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I. OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY  

O ČINNOSTI ŠKOLY 
 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 
 

Škola:  Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, 

   Litomyšl, Komenského nám. 22 

Adresa:  VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Komenského nám. 22, PSČ  570 01 

E-mail:  vospspgs@vospspgs.cz  

www stránky: www.vospspgs.cz 

 

Zřizovatel:  Pardubický kraj 

 

Právní forma: příspěvková organizace 

 

Škola sdružuje: 

 

 1. Střední pedagogická škola 

 2. Vyšší odborná škola pedagogická 

 3. Domov mládeže I, II 

 4. Školní jídelna 

 

Studijní obory: 

 75-31-M/01 Předškolní pedagogika a vychovatelství 

 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 

75-31-N/03  Předškolní a mimoškolní pedagogika 

zaměření:  

    a) předškolní pedagogika 

    b) speciální pedagogika 

    c) pedagogika volného času 

Pracovníci školy: 

        

Ředitel školy:   Mgr. Stanislav Leníček 

Zástupce ředitele: RNDr. Hana Lišková – SPgŠ 

    Mgr. Vlasta Hřebcová – VOŠP 

 

Počet vyučujících:  59 

Počet externích vyučujících: 2 

Vychovatelé:   8                       

Provozní zaměstnanci:  31 

 

Počet žáků školy podle zahajovacího výkazu školního roku 2021/2022 

 

Počet žáků střední školy 438  

Počet studentů vyšší odborné školy  - denní 356               

    - SPZ  198 

    CELKEM 992 
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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 byla ve školním roce 2021/2022 na Vyšší odborné škole pedagogické a Střední 

pedagogické škole, Litomyšl, Komenského nám. 22 ustanovena rada školy v níže uvedeném 

složení: 

 Rada VOŠP a SPgŠ: 

 Lenka Bulisová 

 Mgr. Angela Radiven 

 Mgr. Richard Müller 

 

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: 

S1.D Zdeněk Horňák 

S4.B Šárka Pavlová 

 W1.A Izabela Skokanová 

 V1.C Jiří Mařádek 

 

NADAČNÍ FOND VOŠP A SPGŠ LITOMYŠL 

 Správní rada a zástupci tříd Nadačního fondu VOŠP a SPgŠ dostali informační dopisy 

o situaci ve škole, byli seznámeni s hospodařením Nadačního fondu, s výroční zprávou školy 

i Nadačního fondu a zprávou revizní komise, která byla bez závad. Dostali kontakt 

na zástupkyně ředitele školy, na které se mohli v případě nejasností s distančním vzděláváním 

obrátit. 

  

 

 Správní rada Nadačního fondu VOŠP a SPgŠ: 

  Mgr. Olga Kusá, předseda správní rady, od 8. 4. 2022 Mgr. Lenka Kladivová 

 Mgr. Luboš Bäuchel 

 Jana Endyšová 

 Rozárie Slívová 

 Petra Krejsová 

 Bc. Ria Slušná 

 Revizor: Hanni Mühlsteinová 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 
VOŠP a SPgŠ v Litomyšli má ve vzdělávání pedagogů 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 byla už po páté schválena akreditace 

vzdělávacího programu, a to 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. 

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 vzdělávací program „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, zejména na veřejných 

a kulturních vystoupeních, umisťují se na předních místech v soutěžích středoškolské odborné 

činnosti nebo na jiných soutěžích a festivalech, a to v rámci kraje i celostátně.  Podílejí se též 

na akcích pořádaných školskými zařízeními ve městě a okolí. 



   

 

6 

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 2021/2022 se VOŠP a SPgŠ Litomyšl zapojila do mezinárodní 

spolupráce hned s několika subjekty: 

Dále pokračujeme ve spolupráci s Univerzitou Opole (Polsko), OSZ 2 Eberswalde 

(Německo) a asociací Les de Passeurs Fresques (Francie) v rámci projektu v programu 

Erasmus+ Strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (Projekt 2019-

1CZ01-KA-202-061107).  Projekt vede k rozšíření nabídky výtvarných aktivit škol 

a k vytvoření tří fresek v partnerských městech. Na jejich tvorbě se podíleli studenti všech tří 

škol. 

Další oblast mezinárodní spolupráce zahrnuje přípravu a realizaci odborných praxí 

v zahraničí ve spolupráci s partnerskými školami ADC College Dublin Irsko, 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 Německu, Rakousku a Irsku. 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.  

V rámci projektu Mobility pro učitele se 4 vyučující zúčastnily o prázdninách jazykově 

metodických kurzů ANJ (Malta, Anglie). 

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 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 (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. 

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, 
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výtvarné soutěže, divadelní představení, muzikály, zajišťujeme při 1. a 2. ZŠ v Litomyšli 

asistenci u dětí se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami. Po uprchlické krizi 

pomáhali naši studenti i skupinám ukrajinských dětí v Litomyšli, Moravské Třebové a Skutči. 

Dále realizovali sbírky hraček a školních potřeb, peníze z koncertu KOS byly poslány na účet 

pro Ukrajinu. 

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 devíti 

notebooky, které jsou připojeny trvale k internetu. Žáci a studenti je využívají k výuce 

i ke studijním účelům. Provoz je zajištěn od 7.00 do 16.00 hodin. Je zde umístěno 8 241 knih 

a 10 693 učebnic. Všichni vyučující mají k dispozici notebook, který využívají hlavně 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 5 958 ks knih.  

Knihovna domova mládeže obsahuje 1824 ks knih. Knihovny se pravidelně doplňují 

o nové tituly.    

Ve škole je využíváno 75 počítačů a 90 notebooků, z toho 81 k didaktickým účelům. 

Bylo vybudováno a zařízeno 18 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, 43, S1, S3, S10) 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 2 notebooky; 11 počítačů a 4 notebooky slouží provozu domova 

a školní jídelny. Učební pomůcky jsou uloženy ve sbírkách, jejichž celková hodnota je 9 351 

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 Studijní obor 
Délka 

studia 
Škola 

Č.j., pod kterým byl 

stud. obor schválen 

MŠMT ČR 

75-31-M/01 
Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
4 roky 

střední odborná 

škola 
   Č.j. 102 10/2010-21 

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

škola 
Č.j. 28514/2012-25 

  75-31-N/..* 
Předškolní a mimoškolní 

pedagogika  
3 roky 

vyšší odborná 

škola – denní 

studium 

Č.j. MSMT/1588/2018-2 

  75-31-N/..* 
Předškolní a mimoškolní 

pedagogika  
4 roky 

vyšší odborná 

škola – dálkové 

studium 

Č.j. MSMT/1588/2018-2 

*Vzdělávací program 75-31-N/03 

Poznámka: 1) Školní vzdělávací program pro Předškolní a mimoškolní pedagogiku byl 

aktualizován a je realizován od 1. 9. 2018 jako Předškolní pedagogika 

a  vychovatelství. 

  2) ŠVP pro Pedagogické lyceum byl aktualizován a je realizován od 1. 9. 2007. 

  3) Úspěšná pátá akreditace vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní 

pedagogika VOŠP je realizována od 1. 9. 2019.               

 

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBORŮ A STRUČNÉ 

VYHODNOCENÍ A NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ 

                                

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 byl litomyšlské pedagogické škole schválen statut vyšší odborné 

školy, 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, 

Olga Kusá a tým pedagogů), od září 2019 se tato nová akreditovaná forma vzdělávacího 

programu realizuje.          
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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 a učitel(ka) 

MŠ ve speciálních školách a zařízeních, jako pedagog volného času, jako vychovatel, učitel(ka) 

MŠ, jako 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 obory:  

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.). Absolvent 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, 

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. 

Vzdělávací cíle a kompetence, které jsou v ŠVP pro oba obory (Předškolní a mimoškolní 

pedagogika a Pedagogické lyceum) popsány jsou v rámci jednotlivých předmětů specifikovány 

a v rámci výuky vhodně aplikovány.  

Pro zkvalitnění vzdělávání žáků je žádoucí efektivněji zařazovat sebehodnocení, 

sebereflexi žáků, využívat formativní hodnocení a zaměřit se na práci se vzdělávacími cíli tak, 

aby vyučující průběžně v závěru vyučovací jednotky zařazovali reflexi žáků. Je třeba se také 

soustředit na efektivnější práci žáků s informacemi a různými zdroji informací 
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75–31–M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
 

Povinné učební předměty       

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

Jazykové vzdělávání       

Český jazyk a komunikace  CJK  2 1*)  2 1*)  2  21*)  8 3*)  

Anglický/ Německý jazyk   ANJ/ NEJ  3  4 2*)  3 1*)  4 1*)  14 4*)  

Společenskovědní vzdělávání       

Dějepis  DEJ  2  1  -  -  3  

Občanská nauka  OBN  2  1 1*)  1 1*)  -  4 2*)  

Přírodovědné vzdělávání       

Chemie  CHE  2 1*)  -  -  -  2 1*)  

Biologie  BIO  1   1   -  -  2   

Fyzika  FYZ  1   -  -  -  1   

Matematické vzdělávání       

Matematika  MAT  3  3   2  2  10   

Estetické vzdělávání       

Česká a světová literatura  LIT  1  21*)  1  2  6 1*)  

Vzdělávání pro zdraví       

Tělesná výchova  TEV  3 1*)  2  2  2  9 1*)  

Biologie, ekologie a hygiena  BEH  -  -  1   2 2*)  3 2*)  

Vzdělávání v IKT       

Informační a komunikační 

technologie  

IKT  -  2  2  -  4  

Ekonomické vzdělávání       

Ekonomie  EKN  -  2 1*)  -  -  2 1*)  

Zeměpis  ZEM  2 1*)  -  -  -  2 1*)  

Pedagogicko-psychologické vzdělávání       

Pedagogika  PED  1  2  2  2  7  

Psychologie  PSY  2  2  1  2  7  

Pedagogická praxe  PEP  -  -  4 1*)  4  8 1*)  

Didaktika pedagogických činností       

Hudební výchova s metodikou  HVM  2  2  2  2  8  

Hra na hudební nástroj  HHN  1  1  1  1 1*)  4 1*)  

Slovesné umění a tvořivá 

dramatika  

TDR  2  2  -  -  4  

Výtvarná výchova s metodikou  VVM  2  2  2  2  8  

Rozvoj pohybových dovedností 

dětí a mládeže  

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



   

 

12 

Metodika cizího jazyka  MCJ  -  -  1  -  1  

Metodika jazykové výchovy  MJV  -  1  -  -  1  

Metodika matematických 

představ  

MMP  -  -  1  -  1  

Metodika poznávacích činností  MPZ  -  1  -  -  1  

Rozvoj praktických dovedností  RPD  -  2  -  -  2  

Odborné profilové vzdělávání  

Volitelné předměty I.  

Hudební výchova volitelná  HVV 1)  -  -  2  2  4   

Tělesná výchova volitelná  TVV 2)  -  -  2  2  4   

Výtvarná výchova volitelná  VVV 3)  -  -  2  2  4   

Dramatická výchova volitelná  DVV 4)  -  -  2  2  4   

Volitelné předměty II.  

Pěvecké praktikum  PIP 1)  -  -  -  2  2   

Moderní formy tělesné výchovy  MFT 2)  -  -  -  2  2   

Výtvarné práce v materiálu  VPM 3)  -  -  -  2  2  

Praktikum loutkového divadla  PLD 4)  -  -  -  2  2  

Volitelné předměty maturitní III.  

Společenské vědy volitelné  SVV  -  -  2  2  4  

Matematika volitelná  MAV  -  -  2  2  4  

 

Celkový počet hodina 

pro 1 žáka 

 32 36 33 33 134 

Poznámky  

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

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

• Volitelné předměty I. a II. připravují žáky na profilovou část maturitní zkoušky, 

volitelné předměty maturitní III. plní obdobnou funkci pro státní část maturitní 

zkoušky.  

• Výuka volitelného předmětu se realizuje v případě nejméně 10 zájemců z řad žáků.  

• Každý žák se povinně vyučuje jeden cizí jazyk (nabídka: anglický/německý jazyk). 

• V rámci oblasti Didaktika pedagogických činností je rozpracován okruh Rozvoj 

poznávacích dovedností do čtyř samostatných předmětů: Metodika cizího jazyka, 

Metodika jazykové výchovy, Metodika matematických představ a Metodika 

poznávacích činností.    

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

Činnost  Počet týdnů v ročníku 

  1. ročník  2. ročník  3. ročník  4. ročník  

Vyučování dle rozpisu učiva  32  32  32  28  

Odborná praxe  

(Souvislá pedagogická praxe)  

2  2  3*)  3  

Sportovní kurzy s metodikou  1  1  1  0  

Maturitní zkouška  -  -  -  3  

Exkurze, soustředění, výlety  1  1  1  -  

Ředitelská volna  1  1  1  1  

Časová rezerva   

(např. jarní prázdniny)  

3  3  2  2  

Celkem  40  40  40  37  

  

Poznámka:  

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

hlavní prázdniny).   

2. Sportovní kurzy jsou zařazeny zpravidla takto:  

1. ročník – plavecký kurz  

2. ročník – lyžařský kurz  

3. ročník – sportovně turistický kurz  

  

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

Povinné učební předměty       

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

Jazykové vzdělávání       

Český jazyk a komunikace  CJK  2 1*)  2 1*)  2 1*)  3  9 3*)  

Anglický/ Německý jazyk I  ANJ, NEJ  3  3   2  3  11   

Anglický/ Německý/ Ruský 

jazyk II  
ANJ, NEJ, 

RUJ  

2  2  2  2  8  

Anglický/ Německý jazyk – 

konverzace  

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

Společenskovědní 

vzdělávání  

     

Dějepis  DEJ  2  1  2 1*)  1  6 1*)  

Občanská nauka  OBN  2 1*)  2 1*)  1  -  5 2*)  

Přírodovědné vzdělávání       

Chemie  CHE  2  1  -  -  3  

Fyzika  FYZ  2  2 1*)  -  -  4 1*)  

Biologie  BIO  2 1*)  1  1  -  4 1*)  

Matematické vzdělávání       

Matematika  MAT  3 1*)  3  3  3  12 1*)  

Estetické vzdělávání       

Literatura a kultura  LIK  1      1  2 1*)     2  6 1*)  

Hudební výchova  HUV  2  -  -  -  2  

Výtvarné umění a činnosti  VUC  2  -  -  -  2  

Dramatická výchova  DRV  -  2 1*)  -  -  2 1*)  

Vzdělávání pro zdraví       

Tělesná výchova  TEV  2  2  2  2  8  

Biologie a hygiena  BIH  -  -  -  2  2 2*)  

Vzdělávání v IKT       

Informační a komunikační 

technologie  

IKT  2  1  2  -  5  

Ekonomické vzdělávání       

Ekonomie  EKN  -  -  2  -  2  

Zeměpis  ZEM  2 1*)  2 2*)  -  -  4 3*)  

Pedagogicko-psychologické vzdělávání  

Pedagogika  PED  1  2 1*)  2  2  7 1*)  

Psychologie  PSY  0  2  2  2  6  

Odborné profilové vzdělávání   

Volitelné předměty I. (žák volí jednu specializaci)  

Hudební výchova – 

specializace   

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

Tělesná výchova a sport  TVS  -  

Výtvarná výchova – 

specializace   

VVS  -  

Volitelné předměty maturitní II. (žák volí jeden předmět z nabídky)   

Společenské vědy volitelné  SVV  -  -  2 2*)  2 2*)  4 4*)  

Matematika volitelná  MAV  -  -    

  

Celkový počet hodin pro 

1 žáka  

  32   33  33  30  128  

Poznámky  

• Volitelné předměty I. připravují žáky na profilovou část maturitní zkoušky, 

volitelné předměty maturitní II. plní obdobnou funkci pro státní část mat. zkoušky.   

• Výuka volitelného předmětu se realizuje v případě nejméně 10 zájemců z řad žáků.  

• Odborná praxe se realizuje ve třetím a čtvrtém ročníku a hodnocení žáka z této 

souvislé pedagogické praxe je součástí hodnocení z předmětu Pedagogika.  

• V kompetenci ředitele školy je s ohledem na organizační, ekonomické i personální 

podmínky dělit třídy pro výuku na skupiny, popř. nabídnout žákům nepovinné 

aktivity (např. sborový zpěv, nepovinnou matematiku, znakový jazyk aj.).  

• Ředitel školy má právo úpravy hodinové dotace (např. z organizačních důvodů) 

tak, aby celková hodinová dotace předmětu zůstala zachována. Disponibilní 

hodiny jsou vyznačeny hvězdičkou, např. 2*).  

 

ROZVRŽENÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 

 

Činnost  Počet týdnů v ročníku 

  1. ročník  2. ročník  3. ročník  4. ročník  

Vyučování dle rozpisu učiva  34  34  32  28  

Odborná praxe   

(souvislá pedagogická praxe)  

2  2  3*)  1  

Sportovní kurzy s metodikou  1  1  0  0  

Maturitní zkouška  -  -  -  3  

Exkurze, soustředění, výlety  1  1  1  1  

Ředitelská volna  1  1  1  1  

Časová rezerva   

(např. velikonoční prázdniny)  

3  3  3  2  

Celkem  40  40  40  37  

Poznámka:  

1. Ve třetím ročníku je jeden týden praxe*) realizován formou prázdninové praxe 

(jarní, popř. hlavní prázdniny).  

2. Sportovní kurzy jsou zařazeny zpravidla takto:  

1. ročník – sportovně turistický kurz  

2. ročník – plavecký kurz  
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Schéma struktury vzdělávacího programu 
Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Etopedie Dramatická 

výchova 

Dramatická 

výchova 

Logopedie 

Tyflopedie 

Hudební 

výchova 

Hudební 

výchova 

Tělesná 

výchova 

Tělesná 

výchova 

 
SPOLEČNÝ POVINNÝ 

ZÁKLAD 

Výtvarná 

výchova 

Zaměření 

SPECIÁLNÍ 

PEDAGOGIKA 

Zaměření 

PŘEDŠKOLNÍ 

PEDAGOGIKA 

Zaměření 

PEDAGOGIKA 

VOLNÉHO 

ČASU 

Výtvarná 

výchova 

Psychopedie 

Somatopedie 

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

                                            

 
 

Název modulu Kód h. k. f .h. h. k. f .h. h. k. f .h. h. k. f .h. h. k. f .h. h. k. f .h. h. k.

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

Pedagogika a psychologie * Z-PPS-123/04 3 4 ZK 3 2 Z 3 3 KZ 3 4 ZK 12 13

Sociální pedagogika Z-SCP-123/01    2 3 KZ 2 3

Sociálně psychologický výcvik Z-SPV-123/01    2 2 Z 2 2

Cizí jazyk * Z-CZJ-123/02 3 3 KZ 3 3 KZ 2 2 Z 3 4 ZK 3 3 KZ 3 4 ZK 17 19

Základy práva Z-ZPR-123/01   2 4 ZK 2 4

Základy školního managementu Z-ZŠM-123/01   2 2 Z 2 2

Informační a komunikační technologie Z-IKT-123/01 2 2 Z  2 2

Dramatická výchova Z-DRV-123/01 2 P 2 2 Z 2 P 2 2 Z 8 4

Hudební výchova Z-HUV-123/01 2 P 2 2 Z 2 P 2 2 Z 8 4

Tělesná výchova Z-TEV-123/01 2 P 2 2 Z 2 P 2 2 Z 8 4

Výtvarná výchova Z-VYV-123/01 2 P 2 2 Z 2 P 2 2 Z 8 4

Výchova dětského čtenáře Z-VDČ-123/01 3 3 KZ 3 3

Výchova k ochraně zdraví Z-VOZ-123/01 1 1 Z 1 1

Rétorika a hlasová výchova Z-RHV-123/01            2 2 Z 2 2

Seminář odborné  pedagogické praxe Z-SEP-123/01 2 2 Z 2 2

Seminář absolventských prací Z-SAP-123/01  1 P 1 2 Z 2 2

Sportovní kurzy Z-SPK-123/03 1 Z 1 Z 1 Z 3

Pedagogika volného času * P-PVČ-103/01 2  P 2 4 ZK 4 4

Andragogika a gerontopedagogika P-ADG-003/01 2 3 KZ 2 3

Didaktika dramatické výchovy P-DDV-003/01     2 3 KZ    2 3

Didaktika hudební výchovy P-DHV-003/01    2 3 KZ 2 3

Didaktika tělesné výchovy P-DTV-003/01  2 3 KZ  2 3

Didaktika výtvarné výchovy P-DVV-003/01 2 3 KZ    2 3

Didaktika pracovně technických činností P-DPR-123/01   2 3 KZ      2 3

Didaktika cizího jazyka P-DCJ-123/01  1 2 Z 1 2

Rozvoj matematické gramotnosti P-RMG-003/01  2 3 KZ    2 3

Didaktika poznávání přírody a spol. P-DPZ-003/01          2 3 KZ    2 3

Didaktika digitální gramotnosti P-DDG-003/01 2 3 KZ    2 3

Základy speciální pedagogiky P-SPG-003/01       2 2 Z 2 2 Z 2 3 KZ 6 7

Dramatická tvořivost O-DRT-003/01  2 P 2 4 ZK 4 4

Dramatické hry O-DRH-003/01 2 P 2 3 KZ     4 3

Hudební seminář O-HUS-003/01   2 4 ZK 2 4

Muzikofiletika O-MUF-003/01  2 3 KZ      2 3

Pěvecké a instrumentální praxe O-PIP-003/01   2 P 2 2 Z 4 2

Hra na hudební nástroj O-HHN-003/01       2 2 Z 2 3 KZ 4 5

Projektové vyučování tělových. aktivit O-PVY-003/01       2 4 ZK 2 4

Sportovní hry O-SPH-003/01    2 2 Z       2 2

Moderní formy gymnastiky O-MFG-003/01 2 P 2 2 Z   4 2

Sporty vyžad. zvl.klim.,prost.,mat.podmínkyO-SVP-003/01       2 1 Z 2 3 KZ   4 4

Výtvarný seminář O-VYS-003/01      2 4 ZK 2 4

Plošná tvorba O-PLT-003/01   2  P 2 3 KZ   4 3

Textilní tvorba O-TEX-003/01  2 1 Z       2 1

Prostorová tvorba O-PRT-003/01   2 2 Z    2 2

Souvislá odborná pedagogická praxe              O-SPX-123/01 Z 2 Z    2

Odborná pedagogická praxe 1                O-ODP-123/01     3 2 Z 3 1 Z 6 3

Odborná pedagogická praxe 2                O-ODP-123/02     4 2 Z 4 1 Z 8 3

Konzultace absolventské práce O-KAP-123/01  1 P 1 2 Z 2 2

Volitelné moduly   2 P 2 2 Z 1 P 1 2 Z 6 4

Celkový počet h. v týdnu a k. za období 32 22  32 38  33 27  32 33  26 26  25 34  180 180

*
V

o
li

te
ln

á 
v

ý
ch

.

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

1 2 3 4 5 6

plavecký lyžařský turistický

Celkově

2 týdny 2 týdny

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 Funkce Kvalifikace Aprobace 

Délka 

ped. 

     

praxe 

(roků) 

  1. Leníček Stanislav,Mgr. ředitel školy Učitelství II.cyklu TV 46 

  2. Lišková Hana, RNDr. zást.ředitele Učitelství všeob.vzděl.předmětů M, Ch 37 

  3. Hřebcová Vlasta, Mgr. zást.ředitele Učitelství II.cyklu HV, PED 26 

  4. Běťáková Alena, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ AJ, HV 14 

  5. Bobková Markéta,Mgr. učitel UP Olomouc BIO, CHE 14 

  6.     Brabenec Kicukisová R., Mgr. učitel UP Olomouc Spec.ETP,LOG, PSP 40 

  7. Dušková Kristýna, MgA. učitel DAMU Praha DV 14 

  8. Flídrová Monika, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ M, AJ 15 

  9. Fruniová Zuzana, PhDr. učitel Masarykova Univerzita Brno Filosofie, Etika, ON 31 

 10. Fryaufová Marie, Mgr.  učitel Učitelství I. cyklu AJ 39 

 11. Gloserová Miluše,Mgr. učitel Učitelství pro SŠ VV 15 

 12. Hřibová Romana, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ VV   6 

 13. Janů Drahomíra,Mgr učitel  Učitelství pro SŠ Děj.,zákl.spol.věd   7 

 14. Jašková Jarmila, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu, NIDV PED, PSY, Pedagog. 36 

 15. Junková Petra, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ Bi, TV 23 

 16. Kladivová Lenka, Mgr. učitel Učitelství všeob.vzděl.předmětů Čj, NJ 23 

 17. Kleiner Ondřej, Mgr. učitel Univerzita HK-Učitelství pro SŠ VT, Hv      10 

 18. Klofandová Jitka, Mgr. učitel Učitelství všeob.vzděl.předmětů RJ, VV, historie 32 

 19. Kolářová Ivana, Mgr. učitel Učitelství pro mlád.vyž.zvl.péči TFP, LOG, PSP,AJ 31 

 20. Kosek Josef, Mgr. učitel Učitelství pro školy II. cyklu M, Fy 44 

 21. Kraj Štěpán, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ TV, Zákl. spol.věd 19 

 22. Krátká Eva,Mgr. učitel MU Brno, Univ. HK ANJ, PED, NEJ 19 

 23. Krčmářová Daniela, Mgr. učitel UP Olomouc HV, VV 10  

 24. Kroulíková Dagmar, Mgr. učitel Vychovatelství – VŠ studium PEP 49 

 25. Křivková Valerie, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ AJ, Vv 19 

 26. Kubíková Nikola, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ Vv  4 

 27. Kučerová Šárka, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ AJ, HV 20 

 28. Kusá Olga, Mgr. učitel Učitelství II. cyklu TV, ČJ 50 

 29. Kusý Jiří, DiS. učitel VOŠP a SPgŠ TV   4 

 30. Kutal Daniel, DiS. učitel VOŠ – elektro VT 20 

 31. Lněničková Zuzana učitel Učitelství všeob.vzděl.předmětů M, BV 32 

 32. Macková Jana, PaedDr.  učitel Učitelství všeob.vzděl.předmětů  ČJ, ON, NJ 36 

 33. Motl Milan, PhDr.Ph.D. učitel Učitelství pro SŠ D, HV 19 

 34. Müller Richard, Mgr. učitel Učitelství všeob.vzděl.předmětů HV, PED VČ 29 

 35. Nováková Pavlína,Mgr. učitel Učitelství pro SŠ-MU Brno Spec.pedagog., HV 16 

 36. Pajurková Zlatuše, Mgr. učitel Učitelství II. cyklu PED, ČJ 44 

 37. Pečinka Miloslav,Mgr. učitel Učitelství všeob. vzděl předmětů TV, Bi 36 

 38. Poláková Jana, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu Bi, Zem. 20 

 39. Radiven Angela, Mgr. učitel ETF UK Praha,Pedagog.fak.UHK AJ,Pedagog.vědy 21 

 40. Saqua Pavel, Mgr. učitel Učitelství všeob. vzděl. předmětů TV, PED 29 

 41. Skočílková Jaromíra, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ M, Zem. 15 

 42. Sodomková Soňa, PhDr. učitel Učitelství všeob. vzděl. předmětů PSY, RJ 35 

 43. Sopoušek Rostislav, Mgr. učitel Učitelství pro mlád. vyž. zvl.péči Spec. LOG,ETP,PSP 41 

 44. Soukupová Tamara, Mgr. učitel VŠ Leningrad RJ 25 

 45. Staňková Markéta, Mgr. učitel UP Olomouc Spec.ped.,HV   4 

 46. Šefrna Matěj Karel, MgA. učitel DAMU Praha, Centrum celož.vzd. Loutkoher.,Pedagog. 31 

 47. Šimková Dagmar, Mgr. učitel UP Olomouc. PSY 25 

 48. Šímová Eva, Mgr. učitel Učitelství II.cyklu ČJ, AJ 14 

 49. Štěpánová Iva, Mgr. učitel Učitelství II. cyklu PED, PSY 42 
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 50. Švecová Jana, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ ČJ, HV 23 

 51. Talířová Kateřina, Mgr. učitel Učitelství pro SŚ VV   3 

 52. Tomanová Věra, Mgr. učitel TU Liberec-spec.pedagogika Spec.ped. PED, PEP 26 

 53. Urbánková Dana, Mgr. učitel Učitelství všeob. vzděl. předmětů ČJ, HV 47 

 54. Urbánková Dana, Mgr. učitel Učitelství všeob. vzděl. předmětů ČJ, ON 26 

 55. Vágnerová Milada,Mgr. učitel Učitelství pro SŠ M, VT 20 

 56. Vargová Markéta,Mgr. učitel Učitelství všeob.vzděl.předmětů ČJ, NJ 22 

 57. Vávra Jan, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ ČJ, D 10 

 58. Vejrosta Vladimír, Mgr. učitel Učitelství pro SŠ D, Základy spol. věd 12 

 59. Vencálková Kateřina,Mgr. učitel Masarykova univerzita Brno PSY 13 

      

      

 60. Pešinová Radomíra, DiS. ved. vych. Vychovatelství   32 

 61. Donajová Kristýna vychovatel Vychovatelství     2 

 62. Dvořáková Petra, DiS. vychovatel Vychovatelství   10 

 63. Pečinková Zuzana vychovatel Vychovatelství   40 

 64. Plíhalová Šafaříková Hana,DiS. vychovatel Vychovatelství   35 

 65. Sedláčková Dagmar vychovatel Vychovatelství   39 

 66. Skalníková Monika vychovatel Vychovatelství   23 

 67. Zavřelová Gabriela vychovatel Vychovatelství   15 

   

 

 

Externí pracovníci 
 

      

Poř.

