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OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
O ČINNOSTI ŠKOLY

1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

Adresa:
E-mail:
www stránky:

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola,
Litomyšl, Komenského nám. 22
Litomyšl, Komenského nám. 22, PSČ 570 01
vospspgs@vospspgs.cz
www.vospspgs.cz

Zřizovatel:

Pardubický kraj

Právní forma:

příspěvková organizace

Škola:

Škola sdružuje:
1. Střední pedagogická škola
2. Vyšší odborná škola pedagogická
3. Domov mládeže I, II
4. Školní jídelna
Studijní obory:
75-31-M/01
78-42-M/003
75-31-N/03

Předškolní pedagogika a vychovatelství
Pedagogické lyceum
Předškolní a mimoškolní pedagogika
zaměření:
a) předškolní pedagogika
b) speciální pedagogika
c) pedagogika volného času

Pracovníci školy:
Ředitel školy:
Zástupce ředitele:

Mgr. Stanislav Leníček
RNDr. Hana Lišková – SPgŠ
Mgr. Vlasta Hřebcová – VOŠP

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

66
3
9
32

Počet žáků školy podle zahajovacího výkazu školního roku 2019-2020
Počet žáků střední školy
Počet studentů vyšší odborné školy - denní
- SPZ
CELKEM

432
270
205
907
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RADA 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 a ve znění pozdějších
předpisů je od školního roku 2019/2020 na Vyšší odborné škole pedagogické a Střední
pedagogické škole, Litomyšl, Komenského nám. 22 ustanovena rada 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.D Filip Špinka
S3.D Pavel Krejsa
V1.A Kristýna Donajová
W1.A Tereza Vašenková

NADAČNÍ FOND VOŠP A SPGŠ LITOMYŠL
Správní rada a zástupci tříd Nadačního fondu VOŠP a SPgŠ se sešli před třídními
schůzkami v listopadu 2019. 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
Mgr. Luboš Bäuchel
Jana Endyšová
Kateřina Vavřínová
Zuzana Slívová
Bc. Ria Slušná
Revizor: Hanni Mühlsteinová
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
VOŠP a SPgŠ v Litomyšli má ve vzdělávání pedagogů 115 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.
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 byla 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“, realizuje se modulovou formou výuky. Škole byl už po páté schválená akreditace
vzdělávacího programu od 1. září 2019 do 31. srpna 2025. Současně byl změněn název
vzdělávacího programu na Předškolní a mimoškolní pedagogika i s jeho zapsáním do rejstříku
škol.
VOŠP v Litomyšli se řadí mezi školy terciárního vzdělávání, které vydávají absolventům
školy Europass – dodatek k diplomu. (Europass obdrží rovněž absolventi SPgŠ spolu
s maturitním vysvědčením.) Dokument poskytuje informace o získané kvalifikaci, upřesňuje
obsah a status studia, usnadňuje proces uznání kvalifikace a dosaženého vzdělání, tím
i prostupnost s vysokými školami. Europass je přínosný nejenom pro vzdělávací instituce, ale
napomáhá i při uplatnění na trhu práce v ČR i v dalších státech EU.
Vyučující střední školy pod vedením koordinátora připravili a zpracovali ŠVP
pro vzdělávací program Předškolní pedagogika a vychovatelství a Pedagogické lyceum. Jinak
stávající vzdělávací programy dlouhodobě směřují ke kvalifikaci učitel(ka) MŠ nebo
vychovatel(ka). „Pedagogické lyceum“ poskytuje širší všeobecné vzdělání, ale s podobnými
odbornými předměty, jako má stávající vzdělávací program střední školy „předškolní
pedagogika a vychovatelství“.
Ve studijních oborech střední i vyšší odborné školy se uplatňují nové metody a formy
práce, výběr alternativně nabízených volitelných předmětů, osvojování praktických dovedností
a pedagogická i odborná praxe. Vysoké procento našich absolventů přijatých na vysoké školy,
uplatnění našich absolventů na trhu práce a zájem o studijní obory nasvědčují tomu,
že vzdělávací koncepce byla zvolena a zpracována dobře.
Žáci střední školy se výrazně podílejí na aktivitách školy, které se týkají veřejných
a kulturních vystoupení, umisťují se na předních místech v soutěžích středoškolské odborné
činnosti nebo na jiných soutěžích a festivalech, a to v rámci kraje i celostátně. Spolupodílejí
se též na akcích pořádaných školskými zařízeními ve městě a okolí.
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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.
Ve školním roce 2019/20 se VOŠP a SPgŠ Litomyšl zapojila do mezinárodní spolupráce
hned s několika subjekty:
V říjnu 2019 přijelo do Litomyšle v rámci mezinárodní výměny několik německých
studentů. Jejich návštěva spadá do spolupráce naší a partnerské školy OSZ2 Eberswalde
v SRN, která již trvá d roku 2003.
Dále jsme zahájili spolupráci s Univerzitou Opole (Polsko), OSZ 2 Eberswalde
(Německo) a asociací Les de Passeurs Fresques (Francie) v rámci přípravy projektu v programu
Erasmus+ Strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Účastníci se dohodli
na další spolupráci, jejím prvním konkrétním výsledkem je zpracování grantové žádosti (nyní
již schválené). Projekt povede k rozšíření nabídky výtvarných aktivit škol a k vytvoření tří
fresek v partnerských městech. Na jejich tvorbě se budou podílet studenti všech tří škol.
Další oblast mezinárodní spolupráce zahrnuje přípravu a realizaci odborných praxí
v zahraničí ve spolupráci s partnerskými školami ADC College ve Velké Británii, OSZ
2 Eberswalde v Německu a Bilinguale Volksschule Komensky v Rakousku. Díky schválenému
grantu (v rámci programu Erasmus) odjelo ve školním roce 12 studentů na odbornou praxi
do předškolních zařízení v Anglii, Německu a Rakousku. Studenti měli 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.
Bohužel kvůli nouzovému stavu (koronovirus) byla praxe v cizině zkrácena nebo zrušena
(Velká Británie).
V mimoškolní činnosti vykazuje škola velkou škálu aktivit a velmi dobré výsledky v
soutěžích, které jsou zaměřeny z větší části na výchovy. Nejvýrazněji v této oblasti vystupuje
smíšený pěvecký sbor KOS. Ve své činnosti navazuje na více než padesátiletou tradici existence
pěveckého sboru na této škole. Jako každý školní sbor každoročně pozměňuje obsazení členů.
Přesto se ale úspěšně prezentuje na festivalech a sborových soutěžích u nás i v zahraničí a
tradičně se umisťuje na předních místech. Vedle celé řady diplomů za zlaté pásmo a titulů
absolutního vítěze má na svém kontě také několik zvláštních cen poroty (Svátky písní Olomouc,
Mezinárodní festival Bratislava, Silesia cantat Polsko, Hudební festival pedagogických škol
Litomyšl, Krnov, Kroměříž, Mezinárodní festival mládežnických sborů Praha, stříbrné pásmo
na mezinárodním festivalu v švýcarském Motreaux). KOS koncertoval také v Německu,
Nizozemí, Belgii, Itálii, Polsku a na Slovensku. V roce 2008 absolvoval koncertní turné do
Calgary v Kanadě, v roce 2016 turné po třech státech USA a v roce 2017 byl sbor v Kanadě a
USA. V letech 2015, 2016, 2017 i 2018 vystupoval KOS (opět pod vedením sbormistra Milana
Motla) na hudebním festivalu Smetanova Litomyšl. Na podzim 2018 se sbor Kos (v počtu 46
žáků a studentů) zúčastnil koncertního turné po Japonsku.
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VOŠP a SPgŠ v Litomyšli prostřednictvím svých žáků, studentů i vyučujících pořádá
mnoho kulturních akcí pro děti z mateřských a základních škol, pro nemocné, pro seniory
realizujeme koncerty pro veřejnost, organizujeme soutěže, Dětské dny, Podzimní slavnosti,
výtvarné soutěže, divadelní představení, muzikály, zajišťujeme při 1. a 2. ZŠ v Litomyšli
asistenci u dětí se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami. To vše je pro žáky
a studenty motivací, zárukou vlastní invence i možností uplatnit tyto schopnosti v budoucí
profesi. Snažíme se vzdělat kreativního pedagoga, který má sebevědomí, komunikativní
schopnosti, odborné znalosti, speciální dovednosti a má především rád děti a umí si s nimi
„hrát“.
Materiální podmínky jsou vzhledem k vzdělávací činnosti a schváleným oborům velmi
dobré. Budova školy je nově opravena, prostorově je plně vyhovující – máme 31 učeben, z toho
26 odborných. Pro výuku tělesné výchovy si pronajímáme další sportovní zařízení.
Součástí školy je informační a studijní centrum o rozloze 70 m2. Je vybaveno
šesti notebooky, které jsou připojeny trvale k internetu a žáci je využívají ke studijním účelům.
Provoz je zajištěn od 7.00 do 16.00 hodin. Je zde umístěno 7 973 knih a 8 188 učebnic. Všichni
vyučující mají k dispozici notebook, což je výhodou při distančním vzdělávání.
Po rekonstrukci informačního centra, doplnění základních informací k položkám
knihovního fondu a jeho uspořádání podle Mezinárodního desetinného třídění (MDT) bylo
umožněno žákům a studentům snadnější vyhledávání a přístup k potřebným informacím
jak přímo v databázi informačního centra, tak přes internet. Díky rekonstrukci se informační
centrum může využívat i jako další učebna s dataprojektorem. Pedagogové zde mohou
při výuce vhodně využít notebooky. Nově v místnosti přibyl architektonický prvek –
poloprůhledné PVC sklo s vyobrazením českých a litomyšlských velikánů. Jsou
zde vyobrazeni: Božena Němcová, Alois Jirásek, Jan Ámos Komenský, Bedřich Smetana,
Bohdan Kopecký, Olbram Zoubek a Zdeněk Kopal. Žákům a studentům připomínají důležitost
občanů Litomyšle v kontextu národního cítění.
Učitelé i žáci mají k dispozici 21 odborných učitelských knihoven s 6 060 ks knih.
Knihovna domova mládeže obsahuje 1814 ks knih. Knihovny se pravidelně doplňují
o nové tituly.
Ve škole je využíváno 70 počítačů a 82 notebooků, z toho 70 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 8 767 tis. Kč. Škola
i domov mládeže jsou připojeny na internet. Pro vnitřní komunikaci ředitelství školy,
vyučujících, žáků i studentů se používá intranet.
Půdní prostory školy jsou používány k pořádání výtvarných výstav.
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Jsou zřízeny funkce: metodik prevence, metodik environmentální výchovy, metodik
informačních technologií, výchovný poradce pro žáky SŠ, výchovný poradce pro studenty
vyžadující speciální výchovné nebo vzdělávací potřeby.
Součástí školy je domov mládeže a školní jídelna. Dostavbou nové ubytovací budovy,
v pořadí druhé, a školní jídelny získala škola ubytovací komplex na vysoké úrovni, vybavený
moderní jídelnou a dalším zázemím (klubovny, hudebna, posilovna a fitcentrum, víceúčelové
hřiště s umělým povrchem, kuchyňky na každém patře, knihovna…). Žáci jsou ubytováni
ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím (nová část – DM 1), nebo v buňkách, které
se skládají ze dvou třílůžkových pokojů a příslušenství (starší část – DM 2).
Domov mládeže 2 byl kompletně opraven a modernizován. Budova byla zateplena,
proběhla výměna oken a oprava sociálních zařízení, výměna nábytku, dveří, linolea v pokojích
a klubovnách a dlažby na chodbách, proběhla i oprava střechy.
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2.

PŘEHLED VZDĚLÁVÁNÍ

Kód

75-31-M/01
78-42-M/03

75-31-N/..*

75-31-N/..*

Studijní obor
Předškolní a mimoškolní
pedagogika
Pedagogické lyceum
Předškolní a mimoškolní
pedagogika
Předškolní a mimoškolní
pedagogika

Délka
studia
4 roky
4 roky

Škola
střední odborná
škola
střední odborná
škola

Č.j., pod kterým byl
stud. obor schválen
MŠMT ČR
Č.j. 102 10/2010-21
Č.j. 28514/2012-25

vyšší odborná
3 roky

škola - denní

Č.j. MSMT/1588/2018-2

studium
vyšší odborná
4 roky

škola - dálkové Č.j. MSMT/1588/2018-2
studium

*Vzdělávací program 75-31-N/03

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.
3) Úspěšná pátá akreditace vzdělávací programu Předškolní a mimoškolní
pedagogika VOŠP je realizována od 1. 9. 2019.

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBORŮ
Na Vyšší odborné škole pedagogické se v rámci oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní
pedagogika vyučuje vzdělávací program Předškolní a mimoškolní pedagogika.
Program (dříve pod názvem Pedagogika specifických činností ve volném čase)
je vyučován 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 2018-2019 zpracovány materiály pro
akreditaci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (Stanislav Leníček, Vlasta Hřebcová,
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Olga Kusá a tým pedagogů), od září 2019 se tato nová akreditovaná forma vzdělávacího
programu realizuje.
Cílem vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika 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 a jako pedagog volného času, vychovatel, učitelka MŠ,
asistent pedagoga.
Absolvent zaměření Předškolní pedagogika získá kvalifikaci jako učitel v mateřských
školách, vychovatel, pedagog volného času nebo jako asistent pedagoga.
Absolvent zaměření Pedagogika volného času najde uplatnění jako pedagog volného času
a 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 a mimoškolní pedagogika poskytuje absolventovi střední
vzdělání s maturitní zkouškou (dle §58 zákona č. 561/Sb.). Absolventi tohoto oboru se uplatní
jako učitel/ka mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel
a pedagog volného času ve školních družinách a školních klubech, dále jako
vychovatel/ka ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských
zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 6, 16, 17 zákona
č. 563/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů, vč. č. 197/2014 Sb.), o pedagogických
pracovnících, vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních,
např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti
vyžaduje pedagogická způsobilost.
Studijní obor Pedagogické lyceum je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě,
ale s prohloubenou výukou některých všeobecně vzdělávacích předmětů, zejména humanitních,
jazykových předmětů a výchov. Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých
a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika a sociální práce nebo v oborech
připravujících učitele a vychovatele. Má předpoklady pro práci asistenta pedagoga nebo pro
pomoc rodině při individuálním vzdělávání dětí; podle studované specializace se může uplatnit
v oblasti volného času a zájmové činnosti dětí i dospělých.
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75–31–M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Povinné učební předměty
Předmět
Jazykové vzdělávání

zkratka

I.r.

II.r.

III.r.

IV.r.

Celkem

Český jazyk a komunikace
Anglický/ Německý jazyk
Společenskovědní vzdělávání

CJK
ANJ/ NEJ

2 1*)
3

2 1*)
4 2*)

2
3 1*)

21*)
4 1*)

8 3*)
14 4*)

Dějepis
Občanská nauka
Přírodovědné vzdělávání

DEJ
OBN

2
2

1
1 1*)

1 1*)

-

3
4 2*)

Chemie
Biologie
Fyzika
Matematické vzdělávání

CHE
BIO
FYZ

2 1*)
1
1

1
-

-

-

2 1*)
2
1

Matematika
Estetické vzdělávání

MAT

3

3

2

2
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Česká a světová literatura
Vzdělávání pro zdraví

LIT

1

21*)

1

2

6 1*)

Tělesná výchova
Biologie, ekologie a hygiena
Vzdělávání v IKT

TEV
BEH

3 1*)
-

2
-

2
1

2
2 2*)

9 1*)
3 2*)

Informační a komunikační
technologie
Ekonomické vzdělávání

IKT

-

2

2

-

4

Ekonomie
EKN
Zeměpis
ZEM
Pedagogicko-psychologické vzdělávání

2 1*)

2 1*)
-

-

-

2 1*)
2 1*)

Pedagogika
PED
Psychologie
PSY
Pedagogická praxe
PEP
Didaktika pedagogických činností

1
2
-

2
2
-

2
1
4 1*)

2
2
4

7
7
8 1*)

Hudební výchova s metodikou
Hra na hudební nástroj
Slovesné umění a tvořivá
dramatika
Výtvarná výchova s metodikou
Rozvoj pohybových dovedností
dětí a mládeže
Metodika cizího jazyka

HVM
HHN
TDR

2
1
2

2
1
2

2
1
-

2
1 1*)
-

8
4 1*)
4

VVM
RPO

2
-

2
1

2
1 1*)

2
-

8
2 1*)

MCJ

-

-

1

-

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

-

1
-

1

-

1
1

-

1
2

-

-

1
2

-

-

2
2
2
2

2
2
2
2

4
4
4
4

-

-

-

2
2
2
2

2
2
2
2

-

-

2
2

2
2

4
4

Celkový počet hodina
32
36
33
33
134
pro 1 žáka
Poznámky
• Žák volí z každé skupiny (I., II., III.) jeden předmět z nabídky, přičemž v I. a II.
skupině volí předměty označené stejným indexem (předměty na sebe navazují).
• Volitelné předměty I. a II. připravují žáky na profilovou část maturitní zkoušky,
volitelné předměty maturitní III. plní obdobnou funkci pro státní část maturitní
zkoušky.
• 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 (souvislá
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 TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE
1. ročník
32
2

Počet týdnů v ročníku
2. ročník
3. ročník
32
32
2
3*)

4. ročník
28
3

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
2

0
3
1
2

40

40

40

37

Činnost
Vyučování dle rozpisu učiva
Odborná praxe
(Souvislá pedagogická praxe)
Sportovní kurzy s metodikou
Maturitní zkouška
Exkurze, soustředění, výlety
Ředitelská volna
Časová rezerva
(např. jarní prázdniny)
Celkem

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
Jazykové vzdělávání

zkratka

I.r.

