivovat rozlehlé zahrady, část zvolí reprezentativní prostory 

zámku, zejména komnaty, které obýval císař František Josef I. a jeho legendární manželka Sisi.  

Po Schönbrunnu vyrážíme do Prateru – vídeňského zábavního parku. Každý si užíváme dle vlastního 

gusta a především odvahy. Někteří absolvují dechberoucí atrakce několikrát za sebou, druzí v bezpečí 

se zatajeným dechem jen poslouchají výkřiky KOSáků rotujících ve vzduchu všemi směry.  

Žaludky jsme zklidnili v místní restauraci pizzami a vídeňskými řízky. Zbytek dne až do pozdních nočních 

hodin trávíme v autubusu přejezdem do rumunského Aradu. Tentokrát nás zácpa skutečně dostihla,  

a to na dlouhém dálničním úseku ve směru na Budapešť. Další čekání nás potkalo  

na hranicích s Rumunskem… Léky a další podpůrné hlasové přípravky jsme však úspěšně propašovali… 

☺ Satisfakcí po náročné cestě nám byl krásný hotel s vyhlídkou na celý Arad.  
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16. 11. 2019 – Arad 

Bohatá snídaně v hotelu nastartovala naše unavená těla a mysl. Dopoledne trávíme prohlídkou města. 

Jsme zvědaví, v Rumunsku prožíváme naše poprvé. Obdivujeme krásné památky na hlavní třídě 

(divadlo, chrámy, radnice), nejvíce nás oslnil monumentální pravoslavný chrám a jeho zlatem zdobený 

interiér. Zároveň vnímáme kontrast odlehlých ulic a okrajových částí. Lidé jsou tu však velmi vstřícní, 

milí a ochotni pomoci. Odpoledne se přesouváme do kostela Biserica Harvest Arad – velký, moderní  

a technicky skvěle vybavený komplex. Na cestě tam nás překvapila nevšední komplikace. Nevhodně 

stojící auto nám blokovalo výjezd z hotelu. České hlavičky si ale poradí v každé situaci.  

Více Vám však neprozradíme, nápověda číhá mezi fotografiemi. Na místě vřelé přivítání, úsměvy, 

rozezpívání, zvuková zkouška, oběd a krátký relax. V 18.00 hod. se otevírají dveře hlavního sálu,  

my předstupujeme před rozlehlé auditorium a svým zpěvem a energií zaplňujeme celý prostor.  

To se nám vrací nadšenými reakcemi a potleskem účastníků konference, kterou zpestřujeme 

naším koncertem. V úvodu se představíme samostatně, ve druhé části programu vystupujeme 

společně s našimi americkými přáteli. Naše vzájemná symbióza a zejména Michalův dar oslovit 

přítomné ještě umocňuje sílu hudebního a zejména duchovního poselství. Posluchači zpívají s námi, 

projevují velkou radost a nadšení. Den zakončujeme společným posezením nad lahodnými dezerty,  

jež nám jsou odměnou za skvěle vykonanou práci. 
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17. 11. 2019 Arad & Kecskemét 

Dopoledne trávíme znovu v kostele. Dostali jsme nečekanou příležitost, společně s americkými přáteli 

a pod Michalovým vedením vyplňujeme velkou část dvou dopoledních mší (pro cca 1.000 lidí).  

Opět zažíváme skvělou atmosféru a nadšení přítomných věřících. Některé písně s námi zpívá  

a prožívá doslova celý kostel. Odměnou nám je vynikající oběd s místními specialitami. Vzájemně 

si děkujeme, loučíme se a je nám trochu smutno… To, co jsme zde zažili – radost, pozitivní energii, 

sounáležitost - v takové míře zažíváme pouze v rámci našich amerických turné. Ale nedá se nic dělat, 

musíme se rozloučit, neboť nás čeká další štace – maďarské město Kecskemét. Přejezd do této 

destinace nám zpříjemňuje naše trojice externistů: Jan Krejsa, Jan Filipi a Radek Jílek, kteří v autobuse 

pravidelně vysílají svůj pořad s informacemi a zajímavostmi o navštívených lokalitách a dění na turné. 