čís.  Příjmení, jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace 

Délka 

ped.pra

xe 

 

   1. Límová Magda, Mgr. 

 

exter.učitel  Učitelství pro mlád. vyž. zvl.péči spec. LOG,ETP,PSP 42  

   2. Půlkrábková Nikola exter.učitel VOŠP a SPgŠ Taneční průprava  24 

 

  

 

   

  

Nepedagogičtí pracovníci 
 

Poř. 

čís Příjmení, jméno, titul Funkce Kvalifikace   

Délka 

praxe 

      

   1. Vetešníková Jaroslava ved.ek.úsek   ÚSO  44 

   2. Bednářová Petra sekretářka ÚSO  34 

   3. Hrubanová Monika ref.stud.odd USO  29 

   4. Kunartová Lucie účetní ÚSO    3 

   5.  Polášková Marie mzd.účetní     ÚSO  25 

   6.  Vetešník Josef školník Výuční list  45 

   7. Záleská Marie knihovnice    ÚSO  23 

   8.  Jašková Eva uklízečka Výuční list  44 

   9. Majtnerová Hana uklízečka ÚSO  22 

 10. Soukupová Marie uklízečka Výuční list  30 

 11. Vomočilová Jarmila uklízečka SO  21 

 12. Gazsóová Janina vrátná Výuční list  45 

 13. Kmínková Hana vrátná ÚSO  42 

 14. Škeříková Stefanie vrátná Základní vzdělání  46 

 15. Čermáková Hana uklízečka Výuční list  32 

 16. Dvořák Jaroslav domovník Výuční list  37 

 17. Glänznerová Božena uklízečka  Výuční list  41 

 18. Jůzová Marcela uklízečka SO  35 

 19. Karlíková Stanislava kuchařka ÚSO  29 
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 20. Schützová Slavomíra uklízečka Základní vzdělání  37 

 21. Šafránková Jitka vrátná ÚSO  46 

 22.  Hotová Marie ved.jídelny SO  40 

 23. Kracíková Lenka kuchařka Výuční list  28 

 24. Machková Iveta kuchařka Výuční list  18 

 25. Marečková Jitka kuchařka ÚSO  38 

 26. Michrinová Terezie kuchařka Výuční list  27 

 27. Mlčůchová Petra kuchařka Výuční list  19 

 28. Pecháčková Lenka kuchařka ÚSO  27 

 29. Šimková Jitka kuchařka Výuční list  42 

 30. Trojanová Emília kuchařka  Výuční list  37 

 31. Vomáčka Václav kuchař Výuční list   5 

  32.  Vomočilová Jana               kuchařka       Výuční list                    31    
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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 246 

➢ počet přijatých žáků 90 

 b) studijní obor Pedagogické lyceum – denní čtyřleté studium 

➢ počet přihlášených žáků 102 

➢ počet přijatých žáků  30 
 c) studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika    

➢ počet přihlášených žáků – denní vyšší odborné studium 294 

➢ počet přijatých studentů 239  

 d) studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika 

➢ počet přihlášených žáků – dálkové vyšší odborné studium 109  

➢ počet přijatých studentů 80   

 

 Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek SŠ, VOŠ – viz přílohy. 

 

5. PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍ 

ŠKOLY 
 

 

Třída 
Počet  Zhodnocení Snížená Průměrný Absence na žáka 

žáků V P 5 N známka Ch prospěch celkem    neomluveno 

S1.A 30 7 23 0 0 0 1,675 50,467 - 

S1.B 33 16 17 0 0 0 1,524 46,576 - 

S1.C 33 11 22 0 0 0 1,608 55,697 - 

S1.D 31 11 20 0 0 0 1,630 59,581 - 

S2.A 31 16 15 0 0 0 1,413 36,226 - 

S2.B 31 8 23 0 0 0 1,558 52,161 - 

S2.C 32 6 26 0 0 0 1,718 84,125 - 

S3.A 33 14 19 0 0 0 1,407 54,545 - 

S3.B 32 17 15 0 0 0 1,515 57,313 - 

S3.C 28 2 26 0 0 0 2,096 108,929 - 

S4.A 31 4 27 0 0 0 1,729 47,613 - 

S3.B 32 5 27 0 0 0 1,915 43,063 - 

S4.C 31 2 28 1 0 0 1,844 63.387 - 

S4.D 28 5 22 1 0 0 2,016 48,862 - 

 

 

Celkem žáků: 436     Průměrný prospěch: 1,689 

Legenda V – prospěl s vyznamenáním: 124 Průměrná absence:  57,753 

  P – prospěl   310    

  5 – neprospěl       2      

 

 

 

 

 

Výsledky maturitních zkoušek 2021/2022 
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Třída 
Počet  

žáků 

Zhodnocení Průměrný 

prospěch V P 5 N 

S4.A 31 8 23 0 0 1,816 

S4.B 32 9 23 0 0 1,943 

S4.C 30 3 26 0 1 2,075 

S4.D 26 9 16 0 1 2,141 

 

Celkem žáků: 119    Průměrný prospěch:  1,993 

Legenda:  V - prospěl s vyznamenáním: 29  

  P - prospěl: 88     

  N - neprospěl: 2 

   

6. PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ VYŠŠÍ 

ODBORNÉ ŠKOLY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem žáků: 532  Průměrný prospěch:   1,782 

Legenda: V – prospěl s vyznamenáním: 47    P – 

prospěl: 426 

N – nehodnocen (včetně odložené klasifikace z důvodu 

nemoci, těhotenství, zaměstnání atd.) 59 

U – ukončili studium k 30. 9. 2022: 10  

 

 

Poznámky: 

1)  Přehledné výsledky vzdělávání jsou zpracovány před ukončením období pro klasifikaci. 

2)  V průběhu školního roku někteří žáci ukončili nebo převážně přerušili studium z těchto důvodů: 

Stud. 

skupiny 

Počet 

žáků V P 

 

N 

 

U 

Průměrný 

prospěch 

V1.A 26 0 23 3 0 1,634 

W1.A 7 0 6 1 0 1,750 

V1.B 30 0 25 5 0 2,188 

W1.B 11 0 10 1 0 1,842 

V1.C 22 1 16 5 2 1,870 

W1.C 6 0 5 1 0 2,032 

V1.D 25 1 21 3 1 1,938 

W1.D 17 0 14 3 0 1,990 

V2.A 20 0 16 4 0 1,468 

W2.A 19 2 16 1 1 1,615 

V2.B 35 4 29 2 0 1,621 

W2.B 38 2 28 8 3 1,692 

V3.A 28 1 24 2 0 1,887 

V3.B 26 2 20 4 0 1,655 

W3.B 28 2 24 2 0 1,843 

D1. A 28 0 26 2 0 1,917 

D1. B 33 10 20 3 0 1,684 

D2. A 19 2 17 0 0 2,064 

D2. B 32 6 22 4 3 1,554 

D3. A 23 0 22 1 0 1,883 

D3. B 21 3 16 2 0 1,609 

D4. A 19 3 15 1 0 1,758 

D4. B 19 8 10 1 0 1,485 
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 - přijetí na vysokou školu 

  - odchod na rok pracovat do zahraničí 

 

Výsledky absolutoria 2021/2022 

 

Třída 
Počet  Zhodnocení Průměrný 

žáků V P 4 N prospěch 

V3.A 26 10 16 0 0 1,803 

V3.B 22 7 15 0 0 1,638 

W3.B 26 5 21 0 0 1,968 

D4.A 16 3 11 1 1 1,976 

D4.B 18 6 11 1 0 1,722 

 

Celkem žáků: 108 (74 denní + 34 dálkové stud.) Průměrný prospěch: 1,821 

Legenda:  V - prospěl s vyznamenáním: 31   

  P - prospěl: 74    

  N - neprospěl: 3 
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7. PŘEHLED POČTU ZAJIŠŤOVANÝCH PRAXÍ 
Ve školním roce 2021/2022 proběhlo celkem 1784 pedagogických a odborných pedagogických praxí pro 

studenty a žáky VOŠP a SPgŠ Litomyšl. 

  
Třídy /  
studijní  
skupiny 

Počet  
žáků 

Průběžná  
Pedagogická /  
odborná  
praxe 

Souvislá 
pedagogická / 
odborná praxe   

Bloková  
pedagogická /  
odborná praxe   

Prázdninová 
pedagogická  
praxe, 
pedagogická 
asistence 

  
Celkem 
žáků/studentů  
na PEP/ODP 

S1.A,B,C,D 94+31 --- 94 x 10** --- *** 94 

S2.A,B,C 64+32 --- 64 x 10** --- *** 64 

S3.A,B,C 66+29*
* 

66 (34x4 skupiny) 
* 

95 x 10 --- 95*** 95+132+95=322 

S4.A,B,C,D 94+29*
* 

--- 94 x 15, 29 x 5 94x(47x10dnů) --- 94+29+94=217 

              

V,W1.A,B,
C,D 

152 --- 152 x 10 --- (0-
5dnů)*** 

152 

V,W2.A,B 121 121(32x4skupin

y) * 
121 x 10 60sk. x 10* 49**** 121x4+49=533 

V3.A,V,W3
.B 

93 --- --- 93x 10+93x5  --- 93+93=186 

D1.A,B 75 --- 75 x 5  --- --- 75 

D2.A,B 57  --- 57 x 5 --- --- 57 

D3.A,B 43 --- 43 x 10 --- --- 43 

D4.A,B 41 --- 41 x 5 --- --- 41 

Celkem                         1784 

  
* V každém období/pololetí se zajišťuje praxe na jiném typu zařízení. 
** V oboru Pedagogické lyceum (S1. D, S2. C, S3. C, S4. D) 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 
2021/2022), 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 pedagogická asistence povinná pro studenty zaměření Speciální 
pedagogika. 
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8. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A SPECICÁLNÍ 

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY NADANÝCH ŽÁKŮ 
 

A. Školní řády SŠ, VOŠ i DM obsahují oblast prevence sociálně patologických jevů  

B. Plán primární protidrogové prevence pro školní rok 2021/2022 

Plán primární protidrogové prevence pro školní rok 2021/2022 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 učiva v příslušných předmětech, např. 

pedagogika, pedagogická praxe, biologie… 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 

• Práce 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 

Zahájení školního roku 2021/2022 patřilo již tradičně na začátku září adaptačnímu semináři, který 

se pořádá pro první ročníky 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 

důležitá je realizace adaptačních seminářů. Potvrdilo se, že v případě některých problémů jsou žáci otevřenější 

a nemají obavy požádat pedagogy o pomoc. 

Třídní učitelé a vedoucí studijních skupin cíleně pokračovali v budování přátelské atmosféry ve třídách 

i mimo ně, vedli žáky ke vzájemné úctě, toleranci, ohleduplnosti a respektu.  

V průběhu školního roku 2021/2022 proběhla řada přednášek, besed a projektů zaměřených na prevenci 

rizikového chování a výskytu patologických jevů. 

Konkrétně byla problematika závislostí řešena na schůzkách s rodiči. Rodičům byly poskytnuty 

informace o případném kontaktu na instituce, které se touto problematikou zabývají a nabízejí patřičnou 

pomoc. 

V podzimních měsících se uskutečnily mnohé exkurze. Například v DD v Holicích nebo ve Svítání 

v Pardubicích. Z reakcí a zpětnovazebného hodnocení samotných žáků se ukázalo, jak tyto tradiční aktivity 

mají pozitivní vliv na sociální chování žáků a příznivě přispívají k budování respektu vůči odlišnosti jiných.  

Skupinová setkání na DM na podporu přátelských vztahů, pozitivního sociálního chování jako prevence 

patologických jevů současnosti měla a mají nezastupitelný význam v rámci budování pozitivních vztahů mezi 

žáky, studenty, ale také důvěry v případě řešení náročných životních situací.    

Velmi pozitivní odezvu měl projekt zaměřený na emoční gramotnost, který byl realizovaný v rámci výuky 

dramatické výchovy u prvních ročníků. Pod vedením Mgr. Kristýny Duškové se žáci v rámci cvičení 

zaměřovali na poznávání vlastních emocí, jejich ovládání, rozvoj empatie. Současně rozvíjely své seberegulační 

vlastnosti a dovednost přiměřeného sebehodnocení a sebereflexe.  
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Podobně zaměřený projekt v rámci výtvarné výchovy probíhal pod vedením Mgr. Romany Hřibové. Jeho 

obsahem byly výtvarné aktivity, které vedly žáky k sebepoznávání, respektu a toleranci k druhému, jako 

prevence šikany a agresivního chování.  

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. 

I přes některá omezení vedli pedagogové a vychovatelé žáky a studenty naší školy k vzájemné úctě, 

toleranci a tím i k minimalizaci rizikového chování a výskytu patologických jevů.  

V průběhu školního roku v rámci výuky cizích jazyků, informatiky, psychologie a společenských věd 

se diskutovalo o tématech šikany, kyberšikany anebo závislostního chování. Žáci a studenti se aktivně 

zapojovali. Zcela přirozeně vzbudila velký zájem problematika netolismu.                                                               

Vyučující společenských věd a psychologie zejména v druhé polovině školního roku věnovali značnou 

pozornost aktuálním tématům xenofobie, rasismu, radikalismu a problematice multikulturního soužití. Cílem 

byla prevence rasové nesnášenlivosti a také podpora tolerance a respektu k lidem jiných národů a odlišného 

náboženského vyznání.                                                                            

Reakcí na aktuální situaci na Ukrajině a nutnou pomocí dětem ukrajinských uprchlíků bylo zrealizování 

projektu a také sbírky hraček iniciované žáky 3. ročníku. Projektu se účastnilo téměř 60 studentů naší školy. 

Pomáhali v rámci adaptačních skupin v Moravské Třebové a ve Skutči a v rámci výuky na ZŠ v Litomyšli. 

Podle hodnocení studentů, ale i pedagogů a ředitelství škol byla spolupráce výborná, pomoc našich studentů 

kvalitní a smysluplná. 

Pedagogové a vychovatelé v průběhu celého školního roku 2021/2022 vedli žáky a studenty školy 

k vzájemné úctě, toleranci a sebereflexi, a tím k minimalizaci rizikového chování a výskytu patologických jevů. 

Již tradičně k tomu přispěl Týden empatie realizovaný na DM (včetně nabídky volnočasových aktivit). 

I v následujícím školním roce budou žáci a studenti vedeni ke zdravému sebehodnocení a ohleduplnému 

chování k druhým. 

 

D) Individuální přístup k nadaným žákům 

V rámci individuálního přístupu k žákům nadaným proběhla informační schůzka a beseda 3.ročníku SPgŠ 

k soutěži SOČ, jejímž garantem je PhDr. Soňa Sodomková. Nadaní žáci tak mají příležitost své hlubší zájmy o 

obor a studium rozvíjet a více prohlubovat. Nadaní žáci se pravidelně účastní olympiád (Ekologická, Logická, 

Olympiáda českého jazyka) a soutěží (POEMA), talentovaní žáci jsou zapojeni do práce Smíšeného sboru KOS.  

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou systematicky sledováni a vyučující jsou formou 

speciálního vzdělávacího plánu vytvořeného zástupkyní ředitele školy na základě doporučení PPP instruováni 

tak, aby zohlednili jejich specifické potřeby.  

9. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

A NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

Dálkové studium při zaměstnání – 

rozšíření/doplnění kvalifikace 
Lammelová – studium (závěrečný ročník) 

Další vzdělávání pedagogických 

pracovníků z ESF 
Projekt „SYPO“ – Ub, Vg, Kj – členové oblastních kabinetů 
Lš – člen KK a vedoucí oblastního kabinetu Matematika a její aplikace 
Projekt KAP PK – Vg, Ma 

Prázdninové kurzy a vzdělávací 

akce 
Erasmus+ 
Flídrová – Inlinqua Cheltenham 
Fryaufová, Krátká – Inlinqua Edinburk 
Kladivová – Dialoge Bodensee Strachschule  
Methodology Revisited, Revitalised and Re-energised (Radiven) 

Pravidelná nabídka odbor. školení 

během škol. roku 
Dle nabídky pedagogických center, profesních asociací, neziskových 

organizací atd. (školský management, prohlubování odborných a metodic-

kých znalostí a dovedností učitelů a vychovatelů, …): počítalo se s účastí 

na cca 20 akcích během školního roku. Bohužel v roce zasaženém Covid-

19 se některé akce postupně rušily. 
Webináře a semináře SYPO 
Téma rodinných vztahů v současné literatuře pro děti a mládež 
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 (D. Urbánková Ub) 
Skupinová intervize CJL (Urbánková Ub) 
Skupinová intervize PřV – Jednoduché chemické pokusy (Bobková) 
Outdoorová matematika (Lišková, Lněničková, Vágnerová, Skočílková) 
Výuka českého jazyka pro žáky se SVP (Urbánková Ub) 
Digitální gramotnost v matematice (robotika, algoritmizace) – 

(Vágnerová) 
Projekty 
Prusa akademy – 3D tisk a modelování (Vágnerová) 
WocaBee – Practical tips and online tools (Radiven) 
Dějepis+ - Vejrosta   
KAP PK – Kybernetická bezpečnost pro učitele (Vágnerová) 
KAP PK – Etická výchova na středních školách (Macková) 
Semináře 
Základní kurz školního lyžování (Skočílková) 
Základy komunikace s vizuální podporou u dětí s PAS (Tomanová) 
Jak používat aplikaci Wocabee (Urbánková Ub) 
Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve školách (Soukupová) 

Samostatné studium Všichni pedagogičtí pracovníci – sledování odborné a metodické 

literatury a dalších novinek v oboru, především práce v online prostředí 

(vzhledem k distanční výuce), novinky na portálech NPI ČR 

  

 

Lektorská činnost 
 

RNDr. H. Lišková: Projekty (NPI ČR a MŠMT, SYPO, MAP, MAS, VISK Praha) 

 

  



   

 

28 

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků ve školním roce 2021/2022 
 

1. Dne 6. 12. 2021 proběhl webinář Metodika výkonu řídící kontroly, kterého se zúčastnily Lucie 

Kunartová a Jaroslava Vetešníková 

2. Dne 21. 2. 2022 se zúčastnila mzdová účetní paní Marie Polášková semináře PAM organizovaného fi 

Solitea Brno.     

3. Dne 28. 2. 2022 se zúčastnili všichni zaměstnanci školní jídelny webináře pro vedoucí školních jídelen, 

kuchařky a pracovnice výdejen – školitel paní Dagmar Kadlecová.   

4. V březnu 2022 proběhl webinář o čerpání prostředků FKSP, který pořádalo Středisko služeb školám 

Brno. Webináře se zúčastnily Lucie Kunartová a Jaroslava Vetešníková. 

5. Dne 1. 6. 2022 se uskutečnilo školení v sále Zastupitelstva Pardubického kraje povinné školení systému 

energetického managementu organizací Pardubického kraje. Školení se zúčastnila Marie Záleská a 

Jaroslava Vetešníková. 

6. Dne 23. 6. 2022 webinář k Registru smluv, kterého se zúčastnily Lucie Kunartová a Jaroslava 

Vetešníková. 

7. Školení řidičů referentů pro školní rok 2021/2022 proběhlo ve škole dne 27. 8. 2021 

8. Školník pan Josef Vetešník a domovník pan Jaroslav Dvořák pravidelně absolvují školení podle vyhlášky 

č. 21/1979 Sb. o odborné způsobilosti obsluhy plynového zařízení a vyhlášky č. 91/1993 o způsobilosti 

topiče k obsluze nízkotlakých kotlů. Pro školní rok 2021/2022 mají obě školení platná.   
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10. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

A) HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 
 

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. Ve školním roce 2021/2022 byl upraven a schválen ŠVP pro PMP 

střední školy. Velký zájem i počet žáků svědčí o velmi dobré úrovni, kvalitním obsahu vzdělávání i o dalším 

uplatnění studentů. 

Vedení školy ve spolupráci s předmětovou komisí zajišťovalo odbornou pedagogickou praxi pro 

4 studentky vysoké školy. 
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B) MEZINÁRODNÍ PROJEKT ERASMUS+ FRESKA – OBRAZ EVROPY 
 

Partnerské organizace 

 

• Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl, Komenského nám. 22 

 

• Oberstufenzentrum II Barnim, Německo  

(Vyšší odborná škola, sociálně-pedagogická studia se sídlem v Eberswalde) 

 

• Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu, Polsko 

(Pedagogická fakulta největší polské soukromé university se sídlem v Opole) 

 

• Les Passeurs de Fresques, Francie  

(Asociace výtvarníků zaměřujících se na tvorbu nástěnných maleb, sídlo v Troyes) 

 

Obsah a cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu bylo předat učitelům odborných škol řemeslo a dovednost freskové výmalby, 

kterou následně implementovali ve svých školách jako blokový volitelný kurz ve VV. Tvorba fresek 

je do školního prostředí jednoduše přenesena pomocí dlaždicových šablon, které jsou připravené pro snadnou 

instalaci vzniklých děl. Záměrem je rozšíření a ozvláštnění nabídky studijního programu v oblasti výtvarné 

výchovy, ale také implementace předmětu z oblasti artefiletiky. Předmět skýtá možnost pracovat se všemi 

věkovými kategoriemi 6+, včetně osob se speciálními potřebami, a rozvíjí nejen vytrvanou, ale i řemeslnou 

zručnost a znalosti z oblasti chemie a fyziky. 

Sekundárně byl ERinF projekt zaměřen na rozšíření digitálních dovedností učitelů a práci s digitální 

grafikou.  

Samozřejmým a současně podmíněným cílem projektů podporovaných EK je povinná diseminace 

výsledků. 

 

Výstupy projektu: 

Hlavním výstupem projektu byl vznik čtyř velkoformátových nástěnných maleb ve veřejném prostoru. 

Dvě díla vznikla v Opole (PL), jedno v Litomyšli a jedno v Eberswalde (GE). Nad rámec původního plánu bylo 

ještě v Troyes (FR) létě 2022 vytvořeno sgrafito inspirované současnou dějinnou událostí, válečnou 

uprchlickou krizí. 

Dalším důležitým výstupem projektu je volně přístupný webový portál https://www.erinf.eu/ s rozsáhlou 

didaktickou sekcí, kde je detailně rozpracován postup tvorby nástěnných maleb metodou fresco, potřebné 

vybavení, materiály, technologické postupy jednotlivých pracovních fází a další důležité informace. Tato 

didaktická sekce je dostupná v 5 jazykových mutacích (angličtině, němčině, češtině, polštině a francouzštině). 

Webové stránky také sdělují souhrnné informace o partnerech projektu a všech uskutečněných projektových 

aktivitách a jsou doplněny mnoha dokumentárními fotografiemi a videi.  

V neposlední řadě jsou na stránkách uvedeny výpovědi účastníků projektu a drobná literární díla, jež 

vznikla spontánně během projektu, inspirována atmosférou kolektivní tvorby a neobyčejných setkání. 
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Popis průběhu projektu: 

Projekt Freska – obraz Evropy začal v září 2019 a grant byl původně podepsán na 30 měsíců. Na základě 

schválené žádosti projekt obsahoval 12 mobilit do všech 4 partnerských zemí, Polska, Německa, Francie 

a České republiky, při nichž měly být vyhotoveny 4 velkoformátové fresky na základě studentských návrhů 

partnerských škol, navrženy a pilotovány volitelné kurzy freskové malby na přenosné dlaždice se studenty 

partnerských škol, a nakonec digitálně zpracovány a zveřejněny metodické materiály k uvedeným kurzům. 

Součástí projektu bylo také navržení a pilotování volitelného kurzu práce s digitální grafikou, mířené 

na současné i budoucí pedagogy.  

Průběh realizace projektu byl ovšem od března 2020 až do května 2021 silně poznamenán průběhem 

a důsledky pandemie Covid-19, přičemž komplikace v realizaci mezinárodních mobilit pokračovaly 

i na podzim a v zimě školního roku 2021/2022. Vzhledem k uměleckému charakteru projektu převážnou 

většinu aktivit nebylo možné přenést do virtuálního prostředí. V důsledku zpoždění projektových aktivit tedy 

koordinátor projektu (VOŠP a SPgŠ) požádal o prodloužení projektu o 6 měsíců, tedy do srpna 2022, jež bylo 

stvrzeno dodatkem ke grantové smlouvě. 

Díky silnému partnerství, motivaci a profesionalitě všech přímých účastníků a vstřícnému vedení všech 

zainteresovaných organizací se podařilo flexibilně reagovat na aktuální situaci a navzdory náročným 

podmínkám byl projekt na konci srpna 2022 úspěšně dokončen a v mnoha ohledech dokonce překročil původně 

naplánované cíle. Grant projektu byl maximálně efektivně využit v rozsahu 96 %, přičemž jeho nevyužitá část 

se týkala plánovaných akvizic v rámci mimořádných nákladů, které by kvůli složitým pandemickým omezením 

byly neopodstatněné. 

Zde je výčet uskutečněných projektových setkání a dalších projektových aktivit, na kterých byly 

zpravidla zastoupeny všechny partnerské organizace. Ve výčtu je vždy uvedeno místo a datum konání akce. 

Detailní popis je dostupný na https://www.erinf.eu/project-story/ v chronologickém řazení od nejaktuálnější 

aktivity k té nejstarší. 

• Zahajovací projektový meeting      září 2019 

• Politická debata SVOBODA!? pro studenty VOŠP a SPgŠ   říjen 2019                s V. 

Moravcem, A. Durnovou a P. Kvapilovou (Litomyšl) 

• Tvorba 1. velkoformátové fresky (Opole, PL)    říjen 2019   
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• Kurz digitální grafiky I pro účastníky ErinF (Eberswalde, DE)  prosinec 2019 

• Zadání výtvarných návrhů pro místní fresky – studentská soutěž  leden 2020             (GE, PL, 

CZ) 

• Virtuální management meeting (krizový management, změny)  květen 2020 

• Administrativní meeting I (Opole, PL)     červenec 2020       příprava 

1. průběžné zprávy pro národní agenturu 

• Tvorba 1. fresky v Litomyšli       září 2020            autorka 

návrhu: studentka VOŠP; Kateřina Mičková 

• Virtuální management meeting (krizový management, změny)  duben 2021 

• Kurz digitální grafiky II pro účastníky ErinF (Opole, PL)   červen 2021     koncept pro 

https://www.erinf.eu/ 

• Management meeting – hodnocení 1. etapy (Troyes, FR)   červenec 2021              

seznámení s tvorbou na přenosné dlaždice 

• Tvorba 2. fresky v Opole, PL       září 2021 

• Příprava a odevzdání 2. průběžné zprávy pro NA (koordinátor)  listopad 2021 

• Tvorba 3. fresky v Eberswalde, DE      prosinec 2021 

• Kurz fresky pro studenty OSZ II Barnim, Eberswalde, DE   prosinec 2021 

• Kurz digitální grafiky pro studenty a učitele VOŠP a SPgŠ   únor 2022 

• Kurz fresky pro učitele VOŠP a SPgŠ     únor 2022 

• Management meeting – hodnocení 2. etapy (Litomyšl)   březen 2022 

• Kurz fresky pro studenty VOŠP a SPgŠ     březen 2022 

• Práce na digitálních výstupech www.erinf.eu (Opole, PL)   duben 2022 

• Kurz fresky pro studenty WSB a LO1 (Opole, PL)    duben 2022 

• Revize digitálních výstupů www.erinf.eu (Litomyšl)   červen 2022 

• Kurz digitální grafiky pro studenty WSB a LO1 (Opole, PL)  červen 2022 

• Závěrečný projektový meeting (Troyes, FR)    červenec 2022                      

představení a tvorba sgrafita 

• Administrativní meeting II (Litomyšl)     srpen 2022         

administrace uzavírání projektu, příprava závěrečné zprávy   

• Odevzdání závěrečné zprávy a zveřejnění výsledků projektu  říjen 2022 
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Účastníci projektu: 

Projektu se přímo zúčastnilo celkem 33 zástupců všech partnerských organizací, především učitelů 

a odborných instruktorů. Na mezinárodních aktivitách se pravidelně potkávalo 10–20 účastníků, dle 

plánovaných aktivit a dle možností momentální situace (Covid-19). 

