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Z á k l a d n í  ú d a j e  

Název: Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – 

Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 

Zřizovatel:   Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov 

Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005 

Datum založení školy:  1. 9. 1992 

Vedení školy:   ředitel: Mgr. Milan Šťovíček (uvolněná funkce) 

    statutární zástupce školy: Mgr. Ladislav Turbák 

Resortní identifikátor 

(RED_IZO):    600011046 

IZO:    110 018 061 

Právní forma:   Příspěvková organizace 

IČ:/DIČ:    00832375/CZ 00832375 

Bankovní spojení:  ČSOB Most, Moskevská 1999 

číslo účtu 615209273/0300 

Telefon:   476 111 226 

Email:    schola@humanitas.cz 

Adresa:    Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov 

Internet:   www.humanitas.cz 

 

Š k o l s k á  r a d a  

Ve školním roce 2015 – 2016 se sešla Školská rada k jednání dne 7. 10. 2015, 26. 2. 2016  
a 8. 6. 2016. 

Hlavním bodem jednání dne 7. 10. 2015 bylo schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní 
rok 2014/15. 

Na jednání Školské rady dne 26. 2. 2016 byly předloženy výsledky kontroly České školní 
inspekce, která proběhla ve dnech 3. – 6. 11. 2015 

Na jednání Školské rady dne 8. 6. 2016 bylo schváleno: 

 Výroční zpráva za kalendářní rok 2015 - hospodaření 

 Rodičovský příspěvek ve výši 1 000,- Kč/měsíc pro školní rok 2016/17 

 Poplatek za ubytování ve výši 1 000,- Kč/měsíc pro žáky školy a 1 200,- Kč/měsíc pro žáky 
ostatních škol pro školní rok 2016/17 

 Poplatek za ubytování ve výši 1 100,- Kč/měsíc pro všechny žáky pro školní rok 2017/18 

Záměr prováděných změn v ŠVP od 1. 9. 2016   

 

mailto:schola@humanitas.cz
http://www.humanitas.cz/


 

4 

 

Složení Školské rady k 1. 1. 2015: 

 

Zástupce zřizovatele: 

Mgr. Bc. Roman Ziegler – ředitel 8. ZŠ Most 

Hana Vegnerová – referent SBD Krušnohor 

 

Zástupce školy: 

Mgr. Petr Adamec – učitel odborných předmětů 

Mgr. Vladimír Pacina – ZŘPV (předseda ŠR) 

 

Zástupce rodičů: 

Petr Sýkora – jednatel společnosti PETRO-NOVA, s.r.o. 

 

Zástupce žáků: 

Ladislav Süss – žák 4. ročníku Scholy Humanitas – do 31. 5. 2016 

Dominik Žák – žák 3. ročníku Scholy Humanitas – od 1. 6. 2016 

 

M a t e r i á l n í  v y b a v e n í  

 Budova ředitelství č. p. 379 

 Budova školy č. p. 320 

 Budova bakalářských studií č. p. 453 
 8 učeben s rozlohou od 27 m2 do 48 m2 

 Učebna výpočetní techniky 

 Laboratoř chemie + laboratoř biologie 

 Posilovna 

 Hřiště na míčové hry 

 Slavnostní aula pro 200 osob 

 Kuchyně 

 Jídelna s kapacitou u stolu 88 strávníků 

 Domov mládeže s kapacitou 84 lůžek a studentským klubem 

 Odborná knihovna 

 Informační centrum 

 Centrum ekologické výchovy 
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C h a r a k t e r i s t i k a  š k o l y  

Přehled oborů vzdělávání 

 

Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání Kapacita oboru 

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí denní 4 r. 0 měs. 176 

Studium 

Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání 
s maturitní zkouškou ukončené maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání 
s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. 

Zaměření 

Všeobecné vzdělávací předměty, odborné předměty a profilové předměty - ekologie, biologie, chemie. 

Cíl 

Vychovat pracovníky oboru Ekologie a životní prostředí. 

Profil absolventa 

Má základní vědomosti a dovednosti z oblasti všeobecného a základního odborného vzdělání. Používá 
výpočetní techniku.  Má základy dvou světových jazyků a zná terminologii z oblasti ekologie a ochrany 
životního prostředí. Získá úplnou kvalifikaci středoškolsky vzdělaného odborníka na environment. 

Uplatnění 

Na odděleních životního prostředí, ve státní správě a samosprávě. V hygienické a státní dohlížecí 
službě, environment výrobní sféry a odpadové hospodářství, v oblasti BOZP a laboratorních analýz a 
monitoringu, ve státní ochraně přírody, rekultivaci, tvorbě a ochraně krajiny a informační osvětové 
činnosti. 

Prevence sociálně patologických jevů na škole 

Na škole pracují dva metodici prevence. V rámci výuky je to Mgr. Ilona Doležalová, která 
zároveň pracuje jako výchovný poradce. Druhým metodikem pro výchovu mimo vyučování je 
Jaroslava Zinková, vedoucí vychovatelka. Obě se zúčastňují během roku seminářů, přednášek 
a kurzů. Své poznatky předávají ostatním pedagogickým pracovníkům a žákům. 

         Preventisté spolupracují s pedagogicko – psychologickou poradnou v Mostě, 
s dorostovou lékařkou, se sociálním odborem, s Policií ČR a s Městskou policií. Z neziskových 
organizací je to organizace ACET / mezinárodní organizace, která poskytuje praktické 
vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS/. Tato organizace každý rok pořádá pro 1. ročníky 
přednášku „ Sex, AIDS a vztahy“. Jako prevence je žákům po celý rok nabídnuta široká škála 
školních i mimoškolních aktivit, které pomáhají smysluplně naplňovat jejich volný čas. 
Systematicky se pracuje především s nově natoupivšími žáky. Na začátku roku je pro ně spolu 
s třídním učitelem připraven 3 denní adaptační program, který urychluje vzájemné 
seznamování.  

         Ubytovaní žáci se letos vypravili spolu s preventistkou Mě policie p. Hejčovou do Janova, 
kde se dozvěděli o všech problémech tohoto sídliště. Večer pak následovala přednáška na 
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Domově mládeže.  Těsně před prázdninami pak ubytovaní absolvovali i přednášku na téma „ 
Alkohol a jiné závislosti“.  

         Na konci školního roku preventisté mapují pomocí dotazníků zkušenosti žáků 1. ročníků 
s alkoholem, kouřením, drogami a šikanou.              

       Všechny důležité informace /adresy a tel. čísla institucí a odborníků z oblasti prevence, 
základní informace o škodlivosti drog apod./ jsou žákům zpřístupněny celoročně na nástěnce 
ve škole i na domově mládeže.  

         I v tomto školním roce byl realizován Minimální preventivní program zaměřený zejména 
na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní rozvoj a na předcházení 
všech rizikových jevů v chování žáků.  

        Spolupráce výchovného poradce, metodika prevence, třídních učitelů a vedení školy 
funguje velice dobře, takže jakékoliv náznaky problémů jsou okamžitě a ještě v zárodcích 
podchyceny a rychle řešeny.  

        V rámci drogové prevence je naše škola již od roku 2007 zapojena do projektu „ Škola – 
zóna bez drog“. Úkolem projektu je monitorovat pomocí detekčních sprejů výskyt drog 
v prostorách školy. 

Péče o žáky se zvláštními potřebami 

 

1.      Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením 

·     ve škole studovali čtyři žáci se zdravotním postižením 

·     s žáky se pracovalo na základě doporučení Speciálně pedagogického centra a Pedagogicko-
psychologické poradny 

2.      Zabezpečení výuky žáků se zdravotním znevýhodněním 

·     žáci byli zvýhodněni větší časovou dotací u státní maturitní zkoušky a individuálním 
přístupem při výuce 

3.      Zabezpečení žáků se sociálním znevýhodněním 

·     žákům ze sociálně slabších rodin je umožněno hradit rodičovský příspěvek v měsíčních 
splátkách 

 

Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami je umožněno používat notebook místo sešitů 
a pracuje se s nimi dle doporučení Pedagogicko-psychologické poradny. 

Rodiče se finančně podílejí 

 na poskytování doprovodných školních potřeb a služeb dle uzavřené smlouvy, ubytování, 
stravné, sportovní kurzy, zahraniční stáže a částečně odborné praxe 

Školní úrazy 

ve školním roce 2015/2016 bylo evidováno: 
- žáci 27 úrazů  z toho registrováno 10 
- zaměstnanci 2 úrazy z toho registrováno 0 
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Ú v o d n í  s l o v o  ř e d i t e l e  š k o l y  

Školní rok 2015/2016 byl již 24. rokem v pořadí od založení naší školy – Střední odborné 
školy pro ochranu a obnovu životního prostředí - Scholy Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 
379, školy zřízené městem Litvínov.  

Cílem školy je mít reputaci kvalitní vzdělávací instituce a přilákat k přírodovědnému 
vzdělávání nadané žáky se zájmem o studium. Ty pak kvalitně vzdělávat a vychovávat tak, 
aby uspěli na trhu práce.  

Prací managementu školy je zabezpečit personální a materiální zázemí na nejvyšší možné 
úrovni. Samozřejmostí je spolupráce se školami (od mateřských po vysoké), s podniky a 
firmami (od zabezpečení odborných praxí až po finanční podporu školy), rodiči žáků 
(dostatečná komunikace), zřizovatelem, Ústeckým krajem. 

Celý školní rok byl poznamenán dlouhodobým onemocněním dvou učitelek a odchodem 
učitelky v průběhu školního roku. Takže se u tří z osmi tříd měnili třídní učitelé. Měnily se 
úvazky učitelů, hledali se noví učitelé. Řešila se situace s výchovným poradcem. Rozvrhy se 
měnily osmkrát. Zkrátka situace, která v historii školy ještě nenastala, ale kterou jsme 
společnými silami zvládli. 

Významným zásahem do organizace školního roku byla i dopředu naplánovaná změna 
jarních prázdnin pro naše žáky i zaměstnance. Protože jsme ve škole ubytovávali a 
stravovali účastníky Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže 2016, pořádané Ústeckým 
krajem v termínu 17. – 21. 1. 2016, museli jsme si na tuto dobu přeložit jarní prázdniny 
(18. – 22. 1. 2016). Na místě je poděkování Ústeckému kraji za finanční podporu ve výši 
189 000,-Kč, která sloužila k nákupu nových matrací a ložního prádla pro domov mládeže 
naší školy. Museli jsme zvládnout výběrové řízení na toto vybavení do zmíněného data a 
to se nám povedlo. 

Protože jsme věděli, že koncem školního roku ukončí pracovní poměr vedoucí stravování 
Dáša Sedláková (odchod do důchodu), vytipovali jsme a začali zaučovat na tuto funkci od 
února 2016 pí. Holou, naši pracovnici. Během roku jsme ale museli reagovat i na nečekané 
a neplánované odchody zaměstnanců. Po výpovědi učitelky hledat nového jazykáře, 
reagovat na ukončení pracovního poměru vařícího kuchaře, poté najít a zaškolit novou 
kuchařku. To se nám povedlo. Nepovedlo se nám však najít pracovníka na doplňkovou 
činnost. Musel jsem přijmout provizorní řešení a sestavit tým, který doplňkovou činnost 
zabezpečil. A to včetně kantýny, ze které dala pí. Hrubá jako dlouhodobý pronajímatel 
výpověď k 1. 10. 2015. 

Mám radost, že se nám podařilo od října 2015 přejít na nové moderní webové stránky, 
které jsou vhodné pro mobilní aplikace chytrých telefonů, že úspěšně dopadl první třídenní 
adaptační kurz, který jsme pořádali pro žáky 1. ročníku, že jsme měli štěstí a zachytili 
informaci o likvidaci prodejny, kde jsme za poloviční ceny nakoupili vybavení pro naše žáky 
na sjezdové a běžecké lyžování (20. 8. 2015), že máme důvěru vysokých škol a schopné 
uvádějící učitele, kteří profesionálně zabezpečí pedagogickou praxi budoucích učitelů. 
Letos u nás tuto praxi vykonávali sl. Skálová 21. 9. – 6. 10. 2015 a p. Kohout 18. 4. – 6. 5. 
2016 z UJEP Ústí nad Labem (oba Che, Bi).  
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Těší mě aktivní spolupráce s našimi partnery – spolupráce s UJEP Ústí nad Labem se 
konkrétně projevuje účastí našich vybraných žáků na speciálních akcích typu GIS day  
18. 11. 2015 nebo Dnů vědy. S Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích 
spolupracujeme v oblasti odborných praxí stejně jako s Přírodovědeckou fakultou 
Univerzity Karlovy. S ochránci přírody v německém Annabergu jsme oslavili 20. výročí 
vzniku jejich organizace 2. 10. 2015. Pro zřizovatele školy, město Litvínov, jsme zabezpečili 
žáky k monitorování hustoty provozu v určených lokalitách 25. 11. 2015.  S HC VERVA 
Litvínov jsme domluvili ukázku nových trendů v Tv - kondiční trénink 23. 11. 2015. MŽP 
nám vyhovělo s přednáškou tajemníka MŽP p. Landy pro žáky školy 5. 11. 2015.  Velmi 
intenzivně jsme začali spolupracovat s budoucím zaměstnavatelem našich žáků 
UNIPETROLEM Litvínov a VŠCHT Praha, která sídlí v jeho prostorech. Zajímavá byla i 
nabídka prezentovat školu mosteckému Rotary clubu 2. 11. 2015. 

Snažili jsme se být aktivní i v projektech. Až skoro na konci trvání projektu Dotyková 
zařízení ve výuce nám přivezli 17. 8. 2015 notebooky pro učitele školy a 30. 9. 2015 
proběhla závěrečná konference a ukončení projektu v Ústí nad Labem. Šlo opět o 
spolupráci s UJEP Ústí nad Labem. Využili jsme i výzvy 56 OPVK a nakoupili beletrii 
k podpoře Čj a literatury v rámci čtenářských dílen. Naopak zpracované projekty Ekovýlety 
pro Ústecký kraj a Hmyzí hotel nám nebyly schváleny, stejně jako žádost o učitele Aj 
v rámci Fulbrightovy nadace. Celý rok jsme se také snažili dokončit přípravu projektu na 
nové odborné učebny – přírodovědnou učebnu pro výuku odborných předmětů a další 
chemickou laboratoř.  