Jejich externí rešeršista Vladimír Kykal dodává poetické vsuvky v podobě ód na sbormistra a vybrané 

členy sboru. V 15.30 hod. jsme na místě – rozezpívání, zkouška, … a opět stojíme před zaplněným 

kostelem a prožíváme další krásné společné chvíle. Na konci koncertu však nezapomeneme na svou 

zemi a spontánním zpěvem československé státní hymny se připojujeme k oslavám svobody 

a demokracie. Noc trávíme v rodinách. 
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18. 11. 2019 Budapešť & Bratislava 

Ráno se scházíme v kostele, kde nás čeká výborná snídaně. Poděkujeme za přijetí, pohostinnost  

a vyrážíme směr Budapešť. Maďarská metropole na Dunaji nás přivítá uplakaná, proto se nejprve 

vydáme na nákupy do místní vyhlášené tržnice. Vybíráme maďarské speciality: klobásy, kabanosy, 

papriky, tokajské víno… Maďarskému jídlu zůstáváme věrni i u oběda. Naše hodování ve stylové 

restauraci zpestřuje a pocit autenticity prostředí a maďarského temperamentu dokresluje místní 

cimbálová muzika. Odpoledne se přesouváme na Budínský královský hrad, který nás naopak vítá 

krásným slunečním počasím a poskytuje nádherný výhled na město pod ním. Před odjezdem  

si dáváme hudební battle s moldavským dívčím sborem a v kosáckém stylu tak ukončujeme návštěvu 

Budapešti. Večer nás čeká návštěva další metropole – krásně nasvícená Bratislava, zejména hrad  

a historické jádro města. Na jednom z domů nás potěší visící nápisy a česká hesla vztahující 

se k Sametové revoluci. Další hezký den plný nových zážitků a krás je za námi. Na noc přejíždíme  

do našeho posledního koncertního místa, malebného vinařského městečka malokarpatské oblasti – 

Modra.
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19. 11. 2019 – Modra  

Je před námi poslední den evropské turné, které zakončujeme symbolicky u bratrů Slováků.  

Konkrétně nás čeká koncert pro studenty místní pedagogické školy. Koncert, který se koná  

v Kulturním domě Ludovíta Štúra, by tak mohl nést podtitul Pajdáci pajdákům. J Vše je pro nás skvěle 

připraveno, v 11.00 předstupujeme před zcela zaplněný sál, i když unaveni po předchozích cestách  

a koncertech, znovu do našeho vystoupení dáváme vše. Chceme se před našimi slovenskými hosty 

ukázat v co nejlepším světle…! Dle pozitivních a hlasitých reakcí se to daří! Závěrečný standing ovation 

je tak krásnou tečkou nejen za tímto koncertem, ale i za celou koncertní cestou 5 evropskými zeměmi! 

Po výborném obědě (paní kuchařky nám připravili typické české jídlo: knedlo-vepřo-zelo)  

si vzájemně poděkujeme a po dojemném loučení se s Americkými přáteli se vydáváme domů  

do vlasti.  

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem, kteří nám drželi pěsti a krok za krokem sledovali naší další KOSáckou výpravu.  

Těšíme se na zpívanou!  

Milan Motl a Martin Madejewský 



30 

 

Příloha č. 2 – Přehled koncertů, akcí a vystoupení sboru KOS za rok 2019 

ČT 10. 1. 2019    Benefiční koncert - Tříkrálová sbírka 

   Sbor KOS a Dětský pěvecký sbor Lilium ZUŠ B. Smetany 

   18.00 hod. Kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže, Litomyšl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pá 15. - Ne 17. 2.       Soustředění na DM 

     příprava na Hudební festival Kroměříž, Smetanovu Litomyšl 

 

 
 

 

Út 26. -  St 27. 2.     Hudební festival pedagogických škol, Kroměříž 
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     soutěžní přehlídka  

  KOKOS – 1. místo (kategorie Komorní vokální  

  a vokálně- instrumentální soubory) 

     KOS – Zlaté pásmo (kategorie Pěvecké sbory) 

 

 

 

 

 

 

Pá 29. - Ne 31. 3.    Seminář pro sbormistry dětských a mládežnických sborů 

  (lektoři: Milan Motl a Jiří Skopal) 

    Neděle 31. 3. vystoupení KOSu 

    DM, Litomyšl 

 

 

 

 

 

 

Út 2. 4.       Česko - japonský koncert, Rudolfinum 

Praha 

    KOS, Puellae et pueri (Nový Jičín), 

Pěvecký sbor Evropská Praha,    

   Vocalissimo Praha, Kyoto Ryoyo 

Windband 
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Ocenění Sbor roku 2018 
 

 

 

Pá 12. - Ne 14. 4.    Soustředění na DM 

   příprava na Smetanovu Litomyšl 

 