Přímí účastníci projetu z VOŠP a SPgŠ Litomyšl: 

Mgr. Šárka Kučerová  (koordinátorka mezinárodního konsorcia a administrátorka projektu) 

Jaroslava Vetešníková  (finanční správa projektu, účetnictví) 

Mgr. Romana Hřibová  (učitelka VV) 

Mgr. Jitka Klofandová  (učitelka VV) 

Mgr. Ondřej Kleiner  (učitel IKT) 

Mgr. Jana Macková  (učitelka OBN, NJ) 

Mgr. Matěj Šefrna  (učitel DRV) 

Josef Vetešník   (technická podpora) 

 

Impakt projektu: 

Během tříletého projektu se podařilo zapojit více než 950 aktivních účastníků (studentů, učitelů a kurzistů 

z řad veřejnosti), kteří profitovali z aktivit organizovaných minimálně jednou ze čtyřech partnerských zemí, 

a přitom nebyli přímými příjemci schváleného grantu. 

Vzhledem ke komplikované situaci ve světě v letech 2020 a 2021 toto číslo považujeme za úspěch. 

Další blíže nespecifikované číslo zainteresovaných osob se týká široké veřejnosti (CZ, PL, DE, FR), která 

byla nepřímo účastná tvorby nástěnných maleb a sgrafita, jejichž realizace se odehrávala ve veřejném prostoru 

zúčastněných měst. 

 

Diseminační aktivity:  

Volný přístup a aktivní šíření výstupů projektů sponzorovaných granty EK je jednou z hlavních 

podmínek účasti na projektech programu Erasmus+. Všechny partnerské organizace během závěrečného roku 

projektu oslovily potenciální zájemce z řad profesní veřejnosti (školy, umělecké školy, střediska volného času, 

spolky a další instituce angažované ve formálním i neformálním vzdělávání) s nabídkou uspořádání kurzů 
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v oblasti artefiletiky, tedy konkrétně kurzů freskové malby na keramické dlaždice. Navzdory velké časové tísni 

způsobené nashromážděním velkého množství aktivit ve školním roce 2021/2022, a to nejen u partnerských 

organizací, ale ve vzdělávacích institucích obecně (Covid-19), se podařilo zrealizovat několik diseminačních 

akcí (10 ve Francii, 2 v Polsku a jednu v České republice) s celkovou účastí 306 osob. Konkrétně VOŠP a SPgŠ 

Litomyšl uspořádala v srpnu 2022 dílnu pro příměstský tábor, organizovaný Městskou galerií v Litomyšli. 

Mezi dalšími oslovenými zájemci jsou ZUŠ Litomyšl, ZUŠ Vysoké Mýto, spolek „variace vm z.s.“ 

z Vysokého Mýta. Termíny připravovaných kurzů jsou v jednání. 

 

Hodnocení projektu: 

Dosavadní průběh projektu byl zmapován v 1. a 2. průběžné zprávě (listopad 2020, resp. srpen 2021), 

přičemž obě zmíněné zprávy byly hodnoceny Národní agenturou (DZS) velmi kladně. V květnu 2022 jsme byli 

osloveni s žádostí o prezentaci našeho projektu jakožto dobrého příkladu na semináři pro budoucí uchazeče 

programu Erasmus+ v oblasti spolupráce v odborném vzdělávání, organizovaném Domem zahraniční 

spolupráce v Praze. Projekt Freska – obraz Evropy zastupoval a prezentoval p. André Haase z německé 

partnerské školy v Eberswalde a dostalo se mu velmi kladného hodnocení jak od účastníků semináře, tak 

od organizátorů. 

Projekt Freska – obraz Evropy byl formálně ukončen 31.8.2022. Nyní pracujeme na závěrečné zprávě, 

jež bude odevzdána do konce října 2022. Zpráva bude hodnocena dvěma nezávislými hodnotiteli EK a následně 

dojde k vyrovnání zbývající výše grantu, který byl koordinátorovi projektu zaslán DZS ve 2. splátkách 

v celkové výši 80 % schváleného grantu.  

 

 
 

 

C) KOS – 20 LET SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU 
  

Druhou dubnovou sobotu (2022) se ve Smetanově domě uskutečnil Slavnostní koncert Smíšeného 

pěveckého sboru KOS Pedagogické školy Litomyšl, jímž si sbor připomínal 20. výročí smíšené sestavy. 

Dvacet let – je to hodně, nebo málo? V případě KOSu se jedná zcela určitě  

o kus cesty, kterou toto mládežnické těleso na své umělecké dráze ušlo. Krůček po krůčku vedl mladé nadějné 

zpěváky za podpory vedení školy a umění oddaných kolegů sbormistr Milan Motl, stupínek po stupínku 

až k metám nejvyšším. Za zmínku stojí například Ocenění za zásluhy o Pardubický kraj, národní cena UČPS 
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Sbor roku 2018 a řada dalších úspěchů nejenom na domácí scéně. Ostatně které pěvecké školní těleso se může 

pochlubit vystoupeními na takových prestižních pódiích, jakým je pražský Obecní dům či Rudolfinum 

či festival Smetanova Litomyšl? Litomyšlské Kosáky si oblíbili i příznivci sborového zpěvu v Nizozemí, 

Rakousku, ale třeba také v USA, Kanadě či Japonsku.  
Součástí koncertu se stal křest CD „KOS 20“ a výstava fotografií Terezy Jirouškové zachycující vybrané 

okamžiky z bohaté činnosti sboru. Křtu v pořadí již 10. CD se mimo jiné zúčastnil Jan Vičar, muzikolog 

a hudební skladatel, Petr Václav Michna, hudební pedagog, sbormistr a dirigent, Daniel Brýdl, starosta města 

Litomyšl, či Stanislav Leníček. ředitel Pedagogické školy. „Jan Vičar je naším oblíbeným skladatelem, jeho 

skladby s lidovou tematikou nesměly nikdy chybět na našich zahraničních turné a jsou vlastně i součástí CD,“ 

konstatuje sbormistr na adresu hudebního skladatele a dodává: “Na jubilejním CD sboru KOS je ve světové 

premiéře například také natočena úprava moravské lidové písně Čerešničky v úpravě Petra Václava Michny, 

kterou si sbor velmi oblíbil.“ Ostatně ta také zazněla v průběhu slavnostního koncertu. 

Nesporným oživením koncertu se stalo i vystoupení sólistů, bývalých členů sboru. Těmto zpěvákům 

se Milan Motl v hodinách sólového zpěvu intenzivně individuálně věnoval a oni měli nyní možnost poděkovat, 

jak jinak než svým vystoupením. Veronika Kladivová, která se věnovala studiu sólového zpěvu na Hudební 

katedře Univerzity Hradec Králové a nyní studuje historický zpěv na JAMU Brno, Lucie Kratochvílová, která 

studuje na konzervatoři v Praze, a Michal Skalický, nyní člen souboru Státní opery Praha, to byli gratulanti, 

kteří dokládají vysokou profesionální úroveň, na jejímž začátku stál právě sbormistr KOSu Milan Motl. „Nelze 

nemít radost a pocit štěstí, když člověk vidí, že jeho práce nese ovoce. Je to stejné, jako když se rodič pyšní 

úspěchy svých dětí. Pro mě jsou tito mladí lidé těmi pomyslnými hudebními dětmi a jsem rád, že jsem stál při 

zrodu jejich umělecké kariéry,“ nezakrývá své pocity Milan Motl. 

A co by to bylo za oslavu, kdyby oslavenec, pěvecký sbor KOS, nepřipravil nějaké překvapení, 

pomyslnou třešničku na narozeninovém dortu, na konec. „Nemohli jsme jinak nežli rozjet narozeninovou party 

blokem populárních písní legendárních kapel Beatles, Queen a dalších,“ říká s úsměvem na rtech sbormistr. 

Nutno podotknout, že sbor v tom nebyl sám, během večera doprovázely zpěváky Martina Plocková na klavír, 

k populárním písním se přidala kapela WxP, která je složena – jak jinak – z bývalých členů sboru KOS.         
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D) SOUTĚŽE, FESTIVALY – VÝZNAMNÁ UMÍSTĚNÍ 
 

Výsledky v soutěžích 

Pro nadané žáky byly připraveny soutěže a aktivity z oblasti přírodních věd a matematiky: 

• Logická olympiáda v kategorii C (160 žáků) – v krajském kole Crkalová Veronika (S2.A), Kocandová 

Lucie (S2.B), Hejkrlíková Mirka (S4.B), Netolická Agáta (S2.A)  

• Zeměpisná olympiáda v kategorii D (112 žáků) – ve školním kole nejúspěšnější Hladíková (S2.C), 

v okresním kole pak 9. místo  

• Ekologická olympiáda – v krajském kole 6. místo (tým VOŠP a SPgŠ Litomyšl)  

• Celostátní matematická soutěž – úspěšní řešitelé v kategorii IV. Maturová M. (S1.A), v kategorii V. 

Hladíková Tereza (S2.C), v kategorii VII. Čápová Daniela (S4.D), Jedličková V. Zoe (S4.D) 

Absolventi Špinka Filip a Hartl Štěpán, tj. skupina Alpateam, získali 3. místo v celorepublikové amatérské 

filmové soutěži ANTIFETFEST 2021 za snímek KLAM 

 

Školní rok 2021/2022 – 44. ročník SOČ 

  
Dvě soutěžní práce – obě postoupily do krajského kola, obě se zde umístily na 2. místě: 

Michaela Sadílková (S3.B) – obor č. 14 – Pedagogika, psychologie a problematika volného  

času – „Vliv roztroušené sklerózy na psychiku diagnostikovaného“ (PhDr. Soňa Sodomková) 

  

Zdeněk Horňák (S1.D) – obor č. 15 – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby –  

 „Autorův pohled na současné funkční principy k průmyslovému tvoření hudby implementované k vizuálnímu 

obrazu v žánru epic music“ (Mgr. Richard Müller) 
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E) ZPRÁVY O HODNOCENÍ PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ  

1. Český jazyk a literatura, Společenské vědy 

Letošní školní rok byl ukázkou toho, jak dokáže být české školství pružné a adaptabilní. V závislosti 

na očkování a prodělaném či neprodělaném covidu bylo nutné reagovat na nastalou situaci, takže kromě výuky 

distanční či online si mnozí z nás vyzkoušeli i výuku hybridní. Používanou platformou byl Teams 

od Microsoftu. I s tímto souvisí dovybavení učeben o počítače, dataprojektory, televize a další techniku, která 

dokázala výuku zkvalitnit. 

V září 2021 organizovala naše komise ve spolupráci s komisí dramatické výchovy školní kolo POEMY, 

vybraní žáci pak 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. Aktivně se podílíme na přípravě a realizaci Noci s literaturou, 

která v letošním roce proběhla v prostorách piaristické knihovny a Portmonea. S žáky 1. ročníků pravidelně 

navštěvujeme knihovnu, kde jsou seznamováni s chodem knihovny a mohou jejích služeb využít ke svému 

studiu. Taktéž do knihovny přivádíme studenty 1. ročníků VOŠ, především se seznamují s literaturou pro děti 

a mládež a se současnými tvůrci tohoto typu literatury. Pro žáky druhých ročníků společně s knihovnou 

na počátku školního roku připravujeme literárně historickou exkurzi Litomyšlí. Vybraní žáci SPgŠ připravili 

pro děti z prvních tříd ze základních škol Litomyšlska Pasování prvňáčků na čtenáře. Vzhledem ke covidové 

situaci se tato akce uskutečnila 2x – v září pro prvňáčky ze školního roku 2020/2021 a v květnu pro současné 

žáky prvních tříd. 

Další náplní komise byla příprava na maturitní zkoušku. Vzhledem ke změnám v koncepci MZ komise 

připravila nové podklady pro hodnocení písemných maturitních prací z českého jazyka a literatury a také pro 

ústní zkoušku z literatury. Dále komise pracovala na podkladech pro tvorbu ŠVP PMP pro školní rok 

2022/2023.  

Mgr. Dana Urbánková se účastnila v průběhu školního roku několika webinářů v rámci oblastního 

kabinetu českého jazyka a literatury SYPO. Mgr. Lenka Kladivová se podílela na vytvoření Výroční zprávy 

NF. Mgr. Jan Vávra a PhDr. Zuzana Fruniová se podíleli na tvorbě propagačních materiálů na sociálních sítích 

a v regionálním tisku. 

VOŠP a SPgŠ Litomyšl je součástí přidružených škol UNESCO, a proto členové komise v průběhu roku 

zařazují do výuky témata vyhlášená touto organizací. Pro školní rok 2021/2022 to bylo zejména téma Svoboda 

slova, dezinformace. K této problematice se uskutečnily v průběhu dubna workshopy na Domově mládeže 

určené žákům prvního, druhého a třetího ročníku. Lektory byli Mgr. Drahomíra Janů a Mgr. Štěpán Kraj. 

Připravili pro žáky několik pracovních listů vycházejících z promítaných dokumentů od společnosti Člověk 

v tísni, snažili se rozvíjet u žáků kritické myšlení a schopnost orientovat se v mediálních sděleních. Pozornost 

také zaměřili k situaci na Ukrajině, právě v souvislosti s tématem dezinformací. Podklady z uvedeného 

workshopu budou součástí prezentace aktivit školy na zářijovém zasedání ASPnet. V rámci výuky SVV 

se realizovala pod vedením Mgr. D. Janů témata vztahující se k dějinám 20. stol. v návaznosti na aktuální 

události ve světě – využita byla krátká videa opět od společnosti Člověk v tísni a žáci spoluvytvářeli na základě 

zhlédnutého a pracovních listů paralelní dějiny (anexe Krymu, rok 1968 v Československu). 

 V tomto školním roce se Mgr. Jan Vávra a Mgr. Dana Urbánková účastnili školení měkkých cílů 

na Domově mládeže. PaeDr. Jana Macková se zúčastnila semináře na téma Etická výchova na SŠ, materiály 

ze semináře byly poskytnuty ostatním členům komise a budou využívány v hodinách OBN, SVV, HMS. PhDr. 

Zuzana Fruniová se se studenty 1. ročníku VOŠ účastnila Konference svobodných demokratických škol 

ve Svitavách. 

Uspořádali jsme také několik exkurzí pro žáky SPgŠ – dvoudenní zájezd do Terezína, Exkurze do ČNB 

Brno, Po stopách regionálních autorů. 

Komise SVV se také podílela na realizaci sbírky pro dětské uprchlíky z Ukrajiny ve spolupráci s Charitou 

Litomyšl. Mgr. Drahomíra Janů se účastnila webináře na téma Jak ve škole mluvit o válce na Ukrajině, získané 

poznatky pak v rámci komise prezentovala. Zúčastnila se také webináře Jak učit o evoluci a Blízký východ.  
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2. Cizí jazyky  

V letošním školním roce pracovaly učitelky cizích jazyků ve stejné sestavě jako v předcházejícím roce. 

Některé kolegyně s menšími dětmi využily možnost pracovat na zkrácený pracovní úvazek. 

Ve všech třídách střední školy probíhala výuka angličtiny; ve třídách lycea jako druhý jazyk němčina 

a ruština. Na VOŠ denního studia angličtina, v dálkovém studiu angličtina a němčina. 

Po náročném covidovém období spojeném s distanční výukou jsme letos opravdu ocenily přímou výuku 

ve škole a možnost mluvit s žáky a studenty “face to face”.  Z minulých dvou let jsme využily to, že žáci byli 

zvyklí více pracovat s moderními technologiemi, např. v programu Teams.  

Největší úsilí jsme zaměřily na žáky 4. ročníků, kteří pociťovali velký deficit z uplynulých dvou let, 

zvláště v přímé komunikaci. Na podzim 2021 MŠMT oznámilo, že v tomto školním roce proběhne maturitní 

zkouška v celém rozsahu: didaktický test (Cermat), slohová práce (hodnocena na škole) a ústní zkouška tvořená 

20 tematickými okruhy, které byly zpracovány na pracovních listech (dodal Cermat), a doplněná 5 profilovými 

tématy specifickými pro zaměření naší školy (zpracováno na škole). 

Ocenily jsme a využily podporu MŠMT, které uvolnilo finanční prostředky na přípravu maturitních 

ročníků. Vyučující ve 4. ročnících mohli odučit 18 hodin cizího jazyka navíc nad rámec běžné výuky.  

Kromě učebnic jsme i v tomto roce doplňovaly výuku materiály z časopisů Gate a Bridge, internetových 

zdrojů a námětů, které posílají nakladatelství Cambridge, Oxford University Press a Pearson zaregistrovaným 

učitelům.  

 Studenti VOŠ používali učebnici New English File a další materiály, které jim ve formě pracovních listů 

a prezentací poskytovali vyučující. Studenti byli vedeni k aktivnímu vyhledávání informací v odborné literatuře 

a na webových stránkách.  

V říjnu 2021 zorganizovaly kolegyně M.Flídrová, E.Šímová, A.Radiven a V.Křivková odpolední 

seminář pro vyučující jazyků. Každá z nich připravila prezentaci aktivit pro jazykové vyučování, které získaly 

v rámci jazykově-metodických pobytů na Maltě v programu Erasmus+ (projekt číslo 2020-1-CZ01-KA101-

077850).  Většinu z těchto aktivit jsme se snažily přenést do hodin angličtiny a němčiny. 

Učitelky jazyků se dále vzdělávaly prostřednictvím on-line seminářů – webinářů, které byly nabízeny 

v podvečerních a večerních hodinách. Semináře vedli zkušení pedagogové a rodilí mluvčí. 

Ve středu 19. ledna 2022 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnilo se ho 20 žáků 

SŠ, kteří byli rozděleni do 2 kategorií. Soutěž se skládala ze dvou částí – písemné a ústní. Výkony byly velmi 

pěkné a vyrovnané. Žáci dostali diplomy a drobné ceny.  

V dubnu 2022 se nám po covidové přestávce podařilo zorganizovat setkání s paní Ing. Novákovou 

z agentury Au-pair Care, která již v minulých letech zprostředkovala našim studentkám práci v USA. Beseda 

byla jako vždy zajímavá a inspirativní. 
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I v tomto školním roce pokračovala práce na 4 projektech v programu Erasmus+: 

Project 2019-1-CZ01-KA102-060640    koordinátor Mgr. Eva Krátká 

Project 2020-1-CZ01-KA102-077577    koordinátor Mgr. Eva Krátká 

Project 2019-1-CZ01-KA202-061107    koordinátor Mgr. Šárka Kučerová 

Projekt 2020-1-CZ01-KA101-077850    koordinátor Mgr. Monika Flídrová 

  

Project 2020-1-CZ01-KA102-077577 Předškolní vzdělávání v zahraničí a Project 2019-1-CZ01-KA102-

060640 Odborná praxe v předškolních zařízeních 

 Odložené výjezdy kvůli covidu (původně plánované na rok 2020 v Londýně) byly přesunuty do irského 

hlavního města Dublinu.                                                                                                                

 *22.11.2021 10.12.2021 vycestovaly studentky 2. ročníku VOŠP: Mikoldová Barbora, Šikulová Denisa, 

Chrenková Štěpánka, Řehořová Adéla, Zemanová Julie 

* 12.3.-1.4. 2022 odjely studentky 2. ročníku Ročňová Kamila, Zdráhalová Tereza a Šusťáčková Marta                      

  

Dále proběhly předvýjezdové plánované návštěvy v institucích zajišťujících praxe studentů (VET-PADV 

předvýjezdová plánovací návštěva – ErasmusPro): 

a) Rakousko, Vídeň – Mgr. Krátká, dlouhodobá praxe byla dojednána v Bilinguale Volksschule 

Komensky a Privater Kindergarten Komensky 

b) Irsko, Dublin – Eva Krátká, 20.-21. února 2022   

c) Irsko, Dublin – dlouhodobá praxe dojednána s ADC College ve dvou předškolních zařízeních – Marie 

Fryaufová, 12.-18.března 2022 

 *VET-PLONG ErasmusPro – Dlouhodobá mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě, Rakousko, 

Vídeň – 14.3.2022-13.6.2022 – tříměsíční praxe v MŠ a ŠD Bilinguale Volksschule Komensky a Privater 

Kindergarten Komensky. Studentky: Veronika Kohoutová (2.roč.VOŠP), Kateřina Matoušková (1.roč.VOŠP). 

Monitoring: Mgr. Lenka Kladivová 8.-10. června 2022    

Irsko, Dublin – 27.3.-24.6.2022 – tříměsíční praxe v předškolních zařízeních ADC College, Links 

Clontarf, Links Childcere Drumcondra. Studentky V2.B Fišerová Kateřina a Provazníková Natálie. 

Monitoring: Mgr. Eva Krátká 21.-24. června 2022                 

Pro následující školní rok 2022-2023 je dojednána VET-SHORT – Krátkodobá mobilita žáků v odborném 

vzdělávání a přípravě v Irsku. Studentky prošly výběrovým kolem 11. května 2022. 

6 studentek vyjede do Irska 13.11.-3.12. 2022, dalších 6 od 12.3.-1.4.2023. 

 

Project 2019-1-CZ01-KA-202- 061107 – Mobility pro učitele 

* Anglie, Cheltenham, Teacher´s Refresher Course – červenec 2022, Monika Flídrová                                                                                                    

* Skotsko, Edinburgh, jazyková škola Inlingua – červenec 2022, Marie Fryaufová a Eva Krátká                                                                                                                                                                         

* Německo, Lindau – červenec 2022, Mgr. Lenka Kladivová              

  

Project 2019-1-CZ01-KA-202-061107 Erasmus+ – Freska – obraz Evropy 

18.–25.9. 2021 Realizace fresky v Opole, Polsko – Terra pro Omnibus: koordinátor Mgr. Kučerová + 

Mgr. Klofandová, Mgr. Hřibová, Mgr. Macková + 14 účastníků z partnerských zemí 

28.11.–4.12.2021 Realizace fresky v Eberswalde, Německo – Me in Europe: Mgr. Klofandová, Macková, 

studentky V2B: Slavíčková, Bendová + 12 účastníků. V rámci realizace proběhl také 2denní kurz fresky pro 

studenty školy. Výsledné fresky byly věnovány partnerským předškolním zařízením. 

 3.–5.2.2022 Kurz digitální grafiky v SW Abobe Photoshop, Illustrator, In Design – VOŠP a SPgŠ 

Litomyšl: Mgr. Klofandová, Hřibová, Fryaufová, Radiven, Vávra, Kleiner, Kučerová + 8 účastníků. Kurz 

proběhl ve spolupráci se Smetanovou Litomyšlí o.p.s. pod vedením lektorky Mgr. Lenky Vomáčkové. 

 17.–18.2.2022 Kurz fresky pro učitele – VOŠP a SPgŠ Litomyšl, 24 účastníků.                  Téma: Ptáci. 

14.–18.3.2022 Mezinárodní projektový meeting v Litomyšli – Mgr. Kleiner, Klofandová, Hřibová, 

Macková, Vetešníková, Kučerová. Obsahem meetingu byla tvorba web. stránek projektu www.erinf.eu, 

především zpracování digitální postprodukce fotografií a zpracování textů v 5 jazykových mutacích. V rámci 

týdenního meetingu proběhl také Kurz fresky pro studenty – VOŠP a SPgŠ Litomyšl: 21 účastníků, téma: 

Já v krajině. 

http://www.erinf.eu/
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10.–15.4.2022 Mezinárodní pracovní setkání v Opole, Polsko: Mgr. Kučerová + 11 účastníků. Hlavním 

obsahem setkání byla postprodukce fotografií, videomateriálů a dopracování textů projektového webu. V rámci 

týdenního meetingu proběhl také Kurz fresky pro studenty – Lyceum 1 Opole: 45 účastníků. Hotové fresky 

byly nainstalovány v interiéru školy. 

 12.–14.5.2022 Prezentace projektu Freska – obraz Evropy na mezinárodním semináři pořádaném 

grantovou agenturou Dům zahraniční spolupráce v Praze. Šárku Kučerovou na prezentaci nahradil pan ředitel 

André Haase (Německo).  

10.–16.7.2022 Závěrečný mezinárodní projektový meeting v Troyes, Francie:                                 Mgr. 

Klofandová, Hřibová, Vetešníková, Macková, Kučerová. Součástí meetingu mj. tvorba sgrafita (18 m – 

žlutomodrá omítka – téma válečných uprchlíků). 

 8.–9.8.2022 Dílna fresky pro Městskou galerii v Litomyšli – příměstský tábor                      organizují 

Mgr. Kučerová, Hřibová – ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl. 

Ukončení projektu 31.8.2022 a následné vypracování závěrečné zprávy nejpozději do konce září 2022.  

3. Pedagogika, psychologie a pedagogická praxe 

Komise PPS a PEP vykonávala v průběhu školního roku 2021–2022 řadu pravidelných, jednorázových 

a příležitostných 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 (pracovní neschopnost od 13.9. 2021 

do 28.2. 2022). 

Na začátku školního roku se již tradičně uskutečnil adaptační kurz pro 1. ročník střední školy – jak pro 

obor Pedagogické lyceum, tak pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, a to pro všechny čtyři třídy 

najednou. Opět se potvrdilo, že kurz významně přispívá k adaptaci žáků 1. ročníku na nové prostředí. Žáky 

i pedagogy byl kurz hodnocen velice pozitivně. 

Poradní sbor proběhl dne 11. 10. 2021 za účasti vedoucích předmětových komisí a zástupců vedení školy. 

V 1. pololetí školního roku byl aktualizován ŠVP PMP podle nového RVP PMP. Největší úpravy 

vyžadovaly vyučovací předměty pedagogika a psychologie. Podílela se na nich většina členů předmětové 

komise (So, Šm, Št, Ke, Pa, Ml). Podle aktualizovaného ŠVP PMP bude výuka zahájena v 1. ročníku ve školním 

roce 2022–2023. 

Poradní sbor pedagogické praxe se na podzim 2021 neuskutečnil z důvodu epidemiologické situace v ČR. 

Realizován byl v rámci prezentace projektu ERASMUS+ dne 4.5.2022. Studenti VOŠ předávali svoje 

zkušenosti z pedagogické praxe v mateřských školách v Rakousku, Německu a Irsku. Prezentace se zúčastnili 

i mnozí studenti vyšší školy a někteří pedagogové. 

Před odjezdem studentů vyšší školy na zahraniční stáže v rámci projektu ERASMUS+ proběhla jejich 

pedagogicko-psychologická příprava pod vedením Mgr. Evy Krátké a PhDr. Soni Sodomkové. Příprava byla 

zaměřena na profesní a osobnostní kompetence. 

V rámci podzimních exkurzí navštívili žáci 4. ročníku střední školy Dětský domov se školou v Kostelci 

nad Orlicí a Dětský domov v Holicích. V jarních měsících proběhly exkurze žáků 3. ročníku střední školy 

do Základní školy a Praktické školy Svítání Pardubice a Speciální mateřské školy, základní školy a praktické 

školy Ústí nad Orlicí. Studenti 1. ročníku vyšší školy absolvovali exkurze v zařízeních v Litomyšli (MŠ, ŠD, 

Rodinné centrum).   

Součástí učební praxe žáků 3. ročníku střední školy byly mikulášské a vánoční besídky, sportovní 

odpoledne při příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí, to vše v mateřských školách a školních družinách. 

Netradiční aktivitou byl Čarodějnický rej realizovaný pro všechna oddělení školní družiny na 1. ZŠ a 3. 

ZŠ v Litomyšli. Tato příležitostná akce proběhla pod vedením vyučujících pedagogické praxe Mgr. Dagmar 

Šimkové a Mgr. Věry Tomanové. 