Během školního roku jsme museli reagovat na novelizaci vyhlášky platné od února 2016 
pro výuku chemie. Rozhodli jsme se také změnit Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) 
tak, abychom podpořili odborné předměty a matematiku. Práce jsme ukončili do června 
2016, aby od září 2016 mohla probíhat výuka dle nového ŠVP. Řešili jsme končící licence 
Microsoft a strategii do budoucna, čeká nás placení vyšší částky. 

Jako každý rok jsme se snažili zabezpečit pro žáky školy studijní pobyty v zahraničí pro jejich 
jazykový i osobnostní rozvoj. Všichni žáci druhého ročníku vyjeli na studijní cestu do Norska 
5. – 11. 9. 2015, aby poté hostili své norské kamarády u nás 12. – 17. 9. 2015. Protože jsme 
se aktivně zapojili do výzvy 56 OPVK mohli naši žáci vyjet do Anglie zcela zdarma. Do města 
Bournemouth vyjelo 10 vybraných žáků s učitelkou Aj (15. 11. 2015 – 22. 11. 2015). Na 
měsíční studijní pobyt vyjela i učitelka Mgr. Matoušková (25. 7. – 28. 8. 2015). V projektu 
OPEDUCA vyjelo 6 žáků a dva učitelé do Nizozemí 23. 11. – 27. 11. 2015. Ve škole jsme 
hostili 7. 4. 2016 výpravu z Kazachstánu a 15. – 16. 4. 2016 výpravu žáků a učitelů z USA ze 
státu New Hampshire. Jsme domluveni na recipročních výměnách, které by měly začít 
v novém školním roce. 

Pro nadané žáky školy běžel Přírodovědný seminář (PES), uspořádali jsme také akci – Noční 

chemie pro žáky SH (14. 3. 2016). 

Velmi dobře pracovalo i Centrum ekologické výchovy VIANA. Protože vedoucí centra Ing. 
Michal Tarant měl poloviční úvazek jako učitel odborných předmětů, přijali jsme na 
poloviční úvazek absolventku školy Ing. Markétu Hendrychovou, Ph.D. Společně uspořádali 
EVVO dny pro žáky základních škol 20. 11. 2015 (ZŠ Lidická Bílina), 11. 3. 2016 (ZŠ 
Podkrušnohorská Litvínov), 16. 3. 2016 (SSZŠ Litvínov), 18. 3. 2016 (ZŠ Podkrušnohorská 
Litvínov), 26. 4. 2016 (ZŠ U nových lázní Teplice), na klíč připravili Školu v přírodě pro ZŠ 
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Braňany 29. 3. – 6. 4. 2016, Den Země VIANA v chomutovském Zooparku 16. 4. 2016 a Den 
Země – VIANA pro litvínovskou veřejnost 26. 4. 2016, prezentovali VIANU na akci Kostel 
na kolečkách v Mostě 11. 6. 2016, podíleli se organizačně na fotografické soutěži ke Dni 
vody a prezentovali řadu výukových programů žákům základních a mateřských škol. Pro 
střední školy zorganizovali týdenní pobyt na Lesné (Gymnázium Litvínov) a exkurzi pro SOŠ 
Spálené Poříčí (5. 11. 2015). 

Zaměstnanci školy za podpory Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) uspořádali 
během roku společně pět akcí. 

Pro litvínovskou veřejnost jsme připravili pět vernisáží a výstav (7. 10. 2015 – vernisáž 
obrazů – p. Bárta, 19. 11. 2015 – vernisáž fotografií „Setkávání generací“ p. Pulda a sl. 
Svobodová, 16. 12. 2015 – vernisáž fotografií – pí. Menclová Island, 16. 3. 2016 – vernisáž 
fotografií ke Dni vody, 11. 5. 2016 – vernisáž výtvarných prací žáků ZUŠ Litvínov) a tradiční 
sportovní akci náročnou na organizaci – Míčový sedmiboj (25. 6. 2016). Pro pracovníky škol 
okresu pak florbalový turnaj (21. 5. 2016). 

 

Pro žáky základních škol jsme připravili tradiční akce – Noc vědy – pro 30 žáků (26. 11. – 
27. 11. 2015), Litvínovský choroš – pro 150 žáků (9. – 10. 12. 2015), Natura Magica – pro 
24 žáků (23. 2. 2016), Vlaštovkiáda – pro 100 žáků (20. 4. 2016), Ecologia Invicta – pro 18 
žáků (15. 6. 2016). 

 

Pro žáky středních škol jsme společně s Domem dětí a mládeže zabezpečili a zorganizovali 
okresní kolo Středoškolské odborné činnosti (22. 3. 2016).  

 

Podrobný popis jednotlivých oblasti činnosti: 

Personální oblast: Pedagogičtí zaměstnanci: Dlouhodobá nemoc neumožnila práci od  
4. 11. 2015 Mgr. Šárce Půčkové (ČJ, Nj). Zajistili jsme na částečný úvazek Mgr. Zdenu 
Vargovou (Nj) z mosteckého gymnázia od 1. 12. 2015 a Ing. Alenu Přibylovou (Nj) 
důchodkyni od 1. 12. 2015. Třídu 3. B převzala Mgr. Iva Vítová. Z důvodu dlouhodobé 
nemoci nemohla od 4. 12. 2015 pokračovat ani Mgr. Ilona Doležalová (Čj, On, Ek), která 
navíc vykonávala funkci výchovného poradce. Výuku On a Ek zabezpečil od 2. 1. 2016  
PhDr. Vlastimil Doležal. Třídu 3. A převzal Mgr. Pavel Sokol. Výuku Čj jako maturitního 
předmětu jsme přerozdělili stávajícím učitelům Čj PhDr. Horkému,  
Ph.D. a Mgr. Wiedermannové. Práce výchovného poradce přešla na třídní učitele a vedení 
školy. Na vlastní žádost odešla k 29. únoru 2016 Mgr. Matoušková (Nj, Dě, Aj). Nj jsme 
přidali Ing. Přibylové, Aj našim učitelům Aj PhDr. Horkému, Ph.D. a Mgr. Wiedermannové 
a Dě PhDr. Doležalovi. Třídu 1. B převzala Mgr. Wiedermannová.  

Provozní zaměstnanci: od října 2015 nastoupila lektorka VIANY Ing. Hendrychová PhD., od 
1. 11. 2015 sl. Beránková na doplňkovou činnost (mzda hrazena z ÚP), od ledna 2016 pí. 
Bláhová jako kantýnská, od února 2016 vrátná na CBS (pí. Hurčíková), od dubna 2016 vařící 
kuchařka pí. Kamírová. V prosinci 2015 ukončila pracovní poměr sl. Beránková, v březnu 
vařící kuchař p. Šnirer, v květnu 2016 pí. Valkovičová, uklízečka, která byla přijata na dobu 
určitou z ÚP, a v červnu 2016 po dlouhých 22 letech vedoucí stravování Dáša Sedláková.  
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Materiální oblast: K zlepšení podmínek vybavení školy a výuky jsme během tohoto 
školního roku zrealizovali tyto akce: v červenci a srpnu 2015 - výměnu těsnění topení 
v druhé polovině budovy č. p. 379, opravu laviček před budovou školy, oprava omítky na 
administrativní budově, oprava klempířských prvků a jejich nátěr na administrativní 
budově, v červnu 2016 přemístění sportovního skladu učebnic (stávající změněn na pokoj 
domova mládeže - dále jen DM - nový v bývalé kolárně), výměna ventilu ve výměníku 
(havarijní stav).  

Kontroly: 1) hospodaření - audit nezávislou odbornou firmou (AUDIT & CONSULTING spol. 
s. r. o.), (květen 2016) 

2) kontrola bezpečnosti, ochrany zdraví a hygienických pravidel - KHS Ústí nad Labem (19. 
5. 2016) – kontrola kategorizace prací, pracovnělékařské služby, podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci a měření digestoří – ověření rychlosti proudění vzduchu   

3) dodržování zákona č. 561/2004 („Školský zákon“) – ČŠI (3. 11. – 6. 11. 2015) 
kontrolované období: školní roky 2013/2014  a 2014/2015 – zaměření na zjišťování a 
hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s rámcovým 
vzdělávacím programem 

4) kontrola bezpečnosti práce - Státní úřad inspekce práce - Oblastní inspektorát práce pro 
Liberecký a Ústecký kraj - kontrola provozu plynových zařízení, kontrolní a revizní činnost, 
odborná způsobilost a školení obsluh, kontrola vedení provozní dokumentace, kontrola 
zdravotní a odborné způsobilosti zaměstnanců, hodnocení rizik, evidence úrazů, kontrola 
vedení provozní dokumentace a školení zaměstnanců v oblasti BOZP (9. - 11. 5. 2016) 

 
      Hodnocení:  1) audit hospodaření - bez výhrad 

         2) KHS – bez výhrad 

         3) Státní úřad inspekce práce – 5 závad - odstraněno do 30. 6. 2016 

         4) ČŠI – 2 výhrady, jedna odstraněna během kontroly (smlouva k  
        zabezpečení odborných praxí), druhá (smlouva o studiu) odstraněna 
        do 30. 6. 2016 

Vzdělávání učitelů: V projektu Dotyková zařízení ve výuce byli proškoleni všichni učitelé 
(včetně externích) v počítačových dovednostech - 25. 8. 2015. Všichni pedagogové prošli 
školením Poruchy učení a chování u žáků, ADHD a další poruchy (26. 10. 2015). Odbornými 
školeními v rámci své aprobace či projektů prošla většina pedagogů.  

Škola a rodiče: Pro jednodušší komunikaci byl úspěšně využíván program Bakaláři. Jde 
o dálkový přístup ke studijním výsledkům pro rodiče žáků, jejich absenci i důležitým 
zprávám ze života školy. Dlouhodobě funguje školská rada, kde mají rodiče svého zástupce. 
Informace mohou rodiče také získat na webových stránkách školy, či na sociální síti 
Facebook (již 5. rokem). 

Projekty: Samozřejmou součástí života školy je účast v celé řadě projektů. Od těch 
studijních po ty investiční. Veškeré jsou vyjmenovány v samostatné kapitole této výroční 
zprávy.  

Zapojení školy: Škola spolupracuje s Okresní agrární komorou, Okresní hospodářskou 
komorou, Klubem ekologické výchovy, Národním ústavem vzdělávání, Národní agenturou 
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pro evropské programy, ale i s mateřskými a základními školami v regionu. Druhým rokem 
pokračujeme ve spolupráci s Domovem sociálních služeb v Meziboří, zabezpečovali jsme 
společnou akci „Mezibořské slunce“ (21. 6. 2016). Protože spolupracujeme i s VŠ, 
zabezpečili jsme měsíční pedagogické praxe pro 2 studenty ústecké UJEP (viz. text  
v 7. odstavci, str. 7). Jejich praxe vedl RNDr. Milan Šmídl, Ph.D.  

Akce pořádané školou: Filozofií školy je aktivní přístup i mimo vzdělávání. Proto pořádá 
celou řadu akcí pro své žáky, žáky mateřských, základních i středních škol a litvínovskou 
veřejnost. Tyto akce jsem popsal výše. Kompletní seznam je zaznamenán v  samostatné 
kapitole této výroční zprávy.  

Bakalářské studium: V akademickém roce 2015/2016 studovalo v Centru bakalářských 
studií, tedy v prostorách Scholy Humanitas, přibližně 180 studentů. Výuku zajišťovala 
Fakulta životního prostředí ČZU Praha. V kombinované formě studia vyučovala tři ročníky 
bakalářského studia ve studijním oboru Územní technická a správní služba. 

Prezentace školy: Schola Humanitas se pravidelně prezentuje na výstavách středních škol. 
Ve školním roce 2015/2016 to bylo v 11 městech (o 2 města více než v minulém školním 
roce - Litoměřice, Liberec, Duchcov, Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem, Most, Žatec, 
Rakovník, Louny, Děčín), dále navštěvujeme základní školy v rámci náboru, ale i třídních 
schůzek, soutěží. Také využíváme možnosti prezentace na velkých veřejných akcích – 
Mostecké slavnosti, Skautské slavnosti, Kostel na kolečkách. Pro zájemce o studium 
pořádáme 5 dní otevřených dveří (DOD - 21. 10. 2015, 12. 11. 2015, 24. 11. 2015, 7. 12. 
2016, 14. 1. 2016).  

Školská rada: Pracovala ve stejném složení jako ve druhém pololetí loňského školního 
roku. 

Školní jídelna: Jsem rád, že kvalitou vařených jídel a služeb jsme udrželi počet strávníků 
z loňského roku. 

Domov mládeže: Dobrým výsledkem je plně obsazená kapacita a velký rozsah nabídek a 
následné činnosti ubytovaných žáků. Projevuje se kvalitní práce kvalifikovaných 
vychovatelů. Navíc jsou vychovatelé hlavními organizátory příměstského tábora a řady 
soutěží.  

Klub přátel Scholy Humanitas z. s.: Pracoval ve stejném složení jako minulý rok.  