II.r.

III.r.

IV.r.

Celkem

Český jazyk a komunikace
Anglický/ Německý jazyk I

CJK
ANJ, NEJ
ANJ, NEJ,
RUJ

2 1*)
3
2

2 1*)
3
2

2 1*)
2
2

3
3
2

9 3*)
11
8

Anglický/ Německý jazyk –
konverzace
Společenskovědní
vzdělávání
Dějepis
Občanská nauka
Přírodovědné vzdělávání

ANK, NEK

-

-

2 1*)

2 1*)

4 2*)

DEJ
OBN

2
2 1*)

1
2 1*)

2 1*)
1

1
-

6 1*)
5 2*)

Chemie
Fyzika
Biologie
Matematické vzdělávání

CHE
FYZ
BIO

2
2
2 1*)

1
2 1*)
1

1

-

3
4 1*)
4 1*)

Matematika
Estetické vzdělávání

MAT

3 1*)

3

3

3

12 1*)

Literatura a kultura
Hudební výchova
Výtvarné umění a činnosti
Dramatická výchova
Vzdělávání pro zdraví

LIK
HUV
VUC
DRV

1
2
2
-

1
2 1*)

2 1*)
-

2
-

6 1*)
2
2
2 1*)

Tělesná výchova
Biologie a hygiena
Vzdělávání v IKT

TEV
BIH

2
-

2
-

2
-

2
2

8
2 2*)

Informační a komunikační
technologie
Ekonomické vzdělávání

IKT

2

1

2

-

5

2 2*)

2
-

-

2
4 3*)

2 1*)
2

2
2

2
2

7 1*)
6

4 2*)

4 1*)

4

12 3*)

Anglický/ Německý/ Ruský
jazyk II

Ekonomie
EKN
Zeměpis
ZEM
2 1*)
Pedagogicko-psychologické vzdělávání
Pedagogika
PED
1
Psychologie
PSY
0
Odborné profilové vzdělávání
Volitelné předměty I. (žák volí jednu specializaci)
HVS
Hudební výchova –
specializace
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HMS
Humanitní studia
TVS
Tělesná výchova a sport
VVS
Výtvarná výchova –
specializace
Volitelné předměty maturitní II. (žák volí jeden předmět z nabídky)
Společenské vědy volitelné
SVV
2 2*)
2 2*)
Matematika volitelná
MAV
-

4 4*)

Celkový počet hodin pro
32
33
33
30
128
1 žáka
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 TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE
Počet týdnů v ročníku

Činnost
1. ročník
34
0

2. ročník
34
0

3. ročník
32
3*)

4. ročník
28
1

Vyučování dle rozpisu učiva
Odborná praxe
(souvislá pedagogická praxe)
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
3
3
3
2
(např. velikonoční prázdniny)
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
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Schéma struktury vzdělávacího programu
Předškolní a mimoškolní pedagogika

SPOLEČNÝ POVINNÝ
ZÁKLAD

ZAMĚŘENÍ

Zaměření
SPECIÁLNÍ
PEDAGOGIKA

Etopedie

Zaměření
PŘEDŠKOLNÍ
PEDAGOGIKA

Zaměření
PEDAGOGIK
VOLNÉHO
ČASU

Dramatická
výchova

Dramatická
výchova

Tyflopedie

Hudební
výchova

Hudební
výchova

Psychopedie

Tělesná
výchova

Tělesná
výchova

Somatopedie

Výtvarná
výchova

Výtvarná
výchova

Logopedie

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

*Volitelná vých.

1

2
h.

Filozofie a etika,výchova k vlastenectví

Z-FEV-123/01

2

4

ZK

2

4

Zdravotní nauky

Z-ZDN-123/01

2

3

KZ

2

3

Multikulturní výchova

Z-MKV-123/01

2

2

Z

2

2

P edagogika a psychologie *

Z-PPS-123/04

3

4

ZK

Sociální pedagogika

Z-SCP-123/01

Sociálně psychologický výcvik

Z-SPV-123/01

Cizí jazyk *

Z-CZJ-123/02

Základy práva

Z-ZPR-123/01

Základy školního managementu

Z-ZŠM-123/01

Informační a komunikační technologie

Z-IKT-123/01

2

Dramatická výchova

Z-DRV-123/01

2

P

2

2

Z

2

P

2

2

Hudební výchova

Z-HUV-123/01

2

P

2

2

Z

2

P

2

Tělesná výchova

Z-TEV-123/01

2

P

2

2

Z

2

P

Výtvarná výchova

Z-VYV-123/01

2

P

2

2

Z

2

P

Výchova dětského čtenáře

Z-VDČ-123/01

3

3

Výchova k ochraně zdraví

Z-VOZ-123/01

1

1

Rétorika a hlasová výchova

Z-RHV-123/01

Seminář odborné pedagogické praxe

Z-SEP-123/01

Seminář absolventských prací

Z-SAP-123/01

Sportovní kurzy

Z-SPK-123/03

P edagogika volného času *

P-PVČ-103/01

Andragogika a gerontopedagogika

P-ADG-003/01

Didaktika dramatické výchovy

P-DDV-003/01

Didaktika hudební výchovy

P-DHV-003/01

Didaktika tělesné výchovy

P-DTV-003/01

2

3

Didaktika výtvarné výchovy

P-DVV-003/01

2

3

Didaktika pracovně technických činností

P-DPR-123/01

2

3

Didaktika cizího jazyka

P-DCJ-123/01

1

2

Rozvoj matematické gramotnosti

P-RMG-003/01

Didaktika poznávání přírody a spol.

P-DPZ-003/01

Didaktika digitální gramotnosti

P-DDG-003/01

Základy speciální pedagogiky

P-SPG-003/01

Dramatická tvořivost

O-DRT-003/01

Dramatické hry

O-DRH-003/01

Hudební seminář

O-HUS-003/01

Muzikofiletika

O-MUF-003/01

P ěvecké a instrumentální praxe

O-PIP-003/01

Hra na hudební nástroj

O-HHN-003/01

P rojektové vyučování tělových. aktivit

O-PVY-003/01

Sportovní hry

O-SPH-003/01

Moderní formy gymnastiky

O-MFG-003/01

3

f .h.

KZ

h.

3

k.

4

f .h.

h.

3

KZ

2

3

3

KZ

2

2

Z

3

4

h.

k.

f .h.

ZK

12 13
3

KZ

3

3

KZ

2

4

ZK

2

2

Z

3

4

ZK

2

2

Z

2
2

Z

8

4

2

Z

8

4

2

2

Z

8

4

2

2

Z

8

4

KZ

3

3

Z

1

1

2

2

2

2

2

plavecký
P

2

1

Z

4

ZK

Z

2

3

1

turistický

3
3

2

3

KZ

2

3

KZ

2

3

KZ

2

3

Z

1

2

2

3

2

3

2

3

6

7

4

4

4

3

2

4

2

3

4

2

4

5

2

4

2

2

4

2

4

4

2

4

4

3

2

1

3

KZ

KZ

KZ
3

KZ

KZ
2

Z

2

2

Z

2

3

KZ
P

2

2

3

2

2

Z

2

P
3

2

2

2

1

Z

2

3

P lošná tvorba

O-PLT-003/01

Textilní tvorba

O-TEX-003/01

P rostorová tvorba

O-PRT-003/01

Souvislá odborná pedagogická praxe

O-SPX-123/01

Odborná pedagogická praxe 1

O-ODP-123/01

Odborná pedagogická praxe 2

O-ODP-123/02

4

Konzultace absolventské práce

O-KAP-123/01

2

2

ZK

P

2

3

4

ZK

KZ

Z

2

2 týdny

Z
3

2

2

32 38

4

Z
2

Volitelné moduly

Z

KZ
2

O-VYS-003/01

2 týdny

2

Z

Výtvarný seminář

1

ZK

Z

2

2

4

KZ
2

2

ZK

KZ
2

2

4

KZ
2

P

2
3

Z

2

3

2
2

2

4

2

P

Z

KZ

2
3

1

2

2

2

Z

4
3

2

3

P
1

lyžařský

2

2

2

Z
1

32 22

2

17 19

2

2

2

3

2

4

2

2

2

2

Z

2

h. k.

2

Sporty vyžad. zvl.klim.,prost.,mat.podmínky O-SVP-003/01

Celkový počet h. v týdnu a k. za období

f .h.

ZK
2

3

k.

Ce lkově

f .h.

3

k.

6

k.

Z

h.

5

h.

2

f .h.

4

Kód

3

k.

3

Náz e v modulu

33 27

Z

P

3

2

2

Z

1

Z

2

32 33

Z

2
2

6

3

Z

4

1

Z

8

3

1

P

1

2

Z

2

2

1

P

1

2

Z

6

4

2

26 26

25 34

180 180

Pozn.: h.-počet hodin, k.-počet kreditů, f.h.-formy hodnocení; P - průběžné hodnocení, forma hodnocení v závěru studijního období; * moduly k absolutoriu; lososově - volitelné výchovy k absolutoriu

Pozn.: h.-počet hod., k.-počet kreditů, f.h.-formy hodnocení; P-průběžné hodnocení,
forma hodnocení v závěru stud. období; * moduly k absolutoriu; lososově – volitelné
pedie k absolutoriu
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3.

RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY
Pedagogičtí pracovníci

Poř.
čís. Příjmení, jméno, titul
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Funkce

Leníček Stanislav,Mgr.
ředitel školy
Lišková Hana, RNDr.
zást.ředitele
Hřebcová Vlasta, Mgr.
zást.ředitele
Andělová Aneta, MgA.
učitel
Andělová Markéta, Mgr.
učitel
Benešová Aneta, Mgr.
učitel
Běťáková Alena, Mgr.
učitel
Bobková Markéta,Mgr.
učitel
Borovičková Vítězslava,Mgr. učitel
Dušková Kristýna, MgA.
učitel
Erbesová Ellen, Mgr.
učitel
Flídrová Monika
učitel
Fruniová Zuzana, PhDr.
učitel
Fryaufová Marie, Mgr.
učitel
Gloserová Miluše, Mgr.
učitel
Janů Drahomíra,Mgr
učitel
Jašková Jarmila, Mgr.
učitel
Junková Petra, Mgr.
učitel
Kavková Lenka
učitel
Kicukisová Romana, Mgr.
učitel
Kicukisová Romana, Mgr.
učitel
Kladivová Lenka, Mgr.
učitel
Klofandová Jitka, Mgr.
učitel
Kleiner Ondřej, Mgr.
učitel
Kolářová Ivana, Mgr.
učitel
Kosek Josef, Mgr.
učitel
Kotlárová Michaela, Mgr.
učitel
Kraj Štěpán, Mgr.
učitel
Krátká Eva,Mgr.
učitel
Krčmářová Daniela, Mgr.
učitel
Kroulíková Dagmar, Mgr.
učitel
Kučerová Šárka, Mgr.
učitel
Kusá Olga, Mgr.
učitel
Kutal Daniel, DiS.
učitel
Lněničková Zuzana
učitel
Macková Jana, PaedDr.
učitel
Matulová Kateřina, Mgr.
učitel
Míková Martina, Mgr.
učitel
Motl Milan, Mgr.et Mgr. PhD. učitel
Müller Richard, Mgr.
učitel
Nováková Pavlína,Mgr.
učitel
Nováková Ilona, Mgr.
učitel
Pajurková Zlatuše, Mgr.
učitel
Pečinka Miloslav,Mgr.
učitel
Poláková Jana, Mgr.
učitel
Radiven Angela, Mgr.
učitel
Saqua Pavel, Mgr.
učitel
Skočílová Jaromíra, Mgr.
učitel
Sodomková Soňa, PhDr.
učitel

Kvalifikace
Učitelství II.cyklu
Učitelství všeob.vzděl.předmětů
Učitelství II.cyklu
AMU Praha
UP Olomouc
UP Olomouc, Filologie-A.,Č
Učitelství pro SŠ
UP Olomouc
UK Praha
DAMU Praha
Učitelství všeob.vzděl.předmětů
Učitelství pro SŠ
Masarykova Univerzita Brno
Učitelství I. cyklu
Učitelství pro SŠ
Učitelství pro SŠ
Učitelství II.cyklu, NIDV
Učitelství pro SŠ
UP Olomouc
UP Olomouc
Učitelství pro SŠ
Učitelství všeob.vzděl.předmětů
Učitelství všeob.vzděl.předmětů
Univerzita HK-Učitelství pro SŠ
Učitelství pro mlád.vyž.zvl.péči
Učiteklstí pro školy II. cyklu
Učitelství II. Cyklu
Učitelství pro SŠ
MU Brno, Univ. HK
UP Olomouc
Vychovatelství – VŠ studium
Učitelství pro SŠ
Učitelství II. cyklu
VOŠ – elektro
Učitelství všeob.vzděl.předmětů
Učitelství všeob.vzděl.předmětů
Učitelství pro SŠ
UP Olomouc
Učitelství. II. stupeň ZŠ
Učitelství všeob.vzděl.předmětů
Učitelství II.stupeň ZŠ-UP Olom.
Učitelství pro SŠ
Učitelství II. cyklu
Učitelství všeob. vzděl předmětů
Učitelství II.cyklu
ETF UK Praha,Pedagog.fak.UHK
Učitelství všeob. vzděl. předmětů
Učitelství pro SŠ
Učitelství všeob. vzděl. předmětů
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Aprobace

Délka ped.
praxe (roků)
TV
44
M, Ch
35
HV, PED
25
HV
8
Spec.ped., HV
3
AJ
9
AJ, HV
13
BIO, CHE
12
PED
27
DV
13
HV
30
M, AJ
14
Filosofie, Etika, ON
30
AJ,
37
VV
14
Děj.,zákl.spol.věd
5
PED, PSY, Pedagog.
33
Bi,, TV
21
Spec.ped,Zákl.spol.v
6
Spec.ETP,LOG, PSP
39
Vv
4
Čj, NJ
20
RJ, VV, historie
31
VT, Hv
9
TFP, LOG, PSP
33
M, Fy
43
VV
28
TV, Zákl. spol.věd
17
ANJ, PED, NEJ
15
PED, HV
9
PEP
46
AJ, HV
18
TV, ČJ
46
VT
18
M, BV
30
ČJ, ON, Nj
34
Vv
1
PED
25
D, Hv
17
HV, PED VČ,
28
Spec.pedagog., HV
14
VV
12
PED, ČJ
43
TV, Bi
34
Bi, Zem.
18
AJ,Pedagog.vědy
17
TV, PED
27
M, Zem.
13
PSY, RJ
33

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Sopoušek Rostislav, Mgr.
Soukupová Tamara, Mgr.
Šimková Dagmar, Mgr.
Šímová Eva, Mgr.
Šefrna Matěj Karel, MgA.
Škopová Valerie, Mgr.
Štěpánová Iva, Mgr.
Švecová Jana, Mgr.
Tomanová Věra, Mgr.
Urbánková Dana, Mgr.
Urbánková Dana, Mgr.
Vágnerová Milada,Mgr.
Vargová Markéta,Mgr.
Vávra Jan, Mgr.
Vencálková Kateřina,Mgr.
Vejrosta Vladimír, Mgr.
Waisserová Marie, Mgr.

učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel

Učitelství pro mlád. vyž. zvl.péči
VŠ Leningrad
UP Olomouc.
Učitelství II.cyklu
DAMU Praha, Centrum celož.vzd.
Učitelství pro SŠ
Učitelství II. cyklu
Učitelství pro SŠ
TU Liberec-spec.pedagogika
Učitelství všeob. vzděl. předmětů
Učitelství všeob. vzděl. předmětů
Učitelství pro SŠ
Učitelství všeob.vzděl.předmětů
Učitelství pro SŠ
Masarykova univerzita Brno
Učitelství pro SŠ
Učitelství pro školy II. Cyklu

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Vojtíšková Adéla, DiS.
Dvořáková Petra, DiS.
Fafílková Ivana
Pečinková Zuzana
Pešinová Radka, DiS.
Sedláčková Dagmar
Skalníková Monika
Vopařilová Milada
Zavřelová Gabriela

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

Vychovatelství
Vychovatelství
Vychovatelství
Vychovatelství
Vychovatelství
Vychovatelství
Vychovatelství
Vychovatelství
Vychovatelství

Spec. LOG,ETP,PSP
RJ
PSY
ČJ, AJ
Loutkoher.,Pedagog.
AJ, Vv
PED, PSY
ČJ, HV
Spec.pedagogika
ČJ, HV
M, VT
M, VT
ČJ, NJ
ČJ, D
PSY
D, Základy spol. věd
M, CHE

39
23
23
12
29
17
39
22
25
44
19
18
19
9
10
9
46
3
8
32
38
30
37
21
39
13

Externí pracovníci
Poř.
čís. Příjmení, jméno, titul
1. Límová Magda, Mgr.

Funkce

Kvalifikace

exter.učitel Učitelství pro mlád. vyž. zvl.péči

Aprobace
spec. LOG,ETP,PSP

Délka
ped.praxe
40

.