 

Pá 7. -  Ne 9. 6.    Soustředění na DM 

   příprava na Smetanovu Litomyšl 

 

 

  

 

 



33 

 

 

 

   Smetanova Litomyšl 

                                                 Ch. W. Gluck: Paris a Helena (opera) 

Pá 21. - Po 24. 6.      příprava v Nových Hradech 

Út 25. 6.      20:00 generální zkouška 

St 26. 6. - So 29. 6.      20:00 představení (4)  

      KOKOS a Barocco sempre giovanne (dir. Jakub Kydlíček) 
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      Jiří Pavlica: Missa brevis  

Ne 30. 6.    14:00 Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl 

    KOS a Komorní filharmonie Pardubice (dir. Milan Motl) 
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podzim - zima 2019/2020 
 
Čt 12. 9.  Nábor nových členů 
 Pedagogická škola, Litomyšl 
 
Út 24. 9.   Vystoupení Komorního sboru KOKOS  
 na slavnostním předávání cen města Litomyšl 
 Smetanův dům, Litomyšl 
 
ST 25. 9. Vystoupení KOKOSu pro MŠMT, Pardubický kraj  

a pedagogy projektu Erasmus (ČR, Polsko, Francie, Německo)  
      Zámecké sklepení, Litomyšl 
 
Út 8. 10. Vystoupení na debatě o Evropské unii 

Smetanův dům, Litomyšl  
 
Út 8. 10. Vystoupení KOKOSu pro studenty 

Aula Gymnázia Aloise Jiráska, Litomyšl 
 
Pá 11. - Ne 13. 10. Soustředění 
 křest nováčků, příprava turné 
 
Čt 17. 10.  Vystoupení na Matematické konferenci 
 Klenutý sál (Zámecké návrší), Litomyšl 
 
Pá 1. - 3. 11.  Soustředění 
 příprava turné 
  
Út 12.11. - Út 19.11 EVROPSKÉ TURNÉ ČR, Rakousko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko 

 
Pocta sametu (koncert k 30. výročí svobody a demokracie) 

 KOS, Smiling String Orchestra Hradec Králové a hosté z USA: 
 12. 11. Jízdárna, Zámecké návrší, Litomyšl 

13.11. Sál Sboru Církve bratrské, Hradec Králové   
 
 KOS a hosté z USA 
 14.11. International Chistian School, Vídeň 
 16.11. Biserica Harvest Arad, Arad 
 17.11. First Baptist Church, Kecskemét 
 19.11. Kulturní dům, Modra u Bratislavy 
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Pá 6. - Ne 8. 12.  Soustředění 
 příprava adventních koncertů  
 
Út 17. 12.  Adventní koncerty 
 KOS a Litomyšlský symfonický orchestr (LSO) 
 Smetanův dům, Litomyšl  

(koledy, Pavlicova mše) 
 
St. 8. 1.  Novoroční koncert 
 KOS, Puellae et Pueri (Nový Jičín), Pěvecký sbor  

Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, LSO 
 Beskydské divadlo, Nový Jičín 
 (koledy, Pavlicova mše) 
 
Ne 12. 1.  Tříkrálový koncert 
 KOS, Puellae et Pueri (Nový Jičín), Cecilská hudební jednota  

(Ústí nad Orlicí), Vox coloris (Ústí nad Orlicí), LSO 
 Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, Ústí nad Orlicí 
 (koledy, Pavlicova mše) 
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Příloha č. 3 – Významná ocenění žáků a studentů školy 
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Příloha č. 4 - Mezinárodní spolupráce 

PŘEDVÝJEZDOVÁ PLÁNOVACÍ NÁVŠTĚVA ERASMUSPRO 

V BILINGVNÍ ŠKOLE SPOLKU KOMENSKÝ VE VÍDNI 

V rámci programu Erasmus, dlouhodobá vzdělávací mobilita, byla uskutečněna 

návštěva zástupců VOŠP a SPgŠ v partnerské bilingvní škole ve Vídni. Účelem této zahraniční 

cesty bylo osobní setkání se zástupci školy ve Vídni a dojednání všech nezbytných náležitostí 

týkajících se plánované, dlouhodobé zahraniční stáže studentů Vyšší odborné školy 

pedagogické v Litomyšli. 

Studentky, které na VOŠP studují obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, budou 

vykonávat praxi na této bilingvní škole ve Vídni, která je zřízena při spolku J. A. Komenského, 

v délce tří měsíců (11.1.2020 – 11.4.2020). 