Fond kulturních a sociálních potřeb: Prostředky tohoto fondu celoročně slouží jako 
příspěvek na obědy zaměstnanců a rezerva pro případ mimořádné události či překlenutí 
tíživé finanční situace zaměstnance. V červnu (po skončení školního roku) byla z tohoto 
fondu zaplacena doprava na společnou akci v Rakousku (26. 6. 2015 – 30. 6. 2015), 
v listopadu doprava na společnou akci na Moravě (13. 11. – 15. 11. 2015), v prosinci 
doprava do divadla v Praze na představení – Postavení mimo hru (6. 12 2015) a pronájem 
bowlingových drah při vánočním večírku (18. 12. 2015), v dubnu ke Dni učitelů pronájem 
motokár (1. 4. 2016) a doprava do divadla v Praze na představení „Hello Dolly“  
(19. 4. 2016). Důležitým momentem byla změna, která začala platit od 1. 1. 2016. Do fondu 
se zvýšil odvod z 1% na 1,5% z platů, a dostalo se tam tak více peněz.   
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Byl to hektický rok, ale podařilo se nám ho zvládnout. Velkou radost mám z úspěchů 
našich žáků. Z dobrých výsledků ve středoškolské odborné činnosti, z dobrého umístění 
v krajském kole, výborně zvládnutých maturitních zkoušek. Tři z maturantů získali i 
ocenění „Dobrý list komory“, neboť po celou dobu studia i u maturitních zkoušek měli 
výborné výsledky. Také v mimoškolní činnosti byli úspěšní. Stali se vítězi závodu Dračích 
lodí školních posádek 11. 6. 2016. Dokázali jsme ve škole zorganizovat pro naše žáky 
taneční (5. 1. – 11- 3. 2016), sehráli jsme s našimi žáky tradiční vánoční florbalový turnaj 
mezi učiteli a žáky (10. 12. 2015) a další na konci školního roku (7. 6. 2016). Společně jsme 
podpořili nemocné děti, když jsme vybrali finanční částku 1175,-Kč pro Fond SIDUS. Tak 
jako každý rok jsme se setkali s našimi absolventy (27. 11. 2015). Pozitivní je, že řada 
zaměstnanců pracuje nad rámec svých povinností a práce je baví. Děkuji za sepsání skript 
pro 4. ročník RNDr. Milanu Šmídlovi, Ph.D. Za dlouhodobě odváděnou práci Mgr. Pacinovi, 
který byl oceněn starostkou města při příležitosti Dne učitelů. Ing. Pazourkové za celoroční 
práci při zavedení změny systému Edocat na doconiCASE, který by měl v budoucnosti 
ulehčit práci administrativě při vytěžování potřebných dat ekonomických či 
pedagogických a za práci při přípravě podkladů pro výběrové řízení na rekonstrukci 
školního hřiště. Velmi významnou událostí tohoto školního roku byla skutečnost, že naše 
škola dokázala splnit náročná kritéria k získání titulu Fakultní škola Přírodovědecké fakulty 
UK Praha. Titul nám byl propůjčen na 5 let dne 29. 9. 2015.    
    

 
 

Mgr. Ladislav Turbák                  
 statutární zástupce 
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Z a m ě s t n a n c i  š k o l y  

Složení vedení školy 
 

Mgr. Turbák Ladislav  Statutární zástupce ředitele školy, učitel TV 

Mgr. Chrenka Pavel  Zástupce ředitele pro teoretickou výuku 

Mgr. Pacina Vladimír  Zástupce ředitele pro praktické vyučování 

Ing. Pazourková Lucie  Ekonom školy  

Zinková Jaroslava  Vedoucí vychovatelka domova mládeže 

Sedláková Dáša  Vedoucí školní jídelny (od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016) 

Holá Kateřina Vedoucí školní jídelny (od 1. 7. 2016 – trvá) 

 

Pedagogičtí pracovníci  
 
Interní učitelé 
 

Mgr. Adamcová Eva Opř, Tv, Bi, PBi 

Mgr. Adamec Petr   Opř, Od, Hy, Bi, PBi 

Mgr. Doležalová Ilona Čj, On, Ekn 

Bc. Hanušová Eva Ch, LCh, Bi, PBi, Mo, SBi 

Mgr. Gabrielová Hana  Dě, On 

Mgr. Horký Pavel Ph.D. Čj, Aj 

Mgr. Chrenka Pavel Ma 

Bc. Janíček Pavel IKT, správce počítačové sítě 

Mgr. Matoušková Kateřina Nj, Aj 

Mgr. Pacina Vladimír Gr, OP 

Mgr. Půčková Šárka Nj, Čj 

Mgr. Sokol Pavel Ma, IKT, SMa 

RNDr. Šmídl Milan Ph.D. Mo, Ch, LCh, SCh, Gl 

Ing. Tarant Michal Re, Eko 

Mgr. Turbák Ladislav Tv 

Ing. Přibylová Alena Nj (od 1.12 2015) 

Mgr. Vítová Iva Gl, Ch, LCh, Bi, PBi 

Mgr. Wiedermanová Linda AJ 

 

Externí učitelé 
 

Mgr. Babicová Danica Tv 

Mgr. Brožík Jaromír   Prá 

Barok Jaroslav Aj 

PhDr. Doležal Vlastimil On, Ekn (od 25. 1. 2016) 

Mgr. Jedlička Oldřich Fy 

Mgr. Vargová Zdeňka Nj (od 1.12 2015) 

 

Vychovatelé na Domově mládeže 
 

Trousilová Lenka  Vychovatelka DM 

Otrubová Radka  Vychovatelka DM 

Malát David Vychovatel DM 

Zinková Jaroslava Vedoucí vychovatelka domova mládeže 
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Další zaměstnanci školy 
 

Kasandová Michaela  Asistentka sekretariátu, Referent doplňkové činnosti školy  

Kendrová Pavlína Pracovník informačního centra 

Císařovský Jaroslav  Správce budov 

Šerek Petr  Vrátný (č. p. 320 – škola) 

Valkovičová Lenka  Uklízečka ÚP od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016 

Peštová Marcela  Uklízečka od 1. 9. 2015  

Klecová Eva  Uklízečka od 24. 8. 2015  

Kovaříková Blanka  Uklízečka  

Ing. Tarant Michal  Vedoucí ekologického centra 

Milerová Ladislava Hlavní kuchařka 

Červeňáková Jana  Pomocná kuchařka 

Vaculovičová Alena  Pomocná kuchařka 

Dostálová Šárka  Pomocná kuchařka – dlouhodobě nemocná (ÚP) od 1. 11. 
2014 do 31. 10. 2015 

Kamírová Radana Vařící kuchařka od 21. 3. 2016  

Šrámková Petra  Vařící kuchařka  

Šnírer Milan Vařící kuchař do 30. 4. 2016 

Svašková Hana 
Referent doplňkové činnosti školy od 5. 10. 2015 do  
31. 10. 2015 

Beránková Kristýna 
Referent doplňkové činnosti školy (zajištění provozu kantýny a 
baru) od 3. 11. 2015 do 30. 11. 2015 

Holá Kateřina Vrátná (č. p. 453 - Centrum bakalářských studií) do 31. 1. 2016 

Hurčíková Lenka Vrátná (č. p. 453 - Centrum bakalářských studií) od 1. 2. 2016 

Ing. Hendrychová Markéta Lektor VIANA od 1. 11. 2015 
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P e d a g o g i c k á  č i n n o s t  

 

Počet tříd:   8 

Počet žáků:   146 (stav k  30. 9. 2015) 

Přehled o prospěchu 

 

1. pololetí školního roku 2015/2016 

Třída 
Počet 
žáků 

Prospěli 
Prospěli 

s vyznamenáním 
Neprospěli Nehodnoceno 

Chování 
2. st. 

Chování 
3. st. 

1A 19 13 2 4 0 0 0 

1B 20 14 0 4 2 0 0 

2A 17 12 2 3 0 0 0 

2B 16 12 2 2 0 0 0 

3A 19 14 0 5 0 0 0 

3B 

4A 

21 

14 

21 

10 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4B 21 14 1 6 0 0 0 

Součet 147 110 7 28 2 0 0 

% 100 74,8 4,76 19,04 1,36 0 0 

 

 

2. pololetí školního roku 2015/2016 

Třída 
Počet 
žáků 

Prospěli 
Prospěli 

s vyznamenáním 
Neprospěli Nehodnoceno 

Chování 
2. st. 

Chování 
3. st. 

1A 19 13 2 4 0 0 0 

1B 20 14 0 2 4 0 0 

2A 17 15 2 0 0 0 0 

2B 16 13 3 0 0 0 0 

3A 18 15 0 3 0 1 0 

3B 21 19 0 2 0 0 1 

4A 14 10  0 4 0 0 0 

4B 21 17 1 3 0 0 0 

Součet 146 116 8 18 4 1 1 

% 100 79,45 5,47 12,32 2,73 0,68 0,68 
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Vyznamenaní žáci 

 

1. pololetí:  
Suchopárek Šimon, Zaržický Jakub, Paganíková Sindy, Krupka Dominik, Dosedělová Olga, 
Klápšťová Miroslava, Sršeň Ondřej 

 

2. pololetí:  
Suchopárek Šimon, Zaržický Jakub, Paganíková Sindy, Krupka Dominik, Klápšťová Miroslava, 
Sršeň Ondřej, Dvořáková Zuzana, Juříková Adéla 

Maturitní zkoušky (jarní období) 

  4.A 4.B Celkem % 

Počet žáků 14 21 35 100 

Neukončili ročník 4 5 9 26 

Počet maturantů 10 16 26 74 

 
    

Společná část 

Didaktický test Čj Aj Nj Ma 

počet maturantů 26 22 1 3 

uspělo 26 22 0 1 

neuspělo 0 0 1 2 

úspěšnost 100% 100% 0% 33% 

Písemná práce Čj Aj Nj 

  

počet maturantů 26 22 1 

uspělo 26 21 0 

neuspělo 0 1 1 

úspěšnost 100% 95% 0% 

Ústní část Čj Aj Nj 

počet maturantů 26 22 1 

uspělo 25 22 1 

neuspělo 1 0 0 

úspěšnost 96% 100 100% 

Úspěšnost 
společné části 81% 
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Profilová část 

  
Praktická 
zkouška 

Biologie Chemie Ekologie 

počet maturantů 26 16 10 26 

uspělo 26 14 10 25 

neuspělo 0 2 0 1 

úspěšnost 100% 88% 100% 96% 

Úspěšnost 
profilové části 88% 

     

Hodnocení maturitní zkoušky podle tříd 

  

4.A 4.B 

počet % počet % 

Vyznamenání 1 10% 2 13% 

Prospělo 7 70% 9 56% 

Neprospělo 2 20% 5 31% 

 
    

Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2016/2017 

Kritéria pro přijetí uchazeče 

Rozhodujícím kritériem pro přijetí ke studiu (obor Ekologie a životní prostředí) je dosažený průměr 
prospěchu uchazeče na základní škole v 1. pololetí deváté třídy. Stanovený počet přijímaných 
uchazečů je 66. 

Statistika 

 1. kolo 2. kolo Celkem 

Počet přihlášek 75 10 85 

Počet přijatých uchazečů 66 10 76 

Počet uchazečů, kteří 
odevzdali zápisový lístek 

40 10 50 

Závěr 

1. září 2016 nastoupilo do prvního ročníku celkem 50 nových žáků do dvou tříd.  

 1. A 1. B 

Počet žáků 24 26 

Třídní učitel Mgr. Eva Hanušová PhDr. Pavel Horký Ph.D. 
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Přehled soutěží ve školním roce 2015/2016 

 

SOČ – Středoškolská odborná činnost 

Přehled přihlášených žáků do středoškolské odborné činnosti:  

Jméno Sekce - obor Název práce Vedoucí práce 

Jennifer Zirtoni Fyzika Měření propustnosti filtru slunečních brýlí Mgr. Eva Hanušová 

Jan Kabeláč Chemie 
Stanovení účinných látek ve vybraných 

léčivech pomocí instrumentálních metod 
Mgr. Eva Hanušová 

Miroslav Zimmermann Biologie 
Měření koncentrace produkovaného kyslíku 

během fotosyntézy u vybraných zástupců 
Mgr. Eva Hanušová. 

Monika Komárková Chemie 
Stanovení vybraných vitaminů v potravinách 

a potravinových doplňcích 
RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. 

Martina Maslejová Biologie 
Biologické a mikrobiologické metody studia 

organismů 
RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. 

Soňa Vondráková 
Zemědělství, 

potravinářství 
Vyhodnocení stavu zvěře v honitbě Škrle Mgr. Petr Adamec 

Sindy Paganíková 
Ochrana a 
tvorba ŽP 

Zhodnocení využívání systému třídění 
odpadů v obci Údlice 

Mgr. Petr Adamec 

 

Okresní kolo: Litvínov, Schola Humanitas, 22. 3. 2016. Do krajského kola postoupili všichni 
žáci. 

Krajské kolo: Ústí nad Labem, Dům dětí a mládeže, 30. 3. 2016 

 

Výsledky v krajském kole: 

 

Zirtoni Jennifer – 3.místo v sekci fyzika 

Kabeláč Jan – 2.místo v sekci chemie 

Maslejová Martina – 3.místo v sekci biologie 

Zimmermann Miroslav – 4.místo v sekci biologie 

Vondráková Soňa – 3.místo v sekci zemědělství 

Paganíková Sindy – 2.místo v sekci Ochrana a tvorba ŽP 

 

• Ekologická olympiáda – Krajské kolo, Louny, 9.10 – 11. 10. 2015 

Družstvo ve složení Ladislav Süss, Jaroslav Císařovský a Tereza Chrvalová obsadilo 7. místo. 
Celkem 25 soutěžních družstev. 
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• Soutěž v anglickém jazyce – Okresní kolo, SVČ Most, 2. 2. 2016 

Matěj Mach obsadil 5. místo. Celkem 11 soutěžících. 

 

• Olympiáda v českém jazyce – Okresní kolo, SVČ Most, 9. 2. 2016 

Sindy Paganíková obsadila 3. místo. Celkem 24 soutěžících. 

 

Dobrý list komory (OHK Most) 

Podmínky pro obdržení Dobrého listu komory splnili žáci: 

 Rezlerová Adéla 

 Paganíková Sindy 

 Pulda Vojtěch 

 

 

 

 

 



 

20 

 

P r a k t i c k é  v y u č o v á n í  

 

Organizační zajištění 

 

Cíl: Seznámení žáků s praktickými činnostmi v organizacích, které se zabývají přímo či nepřímo 
ochranou životního prostředí (exkurze, souvislé praxe, stáže), návštěvy významných lokalit 
(NP, CHKO, PR) v rámci regionu a ČR, praktické činnosti na stanovištích praktické části 
maturitní zkoušky a při zpracování a obhajobě maturitní práce. 

 

Termíny praxí:  I. pololetí – blok praktického vyučování je zařazen na měsíc září, II. pololetí - 1 
x měsíčně – jednodenní exkurze nebo vícedenní praxe – dle plánu, časová dotace je stanovena 
učebním plánem. Průběžně jsou v jednotlivých ročnících zařazovány sportovně-biologické 
kurzy a praktické činnosti dle aktuální situace a potřeb učitelů odborných předmětů 

 

Hodnocení: Předmět odborná praxe je hodnocen v každém klasifikačním období. 

 

Kritéria hodnocení: Hodnotí se výsledky dosažené v praktických činnostech a při zpracování 
protokolů z každé praktické činnosti.  

 

Lektoři: Odborní učitelé Scholy Humanitas, pracovníci chráněných krajinných oblastí, odborů 
životního prostředí, státní správy a samosprávy, odborníci navštívených podniků. 

 

Pedagogický doprovod: Učitelé a vychovatelé Scholy Humanitas. 