Provozní pracovníci

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vetešníková Jaroslava
Bednářová Petra
Hrubanová Monika
Kunartová Lucie
Polášková Marie
Vetešník Josef
Záleská Marie
Jašková Eva
Majtnerová Hana
Soukupová Marie

ved.ek. úsek
sekretářka
ref.stud.odd
účetní
mzd.účetní
školník
knihovnice
uklízečka
uklízečka
uklízečka

ÚSO
ÚSO
USO
ÚSO
ÚSO
Výuční list
ÚSO
Výuční list
ÚSO
Výuční list
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42
32
27
1
23
43
21
42
20
28

11.
12.
13.
14.

Štursová Drahoslava
Gazsóová Janina
Jiskrová Marie
Škeříková Stefanie

uklízečka
vrátná
vrátná
vrátná

Výuční list
Výuční list
Výuční list
Základní vzdělání

45
43
54
44

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Čermáková Hana
Dvořák Jaroslav
Glänznerová Božena
Jůzová Marcela
Kopecká Jana
Schützová Slavomíra
Vavřínová Eva
Hotová Marie
Karlíková Stanislava
Kracíková Lenka
Machková Iveta
Michrinová Terezie
Pecháčková Lenka
Radimecká Jana
Šimková Jitka
Švábová Vlasta
Trojanová Emília
Vomáčka Václav
Šimková Jaroslava
Vodehnalová Jaroslava

uklízečka Výuční list
domovník Výuční list
uklízečka Výuční list
uklízečka SO
vrátná
Výuční list
uklízečka Základní vzdělání
uklízečka Výuční list
ved.jídelny SO
kuchařka
Výuční list
kuchařka
Výuční list
kuchařka
Výuční list
kuchařka
Výuční list
kuchařka
ÚSO
kuchařka
Výuční list
kuchařka
Výuční list
kuchařka
Výuční list
kuchařka
Výuční list
kuchař
Výuční list
výpomoc DM
výpomoc DM

30
35
39
33
44
35
19
38
28
26
16
25
25
40
40
43
35
3
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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
213
 počet přijatých žáků
90
b) studijní obor Pedagogické lyceum – denní čtyřleté studium
 počet přihlášených žáků
76
 počet přijatých žáků
30
c) studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
 počet přihlášených žáků – denní vyšší odborné studium
165
 počet přijatých studentů
134
d) studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
 počet přihlášených žáků – dálkové vyšší odborné studium 127
 počet přijatých studentů
88
Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek SŠ, VOŠ viz přílohy.

5.

PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
STŘEDNÍ ŠKOLY

Třída

Počet
žáků

S1.A
S1.B
S1.C
S2.A
S2.B
S2.C
S2.C
S2.D
S3.A
S3.B
S3.C
S3.D
S4.A
S4.B
S4.C

33
32
29
31
32
32
30
30
32
32
29
25
31
32
30

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

17
17
8
15
12
9
4
9
20
13
6
7
4
11
1

16
15
21
16
20
22
26
20
10
19
23
18
27
21
29

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkem žáků: 428
Legenda V – prospěl s vyznamenáním: 149
P – prospěl
277
5 – neprospěl
2

21

1,472
1,526
1,169
1,556
1,378
1,671
1,727
1,786
1,365
1,602
1,69
1,701
1,716
1,564
1,964

13,485
5,938
54,688
15,094
53,414
18,063
59,733
23
17,667
30,625
18,034
40,96
20,129
10,781
18,3

-

Průměrný prospěch: 1,592
Průměrná absence: 18,451

Výsledky maturitních zkoušek 2019/2020
Počet
Zhodnocení
žáků V P 5 N
S4.A
31
4 25 0 2
S4.B
32
5 26 0 1
S4.C
30
4 25 0 1

Třída

Celkem žáků: 93
Legenda: V - prospěl s vyznamenáním:
P - prospěl:
N - neprospěl:

6.

Průměrný
prospěch
2,174
1,956
2,18

Průměrný prospěch: 2,103
13
76
4

PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ
VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
Stud.
Počet
skupiny
žáků
V1.A
33
W1.A
V1.B
27
W1.B
28
V2.A
12
W2.A
15
V2.B
19
W2.B
19
V3.A
23
W3.A
16
V3.B
20
W3.B
16
D1.A
27
D1.B
29
D2.A
23
D2.B
23
D3.A
18
D3.B
24
D4.A
17
D4.B
19

Celkem žáků: 408

V
9
5
4
0
7
3
7
1
2
2
5
5
5
1
4
4
10
5
3

P
14
18
14
2
3
9
5
12
10
17
8
15
18
16
9
14
14
12
14

N
10
4
10
10
5
7
0
10
4
1
3
7
6
6
10
0
0
0
2

Průměrný prospěch:

U
zanechání
studia září 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

Průměrný
prospěch
1,657
1,841
1,719
1,776
1537
1,705
1,403
1,785
1,763
1,828
1,551
1,866
1,667
1,987
1,842
1,763
1,526
1,803
1,831

1,729

Legenda: V – prospěl s vyznamenáním: 82
P – prospěl:
226
N – nehodnocen
0
O – odložená klasifikace dle školského zákona do 31. 1. 2021:100
U – přerušili nebo ukončili studium k 1. 9. - 30. 9. 2019:
2
Poznámky:
22

1) Přehledné výsledky vzdělávání jsou zpracovány před ukončení období pro klasifikaci
z důvodu koronavirové krize.
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
Výsledky absolutoria 2019/2020
Třída
V3.A
W3.A
V3.B
W3.B
D4.A
D4.B

Počet
Zhodnocení Průměrný
žáků V P 4 N prospěch
13
3 10
1,889
11
5
6
1,677
19
6 13
1,825
13
9
4
1,421
15
9
6
1,511
17
6 11
1,824

Celkem žáků: 88 (56 denní + 32 dálkové stud.) Průměrný prospěch: 1,69
Legenda: V - prospěl s vyznamenáním: 38
P - prospěl:
50
0
4 - neprospěl:
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7.

PŘEHLED POČTU ZAJIŠŤOVANÝCH PRAXÍ

Ve školním roce 2019/20 se pro studenty a žáky VOŠP a SPgŠ Litomyšl zajišťovalo
celkem 1390 praxí.
Třídy /
studijní
skupiny

Počet
žáků

Průběžná
pedagogická /
odborná
praxe

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

63+33
--90+31
--92+27** 92 x 2 (4skupiny) *
64+30**
--90
--80
80 (4sk.x32 týdnů)*
74
--80
--64
--42
--45
---

Souvislá pedagog.
/ odborná praxe

63 x 5-10**
90 x 5-10**
119 x 5-10
64 x 15, 30 x 5

90 x 5-10
80 x 5-10
--80 x 5
64 x 5
42 x 10
45 x 5

Bloková
pedagogická /
odborná praxe

Prázdninová
pedagogická
praxe, ped.
asistence

Celkem žáků/studentů
na PEP/ODP

-------

*** 63
*** 90
119***
92+119+119=330
64x(32x10dnů)
--- 64+30+64=158
--(0-5dnů)***90
80-40sk. x 10* 40****
3x80+40=280
74x 10+74x5
--- 74+74=148
----- 80
----- 64
----- 42
----- 45
1390

* V každém období/pololetí se zajišťuje praxe na jiném typu zařízení, tj. pro každého žáka 2x.
** V oboru Pedagogické lyceum (S1. D, S2. D, S3. C, S4. 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 2018/19), v dalších ročnících je dobrovolná.
****Prázdninová praxe pro 2. ročník VOŠ zaměření Předškolní pedagogika je dobrovolná, pro
studijní zaměření Speciální pedagogika a Pedagogika volného času je povinná, ve 2. ročníku
probíhá také dobrovolná pedagogická asistence.
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8.

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

A)
B)

Školní řády SŠ, VOŠ i DM obsahují oblast prevence sociálně patologických jevů
Plán primární protidrogové prevence pro školní rok 2019/2020

Plán primární protidrogové prevence pro školní rok 2019/2020 byl zpracován s praktickým
rozdělením v rámci jednotlivých měsíců. Tento plán zahrnuje způsob zpracování témat
do vzdělávacího procesu, do denního režimu DM a školních i mimoškolních aktivit. Rizikovým
projevům sociálně patologických jevů předcházíme aktivitami, které vedou k dodržování
společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za své jednání. Vzhledem
k pozitivním zkušenostem, že se nevyskytly žádné závažné výchovné problémy související
s negativními sociálně patologickými jevy, lze konstatovat, že jednotlivé konkrétní činnosti měly
význam a kladně ovlivňovaly myšlení, chování i prožívání žáků a studentů.
Oblasti, které patří k náplni práce pedagogů školy:
• Volnočasové aktivity a zdravý životní styl (obsah tematických plánů, zdravá výživa
v jídelně, denní režim v DM)
• Besedy, přednášky, zařazení tématu do obsahu výuky
• Adaptační semináře, kurzy, soustředění zájmových útvarů, bloková výuka
• Spolupráce třídních učitelů a vychovatelek i rodičů
• Spolupráce s rodiči a pedagogicko-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 2019/2020 patřilo již tradičně na začátku září adaptačnímu
semináři, který se pořádá pro první ročníky, a to pod vedením PhDr. Soni Sodomkové. Jeho
zásadním cílem je vzájemné poznání žáků školy na principu prožitkového sociálního učení, jež
přispívá k utváření vzájemných pozitivních skupinových vztahů a skupinového klimatu.
Na základě reflexe žáků, ale i pedagogů se opět ukázalo, jak je důležitá realizace adaptačních
seminářů. Potvrdilo se, že v případě některých problémů jsou žáci 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, ohleduplnosti a respektu.
Zejména v 1. polovině školního roku 2019/2020 proběhla řada přednášek, besed a projektů
zaměřená na prevenci rizikového chování a výskyt patologických jevů.
Velmi oceňujeme iniciativu žáků 3. ročníku Pedagogického lycea (Hartl, Špinka), kteří
založili a zaregistrovali společnost „Alpateam“, jejíž cílem je zamezit šikaně v prostředí škol.
V lednu 2020 uspořádali veřejnou besedu s tématem „Šikana a mezilidské vztahy“ s hosty
Renatou Ježkovou, Radimem Fialou a S. Sodomkovou.
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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
informace o případném kontaktu na instituce, které se touto problematikou zabývají a nabízejí
potenciální pomoc.
V podzimních měsících se uskutečnily mnohé exkurze. Například v DDŠ v Kostelci nad
Orlicí nebo ve Svítání v Pardubicích. Z reakcí a zpětnovazebného hodnocení samotných
studentů se ukázalo, jak tyto tradiční aktivity mají pozitivní vliv na sociální chování studentů
a příznivě přispívají k budování respektu vůči odlišnosti jiných.
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.
Velmi úspěšné byly výtvarné projekty pod vedením Mgr. Romany Kicukisové, které byly
zaměřené na sebepoznání, sebepřijetí a také rozvoj skupinové komunikace jako prevence
patologických jevů.
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.
Druhá polovina školního roku 2019/2020 byla ovlivněna pandemií virové choroby Covid19 a řada plánovaných aktivit, včetně tradičního „Týdne empatie“ realizovaného na DDM,
se neuskutečnila.
I přes tuto překážku vedli pedagogové a vychovatelé žáky a studenty naší školy k vzájemné
úctě, toleranci a tím i k minimalizaci rizikového chování a výskytu patologických jevů.
I v následujícím roce budou žáci a studenti vedeni k zodpovědnému přístupu k sobě
samému i k životu a cíleně připravováni na prevenci patologických jevů v oblasti rizikového
chování.
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9.

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ

I. Vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických
pracovníků z ESF

Další vzdělávání pedagogických
pracovníků z jiných zdrojů

Kvalifikační studium
Prázdninové (víkendové) kurzy
Pravidelná nabídka odborných
školení během školního roku

Mgr. Šárka Kučerová – Digital Design Course I., Erasmus+, Germany
MgA. Matěj Šefrna - Digital Design Course I., Erasmus+, Germany
Mgr. Romana Kicukisová - Digital Design Course I., Erasmus+, Germany
Mgr. Ondřej Kleiner - Digital Design Course I., Erasmus+, Germany
Mgr. Michaela Kotlárová - Digital Design Course I., Erasmus+, Germany
Mgr. Michaela Kotlárová - Fresco Technology Observation and Training,
Erasmus+, Opole, Polsko
Mgr. Ondřej Kleiner – Fresco Technology Observation and Training,
Erasmus+, Opole, Polsko
Mgr. Romana Kicukisová - Fresco Technology Observation and Training,
Erasmus+, Opole, Polsko
Mgr. Šárka Kučerová - Fresco Technology Observation and Training,
Erasmus+, Opole, Polsko
Mgr. Vladimír Vejrosta – Zažít dějepis jinak aneb historická gramotnost
v praxi, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha
Mgr. Dana Urbánková – Sociální sítě jako hlavní komunikační prostředek
mladé generace, SYPO - NPI Praha (webinář)
Mgr. Dana Urbánková – Aktivizační korpusy a jejich využití pro jazykové
vyučování, SYPO - NPI Praha (webinář)
Mgr. Lenka Kladivová – Metody podporující kritické myšlení,
KÚ Pardubického kraje, KAP Pk
Mgr. Lenka Kladivová – Kritické myšlení, KÚ Pardubického kraje, KAP Pk
RNDr. Hana Lišková (lektorka) – Semináře k matematické pregramotnosti –
MAS Lanškrounsko, MAS Čáslav
RNDr. Hana Lišková (lektorka) – Matematická gramotnost pro žáky na ZŠ
(2. stupeň), MAS Žďár n. Sázavou
Mgr. Petra Junková – Instruktor jógy, Vital institut, Praha
RNDr. Hana Lišková (lektorka) – Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let,
JČMF – Litomyšl
Mgr. Jaromíra Skočílková (lektorka) – Jak učit matematice žáky ve věku 1016 let, JČMF – Litomyšl
Mgr. Milada Vágnerová - Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let, JČMF –
Litomyšl
Zuzana Lněničková - Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let, JČMF –
Litomyšl
Mgr. Monika Flídrová - Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let, JČMF –
Litomyšl
RNDr. Hana Lišková (lektorka) – Celostátní konference „Nakopni svoji školu“
– Litomyšl
PhDr. Milan Motl, Ph.D. – státní rigorózní zkouška a získání titulu PhDr. PedF UK Praha
RNDr. Hana Lišková (odborný garant) – Letní škola „Gramotnosti pro život“
PPUČ, NPI Praha
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 cca
20 akcích během školního roku
Školení pro MZ – aktualizace zadavatelů, doškolování hodnotitelů ČJ, AJ
Školení pro pedagogické pracovníky organizované naší školou:
- Aktivní využívání digitálních technologií (elektronická třídní kniha,
platformy pro distanční vzdělávání)
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Samostatné studium, webináře

Všichni pedagogičtí pracovníci – sledování odborné a metodické literatury
a dalších novinek v oboru, účast na webinářích dle oborů
Mgr. Marie Fryaufová – Can-Do Statements, Euromedia Praha (webinář)
Mgr. Angela Radiven – Can-Do Statements, Euromedia Praha (webinář)
Mgr. Angela Radiven – Pearson EduOnline 2020 Day1, 2, 3, 4, Euromedia
Praha (webináře)
Mgr. Angela Radiven – Practice Makes Perfect. Or does it?, Euromedia Praha
(webinář)
Mgr. Jan Vávra – HistoryLab: práce s prameny v historickém vzdělávání,
Ústav pro studium totalitních režimů, Praha (webinář)
Mgr. Milada Vágnerová – Online seminář na kalkulátory Casio Classwiz
Mgr. Milada Vágnerová – Fotografování mobilem (onlineseminář J. Cvrčka)
RNDr. Hana Lišková – Předmatematické představy v MŠ
RNDr. Hana Lišková – Diferenciace a individualizace ve výuce matematiky

II. Lektorská činnost
Ve funkci lektora při vzdělávacích akcích pro učitele a další pracovníky ve školství pořádaných především NIDV,
CCV, NPI, JČMF, …apod. působí: RNDr. Hana Lišková, Mgr. Jaromíra Skočílková, Mgr. Jana Poláková, Mgr.
Dagmar Šimková, PhDr. Soňa Sodomková, Mgr. Jarmila Jašková, Mgr. Kateřina Vencálková, Mgr. Milan Motl,
Ph.D., Mgr. Lenka Kavková.
RNDr. Hana Lišková – Člen krajského kabinetu matematiky a Oblastní metodik matematiky v projektu SYPO

III. Publikační činnost
RNDr. H. Lišková – autorka a recenzentka odborných publikací a metodických materiálů, autorka učebnic, sbírek
úloh a odborných příspěvků (konference, semináře), webinářů a blogů.
Mgr. Stanislav Leníček, PhDr. Z. Fruniová, Mgr. J. Vávra, PaedDr. J. Macková, Mgr. Š. Kučerová – publikace
v regionálním tisku.
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10. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY
NA VEŘEJNOSTI
A) HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019-2020
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. Nově akreditovaný program (nyní pod názvem Předškolní a mimoškolní
pedagogika) byl schválen od 1. 9. 2019.
V historii VOŠP (od r. 1996) je to již pátá úspěšná akreditace, na které se podílelo vedení
školy a tým učitelů. (Mgr. Stanislav Leníček, Mgr. Vlasta Hřebcová, Mgr. Olga Kusá)

2.

Střední škola a realizace ŠVP

Vyučující střední školy se spolu s vedením školy (Mgr. Stanislav Leníček, RNDr. Hana
Lišková) podíleli na vyhodnocení zkušeností z realizace školních vzdělávacích programů
Předškolní pedagogika a vychovatelství a Pedagogické lyceum. Velký zájem i počet žáků svědčí
o velmi dobré úrovni, kvalitním obsahu vzdělávání i o dalším uplatnění studentů.
V zájmu rozšíření vzdělávací nabídky (mimo ŠVP) pro žáky střední školy byly tradičně
realizovány nepovinné předměty (např. německý jazyk, sborový zpěv) 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.

