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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 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 rok 2019-2020 a s kladnou zprávou revizora nadačního fondu. Epidemiologická
situace způsobená virem Covid-19 však tato setkání v roce 2020 znemožnila, a proto byli
členové správní rady 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.
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SOUTĚŽE, FESTIVALY – VÝZNAMNÁ UMÍSTĚNÍ
1.

Středoškolská odborná činnost
•

2.

3.

Krajské kolo 42. ročníku:
3. místo – Ondřej Kněžour (S4.C) – Quo Vadis inkluze – obor č. 14 – Pedagogika,
psychologie, sociologie a problematika volného času
4. místo – Filip Špinka a Štěpán Hartl (S3.D) – Alpateam v boji proti šikaně –
obor 14 – Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Dramatická výchova
•

Poema – národní přehlídka v přednesu, čtení a improvizovaném vyprávění žáků
pedagogických škol
o ocenění Adéle Kujalové v disciplíně čtení
o ocenění Izabele Skokanové v disciplíně přednes

Tělesná výchova
•

•
•
•

Conry pohár – atletika dívky – 2. místo v okresním kole a 4. místo v krajském
kole
Plavání měst – město Litomyšl – 1. místo v kategorii měst do 20 000 obyvatel
(našich žáků se zúčastnilo nejvíce z litomyšlských škol)
Volejbal, florbal – 3. místo v krajském kole
Účast ve stolním tenise, florbale chlapců
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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
2019/20 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 byla plánována v délce tří týdnů, odborná pedagogická praxe
v rámci dlouhodobé mobility ve Vídni byla plánována na tři měsíce pro dva studenty. 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 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 samotné stáže (viz níže).

European reflection in fresco
Vedení VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Wyzsza Szkola Bankowa v Opole (Polsko) a OSZ
2 Eberswalde (Německo) a asociace francouzských výtvarníků zaměřující se na tvorbu fresek
se domluvilo na mezinárodní spolupráci. Konkrétním výsledkem je zpracování projektu
Erasmus+ Strategické partnerství v odborném vzdělávání, který byl schválen ve školním roce
2019/2020. Koordinátorem projektu, který bude realizován po dobu 2 a půl let, je Mgr. Š.
Kučerová. Projekt se týká zpracování tří fresek na téma „Obraz Evropy“, které společně vytvoří
studenti všech tří škol ve třech partnerských městech.
Vítězný výtvarný návrh pro velkoformátovou fresku, která bude umístěna na dvoře
Městské knihovny v Litomyšli, vytvořila studentka 1. ročníku VOŠ Kateřina Mičková. Cílem
projektu je mimo jiné předat učitelům odborných škol dovednost zvládnutí technologie
freskové výmalby, kterou budou moci implementovat ve svých školách jako blokový volitelný
kurz.
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Partnerská smlouva je v projektu „European Reflection in Fresco“ registrována pod
jednacím číslem: 2019-1-CZ01-KA202-061107.

Doslova za pět minut 12 se učitelům z litomyšlské VOŠP a SPgŠ a jejich projektovým
partnerům podařilo zrealizovat mezinárodní tvůrčí setkání, jehož výsledkem je freska ve dvoře
Městské knihovny v Litomyšli. Tato nástěnná malba nese název V sousedství. Její návrh je
dílem Kateřiny Mičkové, studentky Vyšší odborné školy pedagogické, vítězky školní soutěže.
Litomyšlská freska je jedním z výstupů projektu Freska – obraz Evropy, realizovaného v rámci
programu Erasmus+ Strategická partnerství v odborném vzdělávání. VOŠP a SPgŠ je
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koordinátorem projektu, na němž se spolupodílí tři partnerské školy s pedagogickým
zaměřením (ČR, Polsko, Německo) a francouzská asociace Les Passeurs de Fresques.
Mezinárodní tým učitelů se v Litomyšli setkal ve dnech 21. – 26. září, celkově šlo již o čtvrté
setkání. V přátelské tvůrčí atmosféře se během pěti dnů podařilo přenést autorský návrh do
výsledné podoby. Přípravu tohoto společného projektového setkání samozřejmě provázely
obavy z šíření koronaviru. Naštěstí všichni účastníci projevili obrovské odhodlání nenechat si
vzít zážitek ze společného tvoření, a i přes znepokojivé zprávy, které se o situaci v České
republice již v září objevovaly v zahraničních médiích, se do Litomyšle rozjeli. Společné dílo
se podařilo a všichni se ve zdraví vrátili domů.
Litomyšlské dílo V sousedství je první ze tří plánovaných fresek – „obrazů Evropy“. Další
mezinárodní realizace jsou naplánovány na únor 2021 v Eberswalde, domovském městě
německé partnerské školy, a potom na září 2021 v polském Opolí. Ačkoli v současnosti řešíme
všichni v Evropě (a nejen zde) jiné důležitější, existenční záležitosti, upřímně doufáme, že se
situace na všech úrovních života stabilizuje natolik, že budeme moci v mezinárodních,
vzájemně obohacujících aktivitách pokračovat.
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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. 2020

2.045.358,09 Kč

_____________________________________________________________________
CELKEM:

2.045.358,09 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 střední
školy, 200,-Kč žákům denního studia VOŠ a od školního roku 2020/2021 – 100,Kč žákům dálkového studia VOŠ.
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 2020 bylo podáno 27 těchto žádostí:
•

19 žádostí - vícečetné rodiny (4 a více dětí)

•

2 žádosti – těžké zdravotní postižení

•

1 žádost – doplatek soc.odborů

•

5 žádostí - sirotci

Jednorázový příspěvek sociálně slabým žákům byl ve školním roce 2020/2021
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 v tomto roce.
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

.................................................................

Hanni Mühlsteinová, revizor

.................................................................
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