 

Zpětná vazba: Žáci zpracovávají klasifikované protokoly, z nichž čerpají informace ve 4. ročníku 
při praktické části maturitní zkoušky a při zpracování maturitní práce. Protokoly žáci archivují 
a předkládají ke kontrole vždy v závěru klasifikačního období. Protokoly slouží jako studijní 
materiál při přípravě na praktickou část maturitní zkoušky. 

 

Finanční zajištění: z prostředků dle smlouvy o poskytování doprovodných potřeb a služeb. 
Sportovní kurzy a zahraniční studijní cesty jsou samofinancované. 

 

Bezpečnost: Před každou akcí jsou žáci poučeni o bezpečnosti dle osnovy Poučení o rizicích. 
Zakládá se písemný záznam poučení o bezpečnosti podepsaný žáky. 
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Rozdělení praktické činnosti 

  

• Jednodenní exkurze 
• Týdenní stáže a kurzy 
• Sportovní kurzy 
• Zahraniční studijní cesty 
• Odborné přednášky 
• Maturitní práce s obhajobou 
• Praktická maturitní zkouška z odb. předmětů 

 

Přehled odborné praxe 2015/2016 

 

1. ročník – ekologie a životní prostředí 

• Naučná stezka – Tesařova cesta, Šumný důl 
• Naučná stezka „Přírodou a dějinami Oseka“ – Salesiova výšina, Krušnohorský zlom      
• NPP Kamenná slunce Hnojnice, PR Číčov 
• Lyžařský výcvik, Jizerské hory – Bedřichov (1 týden) 
• Úpravna vody a malá vodní elektrárna Meziboří 
• Přírodovědecká fakulta UK Praha, Odbor hydrometeorologického zabezpečení 

Vojenského a hydrometeorologického úřadu, Praha Ruzyně 
• České středohoří – Oblík, Raná (botanika, zoologie) 
• Terénní praktikum – botanika + zoologie  
• Podkrušnohorský zoopark Chomutov – chráněné druhy zvířat 
• Národní park České Švýcarsko, terénní praktikum (1 týden) 

 

 

2. ročník – ekologie a životní prostředí 

• Elektrárna Tušimice 
• Výzkumný ústav rostlinné výroby Chomutov – využití biomasy 
• Podkrušnohorský zoopark Chomutov - biodiverzita 
• Vodní dílo Fláje, flájský plavební kanál 
• PR Černý rybník – mokřadní ekosystém 
• Studijní cesta, Norsko – Kongsberg (1 týden) 
• Oblastní muzeum Most – přírodovědné a geologické sbírky 
• Chempark Záluží 
• Cyklistický kurz České středohoří (1 týden) 
• Souvislá praxe - státní správa a samospráva, podniky se zaměřením na ŽP (1 týden) 
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3. ročník – ekologie a životní prostředí 

• Severočeské doly Bílina – rekultivované plochy SD Bílina, Důl Bílina 
• Kompostárna  Pitterling Bílina - Chudeřice 
• CELIO – skládka komunálního a nebezpečného odpadu, RENOGUM – recyklace pryže 
• ČOV Litvínov, Chanov 
• HUMECO – úpravna důlních vod, čistírna odpadních vod, těžba a následná rekultivace  
• Revitalizace vodních toků 
• Hněvín – rekultivace a geologický vývoj regionu 
• Sběrný dvůr Litvínov 
• Kurz práce s motorovou řetězovou pilou (chlapci, 1 týden) 
• CHKO Křivoklátsko (děvčata, 1 týden) 
• SOŠ Spálené Poříčí – kořenová čistička, JE Temelín, NP Šumava (3 dny) 
• JU České Budějovice 
• Vodácký kurz Ohře (1 týden) 

 

4. ročník – ekologie a životní prostředí 

• Kurz vysokohorské turistiky – Vysoké Tatry (1 týden) 
• Čtrnáctidenní souvislá praxe v zařízeních zaměřených na problematiku  

životního prostředí dle výběru žáků 

• Maturitní práce s obhajobou 
• Praktická zkouška z odborných předmětů 
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S p o l u p r á c e  s  o r g a n i z a c e m i  z a m ě s t n a v a t e l ů  a  d a l š í m i  
p a r t n e r y  p ř i  p l n ě n í  ú k o l ů  v e  v z d ě l á v á n í  

1) ČEZ a.s. - Elektrárna Tušimice, JE Temelín  
2) Výzkumný ústav rostlinné výroby Chomutov 
3) Povodí Ohře s. p. – vodní dílo Fláje 
4) Větrné elektrárny Mníšek 
5) Severočeské doly a.s., Bílina, Chomutov 
6) CELIO, a.s. 
7) Kompostárna PITTERLING, Bílina – Chudeřice 
8) HUMECO, a.s. Most 
9) Severní energetická a.s. Most 
10) Vršanská uhelná a.s. Most 
11) SVS, a.s. - Čistírna odpadních vod Litvínov, Chanov, Úpravna vody Meziboří 
12) United Energy, a.s., Most – Komořany 
13) Unipetrol RPA, s.r.o., Litvínov – Záluží, ČOV Unipetrol 
14) Česká Rafinérská a.s., Litvínov – Záluží 
15) Odbor hydrometeorologického zabezpečení Vojenského geografického a 

hydrometeorologického úřadu, Praha – Ruzyně 
16) PřF UK Praha 
17) JU České Budějovice 
18) ČZU Praha 
19) UJEP Ústí nad Labem 
20) NP České Švýcarsko 
21) NP Šumava 
22) CHKO České středohoří 
23) CHKO Křivoklátsko 
24) Energo Pro, a.s. - Malá vodní elektrárna Meziboří 
25) Marius Pedersen a.s. - Sběrný dvůr Litvínov, Žatec 
26) For Agria Litvínov 

P r o f i l o v á  č á s t  m a t u r i t n í  z k o u š k y    

Od školního roku 2014/2015 mají žáci možnost volby mezi maturitní prací s obhajobou a 
praktickou zkouškou z odborných předmětů. 

Maturitní práce s obhajobou 

Žáci si volí téma maturitní práce již ve třetím ročníku (únor) a mají jeden rok na její zpracování. 
Existuje zde možnost volby vlastního tématu, nebo výběru z navržených témat učiteli 
odborných předmětů. Práce musí obsahovat vlastní vědeckou činnost žáka (měření, 
pozorování, sběr dat, ……). Žáci absolvují několik konzultací s vedoucím práce. Maturitní práci 
hodnotí vedoucí práce a oponent. Výsledná známka je stanovena při obhajobě maturitní práce 
před maturitní komisí. Známka z maturitní práce s obhajobou je součástí maturitního 
vysvědčení. 
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Praktická zkouška z odborných předmětů 

Praktická zkouška je koncipována jako průřez praktických znalostí a dovedností z odborných 
předmětů (monitoring, ochrana životního prostředí). Žák si vylosuje jednu z 25 otázek a po 
přípravě na zvolenou otázku plní zadané úkoly v laboratoři školy nebo na terénním stanovišti. 
Jsou zde zúročeny všechny dovednosti žáků získané při praktických činnostech v průběhu 
studia.  

Známka z praktické zkoušky z odborných předmětů je součástí maturitního vysvědčení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Z a h r a n i č n í  k o n t a k t y  

Norsko – Kongsberg  

Již dvacátým druhým rokem byla realizována pravidelná týdenní reciproční výměna žáků 
Scholy Humanitas a norské Kongsberg Videregaende Skole zaměřená na problematiku ŽP 
navštívených zemí. Studijní pobyty žáků korespondují s učebními plány obou škol a jejich 
realizace probíhá v měsíci září a říjnu. 
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I n s p e k č n í  č i n n o s t  p r o v e d e n á  Č e s k o u  š k o l n í  i n s p e k c í  

Dne 3. až 6. 11. 2015 proběhla kontrola zaměřená na zjišťování a hodnocení podmínek, 
průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušného školního vzdělávacího programu.  
Kontrolované období: školní roky 2014/2015 a 2015/2016. 

 

D o m o v  m l á d e ž e  

Personální obsazení: 

 

 Hlavní vychovatel:        Zinková Jaroslava   
 Vychovatelé :                Trousilová Lenka 

                          Otrubová Radka 

                          Malát David  

Přehled o počtu ubytovaných žáků: 

 

Datum Počet žáků Počet odhlášených Počet přihlášených 

k 1. 9. 84 0 0 

k 1. 10 82 3 dojíždění 1 

k 1. 11. 82 2 dojíždění 2 

k 1. 12. 80 
1 dojíždění 

1 ukončení studia 0 

k 1. 1. 82 - 2 

k 1. 2. 81 1 dojíždění 0 

k 1. 3. 79 

1 vyloučení 
1 ukončení studia 

1 dojíždění 

 
1 

k 1. 4. 78 2 dojíždění 1 

k 1. 5. 61 

13 maturita 
1 vyloučení 
3 dojíždění 

0 

k 1. 6. 50 
9 maturita 0 

2 dojíždění 0 

 

Činnost ubytovaných žáků 

 

Pravidelná činnost: 

 odpolední služby ve vstupní hale (14.15 – 21.00 hod.) 
 generální úklidy pokojů (1x týdně) 
 správcovství posilovny  
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 úklid okolí školy 
 návštěvy plaveckého bazénu 
 návštěva posilovny 
 pomoc při vernisážích  
 účast v projektu Recyklohraní 
 zájmové kroužky: florbalový, výtvarný, keramický, sokolnictví, práce v GLOBE,                         

přírodovědný experimentální seminář 

                                                                                       

Září 2015:  

 seznámení žáků 1. ročníků s okolím 
 školení bezpečnosti, seznámení s VŘ DM 
 florbalové utkání s norskými studenty 
 adaptační kurz pro 1. ročníky 
 divadelní představení „ Blbec k večeři“ 
 kalanetika 
 turnaj v pexesu 

 

Říjen 2015:  

 soutěž ve skládání židliček 
 soutěž „ Brejlovo krmení“ 
 bowling 
 běh do schodů 
 běh do vrchu – Mezibořská sjezdovka  
 aquapark Most 
 účast na výstavách středních škol 
 divadelní představení „ Lháři“ 
 Laser aréna 

 

Listopad 2015:          

 kvíz první pomoci 
 turnaj v kulečníku 
 návštěva psího útulku 
 bowling 
 výstava vánočních stromků 
 výroba vánoční výzdoby   

 

Prosinec 2015: 

 pomoc na stanovištích při soutěži pro ZŠ Litvínovský Choroš 
 vánoční výzdoba internátu, klubu, dvorany a jídelny 
 florbalový turnaj tříd „HumFlorCup“ 
 divadelní představení „Tři sestry“ 
 zdobení vánočního stromu v aule 
 mikulášská nadílka 
 turnaj v šipkách 
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Leden 2016:          

 bowling 
 taneční 
 karetní hra „Bang“ 
 soutěž „Kdo se trefí?“  

 

Únor 2016:               

 taneční 
 aquapark Most 
 soutěž „Nejistá ruka“ 
 batikování 
 divadelní představení „Balada pro banditu“ 

 

Březen 2016:            

 taneční 
 návštěva psího útulku 
 beseda AMWAY 
 test „ Poznej sám sebe“ 
 taneční – věneček 
 kvíz zvířat 
 návštěva Janova s preventistkou  
 Mě policie 
 beseda s preventistkou Mě policie 
 frisbee 

 

Duben 2016:            

 piškvorky 
 pomoc na stanovištích při Vlaštovkiádě 
 turnaj ve stolním tenise 
 návštěva planetária 
 návštěva aquaparku  
 laser aréna  

 
 

Květen 2016:          

 chmelová brigáda 
 kvíz „Psí plemena“ 
 tipovací soutěž – MS v hokeji 
 soutěž ve skocích přes švihadlo 
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Červen 2016:         

 florbalový turnaj tříd „HumFlorCup“ 
 vybíjená 
 tipovací soutěž MS ve fotbale 
 muzikál „Cabaret“ 
 vernisáž „Klauzúry“ 
 přednáška preventistky Mě policie „Alkohol a jiné závislosti“ 
 pomoc při zahradní slavnosti Domu seniorů „Mezibořské slunce“ 
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Akce mimo areál školy 

 

Září 2015: 

 kurz vysokohorské turistiky – 3. roč. Vysoké Tatry 

 praxe 2. ročníků – VÚRV Chomutov, Vodní dílo Fláje, flájský plavební kanál, 
     Černý rybník 

 praxe 3. ročníků – SD Bílina, Humeco, rekultivace, ČOV Unipetrol, Chanov, Litvínov                

 praxe 1. ročníku – PR Číčov, Šumný důl, Tesařova stezka, Kamenná slunce 

 souvislá praxe 4. ročníků 

 studijní cesta 2. ročníků – Norsko 

 Mostecké slavnosti – prezentace SH 

 divadelní představení „ Golem“- Most 

 divadelní představení „ Blbec k večeři“ - Most 

 seznámení 1. ročníků s Litvínovem 

 udělení titulu „Fakultní škola“ – PřF UK - Praha 

 

Říjen 2015 

 bowling Litvínov 

 praxe 1. ročníků – Zoopark Chomutov 

 praxe 2. ročníků – elektrárna Tušimice 

 praxe 3. ročníků – Celio, kompostárna Chotějovice 

 výstava středních škol – Karlovy Vary 

 turnaj středních škol ve fotbale – Most 

 11. ročník běhu do vrchu - Meziboří 

 ekologická olympiáda – Louny 

 turnaj středních škol ve stolním tenise – Most 

 EDUCA 2016 – veletrh vzdělávání – Liberec 

 aquapark -  Most 

 výstava středních škol - Duchcov 
 

 
Listopad 2015 

 výstavy středních škol – Most, Chomutov, Ústí n/Labem, Rakovník, Litoměřice, Louny 

 bowling  - Litvínov    

 studijní cesta – projekt  Opeduca – Holandsko 

 sčítání aut – Litvínov 

 návštěva psího útulku - Litvínov 

 jazykový kurz – projekt „Za zkušenou do Evropy“ -  Anglie 
                                       

 
Prosinec 2015 

 výstava středních škol - Děčín 

 vánoční posezení zaměstnanců - Most 
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 divadelní muzikál „ Tři sestry“ – Most 

 vánoční turnaj ve florbalu – Litvínov  
 návštěva divadelního představení „Postaven/i/í mimo hru“ – Praha 