Zpráva o aktivitách školy v rámci 30. výročí událostí 17. listopadu 1989
a projektu Erasmus+

VOŠP a SPgŠ zorganizovala dne 8. 10. 2019 mimořádnou besedu ve Smetanově domě
s názvem NAŠE SVOBODA!? pro všechny své žáky a studenty. Akce proběhla v rámci
30měsíčního projektu Erasmus+ KA202 – Strategické partnerství v odborném vzdělávání –
sdílení dobré praxe, který nese název Freska – obraz Evropy, a který koordinuje Mgr. Šárka
Kučerová.
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. Diskusi s hosty na pódiu vedli žáci 3. ročníku SŠ Filip Špinka a Štěpán Hartl. Hovořilo
se o postavení naší republiky v současné Evropě, o významu svobodných medií pro
demokratickou společnost, o roli aktivního občanství a v souhrnu 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 pohledů do zákulisí dění kolem sebe, které často ani nevnímají,
a významný podnět k zamyšlení nad svým místem v občanské společnosti.
V neformálním rozhovoru s vedením školy po ukončení debaty nabídl pan Václav
Moravec našim žákům a studentům účast na živém natáčení pořadu Fokus Václava Moravce dne
12. 11. 2019 v Praze v Betlémské kapli na téma Hledání pravdy v dnešním světě. Nabídka byla
ředitelstvím přijata, a tak mohli někteří z našich žáků, jichž se přihlásilo téměř 50, na toto téma
položit otázku v přímém přenosu některému z hostů, jimiž byli slovenská prezidentka Zuzana
Čaputová, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, imunoložka Blanka Říhová a etik Marek
Orko Vácha.
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,
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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).

2.

Mezinárodní projekty
Škola se v letošním roce zapojila do dvou projektů.

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.
Partnerská smlouva je v projektu „European Reflection in Fresco“ registrována pod
jednacím číslem: 2019-1-CZ01-KA202-061107.
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ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA: DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ
ZAHRANIČNÍ STÁŽE
Koordinátorem projektu je Mgr. E. Krátká. Grant byl schválen pod č. 2019-1-CZ01KA102-060640 v programu Erasmus+ v sekci projekty mobility osob - odborné vzdělávání
a příprava.
Žádost o grant byla chválena národní agenturou a škola obdržela 40 292 euro na zajištění
veškerých potřebných výdajů. Stáže proběhly na jaře 2020. Na jazykové a odborné přípravě
spolupracovaly s vyučujícími pedagogiky, psychologie a výchov. Ve školním roce byla
uskutečněna praxe 3 studentů VOŠ druhých ročníků v zahraničních předškolních zařízeních
v rozsahu tří týdnů v Německu. Další dvě studentky absolvovaly dlouhodobou stáž v bilingvní
škole při spolku Komenský ve Vídni. Bohužel vzhledem k nouzovému stavu byla odborná praxe
6 studentek v předškolních zařízeních v Anglii přesunuta na jaro 2021.
Na základě absolvovaných praxí se studentky VOŠ – Lucie Duchoslavová a Zdeňka
Dušková se se svými prezentacemi zúčastnily I. celonárodní soutěžní přehlídky odbočné činnosti
studentů VOŠ v pedagogicko-sociální oblasti.

Z důvodu nouzového stavu bylo vyhlášení vítězů přesunuto do dalšího školního roku.
25. 5. 2020 byl schválen další projekt mobility číslo DZS/05756/2020 zaměřený
na odbornou pedagogickou praxi studentů VOŠ v předškolních vzdělávacích institucích
v zahraničí. Odborné pedagogické praxe studentů proběhnou v Rakousku, Německu a Irsku.
PROFESNÍ ROZVOJ UČITELŮ CIZÍCH JAZYKŮ
Naše škola se rozhodla v budoucnu uskutečnit také schválený projekt pro učitele cizích
jazyků. Koordinátorem projektu Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků je Mgr. Monika Flídrová.
Projekt je pod číslem 2020-1-CZ01-KA101-077850 a umožní učitelům účastnit
se kombinovaných jazykově-metodických kurzů ve Velké Británii, na Maltě a v Německu,
a to v průběhu letních prázdnin 2021 nebo 2022. Mezi hlavní cíle projektu patří zvýšení úrovně
jazykových a metodických kompetencí učitelů anglického a německého jazyka, podpora jejich
profesního rozvoje a zkvalitnění výuky prostřednictvím nově osvojených metod a principů.
SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKOU ŠKOLOU V SRN
Ve dnech 21. – 26. října 2019 se uskutečnil další ročník výměnného pobytu naší partnerské
školy OSZ2 Eberswald v Německu. Skupina 10 německých studentů se zúčastnila zajímavého
programu v Litomyšli (hospitace ve výuce našich zařízeních odborné praxe) a celodenní exkurze
do Prahy.
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3.

Matematický konference

17. – 19. 10. 2019 se v Litomyšli konala celostátní konference učitelů matematiky „Jak učit
matematiku žáky ve věku 10-16 let“. Konference s tímto názvem se letos zúčastnilo rekordních
150 pedagogů a 30 lektorů (za organizátory školy RNDr. H. Lišková, Mgr. S. Leníček
a PK přírodních věd).
Významně do programu přispěli „otcové“ didaktiky matematiky prof. Milan Hejný a prof.
František Kuřina, kteří zahájili konferenci moderovanou vzájemnou diskusí. Nabídka osmi
hlavních přednášek a 30 workshopů byla pestrá: Školní matematika a její přesahy do dalších
předmětů, Objevování jako příprava na učení aneb produktivní selhávání, Finanční gramotnost
– jak na zdravý rodinný rozpočet, Kde využít program Geogebra, Interaktívné aplikácie pre
vyučovanie matematiky na ZŠ, Modelové úlohy v jednotných přijímacích zkouškách, atd.
Snažíme se nezapomínat ani na učitele 1. stupně ZŠ, připomíná programový tým pedagogické
školy a Společnosti učitelů matematiky. Bohatá nabídka pro mladší žáky toho byla důkazem:
Matematika v pohybu, Stavím, stavíš, stavíme…, Možnosti práce s nadanými, Geometrické
karty a další.

Účastníci konference, kteří se rádi do Litomyšle vracejí, oceňují i kulturní program který
se vždy snažíme nabídnout. Tentokrát byli nadšeni z knihovny piaristického kostela.

4.

Podzimní tour po Evropě

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 dílem vysoké profesionální kvality tohoto pěveckého
sdružení, dílem pak předvedeného repertoáru, který zazněl. Jednalo se o duchovní písně, jež
rumunští posluchači znají a zpívají si je během mší. 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. Litomyšlané tak dozajista uvítají možnost
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zúčastnit se Vánočního koncertu sboru KOS, který se uskuteční 17. prosince t.r. ve Smetanově
domě.

5.

GRATIAS TIBI – cena pro Alpateam!

V pondělí 21. 9. byla pod pražským metronomem na Letné předána Cena Gratias Tibi –
cena za občanskou aktivitu mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti.
V kategorii středních škol se laureátem stal Alpateam, projekt Filipa Špinky a Štěpána Hartla,
žáků Střední pedagogické školy v Litomyšli.
Cenu převzali z rukou reportéra Janka Rubeše a moderátorky Ester Janečkové. Předávání
cen, o jehož atmosféru se svými vstupy starala kapela Tata Bojs, natáčela Česká televize.
Půlhodinový dokument Gratias Tibi 2020 byl k vidění na ČT2 a nyní je dostupný v archivu ČT.
Cena Gratias Tibi oceňuje již od roku 2014 mladé lidi, kteří se zapojují do dění okolo nás
a nejrůznějšími aktivitami mění věci k lepšímu. „Vítězem se stávají všichni, kterým není
lhostejný svět okolo nás.“ Latinská slova Gratias Tibi, která tvoří název ceny, symbolicky říkají
soutěžícím: Děkuji Tobě.
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…
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.
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Široká podpora, jíž se Alpateamu dostalo, svědčí o smysluplnosti projektu i palčivosti
problému, který se podařilo otevřít. Aktivity Alpateamu ziskem ceny rozhodně nekončí…

Více informací v přílohách.
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C) 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

Více informací v přílohách.
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D) ZPRÁVY O HODNOCENÍ PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ
1.

Český jazyk a literatura

V září 2019 organizovala naše komise ve spolupráci s komisí dramatické výchovy školní
kolo POEMY. Vybraní žáci úspěšně reprezentovali školu na celostátní přehlídce pedagogických
škol.
Komise nadále spolupracuje s Městskou knihovnou v Litomyšli. Vyučující CJK
se pravidelně účastní Setkání zástupců škol s pracovníky knihovny. 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 2019). Pasování prvňáčků na čtenáře se vzhledem
k epidemiologické situaci přesouvá na počátek září.
Další náplní komise byla příprava na maturitní zkoušku. Vyučující zpracovávali pracovní
listy pro společnou část maturity z českého jazyka a literatury. Mgr. Dana Urbánková
se zúčastnila 2 webinářů v rámci aktivit SYPO.
Vyučující českého jazyka a literatury, společenských věd se také podíleli na přípravě Dne
otevřených dveří, kde představili návštěvníkům didaktické pomůcky z oblasti rozvoje
mateřského jazyka a také pomůcky zaměřené na rozvoj poznávání, myšlení.

2.

Společenské vědy

VOŠP a SPgŠ Litomyšl je součástí přidružených škol UNESCO, a proto vyučující
do svých tematických plánů zařazují společná témata, která pro daný rok vyhlásila organizace
UNESCO. Pro školní rok 2019-2020 to byla témata Oslava výročí Jana Amose Komenského,
Oslava výročí sametové revoluce. Žáci i studenti se podíleli na jejich zpracování. K výročí 17.
listopadu 1989 jsme ve škole vytvořili panelovou výstavu, která měla za úkol přiblížit
prostřednictvím fotografií, plakátů, citátů události Sametové revoluce našim žákyním a žákům
období konce roku 1989.

Ve spolupráci s vyučujícími výtvarné výchovy vzniklo pět panelů, ze kterých se naši žáci
mohli dozvědět bližší informace o průběhu Sametové revoluce, přečíst si citáty Václava Havla,
prohlédnout si fotografie dokumentující události Sametové revoluce v Praze, zamyslet se nad
plakáty, které výstižně dokumentovaly atmosféru dané doby. V rámci předmětu Humanitní
studia jsme ve třetím ročníku realizovali rozhovory s pamětníky, tedy s těmi, kteří mohou
o období sametové revoluce vyprávět mladší generaci. Žáci si vytvořili soubor otázek a zeptali
se svých blízkých, rodinných příslušníků, nebo známých, jak oni vnímali listopad 1989, jak
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ho prožívali, co si pamatují z těchto dní, kde v té době byli a co se podle nich za třicet let
změnilo. Části těchto rozhovorů žáci přepsali a umístili jako součást panelové výstavy.
Sametovou revoluci, nastolení demokracie jsme si připomněli i díky další akci, tentokrát
ve spolupráci s realizačním týmem ERASMUS+. Pro všechny své žáky, studenty a učitele
zorganizovala VOŠP a SPgŠ debatu na aktuální společensko-politická témata s názvem „NAŠE
SVOBODA!?“. Akce proběhla 8. října 2019 v rámci mezinárodního projektu Erasmus+, který
nese název Freska – obraz Evropy, a 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. Diskusi s hosty na pódiu vedli žáci 3. ročníku SŠ Filip Špinka a Štěpán
Hartl.

Z této akce vzešla i účast na přímém přenosu pořadu FOKUS Václava Moravce 12. 11.
2019 v Praze v Betlémské kapli. 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, jimiž byli slovenská prezidentka Zuzana ČAPUTOVÁ, předseda Ústavního
soudu Pavel RYCHETSKÝ, imunoložka Blanka ŘÍHOVÁ a etik Marek Orko VÁCHA.
Připomínkou událostí listopadu 1989 byla i společná akce žáků litomyšlských škol – Živý
řetěz. Téměř tři tisíce studentů základních a středních škol v Litomyšli ve čtvrtek ráno 14. 11.
2019 vyjádřily symbolicky jednotu a solidaritu. O půl deváté ráno vyšli školáci do ulic a stejně
jako jejich předchůdci před třiceti lety v prosinci roku 1989 vytvořili obří lidský řetěz. Jednu
minutu bily litomyšlské zvony a studenti se drželi za ruce. Řetěz vedl kolem škol, přes nadchod
i zámecké návrší a Klášterní zahrady.
Každoročně se komise zapojuje do projektů pořádaných společností Člověk v tísni – Jeden
svět na školách. Dne 19. 11. 2019 uspořádala komise českého jazyka a společenských věd
v rámci tohoto projektu besedu k třicátému výročí pádu komunismu u nás. Program se skládal
z projekce dokumentu 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu, který se věnuje tématu
české emigrace v době normalizace, a diskuze s historikem Regionálního muzea v Litomyšli,
doktorem Martinem Boštíkem. Ten krom vlastních postřehů o době, které se věnuje ve svých
pracích, odpovídal i na dotazy našich žákyň. Celá akce byla součástí rozsáhlých připomínek
těchto významných událostí, do kterých se naše škola zapojila.
Vyučující Občanské nauky a Společenských věd se také v tomto školním roce účastnili
několika školení a seminářů: Mgr. D. Janů se 17. 10. 2019 zúčastnila semináře a workshopu „Jak
na podporu a rozvoj podnikavosti“, který se konal na Krajském úřadě v Pardubicích. Workshop
nabídl hlubší vhled do podpory kompetencí k podnikavosti, kreativitě, řadu nápadů, aktivit
a materiálů. Mgr. V. Vejrosta absolvoval interaktivní seminář Zažít dějepis jinak aneb historická
gramotnost v praxi, určený pro učitele dějepisu na ZŠ a SŠ, který pořádal Ústav pro studium
totalitních režimů v novém kostele v Litomyšli. Program obsahoval prezentace nejrůznějších
metodických postupů, které slouží k rozvoji historické gramotnosti žáků.
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V měsíci září komise zrealizovala pod vedením Mgr. V. Vejrosty exkurzi do Muzea filmu
v Praze pro žáky S4.C/HMS.
PhDr. Z. Fruniová se podílí na propagaci školy v regionálním tisku (LILIE, MF Dnes…).

3.

Cizí jazyky

V letošním školním roce nebylo – zvláště kvůli distanční výuce ve 2. pololetí – mnoho
příležitostí pro učitele navštěvovat vzdělávací semináře. Na podzim se M. Fryaufová účastnila
víkendové konference „Media Literacy“ (Mediální gramotnost) pod záštitou Fulbrightovy
komise v Praze ve dnech 18.-20.října 2019.
V době koronavirové krize bylo možné připojit se na e-learningové kurzy pro učitele.
Absolvovaly je A.Radiven, M. Fryaufová.
M. Fryaufová absolvovala každoroční e-learningový seminář CERMATu pro hodnotitele
písemných maturitních prací, avšak vzhledem ke koronavirové krizi byla písemná část
MZ zrušena.
Na základě nové akreditace VOŠ jsme začali vyučovat osm nových témat – především
didaktiky výchov, alternativní školské systémy a osobnost pedagoga. Kolegyně učící na VOŠ
si vzájemně pomáhaly při zpracování a výuce těchto témat.
Výuku angličtiny v 1.-3. ročnících v době koronavirové krize si zorganizovali učitelé podle
svých možností za využití médií. Snažili se dodržet výukové plány a posílali studentům
i zajímavé výukové materiály, které mohou využít v dalších ročnících.
Učebnice doplňovali materiály z časopisů Bridge, Friendship a Freundschaft. Cizojazyčná
literatura v informačním centru školy byla dostupná pouze do února. Proto jsme využívali
ve zvýšené míře internetové zdroje (např. www. Helpforenglish, materiály BBC atd.). V době
distančního studia nám nesmírně pomohla všechna nakladatelství jazykové literatury, která
zdarma zpřístupnila mnoho zdrojů jak pro učitele, tak pro žáky a studenty (cvičení, on-line testy,
filmy zpracované pro výuku angličtiny, zvukové nahrávky atd.).
Žáci 4. ročníků střední školy se připravovali na zvládnutí všech tří částí státní maturitní
zkoušky. Výuka probíhala on-line jako u ostatních předmětů. Zaměřili jsme se na zvládnutí
didaktického testu i na procvičování slohových útvarů, což bylo časově náročné. I když MŠMT
rozhodlo o odpuštění této části maturity, nepovažujeme čas za ztracený.
Pro žáky SŠ proběhla 12. prosince tradiční olympiáda v anglickém jazyce.
Školního kola se účastnilo 12 studentek z 1.-3. ročníku. Odměny věnovalo nakladatelství
časopisu Bridge.

Kabinet CJ připravil 2 besedy pro studenty.
První z nich byla zaměřena na žáky SŠ, druhá na studenty VOŠP.
Pan Václav Pavel, Ph.D., který vyučuje biologii na vysoké škole v Brně a Českých
Budějovicích, seznámil žáky druhých ročníků s prací na české polární stanici v Antarktidě.
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Kromě poznatků z biologie a zeměpisu mohli žáci vidět, jak důležitá je schopnost dorozumět
se s členy mezinárodních expedic, což znamená ovládat velmi dobře angličtinu.
Druhá beseda se uskutečnila dne 23. října 2019. Zástupkyně agentury Cultural Care
Au Pair Praha, Mgr. Hana Nováková, připravila pro studenty VOŠ prezentaci o možnosti
pracovat jako au-pair ve Spojených státech. Po skončení prezentace proběhly individuální
rozhovory se zájemci o tuto aktivitu.

