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Základní údaje 

 

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 2016 – 2017 se sešla Školská rada k jednání dne 5. 10. 2016 a 7. 6. 2017. 

Hlavním bodem jednání dne 5. 10. 2016 bylo schválení Výroční zprávy o činnosti školy za  

školní rok 2015/16. 

 

Na jednání Školské rady dne 7. 6. 2017 bylo schváleno: 

 Výroční zpráva za kalendářní rok 2016 - hospodaření 

 Rodičovský příspěvek ve výši 1 000,- Kč/měsíc pro školní rok 2017/18 

 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. 

ŠR byla informována o výsledku přijímacího řízení, o výsledcích maturit a o průběhu SOČ.  

   

mailto:schola@humanitas.cz
http://www.humanitas.cz/
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Školská rada ve školním roce 2016 – 2017 pracovala ve složení: 

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: 

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 školní roky 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 i 

monitoringu, ve státní ochraně přírody, rekultivaci, tvorbě a ochraně krajiny a informační osvětové 

činnosti. 

Primární prevence rizikových projevů chování 

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 David Malát, 

vedoucí vychovatel. Oba 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 Litvínov. 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 nastoupenými žáky. Na začátku 
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roku je pro ně spolu s třídním učitelem připraven třídenní adaptační program, který urychluje vzájemné 

seznamování.  

Ubytovaní žáci se letos vypravili spolu s preventistkou Městské policie pí Hejčovou do Janova, kde se 

dozvěděli o všech problémech tohoto sídliště. Večer pak následovala přednáška na internátě.  V 

listopadu absolvovali ubytovaní 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 speciálními vzdělávacími potřebami 

 ve škole studovalo 21 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

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

psychologické poradny 

 žáci se vzdělávají pomocí vypracovaného IVP nebo Plánu pedagogické podpory 

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

při výuce, který akceptuje doporučení SPC či PPP 

 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, na ubytování, 

stravném, sportovních kurzech, zahraniční stážích a částečně i na odborných praxích 

Školní úrazy 

Ve školním roce 2016/2017 bylo evidováno: 

 žáci: 46 úrazů - z toho registrovaných 14 

 zaměstnanci: 5 úrazů  - z toho registrované 3 
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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 2016/2017 byl již 25. 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.  

Mimořádný byl tím, že se, po důkladné roční přípravě a napínavém výběrovém řízení, podařilo během 

letních měsíců července a srpna zrealizovat komplexní rekonstrukci víceúčelového sportovního hřiště. 

Tento záměr se povedlo uskutečnit přesně po dvaceti letech od zbudování hřiště. Na rozdíl od první 

realizace nyní proběhla technologicky správná pokládka podkladních vrstev a využily se nové materiály. 

Hřiště bylo slavnostně otevřeno 16. 9. 2016. Protože škola nemá vlastní tělocvičnu, je to velmi důležitý 

počin. Investovali jsme úspory 1.099 946,-Kč z rezervního a investičního fondu a zbylou částku 1.198 

000,-Kč uhradil zřizovatel školy, město Litvínov. Zhotovitel (firma Sport-Technik Bohemia) na své 

náklady zrekonstruoval i vedlejší hřiště na pétanque a přilehlé prostory parku. 

Druhou velmi mimořádnou událostí bylo podepsání smlouvy se silným partnerem a sousedem, firmou 

UNIPETROL RPA, s. r. o. Úzká spolupráce probíhala během celého školního roku. Naši pedagogové i žáci 

využívali možnosti vzdělávat se v připravených edukativních seminářích, účastnit se besed a speciálně 

připravených prohlídek výrobních provozů společnosti. Vybraní žáci začali psát závěrečné práce ve 

spolupráci s odborníky z praxe a podílet se na určeném výzkumu. Firma zajistila odborné praxe a 

brigády pro žáky školy. Pomohla škole dodávkou chemického skla, některých chemikálií a v rámci 

stipendijního fondu poskytla škole 150 000,-Kč! Tato částka sloužila k nákupu důležité investiční učební 

pomůcky – přenosné kufříkové laboratoře Visocolor, k podpoře propagačních, vzdělávacích a 

přírodovědně zaměřených soutěží pro žáky ZŠ – Natura Magica a Ecologia Invicta, k podpoře nadaných 