 
Leden 2016 

 bowling - Litvínov 

 okresní kolo SŠ ve florbalu – Most 
 
Únor 2016 

 lyžařský výcvik 1. ročníků – Bedřichov 

 okresní kolo olympiády v Čj – Most 

 divadelní představení „ Balada pro banditu“ - Most 
 

Březen 2016 

 praxe 1. ročníků –  PřF UK Praha, meteorologie 

 praxe 2. ročníků – Oblastní muzeum Most 

 praxe 3. ročníků – Regulace a revitalizace vodních toků, úpravna vody 

 16. ročník soutěže ve skoku vysokém „Velikonoční laťka“- Koldům 

 návštěva janovského sídliště – prevence kriminality - Litvínov 
 

Duben 2016 

 22. ročník soutěže pro ZŠ Vlaštovkiáda - Litvínov 

 Den učitelů – motokáry - Most 

 praxe 3. ročníků – Hněvín, sběrný dvůr Litvínov 

 praxe 2. ročníku – Česká rafinérská, Podkrušnohorské muzeum - Most 

 praxe 1. ročníků – Úpravna vody a malá vodní elektrárna Meziboří 

 planetárium – Most 

 návštěva aquadromu – Most 

 program s americkými žáky z New Hampshire - Mostecko 

 křest knihy Michala Urbana „ Horní města Krušných hor“ - Litvínov 

 krajská olympiáda v Čj – Ústí nad Labem 

 divadelní představení „Hello, Dolly“ - Praha 

 krajské kolo biologické olympiády – Teplice 

 krajské kolo SOČ – Ústí nad Labem 

 Laser aréna – Most 

 majáles - Praha 
 

Květen 2016 

   chmelová brigáda – Ročov 

   Globe Games – Praha 

   plavecká štafeta středních škol - Litvínov 

   praxe 1. ročníků - botanika, zoologie - České středohoří 

   praxe 3. ročníků – Jižní Čechy 

   2. ročníky - cyklistický kurz – České středohoří 
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   praxe 1. ročníků - NP České Švýcarsko 

   souvislá praxe 2. ročníků 

   praxe dívek 3. ročníků - CHKO Křivoklátsko 

   praxe chlapců 3. ročníků - kurz MP, křovinořez - Litvínov 

  praxe 1. ročníků – ZOO park Chomutov 

  DVPP – „Společné vzdělávání“ – Praha  

 
Červen 2016 

   3. ročníky - vodácký kurz Ohře 

   předávání Dobrého listu komory – Most 

   závod dračích lodí – Matylda Most 

   2. ročníky odborná praxe – Chempark Záluží 

   míčový sedmiboj – sportoviště Litvínov 

   vernisáž „Klauzúry“ – Radniční sklípek -  Litvínov 

   zahradní slavnost – „Mezibořské slunce“  - Meziboří 

   divadelní představení „Cabaret“ - Most 

   třídní výlety 
 
 

Červenec 2016  

   příměstský tábor 
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Ú s e k  s t r a v o v á n í  

Personální obsazení: 

vedoucí stravování: Dáša Sedláková (do 30. 6. 2016) 

Kateřina Holá (zaučující se od 18. 1. 2016) 

hlavní kuchařka: Ladislava Schichová 

kuchař vyučený:  Milan Šnírer (do 30.3. 2016) 

                                      Radana Kamírová  (od 23. 3. 2016) 

Petra Šrámková  

pomocný personál: Jana Červeňáková    

                                      Alena Vaculovičová  

učni hotelové školy:  Tomáš Kosejk – 3. ročník 

                                       Vojtěch Minařík – 2. ročník 

                                           

Ve školním roce 2015/2016 bylo celkem připraveno: 

•   6.546 snídaní a svačin  - o  469 porcí méně než ve školním roce 2014/2015 
•  49.983 obědů   - o  2.531 porcí méně než ve školním roce 2014/2015 
•   7.070 večeří a svačin - o 395 porcí více než ve školním roce 2014/2015 
•   1.171 svačin hrazených pro dojíždějící studenty 

Veškerá podávaná strava je ve dvou variantách: 

• tradiční – masová  

• vegetariánská 

 

Je možno dle požadavků rodičů žáků a doporučení ošetřující lékaře, připravit i dietní 
stravování. Zatím máme zkušenosti s bezlepkovou a diabetickou dietou, kde je možno 
jednoduše zaměnit suroviny. Vše po dohodě s rodiči. 

 

STRÁVNÍCI % 

ubytovaní žáci naši  12,31 

dojíždějící žáci 9,29 

cizí strávníci + prodej přes ulici 17,93 

zaměstnanci školy 11,23 

žáci Gymnázia T.G.M. Litvínov 44,49 

Studenti jiných škol  

Učni – provozující u nás praxi ( 0,43%) 

(Z toho žáci jiných škol ubytovaní (3,88%) 

4,75 
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Dále zajišťujeme dle objednávek mimořádné akce: 

 

Celkem jsme připravili: 

18 x raut + malé občerstvení na jednání za 75.247,- Kč (z toho 2 x oslava narozenin)     

18 x prodej přes ulici       za 6.301,- Kč 

 5 x vernisáž     za 3.026,- Kč 

 2 x stravování skupin  - balíčky   za 93.083,- Kč  

(Norové, adaptační kurz, zimní olympiáda žáků atd. Ve skupinách se stravovali jak vegetariáni, 
tak muslimové, diabetická a bezlepková dieta. 

 

Na tyto akce je sestavováno individuální menu včetně slavnostní tabule, kterou připravuje 
p. Šárka Učíková – profesionální aranžérka. Obsluhu zajišťujeme ve spolupráci se střední 
hotelovou školou v Teplicích a s ubytovanými žáky. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C e n t r u m  e k o l o g i c k é  v ý c h o v y  V I A N A  

Centrum ekologické výchovy Viana v Litvínově zahájilo 
svou činnost v září roku 1997. Bylo podporováno a 
založeno z prostředků grantu vlády provincie Jižní 
Holandsko. V současné době je součástí Scholy 
Humanitas a jeho činnost je podporovaná zejména městským úřadem v Litvínově. 

 

Ve školním roce 2015/2016 byla činnost ekologického centra zajišťována dvěma zaměstnanci 
– Ing. Michalem Tarantem, který CEV Viana vede od června roku 2003 a lektorkou Ing. 
Markétou Hendrychovou, Ph. D. 

Hlavní náplní činnosti byla realizace programové nabídky ekologického centra pro školní rok 
2015/16 a řešení a spolupráce v rámci projektů realizovaných Scholou Humanitas.  

 

Personální obsazení Centra ekologické výchovy VIANA ve šk.roce 2015/2016 

 Ing. Michal Tarant – vedoucí CEV VIANA 

 Ing. Markéta Hendrychová, Ph. D. – lektorka  
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Posláním centra je umocňovat kladný osobní vztah dětí a veřejnosti k životnímu prostředí 
prostřednictvím pozitivních prožitků a kontaktu s přírodou, aktivním objevováním 
environmentálních souvislostí, rozvíjet povědomí a následně i odpovědnost za své okolí a tím 
přispět ke kvalitnějším vztahům a životu nás všech. 

 

Dlouhodobým cílem centra je podporovat a rozvíjet činnosti vyplývající z Krajského plánu 
EVVO, především přispět k výchově nové environmentálně uvědomělé a citlivé generace a to 
nejen mládeže, ale šířit osvětu a snažit se aktivizovat také dospěláckou veřejnost, cílem centra 
pak je zejména koordinovat akce ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) ve školských 
zařízeních na území SZ Čech, další vzdělávání pedagogů v oblasti ekologické výchovy a zapojení 
široké veřejnosti do těchto aktivit. 

 

VIANA je také kontaktním místem v rámci nově vzniklé “Třínárodní sítě ekologické výchovy” 
pro Severní Čechy. Partnerským centrem v Sasku je NUN Pobershau. 

 

Centrum ekologické výchovy VIANA je garantem účasti žáků Scholy Humanitas v celosvětovém 
programu GLOBE, v jehož rámci provádějí žáci a studenti po celém světě pozorování a měření 
v oblastech meteorologie, hydrologie, biometrie, fenologie a pedologie. 

 

 

Rámcová nabídka realizované činnosti CEV VIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled aktivit CEV Viana ve školním roce 2015/2016 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ a PROJEKTOVÉ DNY 

říjen 2015 – červen 2016 

Environmentální dny jsou určeny žákům 8. - 9. tříd základních škol a jsou realizovány v areálu 
Scholy Humanitas v Litvínově. Přijatelnou formou je žákům představována problematika 
ochrany životního prostředí v regionu. Školy a třídní kolektivy mají možnost výběru z 
programové nabídky 9 zajímavých témat. Projektové dny jsou pak určeny všem školám nebo 
školským zařízením a jejich průběh, zaměření a celková realizace může být individuálně 
domluvena. 

 

Výukové a 
vzdělávací 

PROGRAMY

Regionální 
EXKURZE

Zážitkové POBYTY
Realizace programu 

GLOBE

Přeshraniční 
spolupráce se 

Saskými partnery

Žákovská 
korespondenční 

soutěž ŽIVOT 
KOLEM NÁS 2016

Výtvarná soutěž 
MALUJEME JARO 

2016

Zapojení do 
environmentálních 

PROJEKTŮ

FOTOGRAFICKÁ 
soutěž VODA 2016

Environemntální a 
PROJEKTOVÉ DNY
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Počet realizovaných EVVO dnů     Tematická nabídka EVVO dnů 

 

Školní rok 
Počet 

EVVO dnů 
Počet 
žáků 

2011/2012 9 380 

2012/2013 11 274 

2013/2014 7 268 

2014/2015 4 128 

2015/2016 6 139 

 

 

Žákovská korespondenční soutěž „Život kolem nás 2016“ 

leden 2016 – duben 2016 

V lednu odstartoval 10. ročník vědomostní, korespondenční, soutěže pro žáky 2. – 5. tříd s 
názvem Život kolem nás. V rámci soutěže byly po dobu tří měsíců vyhlašovány soutěžní úkoly 
zaměřené na znalosti z oboru ochrany přírody a životního prostředí, lesa a lesních ekosystémů, 
vody nebo například odpadového hospodářství. Do soutěže se přihlásilo 841 dětí ze 40 tříd 
jedenácti škol z regionu Ústeckého kraje. Žáci prvního stupně z Bystřan, Oseka, Lomu nebo 
například z Teplic, Loun, Mostu a Chomutova tak prostřednictvím zajímavých úkolů, křížovek 
nebo doplňovaček, skrytých hádanek, spojovaček a vědomostních úkolů nebo testů spojených 
s vyhledáváním informací a spolupráce v malých týmech, měli možnost vyhrát některou z 
atraktivních cen.  

 

Výsledky soutěže 

Kategorie 2. - 3. tříd   

 1. místo - Masarykova ZŠ a MŠ Krupka, třída 3. A 

 2. místo - ZŠ Obránců míru 2944 Most, třída 3. A 

 3. místo - ZŠ Obránců míru 2944 Most, třída 3. C 

   

Kategorie 4. – 5. tříd   

 1. místo - ZŠ Obránců míru 2944 Most, třída 4. B 

 2. místo - ZŠ Osek, třída 5. C 

 3. místo - ZŠ Obránců míru 2944 Most, třída  5. A 

   
 

  

Krušné hory
CHKO a NP v 

Ústeckém kraji
Rekultivace na 

Mostecku

Monitoring vody
Arboretum u 

Scholy Humanitas
Mikroskopování

Nej, Nej, Nej Toulky s GPS Sokolnictví

Tajemnství v říši 
hornin a nerostů
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Soutěž „Malujeme jaro 2016“ 

leden 2016 – březen 2016 

Malujeme jaro. To byl název třetího ročníku výtvarné soutěže pro děti z MŠ a 1. tříd ZŠ. Ve 
dvou kategoriích, dvourozměrných prací (kresba, malba a grafika, kombinované techniky - 
vystřihovánky, papírové koláže) a prací trojrozměrných, bylo do soutěže zasláno celkem 20 
výtvarných děl. Celkem se naší výtvarné soutěže zúčastnily 4 školní kolektivy, ze 4 měst 
regionu Ústeckého kraje i mimo něj. 

 

Výsledky soutěže 

kategorie – 2D práce 

 1.místo – ZŠ Louny, Školní – Eliška Doubravová, Aneta Korbanová, Kamila 
Purchartová, Beáta Trichová 

 2.místo – ZŠ a MŠ Kunčice pod Ondřejníkem – Magdaléna Klepáčová 

 3.místo – MŠ Jeřabinka Litvínov 

kategorie – 3D práce 

 zvláštní cena: Předškolní centrum Šneček, Trmice 
 
 

Fotografická soutěž 2016 – „VODA“ 

Březen 2016 

Ve středu 16. března proběhla ve Schole Humanitas vernisáž výstavy fotografií a slavnostní 
vyhlášení vítězů 17. ročníku fotografické soutěže, v tomto roce s jednoduchým podtitulem: 
„Voda“. Fotografická soutěž je pořádána každoročně k 22. březnu. Tento den -  Světový den 
vody -  byl vyhlášen před 24  lety (1992) jako jeden ze závěrů Konference OSN o životním 
prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro. 

 

17. ročník soutěže byl vyhlášen na podzim minulého roku. Odezva byla opět pozitivní. Svědčí 
o tom jak počet přihlášených autorů, tak také počet zaslaných fotografií.  

 

Nad soutěží, také již tradičně, přijaly záštitu a finančně a materiálně ji podpořily vodárenské 
společnosti: 

 Povodí Ohře, státní podnik 

 Severočeská vodárenská společnost, a.s. 

 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

 
Soutěž dále podpořili: 

 FOTOVideo jako mediální partner 

 

Členové poroty: 

 Miloš ŽIHLA, profesionální fotograf  
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 Ing. František Kornalík – člen Asociace profesionálních fotografů ČR a člen Unie výtvarných 
umělců ČR 

 Mgr. Hana Gabrielová, učitelka Scholy Humanitas 
 

Výše jmenované vodárenské společnosti a firmy jsou zároveň sponzory fotografické soutěže a 
zajistily ceny pro vítěze. Vítězové soutěže obdrželi formou poukázky finanční hotovost, kterou 
mohou investovat do zakoupení nové, či obnovy stávající fotografické výbavy.  