4.

Pedagogika, psychologie a pedagogická praxe

Komise PPS a PEP vykonávala v průběhu školního roku 2019-2020 velkou řadu
pravidelných, jednorázových, příležitostných a aktuálně vytvořených aktivit.
Poradenská péče žákům a studentům probíhá celý školní rok. Pečují o ně dvě výchovné
poradkyně, PhDr. Soňa Sodomková pro střední školu a pro VOŠ Mgr. Jarmila Jašková. Obě
poradkyně řeší studijní, výchovné, zdravotní, soukromé i vzdělávací záležitosti. Ve druhém
pololetí byla sice tato přímá poradenská činnost utlumena, ale probíhaly porady po telefonu nebo
pomocí korespondence.
Poradní sbor pedagogické praxe proběhl 15. 10. 2019. Zástupci naší školy poděkovali
ředitelkám, učitelkám mateřských škol a vychovatelkám školních družin za spolupráci, podporu,
pomoc a možnost uskutečnit průběžnou praxi ve svých zařízeních. Přírodovědné dílny proběhly
pod vedením Mgr. Jany Polákové v duchu přírodovědných pokusů a technik, kde předvedla,
a nechala přítomné vyzkoušet, různé pokusy s dostupnými materiály (např. potravinami)
a všechny ostatní zapojila do činností, které by se daly v mateřské škole nebo i ve školní družině
využít.
Paní Mgr. Dagmar Šimková organizačně pomohla při semináři k pedagogické asistenci
na I. ZŠ v Litomyšli. Vykonala přednášku na téma Poruchy příjmu potravy v nemocnici
ve Svitavách. Zorganizovala asistentskou praxi I. Základní školy a připravila mikulášské besídky
pro děti školních družin, předvánoční trh na téže základní škole.
Organizačně zajistila poradní sbor PEP pro učitelky mateřských škol a vychovatelky
školních družin.
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V rámci své činnosti vypracovala plán prevence rizikových forem chování a dále připravila
seminář na téma předcházení rizik a šikaně pro účastníky Erasmu.
Dále spravuje sbírku pedagogické praxe a knihovnu psychologie.
Paní Mgr. Iva Štěpánová organizovala mikulášské a vánoční besídky se studenty,
se kterými vykonávala pedagogickou praxi. Také se podílela na instalaci výstavy didaktických
pomůcek na Den otevřených dveří.
Výrazně se podílela na úpravách okruhů ke zkouškám z modulů PPS a PŘP.
Paní Mgr. Zlatuše Pajurková zorganizovala exkurzi pro třídy S3A a S3.B do Svítání
Pardubice a podílela se na úpravě okruhů ke zkouškám z modulu PŘP – v souvislosti s novou
akreditací vzdělávacího programu.
Paní Mgr. Kateřina Vencálková zorganizovala dvě víkendová soustředění v oblasti
sociálně psychologického výcviku.
Paní PhDr. Soňa Sodomková působí jako školní garant SOČ. Do této činnosti se zapojují
naši studenti, kteří jsou úspěšní na školních, okresních i krajských kolech, někteří i ve státním
kole. Některé soutěžní práce také sama vedla. V letošním roce vedla dvě práce středoškolské
odborné činnosti v oboru PED, PSY, sociologie. Jako každý rok zajistila adaptační kurz
a připravila také adaptační kurz pro rok 2020/21.
Účastnila se projektu „Alpa team proti šikaně“ – Špinka, Hartl a třída S3.D.
Podílela se na soutěži v mimoškolních aktivitách „Středoškolák roku 2020“ – 6. ročník.
Je také dlouholetým správcem sbírky zážitkové pedagogiky a knihovny RUJ.
Paní Mgr. Eva Krátká zorganizovala exkurzi do Svítání Pardubice a uspořádala besedu
s paní Přikrylovou – OSPOD – pro 3. a 4. ročníky SŠ.
Připravila obsahovou náplň zahraničních stáží našich studentů, kteří si v různých časových
úsecích měli možnost vyzkoušet praxi ve školských zařízeních v německy a anglicky mluvících
zemích – Erasmus.
Mgr. Richard Müller zorganizoval exkurzi pro S4.B do DDŠ Kostelec nad Orlicí.
Paní Mgr. Jarmila Jašková zorganizovala a uskutečnila exkurzi do Dětského domova
se školou v Kostelci nad Orlicí se třídou S4.C a polovinou třídy S4.A. Také exkurzi do místní
ŠD III. Základní školy v Litomyšli pro třídu S2.A. V rámci spolupráce se 2. ZŠ organizovala
se třídou W2.A mikulášskou a vánoční besídku.
V průběhu letošního roku také zorganizovala dva Srdíčkové týdny, shromáždila sbírku
věcných darů pro nadané děti, jež bohužel nebyla kvůli přerušení výuky zrealizována.
Dále zapůjčila didaktické pomůcky na uspořádání výstavy pro den otevřených dveří naší
školy.
Podílela se také na zajišťování asistentské praxe na I. ZŠ v Litomyšli a na domově mládeže
místní zemědělskotechnické školy. Organizačně se podílela na mikulášské besídce pro děti
z MŠ Vertex. Pro zpestření a zkvalitnění praxí obstarala sponzorské dary v podobě pomůcek pro
výtvarné a pracovně technické činnosti.
Druhá polovina školního roku byla z důvodu přerušení klasické výuky koronavirovou
pandemií velice náročná, myslím, že zejména pro vyučující maturitních předmětů a modulů
směřujících k absolutoriu. Všichni členové naší komise se intenzivně věnovali přípravě
studijních materiálů, které se daly posílat studentům jako upravené a zjednodušené podklady
ke studiu.
Připravovali takové domácí úlohy, které jsou studenti na základě zadání schopni splnit
a odevzdat ke kontrole a získat tak zpětnou vazbu. Touto cestou získali pedagogové podklady
pro co nejobjektivnější hodnocení a zároveň i odraz toho, jak který žák přistupoval
k samostatnému studiu. Pro členy naší komise to znamenalo často 70 (i více mailů) za jeden den.
Práce často končila v pozdních večerních hodinách.
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5.

Speciální pedagogika

Školní rok 2019/20 byl pro vyučující zahájen 26. 8. 2019. V přípravném týdnu komise SPG
připravila seminář k legislativě a nové vyhlášce upravující změny pojmů pro výuku
(V. Tomanová). Byla naplánována exkurze pro studenty V, W2.A do Integrované školy
v Ivančicích, která byla na začátku března změněna z provozních důvodů školy a nahrazena
exkurzí do DD Veská u Pardubic.
Jako každoročně se konala sbírka Světluška, následně pak Bílá pastelka (Kc). I v tomto
roce jsme spolupracovaly se Salvií Svitavy, kde p. Tomanová prezentovala na téma „Osobní
asistent v soc. službách“ a p. Kicukisová na téma „Přístup k TP osobám, socializace a motivace“.
V listopadu se zúčastnily třídy V, W2.A a V, W3.B plánované besedy na téma „Treacher
Collins syndrom“, vedené p. Petrou Donajovou, která je sama tímto syndromem znevýhodněna.
(Kc)
Mikulášskou besídku SPMP zorganizovala V. Tomanová na III. ZŠ v Litomyšli. Studenti
naší školy připravili představení pod vedením M. Šefrny.
V rámci studia SPG navštívili studenti V, W3.B před Vánocemi výstavu, kterou pořádal
Stacionář SPMP v Litomyšli. Zakoupením drobných dárků podpořili chráněnou dílnu. (Kc)
Dále pak třídy V, W3.B navštívily Denní stacionář v Litomyšli „Ruka pro život“, Městskou
sportovní halu v Litomyšli, kde probíhala rehabilitační TV a pohybové činnosti žáků s těžkou
MR a kombinovanými vadami.
Třída V2. B byla seznámena se zdravotními pomůckami pro osoby vyžadující terapie jako
například: míčkování, bazální stimulace, SU-JOG terapii, polohování apod.

6.

Přírodní vědy

V říjnu 2019 proběhla v Litomyšli celostátní konference učitelů matematiky I. a II. stupně
základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií s názvem „Jak učit matematice žáky
ve věku 10-16 let“. Ve čtvrtek 17. října byla konference obohacena mimo jiné speciální
návštěvou pana profesora Kuřiny a pana profesora Hejného s programem „Dva póly naší školské
matematiky“. Organizace této třídenní akce byla pod vedením RNDr. H. Liškové a podíleli
se na ní převážně členové komise přírodních věd. Jednotlivé bloky v pátečních dílnách byly
zaměřeny na matematiku I. stupně ZŠ, matematiku II. stupně ZŠ, rekreační matematiku
a zájmové úlohy a matematiku, finanční a digitální gramotnost. Mezi účinkujícími byly mimo
jiné RNDr. H. Lišková s dílnou „Matematika v pohybu“ a Mgr. J. Skočílková s příspěvkem
„Popcorn v matematice“.

RNDr. H. Lišková organizovala za pomoci Mgr. J. Skočílkové a Mgr. M. Flídrové tradiční,
již XXIV. ročník matematického korespondenčního semináře Matýsek pro žáky 4. a 5. tříd
základních škol. I přes nastolená opatření proti šíření nového typu koronaviru se podařilo
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seminář dokončit. Tentokrát pouze neproběhlo tradiční zábavné odpoledne v Litomyšli pro
nejlepší řešitele a zapojené děti se musely spokojit s výsledkovou listinou.
Přestože nám netradiční průběh druhého pololetí narušil systém vědomostních soutěží
a aktivit, podařilo se velké části soutěží účastnit. V říjnu se 103 žáků naší školy zúčastnilo
Logické olympiády v kategorii C. Nejlépe se umístila Nikola Pokorná z S2.B, která obsadila 59.
místo v konkurenci Pardubického kraje. Ve stejné době se žáci druhých ročníků zapojili
do soutěžení v Přírodovědném klokanovi. Hned dvě naše reprezentantky se probojovaly do elitní
desítky v rámci Pardubického kraje, a to Daniela Janečková z S2.A (9. místo) a Karolína
Jiroušková z S2.D (10. místo).
Do korespondenčního semináře ČSOP Podorlicko „Chráněná území Pardubického kraje“
se zapojily třídy S3.D, S3.A a S3.C, nejlépe se ale prezentoval Filip Špinka z S3.D, který se stal
zároveň úspěšným řešitelem. Michaela Jeřábková ze stejné třídy se zapojila do podzimního
kurzu v rámci projektu „Ve světě matematických aplikací“ – POČÍTÁME DO NEKONEČNA,
vedeného RNDr. Evou Zelendovou, Ph.D. a doc. RNDr. Eduardem Fuchsem, CSc., a po jeho
úspěšném absolvování se účastnila i závěrečného semináře pro nejúspěšnější řešitele.
V lednovém školním kole zeměpisné olympiády obsadila první místo D. Čápová z S2.D,
v okresním kole si lépe vedla druhá v pořadí, M. Jašková (S2.D), která nakonec obsadila třetí
místo v okresu Svitavy. Zbytek soutěží a aktivit pro nadané žáky byl bohužel zrušen.
V rámci výuky zeměpisu proběhl v listopadu program pro první ročníky SŠ - „Planeta
3000“ v partnerství s časopisem Koktejl, tentokrát na téma Kolumbie. V únoru byla uspořádána
beseda pro S2.D, S3.B, V1.B a W1.B o Antarktidě.

Mgr. J. Poláková a Mgr. Z. Lněničková provedly školení studentů v projektu Erasmus
zaměřené na environmentální výchovu a bezpečnost. Mgr. O. Kleiner se zapojil do Erasmu –
Freska a absolvoval všechny zahraniční zájezdy. Na tradičním podzimním Poradním sboru Mgr.
J. Poláková školila učitelky z MŠ v oblasti environmentální výchovy (Přírodovědné pokusy).
Důležitou součástí práce členů komise přírodních věd byla také, jako každý rok, příprava
na maturitní zkoušku z matematiky. V letošním roce se na didaktický test z matematiky
připravovalo pod vedením Mgr. J. Skočílkové třináct žákyň. Ve čtvrtém ročníku lycea
se obhajovaly celkem tři ročníkové práce z biologie pod vedením Mgr. J. Polákové, Mgr.
M. Pečinky a Mgr. J. Skočílkové. Vyškolení zadavatelé se zapojili do zadávání jednotných
přijímacích zkoušek a maturit (CERMAT).
RNDr. H. Lišková se i v letošním školním roce věnovala osvětové, lektorské a publikační
činnosti v oblasti matematické gramotnosti, a to i v rámci místního akčního plánu MAP, MAS
a programu PPUČ (přímá podpora učitelů) NPI Praha. V době uzavření škol zrealizovala dva
webináře pro učitele matematiky z Čáslavi a Prahy. Je v rámci projektu SYPO členkou krajského
metodického kabinetu matematiky a vedoucí metodického kabinetu matematiky pro oblast
Svitavy. Pokračovala v publikační činnosti v nakladatelství Didaktis (Testy 2020, Testy 2021,
Koumák pro páťáky).
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Mgr. J. Poláková, metodik environmentální výchovy a člen požární hlídky, dále
absolvovala v březnu školení I KAP II v Pardubicích a školení pro zadavatele PUP. Mimo školu
je činná v práci pro ČSOP Podorlicko, kde spolupořádá akce „Rodina na stezce“, mykologické
exkurze s výstavou nebo vede mapování orchidejí na Českotřebovsku a za tím účelem
uspořádala i vycházku pro veřejnost.
Mgr. Z. Lněničková, členka požární hlídky, měla celý rok jako bezpečnostní technik
na starosti záležitosti kolem úrazů žáků a studentů.
Mgr. M. Vágnerová připravovala podklady pro testování prvních ročníků v projektu PISA,
které bylo vzhledem k epidemiologické situaci ze strany ČŠI odvoláno.
Mgr. J. Skočílková byla zapojena za učitele matematiky naší školy do projektu SYPO –
systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. V zimě proběhlo první setkání učitelů
matematiky v Litomyšli.
Mgr. O. Kleiner byl zapojen za učitele informatiky naší školy do projektu SYPO – systém
podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dále se věnoval správě webových a jiných stránek
školy, systému Bakaláři a správě identifikačních kartiček studentů. Technicky zajišťoval výjezdy
na podzimní burzy škol. Pod jeho vedením probíhala i veškerá dokumentace akcí. Během března
až června technicky ochotně vypomáhal kolegům, kteří si nedokázali sami poradit s online
prostředím při výuce na dálku.
Tento školní rok byl nejtěžším v kariéře všech učitelů. Hodnotit efekt online výuky
bezmála čtyř měsíců dlouhé není v tuto chvíli možné. Každý ale dělal vše pro to, aby si žáci
osvojili co možná nejvíce kompetencí a výpadek přímé výuky nebyl v jejich dalším průběhu
studia tak zřetelný.

7.

Dramatická výchova

V rámci předmětové komise dramatické výchovy by se dalo hovořit daleko více o tom,
co jsme chtěli zrealizovat a nestihli jsme. Z toho, co se realizovat povedlo, bych jmenoval
alespoň týdenní soustředění maturitních ročníků v Karli na počátku školního roku, blokovou
výuku ročníků VOŠ W1.A a W1.B v Mladočově, Poemu v Prachaticích, slavnostní otevření
kmenové učebny DV a přípravu a realizaci praktických a ústních maturit. Vše ostatní se odehrálo
v modu výuky „na dálku“. Ta přinesla dvě základní zkušenosti:
1. Na dálku dramatická výchova vyučovat jde…
2. Ale jen chvíli.
Chybějící osobní kontakt byl nahrazen mnoha individuálními rozhovory, což často přineslo
nečekanou hloubku konverzace; nicméně setkání na osobní bázi je nenahraditelné.

8.

Hudební výchova

Ve výčtu činností a akcí PK HV ve školním roce 2019/2020 jsou uvedeny akce, na kterých
se podíleli její jednotliví členové, nebo společně celá komise. Letošních aktivit bylo vzhledem
k přerušení běžné docházky a výuky z důvodu kovidové nákazy pochopitelně méně.
Úspěšná činnost smíšeného sboru KOS v uplynulém školním roce, i když i ta je tentokrát
oproti jiným létům díky koronavirové pandemii skromnější, je zpracována v samostatné zprávě.
Předmětová komise se schází a diskutuje problémy z hudební didaktiky, učebních plánů,
doplňování pomůcek a materiálů, odborné literatury, organizace různých akcí atp. podle aktuální
potřeby během školního roku při malých poradách v kabinetě HV.
Ve středu 4. 9. 2019 navštívili žáci z hudebně zaměřených maturitních tříd S4.A, B a S3.A,
B, C Centrum Bohuslava Martinů v Poličce. Součástí exkurze věnované osobnosti Bohuslava
Martinů byla prohlídka rodné věže poličského kostela, zhlédnutí expozice v Centru Bohuslava
Martinů, prohlídka náhrobku B. Martinů a M. Bureše na poličském hřbitově.

44

20. 9. 2019 žáci naší školy zhlédly v rámci festivalu Mladá Smetanova Litomyšl
představení Pop ART Vlog ve Smetanově Domě. Tento spíše projekt seznamoval ve své první
části žáky s možnostmi a využíváním e-netu v rámci nejen vlastní hudební tvorby. Ve druhé pak
studenti konzervatoře provedli ukázku své vlastní muzikálové tvorby.