žáků školy – zaplacení certifikátu IELTS a motivaci žáků školy: k peněžním odměnám pro žáky 

vyznamenané a pro ty, kteří uspěli v olympiádách a soutěžích v okresních, krajských a republikových 

kolech. Pro tuto příležitost byl vytvořen Bodový stipendijní program.      

Třetí významnou událostí byla pokračující příprava na podání projektu v rámci Krajského akčního plánu 

(KAP) s názvem „Podpora výuky odborných předmětů, chemie a biologie v nové odborné učebně a 

laboratoři“. Tento projekt patří do rámce výzvy č. 33 „Integrovaný regionální operační program“ a 

vyhlásilo ho Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Škola chce v rámci zkvalitnění výuky vybudovat dvě nové 

učebny - laboratoř chemie a přírodovědnou učebnu. Stavební práce, vybavení učeben nábytkem, 

učebními pomůckami a bezbariérovým přístupem byly vyčísleny na 3 998 669,00 Kč. 

Čtvrtou mimořádnou událostí byla dvouměsíční reciproční výměna žáků Scholy Humanitas a studentů 

spřátelené školy The Community School z New Hampshire v USA. V pátek 13. 1. 2017 přiletěla tři 

děvčata Madeline Moneypenny, Abigail Dearth a Elli Stevenson. Vyzvedly si je rodiny našich žáků a 

v pondělí 16. 1. 2017 je přivítali žáci a učitelé při setkání celé školy. Dva měsíce probíhala výuka 

anglického jazyka s americkými děvčaty – rodilými mluvčími –, považovaná za velký přínos pro všechny 

žáky školy. 13. 3. 2017 byl naplánován odlet do USA. Skupina šesti žáků měla odletět společně (3 žákyně 

z USA + 3 naši žáci - Dosedělová Olga, Küffner Jakub a Krupka Dominik). Situaci zkomplikovala stávka 

zaměstnanců letiště v Německu a poté silné bouře v USA. Náročnou situaci bravurně zvládal garant 

výměny a učitel anglického jazyka PhDr. Pavel Horký, Ph.D., který ve spolupráci s ředitelkou americké 

školy po každodenní komunikaci doladil odlet na 19. 3. 2017. Bonusem je přídavkový pobyt pro dvě 
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absolventky školy, Hanu Štípkovou a Terezu Chrvalovou, které po úspěšném složení maturitní zkoušky 

odletěly 1. července 2017 do New Hampshire na měsíční studijní pobyt. 

Pátou mimořádnou událostí se stala úspěšná certifikace Centra ekologické výchovy VIANA. V závěru 

roku 2016 se tomuto centru, které působí při Schole Humanitas v Litvínově a realizuje aktivity 

ekologické výchovy v širším regionu Ústeckého kraje, podařilo projít auditem a získat certifikát 

poskytovatele environmentálního vzdělávání. Cílem certifikace je podpořit organizace působící v 

oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice v růstu kvality nabízených 

služeb. Kritéria certifikace, která bylo potřeba splnit a prokázat, pojmenovávají principy a předpoklady 

pro realizaci vysoce kvalitního EVVO a fungují jako vodítko pro rozvoj organizací a jejich aktivit. V ČR je 

celkem 13 organizací splňující tato kritéria, přičemž získání certifikátu svědčí o vysoké úrovni kvality 

jejich činnosti. CEV VIANA je druhým ekologickým centrem v Ústeckém kraji, které je držitelem 

certifikátu. Certifikát je udělován certifikační radou na základě posouzení dokumentů a celodenní 

návštěvy organizace dvojicí auditorů.  

Šestou mimořádnou událostí bylo získání titulu „Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 1. stupně“. 