Porota vybírala v letošním roce z 200 fotografií od 74 autorů z celé republiky, ale i ze 
Slovenska. Soutěž je tak již osmým rokem obsazena také zahraničními účastníky. 
Zastoupeny byly všechny tři vyhlášené kategorie – kategorie „Žáci 1. stupně ZŠ“ (13 
fotografií od 8 autorů), „Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ“ (131 fotografií od 44 autorů) a 
„Veřejnost“ (56 fotografií od 21 autorů). 

Výsledky soutěže 

Kategorie „Žáci 1.stupně ZŠ“:  

 1. místo – Nikol Hospodářová, Nové Město nad Metují (foto: Po dešti) 

 2. místo – Vojtěch Valeš, Most (foto: Vodopád v Josefově dolu) 

 3. místo – Petr Tomáš, Nové Město nad Metují (foto: Taťka to jistí) 

 

Kategorie „Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ“: 

 1. místo – Sabina Chvátalová, Nové Město nad Metují (foto: Žbluňk) 

 2.místo – Barbora Bařinová, Prievidza (foto: Vodní ufoni) 

 3.místo – Jindřich Richter, Litvínov (foto: V hlubinách lesa) 

 

Kategorie „Ostatní veřejnost“: 

 1.místo – Stanislav Malý, Teplice (foto: Vlna) 

 2.místo – Vladimír Křivka, Plzeň (foto: Odraz) 

 3.místo – Jindra Haklová, Litvínov (foto: Made in China) 

 

 

Témata jednotlivých ročníků soutěže 

 

 

 

  

Voda 
netradičně 

(2000)

Živá voda, 
mrtvá voda 

(2001)

Voda, kam se 
podíváš (2002)

Voda –
nezkrotný živel 

(2003)

Voda kolem 
nás (2004)

Krásy vody v 
ročních období 

(2005)

Voda živá 
(2006)

Voda je život 
(2007)

Voda tvořící 
(2008)

Samá voda 
(2009)

Voda mého 
srdce (2010)

Voda hrou 
(2011)

Voda, jak ji 
neznáte (2012)

Voda v krajině 
(2013)

Voda má, ... 
voda má 

(2014)

Voda základ 
života (2015)

Voda (2016)
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PROJEKT Ekoroadshow 2015 

Duben 2015 – listopad 2015 

 

CEV VIANA realizovalo v roce 2015, díky podpoře Ústecké komunitní nadace a finančních 
prostředků společnosti Air product, a. s. projekt s názvem Ekoroadshow. Cílem projektu byla 
snaha přivést „vědu“ v zábavné a atraktivní formě do škol. Programy vytvořené v rámci 
projektu „Ekoroadshow“ byly připravené jako pětačtyřicetiminutové se zaměřením na 
popularizaci přírodních zajímavostí, zákonů a dějů, atraktivních míst a lokalit v našem regionu. 
V rámci projektu vznikla nabídka celkem 4 vzdělávacích programů: Krajina jako puzzle, Kudy 
vede evoluce, Obnova krajiny po těžbě, Ze života hmyzu. Programy byly připravené tak, aby 
splňovaly podmínky pro realizaci v mateřských školách (především program Ze života hmyzu), 
ale i na prvním nebo druhém stupni ZŠ. Lektoři CEV VIANA vytvořené programy postupně 
představili a odzkoušeli (následně upravili podle získaných poznatků) v 7 školách, ve 39 
třídách a celkem se do vzdělávacích programů zapojilo 649 dětí. Realizace programů 
probíhala v měsících září až listopad 2015. Vlastní příprava obsahové náplně programů byla 
realizována v jarních měsících roku 2015, v červnu 2015 pak byla zahájena předběžná 
informační kampaň připravovaných aktivit prostřednictvím koordinátorů EVVO ve školách. 

V programu Krajina jako puzzle se žáci měli možnost seznámit se základy krajinné ekologie a 
jejím významu, z hlediska osídlení živými organismy, ochrany přírody a krajinného rázu. Na 
cestu od vzniku života na Zemi až po současnost se mohli žáci vypravit prostřednictvím 
programu: Kudy vede evoluce? Obnovou krajiny po těžbě se zabývá stejnojmenný program, 
v jehož rámci se žáci měli možnost seznámit s programem rekultivace bývalých povrchových 
dolů a sami si na trojrozměrném modelu měli možnost vyzkoušet práci rekultivačního 
projektanta. S největším ohlasem se setkal program určený pro žáky prvního stupně ZŠ Ze 
života hmyzu. V jeho rámci se například měli za úkol dostat z pavoučí sítě, vyzkoušeli si, jak 
sbírají včely pyl, hledali maskované živočichy, nebo si pod lupou prohlíželi zástupce 
jednotlivých řádů hmyzu.  

 

 

PROJEKT Podpora Národní sítě EVVO - Ekologické výukové programy 

Září 2015 – listopad 2015 

Další projekt zaměřený na realizaci programů nebo na jejich tvorbu realizovalo CEV VIANA díky 
podpoře Ústeckého kraje na podzim 2015. Díky této podpoře byly vytvořeny další zcela nové 
výukové a vzdělávací programy zaměřené na témata les, voda, hmyz a odpady. V rámci 
projektu vznikla nabídka celkem 4 dvouhodinových vzdělávacích programů. Lektoři CEV 
VIANA vytvořené programy postupně představili a odzkoušeli (následně upravili podle 
získaných poznatků) v 11 školách, ve 37 třídách a celkem se do vzdělávacích programů 
zapojilo 811 dětí. Realizace programů probíhala v měsících září až listopad 2015. Vlastní 
příprava obsahové náplně programů byla realizována v létě roku 2015 
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PROGRAM GLOBE  

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the 
Environment) je dlouhodobý celosvětový projekt zaměřený na 
sledování životního prostředí na místní i globální úrovni. 

Studenti ze 109 zemí světa provádějí pozorování kvality životního 
prostředí ve svém okolí, výsledky odesílají prostřednictvím internetu do databáze v USA a 
porovnávají s profesionálními výsledky ze satelitů či studentskými výsledky ostatních 
účastníků. 

V projektu GLOBE je k dispozici více než 20 praktických měření, která studenti provádějí na 
území 15x15 km v okolí své školy. Jedná se o měření v oblasti meteorologie, hydrologie, 
biometrie, fenologie a pedologie. Školy mají navíc k dispozici satelitní snímek svého území, se 
kterým mohou pracovat v počítačovém programu. Jednotlivá měření a pozorování mají učitelé 
možnost zařadit do vzdělávacích oblastí a použít pro různé věkové kategorie žáků a studentů. 

Jaká měření a pozorování se v rámci projektu ve Schole Humanitas provádí? 

 Každodenní meteorologická měření okamžité, maximální a minimální teploty, vlhkosti 
vzduchu, množství dešťových i sněhových srážek, pH srážek, pozorování oblačnosti, 
určování typů mraků 

 Hydrologická měření prováděná dvakrát týdně. Jedná se o odběr vzorku vody, měření 
pH vody, teploty, průhlednosti, konduktivity, rozpuštěného kyslíku ve vodě, dusičnanů 
a dusitanů, alkalinity. 

 Biometrická měření se provádí jedenkrát ročně. Na studijní ploše - čtverci o rozměrech 
30x30 m - studenti zjišťují výšku a průměr dominantních a kodominantních druhů 
stromů, korunový zápoj a pokryvnost bylinného patra.  

GLOBE je dlouhodobý projekt a význam naměřených dat s časem narůstá. Praktickým využitím 
dat v místě působení školy a různými doplňkovými aktivitami GLOBE naplňuje místní Agendu 
21. 

Myšlenku projektu GLOBE, vyhlásil tehdejší viceprezident USA Al Gore v roce 1994. O rok 
později v dubnu, při příležitosti 25. výročí Dne Země, byl projekt GLOBE slavnostně zahájen. K 
projektu se přihlásilo 112 zemí z celého světa, 103 z nich podepsalo mezivládní dohodu a 
začalo pracovat. Jednou z těchto zemí byla i Česká Republika. Počet zemí zapojených do GLOBE 
se každoročně zvyšuje. 
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Výukové programy CEV VIANA, školní rok 2015/2016 

 

CEV VIANA má ve své nabídce 41 výukových programů nebo modulů pro mateřské školy, 
základní školy, praktické a speciální školy, mateřská centra a pro střední školy.  

 

Ve školním roce 2015/2016 Centrum ekologické výchovy VIANA uspořádalo v mateřských 
školách, na základních a středních školách i na a Speciálních školách a v Mateřských centrech 
54 hodin výukových programů, dle zaslané nabídky. 

 1. stupeň ZŠ /1.-5.třída/ - 117 hodin 
 2. stupeň ZŠ /6.-9.třída/ - 66 hodin 
 Mateřské školy – 22 hodin 

 

V letech 2005 – 2016 bylo realizováno 3363 hodin výukových programů 

 

Typ školy 
Celkem 

uskutečněných 
programů 

Mateřské školy 217 

1. stupeň ZŠ 2396 

2. stupeň ZŠ 550 

Střední školy 8 

Speciální školy 192 

CELKEM 3363 

 

Realizaci výukových a vzdělávacích programů ve školním roce 2015/2016 podpořil také 
Ústecký kraj a Ústecká komunitní nadace z prostředků fondu Air product. Díky podpoře bylo 
možné zrealizovat 76 EVVO programů zdarma pro ZŠ v regionu Ústeckého kraje nebo inovovat 
a obohatit (vytvořeno 8 nových programů) nabídku stávajících realizovaných programů 
z nabídky ekologického centra.  

 

Centrum ekologické výchovy je jediným centrem vyvíjejícím aktivitu v rámci environmentální 
výchovy, vzdělávání a osvěty na Mostecku pro široké spektrum cílových skupin. 
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Souhrnný výčet programových aktivit ve školním roce 2015/2016 

 

 Období 
realizace 

Počet 
účastníků 

Počet  

účastníkohodin 

Počet 
realizovaných 

programů 

Počet 
zapojených 

škol 

Programy 
podpořené 
Ústeckou 
komunitní 

nadací 

září - listopad 
2015 

649 486 39 7 

Programy 
podpořené 
Ústeckým 

krajem 

září - prosinec 
2015 

811 1198 37 11 

Programy 
standardní 

nabídky CEV 
VIANA 

leden - červen 
2016 

2611 2158 119 17 

Environemntální 
dny 

září 2015 - 
červen 2016 

139 603 18 6 

Škola v přírodě 
pro MŠ a ZŠ 

Braňany 

28.3. - 
5.4.2016 

125 4750 25 2 

 

 Ing. Michal Tarant 

vedoucí Centra ekologické výchovy VIANA 
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P r o j e k t y  S c h o l y  H u m a n i t a s  

I. Mezinárodní projekty v rámci programu celoživotního učení 

Erasmus plus – KA2, Strategická partnerství škol 
 

 Tato klíčová aktivita programu Erasmus plus je zaměřena na školní vzdělávání a spolupráci 
škol napříč Evropou. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou 
skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol. 

 Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, 
pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich 
budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. 

 Po úspěchu spolupráce a výsledku aktivit v rámci projektu „TRAVELOGUES“ (reg. číslo 
projektu: COM-MP-2012-154), který byl realizován v letech 2012-2014 byl předložen v březnu 
2015 následný projekt s názvem „Music was my first love.“ Projekt nebyl v rámci 
schvalovacího procesu podpořen. 

 Škola realizovala projekt s názvem „Opeduca“ (reg. číslo projektu: 540384-LLP-1-2013-1-NL-
COMENIUS-CMP). Projekt zaměřený na inovativní pojetí výuky, propojování učebních témat 
s praxí, na prezentační dovednosti žáků a mezinárodní spolupráci je organizován partnerskou 
organizací RCE Rhine-Meuse z Holandska. Projektu se účastnilo celkem 19 partnerů (základní 
a středních škol, vysokých škol, veřejných institucí) z více jak 9 států Evropy. Tématem 
projektu jsou témata spojená s vodou, energiemi a bydlením. Realizace projektu byla 
ukončena k 30. 4. 2016. 

 

Erasmus plus – KA1, Mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě 
 

 Schola Humanitas připravila a předložila projekt na realizaci dalších měsíčních odborných stáží 
v Londýně a Berlíně, nově pak na Maltě. Projektové žádosti nebyly v prvním kole podpořeny. 

 V rámci snahy o zajištění udržitelnosti realizace měsíčních stáží žáků školy v zahraničí, 
předložila škola žádost o Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na 
období 2016 – 2021. Výsledek žádosti bude zveřejněn v podzimních měsících roku 2016. 

 

II. Projekty přeshraniční spolupráce  

Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a 
Svobodným státem Sasko 

 

 V rámci tohoto programu nebyl realizován v tomto školním roce žádný další projekt. Důvodem 
bylo především ukončení příjmu žádostí v tomto programu a příprava obsahu a rámce dalšího 
čerpání prostředků v navazujícím programovém období. 

 Během školního roku byl připravován projekt zahrnující realizaci vzdělávacích programů a 
modulů v oboru alternativních zdrojů, obnovitelné energie a trvale udržitelné budoucnosti 
s názvem „BilNaTech.“ Výsledek žádosti bude zveřejněn v zimních měsících roku 2017. 