31. 10. a 1. 11. 2019 proběhly vzdělávací hudebně didaktické semináře a dílny profesorky
Evy Jenčkové. Organizačně dílny zajišťovali členové komise HV a byly určeny studentům naší
školy, tak i širší pedagogické veřejnosti z řad učitelů a učitelek MŠ našeho regionu. Téma
letošního setkání bylo: „Hudební nástroje se představují“. Vlastní průběh dílen měl u všech
zúčastněných již tradičně velkou odezvu.
11. 12. 2019 PK HV zorganizovala předvánoční zájezd na operu Leoše Janáčka „Příhody
lišky Bystroušky“ do ND v Brně. Zájem o zájezd na uvedené představení byl opět velký.
V předvánočním čase proběhly mikulášské besídky pro místní litomyšlské MŠ a družiny
při ZŠ.
Koncert sboru KOS je již tradičně očekávaná hudební událost v našem městě v adventním
čase. Koncert 17. 12. 2019 ve Smetanově domě navodil tu správnou vánoční atmosféru
vánočními písněmi a koledami i duchovní hudbou Jiřího Pavlici. Součástí koncertu byla
i prezentace repertoáru, se kterým KOSáci vystoupili na úspěšném podzimním turné po střední
Evropě. Pro velký zájem proběhl koncert dvakrát, nejprve 17:00 a pak v 19:30.
V dubnu a květnu 2020 se práce předmětové komise HV v době pandemie 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 a reakce
zkušební komise jen potvrdila vysokou úroveň výuky hudební výchovy na naší škole.
Předmětové komise HV organizačně pomáhala při letošních méně okázalých slavnostních
vyřazeních absolventů naší školy v prostředí amfiteátru a budovy naší školy.

9.

Tělesná výchova

Učitelé tělesné výchovy se jako každý rok podíleli na organizaci tělovýchovných kurzů.
Konkrétně se jednalo o podzimní turistický kurz ve Vranicích a v Peci pod Sněžkou. V zimě
následovalo pět lyžařských kurzů. V prvním pololetí také probíhal průběžný plavecký kurz pro
žáky SŠ obor PMP a následně v březnu bloková výuka plaveckého kurzu pro další třídy VOŠ,
LYC a dálkového studia. Tento kurz byl bohužel předčasně ukončen v důsledku vyhlášení
nouzového stavu vládou ČR.
V I. pololetí proběhly různé aktivity. Petra Junková v listopadu a prosinci pořádala dvě
lekce jógy pro žáky a studenty školy. V únoru navštívila lekci spiningu s žáky S4.A, B. Během
celého školního roku probíhají tyto tělovýchovné kroužky – gymnastický kroužek – P. Junková,
posilovna – Š. Kraj, M. Pečinka a Tchai-či – K. Vencálková.
Žáci školy se účastnili těchto sportovních akcí: V září se naši atleti v rámci Corny poháru
probojovali do krajského kola, kde skončili těsně na čtvrtém místě. V říjnu se uskutečnila již
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tradiční akce, na které má naše škola vždy nejpočetnější zastoupení, a to Plavání měst. Letos
plavalo 76 žáků a studentů naší školy. O to větší radost můžeme mít i z celkového výsledku –
město Litomyšl se umístilo na prvním místě v kategorii měst do 20 tisíc obyvatel s celkovým
počtem 619 plavců. V říjnu a listopadu proběhla okrsková kola ve stolním tenise a florbale
chlapců, bohužel bez postupu do dalších kol soutěže. Úspěch přišel ve volejbale a florbale, kde
se naše dívky umístily na třetím místě v krajském kole. Na konci ledna se studenti W2.A podíleli
na organizaci a dozoru na tzv. „Olympijských hrách družinek“ v Městské hale v Litomyšli (Pe).

10. Výtvarná výchova
Na začátku září se v Budislavi nedaleko Litomyšle uskutečnil čtyřdenní plenér tříd S4. A,
B výtvarné specializace na chatě Bří Čapků pod vedením Mgr. Romany Kicukisové.
Ve dnech 25. – 29. 9. probíhal zahajovací meeting zahraniční spolupráce projektu
ERASMUS-FRESKA. Při setkání, v rámci projektu Erasmus, se jednotliví čtyři účastníci
z každé země měli možnost seznámit. Setkání se účastnily výtvarnice (Ki, Km).
V prostorách Smetanova domu se začátkem října uskutečnila politická beseda s Václavem
Moravcem, která byla velmi přínosná svým zaměřením na evropské dění, které v žácích
a studentech vyvolalo nespočet otázek. Toto setkání je obohatilo a rozšířilo povědomí
o evropanství.
Koncem října se vyučující (Kč, Kj) společně s učitelkami VV (Ki, Km) v rámci projektu
Erasmus – Freska vydali do polského města Opole na technologickou průpravu, kde se mohli
seznámit s procesem tvorby nástěnné malby. Freska vyžaduje několik dílčích úkonů, než
se přistoupí k samotné realizaci. Díky vzájemné spolupráci a pod vedením „Francouzské
asociace výtvarníků“ mohli pedagogové vyzkoušet tvorbu fresky. Na vlastní kůži pocítili, jak
velká řehole a dřina nástěnná malba je. Každý zúčastněný projevil velkou úctu k tomuto řemeslu,
především na konci projektu, kdy stál před finálním výsledkem. Obohaceni o povznášející
zážitek, s pocitem skutečně dobře odvedené práce se pedagogové vraceli domů.
Po příjezdu z Polska výtvarnice předložily a demonstrovaly studentům a žákům ukázky
tvorby fresky. Zahájily výtvarnou soutěž s názvem: Freska obraz/odraz Evropy, kde objasňovaly
zadání, smysl a cíle projektu, závěrečné hodnocení a v neposlední řadě odměnu pro výherce
vybraného návrhu. Na zadávání výtvarného projektu a vedení aktivních uchazečů soutěže
se podílely učitelky VV (Ki, Km, Kl, Mt, Nv).
Dalším zajímavým programem v rámci projektu Erasmus-Freska byl kurz digitální grafiky
v německém Eberswalde. Účastníci se školili v programech Adobe Photoshop a Ilustrator. (Ki)
Exkurzi do Veletržního paláce v Praze iniciovala R. Kicukisová. Žákyně třídy S4. A, B se
14. listopadu vydaly na retrospektivní výstavu švýcarského umělce Alberta Giacomettiho.
Předvánoční výtvarnou dílnu vedly R. Kicukisová, K. Matulová, J. Klofandová pro žáky,
studenty a pedagogy. Účastníci si mohli vyrobit vlastní originální tiskátko a ozdobit si balicí
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vánoční papír, pracovali s přírodninami, a také se podíleli na vánoční dekoraci pro koncert sboru
KOS ve Smetanově domě.
Nápadité novoročenky vymýšlely R. Kicukisová, M. Kotlárová, K. Matulová, I. Nováková.
Besedu na téma FRESKA-OBRAZ/ODRAZ EVROPY uspořádala Š. Kučerová
v součinnosti s výtvarným kabinetem. Inspirativní prezentace a beseda vedená Š. Kučerovou
mohla žáky a studenty motivovat k další práci či inspirovat váhající, kteří se do soutěže
nezapojili. Beseda měla velký ohlas.

Exkurzi 10. března se třídou S3.B pořádala I. Nováková. Žáci navštívili expozici Alfonse
Muchy a Andyho Warhola s výkladem v Central gallery v Praze na Staroměstském náměstí.
V měsících březen a duben probíhala distanční výuka, která souvisela s mimořádným
opatřením ve školství v souvislosti s koronavirem.
V květnu se odehrály praktické maturitní zkoušky a výstava prací žákyň výtvarné
specializace v prostorách školy. Instalace maturitních prací se zdařila a setkala se s milou
odezvou. Výtvarné práce měly konceptuální přesahy a u některých bylo poukázáno
na ekologické problémy.
Kroniku školy doplnila M. Kotlárová svým osobitým výtvarným rukopisem.
Předmětová komise výtvarné výchovy se aktivně zapojovala v roce 2019/2020 do akcí
školy, pracovala na výzdobě a zúčastnila se dvou exkurzí.
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E)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY

Školní rok 2019/2020
POSILOVNA
Po
Čt
GYMNASTIKA
St
Příprava na maturitu St
Tai-či
Út

F)

16:00 – 19:00 Mgr. Miloš Pečinka
13:30 – 16:00 Mgr. Štěpán Kraj
16:00 – 17:30 Mgr. Petra Junková
Mgr. Petra Junková
17:30 – 18:30 Kateřina Vencálková

45
45
51
51
51

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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G) DOMOV MLÁDEŽE – ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Na domově mládeže je 222 žáků od 1. do 3. ročníků SŠ. Žáci jsou rozděleni
do 7 výchovných skupin a každá skupina má svojí skupinovou vychovatelku.
Velký důraz je kladen na práci s výchovnou skupinou, ale také na pestrou nabídku
zájmových činností nabízených domovem mládeže.

1.

Charakteristika zařízení

Domov mládeže poskytuje ubytování a výchovně vzdělávací činnost a zajišťuje školní
stravování těm žákům a studentům Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické
školy, Litomyšl, Komenského nám. 22, kteří nemohou do školy denně docházet nebo dojíždět
z místa trvalého bydliště.
Součástí moderního areálu DOMOVA MLÁDEŽE PEDAGOGICKÉ ŠKOLY v Litomyšli
jsou dvě ubytovací budovy pro 222 žáků, kuchyň, jídelna, zahrada, kurt s umělým povrchem
a parkoviště pro 24 osobních aut. Objekt je umístěn na okraji města v blízkosti sportovního
areálu, koupaliště a lesa; škola je od něj vzdálená 20 minut chůze.
V ubytovací části je 60 dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím, vybavených vestavěnými
skříněmi, světlým moderním nábytkem, kvalitním osvětlením a telefonem, 32 pokojů
třílůžkových, rozmístěných tak, že vždy pro dva pokoje je k dispozici společná chodbička
a sociální zařízení, a tři samostatné dvoulůžkové pokoje. Dva pokoje jsou bezbariérové.
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 dispozici
speciální místnost vybavená aparaturou, klávesami, kytarami a speciální literaturou. Sportovní
aktivity mohou být provozovány jak ve fitness, vybavených posilovacími stroji, zrcadly a volnou
plochou na cvičení, tak na víceúčelovém kurtu s umělým povrchem a zařízením pro tenis,
odbíjenou a košíkovou. Travnatá plocha v areálu slouží k relaxačnímu pobytu žáků, hojně
využívaný je i prostor ohniště obklopený lavicemi na sezení.
Jídelna se svými 120 místy je koncipována jako víceúčelový prostor, lze ji přepažit
shrnovací stěnou a ucelený systém doplňuje posuvné pódium. Konají se zde velké akce –
konference, divadelní představení a koncerty. Pro posezení i stolování slouží venkovní terasa,
vybavená zahradním nábytkem.
Estetický vzhled všech prostor DM výrazně doplňují výtvarné práce žáků školy a výtvarná
díla renomovaných umělců v hale DM a v atriu.
Školní vzdělávací program domova mládeže navazuje na výchovně vzdělávací činnost
základní školy, střední pedagogické školy, na výchovu v rodině; usnadňuje svým pojetím
přechod žáků z rodin do nového sociálního prostředí vrstevnické skupiny, se kterou jsou nejen
ve škole, ale i v době mimo vyučování. Prioritou výchovných pracovníků DM je zajištění
co nejlepších podmínek pro přípravu žáků a studentů na vyučování, vytvoření 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.
Jako základní nástroj pro vymezení cílů využijeme Delorsův koncept čtyř pilířů vzdělávání
pro 21. století:
1) Učit se poznávat – to znamená osvojovat si nástroje pochopení světa a rozvinout
dovednosti potřebné k učení se;
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2) Učit se jednat – to znamená naučit se tvořivě zasahovat do svého životního
(tzn. přírodního i společenského) prostředí;
3) Učit se být – to znamená porozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření v souladu
s obecně přijímanými morálními hodnotami;
4) 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.

2.

Rozdělení výchovných skupin

Výchovná skupina I.Fafílkové:
Výchovná skupina P.Dvořákové
Výchovná skupina R.Pešinové:
Výchovná skupina Z.Pečinkové:
Výchovná skupina D.Sedláčkové: od 24.2.2020 K.Donajová
Výchovná skupina M.Skalníkové:
Výchovná skupina G. Zavřelové:

3.

Žákovská samospráva

Domovní rada
Spolupracuje: vedoucí vychovatelka A.Vojtíšková
vých.skupina FA S2.C
vých.skupina ZA S1.A
S3.C
vých.skupina SK S2.A
vých.skupina DV S2.D
S3.A
vych.skupina SE S2.B
S3.B
vých.skupina PE S1.B
vých.skupina PŠ S1.C
S3.D

Kubínová Barbora
Paulusová Štěpánka
Tichá Leona
Šťovíčková Martina
Jedličková Valentýna Zoe
Prostředníková Alice
Hynková Leona
Rajnohová Michaela
Čtvrtečková Eliška
Kuncová Veronika
Štěrbová Bára

Kulturní komise
Spolupracuje R. Pešinová:
vých.skupina FA
vých.skupina ZA
vých.skupina SK
vých.skupina DV
vých.skupina SE
vých.skupina PE

S2.C
S3.C
S1.A
S2.A
S2.D
S3.A
S2.B
S3.B
S1.B

Horníková Nikola
Brožová Barbora
Hromádková Štěpánka
Středová Vendula
Erlebachová Nikola
Kujalová Adéla
Hejkrlíková Mirka
Prokopová Kristýna
Jarkovská Andrea
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30 žáků
33 žáků
29 žáků
33 žáků
33 žáků
32 žáků
32 žáků

vých.skupina PŠ

S1.C Prudilová Ema
S3.D Křepelová Adéla

Sportovní komise
Spolupracuje Z. Pečinková:
vých.skupina FA S2.C
vých.skupina ZA S1.A
S3.C
vých.skupina SK S2.A
vých.skupina DV S2.D
S3.A
vých.skupina SE S2.B
S3.B
vých.skupina PE S1.B
vých.skupina PŠ S1.C
S3.D

Burešová Kristýna
Chytilová Alexandra
Lenfeldová Lucie
Jirouchová Tereza
Lexmaulová Eliška
Petrlíková Kateřina
Piskačová Natálie
Derková Martina
Medvedyková Natálie
Štolfová Aneta
Sychra Matouš

Zdravotní komise
Spolupracuje: I. Fafílková:
vých.skupina
vých.skupina
vých.skupina
vých.skupina

FA S2.C
ZA S1.A
SK S2.A
DV S2.D
S3.A
vých.skupina SE S2.B
S3.B
vých.skupina PE S1.B
vých.skupina PŠ S1.C
S3.D

4.

Navrátilová Kamila
Herynková Kateřina
Štěpánková Jana
Jašková Markéta
Pěničková Eliška
Wondráková Evelína
Jadrná Helena
Šlesingerová Michaela
Roche Lola Mary
Veseláková Eliška

Zájmová činnost

Nabídková
1.9.
5.9.
5.9.
10.9.
10.9.
10.9.
12.9.
16.9.
17.9.
18.9.

úvodní schůzka I. roč.
kondiční posilování
glycerinové bubliny
kondiční posilování + zumba
jóga
kondiční běh
posilovací cvičení
kondiční posilování
jóga
kondiční posilování s hudbou

Pš
Pš
Dv
Dv
Pš
Pe
Pe
Pš
Pš
Dv
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19.9.
23.9.
24.9.
25.9.
25.9.
26.9.
26.9.
29.9.
30.9.
30.9.
3.10.
7.10.
8.10.
8.10.
9.10.
10.10.
10.10.
15.10.
15.10.
16.10.
21.10.
22.10.
24.10.
24.10.
24.10.
31.10.
4.11.
5.11.
7.11.
11.11.
11.11.
11.11.
13.11.
13.11.
14.11.
18.11.
19.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
26.11.
27.11.
3.12.
4.12.
4.12.
5.12.
5.12.
10.12.

tabata
step aerobik
utkání v ringu
kruhový trénink
spinning
kino- Román pro pokročilé
dance aerobic
kruhový trénink
literární večer
aerobic + kondiční posilování
hudební večer
zájezd na divadelní představení „Titanic“
jóga
kondiční posilování s hudbou
spinning
dance aerobik
běh
turnaj v piškvorkách
aerobic + posilování
literární večer
aerobic + kondiční posilování
kruhový trénink
cvičení ve dvojicích
kondiční plavání + hry
jóga pro zdravá záda
turnaj v piškvorkách
kruhový trénink
kruhový trénink
výroba náramků
posilovací cvičení s náčiním
kruhový trénink
literární večer
výtvarné odpoledne
celodomovní hra „Co na to intr?“
celodomovní hra „Co na to intr?“
plavání, hry ve vodě
turnaj ve stolním tenisu
výroba ozdob
jumping
aerobic+kond. posilování Dv
koncert WXP a WAF
zapojení se do charitativní akce – pomoc onkoláčkům
aerobic+kondiční posilování
výroba ozdob na stromeček
čertovské cvičení
jumping
hudební večer
Mikulášská besídka
posilovací cvičení
aerobic + kondiční posilování
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Dv
Pe
Pe
Za
Pš
Za
Dv
Pe
Pš
Dv
Pš
Pš,Za
Pš
Dv
Pš
Pe
Za
Dv
Dv
Pš
Dv
Za
Za
Pš
Pe
Dv
Pe
Pš
Za
Pe
Dv
Pš
Sk, Dv
Pš
Pš
Pš
Pe
Za
Za
Se
Se
Dv
Za
Pe,Dv,Za
Za
Pš
Pš, Vj
Pe
Dv

11.12. kreativní odpoledne
11.12. Florida – beseda+prezentace
16.12. deskové hry
16.12. koncert-Gentleman Singers
6.1.
posilovací cvičení
14.1.
bodyform
16.1.
beseda „Šikana a mezilidské vztahy“
16.1.
Aerobic + Port de bras
22.1.
Aerobic + kondiční posil.
23.1
návštěva hokej. utkání
27.1.
Kruhový trénink
28.1.
Aerobic+posil. s gumou
29.1.
posilovací cvičení
29.1.
zájezd na divadelní představení „Lakomec“
3.2.
celodomovní akce – turnaj v bowlingu
4.2.
kondiční posilování
17.2.
Aerobic+kondiční posilování
18.2.;24.2.; 25.2. příprava celodomovní akce „Večer plný překvapení“
19.2.
jóga
19.2.
Aerobic + kondiční posilování
25.2.
návštěva hokejového utkání
25.2.
Tabata
27.2.
Posilovací cvičení
2.3.
kruhový trénink
3.3.
příprava celodomovní akce „Večer plný překvapení“
5.3.
generální zkouška celodomovní akce „Večer plný překvapení“
9.3.
bodyform

5.