Zástupci partnerských škol v rámci pracovního setkání podepsali projektovou 

dokumentaci a zároveň měli možnost nejenom si prohlédnout prostory mateřské a obecné 

školy, ale také získat přímou zkušenost s bilingvní výukou dětí v předškolním a mladším 

školním věku.  Během pondělní schůzky byla projednána s paní ředitelkou obecné školy Mgr. 

Dipl. Päd. Marcelou Ofner obsahová stránka odborné praxe a organizační náležitosti (ubytování 

studentek, doprava a stravování). V úterý dopoledne zástupce VOŠP přijala paní ředitelka 

mateřské školy Sabina Eimer, ukázala jim prostory mateřské školy a seznámila je s chodem 

tohoto zařízení. S ředitelkou mateřské školy byly projednány detaily stáže, především obsahová 

náplň samotné praxe. Po zbytek dne se zástupci VOŠP měli možnost zúčastnit výuky jak 

v obecné škole, tak v mateřské škole a seznámit se s tím, jak bilingvní vzdělávání probíhá 

v praxi. 
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DLOUHODOBÁ STÁŽ STUDENTEK VE VÍDNI 

V neděli 12.1.2020 odjely studentky druhého ročníku VOŠ, Lucie Duchoslavová (V2.A) 

a Zdeňka Dušková (V2.B) do Vídně, kde budou absolvovat odbornou praxi v bilingvní škole 

SCHULVEREIN KOMENSKY. 

Obě dvě budou během praxe působit jak ve školní družině při obecné škole – 

Volksschule, tak v mateřské škole. Každá ze studentek má přidělenou svoji instruktorku a svoji 

výchovnou skupinu. Věříme, že tato odborná praxe v rámci ERASMUS PRO pro naše 

studentky bude obrovskou zkušeností a přispěje k jejich osobnostnímu, jazykovému 

a především profesnímu rozvoji. Těšíme se, že se s námi podělí o nové zkušenosti a zážitky 

v rámci prezentací a besedy po jejich návratu. 
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ NÁVRHŮ PRO LITOMYŠLSKOU FRESKU 

V našem projektu Freska – obraz Evropy dostali studenti ojedinělou šanci zapojit se, 

navzdory tomu, že projekty mezinárodní strategické spolupráce nejsou primárně zacíleny 

na vzdělávání a mobilitu studentů. Dobrovolníci mohou uplatnit své výtvarné nadání a tvořivý 

potenciál právě při zpracování výtvarného návrhu, který bude následně zrealizován 

v domovském městě každé partnerské školy. Realizaci každé ze sesterských fresek, které 

vzniknou v Litomyšli, Eberswalde a Opole bude v dané škole předcházet dvoukolová soutěž 

studentských výtvarných návrhů. V prvním kole bude laureáty soutěže vybírat odborná porota, 

v hlasování v druhém kole soutěže se počítá také se zapojením veřejnosti. Autoři vítězných 

návrhů pak budou odměněni zájezdem na společné projektové setkání ve francouzském Troyes, 

krásném středověkém městě a současně sídle francouzského partnera Les Passeurs de fresques, 

kde bude jejich pobyt plně hrazen z prostředků projektu. Dále se v projektu počítá s jejich účastí 

při realizaci fresky, tedy jejich vlastního uměleckého návrhu. Věříme, že se obojí studentům 

stane motivací, ale také nezapomenutelným celoživotním zážitkem. 

Společným tématem návrhů je sám název projektu, Freska – obraz Evropy. Ačkoliv 

je to téma široké, může pro mladé Evropany znamenat velkou výzvu. Technickou specifikaci 

zadání návrhů obdrželi litomyšlští studenti již koncem listopadu 2019. Abychom jim však 

pomohli zorientovat se v nepřeberných možnostech obsahového ztvárnění tématu, uspořádali 

jsme pro studenty střední a posléze i vyšší pedagogické školy v lednu a únoru tohoto roku 

besedu, kde jsme se společně pokusili vyhodnotit perspektivy, z kterých je možné k tomuto 

tématu přistoupit. 

Důležitým aspektem, který je potřeba při tvorbě zohlednit, je relativní trvalá hodnota, 

která bude v díle zachycena. Klasická technika freskové malby je dlouhověká záležitost, jejíž 

instalace může přetrvávat desetiletí a tudíž i námět díla by měl tento faktor respektovat. 