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/mobilita-zaku/
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Přehled předkládaných projektových žádostí a získané podpory ve školním roce 
2015/2016 

Název projektu 
Role Scholy 
Humanitas 

Dotační titul Poskytovatel 
Žádaná výše 

podpory 
Výsledek 

Ekologická 
výchova bez 

hranic 
žadatel 

MŽP - SFŽP 
(Příloha IIIA) 

SFŽP 1 264 401,60 Kč neschválen 

Podpora 
vysokoškolského 

studia (CBS 
Litvínov) 

žadatel 
Podpora regionu 

(UE) 
United energy 80 000,00 Kč schválen 

Znalosti pro naši 
budoucnost 

partner 
EU - SN/CZ 2014-

2020 
SAB Dresden 184 690,00 € 

Předložen, probíhá 
schvalovací proces 

EVP v Ústeckém 
kraji 

žadatel program EVVO Ústecký kraj 45 000,00 Kč schválen 

Příměstské 
tábory Scholy 

Humanitas 
žadatel 

OP Zaměstnanost 
2014-2020 

MPSV 546 125,00 Kč 

neschválen; reg. 
číslo: 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/
15_013/0000345 

Mini Globe 
Games 2016 

žadatel 
Fond AIR 

PRODUCTS 
Ústecká 

komunitní nadace 
30 000,00 Kč neschválen 

Interaktivní 
hmyzí centrum 

žadatel 
EVVO Ústecký 

kraj 
Ústecký kraj 33 000,00 Kč neschválen 

Ekovýlety žadatel 
individuální 

žádost Ústecký 
kraj 

Ústecký kraj 200 000,00 Kč nepodpořen 

Ekovýlety žadatel 
Nadace ČEZ - 

Podpora regionů 
2016 

Nadace ČEZ 200 000,00 Kč neschválen 

Erasmus KA1 - 
Životní prostředí, 

jeho ochrana a 
podpora v 

aglomeracích 
Londýna a 

Berlína 

žadatel NAEP - Erasmus NAEP 46 843,00 € 

předložen; reg. 
číslo projektu: 
2016-1-CZ01-

KA102-023276 

Erasmus KA9 - 
Certifikát 
mobility 

žadatel NAEP - Erasmus NAEP  

předložen; reg. 
číslo projektu: 
2016-1-CZ01-

KA109- 

Erasmus KA1 - 
MALTA 

(Krušnohorský 
spolek) 

partner NAEP - Erasmus NAEP  

předložen; reg. 
číslo projektu: 
2016-1-CZ01-

KA102- 
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A k c e  š k o l y  

pořádané ve vlastních prostorách 

a akce organizované v rámci vedlejší doplňkové činnosti 

2015/2016 

 

 

Pravidelné akce: 

 Zasedání zastupitelstva města Litvínova 

 Zasedání rady města Litvínova 

 Klub filatelistů 

 Sokol 

 Florbal 

 

 

Září 2015 

 adaptační kurz 1. ročník 

 Klub filatelie Litvínov 2x 

 Sokol Litvínov 3x 

 Prodejní akce – JLK Business 

 Zastupitelstvo 2x 

 Rada města 2x 

 Florbal 

 Fotbal 

 

Říjen 2015 

 Výuka ČZU 7x 

 Josef Dřevo – výkup zlata 

 Sokol Litvínov 4x 

 Klub filatelie Litvínov 2x 

 Policie – přednáška prevence 

 Vernisáž – Bárta (obrazy – Starý Most) 

 Zepter - prodejní akce  

 Křesťanská misie - bohoslužba 

 Soukromá oslava  

 Buček – prodejní akce  

 ČSSD – schůze strany 
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 Magnesium Elektron – školení 2x 

 Přírodovědný Klokan  

 Ano – schůze strany 

 Město Litvínov – prezentace licencí 

 

Listopad 2015 

 Klub filatelie Litvínov 2x 

 Výuka ČZU 7x 

 Sokol Litvínov 5x 

 Zastupitelstvo 3x 

 Rada města 3x 

 Buček - prodejní akce  

 Soukromá oslava   

 Sraz absolventů Scholy Humanitas 

 Pabian – přednáška  

 Vernisáž – Domov sociálních služeb Meziboří (fotky) 

 Amazon – nábor nových pracovníků 

 Adeco – školení  

Prosinec 2015 

 Výuka ČZU 6x 

 Strana Zelených – konference strany  

 Sokol Litvínov 2x 

 Porozumění - Mikulášská besídka 

 Soukromá oslava – 2x 

 Klub filatelie 2x 

 Choroš 2x 

 Brožík – zkouška orchestru 

 Rada Města 1x 

 Zastupitelstvo 1x 

 Autoškola Šíf – školení 3x 

 ČSSD – schůze strany 

 Buček – prodejní akce 

 Vernisáž – Menclová (fotky Island) 

 Křesťanská misie - bohoslužba 
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Leden 2016 

 Výuka ČZU 8x 

 Sokol Litvínov 1x 

 Burza filatelie 1x 

 Klub filatelie 1x 

 Zepter – prodejní akce  

 Taneční – žáci Scholy Humanitas 4x 

 Zastupitelstvo 

 Křesťanská Misie - bohoslužba 

 Brožík – zkouška orchestru 

 Magnesium Elektron – školení zaměstnanců 

 Autoškola Šíf – školení 1x 

 For Agria – školení 1x 

 

Únor 2016 

 Výuka ČZU 7x 

 Sokol Litvínov 5x 

 Klub filatelie 2x 

 Klub filatelie – burza 1x 

 Zastupitelstvo 

 Florbal 

 MŠ Parník – karneval 

 Mš Kaštánek - karneval  

 MŠ Gorkého – karneval 

 Porozumění – karneval  

 Město Litvínov – seminář Kotlíková dotace 

 Natura Magica 

 Klub přátel Scholy Humanitas - valná hromada  

 Společenství vlastníků – schůze 2x 

 Taneční – žáci Scholy Humanitas 

 

Březen 2016 

 Sokol Litvínov 3x 

 Filatelie Litvínov 3x 

 ČZU 12x 

 KSČM – oslava MDŽ 

 Vernisáž – Den vody 

 Bittner Constulting – školení 7x 
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 ČSSD – schůze strany 

 Taneční – žáci Scholy Humanitas 2x 

 Taneční – Věneček žáci Scholy Humanitas  

 Josef Dřevo – výkup zlata  

 

Duben 2016 

 Klub filatelie Litvínov 2x 

 Sokol Litvínov 4x 

 ČZU 13x 

 Vlaštovkiáda 

 Rada města 

 Zastupitelstvo 

 Bittner Constulting – školení 5x 

 For Agria – školení  

 Viana – Enviromentální den  

 Ústecký kraj – školení jídelen 

 Volansky – prodejní akce 

 Společenství vlastníků 290 – schůze 

 Společenství vlastníků 289 – schůze  

 Den země - Viana (promítání foto) 

 

Květen 2016 

 Výuka ČZU 8x 

 Sokol 5x 

 Klub filatelie Litvínov 2x 

 Klub filatelie Litvínov – burza 1x 

 Bittner Consulting – školení 5x 

 Město Litvínov – veřejné projednání – Plavecký bazén 

 Město Litvínov – veřejné projednání – most Mezibořská 

 Město Litvínov – veřejné projednání – revitalizace trati Litvínov – Oldřichov 

 Město Litvínov – setkání přilehlých obcí  

 Florbal – turnaj litvínovských škol 

 Zastupitelstvo 

 Vernisáž – ZUŠ Litvínov – výstava prací žáků  

 Křesťanská misie – bohoslužba  

 Florbal 

 Fotbal 
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Červen 2016 

 Sokol Litvínov 4x 

 Klub filatelie Litvínov 2x 

 Zepter - prodejní akce  

 Zastupitelstvo 

 Rada města 

 ZŠ Hamr – konec školního roku 

 Ekologia Invicta – soutěž pro žáky ZŠ 

 Adeco – školení 1x 

 Vostárek Michal – školní 2x 

 Bittner Consulting – 4x 

 GIS – přednáška 

 Město Litvínov – veřejná architektonická soutěž  

 Porozumění – Den dětí 

 SBD Krušnohor – schůze předsedů 

 Florbal 

 Fotbal 

 

 

Červenec 2016 

 Příměstský tábor 

 Florbal 

 Fotbal 

 Zastupitelstvo 

 Rada města 

 Křesťanská misie – bohoslužba  

 Zásnuby 

 Adeco – školení 2x 

 Bittner Consulting – 4x 
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M a t u r i t n í  p r á c e  2 0 1 5  -  2 0 1 6  ( 3 . A  -  4 . A )  

 

 
 

  

P.č. Jméno Téma práce SOČ Konzultant Oponent Č. otázky

1. Bačinská Ivana Fluorescence chemických a biologických látek
RNDr. Milan 

Šmídl, Ph.D.

Bc. Eva 

Hanušová
 -

2. Filip Lukáš Kontrola jakosti vybraných potravin
Bc. Eva 

Hanušová
xxxxxxxxxxxxx  -

3. Hammerová Veronika
Monitoring podzemní vody v areálu skládky lokality 

Hrabák

RNDr. Milan 

Šmídl, Ph.D.

Bc. Eva 

Hanušová
 -

4. Holečková Dana Monitoring ptactva v okolí řeky Bíliny
Mgr. Eva 

Adamcová

Mgr. Petr 

Adamec
 -

5. Kail Jiří
Geologický průvodce vybranými lokalitami v okolí 

Měděnce v Krušných horách

Mgr. Eva 

Adamcová
Mgr. Iva Vítová  -

6. Maslejová Martina
Biologické a mikrobiologické metody sledování 

organismů
SOČ

RNDr. Milan 

Šmídl, Ph.D.

Bc. Eva 

Hanušová
 -

7. Münzbergerová Petra Monitoring sukcesních ploch Radovesické výsypky
Ing. Michal 

Tarant
xxxxxxxxxxxxx  -

8. Neumannová Hana Monitoring a kvalita ovzduší na Teplicku
Ing. Michal 

Tarant

Bc. Zdeněk 

Tarant
 -

9. Novák Lukáš Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx  -

10. Ošťádalová Martina Botanický průzkum vybrané lokality
Mgr. Eva 

Adamcová
xxxxxxxxxxxxx  -

11. Paterová Eliška
Fytocenologický průzkum výsypky Pokrok v 

Duchcově

Ing. Michal 

Tarant

Ing. Markéta 

Hendrychová
 -

12. Piroutková Kateřina
Stanovení kofeinu v léčivých přípravcích a 

doplňcích výživy

RNDr. Milan 

Šmídl, Ph.D.

Bc. Eva 

Hanušová
 -

13. Ramešová Eva
Druhová rozmanitost avifauny v zahrádkářské kolonii 

Loučná

Ing. Michal 

Tarant
xxxxxxxxxxxxx  -

14. Rezlerová Adéla Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 17

15. Sklíba Šimon Antropometrické měření jedinců HC Litvínov
Mgr. Eva 

Adamcová

Mgr. Danica 

Babicová
 -

16. Zavázal Jan

Stanovení a porovnání vybraných parametrů 

znečištění řeky Bíliny chemickými a 

instrumentálními metodami

RNDr. Milan 

Šmídl, Ph.D.

Bc. Eva 

Hanušová
 -

17. Zirtoni Jennifer
Měření propustnosti filtru slunečních brýlí pro UV 

záření
SOČ

Bc. Eva 

Hanušová

RNDr. Milan 

Šmídl, Ph.D.
 -

18. Marek David

Charakteristika vybraných acidobazických 

indikátorů v UV/VIS oblasi spektrofotometremVarian 

Cary 50

RNDr. Milan 

Šmídl, Ph.D.

Bc. Eva 

Hanušová
 -
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M a t u r i t n í  p r á c e  2 0 1 5  -  2 0 1 6  ( 3 . B  -  4 . B )  

 
  

P.č. Jméno Téma práce SOČ Konzultant Oponent Č. otázky

1. Bařina Josef Monitoring Radovesické výsypky
Ing. Michal 

Tarant
Tomáš Novotný  -

2. Dudková Jitka Spektrální charakteristika tetrapyrolových pigmentů
RNDr. Milan 

Šmídl, Ph.D.

Bc. Eva 

Hanušová
 -

3. Forejt Zdeněk
Stanovení účinných látek ve vybraných vitamínech 

pomocí instrumentálních metod

Bc. Eva 

Hanušová

RNDr. Milan 

Šmídl, Ph.D
 -

4. Froňková Marie Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx  - 

5. Hejduková Lucie
Zhodnocení nakládání s biodpadem v obcích 

Litvínov a Turnov

Mgr. Petr 

Adamec
Pavel Barák  - 

6. Jetenská Eliška
Vyhodnocení vývoje nakládání s odpady v obci 

Hrušovany

Mgr. Petr 

Adamec

Karel Bartůňek, 

o.ú. Hrušovany
 -

7. Kabeláč Jan
Stanovení účinných látek ve vybraných léčivech 

pomocí instrumentálních metod
SOČ

Bc. Eva 

Hanušová

RNDr. Milan 

Šmídl, Ph.D
 -

8. Komárková Monika
Stanovení vybraných vitamínů v potravinách a 

potravinových doplňcích
SOČ

RNDr. Milan 

Šmídl, Ph.D.

Bc. Eva 

Hanušová
 -

9. Krejčí Petr
Vliv chemického složení povrchové vody na přilehlou 

vegetaci ve vybrané oblasti

Bc. Eva 

Hanušová
xxxxxxxxxxxxx  -

10. Lések Lukáš Ichtyologický průzkum vodní plochy v bci Habří
Mgr. Eva 

Adamcová 

Ing.Bc.Jaroslav 

Bažant
 -

11. Lukešová Kateřina Návrh realizace okrasné zahrady k rodinnému domu
Mgr. Petr 

Adamec

Mgr. Jaromír 

Brožík
 -

12. Nedorostová Michaela Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 13

13. Paganiková Sindy
Zhodnocení využívání systému třídění odpadů v obci 

Údlice
SOČ

Mgr. Petr 

Adamec

Ing. Miloš Pavlík, 

starosta
 -

14. Pulda Vojtěch
Studium rezistence bakterií vůči antimikrobiálním a 

dezinfekčním přípravkům

RNDr. Milan 

Šmídl, Ph.D.

Bc. Eva 

Hanušová
 -

15. Puschnerová Andrea
Pozorování změn kvality lesního porostu v Krušných 

horách

Ing. Michal 

Tarant
Petr Klouček  -

16. Strnad Pavel Tepelné zabarvení chemických reakcí
Bc. Eva 

Hanušová

RNDr. Milan 

Šmídl, Ph.D
 -

17. Süss Ladislav
Vyhodnocení stavu černých skládek v katastru Ústí 

nad Labem

Mgr. Petr 

Adamec

Ing. Miroslav 

Pihera, mag.UL
 -

18. Svobodová Alena Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx  -

19. Tomšů Zdeňka Vyhonocení stavu zvěře v honitbě
Mgr. Petr 

Adamec
xxxxxxxxxxxxx  -

20. Válková Kristýna Fytocenologický průzkum PP Košťálov
Mgr. Petr 

Adamec

Ing. Roman 

HamerskýCHKO
 -

21. Vondráková Soňa Vyhodnocení stavu zvěře v honitbě Škrle SOČ
Mgr. Petr 

Adamec

Jiří Čapek, 

mysliv. Správce
 -

22. Zimmermann Miroslav
Měření koncentrace produkovaného kyslíku během 

fotosyntézy u vybraných zástupců
SOČ

Bc. Eva 

Hanušová

RNDr. Milan 

Šmídl, Ph.D
 -

23. Krejza Ondřej Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 4
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H o s p o d a ř e n í  š k o l y  

 
 

 
 

 

Podrobné informace k hospodaření viz výroční zpráva část II. hospodaření školy.  