Ústecký kraj ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy – asociací pedagogů a škol pro environmentální 

vzdělávání - a s podporou České komise pro UNESCO ocenil ve středu 22. března 2017 sedmadvacet 

škol v Ústeckém kraji titulem „Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje“. Schola Humanitas získala 

nejvyšší stupeň tohoto ocenění jako důkaz zhodnocení proenvironmentálních aktivit a činností 

vedoucích k udržitelnému rozvoji.  

Sedmá významná událost: V pondělí 29. května v příjemném prostředí slavnostního sálu Zámku 

Valdštejnů v Litvínově proběhlo v pořadí třetí setkání vedení města Litvínova s občany, kteří dosáhli 

výrazných úspěchů ve svém oboru. Za mimořádné výkony jim pogratulovali a za skvělou reprezentaci 

města poděkovali starostka Kamila Bláhová a místostarostové Erika Sedláčková a Milan Šťovíček. 

„Jedná se o ty, kteří dosáhli vynikajících úspěchů a mají určitou spojitost s městem Litvínov. Buď v něm 

žijí, nebo jsou členy litvínovských klubů a žáky či studenty litvínovských škol.“ Patřili mezi ně i tři naši 

žáci: Lucie KOLAŘÍKOVÁ - plavání s ploutvemi, kat. 13-15 let, Světový pohár Itálie 2016 - 2. místo 400 

m plavání na hladině s monoploutví, Světový pohár Francie 2016 - 1. místo 400 m plavání na hladině s 

monoploutví, 3. místo 50 m plavání na nádech pod vodou, MČR 2016 - 1. místo 100 m plavání na 

hladině s monoploutví, 1. místo 50 m plavání na hladině s monoploutví, 1. místo 200 m plavání na 

hladině s monoploutví, 1. místo 50 m plavání na nádech pod vodou, 1. místo 400 m plavání na hladině 

s monoploutví; Karolína GÁLOVÁ - šampionát v drezuře, děti a junioři 2016, kategorie starší jezdci na 

pony 13- 16 let – 1. místo. Denis MERTL - zápas řecko-římský, kategorie kadeti MČR 2016 - 1. místo, 

MČR 2017 - 1. místo. Podotýkám, že obě děvčata studují s vyznamenáním a že Denis prospívá také 

velmi dobře. 

Osmou významnou událostí se staly obhajoby odborné práce v krajském kole SOČ. Šest žáků 

prezentovalo 19. dubna 2017 v Ústí nad Labem svou práci a dva skončili na prvním místě. Jaroslav 

Císařovský se svou prací „Vyhodnocení druhového složení horských luk v závislosti na pastvě“ v 

kategorii Ekologie a Marie Formanová s prací „UV/VIS spektrofotometrické stanovení léčiva 

diklofenaku“ v kategorii Chemie. Oba postoupili do celostátního kola, které se konalo v Boskovicích 

(17. a 18. 6. 2017). Tam se umístili ve druhé desítce výsledkové listiny. 
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Devátou radostnou událostí bylo schválení projektu „Gaudeamus in Natura“, vyhlášeného SFŽP - MŽP 

ČR. Celkově poskytnutá částka bude 190.000,-Kč. Podpořen částkou 48.000,-Kč byl rovněž projekt 

„EKOUK“, vyhlášený v rámci grantového programu EVVO Ústecký kraj.  

Desátou důležitou událostí bylo podepsání spolupráce o právní ochraně se společností DAS - platné od 

1. 4. 2017. 

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), s rodiči žáků (dostatečná komunikace), 

zřizovatelem, Ústeckým krajem. 

Konkrétní data:  

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. 2016), Dnů vědy a 

aktivitou vybraných žáků v univerzitních laboratořích při zpracovávání odborných prací. S Jihočeskou 

univerzitou v Českých Budějovicích spolupracujeme v oblasti odborných praxí stejně jako 

s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. Pro zřizovatele školy, město Litvínov, jsme zabezpečili 

žáky k monitorování hustoty provozu v určených lokalitách. Důležité bylo zajistit bezproblémově i 

krajské a senátní volby (7. – 8. 10. 2016, 14. - 15. 10. 2016, 27. – 28. 1. 2017) v pěti volebních 

místnostech pro pět volebních okrsků. 