Nadčasovost byla tedy v diskuzi jedním z nejčastěji skloňovaných slov. 

Našim studentům přejeme spoustu inspirativních podnětů a v soutěži hodně štěstí. 
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KURZ NÁSTĚNNÉ MALBY V OPOLE 

V posledním říjnovém týdnu týmy učitelů nominované partnerskými školami společně 

absolvovaly první projektovou vzdělávací aktivitu, tedy první z řady kurzů freskové výmalby. 

Workshop probíhal v polském Opole, v budově gymnázia Mikuláše Kopernika, pod 

vedením francouzských výtvarníků z asociace Les Passeurs de fresques. Každá z partnerských 

organizací na kurz vyslala čtyři učitele. 

Účastníci workshopu se během 6 pracovních dnů naprosto ponořili do činností, na které 

ve své učitelské profesi jen tak nenarazí. Ze začátku nebylo jednoduché uvěřit, že za necelý 

týden bude možné zrealizovat fresku o rozměrech 5,5, x 2,85 m. Rozsah prací vyžadoval denní 

pracovní plán vždy od 8:00 do 20:00 hodin. 

Účastníci kurzu se postupně seznamovali s technikami, jak zvětšit původní výtvarný 

návrh do výsledné velikosti a vytvořit maketu fresky na obří papír, poté ji přenést na fólii, přes 

kterou se linie obrazu posléze přenáší do vlhké omítky. Zásadními dovednostmi je správným 

poměrem namíchat a natáhnout vápennou omítku a štuk a přitom respektovat nutné 

technologické prodlevy. Až po zavadnutí omítek je teprve možné přistoupit k finální činnosti, 

kterou je přenesení linií návrhu do omítky a její postupné probarvování minerálními pigmenty. 

Barevné intenzity jednotlivých ploch se dosahuje vrstvením pigmentových nátěrů (třeba 

až 40 vrstev), kde je opět nutné dodržovat technologické prodlevy umožňující vsakování 

pigmentů do hlubších vrstev omítky. 

V zásadě nejdůležitějším momentem takového projektu je správně si rozplánovat denní 

pracovní fáze nástěnné malby, tzv, giornata. První dva dny workshopu probíhaly intenzivní 

práce na výrobě makety, její přenesení na fólii a přípravě omítek a štuku první giornaty. Teprve 

třetí den kurzu došlo na malování pigmenty do vlhké omítky. Celý obraz byl zrealizován 

ve čtyřech denních fázích. 

Francouzští lektoři prokázali schopnosti skvělých učitelů, neboť tým 12 začátečníků 

trpělivě a s důvěrou provedli všemi technologickými fázemi nástěnné malby a umožnili jim 

na obrazu pracovat v podstatě samostatně, přičemž jejich konzultační, případně manuální 

pomoc byla vždy v dosahu. 

Pro všechny účastníky byla účast na tomto kurzu úžasným životním zážitkem. Nejen pro 

to, že v rámci mezinárodního mnohajazyčného týmu společnými silami vytvořili originální 

výtvarné dílo, ale současně si také znovu uvědomili, jaké to je být v pozici žáků - začátečníků, 

a že veškerý úspěch či neúspěch v učení a vzdělávání drží v rukou právě učitelé. 
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Příloha č. 5 – Mimoškolní aktivity a charitativní akce 
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Příloha č. 6 – Aktivity školy od 12. 11. 2019 

13. 11. Pardubické poetické setkání – soutěžní přehlídka – S2.D – MgA. Dušková 

 

14. – 19. 11. Evropské turné smíšeného pěveckého sboru KOS (Rakousko, Maďarsko, 

Rumunsko, Slovensko) – Mgr. Motl, MgA. Andělová 

 

14. 11.  Živý řetěz v rámci oslav 17. listopadu 

 

15. 11. Den otevřených dveří SPgŠ 

 

18. - 19. 11. Návštěva v  MŠ a Obecné škole při školském spolku J. A. Komenského -                        

Vídeň (Erasmus, praxe) 

  

18. 11.  Planeta Země  (Kolumbie) - projekce 

  Okresní kolo volejbal – dívky – Mgr. Kraj 

Obvodní kolo florbal – dívky – Mgr. Kraj 

 

19. 11.  Jeden svět na školách – SPgŠ – S3.ABC – SVV – Mgr. Janů, Mgr. Vejrosta 

 

20. 11.  Beseda „Teatcher syndrom“ – VOŠP - Mgr. Kicukisová 

Kc   

22. 11.  Zažít dějepis jinak – seminář – SPgŠ – Mgr. Janů, Mgr. Vejrosta 

 

27. 11.  Taneční projekt s M. Stránskou – VOŠP – Mgr. Kicukisová Kc 

 

28. 11.  Olympiáda českého jazyka – SPgŠ – školní kolo – Mgr. Urbánková Ub 

 

29. 11.-1. 12. Sociálně psychologický výcvik – Květná – VOŠP – Mgr. Vencálková 

 

2. – 6. 12. Školení digitální grafiky (Erasmus, Freska, NSR) – Mgr. Kučerová, Mgr. 