Fa
Pš
Za
Dv
Pe
Pe
Dv
Dv
Dv
Pš
Za
Dv
Pe
Pš
Pe, Dv,Pš
Dv
Dv
Pš
Pš
Dv
Pš
Dv
Pe
Pe
Pš
Pe

Týden empatie

Termín 23.3. – 27.3.2020 (neuskutečněno)
Téma – Nebuď jeden z davu
Program:
1. Přednáška – Mezilidské vztahy – Šikana: Hartl, Špinka
2. Fitbox – Veselka: Krav Maga
3. Kino: filmová projekce – V síti
4. Kosmetička, Kadeřnice – beseda: péče o vizáž
5. Workshop – pod vedením M. Skalníkové

6.

Pravidelná

Dramatický kroužek
Vychovatelka: Sedláčková Dagmar – kroužek probíhal pravidelně – jednou týdně, příprava kulis,
nácvik pohádky – 1. pololetí

Výtvarná dílna
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Vychovatelka: Z. Pečinková: přihlášeno 10 žáků, 1x za 14 dní – výroba rámečku na fotky;
podzimní dekorace z přírodnin; výroba svícnů na charitativní jarmark; malování na sklo;
vybarvování mandal; výroba glycerinového mýdla

Čajo – kavárnička
Vychovatelka: I. Fafílková: 1x za týden – 14 dní – dle potřeb žáků – relaxace, malování mandal
za pomocí relaxační hudby, četba knih

Didaktické pomůcky
Vychovatelka: A. Vojtíšková, 1x za 14 dní až 3 týdny – výroba pomůcek a jejich využití při
pedagogických praxích ve školských zařízeních

Cvičení na míčích
Vychovatelka: M. Skalníková; přihlášeno 11 žáků,1x za 14 dní – cvičení na procvičení
problémových partií, prevence proti bolesti zad

Anglická konverzace
Vychovatelka: P. Dvořáková; přihlášeno 23 žáků, rozdělení je do 4 skupin, 1x za měsíc
konverzační témata s každou skupinou

Taneční kroužek
Vychovatelka: G. Zavřelová, přihlášeno 20 žáků, 1x za 14 dní nácvik tanečních sestav,
jednotlivých kroků a prvků
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Pedagogická praxe
Praxe vedená I. Fafílkovou: taneční variace; brownies; příprava palačinek; plavání; bowling;
Partička; kruhový trénink; cvičení ve dvojicích; příprava ovesné kaše; raw kuliček; vánoční
ozdoby z přírodnin a papíru

Praxe vedená Z. Pečinkovou: příprava čokoládových muffinů; posilovací cvičení – kruhový
trénink; výroba didaktické pomůcky; společenské hry; příprava občerstvení – pizza šneky
a jednohubky; narozeninová oslava a zábavné soutěže; jóga pro děti a pozdrav Slunci;
videoprojekce filmu podle literárního díla Zlodějka knih; příprava pečeného čaje; posilovací
cvičení – kruhový trénink; společenská hra se slovy; pracovně technická činnost -výroba
vánočního přání; jóga pro děti a Pozdrav slunci; příprava občerstvení – tyčky z listového těsta;
výroba svícnů zdobenými kokosem; příprava nepečeného cukroví – kokosové kuličky; zábavná
hra – pohádkový kvíz, hra Hádej kdo, ,hudební kvíz; společenská hra Vánoce v kostce; nácvik
taneční choreografie Hip hop; příprava pizza slaných a sladkých šneků; aerobik – nácvik krátké
sestavy; zábavná hra – Královský kočár; příprava lívanců a vaflí; malování s hudbou; hudební
kvíz; výroba srdíček z kávy; jóga pro děti a Pozdrav slunci; videoprojekce filmu s drogovou
tématikou – My děti ze stanice ZOO;
Praxe vedená R. Pešinovou:
ind. rozhovory se žáky; péče o nemocné žáky; příprava palačinek; literární večer; hudební večer;
příprava pokojů pro hosty; spol. hra Tipni si; příprava kokosových tyčinek; drátkování;
organizace div. představení + výběr poplatků; spinning; kondiční posilování; jóga; příprava
muffinů; výroba vánočních koulí; anglicky po Litomyšli – vycházka; kondiční posilování –
kruhový trénink; sebepoznávací hry; jóga; příprava smoothie; hry – Černé historky a Městečko
Palermo; výtvarná čin. – enkaustika; seriálový kvíz; návštěva výstavy k výročí narození
B. Němcové; příprava nepečeného dortu; kvíz o B. Němcové;
Praxe vedená D. Sedláčkovou: vaření – ovoce v čokoládě; pracovně-technická činnost –
náramky; pracovně-technická činnost – výroba krabiček; výtvarná činnost – malování mandal;
společenská hra – Carcassone; dramatické hry; Aktivity; promítnutí filmu; hudebně-pohybové
hry; hra Stref se; výroba dekorativních svíček; relaxace s hudbou a mluveným slovem; pracovnětechnické činnost – didaktická pomůcka; kruhový trénink; relaxace – jóga pro děti; záložky –
origami; společenské hry; pantomima;

Praxe vedená M. Skalníkovou: cvičení na míčích; výroba ovocného smoothie; výtvarná
činnost – výroba podzimních stromů; vědomostní hra Česko; výroba slaného štrůdlu; výroba
podzimních soviček z listů; kruhový trénink; vaření – lívance z ovesných vloček a banánů; hra
Dixit;
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Praxe vedená G. Zavřelovou: 20 činností – beseda v litomyšlské knihovně, téma: 30 let
od sametové revoluce, dotazník, vyhodnocení; výroba marcipánu; výroba scrubu na tělo a rty;
cvičení: kruhový trénink; pohádkový kvíz; výroba krokodýla z korálků; cvičení ve dvojicích;
vaření – bezlepková pizza; desková hra: Monopoly; společenská hra Asociace; hra Hádej
přísloví; vaření zábavné svačení; hra Město, jméno; hra Uhádni písničku; hra Dixit; výroba
záložek do knížek; cvičení – kruhový trénink; film Jileu Oliver Twist – kvíz; hra Aktivity; cvičení
jógy
Praxe vedená A. Vojtíškovou a P. Dvořákovou:
Hry na seznámení výchovné skupiny s praktikantkami, sebepoznávací hry.
Příprava jednohubek, cvičení tabaty, společenskovědní kvíz Harry Potter, výroba hudebního
nástroje jako didaktické pomůcky, výroba náušnic z korálků, stolní hra Tik Tak Bum, příprava
jablečných lívanců, čínské horoskopy, příprava pizza šneků, posilovací cviky ve dvojicích, turnaj
v piškvorkách, pečení muffinů, kruhový trénink, Výtvarné odpoledne – různé výtvarné techniky.

Činnosti v rámci výchovných skupin:
Výchovná skupina I. Fafílkové:
Září: skupinová schůzka – VŘDM, pravidla bezpečnosti PO a BOZP; stanovení celoročních
cílů; skupinová setkání – výroba slaných šneků, pizzy, slaného štrůdlu, hra Individuality; PNV;
individuální pohovory
Říjen: skupinové schůzky; účast na výstupech pedagogické praxe; podzimní variace – věnec
přání; konzultační hodinka; osobní dotazník; PNV; individuální pohovory
Listopad: skupinové schůzky informativní; péče o okolí DM; skupinová setkání – párky
v listovém těstě, společenské hry, pletení náramků přátelství; individuální pohovory se žáky;
PNV; konzultační hodinka; návštěva koncertu KOSu, WXP; výrobky na charitativní akci
Prosinec: skupinové schůzky; účast na výstupech pedagogické praxe; vánoční večeře;
zhlédnutí pohádky „Anděl Páně“; skupinové setkání – společenské hry, relaxace; PNV;
individuální pohovory
Leden: skupinové schůzky – informace z domovní rady; individuální pohovory; skupinové
setkání – pouštění lampionu štěstí; společná relaxace; půjčování knih, PNV
Únor: skupinové schůzky; kontrola týdenního úklidu; skupinové setkání – Učíme se česká
přísloví hravou formou; pečujeme o květiny; účast na výstupech pedagogické praxe
Březen: skupinové schůzky – motivace na Týden empatie „Nebuď jeden z davu“; skupinové
setkání – příprava sýrových krekrů; individuální pohovory; pravidelná PNV
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Výchovná skupina R. Pešinové:
Září: adaptační pobyt; rozdělení do pokojů, ubytování v DM; seznámení s VŘ DM, pravidly
bezpečnosti a PO, Řádem posilovny a Provozní řádem školní jídelny; skup. schůzka – volby
samosprávy; vytyčení osobních cílů pro letošní školní rok; předání klíčů od skříní a nástavců;
skup. schůzka – nabídka dobrovolnické činnosti; individuální práce se žáky; spol. PNV –
matematika

Říjen: skup. schůzky; příprava občerstvení na nar. oslavu; oslava narozenin; ind. práce se žáky
skupiny (řešení os. problémů, pomoc při PNV); podzimní brigáda; skup. setkání; péče
o svěřené prostory v DM; plavání; jóga; spinning;

Listopad: podzimní brigáda; skup. schůzky; skup. setkání; film. projekce + beseda „Mezi
stěnami“; ind. PNV+ vzájemná pomoc ve skupině; účast na celodomovní hře „Co na to intr?“;
plavání + hry ve vodě; nácvik zákl. gymn. prvků; výroba svíček pro charitativní akci; nácvik
písně; hudební vystoupení na třídních schůzkách; společné hodnocení čtvrtletí;

Prosinec: Mikulášská nadílka; příprava na oslavy Vánoc v DM; turnaj ve fotbálku; péče
o okolí DM, pokoje květiny; účast na besedě a videoprojekci o Floridě; účast na hudebním
večeru; skup. schůzky; skup. setkání – bowling, vánoční posezení, rozdání dárečků;

Leden: skupinové schůzky; individuální i společná příprava na vyučování; deskové hry; péče
o okolí DM; účast na besedě o šikaně a mezilidských vztazích; přiřazovačky – právní povědomí;
účast na celodomovním turnaji v bowlingu;

Únor: skupinové setkání – narozeninová oslava; individuální a skupinová příprava
na vyučování; skupinové schůzky; celoskupinová akce – bowlingový turnaj; příprava ubytování
pro účastníky maturitního plesu; jóga; kondiční posilování;

Březen: skupinové schůzky; individuální i skupinová příprava na vyučování; kondiční
posilování; nácvik taneční choreografie; posilování tancem; příprava narozeninového karnevalu

Výchovná skupina Z. Pečinkové:
Září: skupinová schůzka – seznámení s VŘDM, pravidly bezpečnosti Po a BOZP; orientační
procházka po Litomyšli; skupinová setkání – hra Síť zážitků, posezení u ohně s kytarou
a opékání buřtů; kondiční běh; utkání v ringu; tenisová škola; drobné sportovní aktivity

Říjen: skupinová schůzka – zhodnocení úklidu za měsíc září; společné plánování činností
na měsíc listopad; zapojení do výstupů pedagogické praxe; bowling; doplnění známek; PNV –
individuálně; skupinová setkání – Dopis sobě;

Listopad: skupinová schůzka –seznámení s únikovými východy, seznámení s činnostmi
na další měsíc, zhodnocení 1. čtvrtletí; doplnění klasifikace; skupinová setkání – Activity,
příprava pizzy a čokoládové brownies – 3.r.; jemné jóga + relaxace, nácvik písně Půlnoční
s doprovodem klavíru a kytary; bowling; PNV –individuální práce se žáky
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Prosinec: skupinová setkání – nácvik písně Půlnoční s doprovodem kytary a klavíru příprava
vánočního punče; slavnostní předvánoční večeře a posezení s třídní profesorkou se zpěvem koled
a krátkým hudebním vystoupením;

Leden: skupinová schůzka – akce na leden; intenzivní PNV; společné vaření – pizza šneci
z listového těsta; doplnění známek – pohovory o prospěchu; příprava občerstvení – čokoládové
brownies, slané tyčky, jednohubky; narozeninová oslava s programem – společenské a zábavné
hry

Únor: skupinová schůzka – zhodnocení I. pololetí, udělení VR na 2. pololetí, motivace
na zájmovou činnost, účast na výstupech pedagogické praxe, nácvik country tance a letkiss, jóga
pro zdravá záda, doplnění klasifikace

Březen: skupinová schůzka – seznámení s programem Týdne empatie, nácvik taneční
choreografie, příprava jednoduchého receptu

Výchovná skupina M. Skalníkové:
Září: skupinová schůzka – seznámení s VŘDM; volba žákovské samosprávy; skupinové
setkání – hra Listy na zádech; sportovní aktivity; individuální práce se žáky; PNV; cvičení
na míčích; skupinové setkání – hra Blázniví kreslíři, Buď fotograf, zhotov originální fotovyhodnocení o ceny.

Říjen: skupinové schůzky; individuální práce se žáky; činnosti žáků blokové praxe; cvičení
na míčích; skupinové sezení – abstraktní neobvyklá kresba tužkou; výtvarná technika Zentagle;
aktivní PNV.

Listopad: skupinové sezení – tajemné jevy: Mystéria romantického zámku v Litomyšli;
individuální práce se žáky; spolupráce se stud. referentem; vědomostní kvíz – Jak znáte české
a moravské hrady a zámky?; četba – čtení úryvků z knihy Šťastný princ a jiné pohádky; náhodný
test první pomoci; cvičení na míčích; aktivní PNV; vaření – palačinky s tvarohem a čokoládou;
skupinové sezení – hra Černý Amos; výtvarné odpoledne; účast na koncertu WxP; výroba
dárkových taštiček.

Prosinec: skupinové schůzky; účast na čertovském cvičení; cvičení na míčích; individuální
práce se žáky; skupinové setkání – výroba vánočního nealkohol.punče; vánoční posezení
se skupinami s dárečky a programem; účast na vánoční večeři na DM.

Leden: účast na činnostech blokové praxe; individuální práce se žáky; aktivní PNV; skupinové
schůzky; zábavná hra „Dobíjení baterek“; příprava toustů se šunkou a sýrem; cvičení na míčích.

Únor: individuální práce se žáky, pohovory; zábavné slovní hry; aktivní PNV; příprava na ples;
účast na činnostech blokové praxe.