Pod vedením školního garanta PhDr. Soni Sodomkové se uskutečnilo školní kolo Středoškolské odborné 

činnosti, letos již jejího 44. ročníku. Dvě soutěžní práce postoupily do krajského kola, obě získaly 2. místo. 

Konzultanty prací byla PhDr. Soňa Sodomková a Mgr. Richard Müller.  

V souvislosti s migrační vlnou z válkou zasažené Ukrajiny se studenti vyšší školy v rámci odborné 

pedagogické praxe zapojili jako asistenti do výuky ukrajinských dětí na 1. ZŠ v Litomyšli a na ZŠ ve Skutči. 
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Zajišťovali také jako dobrovolníci volnočasové aktivity u adaptačních skupin ukrajinských dětí v Moravské 

Třebové. Do této dobrovolnické činnosti se v průběhu měsíce března až května zapojilo téměř šedesát studentů, 

organizačně ji v rámci školy zajistily Mgr. Dagmar Šimková a PhDr. Zuzana Fruniová. Tato pomoc přibližně 

osmdesáti ukrajinským dětem byla velice pružně naší školou zajištěna a hodnocena jako vysoce potřebná, 

kvalitní a přínosná ze strany iniciátorů a organizátorů této pomoci i ze strany samotných dobrovolníků. 

V závěru školního roku byl vytvořen návrh exkurzí (Šm, So) a zajištěna učební praxe ve školských 

zařízeních v Litomyšli (Šm) pro školní rok 2022–2023. 

4. Speciální pedagogika 

První porada komise proběhla 31.8.2021, při které byly prodiskutovány úkoly: vypracování tematických 

plánů, odevzdání posudků AP do 3.9.21 podzimního termínu, předběžné plánování exkurzí dle covidové 

situace. Organizace školení pro poskytovatele sociálních služeb SALVIA Svitavy se zúčastnily – Kc, To, 

Fr (distanční formou). 

Od 13.9.21 se členové komise podíleli na zkoušení podzimního termínu Absolutoria. 

Jako každý rok se studenti V1.B a V2.A zapojili do nadační sbírky Bílá pastelka (Matějková, Kynclová, 

Dlouhá, Havlová), která proběhla 13. 1. 2021. 

Dne 11.10.21 – Poradní sbor, viz přiložená zpráva. 

V rámci zpřísněných protiepidemických opatření organizování besed neprobíhalo.  

V jarním období byla zorganizována exkurze do Ivančic s třídami V,W2.A a několika studenty z prvních 

ročníků, dle zájmu (Sš). 

DD Holice navštívila třída V,W2.B, rovněž s několika studenty prvních ročníků (To). 

Během celého roku se učitelé věnovali AP studentů, rovněž se stali na pár dnů zadavateli písemných 

maturitních zkoušek (Kc). 

V rámci pedagogických vztahů byla uskutečněna výměna předsedů ABS Litomyšl – Kroměříž  (Kc). 

Za komisi PEP se Věra Tomanová zúčastnila v měsíci dubnu dopravní soutěže pro děti ŠD ZŠ U školek 

a návštěvy Denního stacionáře Ruka pro život v Litomyšli.  

V květnu proběhla akce ke Dni dětí a Dětský den v MŠ, zábavné dopoledne se soutěžemi a plněním úkolů 

v MŠ Sedmikráska. 

Doplnění učitelské knihovny probíhá v rámci aktuálnosti dané problematiky.  

Studenti v hodinách TFP, SUR a LOG vymýšleli hry a aktivity s vyloučením zraku, vyráběli klasické 

pomůcky, jako např. leporela a knihy pro sluchově oslabené.  

5.  Přírodní vědy 

V říjnu začal již 26. ročník matematického korespondenčního semináře Matýsek, který tradičně 

organizuje RNDr. Hana Lišková. Letos konečně i se závěrečným soustředěním, které proběhlo v červnu 

v Litomyšli.  

Poprvé se v tomto roce v Litomyšli již nekonala Celostátní konference učitelů matematiky, která byla 

tradiční po mnoho let a pravidelně se po dvou letech opakovala. Štafeta byla předána na univerzitu do Ústí nad 

Labem.   

Kantoři se účastnili několika školení a workshopů. V rámci SYPO proběhla setkání metodických komisí 

Matematiky a Informatiky. Pro vyučující matematiky proběhl na podzim pod vedením RNDr. Hany Liškové 

seminář Aritmetika a geometrie v jednom, na jaře 2022 to byla Outdoorová matematika v podání PhDr. 

Michaely Kaslové. Jana Poláková se účastnila doškolovacího zdravotnického kurzu v Litomyšli. Milada 

Vágnerová se účastnila webináře Začínáme s 3D modelováním, Digitální gramotnost v matematice (robotika, 

algoritmizace) a konzultace s Mgr. Janem Coufalem na téma Robotika a možnosti využití robotů od MŠ po SŠ. 

Mgr. Milada Vágnerová se zapojila také do výzvy o 3D tiskárnu s názvem PRUSA PRO ŠKOLY. 

Se žáky navrhla a zpracovala projekt na získané tiskárně, která následně bude sloužit k výuce metodických 

předmětů. 

V říjnu proběhla i beseda s cestovatelem Janem Rendlem na téma „Pěšky po Jižní Americe“. V listopadu 

pak program Madagaskar přímo s cestovatelem Adamem Lelkem v rámci projektu Planeta země 3000. 
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Trochu náročnější byla po dvou letech distanční výuky příprava žáků k maturitní zkoušce, a to zejména 

té z matematiky. Na pokyn MŠMT probíhalo doučování těchto žáků a podle maturitní úspěšnosti (16/17) mělo 

pravděpodobně i kýžený efekt. 

Jana Poláková školila v bezpečnosti studenty VOŠ před výjezdem na praxe do zahraničí (Erasmus+). 

Pro nadané žáky byly připraveny soutěže a aktivity: 

• Logická olympiáda v kategorii C (160 žáků) – v krajském kole Crkalová Veronika (S2.A), 

Kocandová Lucie (S2.B), Hejkrlíková Mirka (S4.B), Netolická Agáta (S2.A)  

• Přírodovědný klokan v kategorii Junior – v okresním kole nejúspěšnější Teplá Alžběta (S1.C)   

• Pišqworky – tým Pajdačky 

• Zeměpisná olympiáda v kategorii D (112 žáků) – ve školním kole nejúspěšnější Hladíková (S2.C), 

v okresním kole pak 9. místo  

• Ekologická olympiáda – v krajském kole 6. místo (tým VOŠP a SPgŠ Litomyšl)  

• Matematický klokan – nejúspěšnější v kategorii Student Dostrašilová Klára a Čápová Daniela 

(S4.D), v kategorii Junior Kocandová Lucie (S2.B) 

• Celostátní matematická soutěž – úspěšní řešitelé v kategorii IV. Maturová M. (S1.A), v kategorii 

V. Hladíková Tereza (S2.C), v kategorii VII. Čápová Daniela (S4.D), Jedličková V. Zoe (S4.D) 

Realizované exkurze: 

• VIDA Brno – 1. ročníky SŠ 

• Nedošínský háj – 1. ročníky SŠ PMP 

• Údolím Skuhrovského potoka – S1.D + 2. ročníky SŠ 

• Rybník – S2.C 

• Robotika – S2.C 

• Pasíčka, pravěká expozice – 3. ročníky SŠ 

Všem kolegům z komise, kteří se podíleli na zdárném průběhu školního roku, patří velký dík. 

6.  Dramatická výchova 

Dramatická výchova začala v září po době covidové znovu pěkně pracovat a s příslibem toho, co všechno 

se znovu uskuteční, také započaly přípravy na Poemu, divadelní projekty jednotlivých tříd, čtyřdenní blokové 

výuky VOŠ, plánování celoplošných dramatických her 2. ročníků SŠ i samostatného vedení her a cvičení 1. 

ročníků SŠ a volitelný modul Plánování vícedenních akcí pro děti, mládež a dospělé. 

 

    
 

V průběhu roku jsme se potýkali ještě s různými podobami karantén, ale nakonec (třeba i o nějaký měsíc 

později) se podařilo uskutečnit následující: 

• 10x bloková výuka DRV VOŠ 

• 4x volitelný modul Plánování vícedenních akcí pro děti, mládež a dospělé pro VOŠ 

• Školní kolo Poemy 
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• Národní přehlídka středních pedagogických škol a pedagogických lyceí v přednesu, čtení 

a improvizovaném vyprávění. 

• Premiéra představení „Mira“, inspirovaného knihou HANA A. Mornštajnové 

• Premiéra představení „Pojď, udělám ti kakajíčko“, inspirovaného filmovou předlohou 

• Premiéra autorského představení „Emoce“ 

• Premiéra + 2 představení skupiny volitelné dramatické výchovy – autorské představení 

„Mumuland“ 

• V průběhu dubna, května a června – 1. ročníky realizovaly samostatně vedené hry a cvičení 

v interiéru a exteriéru 

• V průběhu května a června – 2. ročníky realizovaly celoplošné dramatické hry (ve známých 

podobách denních i nočních bojovek, šipkovaných, hry se stanovišti) – inspirované příběhy, 

detektivními zápletkami, historickými i jinými tématy 

• Průběžně jsme s ročníky VOŠ připravovali projekt „Galerie44“, jehož cílem je vytvořit v učebně 

44 umělecko-sociální platformu pro studenty školy. Konečná realizace nás čeká během září 

a října. 

7. Hudební výchova 

V letošním výčtu činností a akcí PK HV ve školním roce 2021/2022 jsou uvedeny akce, na kterých 

se podíleli její jednotliví členové nebo společně celá komise.  

Pochopitelně i letošních aktivit bylo z důvodu doznívajících pandemických covidových opatření méně, 

než tomu bývalo v minulých letech. 

Předmětová komise se schází průběžně (přibližně 1x za měsíc) a diskutuje problémy z hudební didaktiky, 

učebních plánů, doplňování pomůcek a materiálů, odborné literatury, organizace různých akcí atp. podle 

aktuální potřeby během školního roku i při malých poradách v kabinetě HV. 

 7. září – se žáci 3. a 4. ročníků zúčastnili představení Hudební mládeže v rámci festivalu Mladá 

Smetanova Litomyšl. 

 21. září – navštívili žáci hudebně zaměřených maturitních tříd 3. a 4. ročníků Centrum Bohuslava 

Martinů v Poličce (R. Müller). 

1. prosince – kabinet HV zorganizoval zájezd na baletní představení Louskáček (P.I.Čajkovskij) 

do ND v Brně. (Müller, Švecová) 

5. prosince – se uskutečnil Vánoční koncert sboru KOS v zámecké jízdárně a konečně se tak mohl alespoň 

částečně po nezaviněné odmlce vrátit k pravidelné činnosti, práci a koncertování po dlouhém období různých 

pandemických omezeních. 

9. dubna – oslavila smíšená sestavu sboru KOS 20 let své úspěšné existence. Tuto událost oslavil sbor 

koncertem ve Smetanově domě 9. dubna. 

V dubnu a květnu se práce předmětové komise HV zaměřila především na přípravu hudebně 

profilovaných studentů k praktické a ústní maturitě z HV.  

Průběh a úroveň letošních maturantů z HV lze hodnotit velmi pozitivně a úspěšně a reakce zkušební 

komise jen potvrdila vysokou úroveň výuky hudební výchovy na naší škole. 

Předmětová komise HV organizačně zajistila letošní slavnostní vyřazování absolventů VOŠ a SPgŠ 

na zámku. Slavnostní vyřazení absolventů SŠ se konalo 4. 6. 2022; 18. 6. 2022 se konalo vyřazení pro VOŠ. 
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8. Tělesná výchova  

Bohužel celý školní rok byl částečně poznamenám epidemiologickými opatřeními. V září se komisi 

podařilo zorganizovat dva turistické kurzy, a to konkrétně se studenty VOŠ do Vranic a s dálkovým studiem 

do Pece pod Sněžkou. V září také netradičně probíhal náhradní plavecký kurz, pro studijní skupiny VOŠ, 

SŠ a dálkového st.  Celkově se jednalo o pět plaveckých dnů. 

 

   
 

Již v polovině záři Asociace sportovních klubů vyhlásila stop stav pro veškeré školní soutěže, kterých 

se běžně naši žáci účastní. Na začátku října naštěstí mohl začít průběžný plavecký kurz prvních ročníků PMP.  

Byl realizován v plném rozsahu. S mírným napětím jsme očekávali zimní měsíce, kde nás čekalo osm 

lyžařských kurzů, neboť došlo k nahrazování termínů z minulého školního roku. V důsledku 

epidemiologických opatření nakonec došlo k zrušení jednoho kurzu, přesto považujeme za úspěch, že zbylé 

kurzy proběhly bez omezení. V závěru března byl uskutečněn v běžném termínu blokový plavecký kurz VOŠ 

a SŠ Lyc.  S příchodem jarních měsíců se podařilo absolvovat všechny naplánované turistické kurzy – Vranice, 

Rokytnice nad Jizerou a rovněž cyklo-turistický kurz v Budislavi. V květnu dochází k realizaci náhradních 

termínů blokové výuky Netradičních sportovních aktivit. Ty jsou nově organizovány v Litomyšli s novými 

aktivitami. 

V průběhu školního roku probíhal kroužek gymnastiky pro maturanty SŠ Petry Junkové a kroužek tai-

či Kateřiny Vencálkové. Ostatní volnočasové sportovní aktivity jsou bohužel v průběhu školního roku zrušené 

nebo omezené. V rámci Moderních forem gymnastiky navštívila P. Junková s žákyněmi 4. ročníků v I. pololetí 

Fit-box a v II. pololetí Spinning.  V jarních měsících se daří navštěvovat s třídami SŠ a VOŠ nové netradiční 

sportoviště v Litomyšli – jako disc-golf či fotbal-golf. Žáci specializace S2.C se zúčastnili exkurze do prostor 

sportovního vodního areálu u Košíře s Pavlem Saquou.  V průběhu května se studenti VOŠ třikrát podílejí 

na organizaci atletických závodů o Pohár rozhlasu, a to z pozice rozhodčích jednotlivých atletických disciplín.  
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9. Výtvarná výchova 

V průběhu hlavních prázdnin se výtvarný kabinet setkal se skupinou mezinárodního týmu učitelů v rámci 

projektu Erasmus+ ve Francii v městečku Troyes. (Kč, Hi, Kl, Vš, Mičková) Meeting zahrnoval dvoudenní 

workshop a seznámení se s freskovou technikou na přenosných panelech. Vzniklo tak několik designových 

kachlí.  

Na začátku září se též nedaleko Litomyšle uskutečnil výtvarný plenér tříd S4. A, B, C VVV (od 8.–10. 

9.) v Budislavi, Chata Bratří Čapků. (Hi, Kl)  

Závěr září byl v duchu realizace plánované fresky v rámci projektu Erasmus+ ve veřejném prostoru města 

Opole v Polsku. Průběh tvoření obnášel několik hodin na lešení za každého počasí. Mezinárodní tým 

(Německo, Francie, Polsko) ve dnech 18.–26. 9. dokázal i za tak krátký čas přenést návrh v akvarelové technice 

do trvalé fresky, která se stala součástí a reprezentativním místem v centru města Opole. Freska je unikátní 

svým rozměrem a designem. (Kč, Hi, Kl, Vš, Ma)  

Lampiónového průvodu 2. 11. 2021 na zámku v Litomyšli se zúčastnili 1. ročníky VOŠ a zájemci 

ze SŠ v rámci svátku „Dušičky“. Studenti a žáci si pod vedením D. Krčmářové a R. Hřibové vyráběli svůj 

originální lampión a zažili společně v rámci připraveného programu neobvyklý zážitek.  

Další aktivitou je freska v německém Eberswalde ve dnech 28.11.–4.12.2021. (Kl, Ma a studenti VOŠP)  

Jako již tradičně se výtvarný kabinet podílel na novoročence. (Kl, Ta, Hi) 

Ve dnech 3.–5.1.2022 se konal digitální kurz pro učitele v rámci projektu Erasmus+ pod vedením lektorů. 

Účastnili se i ostatní zájemci z řad učitelů. (Kj, Kč, Ta, Kl, Hi) 

Výtvarný kurz fresky pro učitele se odehrál ve dvou dnech (prezentace, úvodní seznámení s výtvarnou 

technikou, příprava 1. a 2. vrstvy omítky, návrh designu, přenášení motivu na vlhkou omítku, příprava 

pigmentů, samotná tvůrčí práce) pod vedením Kč, Hi, Kl. Koncept designu byl inspirován světem ptáků.  

 Ve dnech 14.–19.3.2022 proběhl meeting zahraniční spolupráce projektu ERASMUS+ FRESKA. Při 

setkání se jednotliví účastníci z každé země měli možnost soustředěně věnovat dokončení veškerých digitálních 

výstupů II. - webové stránky (Kč, Kj, Kl, Hi). Současně také probíhal freskový workshop pro žáky 4. ročníků 

a zájemců z řad SŠ. Dílnou žáky provedly Hi, Kl (15.–16.3.2022) 

Mgr. Nikola Kubíková se účastnila 9. 4. 2022 se studentkami VOŠP akce „Den pro Ukrajinu“, kde 

si připravila výtvarnou akci. Vzniklo tak společné dílo z celého dopoledne. Akce se zaměřila na otisky různých 

předmětů se symbolikou barev. Výtěžek z celého dne byl věnován na podporu Ukrajiny. 

 

    
 

V dubnu také došlo k mimořádné spolupráci, kdy studenti z Vyšší odborné školy pedagogické „vzali pod 

svá křídla“ žáky z 5. třídy 2. základní školy a učili je práci s keramickou hlínou. Jak zpracovat keramickou 

hlínu, modelovat a co dalšího hotové výrobky čeká. Vznikly krásné keramické reliéfy vytvořené společnýma 

rukama studentů a žáků. V závěru měsíce bylo možné uskutečnit (prezenčně) praktickou maturitní zkoušku 

a výstavu prací žákyň volitelné výtvarné výchovy na půdě školy. Výsledné praktické práce byly velmi osobité. 

Výtvarné práce měly konceptuální přesahy a u některých bylo poukázáno na sociální problémy.  

Poslední setkání zahraniční spolupráce projektu ERASMUS+ proběhlo v červenci o letních prázdninách 

(10.–15.7.2022) v půvabném Troyes ve Francii, kde se sešly všechny partnerské školy. (Hi, Kl, Kč, p. 
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Vetešníková, p. Vetešník). Francouzská asociace freskařů „Passeurs de fresques“ připravila intenzivní program 

(oficiální setkání s místostarostou Troyes na radnici, tvorba sgrafita v centru MOPO, dokončování finální 

zprávy a webových stránek). Práce celého týmu po celou dobu spolupráce nepostrádala tvořivé a inspirující 

naladění. Pod rukama všech účastníků vznikla trvalá a hodnotná díla s velmi nosnou myšlenkou a poselstvím. 

Děkujeme především vedení školy a hlavní koordinátorce Mgr. Šárce Kučerové. Bez této podpory 

by se mezinárodní projekt nemohl uskutečnit.  

Městská galerie Litomyšl ve dnech 8.–9.8.2022 oslovila výtvarnice J. Klofandovou, R. Hřibovou 

a koordinátorku Š. Kučerovou v rámci projektu „European Reflection in Frescos“ k vedení dvoudenního 

freskového workshopu pro děti příměstského tábora. Akce se velmi zdařila a vznikly osobité fresky 

na přenosných kachlích, které si děti mohly odnést a společně vystavit v prostorách Městské galerie 

v Litomyšli.   

Kroniku školy doplnila J. Klofandová svým osobitým výtvarným rukopisem. 

V průběhu celého roku se komise výtvarného kabinetu podílí na výzdobě školy a třídních prostor učeben 

č. 9, 11.  
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F) 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 9 míst s notebookem. 
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G) DOMOV MLÁDEŽE – ŠKOLNÍ ROK  2021/2022 
 

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 vzdálena 20 minut chůze. 

V ubytovací části je 60 dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím, vybavených vestavěnými skříněmi, 

světlým moderním nábytkem a kvalitním osvětlením, 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 a televize. 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; 

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 K. Donajové:     33 žáků   

Výchovná skupina P. Dvořákové:                                                    32 žáků  
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Výchovná skupina H. Plíhalové:     32 žáků  

Výchovná skupina Z. Pečinkové:     30 žáků            

Výchovná skupina D. Sedláčkové:     32 žáků  

Výchovná skupina M. Skalníkové:     31 žáků  

Výchovná skupina G. Zavřelové:     32 žáků   

3. Žákovská samospráva  

Domovní rada 

Spolupracuje vedoucí vychovatelka Radka Pešinová: 

Domovní rada se scházela 1x měsíčně, žáci týmově spolupracovali, konstruktivně diskutovali a zujímali 

stanoviska k aktuálnímu dění v DM.  Dále iniciovali a pomáhali organizovat akce v rámci 

DM a spolurozhodovali o systému ubytování žáků na příští rok, připravili k němu podklady. Byli informováni 

o plánovaných akcích i o udělených výchovných opatřeních. 

Domovní rada se sešla v těchto termínech: 20.9.; 11.11.; 10.1.; 21.4.;  

Výchovná skupina K. Donajové: S1.A  Šindelková Eliška Violet 

     S3.C  Kuncová Veronika 

Výchovná skupina Z. Pečinkové: S1.B     Havlíková Lucie 

Výchovná skupina G. Zavřelové: S1.C   Kutřínová Veronika 

     S3.A   Paulusová Štěpánka   

Výchovná skupina M. Skalníkové: S1.D  Horňák Zdeněk 

     S2.C  Držmíšková Nella 

Výchovná skupina D. Sedláčkové: S2.A  Vomáčková Karolína 

     S3.A   Paulusová Štěpánka 

Výchovná skupina P. Dvořákové S2.B, C Sablíková Marie 

     S3.A  Paulusová Štěpánka 

Výchovná skupina H. Plíhalové: S3.B  Jarkovská Andrea   

                                                           S4.B, C  Pavlová Šárka 

 

Kulturní komise 

Spolupracuje K. Donajová: 

Kulturní komise se setkávala při plánování a realizaci „Stromu splněných přání“ k příležitosti oslav Vánoc 

v DM. Následně se sešla, abychom zorganizovali zájezd do Klicperova divadla, který byl nakonec bohužel 

zrušen z důvodu nemoci herců v divadle (náhradní sobotní termín byl nevyhovující). 

  

Kulturní komise se sešla v termínech: 30.11.; 9.12.; 21.3.; 4.4. 

  

Výchovná skupina K. Donajové: S1.A   Maturová Michaela 

     S3.C  Hamplová Barbora 

Výchovná skupina Z. Pečinkové: S1.B      Hofman Lukáš 

Výchovná skupina G. Zavřelové: S1.C     Teplá Alžběta 

Výchovná skupina M. Skalníkové: S1.D  Řezníčková Zuzana 

     S2.C  Hylmarová Zuzana 

Výchovná skupina D. Sedláčkové: S2.A     Kubíčková Kateřina 

Výchovná skupina P. Dvořákové S2.B, C Pilná Eliška 

Výchovná skupina H. Plíhalové: S3.B  Medvedyková Natálie 

     S4.B, C  Bohuslavová Barbora 
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Sportovní komise 

Spolupracuje P. Dvořáková: 

Sportovní rada se v prvním pololetí sešla jednou pro organizaci turnaje v bowlingu, v druhém pololetí jsme 

se se sportovní radou sešly dvakrát k uspořádání Týdne sportu, který se konal poslední týden v dubnu a těšil 

se početnému zájmu žáků. Turnaj výchovných skupin se konal v bowlingu, adventure golfu a v přehazované. 

V tomto týdnu nás také navštívila profesionální cvičitelka Josephine Gabriela Saňáková. 

  

Výchovná skupina K. Donajové: S1.A   Pakostová Salome 

                                                           S3.C  Štolfová Aneta 

Výchovná skupina Z. Pečinkové: S1.B      Hrušová Adéla 

Výchovná skupina G. Zavřelové: S1.C     Jiráková Aneta 

Výchovná skupina M. Skalníkové: S1.D  Pipková Kristýna 

                                                           S2.C  Šilarová Lucie 

Výchovná skupina D. Sedláčkové: S2.A     Bolehovská Martina 

Výchovná skupina P. Dvořákové S2.B, C Caklová Aneta 

Výchovná skupina H. Plíhalové: S3.B  Hartmanová Ivona 

                                                           S4.B, C  Kočová Iva 

Zdravotní komise 

Spolupracuje: H. Plíhalová: 

  

Výchovná skupina K.  Donajové: S1.A   Moravcová Veronika 

                                                           S3.C  Bělka Milan 

Výchovná skupina Z. Pečinkové: S1.B     Fuksová Denisa 

Výchovná skupina G. Zavřelové: S1.C     Svobodová Kateřina 

Výchovná skupina M. Skalníkové: S1.D  Kuličková Lucie 

                                                           S2.C  Navrátilová Bára 

Výchovná skupina D. Sedláčkové: S2.A     Dvořáková Lucie 

Výchovná skupina P. Dvořákové S2.B, C  Černá Adéla  

Výchovná skupina H. Plíhalové: S3.B  Machatá Karolína 

                                                           S4.B, C  Křížová Agáta 
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4. Zájmová činnost 

Nabídková 

31.8. úvodní schůzka I. ročníků    Pš, Do, Pe, Za, Sk, Dv 

31.8.-3.9. adaptační kurz     Pe, Do, Sk, Za 

6.9. adventure golf      Dv 

8.9. vaření pro zájemce     Se 

9.9. fotbalgolf      Za 

14.9. vyhlídka Piaristický kostel    Dv 

14.9. aerobic+ kondiční cvičen    Dv 

15.9. tabata       Za 

16.9. malování keramických misek    Pl 

21.9. aerobic+ kondiční cvičení    Dv 

21.9. jóga pro zdravá záda     Pe 

30.9. aerobic + kondiční cvičení    Dv 

30.9. cvičení – správné držení těla Smíšek   Pl 

5.10. kruhový trénink     Za 

6.10. městský bazén – plavání + relaxace   Za 

6.10. cvičení na míčích     Sk 

11.10. výtvarná dílna – pergamáno    Pl 

12.10. power jóga                                       Pe 

18.10. kruhový trénink     Za 

18.10. hra Šachovnice     Pl 

20.10. vaření pro zájemce     Se 

19.10. výroba gumiček do vlasů    Dv 

3.11. tabata       Za  

8.11. turnájek v pexesu     Dv 

9.11. jóga pro zdravá záda     Pe 

9.11. vyrábíme růže z javorových listů                 Dv 

16.11. vaříme – langoše, lívance    Dv  

10.11. protažení celého těla              Pl 

15.11. cvičení na míčích                                            Sk 

18.11. bowling                                                         Za 

25.11. vyrábíme zimní dekoraci do oken   Dv  

29.11. výtvarná dílna-vánoční přání + výzdoba        Za 

2.12. zkouška vánočního koncertu    Se   

2.12. vánoční dílna – přáníčka, jmenovky   Dv  

2.12. připravujeme těsta na vánoční cukroví  Dv  

9.12. zkouška vánočního koncertu    Se 

14.12. relaxace                                                          Za 

14.12. výtvarná dílna-vánoční tvoření   Za  

15.12. kruhový trénink     Za 

16.12. vánoční koncert     Se 

20.12. vánoční kvíz      Za 

4.1. film: Mezi řádky     Za 

19.1. kino: Spiderman-Bez domova   Za 

25.1. posilování s náčiním                                       Za  

8.2. bowling      Dv  

9.2. film pro zájemce – popelka v teniskách   Se 

14.-16.2. ,,Na Lovu“ – celodomovní vědomostní soutěž Pš 

14.2. film pro zájemce-Zrodila se hvězda   Dv  
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14.2. výroba valentýnek                                           Za 

14.3. kruhový trénink                                               Za 

22.3. kino: Smrt na Nilu                                           Sk                     

17.3. jóga pro zdravá záda                                        Pe 

17.3. vaření – veganská pizza    Pl 

5.4. posilování s náčiním a motivační hudbou       Za 

6.4. aerobic + kondiční posilování   Dv  

7.4. turnaj v Bowlingu                                           Za  

19.4. jóga na posílení středu těla                              Pe 

19.4. péče o venkovní hřiště DM    Dv  

25.4. pečení veganského perníku    Pl 

25.4. králičí hop-vystoupení Rydlové J. s králíky  Dv 

25.4. turnaj v bowlingu     Dv 

26.4. turnaj v přehazované     Dv, Pe 

27.4. turnaj v Adventure golfu    Dv   

28.4. relaxační cvičení                                              Za 

28.4. cvičení s Josephine Gabrielou Saňákovou  Pl 

3.5. turnaj v přehazované                                       Dv, Pe 

4.5.,5.5.,9.5. výroba masek na Majáles                                 Za 

16.5. vaření – veganská čokoláda, pěna   Pl 

17.5. projekce filmu: Možnosti dialogu   Do 

18.5. tabata                                                               Za 

25.5. dance jóga                                                       Pe 

26.5. film: Love, Eat, Pray     Dv  

31.5. kino – Tři tygři ve filmu: Jackpot                   Za 

31.5. míčové hry      Pl 

31.5. vystoupení M. Bolehovské se psem-dogfrisbee    Se 

2.6. dance jóga                                                       Pe 

15.6. jóga na posílení středu těla                              Pe 

16.6. fotbalgolf                                                         Za 

21.6. kruhový trénink                                               Za  

21.6. jóga pro zdravá záda                                        Pe 

28.6. jemná jóga pod širým nebem                           Pe 

28.6. rozloučení žáků III. roč. s DM – společné zpívání  Pš 

29.6. minigolf                                                           Za 

Týden empatie 28.3.-31.3.2022 

28.3.   kurz sebeobrany – Jiu Jitsu Česká Třebová               Dv, Pl 

28.3.   výživový poradce                                                       Dv, Pl  

28.3.   dokumentární film- 1989: Z deníku Ivany A.             Dv, Pl 

29.3.   Foto koutek s Leou Řeháková    DV,Pl 

29.3.   Aerobic + kondiční posilování              Dv, Pl  

30.3.   Film – Téměř dokonalá tajemství              Dv, Pl  

30.3.   Fire show      Dv, Pl   

31.3.   koncert skupiny Zrcadla    Dv, Pl   

Pravidelná  

Výtvarná dílna – Z. Pečinková – 10 žáků, scházíme se 1x za 14 dní; seznámení s technikou Zentagle; zdobení 

květináčů ubrouskovou technikou; výroba vánoční výzdoby a vánočních přání; vybarvování mandal 
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Taneční kroužek – G. Zavřelová – účast celkem 21 žákyň, 3 z S1.A, 10 z S1.C, 4 z S1.D, 3 z S2.A a 1 z S3.A, 

scházíme se 1x za 14 dní, seznámení s tanečním pohybem a prvky v taneční sestavě na píseň Bad Habits – 

Ed Sheeran. 