Popis položky
Výnosy                              

čerpání k 31.12.15

Rozpočet MěÚ 3 026 779,88 Kč                        

Rozpočet KÚ 11 471 682,00 Kč                      

Rozpočet školy - RP, DM 4 046 172,73 Kč                        

Rozpočet - samofinancované akce školy, projekty 2 195 815,69 Kč                        

CELKEM VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST                        20 740 450,30 Kč 

Popis položky
Náklady                              

čerpání k 31.12.15

Rozpočet MěÚ 3 019 156,15 Kč                        

Rozpočet KÚ 11 471 682,00 Kč                      

Rozpočet školy - RP, DM 4 046 122,82 Kč                        

Rozpočet - samofinancované akce školy, projekty 2 195 815,69 Kč                        

CELKEM VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST                        20 732 776,66 Kč 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HL.ČINNOST 7 673,64 Kč                                

Zpracovala: Ing. Lucie Pazourková

REKAPITULACE ROZPOČTŮ HL. ČINNOSTI
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D a l š í  v z d ě l á v á n í  p e d a g o g i c k ý c h  p r a c o v n í k ů  

Hlavní cíle dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:  

1. Příprava učitelů na státní maturitní zkoušky 

2. Získávání nových poznatků v oblasti metodiky a didaktiky 
 

Jméno  Datum Místo  Název semináře, školení  

Mgr. Eva 
Adamcová  

16.9. - 18. 9. 
2015 

Ústí nad Labem  Nové trendy ve výuce tělesné výchovy  

Ing. Tarant Michal 16. 9. - 19. 9. 
2015 

Nové Město na 
Moravě 

workshop Aerosols in Europe 

Bc. Hanušová Eva 16.9. - 19. 9. 
2015 

Nové Město na 
Moravě 

workshop Aerosols in Europe 

Bc. Hanušová Eva 1. - 2. 10. 
2015 

Praha Globe workshop 2015 

Mgr. Adamcová 
Eva 

30. 9. 2015   Využití interaktivní tabule Smart Board v 
učitelské praxi 

Mgr. Adamcová 
Eva 

30. 9. 2015   Moderní směry bezpečnostní politiky před 
nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně 
licencování a ochrany duševního vlastnictví 

Mgr. Adamcová 
Eva 

30. 9. 2015   Moderní směry cloudového řešení služeb 
včetně sdílených úložišť 

Mgr. Adamec Petr 30. 9. 2015   Využití interaktivní tabule Smart Board v 
učitelské praxi 

Mgr. Adamec Petr 30. 9. 2015   Moderní směry bezpečnostní politiky před 
nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně 
licencování a ochrany duševního vlastnictví 

Mgr. Adamec Petr 30. 9. 2015   Moderní směry cloudového řešení služeb 
včetně sdílených úložišť 

Mgr. Babicová 
Danica 

30. 9. 2015   Využití interaktivní tabule Smart Board v 
učitelské praxi 

Mgr. Babicová 
Danica 

30. 9. 2015   Moderní směry bezpečnostní politiky před 
nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně 
licencování a ochrany duševního vlastnictví 

Mgr. Babicová 
Danica 

30. 9. 2015   Moderní směry cloudového řešení služeb 
včetně sdílených úložišť 

Mgr. Brožík 
Jaromír 

30. 9. 2015   Digitální fotografie pro učitele 
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Mgr. Brožík 
Jaromír 

30. 9. 2015   Moderní směry bezpečnostní politiky před 
nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně 
licencování a ochrany duševního vlastnictví 

Mgr. Brožík 
Jaromír 

30. 9. 2015   Moderní směry cloudového řešení služeb 
včetně sdílených úložišť 

Mgr. Doležalová 
Ilona 

30. 9. 2015   Využití interaktivní tabule Smart Board v 
učitelské praxi 

Mgr. Doležalová 
Ilona 

30. 9. 2015   Moderní směry bezpečnostní politiky před 
nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně 
licencování a ochrany duševního vlastnictví 

Mgr. Doležalová 
Ilona 

30. 9. 2015   Moderní směry cloudového řešení služeb 
včetně sdílených úložišť 

Mgr. Gabrielová 
Hana 

30. 9. 2015   Využití interaktivní tabule Smart Board v 
učitelské praxi 

Mgr. Gabrielová 
Hana 

30. 9. 2015   Moderní směry bezpečnostní politiky před 
nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně 
licencování a ochrany duševního vlastnictví 

Mgr. Gabrielová 
Hana 

30. 9. 2015   Moderní směry cloudového řešení služeb 
včetně sdílených úložišť 

Bc. Hanušová Eva 30. 9. 2015   Metody vedení a tvorby studentských prací na 
SŠ, (ZŠ) a VŠ, Metody zpracování dat 

Bc. Hanušová Eva 30. 9. 2015   Moderní směry bezpečnostní politiky před 
nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně 
licencování a ochrany duševního vlastnictví 

Bc. Hanušová Eva 30. 9. 2015   Moderní směry cloudového řešení služeb 
včetně sdílených úložišť 

Mgr. Horký Pavel, 
Ph.D. 

30. 9. 2015   ICT ve výuce anglického jazyka 

Mgr. Horký Pavel, 
Ph.D. 

30. 9. 2015   Moderní směry bezpečnostní politiky před 
nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně 
licencování a ochrany duševního vlastnictví 

Mgr. Horký Pavel, 
Ph.D. 

30. 9. 2015   Moderní směry cloudového řešení služeb 
včetně sdílených úložišť 

Mgr. Chrenka 
Pavel  

30. 9. 2015   Využití interaktivní tabule Smart Board v 
učitelské praxi 

Mgr. Chrenka 
Pavel  

30. 9. 2015   Moderní směry bezpečnostní politiky před 
nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně 
licencování a ochrany duševního vlastnictví 

Mgr. Chrenka 
Pavel  

30. 9. 2015   Moderní směry cloudového řešení služeb 
včetně sdílených úložišť 
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Bc. Janíček Pavel  30. 9. 2015   Využití interaktivní tabule Smart Board v 
učitelské praxi 

Bc. Janíček Pavel  30. 9. 2015   Moderní směry bezpečnostní politiky před 
nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně 
licencování a ochrany duševního vlastnictví 

Bc. Janíček Pavel  30. 9. 2015   Moderní směry cloudového řešení služeb 
včetně sdílených úložišť 

Mgr. Matoušková 
Kateřina 

30. 9. 2015   Využití interaktivní tabule Smart Board v 
učitelské praxi 

Mgr. Matoušková 
Kateřina 

30. 9. 2015   Moderní směry bezpečnostní politiky před 
nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně 
licencování a ochrany duševního vlastnictví 

Mgr. Matoušková 
Kateřina 

30. 9. 2015   Moderní směry cloudového řešení služeb 
včetně sdílených úložišť 

Mgr. Pacina 
Vladimír 

30. 9. 2015   Digitální fotografie pro učitele 

Mgr. Pacina 
Vladimír 

30. 9. 2015   Moderní směry bezpečnostní politiky před 
nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně 
licencování a ochrany duševního vlastnictví 

Mgr. Pacina 
Vladimír 

30. 9. 2015   Moderní směry cloudového řešení služeb 
včetně sdílených úložišť 

Mgr. Půčková 
Šárka 

30. 9. 2015   Využití interaktivní tabule Smart Board v 
učitelské praxi 

Mgr. Půčková 
Šárka 

30. 9. 2015   Moderní směry bezpečnostní politiky před 
nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně 
licencování a ochrany duševního vlastnictví 

Mgr. Půčková 
Šárka 

30. 9. 2015   Moderní směry cloudového řešení služeb 
včetně sdílených úložišť 

Mgr. Sokol Pavel  30. 9. 2015   Digitální fotografie pro učitele 

Mgr. Sokol Pavel  30. 9. 2015   Moderní směry bezpečnostní politiky před 
nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně 
licencování a ochrany duševního vlastnictví 

Mgr. Sokol Pavel  30. 9. 2015   Moderní směry cloudového řešení služeb 
včetně sdílených úložišť 

RNDr. Šmídl Milan, 
PhD. 

30. 9. 2015   Metody vedení a tvorby studentských prací na 
SŠ, (ZŠ) a VŠ, Metody zpracování dat 

RNDr. Šmídl Milan, 
PhD. 

30. 9. 2015   Moderní směry bezpečnostní politiky před 
nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně 
licencování a ochrany duševního vlastnictví 

RNDr. Šmídl Milan, 
PhD. 

30. 9. 2015   Moderní směry cloudového řešení služeb 
včetně sdílených úložišť 
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Ing. Tarant Michal 30. 9. 2015   Digitální fotografie pro učitele 

Ing. Tarant Michal 30. 9. 2015   Moderní směry bezpečnostní politiky před 
nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně 
licencování a ochrany duševního vlastnictví 

Ing. Tarant Michal 30. 9. 2015   Moderní směry cloudového řešení služeb 
včetně sdílených úložišť 

Mgr. Turbák 
Ladislav 

30. 9. 2015   Digitální fotografie pro učitele 

Mgr. Turbák 
Ladislav 

30. 9. 2015   Moderní směry bezpečnostní politiky před 
nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně 
licencování a ochrany duševního vlastnictví 

Mgr. Turbák 
Ladislav 

30. 9. 2015   Moderní směry cloudového řešení služeb 
včetně sdílených úložišť 

Mgr. Vítová Iva 30. 9. 2015   Využití interaktivní tabule Smart Board v 
učitelské praxi 

Mgr. Vítová Iva 30. 9. 2015   Moderní směry bezpečnostní politiky před 
nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně 
licencování a ochrany duševního vlastnictví 

Mgr. Vítová Iva 30. 9. 2015   Moderní směry cloudového řešení služeb 
včetně sdílených úložišť 

Mgr. 
Wiedermannová 
Linda 

30. 9. 2015   ICT ve výuce anglického jazyka 

Mgr. 
Wiedermannová 
Linda 

30. 9. 2015   Moderní směry bezpečnostní politiky před 
nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně 
licencování a ochrany duševního vlastnictví 

Mgr. 
Wiedermannová 
Linda 

30. 9. 2015   Moderní směry cloudového řešení služeb 
včetně sdílených úložišť 

Mgr. Sokol Pavel  7. 10. 2015 Ústí nad Labem  Matematická gramotnost 

Mgr. Chrenka 
Pavel  

12. 10. 2015 Ústí nad Labem  Tablety ve škole - komplexní vhled do 
problemtiky pro vedení škol 

Mgr. Adamcová 
Eva 

26. 10. 2015 Litvínov Řešení konfliktů ve škole 

Mgr. Adamec Petr 26. 10. 2015 Litvínov Řešení konfliktů ve škole 

Mgr. Doležalová 
Ilona 

26. 10. 2015 Litvínov Řešení konfliktů ve škole 

Bc. Hanušová Eva 26. 10. 2015 Litvínov Řešení konfliktů ve škole 

Mgr. Horký Pavel, 
Ph.D. 

26. 10. 2015 Litvínov Řešení konfliktů ve škole 
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Mgr. Chrenka 
Pavel  

26. 10. 2015 Litvínov Řešení konfliktů ve škole 

Bc. Janíček Pavel  26. 10. 2015 Litvínov Řešení konfliktů ve škole 

Mgr. Matoušková 
Kateřina 

26. 10. 2015 Litvínov Řešení konfliktů ve škole 

Mgr. Pacina 
Vladimír 

26. 10. 2015 Litvínov Řešení konfliktů ve škole 

Mgr. Půčková 
Šárka 

26. 10. 2015 Litvínov Řešení konfliktů ve škole 

Mgr. Sokol Pavel  26. 10. 2015 Litvínov Řešení konfliktů ve škole 

RNDr. Šmídl Milan, 
PhD. 

26. 10. 2015 Litvínov Řešení konfliktů ve škole 

Ing. Tarant Michal 26. 10. 2015 Litvínov Řešení konfliktů ve škole 

Mgr. Turbák 
Ladislav 

26. 10. 2015 Litvínov Řešení konfliktů ve škole 

Mgr. Vítová Iva 26. 10. 2015 Litvínov Řešení konfliktů ve škole 

Mgr. 
Wiedermannová 
Linda 

26. 10. 2015 Litvínov Řešení konfliktů ve škole 

Zinková Jaroslava 26. 10. 2015 Litvínov Řešení konfliktů ve škole 

Malát David 26. 10. 2015 Litvínov Řešení konfliktů ve škole 

Trousilová Lenka 26. 10. 2015 Litvínov Řešení konfliktů ve škole 

Mgr. Sokol Pavel  1. 12. 2015 Ústí nad Labem  konzultační seminář DT z matematiky  

Mgr. Sokol Pavel  22. 1. 2016 Praha Školní maturitní komisař  

Mgr. Turbák 
Ladislav 

2. 3. 2016 Praha Manažerské dovednosti II - Hodnocení 
zaměstnanců (pedagogických pracovníků) 

PhDr. Horký Pavel, 
PhD. 

29. 2. 2016   Jmenování do maturitní komise  

PhDr. Horký Pavel, 
PhD. 

22. 3. 2016 Ústí nad Labem  konzultační semináře pro předsedy zkušebních 
maturitních komisí 

RNDr. Šmídl Milan, 
PhD. 

26. 4. 2016 Ústí nad Labem  Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s 
přípravky ve školách  

Mgr. Adamec Petr 26. 4. 2016 Ústí nad Labem  Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s 
přípravky ve školách  

Mgr. Turbák 
Ladislav 

16. 5. 2016 Praha  Společné vzdělávání od 1. 9. 2016 -Připravte se 
na změny v praxi 

PhDr. Horký Pavel, 
PhD. 

18. 7. 2016 Brno Bohemistický seminář - česká literatura  
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D a l š í  v z d ě l á v á n í  n e p e d a g o g i c k ý c h  p r a c o v n í k ů  

Jméno  Datum Místo Název semináře, školení  

Ing. Pazourková Lucie  28. 1. 2016 Most  Školení DPH  

Holá Kateřina  16. 2. 2016 Most  Ověření znalostí k ochraně veřejného zdraví - 11 

Sedláková Dáša  16. 2. 2016 Most  Ověření znalostí k ochraně veřejného zdraví - 11 

Holá Kateřina  26. 8. 2016 Plzeň Manažerské minimum vedoucí školní jídelny 

 