Březen: skupinová schůzka; skupinové setkání; cvičení na míčích; péče o svěřené prostory;
účast na činnostech blokové praxe, PNV

58

Výchovná skupina G. Zavřelové:
Září: skupinová schůzka – seznámení s VŘDM, bezpečnostními a protipožárními předpisy;
seznámení s provozním řádem studentských sítí; volba žákovské samosprávy; příprava ovesných
palačinek, pečení cookies; individuální práce se žáky – péče o pokoj; skupinová schůzka –
organizační záležitosti; spolupráce se studijním referentem; prohlídka Litomyšle, procházka
po okolí DM; minigolf v areálu za Sokolovnou; fotbalgolf na Černé hoře; desková hra-Aktivity
junior; kino-Román pro pokročilé

Říjen: skupinová schůzka – informace z domovní rady a k chodu na DM; Divadelní
představení v Pardubicích-Titanic; PNV-angličtina; desková hra Scrablle; společenská hračelíčka; běh do schodů; bowling na hale; revize elektrospotřebičů; brigáda-podzimní práce
na pozemku DM; péče o pokoj – týdenní úklid; Beseda v litomyšlské knihovně-30.let
od sametové revoluce; netradiční tousty; výroba marcipánu; výroba scrubu na tělo a rty; cvičení
- kruhový trénink; cvičení ve dvojicích; pohádkový kvíz; výroba krokodýla z korálků

Listopad: skupinová schůzka – informace k aktuálnímu dění v DM, motivace k činnostem;
revize elektrospotřebičů – 2.kolo; mrkvové chipsy a jogurtový dip; hra-Město, jméno, …; kresba
na téma vzhlížení; výroba ozdob na charitativní akci; výroba ozdob na stromeček; cvičení –
jumping; účast na koncertu na DM skupin WXP, WAF; PNV – individuální, matematika;
brigáda – podzimní práce na pozemku DM; aktivní účast na Dni otevřených dveří; péče o pokoj
a osobní věci; desková hra-Aktivity

Prosinec: účast na koncertu sboru Kos; skupinová schůzka – informace k oslavám Vánoc
v DM; pečení vánočního cukroví – Ořechovky, vánoční perníčky; deskové hry Pohádky v kostce,
Tik, tak, bum; čertovské cvičení – zumba, aerobic, fitbox; jumping; PNV-intenzivní, Zeměpis;
péče o pokoj a osobní věci; účast na oslavách Vánoc v DM – slavnostní večeře, besídky,
posezení s třídní učitelkou, vánoční pohádka Anděl páně 2, taneční vystoupení, vánoční
diskotéka

Leden: skupinová schůzka – informace k aktuálnímu dění v DM, plesy, motivace k činnostem
– praxe; vaření – langoše, muffiny; hra-pexeso filmové hlášky; posezení na zimním stadionu –
palačinky; cvičení – kruhový trénink, posílení celého těla, jóga; hra Play; PNV – individuální
angličtina; činnosti s praxí – účast na nabídkové činnosti praxe

Únor: připomenutí svátku svatého Valentýna; pečení vaflí s marmeládou a burákovým máslem;
individuální činnosti se žáky, PNV, motivace k činnostem, pohovory, známky

Březen: skupinová schůzka – informace k aktuálnímu dění v DM, seznámení s praxí; vaření –
tousty trochu jinak, s tuňákem, rajčatové s mozzarelou; informace k mimořádnému odjezdu
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Výchovná skupina D. Sedláčkové, od 24.2.2020 pod vedením K. Donajové
Září: zahájení nového školního roku; seznámení s VŘ DM, bezpečnostními a protipožárními
předpisy; skupinové schůzky; volba skupinového výboru; nabídka zájmových kroužků; zpěv
s hudebními nástroji; zahájení dramatického kroužku; soutěž o nejlepší účes

Říjen: skupinové schůzky; dramatický kroužek; vaření; stolní hry; společné zpívání; účast
na výstupech blokové praxe

Listopad: skupinové schůzky; brigáda v areálu DM – hrabání listí; dramatický kroužek; vaření
pro zájemce; stolní hry; činnosti dle zájmů žáků ve skupinkách; účast a zapojení
se do celodomovní akce – Co na to intr; účast na koncertu WXP a WAF; zapojení
se do charitativní sbírky – pomoc onkoláčkům

Prosinec: individuální pohovory se žáky, informační a skupinové schůzky, cvičení na míčích,
kontrola úklidu na pokojích – péče o svěřené pokoje, přípravy na vánoční večeři, individuální
PNV, schůzka kontrolní komise, turnaj ve fotbálku, společná slavnostní vánoční večeře –
soutěže, zpěv koled, hry, taneční vystoupení, příprava pokojů pro vánoční šachový turnaj

Leden: skupinové schůzky, kontrola inventárních seznamů na pokojích, individuální činnost
se žáky, intenzivní PNV matematika, individuální pohovory na pokojích, komunikace se žáky,
pečení bramboráků, skupinová PNV, péče o svěřené pokoje, plnění požadavků žáků, relaxace
mezi PNV, pracovní technická činnost – didaktická pomůcka, kruhový trénink, relaxace – jóga
pro děti – lenochodi,

Únor: tvorba origami záložek, motivace na zájmové činnosti – vaření, pracovně technické
činnosti, společensko-vědní horoskopy, společenský kvíz, … zájmová činnost horoskopy,
zájmová činnost příprava jablečných lívanců, vybarvování mandal za pomocí relaxace, hudby,
naučné skupinové setkání – studium přísloví dle obrázků, společenský kvíz – filmy a seriály,
zpěv pro radost, skupinová schůzka – seznámení se s novou vychovatelkou, individuální
pohovory a PNV, skupinová činnost – pečení štrůdlu

Březen: zájmová činnost – stolní hry (Dobble), schůzka dramatického kroužku Prasátka –
zamyšlení nad obsahem kroužku a námětu her, skupinová PNV – společné zopakování látky,
pedagogický kvíz, doplnění klasifikace

Výchovná skupina P. Dvořákové:
Září: zahájení nového školního roku, skupinová schůzka – seznámení s VŘDM,
bezpečnostními a protipožárními předpisy; seznámení s provozním řádem studentských sítí;
volba žákovské samosprávy. Skupinová setkání s programem – příprava bramboráků, opékání
špekáčků, příprava sladkých vaflí. Individuální práce se žáky – péče o pokoj; skupinové schůzky
– organizační.
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Říjen: skupinové schůzky informativní; skupinová setkání s programem – příprava palačinek,
příprava občerstvení na nar. oslavu; oslava narozenin; individuální práce s žáky skupiny, pomoc
při PNV, podzimní brigáda; péče o svěřené prostory v DM; 2 x plavání

Listopad: skupinová schůzka informativní – aktuální dění v DM, motivace k nabídkovým
činnostem; revize elektrospotřebičů – 2.kolo; výroba ozdob na vánoční tabuli, výroba vánočních
hvězd z papíru; účast na koncertu pořádaném v DM – skupiny WXP, WAF; individuální
konzultace s žáky – rozbor čtvrtletních studijních výsledků, brigáda – podzimní práce
na pozemku DM; péče o pokoj a osobní věci; desková hra-Aktivity, řetězová pantomima; účast
na výstupech pedagogické praxe.

Prosinec: skupinová schůzka informativní; účast na Čertovském cvičení; individuální práce
se žáky; skupinová setkání – výroba nepečeného cukroví, příprava vánočních jednohubek,
výroba lucerniček; vánoční posezení se skupinami s dárečky a programem; účast na slavnostní
vánoční večeři na DM, účast na koncertě ve Smetanově domě – Gentlemen Singers.

Leden: skupinové schůzky; individuální i skupinová příprava na vyučování; kondiční
posilování; příprava narozeninového dne; individuální pohovory s žáky, účast výchovné skupiny
na besedě- „Debata o šikaně a mezilidských vztazích“

Únor: skupinová schůzka – zhodnocení úklidu za minulé měsíce; společné plánování činností
na měsíc březen; zapojení do výstupů pedagogické praxe; doplnění známek; PNV – individuálně,
účast na turnaji v bowlingu

Březen: skupinová schůzka – informace k aktuálnímu dění v DM, doplnění klasifikace,
zájmová činnost – stolní hra – třídní turnaj v Dobble; informace k mimořádnému odjezdu z DM

7.

Přehled o prospěchu žáků DM:
Výchovná skupina I. Fafílkové
Výchovná skupina Z. Pečinkové
Výchovná skupina R. Pešinové
Výchovná skupina D. Sedláčkové
Výchovná skupina M. Skalníkové
Výchovná skupina P. Dvořákové
Výchovná skupina G. Zavřelové

8.

I. pololetí
1,62
1,5
1,76
1,67

:
:
:
:
:
:
:

1,64
1,54

II. pololetí
1,56
1,39
1,77
1,54
1,35
1,53
1,59

Vzdělávání:

I. Fafílková: Diana Cooper – Vesmírné zákony; Jan Hnízdil – Zaříkávač nemocí; Robert Čapek
– Moderní didaktika; Jan Hnízdil – Příběhy obyčejného uzdravení; četba zákonů
a vyhlášek
Z. Pečinková: Světlana Čiberová: přednáška – Profesní image a symbolika vzhledu;
Lenka Medřická seminář jógy – Čínská medicína – ledviny a lymfatický systém;
návštěva DM SŠ cestovního ruchu a obchodní akademie v Chocni – výměna zkušeností
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A. Vojtíšková: účast na celostátní konferenci vychovatelů domova mládeže v Hradci Králové;
četba sbírky zákonů; návštěva DM SŠ cestovního ruchu a obchodní akademie v Chocni; četba
literatury; shlédnutí krátkometrážních filmů
P. Dvořáková: knika Respektovat a být respektován, výstava obrazů Šárky Hrouzkové
(muzeum Polička), seminář cvičení Port de bras- Česká Třebová, Četba knihy německy psané:
HÜHNERSUPPE FÜR DIE SEELE - Jack Canfield, Mark Victor Hansen; Četba knihy: Ladislav
Špaček - Malá kniha etikety; průběžná příprava na aerobní sestavy a cviky tabaty – studium
správného provedení všech používaných cviků a prvků do aerobní sestavy. Návštěva výstavy
paní Zdeňky Olivové – Vibruji, tedy žiji
R. Pešinová: Pavel Vacek – Rozvoj morálního vědomí žáků; vzdělávací cyklus Nezkreslená
věda; příprava materiálů pro práci v DM; B.Hájka, B.Hofbauera a J.Pávkové „Pedagogické
ovlivňování volného času“ – trendy pedagogiky volného času
D. Sedláčková:
M. Skalníková: Divadelní představení Žítkovské Bohyně – Divadlo Na Provázku
Vernisáž výstavy Z. Olivové – Vibruji,tedy žiji
G. Zavřelová: příprava na taneční kroužek, vyhledávání vhodných sestav (zdroj internet);
příprava na cvičení – kruhový trénink, posilovací cviky, protahovací cvičení, jumping, jóga,
tabata, fitbox (účast na pohybových činností) čtení knih: R. Třeštíková – Osm, To prší moře,
Jako když foukněš do pěny; M. Rejfová – Kdo jinému jámu kopá

9.

Ubytovací činnost

Domov mládeže organizoval víkendová ubytování pěveckého sboru pedagogické školy KOS
ve dnech: 11.10. – 13.10.2019; 1.11. – 3.11.2019; 6.12. – 9.12.2019.

10. Poplatky za ubytování
2lůžkové pokoje: 1300,- Kč za měsíc
3lůžkové pokoje: 1100,- Kč za měsíc

11. Doplňková činnost
Domov mládeže během školního roku poskytoval ubytování a stravování jednotlivcům
i skupinám zájemců z řad sportovců, pěveckých sborů, církví a cestovních kanceláří.
Bude též v provozu v červenci i v srpnu.
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11. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
VOŠP a SPgŠ je od školního roku 2005/06 zapojena do projektu UNIV (uznávání
výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení) a v rámci celoživotního vzdělávání již
řadu let poskytuje širokou nabídku vzdělávacích 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
• Základy speciální pedagogiky pro pedagogické pracovníky pracující s dětmi
se speciálními potřebami
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 jí již podruhé ve školním roce 2019/20 nově
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. Pátá realizace kurzu se konala ve školním roce 2019/20 a ukončilo
ji závěrečnou zkouškou 23 účastníků.
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Celkem bylo na naší škole realizováno 19 vzdělávacích kurzů pro dospělé. Certifikát
z kurzu získalo 501 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. Vlasty Hřebcová, Mgr. Jany Švecové,
Mgr. Ivy Štěpánové, Mgr. Rostislava Sopouška, Mgr. Věry Tomanové a dalších.
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12. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S JINÝMI ORGANIZACEMI NEBO
PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁNÍ
Plnění úkolů ve vzdělání
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

spolupráce s KrÚ Pardubického kraje – OŠMS
spolupráce s Českou komisí UNESCO
spolupráce s AVOŠ – PRAHA
asociace SPgŠ
spolupráce s NÚV – Praha
spolupráce s CZESHA – Pardubický kraj
poradní sbor pedagogické praxe (spolupráce s MŠ a školskými zařízeními, kde naši žáci
a studenti vykonávají pedagogickou a odbornou praxi)
spolupráce s MÚ Litomyšl
spolupráce se Školskou radou VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Studentskou radou
spolupráce se Střední a vyšší pedagogickou školou v Barnim (SRN)
spolupráce se Bilinguale Volksschule Komenský ve Vídni
spolupráce s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže
spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti
spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Litomyšli a Ústí nad Orlicí
spolupráce s Jizerkou o.p.s. v Pardubicích
spolupráce se Speciální školou v Moravské Třebové, Kyjově, Litomyšli a Trutnově,
Hamzovou léčebnou Luže-Košumberk, OA Janské Lázně
spolupráce s obecně prospěšnými organizacemi: Jednotou českých matematiků
a fyziků, Nadačním fondem Českého rozhlasu (Bílá pastelka), Tyfloservisem
v Hradci Králové a Pardubicích a Nadačním fondem EMIL.

13. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI
Ve školním roce 2018-19 se kontrola ČŠI neuskutečnila.
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14. ZAMĚŘENÍ 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.
Průběh plnění dlouhodobého interdisciplinárního projektu v rámci ASPnet Pomáhejte
s námi (naplnění tematiky lidských práv)
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 Arcidiecézní charitou Olomouc. Žáci pod
vedením pedagogů následně vytvářejí zdařilé prezentace podporujících humanitární
a charitativní činnost. Dále tento projekt v sobě zahrnuje i charitativní akce jako např. Světluška,
Srdíčkový den apod. Studenti VOŠ, obor Speciální pedagogika, se také rozhodli přispět sociálně
vyloučeným dětem a uspořádali sbírku dárkových předmětů, sladkostí apod.
Další organizací, která nám napomáhá uvádět projekt do praxe, je společnost
PONTOPOLIS z Poličky. Díky ní se nám daří přivádět do hodin zajímavé hosty, kteří se žáky
a studenty hovoří na aktuální témata. 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 a Naděje, o.p.s. Česká Třebová uspořádali projekci a besedu věnovanou
stále aktuálnímu tématu – společenské, sociální vyloučení. Naše pozvání přijali pracovníci
Naděje, kteří mohli z vlastní zkušenosti nejlépe o problému s žáky hovořit. Novinkou v tomto
školním roce bylo zrealizování autorského čtení – Marek Šindelka, nositel Ceny Jiřího Ortena
a Magnesia litery za prózu, žákům představil svoji novou knihu Únava materiálu, v níž reaguje
na aktuální téma – migrační vlnu. Žáci tak měli možnost diskutovat s autorem o této tíživé situaci
v Evropě.
Vybrané třídy SŠ a VOŠ se aktivně účastnili projekce a následné besedy v rámci Festivalu
dokumentárních filmů Jeden svět na školách a také besedy a projekce k tématu Holocaust.
Vyučující do svých tematických plánů zařadili téma, které pro daný rok vyhlásila
organizace UNESCO – Osudové osmičky a Sport jako podpora vzdělávání, … Výsledkem bylo
vytvoření panelové výstavy, kde se žáci pokusili shrnout fakta z významných let naší i světové
historie. Formou posterů představili známé osobnosti sportu, které se během svého života museli
potýkat s totalitní mocí. Prezentace proběhly i v anglickém a německém jazyce. V termínu 29. 1.
– 4. 2. 2018 naše škola významnou měrou pomohla při organizaci Zimní olympiády dětí
a mládeže. Naši žáci a studenti se aktivně zapojovali do dění jako asistenti nebo jen jako fanoušci
sportovních klání.
Vybraní žáci SPgŠ se s vyučujícími účastnili přímého televizního vysílání pořadu FOKUS
Václava Moravce.
V říjnu 2017 proběhl v polském Krakově mezinárodní kontaktní seminář pro učitele
středních odborných škol z evropských zemí, kteří měli zájem zapojit svoji školu do programu
E-twinning a Erasmus+.
Účastníci se seznámili s nástroji E-twinningu, novými metodami práce, informačními
zdroji, využitím moderních komunikačních technologií (mobilní telefony, tablety, PC ve výuce),
internetovými zdroji atd. Pracovní dílny byly vedeny zkušenými lektory. Seminář byl také
věnován propagaci programu Erasmus+, VET a také vyhledávání partnerů pro konkrétní
projekty. Nám se to podařilo pro projekt United in Diversity–Sjednocení v rozmanitostech/
různorodosti.
Do projektu bylo zapojeno 9 škol z EU. Hlavním tématem bylo ukázat historické a kulturní
rozdíly jednotlivých zemí a regionů ve sjednocené Evropě. Na projektu pracovali žáci
S2.C s vyučující AJ. Natočili video, kontaktovali spolužáky z jiných zemí. Projekt nebyl bohužel
dokončen, protože hlavní partner nedodržel podmínky projektu. Přesto to byla dobrá zkušenost.
B.

Dlouhodobé projekty

Významným mezinárodním projektem je spolupráce s pedagogickou školou v Eberswalde
(dříve Barnim), která úspěšně probíhá již od roku 2003. Zástupci obou škol se sešli nejprve
v Eberswalde a následně v Litomyšli, aby projednali návrh činností a dalších možných oblastí
spolupráce (výměnné pobyty žáků apod.). Podrobné zprávy jsou zveřejněné na webových
stránkách školy.
Ve školním roce 2013/2014 došlo k přepracování programu Pečovatelka o děti ve věku 26 let pod názvem Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a ten byl naší školou
následně pilotován. Ve školním roce 2016/2017 úspěšně proběhl a je v nabídce i pro další školní
roky v rámci DVPP.
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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. Stálou součástí školy se již staly
zmiňované akce pod názvem Jeden svět na školách.
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. I v dalším roce
budeme usilovat o spolupráci, která byla navázána na Mezinárodní konferenci v Krakově
(projekt E-twinning a Erasmus+). Nově jsme navázali spolupráci s katedrou žurnalistiky
Masarykovy univerzity v Brně. V současné době pracujeme na nové podobě akreditace VOŠP.
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II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019
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Přehled akcí v kostce
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.
Kc
22. 11.

Beseda „Teatcher syndrom“ – VOŠP – Mgr. Kicukisová

27. 11.

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

28. 11.

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

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

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

18. 12.

Slavnostní večeře a vánoční besídka – DM – A. Vojtíšková, RNDr. Lišková, vychovatelky
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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
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Příloha č. 7 – Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím
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