Snažili jsme se být aktivní i v projektech. Celý rok jsme také usilovali dokončit přípravu projektu nových 

odborných učeben – přírodovědnou učebnu pro výuku odborných předmětů a další chemickou 

laboratoř v rámci „Podpory výuky odborných předmětů, chemie a biologie v nové odborné učebně a 

laboratoři“. Předložili jsme další projekty „Gaudeamus in Natura“, „Ekovýlety“, „Pobytové akce“, 

„Hmyzí centrum a bylinková spirála“, „EKOUK“, „Osobnostní rozvoj“, „Ochrana a podpora životního 

prostředí v aglomeracích Londýna a Berlína“ a zapojili se do projektu „EMISE“ i „Tajný život města“. 

Během školního roku jsme museli reagovat a připravit se na „Jednotnou přijímací zkoušku“, povinnou 

pro všechny žáky ZŠ, kteří chtějí studovat studijní obor s maturitní zkouškou (12. 4. 2017 a 19. 4. 2017).  

Jako každý rok jsme se snažili zabezpečit pro žáky školy studijní pobyty v zahraničí s ambicí jejich 

jazykového i osobnostního rozvoje. Všichni žáci druhého ročníku vyjeli na studijní cestu do Norska (10. 

9. – 16. 9. 2016), aby poté hostili své norské kamarády u nás (15. 10. – 20. 10. 2016). Při letošní studijní 

cestě ocenila dlouholetou spolupráci i starostka města Kongsberg, Kari Anne Sand, která předala věcný 

dar garantovi této dlouhodobé kooperace Mgr. Vladimíru Pacinovi (o události psal i tamní tisk). Na 

dvouměsíční studijní pobyt přiletěla tři děvčata ze spřátelené školy The Community School ze státu 

New Hampshire v USA (13. 1. – 19. 3. 2017). Studentky se dva měsíce zapojovaly do výuky anglického 

jazyka. Na reciproční výměnu, na dva měsíce (19. 3. – 16. 5. 2017) odletěli do USA tři žáci školy 

(Dosedělová, Küffner, Krupka). Na jednoměsíční pobyt do USA vyrazily žákyně Štípková a Chrvalová (1. 

7. – 1. 8. 2017).  

Pro nadané žáky školy probíhal Přírodovědný seminář (PES); uspořádali jsme také akci „Noční chemie“ 

pro žáky Scholy Humanitas (4. 4. 2017). 
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Velmi dobře pracovalo i Centrum ekologické výchovy VIANA. Protože vedoucí centra Ing. Michal Tarant 

měl poloviční úvazek jako učitel odborných předmětů, pracovala u nás na poloviční úvazek také Ing. 

Markéta Hendrychová, Ph.D. Ta však odešla na mateřskou a rodičovskou dovolenou, a tak jsme za ni 

přijali Bc. Terezu Hotovou Kraitlovou (od 1. 10. 2016). Posilou se stal i Ing. Lukáš Plotnárek, který 

nastoupil od 1. 1. 2017. Jeho plat byl financován z projektu Transfer. V této početnější sestavě mohli 

uspořádat celou řadu akcí. Například EVVO dny pro žáky základních škol: 27. 9. 2016 (ZŠ Teplice U 

Nových lázní), 07. 10. 2016 (ZŠ Měcholupy), 14. 10. 2016 (ZŠ Janov), 21. 4. 2017 – (ZŠ Jirkov), 19. 5. 