Termíny: 23.9.; 12.10.; 3.11.; vzhledem k epidemiologické situaci – Covid – se dále uskutečnil až v těchto 

termínech: 21.4., 5.5., 2.6., 23.6. 

 

Kroužek vaření – D. Sedláčková – 10 žáků; kroužek probíhá příležitostně; příprava – pudinkový dezert; pečení 

z listového těsta; pečení – kokosová bábovka s kakaem; těstovinový salát; pečení – muffiny; pečení – jablkový 

závin; pečení – pizza 

  

Dramatický kroužek – K. Donajová – 30 žáků; seznamovací schůzka; základní dramatické hry; příprava tématu 

dramatického představení, rozdělení se do skupin, rozdělení rolí ve hře; společenské hry – Party Alias, Černé 

historky; rozloučení se se školním rokem – dramatické hry pro uvolnění těla, pobavení 

  

Výtvarný kroužek ,,Být s nimi“ – H. Plíhalová – kroužek navštěvuje 12 žákyň, scházíme se 1x za 14 dní; úvodní 

schůzka + výtvarná hra; tečka, čára, plocha; malba – tempera + klovatina + pastel; on-line aktivita – pracovali 

na pokojích; individuální výroba porcelánového šperku; glazování šperků; keramické misky; engobování 

a vyškrabávání do vosku; glazování; ketlování; kompletace porcelánových šperků, rozloučení a rozdání 

výrobků 

  

Pedagogická praxe v DM 

Důležitou součástí výchovné práce v domově mládeže je pedagogická praxe. Od září do března probíhala 

v domově mládeže pedagogická praxe žáků S4.A, B, C, celkem 93 osob, rozděleni byli do 31 bloků. Pro 

ubytované připravili pestré činnosti, které obohatily nabídku akcí v domově mládeže.  

   

Praxe vedená K. Donajovou:  

malování na plátěnky; domácí tortilly; cvičení-Tabata; jóga; podzimní tvoření-věnce a květináče; 

Halloweenské mlsání; malování na kameny; jóga; zdobení cupcaků; výroba motivačních sešitů; Riskuj!; 

kruhový trénink; kresli duší  

  

Praxe vedená Z. Pečinkovou:  

posilovací cvičení – kruhový trénink; výtvarná dílna – výroba didaktické pomůcky; bowling; posilovací cvičení; 

výtvarná dílna – malování abstraktních obrazů; příprava zdravých šneků; posilovací cvičení – kruhový trénink; 

výtvarná dílna – výroba didaktické pomůcky; pilates pro začátečníky; příprava slaných a sladkých šneků; 

výtvarná dílna – malování abstraktních obrazů; příprava zdravých lívanečků; posilovací cvičení 

  

Praxe vedená H. Plíhalovou: 

výtvarná dílnička; relaxace – malování obrazů; podzimní výzdoba oken v jídelně; posezení s kytarou; 

skupinová relaxace s barvami; nepečené vánoční cukroví; slané pečení; jemná jóga; relaxace  

  

Praxe vedená D. Sedláčkovou:  

výroba šperků z korálků; pečení z lískového těsta – růže z jablek; taneční workshop; tvoření vánoční výzdoby; 

hraní deskových her; pečení dezertu; cvičení jógy; pečení muffinů; stolní hry; vánoční tancování; vánoční 

posezení s programem – pantomima; karaoke; výroba andílků z papíru; cvičení – posilování pro zájemce 

  

Praxe vedená M. Skalníkovou:  
malování obrazů; hudební kvíz; power jóga; hudební mňamka; těstovinový salát; relaxace; zábavná hra Párty 

Alias; Filmová projekce „Hon“; vaření – kakaové bezé; jóga; výroba didaktické pomůcky do MŠ; stolní hry – 

AZ kvíz; pečení – čokoládové sušenky 
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Praxe vedená G. Zavřelovou:  

výtvarná dílna – podzimní panenka a listy stromů; kruhový trénink; městský bazén – relaxace a plavání; 

kruhový trénink – cvičení s vahou vlastního těla; zapékané tousty trochu jinak; pečení – koka sušenky; vaření: 

zdravé lívance; deskové hry – AZ kvíz junior, Tik tak bum; pracovní list na pocvičení angličtiny; zdobení 

vánočního cukroví – perníčky, linecké; relaxační cvičení; posilování vahou vlastního těla; hra na postřeh – deka; 

pečení mini koblížků 

  

Praxe vedená P. Dvořákovou:  

pečení podzimního perníku; nástěnka snů; jóga + relaxace; kruhový trénink; pečení listových šneků; hudebně-

filmový kvíz; kreslení mandal; hudebně-filmový kvíz; Zumba; kvíz Máme rádi Česko; výroba gumiček; cvičení 

– povánoční spalovačka; kefírové lívanečky, výroba veselých záložek do knížky; výroba šumivých bomb 

do koupele; pečení šneků z listového těsta; kruhový posilovací trénink   

  

  

5. Činnosti v rámci výchovných skupin: 

Výchovná skupina K. Donajové: 

Září: adaptační kurz – seznámení se se žáky; seznámení žáků s provozem DM, jeho prostory a VŘDM; volba 

zástupců do žákovské samosprávy; seznamovací hry se skupinou; tvorba skupinové nástěnky-svátky 

a narozeniny žáků; individuální pohovory se žáky 

Říjen: účast na výstupech pedagogické praxe; skupinová i individuální PNV-anglický jazyk, občanská 

výchova, psychologie, dějepis, literatura; oslava narozenin ve skupině; skupinová setkání; tvorba nepečeného 

dortu; dramatické hry; individuální pohovory se žák 

Listopad: účast na výstupech pedagogické praxe; individuální pohovory se žáky; skupinová PNV-literatura, 

pedagogika; skupinové setkání-tvorba veršovaných básní; stolní hry-Activity; filmová projekce-film: Život 

je krásný; doplnění klasifikace 

Prosinec: individuální PNV-psychologie; skupinové setkání–vánoční besídka; slavnostní večeře s třídními 

učitelkami; individuální pohovory se žáky 

Leden: individuální pohovory se žáky; skupinové setkání – seznámení se s praktikantkami a dramatické hry 

na uvolnění: Živý obraz; účast na výstupech pedagogické praxe; individuální PNV-pedagogika, psychologie; 

skupinové schůzky  

Únor: individuální pohovory se žáky; pečení dezertů-Krtkův dort; vycházka po Litomyšli; skupinová schůzka; 

skupinové PNV-psychologie; skupinová setkání; péče o svěřené pokoje; vycházka na Černou horu  

Březen: individuální pohovory se žáky; péče o svěřené pokoje; skupinová setkání; stolní hry – Activity, 

Dobble, Černé historky; individuální PNV – pedagogika; účast na akcích Týdne empatie  

Duben: tvorba jarní výzdoby do DMII; individuální PNV-; společenské stolní hry – Desítka, AZ kvíz, 

vědomostní pexeso, Activity; individuální pohovory se žáky; péče o svěřené pokoje; vycházka po Litomyšli, 

do klášterních zahrad; skupinová schůzka  

Květen: individuální pohovory se žáky; péče o svěřené pokoje; skupinová setkání; příprava nepečeného 

dezertu na oslavy Majálesu; vycházka do Klášterních zahrad; piknik  

Červen: individuální pohovory se žáky; venkovní sportovní aktivity – badminton, ringo, přehazovaná; 

individuální PNV-pedagogika  

Výchovná skupina H. Plíhalové – Šafaříkové:   

Září: zopakování si všech pravidel pobytu na DM; seznámení se a porozumění Vnitřnímu řádu DM a ostatním 

předpisům; seznámení se s hygienickými pravidly při stravování a dodržování všech předpisů vyhlášených 

MŠMT a Okresní hygienickou stanicí pro DM vzhledem k současné situaci; seznámení s řádem posilovny; 

zapojení se do života na DM; vzájemné se poznávání a upevňování pozitivních kolektivních vztahů; hry 
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na seznámení, skupinové schůzky informativní; skupinová setkání s programem; plánování činností na tento 

školní rok; pečení brownies; pečení štrůdlu; příprava pohoštění; oslava narozenin 

Říjen: pravidelné informativní schůzky; individuální práce se žáky; podpora PNV; skupinová setkání 

s programem; oslava narozenin, hry, příprava pohoštění – jednohubky a palačinky; výtvarná dílna Pergamáno; 

malování obrazů pro DM; sociální hra Šachovnice; návštěva výstavy; Archimyšl – diskuse o architektuře 

v Litomyšli; vaření – bramboráky; vaření z potravin z vlastních zahrad; příprava na akci HALLOWEN – 

kostýmy, trasa, jednotlivá stanoviště, zajištění bezpečnosti pro hráče; bowling 

Listopad: pravidelné informativní schůzky; individuální práce se žáky; podpora PNV; skupinová setkání 

s programem; vaření – Míša řezy; individuální přehled studijních výsledků; cvičení podle docenta Smíška – 

správné držení těla; diskuse k významu 17.11.; deskové hry 

Prosinec: pravidelné informativní schůzky; individuální práce se žáky; podpora PNV; skupinová setkání 

s programem; vánoční tradice – kvíz; charitativní činnost – dárky pro Naději Česká Třebová; účast na vánoční 

večeři v DM; předvánoční posezení; vánoční zpívání koled s třídním učitelem 

Leden: pravidelné informativní schůzky; individuální práce se žáky; podpora PNV; skupinová setkání 

s programem; přebírání zodpovědnosti za své osobní jednání – finanční gramotnost – diskuse; pečení bábovky, 

banány v čokoládě, příprava pohoštění, oslava narozenin; logické hry a hádanky – soutěž; keramické misky – 

malování engobami; výroba šperků z porcelánu; beseda – práce dobrovolníka v Litomyšli 

Únor: pravidelné informační schůzky; individuální práce se žáky; podpora PNV; skupinová setkání 

s programem; výtvarné tvoření; pečení bramboráků; individuální konzultace – výběr vysoké školy, vyplnění 

přihlášek; relaxační cvičení; Jitka Sommernitzová – dobrovolnická činnost 3x týdně 

Březen: pravidelné schůzky výchovné skupiny; skupinová setkání s programem; podpora výtvarných projektu 

do školy – individuálně; bowling S4.B + C; bowling S3.B; venkovní sporty; aktivní účast na týdnu empatie; 

jarní výzdoba – vitráž; posezení s bábovkou; prezentace SOČ Michaely Sadílkové; Jitka Sommernitzová – 

dobrovolnická činnost 3x týdně 

Duben: pravidelné schůzky výchovné skupiny; skupinová setkání; podpora PNV; pomoc při realizaci 

výtvarných projektů – individuálně; cvičení s Josephine Gabrielou Saňákovou; turnaj v ping pongu; odveta 

v ping pongu; turnaj ve stolním fotbale; příprava občerstvení; opékání a hra na kytaru; rozloučení se žáky 

čtvrtých ročníků; prezentace SOČ Michaely Sadílkové; aktivní účast na týdnu sportu; návštěva výživové 

poradkyně na DM; individuální video trénink přednesu SOČ; Jitka Sommernitzová – dobrovolnická činnost 

3x týdně 

Květen: schůzky výchovné skupiny; skupinová setkání; podpora PNV; individuální podpora PNV a A.S; 

příprava masek na Majálesový průvod; příprava občerstvení na Majáles – nepečené kuličky;  účast na akci 

Majálesu – průvod masek; vaření – občerstvení na piknik; piknik; venkovní sporty; turnaj v ping pongu; 

ketlované šperky; deskové hry; aktivity s míčem; návštěva výstavy v BOBO-cafe – povídání o autorce a o jejím 

postižení a vývoji kresby s ohledem na nemoc a medikaci; Jitka Sommernitzová – dobrovolnická činnost 

3x týdně 

Červen: schůzky s výchovnou skupinou; aktivní podpora PNV; zajištění prezentace SOČ Michaely Sadílkové 

v knihovně; stolní fotbal; předávání pokojů a klíčů; dobrovolnická práce „Pomozte týraným a hendikepovaný 

pejskům 2“- propagace Denisa Kubová, účast 8.7. Denisa Kubová a Ludmila Kolocová; bowling; rozloučení 

před prázdninami; zhodnocení školního roku – poděkování 

Výchovná skupina Z. Pečinkové:  

Září: adaptační kurz; seznámení s provozem DM a VŘDM; volba žákovské samosprávy; procházka městem 

– poznáváme Litomyšl; posezení u ohně s kytarou; květinová show v Klášterních zahradách; posilovací cvičení 

– kruhový trénink; tenisová škola; individuální pohovory se žáky 

Říjen: skupinové setkání – komunitní kruh – seznámení s knihou Gump; vaření – příprava zdravých sušenek; 

PNV – individuální práce se žáky; doplnění známek; účast na výstupech pedagogické praxe; výtvarné 

odpoledne – příprava podzimní výzdoby 
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Listopad: skupinové setkání – dopis sobě; PNV – český jazyk – procvičování gramatiky; doplnění čtvrtletní 

klasifikace; posilovací cvičení – body form, kruhový trénink; narozeninová oslava s programem; individuální 

práce se žáky – pohovory; výtvarné odpoledne – příprava zimní výzdoby 

Prosinec: skupinová schůzka – plánujeme oslavy Vánoc; společné zpívání; příprava těsta na perníčky; pečení 

a zdobení perníčků; nácvik na hudební vystoupení; příprava nepečeného cukroví; společná slavnostní večeře; 

vánoční besídka s třídním učitelem  

Leden: cvičení jógy pro zdravá záda; posilovací cvičení – vahou vlastního těla; účast na výstupech 

pedagogické praxe; stolní hry – Dobble; skupinové setkání-základy etikety/test; doplnění klasifikace; 

pravidelná PNV; individuální činnost se žáky; bowling 

Únor: skupinové schůzky – zhodnocení 1.pololetí, společné plánování činností; individuální práce se žáky; 

doplnění metodického zásobníku – pohybové hry pro MŠ; skupinové setkání – komunitní kruh: Co pro 

mě znamená přátelství; PNV – individuální přístup – nácvik gymnastických prvků 

Březen: skupinová schůzka – plán činností na měsíc březen, seznámení s akcemi Týdne empatie; vaření-

příprava bebe střechy; skupinové setkání – připomenutí svátku MDŽ – kvíz; posilovací cvičení s náčiním; 

výroba jarní výzdoby; příprava občerstvení na oslavu; narozeninová párty s programem; doplnění známek 

a pohovory o prospěchu; intenzivní PNV; příprava jednoduchého receptu – pizza; péče o okolí DM; cvičení 

jógy; videoprojekce filmu Gump – pes, který naučil lidi žít; zapojení do akcí Týdne empatie  

Duben: doplnění klasifikace; individuální práce se žáky; zdobení kraslic netradiční technikou; pečení 

a zdobení velikonočních sušenek; skupinové setkání – velikonoční zvyky a tradice, test na ověření znalostí; 

skupinová schůzka-zhodnocení výsledků za úklid pokojů; doplnění metodického zásobníku – hry a tanečky 

do MŠ; nácvik gymnastických prvků na TV 

Květen: skupinová schůzka – plánované akce do konce školního roku, informace k pedagogické praxi v MŠ; 

tenisová škola; narozeninová oslava s programem; příprava občerstvení na Majáles – raffaelo řezy; PNV – 

individuální přístup; stolní a společenské hry – Dixit, AZ kvíz, Activity  

Červen: skupinové setkání – piknik + deskové hry; posezení u ohně s opékáním buřtů; skupinová schůzka – 

zhodnocení II. pololetí, sebereflexe; sportovní aktivity – kickbox, minigolf, plavání – návštěva koupaliště; 

aktivní PNV; doplnění známek, pohovory  

o prospěchu; návštěva koncertu SL – Klášterní zahrady; komunitní kruh – plány na prázdniny; společné 

posezení na závěr školního roku 

Výchovná skupina M. Skalníkové: 

Září: adaptační kurz; seznámení s provozem DM a VŘDM; volba žákovské samosprávy; skupinová schůzka 

organizační; drobné sportovní aktivity – stolní fotbálek, ping pong; PNV; příprava podzimní výzdoby DM; 

nová technika kreslení „Zentagle“; individuální práce se žáky, pohovory 

Říjen: podzimní výzdoba DM; společná oslava narozenin; zábavná hra „Divadelní asociace“; improvizační 

hry z Partičky; účast na činnostech blokové praxe; individuální práce se žáky, pohovory; skupinová schůzka 

organizační 

Listopad: individuální práce se žáky; PNV; aktivity pro zájemce; účast na činnostech blokové praxe; 

skupinové sezení; výtvarná činnost – malování obrazů – koláž; nácvik taneční sestavy; zábavné hry 

do místnosti; příprava vánočního posezení s programem 

Prosinec: zdobení vánočního stromečku; zhotovení zimní výzdoby DM; aktivní PNV; skupinové setkání – 

příprava vánočního nealkoholického punče; výroba vánočních přání; účast na vánoční večeři v DM; 

předvánoční posezení s programem 

Leden: skupinová schůzka organizační; účast na výstupech blokové praxe; aktivní PNV; vhodné účesy 

na taneční; individuální práce se žáky, pohovory; čtení před spaním; minioslava narozenin, fotky z dětství 

Únor: konverzace v AJ; individuální práce se žáky, aktivní PNV; vybírání námětů pro jarní výzdobu DM; 

vědomostní test; výroba jarní dekorace do oken  

Březen: skupinová schůzka; motivace k Týdnu empatie; kino – Smrt na Nilu; vaření – příprava zdravých 

svačin; aktivní PNV; účast na akcích Týdne empatie 
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Duben: skupinová schůzka; individuální práce se žáky; malování obrazů – život kolem nás; čtení před spaním 

– citáty Mléko a med od Rupi Kaur; péče o své okolí; vaření – zhotovení pizzy; test osobnosti; aktivní PNV; 

účast na sportovním týdnu – bowling; skupinové sezení – zábavné hry do místnosti; minitest – ekonomické 

pojmy; aktivní PNV; vycházka po Litomyšli – zajímavosti z historie 

Květen: skupinová schůzka; příprava masek na Majáles; účast na Majálesovém průvodu; piknik na zahradě 

– zajímavé čtení o Litomyšlském zámku; individuální práce se žáky; piknik na zahradě DM – prožitkové 

malování; minigolf; posezení u ohně s programem; aktivní PNV; zábavné hry do místnosti 

Červen: vaření – pečení štrůdlu, jablečný dezert s pudingem; povídání o knihách, čtení citátů a jejich význam; 

aktivní PNV; skupinová schůzka organizační, zhodnocení školního roku  

Výchovná skupina G. Zavřelové: 

Září: adaptační kurz; získávání informací k pobytu na DM, seznámení se a porozumění vnitřnímu řádu DM, 

zapojení se do života na DM, vzájemné se poznávání a upevňování dobrý kolektivních vztahů – hra Seznamka; 

skupinové schůzky informativní s individuálními činnostmi – výroba kalendáře se jmény a datum narození; 

poznávací procházka po Litomyšli; pravidelná PNV; taneční kroužek; vaření – palačinky; cvičení – Tabata; 

fotbalgolf; desková hra Activity 

Říjen: pravidelná skupinová schůzka – informace k chodu na DM; aktivní PNV; pečení muffinů; taneční 

kroužek; skupinové setkání - hry: Kdo jsem já?, Čelíčka; desková hra – Tik, tak, bum; návštěva kina: film- 

Duna 

Listopad: pravidelná informativní schůzka; aktivní PNV – doučování AJ (past negative); deskové hry – 

Pohádky v kostce, Dixit, Activity; cvičení – Tabata; beseda o Anglii; turnaj v bowlingu; výroba vánočního přání 

a pozvánky na vánoční večeři; výroba zimní dekorace na DM; pečení – šneci na sladko 

Prosinec: pravidelná informativní skupinová schůzka; pečení vánočního cukroví – perníčky, linecké, 

rohlíčky, kokosky; Mikulášská nadílka – plnění úkolů ze zašifrovaného textu; aktivní PNV – doučování 

AJ (slovíčka, spelling); oslava 18. narozenin – příprava nepečeného dortu  

Leden: pravidelné informativní skupinové schůzky; aktivní PNV; projekce filmu: Mezi řádky; Pohybové hry: 

Zrcadla a Příběh z obrazu; oslava 18. narozenin-desková hra: Party Alias; vaření – pečená řepa se zálivkou, 

tousty s lehkým salátkem a perník ze špaldové mouky; desková hra-Dobble; kino – film Spiderman – Bez 

domova; kvíz: záhady v ČR; cvičení s náčiním – posilujeme celé tělo 

Únor: pravidelná informativní skupinová schůzka; oslava svátku všech zamilovaných, předávání valentýnek; 

oslava osmnáctých narozenin; aktivní PNV; avokádová a kvasnicová pomazánka s kukuřičnými chipsy; hra 

Pictionary; buchta na plech: brownie 

Březen: pravidelná informativní skupinová schůzka; výroba jarní výzdoby do oken; oslava osmnáctých 

narozenin; aktivní PNV; hra Městečko Palermo s upravenými pravidly; kruhový trénink; brigáda-úklid před 

DM – parkoviště 

Duben: pravidelná informativní skupinová schůzka; velikonoční cukroví – barevné kuličky; aktivní PNV; 

cvičení s činkami a posilování celého těla; oslava osmnáctých narozenin; hry: Piráti, Udělej, Activity; turnaj 

v Bowlingu; vyrábíme velikonoční dekorační výzdobu; brigáda pro město Litomyšl, upravujeme okolí hřiště 

na DM; velikonoční kvíz; vaječná pomazánka trochu jinak s řeřichou; výroba postav čarodějnic z textilie 

a přírodnin; relaxační cvičení 

Květen: pravidelná informativní skupinová schůzka; výroba masek na majálesový průvod; účast 

na majálesovém průvodu; aktivní PNV; pečeme Hraběnčiny řezy, perník na plech ze špaldové mouky; Tabata; 

kino: Tři tygři ve filmu; společenské hry 

Červen: pravidelná informativní skupinová schůzka; příprava mini cheesecaků; relaxace a posezení 

v Klášterních zahradách – Smetanova Litomyšl; aktivní PNV; oslava osmnáctých narozenin; turnaj 

ve fotbalgolfu; kruhový trénink; turnaj v minigolfu; celkové vyhodnocení studia za školní rok se závěrečným 

posezením  
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Výchovná skupina D. Sedláčkové 

Září: volba žáků ze skupiny do žákovské samosprávy; proškolení VŘ DM; skupinové schůzky; vaření – 

jablečný závin; hra Pexeso; zpívání v doprovodu kytary; pečení slaného závinu; pravidelné skupinové schůzky; 

individuální PNV 

Říjen: skupinové schůzky; drobné sportovní aktivity v areálu DM; účast na výstupech blokové praxe; cvičný 

požární poplach 

Listopad: individuální činnost se žáky; účast na výstupech blokové praxe; pečení muffinů; deskové hry – 

Aktivity, Dixit; individuální PNV; pečení bábovky 

Prosinec: skupinové schůzky; pečení vánočního cukroví – vanilkové rohlíčky, pracky; účast na výstupech 

blokové praxe; vánoční posezení skupiny s programem; účast na slavnostní vánoční večeři v DM; účast 

na vánočním koncertě DM; individuální PNV; vánoční test; vánoční tancování  

Leden: skupinové schůzky; účast na výstupech blokové praxe; nácvik technik jógy prstů; pečení bábovky; 

individuální PNV 

Únor: skupinové schůzky; vaření – vločková kaše; skládačky z papíru; jóga prstů; vyplnění dotazníků; 

posilovací cvičení; cvičení na míčích; společné shlédnutí filmu – Popelka  

v teniskách 

Březen: skupinové schůzky; zpívání s kytarou; tancování pro zájemce; tvorba jarní výzdoby v DM; aktivní 

účast na akcích Týdne empatie  

Duben: skupinové schůzky; vybarvování mandal; posilování pro zájemce; drobné sportovní aktivity v areálu 

DM; připomenutí velikonočních tradicí 

Květen: skupinové schůzky; jóga; posilování pro zájemce; zpívání s doprovodem – ukulele; účast na akcích 

Majáles; společenské hry 

Červen: skupinové schůzky; posilovací cvičení; drobné sportovní aktivity v areálu DM; společná oslava Dne 

dětí; účast na akcích Smetanovy Litomyšle v Klášterních zahradách; společné závěrečné posezení celé skupiny 

Výchovná skupina P. Dvořákové: 

Září: volba skupinového výboru; proškolení VŘ DM; 2x Adventure golf; procházka po městě Litomyšl – 

zmrzlina; oslava 18. narozenin; příprava Hrk hrk dort; pravidelná PNV; příprava palačinek a vaflí; příprava 

pudinkových pohárů  

Říjen: procházka lesoparkem Černá hora; tvorba podzimní dekorace; vaření dýňové polévky; hra Activity; 

hra Klubíčko; cvičný požární poplach; hra had; pantomima; účast na výstupech blokové praxe 

Listopad: společenská hra Co na to Češi; tvorba podzimní dekorace; pečení perníku; oslava narozenin; Cup 

Song; příprava langošů; pravidelná PNV; tvorba zimní dekorace; účast na výstupech blokové praxe 

Prosinec: vánoční tvoření (přáníčka, pozvánky, srdíčka s přáníčky); pečení vánočního cukroví; příprava 

vánočních pohárů; nepečené vánoční cukroví; pečení perníčků; vánoční besídky s třídními učiteli; PNV; účast 

na vánoční večeři; účast na vánočním koncertu; malování velkoformátových obrazů 

Leden: příprava brownies na oslavu narozenin A. Pěkné; příprava pudinkových pohárů; nacvičení Cup songu; 

oslava narozenin J. Bruzlové; společná PNV pod vedením L. Kocandové; účast na výstupech blokové praxe 

Únor: deskové hry; bramboráky; lívanečky; ping-pong; individuální PNV; společná PNV; stolní fotbálek; hra 

Activity, Double; Moje Česko, AZ Kvíz; příprava jahodového pudinku 

Březen: individuální PNV; společná PNV; hrajeme hry na rozvoj komunikačních dovedností; bramboráky + 

bramborové placky; další společná PNV; účastníme se Týdne empatie; slavíme narozeniny 