Kicukisová Ki, Mgr. Kleiner, Mgr. Šefrna 

  

3. 12.  Vánoční olympiáda – pomocí rozhodčí – VOŠP – Mgr. Pečinka 

 

6. – 8. 12. Soustředění KOS – Mgr. Motl, Mgr. Švecová            

 

9. 12.  Okresní kolo florbal - SPgŠ  - Mgr. Kraj 

 

10. 12. Vánoční dílna pro zájemce – Mgr. Kicukisová, vyuč. VV 

 

11. 12.  L. Janáček „Liška Bystrouška“ – Brno – zájemci – Mgr. Švecová, Mgr. Müller 

 

12. 12. Olympiáda ANJ – Mgr. Fryaufová , vyučující CZJ 

   

16. 12.  Vánoce na Pedagogické škole v Litomyšli  - pro děti z MŠ a ŠD – Mgr. 

Kroulíková, Mgr. Šefrna 

 

17. 12.  Vánoční koncerty KOSu – Mgr. Motl, Mgr. Švecová, MgA.  Andělová  
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18. 12. Slavnostní večeře a vánoční besídka – DM – A.  Vojtíšková, RNDr. Lišková, 

vychovatelky  

 

19. 12. Beseda přes PC „Smrtící propaganda“ – SPgŠ, VOŠP – PhDr. Fruniová 

 

8. 1.  Novoroční koncert KOSu v Novém Jičíně – Mgr. Motl 

 

11. 1. – 12. 3. Odborné praxe -  Vídeň – 2 studentky VOŠP (V2.A Lucie Duchoslavová, V2.B  

Zdeňka Dušková)  - Mgr. Krátká 

 

12. 1  Tříkrálový koncert KOSu v Ústí nad Orlicí – Mgr. Motl, MgA. Andělová  

  Sbírka oblečení – OBN S2.D – PaedDr. Macková 

 

17. 1.  Seminář Erasmus – Freska – SPgŠ – Mgr. Kučerová, PaedDr. Macková 

 

22. 1.  Okresní kolo olympiády v českém jazyce – 3 žáci SPgŠ 

   

23. 1.   Školní kolo zeměpisné olympiády – SPgŠ -  Mgr. Poláková 

 

24. 1. Maturitní ples – S4.A – Mgr. Krátká 

 

4. 2.  Seminář k Erasmu – Freska – VOŠP – Mgr. Kučerová, PaedDr. Macková 

 

5. 2.   Slavnostní otevření učebny dramatické výchovy – MgA. Šefrna, MgA. 

Dušková 

   

6. 2. Olympiáda školních družin – pomoc rozhodčí VOŠP – Mgr. Pečinka  

 

20. 2. Beseda „O Antarktidě“ – SPgŠ 

 

21. 2.  Maturitní ples – S4.C – Mgr. Vejrosta 

 

23. – 25. 2. Zámecké návrší „Nakopněte svoji školu“ – hostesky V,W1.B – Mgr. Šimková 

 

25. 2.  Zámecké návrší „Nakopněte svoji školu“ – seminář – RNDr. Lišková (Algebra 

a geometrie v jednom) 

 

26. 2.  Okresní zeměpisná olympiáda – SPgŠ 

  Okresní recitační soutěž (porota) – VOŠP 

 

28. 2.  Maturitní ples S4.B – Mgr. Vágnerová 

 Sociálně psychologický výcvik – Květná – VOŠP – Mgr. Vencálková 

 

1.3.-12.3. Odborné praxe studentů VOŠP  - Německo 3 studentky (W2.B Michaela 

Pardubická, V1.B Veronika Lukešová, V3.B Svatava Mikisková) – Mgr. 

Krátká 

 

od 11. 3. NOUZOVÝ STAV 

 Krajské kolo SOČ - online  