2017 (ZŠ Ruská Litvínov), 6. 6. 2017 (ZŠ Ruská), 9. 6. 2017 (ZŠ Ruská), exkurze v přírodě 5. 10. 2017 

„Mostecko“ pro KEV, 10. 10. 2016 Jelení stezka pro MŠ a ZŠ Litvínov, 4. 5. a 5. 5. 2017 „Proměny 

Mostecka“ pro SSZŠ Litvínov, České středohoří pro ZŠ Žatec 11. 5. 2017, Den Země VIANA v 

chomutovském Zooparku 22. 4. 2017. Prezentovali VIANU na akci Mostecké slavnosti 10. 9. 2016 a 

Kostel na kolečkách v Mostě 3. 6. 2017, podíleli se organizačně na fotografické soutěži ke Dni vody a 

představili řadu výukových programů žákům základních a mateřských škol. Pro střední školy 

zorganizovali týdenní pobyt na Lesné (Gymnázium Litvínov). Účastnili se vzdělávacích a profesně 

zaměřených akcí Veletrh ekologické výchovy ve Vlašimi (29. – 31. 8. 2016), Konference EVVO v Ústí nad 

Labem 13. 9. 2016, Badatelsky orientovaná výuka v Litoměřicích 11. 11. 2016, předsednictva ÚK KEV 

v Mostě 9. 3. 2017, setkání koordinátorů EVVO v Ústí nad Labem 22. 3. 2017, setkání ekologických 

center v Chomutově 28. 3. 2017, Krajské ekologické konference KEV v Mostě 26. 4. 2017, projektu RCE 

v Praze 27. 4. 2017. V rámci celoroční soutěže pro žáky ZŠ uspořádali 20. 6. 2017 závěrečnou konferenci 

ve Schole Humanitas - 4 živly u nás. Pro žáky školy pořádali ve večerních hodinách Eko – herní sedánky 

(Ing. Plotnárek). Ing. Michal Tarant převzal osvědčení o ukončení specializačního studia Koordinátora 

školní EVVO 5. 4. 2017 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České Republiky. 

Zorganizovali jsme historicky druhý třídenní adaptační kurz, který jsme pořádali pro žáky 1. ročníku (2. 

9. – 4. 9. 2016).  

Zaměstnanci školy za podpory Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) uspořádali během roku 

společně pět akcí (7. 12. 2016 – divadlo Broadway „Mýdlový princ“, 16. 12. 2016 – vánoční večírek, 24. 

3. 2017 – divadlo Radka Brzobohatého Praha – „Vyhazovači“, 24. 3. 2017 – Den učitelů, 30. 6. 2017 – 

posezení na konci školního roku). 

Pro litvínovskou veřejnost jsme připravili pět vernisáží a výstav (7. 9. 2016 – vernisáž fotografií 

„Obojživelníci ve svém živlu“, pí. Doležalová a p.Vlček; 12. 10. 2016 – vernisáž obrazů Jana Choury; 23. 

11. 2017 – vernisáž obrazů Daniela Havla, 22. 3. 2017 – vernisáž fotografií ke Dni vody; 10. 5. 2017 – 

vernisáž obrazů Dinga, Mužík; a tradiční sportovní akci náročnou na organizaci – „Míčový sedmiboj“ 

(24. 6. 2017). Pro pracovníky škol okresu pak florbalový turnaj (20. 5. 2017). Pro plavecký oddíl Litvínov 

ples (6. 5. 2017). 

Pro žáky základních škol jsme připravili tradiční akce – „Noční chemie“ – pro 30 žáků  

(3. 11. 2016), „Litvínovský choroš“ – pro 150 žáků (14. – 15. 12. 2016), „Natura Magica“ – pro 24 žáků 

(23. 2. 2017), „Vlaštovkiáda“ – pro 100 žáků (20. 4. 2017), „Ecologia Invicta“ – pro 18 žáků (13. 6. 2017). 

Čtyři další soutěže připravilo CEV VIANA. 