Duben: slavíme narozeniny; hrajeme dramatické hry – sebepoznání; příprava ovocných jednohubek; pečeme 

slaný a sladký štrůdl; společná PNV; malujeme kraslice; vyrábíme Velikonoční dekoraci; připravujeme 

občerstvení na oslavu narozenin; připravujeme vafle a palačinky; účastníme se Týdne sportu 

Květen: připravujeme masky na Majálesový průvod; společná PNV; posezení u ohně – opékání buřtů, 

hermelínů, slavíme narozeniny; tenis+ badminton; další společná PNV; oslavy 18. narozenin; PNV individuální 

+ společná 
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Červen: hra šipkovaná + posezení na fotbalgolfu; společná PNV; příprava nealkoholického Virgin Mojita; 

deskové hry; další společná PNV; slavíme narozeniny; rozloučení před odchodem na prázdniny 

6. Přehled o prospěchu žáků DM:  

              I. pololetí        II. pololetí  

 Výchovná skupina K. Donajové:   1,81  1,82 

Výchovná skupina Z. Pečinkové:   1,68  1,57 

Výchovná skupina G. Zavřelové:                     1,57  1,53 

Výchovná skupina M. Skalníkové:                       1,62                 1,67 

Výchovná skupina D. Sedláčkové:                        1,43                 1,20 

Výchovná skupina P.  Dvořákové:              1,61  1,47     

Výchovná skupina H. Plíhalové:    1,51  1,40 

  

7. Vzdělávání 

K. Donajová: doplnění informací na téma poruch příjmu potravy – článek a krátký film od Linky bezpečí; 

zjišťování podložených informací na téma sebepoškozování – podcasty vedené odborníky „Zapojme všechny“ 

a „Hovory z kabinetu“, video instruktáže, odborné články a práce, studentský průzkum (v rámci studentského 

dokumentu „Bolest“); poslech přednášky „Jak z puberťáka udělat parťáka“ – přednášející Milan Studnička 

(psycholog) 

  

Z. Pečinková: cvičební lekce jógy; účast na projektu Freska v rámci programu Erasmus 

  

P. Dvořáková: školení měkkých cílů; četba knihy 12 pravidel pro život – Jordan Peterson; poslech přednášky 

on-line „Jak komunikovat s puberťákem“ – Marek Herman; četba knihy Marka Hermana „Máma není služka, 

máma je dáma“; keramický kurz – výroba zahradních pítek pro ptáky – odlitky lopuchových listů; Jarní Refresh 

– hodina Port De Bras, Hiit a Jógy; on-line přednáška Lenky Černé-Procházkové – Já jsem tvoje body karma; 

četba knihy ,,Atomové návyky“ James Clear (jak si budovat dobré návyky a zbavovat se těch špatných) 

  

R. Pešinová: webinář „Efektivní komunikace mezi školou a rodinou“; četba knih ,,Vztahy a nástrahy ve školní 

třídě“ Mgr. Zdeňka Ženatová a ,,Zátěž v adolescenci“ Mojmír Tyrlík; podcasty: ,,Paměť národa“ Dobrovský, 

Šídlo, ,,Vinohradská 12“ - Český rozhlas 

  

D. Sedláčková: školení měkké cíle; studium knihy – Jóga prstů 

  

M. Skalníková: četba knihy Marka Hermana „Máma není služka, máma je dáma“; on-line přednáška: Hana 

Ondrušková ,,Pochopte emoce druhých“ a ,,Komunikace podle povahových profilů“; on-line kurz Kamenná 

malba – kompilace tekutých uměleckých maleb (stone painting) 

  

G. Zavřelová: workshop Royalgym Česká Třebová: kruhový trénink; online – tanec dancehall, dance work out 

  

H. Plíhalová: školení měkkých cílů; pedagogika - Marek Herman ,,Jsi tam brácho“; ,,Máma není služka, máma 

je dáma“, ,,Najděte si svého marťana“; Jiří Halda ,,Maličkosti“; kurz první pomoci – rekreační pobyty; výtvarné 

kurzy – Radka Rubešová – Co s vytříděnými hračkami – kreativní typy; Radka Rubešová – Tvořte jako Radka; 

kurz online – Výtvarné hry Tečka čára; výtvarný kurz – Malujeme deštěm; kurz Barefoot boty – boty 

do každého počasí; četba knihy Petr Třešňák a Petra Třešňáková – ,,Zvuky probouzení“; poslech – Polštář (série 

podcastů) – psycholožka Kateřina Štočková Vavroušová – intimita dospívání, první láska, pusa, …  

  

Ubytovací činnost 
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Domov mládeže organizoval víkendová ubytování pěveckého sboru pedagogické školy KOS ve dnech: 15.-

17.10.; 12.-14.11.; 3.-5.12; 18.-20.2.; 25.-27.3.; 8.-10.4. (Oslava 20. sezony Kosu) 

8. Poplatky za ubytování 

2lůžkové pokoje: 1300,- Kč za měsíc 

3lůžkové pokoje: 1100,- Kč za měsíc 

9. Doplňková činnost 

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

a stravování jednotlivcům i skupinám zájemců z řad sportovců, pěveckých sborů, církví a cestovních kanceláří.  

Většina skupin si zadala předběžnou objednávku na příští rok. 
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11. DALŠÍ 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.  

Ve školním roce 2020/21 byla škole opakovaně udělena ze strany MŠMT akreditace vzdělávací instituce. 

Škola je tak i nadále oprávněna provádět vzdělávací programy v systému dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. V této souvislosti byl schválen nově akreditovaný vzdělávací program Komunikace bez hranic. 

Tento program je určený zájemcům, kteří chtějí získat nové kompetence v oblasti interpersonální, sociální, 

komunikativní, didaktické i kompetence v oblasti zájmového vzdělávání. Vzdělávací program Komunikace bez 

hranic v sobě zahrnuje různá volitelná zaměření: Digitální a mediální gramotnost, Rétorika, Komunikace 

uměním, Mezigenerační komunikace, Sociální komunikace, Sexuální gramotnost a Matematická gramotnost. 

Jedná se o témata, která reagují na současné potřeby měnícího se světa a nezbytnost poskytovat vzdělávání 

ve jmenovaných oblastech. 

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. Výhledově bude nový kurz realizován ve školním roce 2022/2023. 
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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) spolupráce s KrÚ Pardubického kraje – OŠ 

b) spolupráce s Českou komisí UNESCO 

c) spolupráce s AVOŠ – PRAHA  

d) asociace SPgŠ 

e) spolupráce s NPI ČR – Praha  

f) spolupráce s CZESHA – Pardubický kraj 

g) poradní sbor pedagogické praxe (spolupráce s MŠ a školskými zařízeními, kde naši žáci a studenti 

vykonávají pedagogickou a odbornou praxi) 

h) spolupráce s MÚ Litomyšl 

i) spolupráce se Školskou radou VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Studentskou radou 

j) spolupráce se Střední a vyšší pedagogickou školou v Eberswalde (SRN), spolupráce s Vysokou školou 

Opole v Polsku  

k) spolupráce se Bilinguale Volksschule Komenský ve Vídni 

l) Spolupráce s agenturou Dům zahraniční spolupráce v Praze 

m) spolupráce s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže 

n) spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti 

o) spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Litomyšli a Ústí nad Orlicí 

p) spolupráce s Jizerkou o.p.s. v Pardubicích 

q) spolupráce se Speciální školou v Moravské Třebové, Kyjově, Litomyšli a Trutnově, Hamzovou léčebnou 

Luže-Košumberk, OA Janské Lázně 

r) 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. 
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13. KONTROLY A JEJICH VÝSLEDKY PROVEDENÉ KRAJSKÝM ÚŘADEM, 

ČŠI, NKÚ A JINÝMI KONTROLNÍMI ORGÁNY VE ŠKOLNÍM ROCE 

2021/2022 
 

a) Kontroly provedené Krajským úřadem Pardubického kraje – nebyly 

 

b) Kontroly provedené ČŠI 

 

Inspekční zpráva Čj.ČŠIE-556/22-E 

Ve dnech 2., 3. a 11. až 13. 5. 2022 se konala na VOŠP a SPgŠ v Litomyšli inspekční činnost 6 osob 

inspekčního týmu, z nichž jeden byl odborník na vyšší odborné vzdělávání. 

Škola si od minulé inspekční činnosti udržela svoji vysokou úroveň, a to zejména vzhledem k aktivní 

práci vedení školy. Ředitel a jeho dvě zástupkyně se snaží školu stále a ve všech oblastech posouvat vpřed. 

Průběžně vyhodnocují jednotlivé procesy, promýšlejí opatření ke zlepšení, která následně promítají 

do vydávaných strategických i organizačních dokumentů. Při jejich zpracování jsou nápomocny i další poradní 

struktury vedení školy. Odborná erudice všech zainteresovaných je zřejmá z inovací kurikulárních programů, 

a to pro střední a vyšší odbornou školu. 

Kolektiv pedagogů je stabilizovaný, míra odborné kvalifikovanosti je vysoká. V rámci zvýšení 

vzdělávací mobility pedagogové pravidelně vyjíždějí do zahraničí, kde se účastní jazykově-metodických kurzů. 

Získané poznatky jsou pak různou měrou aplikovány ve výuce. 

Ředitel aktivně zajišťuje průběžné zlepšování materiálních podmínek školy. Uskutečnila se nákladná 

rekonstrukce elektroinstalace, zvýšila se modernizace počítačové učebny včetně nákupu digitálních technologií, 

což má pozitivní dopad na efektivitu výuky. 

Vedení školy klade důraz na vytváření pozitivních, respektujících vztahů mezi všemi účastníky 

vzdělávání. Problematika prevence rizikového chování je řešena v rámci týmu školního poradenského 

pracoviště. 

Při výuce na střední škole je využíván frontální způsob práce v kombinaci s aktivizujícími vzdělávacími 

metodami a formami. Pro hospitovanou výuku byla společným rysem přívětivá pracovní atmosféra, kdy žáci 

bez obav komunikovali s vyučujícími, kladli doplňující otázky a vyjadřovali se k danému tématu. Obsah 

i struktura všech sledovaných hodin byly předem dobře promyšlené a připravené, pedagogové je realizovali 

v přiměřeném tempu, bez prostojů. Bylo pozitivem, že se učitelé snažili zasadit předávané informace 

do kontextu běžného života, s důrazem na jejich praktické využití. Patrná byla snaha o rozvoj komunikačních 

dovedností a kompetencí. Pro zvýšení efektivity vzdělávání pedagogové zpravidla využívali didaktickou 

techniku, poskytovali žákům účelnou zpětnou vazbu, v menší míře uplatňovali pedagogickou diagnostiku.  

Ve vyšší odborné škole je vzdělávací obsah soustředěn v jednotlivých modulech a je realizován pestrou 

nabídkou vzdělávacích aktivit (přednášky, cvičení, sociálně-psychologický výcvik, sportovní kurzy nebo 

bloková výuka dramatické výchovy atd.). Nedílnou součástí vzdělávání je také praktická výuka. Obsah 

sledovaných hodin odpovídal nastavenému plánu učiva podle akreditovaného vzdělávacího plánu. Učitelé 

ukázali dobrou připravenost na výuku, a to nejen z hlediska obsahu, využití metod, ale i nastavení 

pedagogických cílů směrem k posílení postojové složky vzdělávání. Studenti aktivně pracovali, výuka 

odborných předmětů jasně směřovala k využití získaných vědomostí a zejména dovedností v pedagogické 

praxi. Z metod pedagogové nejčastěji zařazovali řízený rozhovor či diskusi na dané téma, práci s textem, 

efektivně byla využita i skupinová práce studentů nebo prezentace jejich vlastní přípravy pro vzdělávání. 

Učitelé do hodin účelně začleňovali didaktickou techniku k prezentaci obsahu výuky. Byli jimi často 

doporučovány další zdroje informací a podněty pro vlastní učení  a přípravu k absolutoriu. Čas hodin byl 

maximálně účelně využit, včetně závěru s dostatečným prostorem pro sebereflexi směrem ke spolužákům, ale 

i vyučujícím. 

Vzdělávací program domova mládeže navazuje na vzdělávací zaměření střední školy. Realizace 

výchovně vzdělávacích aktivit posiluje sounáležitost se školou. Pozitivní a přátelská atmosféra je důležitým 

aspektem rozvoje zájmových aktivit. Vychovatelky se zajímají o problémy ubytovaných a pomáhají je řešit. 

Závěr – Protokol o kontrole Čj. ČŠIE – 557/22-E 
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Při kontrole dodržování vybraných ustanovení právních předpisů (školní řády škol, DM, jídelny, 

organizace a průběh společné části maturitní zkoušky v jarním období, kontrola školního stravování) nebylo 

zjištěno porušení právních předpisů. 

 

c) Kontroly provedené NKÚ – nebyly 

 

d) Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

9. Dne 3. 9. 2021 provedla firma Hasvel, s.r.o. Litomyšl kontrolu hasicích přístrojů ve všech budovách 

organizace. Hasicí přístroje převzaté do opravy dodala firma opravené zpět dne 6. 9. 2021.     

10. Kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení v kotelně školy – požární ucpávky 

provedla dne 3. 9. 2021 firma Hasvel, Nedošín 31, Litomyšl.   

11. Kontrolu a čištění spalinové cesty na v budově školy i v budovách domova mládeže Strakovská 1071, 

DM 1 a DM 2 provedl 5. 9. 2021 kominík Oldřich Kopecký, Střítež 33, Polička. 

12. Kontrola detektorů únik plynu v kotelně školy byla provedena 25. 11. 2021. Detektory úniku plynu trvale 

instalované v kotelnách školy, DM 1 a DM 2, tak přenosné detektory kontroloval Libor Drahoš firma 

ACER – Proseč, spol. s.r.o. 

13. Revizi plynového zařízení v budově školy provedl dne 9. 12. 2021 revizní technik Vlastimil Valeš, 

Svitavy. Stejný revizní technik provedl ve kotelnách školy i DM 1 a DM 2 odbornou prohlídku 

nízkotlaké kotelny dne 9. 12. 2021. Závady nebyly zjištěny. 

14. Ve dnech 20. – 22.12. 2021 provedl revizní technik Jaroslav Bis revizi elektrického zařízení v domově 

mládeže, budova DM 1.   

15. Kontrolu provozuschopnosti nouzového osvětlení v budově školy dne 20. 2. 2022 revizní technik 

Jaroslav Bis, Morašice. Pan Bis provedl i kontrolu provozuschopnosti nouzového osvětlení v domově 

mládeže, budova DM 1. Zde shledal většinu světel nefunkčních a doporučuje jejich výměnu, která 

postupně probíhá. 

16. Dne 8. 12. 2021 provedl kontrolní rozbor pitné vody používané k vaření ve školní jídelně Zdravotní ústav 

se sídlem v Ústí nad Labem, Zkušební laboratoř Svitavy. Odebrané vzorky vyhověly stanoveným 

ukazatelům.  

17. Kontrolu vzorků odpadních vod na odtoku z lapolu školní jídelny provedla firma Orlická laboratoř, s r.o., 

Česká Třebová ve čtyřech nepravidelných termínech. Kontrolované hodnoty jsou v požadované normě. 

18. Ve dnech 20. 12. 2021 byla provedena revize elektrických spotřebičů v budově domova mládeže, 

DM 2 panem Jaroslavem Bisem, revizním technikem.  

19. Kontrolu požárního vodovodu na domově mládeže provedl Ing. Petr Vodák dne 9. 2. 2022. Požární 

vodovod po stránce naměřených hydraulických hodnot a stavebně technické odpovídá ČSN. 

20. Odbornou technickou kontrolu tělocvičného nářadí v tělocvičně a posilovně školy i obou domovů 

mládeže provedla firma Lukáš a Josef Venský – Vemax, Přerov dne 23. 2. 2022. Nedostatky zjištěné 

kontrolou byly odstraněny. Drobné opravy odstranila tatáž firma 23. 2. 2022. 

21. Pravidelnou revizi hromosvodu na budově školy Provedl revizní technik Jaroslav Bis, Říkovice dne 

30. 3. 2022. Zjištěné nedostatky se odstraňují. 

22. Dne 8. 4. 2022 provedl revizi Aktivního hromosvodu na domově mládeže pan Václav Uher, revizní 

technik, Ondřejov. Hromosvodní soustava odpovídá normám. 

23. Pravidelnou revizi přístrojů elektrické požární signalizace a přístrojů elektrické zabezpečovací 

signalizace instalované na domově mládeže – budova DM I – provedl ve dnech 15. – 16. 8. 2021 revizní 

technik Martin Smolka, Hradec Králové. Půlroční zkouška činnosti elektrické požární signalizace byla 

provedena dne 19. 11. 2021.  

24. Revizi tlakových nádob v kotelně školy a v kotelnách DM 1 a DM 2 byla provedena 7. 9. 2022. Všechny 

provedl revizní technik Denis Špička, Česká Třebová.  

25. Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro rok 2021 proběhla v objektech školy i domovů 

mládeže za účasti ředitele školy, Ing. Coufalová (odborně způsobilá osoba), zástupce odborů a dalších 

členů prověrkové komise dne 17. 12. 2021 – viz dokumentace BOZP. 

26. Jednou za tři měsíce probíhá kontrola dodržování předpisů o PO v objektech školy  

i domova mládeže odborně způsobilou osobou (Ing. Stodolová) – viz zápisy v požárních knihách. 
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27. Dvakrát ročně probíhá kontrola BOZP odborně způsobilou osobou (Ing. Coufalová) v objektech školy 

i domova mládeže. 
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14. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY V RÁMCI ASPNET 
 

1. Charakteristika školy: 

  

VOŠP a SPgŠ v Litomyšli má ve vzdělávání pedagogů dlouholetou 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. 

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 byla 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.  

Při výuce jsou využívány nové metody a koncepce vzdělávání. Škola nabízí širokou škálu volitelných 

předmětů, např. dramaterapie, matematický kroužek, netradiční pohybové aktivity, muzikoterapie, arteterapie, 

… Žáci a studenti absolvují odbornou praxi, a to jak během školního roku, tak i o prázdninách.  

Zvolená prioritní témata: 

• celosvětové občanství a kultura míru a nenásilí  

• udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl  

• mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví  

  

Název dlouhodobého mezioborového projektu: 

• Žijí/Žili tu s námi, pomáhejte s námi 

  

2.  Akce konané v rámci Týdne škol UNESCO v příslušném školním roce: 

Pro školní rok 2021/2022 jsme si vybrali témata: 

1. Světový den potravin, výživy, 

2. Svoboda tisku, médií, 

3. 100. výročí R.U.R. Karla Čapka, umělá inteligence 

Během září – listopadu žáci vypracovali 30 tematických map se zaměřením na původ a současné 

pěstování zemědělských plodin na Zemi, dále vytvářeli didaktické hry – deskové hry pro děti v MŠ a školní 

družině. Uvědomili si tak, že řada plodin je již pěstována mimo svoji domovinu v řadě odrůd. 

K druhému tématu byly uspořádány v měsíci dubnu workshopy pro žáky 2. a 3. ročníků. Společně 

s pedagogy zpracovávali dokumenty ze spol. Člověk v tísni zaměřené právě na svobodu tisku, ale i vyznání, 

rozvíjeli u žáků kritické myšlení, snažili se společně nacházet a odhalovat fake news, dezinformace.  

V souvislosti s válkou na Ukrajině naše škola uspořádala sbírku hraček a didaktických her a pomůcek pro 

děti z Ukrajiny ve spolupráci s Charitou Litomyšl.  

V rámci projektu Prusa do škol žáci 2. ročníků v hodinách matematiky a výpočetní techniky využívali 

zapůjčenou 3D tiskárnu a snažili se o vytvoření praktické učební pomůcky, jež bude využitelná jak pro MŠ, tak 

pro děti na ZŠ i SŠ (za předpokladu změny nastavení výchozích parametrů). Vznikla tak desková hra „Kdo víc“ 

a zadavatelé projektu nám již 3D tiskárnu ponechali v našem vlastnictví. Vzniklou didaktickou pomůcku budou 

moci využít nejen naši žáci a studenti, ale své místo nalezne i při vykonávání odborných praxí v litomyšlských 

školských zařízeních.  
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3. Mezinárodní dny OSN slavené na škole (Mezinárodní den žen, lidských práv, Země, 

studentů apod.) v příslušném školním roce: 

Mezinárodní den památky obětí holocaustu 

Světový den boje proti rakovině 

Světový den vody 

Světový den učitelů 

Mezinárodní den dětské knihy 

Mezinárodní den země 

Mezinárodní den studentstva 

Den lidských práv  

4. Společné otázky k aktivitám 5-8 (odpovědi na tyto otázky je možné také zahrnout 

přímo do odpovědí u jednotlivých aktivit výše): 

Do aktivit je obvykle zapojeno: 

• Několik studentů (např. v rámci školních klubů apod.)  

• Několik tříd   

• Celá škola (studenti i učitelé)   

• Celá škola včetně rodičů   

• Celá místní komunita (nevládní organizace, místní organizace atd.)   

 

Aktivity jsou převážně: 

• Mimoškolní (nepovinné)   

• Součást výuky   

• Kombinace výše uvedeného   

 

  

5. Spolupráce se zahraničními partnery: 

spolupráce se Bilinguale Volksschule Komenský ve Vídni  

spolupráce s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže  

spolupráce s Česko-německým fondem budoucnost 

Wyzsza Szkola Bankowa v Opole (Polsko) a OSZ 2 Eberswalde (Německo) a asociace francouzských 

výtvarníků zaměřující se na tvorbu fresek 

  

  

6. Spolupráce s dalšími partnery (nevládními organizacemi, státní správou 

a samosprávou, odbornými institucemi a organizacemi): 

spolupráce s KrÚ Pardubického kraje – OŠMS  

spolupráce s Českou komisí UNESCO  

spolupráce s AVOŠ – PRAHA   

asociace SPgŠ  

spolupráce s NPI ČR – 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)  
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spolupráce s MěÚ Litomyšl  

spolupráce se Školskou radou VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Studentskou radou 

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. 

7.  Hodnocení dopadu na studenty, učitele, rodiče a širší komunitu: 

 Škola pravidelně publikuje články o svých aktivitách v regionálním periodiku Lilie. Rodiče 

a žáci/studenti jsou informováni o aktivitách školy prostřednictvím Nadačního fondu Pedagogické školy 

v Litomyšli. Žáci a studenti se podílejí na chodu školy prostřednictvím účasti vybraných zástupců 

ve Studentské radě školy. Organizace, s nimiž spolupracujeme, taktéž informují na svých webových stránkách 

a ve vybraných periodikách o této spolupráci, popřípadě zasílají ředitelství školy hodnotící zprávu. 

Veřejnost je informována o činnosti školy prostřednictvím webových stránek a Facebooku. 

  

8. Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období 

A. 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 2–6 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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Příloha č. 2 – Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím 
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Příloha č. 3 – Mimoškolní a mezinárodní aktivity 

Adéla Řehořová 

Naše společná cesta do Irska začala na letišti v Praze. Po dvou hodinách letu jsme bez komplikací přistály 

v Dublinu. Na letišti na nás čekal řidič, který nás rozvezl dodávkou do našeho nového domova na tři 

týdny. Dostala jsem se společně se dvěma spolužačkami do velice vstřícné rodiny. S rodinou jsme si hned 

od začátku sedly a na všem jsme se bez problému domluvily. Nejvíce ze všeho jsem ale měla obavy z cestování 

do mé školky, protože cesta autobusem trvá skoro 2 hodiny, a to s přestupem. Naštěstí systém autobusů v Irsku 

není tak složitý, jak jsem si z počátku myslela a hned po dvou dnech jsem vše pochopila. Školní zařízení, 

ve kterém pracuji, se nazývá: „Scope to grow“. Jsou zde celkem 4 místnosti, mezi které patří: Baby room, 

Toddle room, Pre-school room a After school club. Nejvíce času však trávím v místnostech s názvem: Baby 

room a Toddle room. V Baby roomu je 7 dětí, okolo jednoho roku. V Toddle roomu je celkem 11 dětí, 

a to od jednoho roku do tří let. V Baby roomu převažují spíše spontánní hry, takže není moc příležitostí 

na to vytvářet řízenou činnost, protože děti jsou opravdu moc malé. Většinu času si s dětmi hraju, pomáhám 

jim s hygienou, krmím je a zkrátka se snažím vyhovět všem jejich potřebám. V Toddle roomu se už dá vytvářet 

nějaká jednoduchá řízená aktivita, ale opět tu převažuje spíše volná hra dětí. Musím ale zmínit, že to jsou moc 

šikovné a hodné děti. Většina z nich už dokáže počítat do dvaceti a pojmenovat základní barvy, a to jak 

v anglickém, tak i v irském jazyce. Ze začátku mé stáže mi chvíli trvalo, než jsem si zvykla na rychlejší tempo 

řeči učitelek, ale nyní se bez problému domluvíme na všem, na čem je potřeba. O víkendu jsme si po náročném 

a dlouhém týdnu udělaly s holkami výlet na krásný maják v Dublinu s názvem – „Poolbeg lighthouse“. Také 

jsme si prošly místní památky a nespočet obchodů. Konec týdne jsme zakončily jak jinak, než v uličkách 

známého Temple baru. Nakonec bych chtěla jen dodat, že systém předškolních zařízení v Irsku se nedá 

porovnat s tím naším, jelikož je v hodně ohledech odlišný. A proto jsem moc ráda, za tuto novou zkušenost. 

Barbora Mikoldová 

Dobrý den, zdravím z Dublinu 

Máme tu zatím přejemné počasí a sprchlo nám tu jen párkrát. 

Po příletu nás vyzvedl řidič a zavezl nás k rodině se kterou po dobu tří týdnů zůstáváme. První den nás 

vzali se podívat po okolí a vysvětlili autobusovou dopravu. Máme výhodu, že od nás jezdí celkem tři autobusy, 

pro mě nejvýhodnější 15 která je také frekventovaná, takže není problém se dostat kamkoliv. 

Já jsem se dostala do školky, která je součástí základní školy. Ve třídě máme celkem čtrnáct dětí ve věku 

tří let a dvě paní učitelky – Miriam a Christina – obě jsou ze Španělska. Den ve školce začíná v 9:00 příchodem 

dětí a volnou hrou, následuje komunitní kruh, ve které se zopakuje každodenní rituál (počítání dětí, den v týdnu, 

počasí, povídání k tématu). Každý den je společná tvořivá činnost. Děti mají oběd už v 10:30 a ten si nosí 

z domu. Potom jdeme ven jen na 30 minut. Součástí mé pracovní doby je také hodinová přestávka na oběd. 

Odpoledne děti mají možnost si hrát, jak chtějí, je to tu volnější než u nás ve ČR. A jelikož jsme součástí školy 

odpoledne postupně přichází starší děti a třída se mění na družinu. Děti si volí činnosti a plní domácí úkoly, 

nejčastěji si říkají o omalovánky. Ve tři hodiny mají teplou svačinu – rýži, těstoviny, pizzu – každý den něco 

jiného podle dne v týdnu. V 15:30 se přesouváme ven a ve čtyři hodiny odcházím. Děti si v průběhu dne 

vyzvedávají rodiče v předem určený čas – děti ze školy nikdy nechodí sami domů. 

Víkend jsme s holkami strávily procházkou k majáku Poolbeg počasí bylo příjemné, akorát na molu 

cestou k majáku a zpět hodně foukalo. Neděli jsme si prošly centrum Dublinu. 

S pozdravem, Barča Mikoldová 

Julie Zemanová 

Zdravím všechny.  

Odjela jsem na Erasmus + do Irska, kde chodím pomáhat do jedné školky. Hodně mě překvapilo, jak 

odlišné naše školství je, a jak si už po týdnu a půl budu říkat, díky státu za to, že naše školství financuje. Tady 

to tak není, podle toho, jak jsem se vyptávala a snad i správně pochopila (jelikož moje angličtina není na moc 

vysoké úrovni). Nemají zde rámcový vzdělávací plán, ale každá školka si dělá svoje curiculum, tak tomu říkají, 
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a to je spíše podobné našemu třídnímu plánu. Není to ale tak, že by to byl několika stránkový dokument o tom, 

co by dítě mělo umět, jak by se mělo chovat a co by mělo poznávat. Curiculum spočívá v tom, že na jednu 

A4 napíšou, jaká témata se v daný týden budou dělat. 