Pro žáky středních škol jsme společně s Domem dětí a mládeže zabezpečili a zorganizovali okresní kolo 

Středoškolské odborné činnosti (22. 3. 2017).  
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Podrobný popis jednotlivých oblasti činnosti: 

Personální oblast: Pedagogičtí zaměstnanci: 6. 3. 2017 odešla na rodičovskou a mateřskou dovolenou 

Mgr. Eva Hanušová. Většinu jejího úvazku jsme předali dlouholetému zkušenému učiteli Mgr. Brožíkovi 

a povinnosti třídního učitele delegovali na Mgr. Lenku Krůtovou. Po nešťastném zranění výchovného 

poradce Mgr. Doležalové během jarních prázdnin jsme dlouhodobou absenci (březen – květen) řešili 

zapojením třídních učitelů a jejich koordinací Mgr. Chrenkou. Úvazek převzal PhDr. Doležal. A stejně 

jako loni jsme tuto situaci společnými silami zvládli. 

Provozní zaměstnanci: od 1. 10. 2016 nastoupila lektorka VIANY Bc. Kraitlová, od 1. 10. 2016 pí 

Cibulková jako kantýnská, od 1. 11. 2016 na doplňkovou činnost. Bc. Dita Zimová a od 1. 1. 2017 Ing. 

Lukáš Plotnárek jako lektor CEV VIANA. V červnu 2017 ukončila pracovní poměr pí Šrámková (vařící 

kuchařka) a v srpnu 2017 pí Klecová, uklízečka, která byla přijata na dobu určitou. 

Materiální oblast: K zlepšení podmínek vybavení školy a výuky jsme během tohoto školního roku 

zrealizovali tyto akce: v červenci a srpnu 2016 - poslední etapa přetěsnění radiátorů v administrativní 

budově, vytěžení kořene lípy před školou a následná oprava chodníku, oprava balkónů domova 

mládeže a oprava mrazáku v zázemí kuchyně. 16. 9. 2016 jsme slavnostně otevřeli zrekonstruované 

víceúčelové sportovní hřiště. V kuchyni došlo i k výměně terminálu pro přihlašování obědů (11. 1. 

2017). 

Kontroly:  

1. kontrola OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení), (15. 9. 2016)  

2. komplexní kontrola PO (31. 1. 2017) 

3. kontrola hospodaření - audit nezávislou odbornou firmou (AUDIT & CONSULTING spol. s. r. o.), 

(květen 2017) 

Hodnocení: 

1. OSSZ – bez výhrad 

2. PO - bez výhrad 

3. audit hospodaření - bez výhrad 

Vzdělávání učitelů a ostatních zaměstnanců: Odbornými školeními v rámci své aprobace či projektů 

prošla většina pedagogů. Specializační studium Koordinátor EVVO úspěšně dokončil Ing. Michal Tarant 

a bakalářské studium v oboru „Vychovatelství“ dokončoval i vedoucí vychovatel David Malát. Správce 

budov Jaroslav Císařovský absolvoval školení  BOZP v Praze (17. 3. 2017). 

Škola a rodiče: Pro jednodušší komunikaci byl úspěšně využíván program Bakaláři. Jde o dálkový přístup 

ke studijním výsledkům pro rodiče žáků; mají také přehled o absenci žáků a důležitých zprávách 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 šestým rokem). 

Projekty: Samozřejmou součástí života školy je účast v celé řadě projektů: od studijních až po 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 pro evropské 

programy, ale i s mateřskými a základními školami v regionu. Třetím rokem pokračujeme ve spolupráci 
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s Domovem sociálních služeb v Meziboří; zabezpečovali jsme společnou akci „Mezibořské slunce“ (20. 

6. 2017).  