Dále mě překvapilo, jak neprofesionálně tady učitelky pracují. Nemají nic připravené dopředu, co se bude 

ve školce daný den dělat, vymýšlejí ten den ráno. Na druhou stranu musím učitelky také trochu bránit, protože 

to zde nemají vůbec lehké. Školka začíná v 7:30 a učitelky zde zůstávají až do 18:00, což je podle mě šílené. 

Navíc se nestarají pouze o předškolní děti, ale odpoledne do školky přijdou i děti, které byly ten den ve škole, 

protože tady v Irsku nemají družiny. Také je těžké prosadit zde nějaký program pro děti, k výchově přistupují 

úplně jinak a dělat s dětmi řízenou činnost je hodně náročné. Na to, že děti nebudou poslouchat někoho, kdo 

neumí moc anglicky, jsem byla připravená, ale to, že se rozpadne jediná řízená aktivita v celém dni, kterou 

s nimi dělá jejich učitelka, jsem nečekala. Děti mají hodně prostoru na volnou hru, a poté se jim samozřejmě 

nechce ani trochu někoho poslouchat.  

Co je tady opravdu nádherné, je přívětivost všech lidí. Ve školce mě krásně přivítali a ukázali mi její 

prostory. Všechny učitelky mě zdraví i několikrát denně, jsou na mě hodné a chovají se ke mně mile. Vypadá 

to, že jsou opravdu rády, že jim někdo pomáhá. Občas mě napadne myšlenka, kdo jiný by to dělal, kdybych 

tam zrovna v danou chvíli nebyla já. Zůstávám s dětmi sama, mám možnost jim cokoliv ukázat a jakkoliv 

si s nimi hrát a pomáhat jim.  

Co je tu opravdu super, jsou výlety, na které máme čas o víkendu. Po práci mám čas jen na menší výlety, 

po centru města, ale o víkendu jsem navštívila maják, který je přímo tady v Dublinu. Bydlíme u rodiny, takže 

je tu hodně příležitostí na to mluvit anglicky. Co rozhodně musím pochválit, je městská hromadná doprava, 

která je přehledná a moderní. Dokonce v autobusech myslí i na lidi, kteří mají v mizerné kondici baterii 

v mobilu a u každé sedačky je možnost nabíjení přes USB.  

S pozdravem, Julča 

Štěpánka Chrenková 

ŽIVOT V DUBLINU 

Zdravím Vás z Dublinu. Město je to velmi krásné se spoustou možností, kam na výlet a nemusíte jezdit 

přes celé Irsko. Poznávám mnoho lidí z jiných kultur a je to pro mě obohacující. Učím se stále nové věci 

a myslím, že mě tato zkušenost posune dál, jak v profesním, tak osobním životě. 

Bydlím sice mimo Dublin, ale díky irskému MHD, kterému se říká LUAS, to netrvá do centra dlouho, 

což je fajn. S hostitelskou rodinou jsme si sedli. Máme vlastní pokoj s nejkrásnějším výhledem, který stojí za to. 

Když se podívám z balkonových dveří, připadám si, jako kdybych byla v pohádce a Dublin měla na dosah. 

Paní Mary, což je naše „dublinská maminka,“ jak s oblibou říkáme s kamarádkou Denčou, nám poskytuje 

až nadstandartní služby. První den nám hned ukázala na mapě místa, která stojí za to navštívit a přesně popsala, 

jak se tam dostat. Čehož jsme využili, protože jsme hned další den jeli LUAS omrknout zařízení, abychom hned 

první pracovní den nezabloudili a nepřišli do práce pozdě. Jídlo, které Mary vaří je výborné až si připadám, 

že za chvíli prasknu. Také nám dává skvělé tipy na výlety, a když chceme někam jít, poradí nám, jak 

se co nejjednodušeji na místo dostat. Díky ní jsme byli v nedalekém lese blízko Windy Willow, kde bydlíme. 

Tam jsme načerpali síly do dalších pracovních dní. Následně jsme jeli autobusem do Dun Loaghaire, kde jsme 

se procházeli po pobřeží a viděla jsem poprvé moře. Na toto nikdy nezapomenu. Další den jsme jeli dartem 

(místní vlak) do městečka Bray, kde jsme navštívili nejen moře, ale také skály, na které jsme vylezli. Musím 

říct, že příroda je opravdu nádherná. 

Co se týče zařízení, tak tam už jsem sice nadšená méně, ale díky tomu jsem se přesvědčila, že české 

školky jsou na tom mnohem lépe. Pracuji s Denčou ve stejném zařízení – Hope childcare, ale každá v jiných 

třídách. Někdy se nám ale poštěstí být spolu kvůli nedostatku personálu. Mají tam 6 tříd – Bluebells, Daffodils, 

Afterschool room, Senior toddler room (ECC), Toddler room a Wobblers. První dvě jsou ryze autistické, ale 

jedna používá při komunikaci s dětmi obrázky a druhá se snaží na ně mluvit. V ostatních třídách jsou děti 

nediagnostikované. Prošla jsem už všemi zařízeními a nejvíce se mi líbilo v Daffodils, Toddler room, protože 

je tam milý kolektiv, který mě mezi sebou přijal a nepřipadám si jako vetřelec. Je tam vždy, co dělat a hezky 

mi vysvětlili, jak pracovat s každým dítětem. Dokonce jsem se naučila pár slovíček v jiných jazycích, protože 

v zařízení pracují lidé z různých zemí – Španělsko, Afrika, Indie. Občas je těžké jim rozumět, ale zatím jsme 

si poradili. Většinou spíše pomáhám „učitelům,“ krmím děti, sundávám je ze stolů nebo uspávám. Někdy 
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je to opravdu náročné, protože děti jsou v malých třídách s minimem hraček, které neodpovídají jejich 

potřebám. Celkově vybavenost tříd je nuzná. Děti postrádají základní pravidla, lítají po třídě a prakticky 

si mohou dělat, co chtějí. Systém vzdělávání je opravdu odlišný, ale naučila jsem se ho respektovat a zároveň 

si zachovat to své. 

Stále se učíme nové věci, které nám pomáhají poznat sami sebe. To platí i v tomto případě. Učím se nebát 

mluvit v jiném jazyce, být přátelská a tolerantní vůči ostatním lidem, vyjít ze své komfortní zóny a najít 

kompromisy. Určitě mě to posunulo dál a odnáším si hlavně to pozitivní. 

PS: je to první cizí země, kde mě říkají mým jménem a tolik ho nekomolí :D 

Denisa Šikulová 

Pedagogická praxe v Irsku 

Všechny Vás srdečně zdravím z Dublinu. Do Irska jsem odcestovala díky projektu Erasmus + 

na třítýdenní pedagogickou pracovní stáž do předškolního zařízení s názvem Hope Montessori Autism Care 
Centre. Jedná se o školku převážně pro děti s poruchami autistického spektra, ale nachází se zde také děti 

intaktní. 

První týden jsem trávila ve třídě s názvem ECCE pro ještě nediagnostikované děti od 3 do 6 let. Ujaly 

se mě energické učitelky Doris a Stacy, které mají velkou trpělivost a mnohé zkušenosti v oboru. V rámci 

suplování jsem si také mohla vyzkoušet práci s nejmenšími miminky, batolaty a ve školní družině. Poslední 

týden stáže bych ráda zavítala také do oddělení pouze pro děti s autismem, kde bych si chtěla vyzkoušet 

komunikaci pomocí obrázků a znakování. 

Jsem vděčná, že mám okolo sebe milé učitele, od kterých můžu odkoukat, jak vše v zařízení 

chodí.  Pomáhám jim připravovat aktivity pro děti, asistuji při oblékání dětí, hygieně, podávání jídla, uspávání 

i úklidu. Zapojuji se také do zpěvu písní a četby pohádek. Těší mě, že si na sebe s dětmi hezky zvykáme. 

Postupně poznávám jejich záliby, ale také strachy a spouštěče epizod, což je důležité při bezpečné práci s nimi. 

Co se týče ubytování, s kamarádkou Štěpánkou bydlíme v malém domečku na kopci nedaleko lesa, kde 

máme krásný výhled na Dublin. Naše hostitelka Mary je úžasná a stará se o nás jako o vlastní. Vždy se ujišťuje, 

zda máme dostatek pohodlí. Vaří nám výborná jídla a porcemi rozhodně nešetří. Díky ní čerpáme mnoho z irské 

kultury. Večer se díváme v televizi na koncerty a někdy také na zprávy. Dává nám skvělé tipy na výlety. Tento 

víkend jsme se podívaly do přístavního města Dún Laoghaire (Dan Líry) a Bray, kde jsme u moře sbíraly 

kamínky a mušle. Po práci se snažíme vždy alespoň na chvíli projít osvětlené město a načerpat vánoční 

atmosféru. 

I přesto, že je to někdy velký výzva, Irsko si užívám velice a jsem vděčná za tuto možnost a nové 

a zajímavé zkušenosti.        
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Zdravím z Dublinu, 

v rámci programu Erasmus + se mi naskytla možnost vycestovat na tříměsíční stáž do mateřské školky 

v hlavním městě Irska – Dublinu. A touto cestou bych se s vámi chtěla podělit o mé zážitky a postřehy. 

Naše dobrodružství začalo na pražském letišti setkáním se spolužačkou Natkou a paní učitelkou Krátkou, 

která nám dělala prvních pár dní doprovod a veškerou podporu. Po dvouhodinovém letu bez komplikací jsme 

v pořádku přistály v Dublinu. Po odbavení nás řidič odvezl z letiště do naší hostitelské rodiny. Bydlíme 

v útulném rodinném domě se zahradou v městečku Malahide, které je vzdáleno cca 30 minut jízdy od Dublinu. 

Mama Sharon i její rodina jsou skvělí. Sharon nám hned od začátku dávala rady, tipy, aplikace ohledně 

místní dopravy a stále nám doporučuje místa, která stojí za to vidět. Na vyváženou stravu si Irové příliš 

nepotrpí. Často používají polotovary, které jsou ale naštěstí velmi chutné. Co se týče dopravy, tak nejčastěji 

využíváme autobus a vlak. Podobná aplikace, jako je např. náš IDOS, není v Dublinu k dispozici (tu zde lze 

použít pouze pro jízdu vlakem). Proto vyznat se v místní dopravě je pro nás někdy těžké. 

Do školky dojíždím 50 minut autobusem. Mateřská školka je bohužel umístěna mezi bytovkami, takže 

pro venkovní aktivity zde není potřebný prostor. Školka používá principy Montessori. Dělí se na 5 tříd: Babies 

(4 měsíce – 1 rok), Wobblers (1 – 2 roky), Toddlers (2 – 3 roky) Preschool 1/2 (2 – 5 let). Já docházím 

do Preschool 1, ale během stáže mám možnost vyzkoušet všechny třídy. Režim dne v místní mateřské školce 

není zdaleka tak striktní jako u nás. Výtvarné nebo pracovní aktivity pro děti učitelé vymýšlejí většinou den 

předem, nebo dokonce ještě v ten den, jinak převažuje zejména spontánní činnost dětí. Pracuji tu s dalšími třemi 

učitelkami. Dvě jsou ze Španělska a jedna z Rumunska. Všechny jsou moc milé a mně nápomocné. Shodly 

jsme se, jak moc je rozdílný vzdělávací systém tady v Irsku oproti tomu, na co jsme zvyklé z našich zemí. 

Těch rozdílů je opravdu mnoho. Nejvíce mě zaujal místní postoj učitelek k dětem. Učitelky zde děti 

objímají, chovají je v náručí, hladí je, mazlí se s nimi a utěšují je. Na děti tu nelze zvyšovat hlas, pokud je třeba 

jim něco vytknout nebo vysvětlit, je třeba se dostat doslova na jejich úroveň. Dále mě zaujal každodenní oběd 

dětí na chodbě na rozkládacím stole s prostíráním, jídlo je servírováno pouze do misek a děti používají pouze 

lžíci. Naopak velmi mile mě překvapilo, jak děti okamžitě příznivě reagují na písničky. Používají je  v rámci 

změny aktivit nebo při úklidu. 

Klidně bych také pro naše učitelky v mateřských školkách zavedla nošení školních uniforem. Uniforma 

– tmavomodrá tepláková souprava – je při devítihodinové pracovní směně velmi pohodlná, a navíc nevadí, když 

se při práci s dětmi ušpiníte. Pouze nevím, jak by se na to tvářily například starší učitelky v našich školkách. :-

) 

S místními lidmi i dětmi se tu dorozumíváme zatím bez problému. Někdy nám dokonce naši angličtinu 

chválí, což nás těší. Volný čas, víkendy a svátky využíváme k podnikání krásných výletů do města i okolí. 

Pokud se vám někdy naskytne příležitost vycestovat s Erasmem+, ať už jen na 3 týdny, nebo na 3 měsíce, 

určitě to stojí za to. 

No přece kdy jindy, když ne teď? 

Kateřina Fišerová, V2.B 

 

Ahojky, 

zdravím vás z našeho krásného pokojíčku v Malahide. 

V sobotu 26. 3. začala naše cesta do Dublinu, která sice trvala pouze 2 hodiny, ale i tak se vyskytly nějaké 

menší problémky. To, že měl můj kufr nadváhu 5 kg, mě vzhledem k tomu, jak byl těžký, ani nepřekvapuje J, 

ale že s Káťou zjistíme prakticky pár hodin před odletem, že nám kromě rodiny změnili i místo výkonu praxe, 

jsem fakt nečekala. Celou dobu jsem si ale opakovala, že si všechny špatné věci vyberu teď a až vystoupím 

z letadla v Dublinu, bude už jenom dobře. A zatím to tak opravdu je… 

Na letišti nás vyzvedl velice milý řidič, který nám hned řekl, že místo, kde budeme bydlet, je nejenom 

velice krásné, ale zároveň jedno z nejbezpečnějších. Naše rodinka bydlí v Malahide. Se všemi členy rodiny 

jsme si hned od začátku velice sedli, ochotně nám poradili s dopravou do práce, mamka se nás pořád ptala 

(a stále ptá), zda jsme ok, jestli něco nepotřebujeme. Večeře jsou moc dobré a jsme z nich plné ještě ráno. 

 

Z cesty do školky jsem měla po zkušenostech holek, které tu byly na podzim, docela velký strach, ale 

hned vedle domu máme autobusovou zastávku, ze které nám jede přímý autobus do Dublinu. Cesta autobusem 
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trvá asi 50 minut a poté jdu ještě cca 10 minut pěšky. Školka, ve které pracuji, se jmenuje Links Childcare, 

já jsem konkrétně na „pobočce“ Clontarf. 

Jsou zde tzv. rooms – babies, wobblers, toddlers, preschool 1, preschool 2. V každém pokoji by měly být 

rozděleny děti podle věku, tedy v preschool 2 by měly být nejstarší děti, ale protože nabírají stále nové a nové 

děti, tak jsou tady i děti, které ještě mají plenky a neumí mluvit. Je tedy potom o dost náročnější připravovat 

a realizovat nějakou řízenou činnost, aby se do ní mohli zapojit všichni. První dva týdny jsem byla v preschool 

2, ale protože bych chtěla vidět, jak pracují s dětmi v každé „room“, tak jsem se domluvila s vedením, že budu 

u každé skupiny dětí 2 týdny. Momentálně jsem v preschool 1, kde jsou děti vlastně skoro stejně staré jako 

v preschool 2, ale je zajímavé sledovat, jak má každá učitelka trochu jiný styl vedení dne. 

Čekala jsem, že irský vzdělávací systém bude jiný než ten náš, ale že to bude až takový rozdíl, jsem 

nečekala. Velice mě překvapilo, jak moc se tady učitelky s dětmi mazlí, objímání a pusinky jsou na denním 

pořádku, zapisuje se snad úplně všechno (jídlo, spánek, obsah plenek…). Po obědě děti v preschool room 

nechodí spát, učitelky nemají žádné přípravy, všechno vymýšlí daný den za pochodu. Je to opravdu hodně jiné, 

ale tím nechci říct, že je to špatné. Některé věci se mi líbí, jiné zase ne, ale jsou zde i podněty, které bych si ráda 

odvezla domů a využívala u nás ve školce.  Líbí se mi, že na děti vyloženě nekřičí, ale pokud něco provedou, 

snaží se jim vysvětlit, proč je to špatně. Když děti začnou plakat, že se jim něco nelíbí, tak učitelka s dítětem 

v klidu promluví a opět vysvětluje, proč to tak muselo být. Učitelky se dětem snaží opravdu věnovat. Další věc, 

která se mi moc líbí, je, že každý měsíc učitelky píšou písemnou zprávu o každém dítěti – co se naučilo, 

co ho bavilo atd., kterou dávají rodičům, aby měli přehled, jaký pokrok děti udělaly. Další výhodu vidím v tom, 

že hodně času tráví venku, a venku i tvoří, malují nebo vyrábějí. 

V práci jsou všichni moc milí, pokud potřebuji pomoc, vždy mi rádi a ochotně pomohou. Zatím jsem 

se nesetkala s negativní odpovědí a nic není problém. 

Jelikož nám počasí zatím vychází, snažíme se o víkendech podnikat různé výlety. V Dublinu jsme 

s Káťou už viděly několik památek, vyrazily na hike po Howth Cliff Walk a navštívily krásné město v severním 

Irsku Belfast. Máme před sebou ještě spoustu výletů, na které se moc těším. 

Upřímně už vůbec nevím, co bych ještě dodala, takže se rozloučím a doufám, že mi tohle moje nadšení 

vydrží až do konce pobytu tady. Zatím jsem zde moc spokojená a bude se mi těžko odjíždět. 

S pozdravem 

Naty Provazníková, V2.B 
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MOJE CESTA NA ERASMUS 

začala na kolínském nádraží, kde jsem nastoupila do vlaku a jela vstříc novému poznání. V Brně ke mně 

přistoupila Káťa a začalo naše dobrodružství. Cesta vlakem proběhla v pořádku, vystoupily jsme 

na Hauptbahnof Wien, kde jsme přestoupili na tramvaj, která nás dovezla na Landstrasse, kde bude náš domov 

další tři měsíce. Zde jsme se ubytovaly v krásném a prostorném bytě. Bydlíme kousek od historického centra 

Vídně, takže máme všechno opravdu kousek. 

Ve školce jsem ve skupině Myšky, kde mám na starosti převážně 4–5leté děti. Za tu dobu, co jsem tady, 

jsme s paní učitelkou této skupiny vytvořily skvělý tým a vzájemně se doplňujeme. Snažíme se stále pro děti 

vymýšlet něco nového a zajímavého. Už jsem dokonce měla i možnost sama vést řízenou činnost, což je pro 

mě určitě skvělá zkušenost. 

Co se týče denního režimu, tak tady probíhá dost podobně jako u nás v ČR. Děti se schází od půl osmé 

v jedné třídě a v 8 hodin si pro ně chodí paní učitelky a odvádí si je do vlastních tříd pro určitou skupinku. 

Do 9 hodin se schází děti, do té doby většinou děti mají spontánní hru či nějakou individuální činnost s námi. 

Od 9:00 – 9:30 většinou probíhá hygiena a svačinka. Po svačince následuje ranní kruh, kde zopakujeme, jaké 

jsou dny v týdnu, měsíce v českém i německém jazyce. Poté následuje řízená činnost cca. na 10–20 minut, 

většinou nějaká hra, cvičení či naučení něčeho nového. Celkově tu je řízená činnost o dost volnější. Například 

tu nemáme každý den pohybovou činnost. Okolo 10 hodiny chodíme většinou s dětmi na zahrádku. 

V 11:15 odcházíme zpět do MŠ na oběd. Poté jdou děti spinkat a já s Káťou odcházíme do družiny, která 

se nachází ve stejné budově. 

Zpravidla vždy se připojíme k 1.B, se kterou odcházíme na oběd. Po obědě dohlédneme na to, aby děti 

po sobě utřely stoly a poté je pomáháme vychovatelkám seřadit a odvést do šatny. Po obědě se děti převléknou 

a odcházíme společně na školní zahrádku. Děti mají půl hodiny čas na spontánní hru a poté se odchází zpět 

do školy na Lernzeit. To je další vyučovací hodina, kde děti s paní učitelkou dělají, co v hodině nestihly. Jinak 

tu děti nemají domácí úkoly, místo toho mají tento Lernzeit ve školní družině. Poté už jsou děti buď na zahrádce 

anebo ve družině, také se děti posílají na různé kroužky a pak odchází domů. 

Ve Vídni jsem si velmi oblíbila Stadtpark, ráda se tam chodím procházet nebo si tam sednout u vody 

s knížkou. S Káťou jsme společně také navštívily Belvedere, Hofburg a Stephansdom. Jinak jsme toho zatím 

moc nestihly. V týdnu se toho vzhledem k nabitému dni moc stihnout nedá a pár víkendů nás ještě čeká. A tak 

máme ještě spoustu času Vídeň poznat a navštívit spoustu zajímavých míst. 

Posílám krásný pozdrav z Vídně do Čech. Tschüss 

Veronika Kohoutová V2.B 

 

ERASMUS+ VE VÍDNI 

Dne 13.3. 2022 jsem se vydala vstříc novým dobrodružstvím a zážitkům, které se mi na 100 % zapíšou 

do života a budu na ně dlouho vzpomínat. 

V 15:00 jsem se vydala do Brna, kde jsem nasedla do vlaku a jela přímým směrem do hlavního města 

Rakouska, kde mě čekala 3měsíční stáž v místní soukromé školce a škole. Tato cesta do Vídně pro 

mě neznamená jen plno nových zážitků a zkušeností, ale také jsem se seznámila a skamarádila s Verčou, 

se kterou máme možnost celé toto dobrodružství prožívat společně. Ze začátku to pro nás byla jedna velká 

neznámá, dojet do velikého města, které je mimochodem ještě větší, než je naše hlavní město Praha. Budeme 

zde bydlet tři měsíce a budeme se muset plně ve všem o sebe postarat. Ale víme, že když bychom se náhodou 

dostaly do úzkých, nebo cokoliv potřebovaly, že máme možnost obrátit se na spoustu lidí, kteří zde jsou kolem 

nás a na které se můžeme spolehnout. Člověk si pak uvědomí, že na to všechno tady není vůbec sám.  

Mateřská škola – Kindergarten – a základní škola – Volksschule, kde máme tříměsíční praxi, je výborná. 

Mají tu krásné prostory a pro děti je dostatečně vybavená. Kolektiv učitelek a asistentek, který nás tu přivítal, 

je neskutečně milý a pozorný. Vůbec jsme se nemusely bát, že by nám nepomohly, naopak. Můžeme 

se na ně se vším obrátit a za celkem krátký čas jsme si společně vytvořily kamarádský vztah. Dostaly jsme také 

spoustu rad, kam se tu ve Vídni podívat, co stojí za to, a dokonce i tipy, ke kterým se obyčejný turista ve Vídni 

těžko sám dostane. 

Jsem na VOŠP teprve v prváku, a protože jsem odjela velmi narychlo jako náhradník, neměla jsem ještě 

příležitost absolvovat praxi v české školce. Zdá se, že to není vůbec problém a z toho, co o předškolním 
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vzdělávání zatím vím ze školy, tak jsem pochopila, že je to tu jiné než u nás. Hlavní rozdíl je v tom, že děti mají 

volnější program než v našich školkách. 

Já jsem ve školce ve třídě Medvídků. Jsou zde děti ve věku 2-3 let, tudíž opravdu malinké děti. Nejdříve 

mě to překvapilo, ale teď jsem ráda. Je to pro mě fajn zkušenost a hrozně mě to s nimi baví. Některé děti mají 

ještě dudlíky a plenky. V Rakousku totiž končí mateřská dovolená, jakmile má dítě dva roky. Není to jako u nás, 

kde děti chodí do školky až od tří let a dvouleté děti jsou spíše výjimkou. Pokud mám být upřímná, tak vnímám, 

že takhle malé děti na školku ve dvou letech ještě nejsou připravené. Je to brzo a mnoho učitelek z naší školky 

to tvrdí také. Je to znát také na dětech a vzhledem k tomu, že s tak malými dětmi se toho nedá tolik dělat jako 

se staršími, tak se naše dny velice podobají. Ráno mají děti od 8 do 9 volnou hru, nebo individuální dodělávání 

výrobku. Vždy to ale vypadá tak, že jedna učitelka vyrábí s jedním dítětem. Některé děti jsou tak čilé, že stačí 

chvilka a už je plastelína v puse, pomalovaný koberec nebo barva všude okolo. Po 9. hodině se jdeme společně 

umýt, což je někdy boj, ale děti jsou moc šikovné a jde jim to skvěle. Dále probíhá svačinka, kde je třeba dětem 

trochu pomoci s otevíráním svačinových boxů, které si nosí z domu, nebo s rozděláváním jogurtů. Děti jedí 

samy a jsou samostatné, jen trochu pokukují, co si donesli z domů ostatní. Sice to vždy po jídle u nás vypadá, 

jako kdyby vybuchla bomba, ale co taky čekat u tak malých dětí. J Pak následuje hygiena a další činností 

je ranní kruh, po kterém jdeme s dětmi ven. Po návratu do školky máme oběd a děti, které zůstávají ve školce, 

jdou spát. V tu dobu už odcházím a přesouvám se do družiny, kde se společně s Verčou snažíme být 

nápomocné, kde se dá. 

Toho, že jsem se rozhodla kývnout na tuto stáž, absolutně nelituji a věřím, že mi to vydrží až do konce. 

Kateřina Matoušková V1.D 
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PROJEKT 2020-1-CZ01-KA101-077850 

 

PROFESNÍ ROZVOJ UČITELŮ CIZÍCH JAZYKŮ 

 

V roce 2020 byl naší škole schválen projekt v rámci programu Erasmus+ Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita 

jednotlivců s projektovým obdobím od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022. Cílem tohoto projektu je umožnit sedmi 

učitelům cizích jazyků prohloubit své metodické a jazykové dovednosti na dvoutýdenních kurzech 

ve vzdělávacích institucích ve Velké Británii, na Maltě a v Německu. 

Během letních prázdnin 2021 se čtyři vyučující anglického jazyka z naší školy zúčastnily jazykově-

metodických kurzů, které se konaly v různých městech ostrova Malta. Malta byla součástí Velké Británie 

až do roku 1964, a díky tomu je většina Malťanů bilingvních a angličtina je vedle maltštiny druhým úředním 

jazykem. 

Během lekcí, které byly vedeny jak britskými rodilými mluvčími, tak i maltskými lektory, se naše pedagožky 

seznámily s novými aktivitami a cvičeními, které žáky a studenty namotivují a povzbudí je k dalšímu studiu 

a zájmu o cizí jazyk. Po odpolední výuce mohly učitelky využít volný čas k poznávání ostrova, zdejší kultury, 

přírody či místní kuchyně. 

Součástí projektu je i sdílení zkušeností a inspirace s ostatními kolegy z pedagogické školy, které se uskuteční 

během října. Účastnice kurzů si pro ostatní vyučující cizích jazyků připraví prezentace a seznámí je s aktivitami 

a tipy do výuky, které si osvojily díky pobytu na Maltě. Vznikne tak metodický zásobník, který bude k dispozici 

v kabinetě cizích jazyků v tištěné i digitální podobě. 

Další obohacující dávku motivace a nápadů nasbírají učitelé z VOŠP a SPgŠ v Litomyšli nadcházející léto, kdy 

na zahraniční kurzy zavítají další vyučující cizích jazyků. 

 

 

Mgr. Monika Flídrová 

Kurz English Language Development Subject Specific + Content ad Language Integrated Learning, Alpha 

School of English, St. Paul’s Bay, Malta 

Ve dnech 5. července až 16. srpna 2021 jsem se zúčastnila kurzu pro učitele angličtiny nazvaného English 

Language Development Subject Specific + CLIL (Rozvoj anglického jazyka + CLIL). Kurz se konal ve škole 

Alpha School of English ve městě St. Paul’s Bay na severním pobřeží Malty, malinkého ostrova 

ve Středozemním moři, který však oplývá dlouhou historií, bohatým podmořským světem a vřelou atmosférou.  
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Kurz byl rozdělený na dopolední a odpolední hodiny, které vedla 

Christine Armstrong, velice inspirativní a charismatická Angličanka 

s dlouholetou praxí s výukou angličtiny. První týden byl zaměřen 

na jazykový rozvoj, především poslechové a komunikativní dovednosti 

s důrazem na hovorovou angličtinu a idiomy. Christine měla všechny 

hodiny detailně připravené, mnoho aktivit vycházelo z krátkých videí 

s aktuální tématikou, která vedla k následné diskusi s ostatními účastníky. 

Jazykové aktivity byly doplněny i o metodické postřehy a praktické tipy 

do výuky, např. různé způsoby využití příběhů ve výuce, krátké 

oddychové aktivity, využití internetu a digitálních technologií atd. 

Christine své hodiny obohacovala svými postřehy na kulturní 

a společenský život na Maltě, stručně nás seznámila s její historií 

a poskytla nám užitečné tipy ohledně cestování a trávení volného času 

na tomto ostrově, včetně tipů na kulinářské zážitky ☺ 

Ve druhém týdnu byla výuka zaměřena na metodu Content and Language Integrated Learning, zkráceně CLIL 

(Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka). V hodinách jsme se seznámili s hlavními principy a pravidly 

této metody, porovnávali jsme několik ukázkových hodin využívajících CLIL a sami jsme si zkusili připravit 

hodinu v duchu CLIL ve svém druhém předmětu, já tedy konkrétně v matematice. Tato metoda se pro mě stala 

velkou inspirací do budoucna ☺ 

Kurzu se účastnili učitelé z České republiky, Polska, Rakouska a Maďarska. Bylo velmi zajímavé vyslechnout 

si jejich profesní postřehy, názory na současnou situaci v Evropě a srovnání vzdělávacích systémů. Přestože 

kurz byl dobře zorganizován, negativně bych ohodnotila velmi odlišnou úroveň angličtiny mezi účastníky, což 

často brzdilo tempo a náplň hodin. 

Součástí dvoutýdenního kurzu byla i prohlídka původního hlavního města Mdina a exkurze do Maltského 

národního akvária. Ve svém volném čase jsme společně s kolegyní Evou Šímovou navštívily mnoho dalších 

kulturních, historických a přírodních památek. Mezi nimi by jistě zvítězilo hlavní město Valletta díky své 

architektuře, přímořské jeskyně Blue Grotto díky své průzračné vodě a pobřeží u Golden Bay díky svému dech 

beroucímu výhledu. 

Na konci kurzu jsem obdržela Certifikát o absolvování kurzu a dokument Europass Mobilita. Kurz mi umožnil 

oživit mé jazykové dovednosti, načerpat novou motivaci do vlastních hodin angličtiny a poznat zemi, která 

se mi nesmazatelně vryla do paměti svojí netypickou krásou a povznášející atmosférou ☺ 

 

Mgr. Eva Šímová 

Kurz Creative Methodology, Alpha School of English, St. Paul’s Bay, Malta 

Hello, MALTA! 

Během letních prázdnin jsem měla skvělou příležitost účastnit se training kurzu pro učitele. Díky své báječné 

kolegyni Mgr. Monice Flídrové, která vypracovala žádost, jež byla následně schválena, jsem měla možnost 

strávit krásných 14 dní na ostrově Malta ve Středozemním moři. 
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Kurz se zaměřoval na kreativitu a využívání informačních technologií 

ve výuce. První týden jsme měli výbornou britskou lektorku Sarah. 

Ta nám představila spoustu nových her a aktivit, díky kterým bude naše 

výuka zábavnější a i efektivnější, protože „škola hrou“ platí 

už od Komenského. Měla jsem možnost poslouchat britskou angličtinu 

a rozvíjet i své komunikativní dovednosti, jelikož jsem byla ve skupině 

s učiteli z Polska, Německa a Maďarska. 

Druhý týden byl věnován IT. Britský lektor mě utvrdil v přesvědčení, 

že ne každý učitel je dobrý učitel, ale angličtinu měl, jak jinak, skvělou. 

Dva dny jsme měli i online výuku, neboť se na Maltě kvůli vzrůstajícím 

případům covidu mezi studenty zavřely jazykové školy. Chris nám 

představil různé internetové platformy, které ozvláštní naše lekce 

angličtiny. Je ale vhodné, aby žáci a studenti používali telefon 

i v hodinách? 

Studijní pobyt na Maltě byl i o poznávání místní kultury, architektury 

a ostrova jako takového. Měly jsme možnost vydat se do míst, které byly 

kolébkou místní civilizace, kouzlo moře a slunečních paprsků jsme obdivovaly v Blue Grotto, poznávaly 

historii v bývalém hlavním městě i temperamentní rytmy toho současného. Na velké plachetnici jsme se vydaly 

na dva ostrovy Gozo a Comino a zaplavaly si v nádherné, leč turisty přeplněné, Blue Lagoon. Měly jsme 

možnost ochutnat místní kuchyni i vstřebávat podvečerní slunce na zdejších skalnatých plážích. 

Dva týdny plné aktivit a odpočinku mě motivovaly ke kreativnějšímu a zábavnějšímu přístupu ve výuce. 

Nadšení a nápady, které jsem 14 dní čerpala, obohacují moji výuku a jsem moc ráda, že mi dal pobyt přesně 

to, co jsem od něho očekávala – spoustu nápadů, typů a aktivit, které osvěží hodiny angličtiny. 

Nezbývá než se rozloučit; So, Goodbye, MALTA, and thank you for everything! 

 

Mgr. Angela Radiven 

Kurz Spice Up your Teaching Ideas- Language Teaching Methodology - for Secondary teachers, Executive 

Training Institute, St. Julians, Malta 

V polovině srpna jsem vycestovala na Maltu, kde mě čekal dvoutýdenní kurz metodiky angličtiny pro učitele 

s podtitulem „okořeňte své hodiny“. Díky příznivější situaci bylo možné mít oba týdny prezenční výuku, za což 

jsem byla vděčná, protože jsem chtěla komunikovat s anglicky mluvícími lidmi tváří v tvář a dostat se tak 

do lepší jazykové formy, než jaká by byla možná přes obrazovku.   

Kurz probíhal od 9 ráno do 14.30 odpoledne ve třech 90 - minutových blocích s přestávkami na kávu nebo 

oběd. Takto jsme ve škole strávily nejteplejší část dne. Teploty dosahovaly v některých dnech až 35 stupňů 

ve stínu, a tak i malá procházka ulicemi se rovnala potřebě se osprchovat chladnou vodou a převléci si zpocené 

šaty. Na tyto tropické teploty se dalo postupně zvyknout. 

Ve třídě nás bylo první týden 12, později 10. Početní převahu měly kolegyně z Polska, dále Bulharky, 

Rakušanka, Italka a já, jako jediná z Čech. Naše lektorka, Tamsin, byla velmi zábavná a kompetentní učitelka 

a její materiály zahrnovaly všechny druhy dovedností, které potřebujeme rozvíjet u našich žáků. Prezentovány 

byly vtipnou odlehčenou formou. Důraz se kladl i na naše vlastní zkušenosti, které jsme společně sdílely. 

Nejzajímavější pro mě osobně bylo využití videí v hodinách angličtiny a vytváření originálních materiálů 

prostřednictvím online platforem, které vznikly v době distanční výuky. 

Rády jsme poslouchaly její vyprávění o životě na Maltě, např. že všichni Malťané milují svůj Rock neboli svoji 

„skálu“ – kamenitý ostrov, ze všech stran obklopený mořem. Dávala nám různé tipy na výlety a některé z nich 

jsem i sama využila. 
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První týden jsme v rámci poznávání kultury Malty navštívili hlavní 

město Vallettu, která je okouzlující hlavně večer, kdy po dlouhém 

horkém dni vycházejí do ulic místní i turisté ve svátečních šatech, 

hraje hudba, sedí se u venkovních stolků dlouho do noci, vše 

je krásně osvětlené a můžete si dát třeba špagety s mořskými plody, 

nebo zmrzlinu ve tvaru květiny. Obojí je kulinářský i estetický 

zážitek. Druhý výlet byl také večerní a navštívili jsme Mdinu, krásné 

historické městečko s honosnými paláci, kde sídlí horních 300. 

Svůj pobyt na Maltě jsem se snažila maximálně využít k objevování 

všeho, co může návštěvníkovi nabídnout. Koupila jsem si kartu 

na autobus a mohla jsem podnikat neomezené cesty po celém ostrově. 

Navštěvovala jsem vyhlášené pláže, ať už písečné nebo kamenité, 

rybářská městečka, historické kostely, nebo prehistorické památky. 

Na Maltě jsou chrámy starší než britský Stonehenge, složené 

z obrovských stojících nebo ležících kamenů, o kterých se dodnes 

příliš moc neví. Báječné bylo také ochutnávat místní speciality, třeba 

vyhlášené pastizzi – trojhránky z listového těsta naplněné buď 

masem, měkkým sýrem, nebo třeba špenátem, či cizrnou s místním 

pivem Cisco. 

Nejlepší bylo, že se všude dalo domluvit anglicky. Ve škole, v autobuse, obchodě, či na pláži. Několikrát jsem 

také podnikla výlety i s kolegy z jiných tříd a bylo velmi zajímavé slyšet, jak se žije jinde v Evropě, popř. jak 

učí angličtinu ostatní učitelé v Polsku, Německu, Bulharsku, popř. zjistit kolik jazyků ovládá běžný Švýcar 

nebo Ital z Alp. 

Kurz byl zakončen samostatnou prezentací vylosované aktivity pro žáky a obdržely jsme certifikát a Europass 

Mobilita. Odjížděla jsem se složkou nápadů, jak vylepšit své hodiny a s dobrým pocitem, že tento pobyt prospěl 

mému kariérnímu i osobnímu rozvoji. A že na Maltu bych se určitě ještě někdy chtěla vrátit. 

 

Mgr. Valerie Křivková 

Kurz Teachers Refresher Fluency Course, AM Language School, Sliema, Malta 

První dva týdny v srpnu jsem absolvovala metodický kurz pro učitele angličtiny ve městě Sliema na Maltě. 

Kurz byl financován z programu Erasmus+. V jazykové škole „AM Language School“ bylo mnoho studentů, 

převážně učitelů z různých zemí Evropy. 

Můj kurz obsahoval 40 hodin přímé výuky, to znamená 20 hodin 

týdně. Kvůli hygienickým opatřením souvisejícím s Covid-19 výuka 

probíhala online. Naši skupinku 6 učitelek učila lektorka Judie, velmi 

příjemná a zkušená pedagožka. Hodiny měla výborně připravené, 

i když ne vždy technika či internet spolupracovaly na 100%. 

V takových situacích bylo hezké pozorovat, s jakým klidem 

a nadhledem vyučující tyto (nečekané) situace zvládala řešit. Kromě 

náplně kurzu pro mne bylo velmi přínosné vyzkoušet si online výuku 

v pozici studenta, sedět 4 hodiny dopoledne každý den u počítače 

a vnímat výuku. Obyčejně bylo v druhé polovině rána již těžší udržet 

plnou pozornost. Naše lektorka během výuky výborně pracovala 

se sdílenou obrazovkou a udržovala své studenty „aktivní“. 

Výukové lekce byly zaměřeny na rozvoj všech dovedností, na které 

se u žáků zaměřujeme: fonetiku, gramatiku, slovní zásobu, reálie, 

četbu, využití médií. Seznámila jsem se s novými internetovými 

zdroji pro čerpání materiálů a aplikacemi.   
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Na závěr kurzu jsem obdržela Certifikát a Europass Mobility. 

V odpoledních hodinách škola bohužel nenabízela další dobrovolný program, opět kvůli situaci s Covid-19. Ale 

abychom nebyli ochuzeni o poznávání města a jeho pamětihodností, přístavu nebo místních specialit, naše 

lektorka nám dodala všechny potřebné informace, včetně toho, jak funguje místní hromadná doprava. 

Počasí bylo velice horké, za ty dva týdny prošly regionem dvě vlny extrémních veder. Takže bylo velice 

příjemné přes den pobývat v klimatizovaných prostorách a na výlety vyrážet až odpoledne. Malta je maličká, 

všude tedy bylo relativně blízko. 

Pobyt na Maltě byl pro mě přínosný nejen z odborné stránky, ale i z lidského hlediska. Měla jsem možnost 

mluvit s lidmi různých národností; podívat se, jak místní řeší problémy s ekologií (hlavně suchem – Malta 

je je zcela závislá na dovozu potravin), dopravou, čistotou města, anebo jak tráví svůj volný čas (rodiny 

se scházejí na pláži a grilují tam, pořádají rodinné oslavy apod.). 

Je hezké se občas vyrazit do ciziny a s návratem si uvědomit, že „East or west, home is best“. 😊 
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PROJEKT 2020-1-CZ01-KA101-077850 

 

PROFESNÍ ROZVOJ UČITELŮ CIZÍCH JAZYKŮ 

V roce 2020 byl naší škole schválen projekt v rámci programu Erasmus+ Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita 

jednotlivců s projektovým obdobím od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022. Cílem tohoto projektu je umožnit sedmi 

učitelům cizích jazyků prohloubit své metodické a jazykové dovednosti na kurzech ve vzdělávacích institucích 

ve Velké Británii, na Maltě a v Německu. 

Během letních prázdnin 2021 se čtyři vyučující anglického jazyka z naší školy zúčastnili jazykově-metodických 

kurzů na Maltě, v roce 2022 absolvovaly tři učitelky vzdělávací kurz ve Velké Británii a jedna učitelka 

se zúčastnila kurzu v Německu.  

Na jazykově-metodických kurzech se naše pedagožky potkaly se svými kolegy učiteli z mnoha evropských 

zemí. Mohly si s nimi vyměňovat zkušenosti z praxe, získat moderní učební strategie, porovnat školské 

systémy, ale i navázat nová osobní přátelství a přemýšlet o budoucích partnerských projektech. Po odpolední 

výuce mohly poznávat život v cizí zemi, chování a zvyky místních lidí, stravovací zvyklosti, historii města, 

krásnou přírodu a pamětihodnosti.  

Důležitou součástí projektu je i sdílení zkušeností a inspirace s ostatními kolegy z pedagogické školy, proto 

i tento rok v září si účastnice kurzů připraví workshop pro ostatní vyučující cizích jazyků. Představí zde nové 

aktivity a náměty do výuky, které si osvojily na kurzech. Metodický zásobník, který byl vytvořen na základě 

kurzů v roce 2021, tak bude rozšířen o další výukové materiály, pracovní listy a seznam internetových 

vzdělávacích platforem. Nadále zůstane tento zásobník k dispozici v kabinetě cizích jazyků v tištěné i digitální 

podobě.  

Kurz Deutsch-Kombinationskurz im Bereich Sprache und Methodik für Lehrkräfte, Dialoge – Bodensee 

Sprachschule, Lindau, Německo - Mgr. Lenka Kladivová 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

95 

Když se řekne prázdniny, každému se nejspíše vybaví volno, odpočinek, dovolená a bezstarostné nicnedělání. 

Tak to vnímají žáci, studenti i učitelé. Někteří vyučující se však o prázdninách rádi vzdělávají a stávají se sami 

studenty, což jim umožňuje mezinárodní projekt Erasmus+, kterého se vyučující cizích jazyků naší školy 

mohou účastnit od roku 2020. 

Já jsem díky tomuto projektu měla možnost osvěžit a prohloubit své jazykové a metodické znalosti a dovednosti 

v jazykové škole Dialoge. Tato škola se nachází na romantickém ostrově Lindau, který leží v nejjižnější části 

Německa na Bodamském jezeře. Studenti němčiny si možná v této souvislosti vybaví učebnici Direkt 1, lekci 

Orientierung in der Stadt, která je celá věnována tomuto městečku. 

Během dvoutýdenního kurzu pro učitele němčiny jsme zde mohli intenzivně procvičovat své komunikativní 

dovednosti se zaměřením na současnou němčinu a idiomy. Odpolední výuka se zaměřovala na metodiku výuky 

jazyka, při níž jsem si s učiteli němčiny z Maďarska, Polska, Francie a Rakouska na vlastní kůži vyzkoušeli 

různé techniky a formy výuky, vyměňovali tipy a zkušenosti ze své praxe a připomněli, že odpolední vyučování 

je pro studenty někdy pořádně náročné:-). 

Ke studijnímu pobytu samozřejmě patří i poznávání místní kultury, památek, gastronomie a celého regionu. 

Protože Bodamské jezero leží ve velmi atraktivní lokalitě - na úpatí Alp v takzvaném trojmezí (jezero tvoří 

přirozenou hranici Německa, Rakouska a Švýcarska), není zde o tipy na výlety rozhodně nouze – ať už jsme 

navštěvovali historická městečka založená Římany, plavili se po jezeře nebo se v něm koupali nebo se vydali 

na výlet do švýcarského města St. Gallen za švýcarskou němčinou Schwyzerdütsch. 

Mně samotnou tento kurz obohatil nejen profesně. Načerpala jsem zde inspiraci, nové náměty nejen k výuce 

cizího jazyka a našla nové přátele. Město Lindau a Bodamské jezero mně okouzlily a už teď jsem si jistá, 

že se tam někdy v budoucnu znovu podívám. 
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Kurzy Enhanced English Skills a Teacher Training and English Development,  

inlingua Edinburgh, Skotsko - Mgr. Marie Fryaufová a Mgr. Eva Krátká  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letošním školním roce jsme si trochu prodloužily pobyt ve škole. Ne v té naší domovské, ale v jazykové škole 

inlingua ve Skotsku. Hned na začátku prázdnin 2. července odpoledne jsme odlétly z Prahy do Edinburghu, kde 

jsme měly zajištěný dvoutýdenní kurz angličtiny. Ubytované jsme byly nedaleko centra města v hostitelské 

rodině u paní Susan, která zde žije v typickém řadovém domku se svojí dcerou a labradorem. Do školy jsme 

jezdily každé ráno patrovým autobusem, ze kterého byl pěkný výhled na město. V pondělí ráno jsme 

se seznámily s vedením školy, našimi spolužáky a spolužačkami, a také s prostředím jazykové školy. Každá 

z nás si vyhledala svoji učebnu a mohly jsme začít. 

 

Eva Krátká absolvovala v prvním týdnu metodický kurz, druhý týden Enhanced English Skills. 

Marie Fryaufová si vybrala dvoutýdenní kurz Enhanced English Skills. Metodický kurz seznámil učitele 

s moderními formami práce v hodinách angličtiny, motivačními aktivitami, využitím moderních technologií 

a odbornou literaturou. Učitelé sdíleli a diskutovali své zkušenosti s výukou angličtiny v různých zemích. 

Každý týden jsme pracovaly v jiné sestavě „studentů“, protože někteří zde byli pouze na jeden týden, jiní 

na jeden měsíc i více. Probíraná témata na sebe logicky navazovala, nic se neopakovalo, a také vyučující 

se měnili. 

Naši učitelé byli velmi příjemní a nápomocní. Někteří byli nároční a kromě výuky nás zásobovali domácími 

úkoly, jiní brali svoje lekce více pohodově. Přinášeli nám aktuální novinky ze života britské společnosti (právě 

rezignoval ministerský předseda Boris Johnson) a diskutovali s námi o mnoha tématech. Naše rozhovory byly 

velmi zajímavé, protože přinášely nejen náš „evropský “, ale díky našim spolužákům z Jižní Ameriky 

i vzdálenější pohled na věci a události. Přestávky s kávou nebo čajem ve společenské místnosti byly také 

příležitostí k navazování rozhovorů a kontaktů s ostatními učiteli a studenty. 

 

Výuka ve škole probíhala denně od 9 do 14.15 hodin. Po ní následoval další, tentokrát dobrovolný program, 

který škola nabízela. Snažily jsme se ho maximálně využít, protože nabídka byla velmi pestrá: prohlídka města 

s výkladem o historii, zajímavých místech a významných osobnostech; návštěva královského paláce Holyrood, 

skotské národní galerie výtvarného umění, galerie moderního umění a dalších menších muzeí, která seznamují 

s životem obyvatel města v minulých stoletích. Na vlastní oči jsme viděli, jak velký pokrok v životní úrovni 

Skotsko udělalo ve 20. století. Určitě budeme vzpomínat i na starobylé uličky a domovní zákoutí, která 
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inspirovala R. L. Stevensona nebo J. K. Rowlingovou k napsání slavných knih. 

 

A skotské dudy? Ano, i ty jsme si mohly poslechnout. Buď ve městě, kde dudáci pravidelně hrají pro turisty, 

nebo při výletě do města Dunbar, kde na městské slavnosti hrál celý dudácký orchestr. Všichni oblečení 

v typických krojích. K hudbě patří i tanec. Škola zamluvila zájemcům večer s výukou skotských tanců 

v jednom z místních komunitních center, kde hrála živá kapela, tancovali staří i mladí, starousedlíci 

i návštěvníci z různých koutů světa. Pod vedením rázné paní mistrové jsme se snažily zvládnout tance i my. 

 

Volné víkendy jsme věnovaly poznávání přírody a památek v okolí hlavního města. Viděly jsme krásná 

přímořská městečka, rybářské vesničky, rozsáhlá golfová hřiště, skalní útesy s mořskými ptáky a zříceniny 

kdysi slavných hradů. 

 

V průběhu září a října připravíme metodický seminář pro naše kolegyně jazykářky, aby si i ony mohly 

vyzkoušet nové aktivity v hodinách jazyků. Z fotografií vytvoříme prezentace k výuce reálií o Skotsku 

a budeme je prezentovat našim žákům. Věříme, že i oni zatouží se do této krásné části Spojeného království 

podívat. 

  

Kurz Teacher Training Refresher, inlingua Cheltenham, Anglie - Mgr. Monika Flídrová 

Během letních prázdnin 2022 jsem měla příležitost navštívit moji oblíbenou Anglii a zúčastnit se týdenního 

jazykově-metodického kurzu určeného pro učitele angličtiny. Kurz se konal ve škole inlingua ve městě 

Cheltenham, které se nachází v hrabství Gloucestershire přibližně dvě hodiny cesty severozápadně od Londýna. 

Město, škola, hostitelská rodina i kolegové ve škole mi přirostli k srdci okamžitě a celý pobyt v Anglii mi dal 

mnoho krásných zkušeností, přátel a vzpomínek.  

Na kurzu jsem měla pouze dva spolužáky, španělskou středoškolskou učitelku Charo a anglického 

businessmana Jonathana, který by se chtěl díky kurzu vrátit zpět k učitelskému povolání. Díky takto malému 

počtu účastníků byly všechny hodiny velmi intenzivní, a to i díky naší energické lektorce Karen, která nás ani 

na chvilku nenechala vydechnout. Během dopoledních bloků jsme probrali všechna klíčová témata ve výuce 

angličtiny, obohatili si naše zásobníky aktivit pro motivaci studentů i pro uvolnění atmosféry ve třídě. Velmi 

inspirativní byla hodina zaměřená na metodu Demand High, kterou bych chtěla co nejvíce začlenit do svých 

hodin a maximálně tak využít potenciál svých studentů ☺ Odpolední bloky výuky vedl charismatický Phil, díky 



   

 

98 

kterému jsem se naučila spoustu nových týmových her a především se nebát dramatu jako metody výuky 

angličtiny.  

Po výuce jsem měla dostatek času a příležitostí prozkoumat Cheltenham, bývalé lázeňské město pyšnící 

se regentskou architekturou, i jeho okolí. Tomu dominuje pohoří Cotswolds se svými vlnícími se kopci, stády 

ovcí, malebnými vesničkami a úžasnými výhledy. Krátký výlet jsem si udělala také do blízkých měst Oxford 

(není třeba představovat), Tewkesbury a Gloucester (úchvatné katedrály) a panství Sudeley (jedno ze sídel 

Tudorovců).  Během svého pobytu jsem zažila i pokoření teplotního rekordu, když teplota dosáhla pro Anglii 

zcela neuvěřitelných 40OC. Naštěstí se teploty brzy vrátily na ty typicky britské, tedy lehce nad 20OC 

s pravděpodobností jemného mrholení.  

K pobytu v cizí zemi patří jednoznačně i gastronomické zážitky. Fish and Chips jsem si samozřejmě ochutnala, 

ale daleko větší dojem na mě zanechala japonská kuchyně. Bydlela jsem u sympatické a temperamentní 

Japonky Hiromi, které pro mě a mé italské spolubydlící vařila vynikající japonské večeře.  

Na konci kurzu jsem obdržela Certifikát o absolvování kurzu a dokument Europass Mobilita. Díky kurzu jsem 

si osvěžila nejen své komunikativní a metodické dovednosti, ale získala jsem také cennou inspiraci do svých 

hodin. Díky pobytu v Anglii jsem také našla nové přátele a objevila místa, na která bych se jednou ráda vrátila.  
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Mezinárodní projekt Erasmus+ Freska – obraz Evropy 

 

OPOLE – září 2019 – Pilotní freska 
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Litomyšl 2021 – freska 
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Francie 2021 
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Polsko 2021 
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Eberswalde 2021 
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Freskový workshop pro učitele 2022 
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Workshop pro studenty 2022 
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Opole - workshop pro studenty 2022 
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Francie – Troyes 2022 
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Městská galerie Litomyšl 2022 
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Příloha č. 4 – Přehled akcí sboru KOS 2021/2022 

 

St 17.11.                               Mezzochori – celostátní přehlídka středoškolských sborů 

                                                Sál Filharmonie Hradec Králové  

  

                                               Sboru byla udělena Zvláštní cena poroty  

                                               za přesvědčivé ztvárnění náročného repertoáru  

                                               a uchvacující dynamičnost sborového projevu.                   

   

                               

  

St 15. 12.  Vánoční koncert 

Jízdárna, Zámecké návrší Litomyšl  

   Na koncertě zazněl v premiéře  

   Cyklus vánočních písní Martina Kudrny. 

  

  

  

Čt 10.3.                                 Natáčení písní na výroční CD KOS 20 

                                                Kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže, Litomyšl   

         

  

OSLAVA 20 let smíšené sestavy sboru 

So 9.4. Slavnostní koncert 

křest CD KOS 20 

Výstava fotografií Terezy Jirouškové 

Smetanův dům, Litomyšl 

  

Výtěžek z koncertu byl věnován na podporu Ukrajině. 

  

KOSjízda 

Koncert kapel KOSáků 

Music club Kotelna, Litomyšl  

  

 Na akce se sbor připravoval na zkouškách a pěti víkendových soustředěních,  

které proběhly v zázemí Domova mládeže. 
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Příloha č. 5 – Exkurze 

TŘÍDA AKCE  TERMÍN 

 (měsíc) 

PŘEDMĚT 

Pedagogický dozor 

POZNÁMKY 

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

Bo, Ln, Jů + 3 VOŠ 

splněno 

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

S1.D Údolím Skuhrovského potoka jaro BIO - Pl splněno 

S1.D Jeden svět na školách – workshop DM MZ profilová Jů, Ma splněno 

V,W1.A 

V,W1.C 

Obchodní akademie Olgy Havlové – 

Jánské Lázně 

Březen/duben Kš  

S2.C Po stopách historie (Terezín) 2dny květen DEJ - Vj splněno 

S2.C Pevnost poznání Olomouc duben/květen Pl  

S3.A Fotbal golf Duben/květen TEV - Pe splněno 

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

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

S2.A, S3 C1 Česká národní banka – Brno  MZ testy EKN – Fr  + 2 VOŠ splněno 

S2.B, S3 C2 Česká národní banka – Brno MZ testy EKN – Fr  + 2 VOŠ splněno 

S3.B Po stopách regionálních spisovatelů květen ČJ - Ub splněno 

S3.C, S3A, 

B (SVV) 

Český rozhlas Brno, Pardubice  OBN – Jů, Ma  

S3. B  Přírodní golf PZ – dopol TEV - Sq splněno 

S3. C Disk golf PZ – dopol TEV - Jk splněno 

S3.A, B, C PEP exkurze (Pardubice, Ústí n. O.) Květen MZ PEP, PED – Ke, Št splněno 

S3.A, B, C Pravěká expozice v Pasíčkách BIO Pl, Bo A,C splněno 

S3.A, B (HVS) Centrum B. Martinů Polička září Ml splněno 

S3.A, B (TVV) 

S3.C (TVS) 

Areál vodních sportů, Košíř 

exkurze, nikoliv aktivní sport 

 TVV, TVS – Sq, Kš, Pe splněno S2.C 

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

zájemci ND Brno prosinec Ml splněno 

S4.A, B, 

C  (PMP) 

1 exkurze – DD Holice Září 2021 

 

PEP –  To, Fr + 1VOŠ 

PEP – Št + 1 VOŠ             

splněno 

S4.D 1 exkurze DD – Kostelec  PEP - Ja splněno 

V, W1.A 

V, W1.B 

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

SPG, SOP – Pa, Šm, Št 

A – splněno 

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

V1. B Trampolínový park HK   Jk  

V,W2B MŠ alternativní (např.) PZ  SOP, ETP, SUR - Sš splněno 
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Příloha č. 6 – Aktivity školy v kostce 
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