Akce pořádané školou: Záměrem 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 2016/2017 studovalo v Centru bakalářských studií, tedy 

v prostorách Scholy Humanitas, přibližně 160 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 2016/2017 to bylo v deseti městech (oproti minulému školnímu roku ubyla dvě města - Duchcov 

a Rakovník) - Liberec, Teplice, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Litoměřice, Žatec, Louny, 

Děčín. Dále navštěvujeme základní školy v rámci náboru, ale i třídních schůzek, soutěží. Představili jsme 

školu a CEV VIANA přímo u nás ředitelům městské části Praha 3 – 35 lidí (12. 10. 2016), žákům ZŠ Hora 

Sv. Kateřiny (1. 11. 2016) a připravili i program pro účastníky specializačního studia Koordinátor EVVO 

(5. 10. 2016). Také využíváme možnosti prezentace na velkých veřejných akcích – Mostecké slavnosti, 

Skautské slavnosti, Kostel na kolečkách, Den Země v Zooparku Chomutov. Pro zájemce o studium 

pořádáme 5 dní otevřených dveří (DOD - 31. 10. 2016, 10. 11. 2016, 30. 11. 2016, 13. 12. 2016, 11. 1. 

2017).  

Školská rada: Pracovala ve stejném složení jako v minulém školním roce a jednala 5. 10. 2016 a 7. 6. 

2017. 

Školní jídelna: Jsem rád, že kvalitou vařených jídel a nabízených 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, „Vlaštovkiády“ 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 prosinci byla z tohoto fondu zaplacena doprava do divadla Broadway v Praze na 

představení – „Mýdlový princ“ (7. 12 2016) a zeleninový salát při vánočním večírku (23. 12. 2016); 

v březnu ke Dni učitelů (pronájem prostor pro únikovou hru escape „Vražedná čísla“) v mostecké 

Sportovce (31. 3. 2017); a doprava do divadla v Praze na představení „Vyhazovači“ (24. 3. 2017). 

Důležitým momentem byla změna, která začala platit od 1. 1. 2017. Do fondu se zvýšil odvod z 1,5% 

na 2% z platů, a dostalo se tam tak více peněz.   

Byl to náročný školní rok, ale podařilo se nám ho zvládnout. Velkou radost mám z úspěchů našich žáků: 

z počtu zapojených žáků a jejich dobrých výsledků ve středoškolské odborné činnosti, z dobrého 

umístění v krajském kole. Marie Formanová získala ocenění „Dobrý list komory“, neboť po celou dobu 

studia i u maturitních zkoušek měla výborné výsledky, navíc vyhrála Studentskou vědeckou konferenci 

pro studenty středních škol pořádanou Výzkumně vzdělávacím centrem UniCRE (UNIPETROL – 

Centrum výzkumu a vzdělávání). Těší mě umístění na ekologické olympiádě - od 14. do 16. října se 
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družstvo Scholy Humanitas ve složení Jaroslav Císařovský, Dominik Krupka a Šimon Suchopárek 

zúčastnilo krajského kola Ekologické olympiády v Kadani. Mezi osmadvaceti vesměs gymnaziálními 

družstvy obsadili naši zástupci krásné šesté místo, přičemž v průběžném pořadí po třech čtvrtinách 

soutěže se nacházeli dokonce na místě prvním. Velmi dobře reprezentovali školu na GLOBE Games v 

Moravských Budějovicích žáci Suchopárek, Juříková, Šťavíková a Hájková. Jedná se o setkání studentů 

a učitelů ze základních a středních škol z celé České republiky a i ze zahraničí, kde si navzájem 

představují své výzkumné projekty, na nichž v uplynulém roce pracovali v rámci mezinárodního 

programu GLOBE. Aktivně se žáci zapojili do mezinárodního projektu „Tajný život města“. Jejich 

úkolem je pomoci naplnit botanickou databázi pro mobilní aplikaci PlantNet, jež si klade za cíl umožnit 

uživatelům snadné a rychlé určování volně rostoucích bylin a dřevin. Vedení žáků se ujali učitelé 

přírodovědných předmětů (Adamcová, Brožík) a lektor CEV VIANA (Plotnárek). Máme i šikovné žáky, 

kteří zvládají studium společně s vrcholovým sportem (Kolaříková, Gálová, Mertl, Bečvář). Řada dalších 

žáků reprezentuje školu ve sportovních soutěžích. 

Ve škole se snažíme správně pracovat se žáky, kteří mají uzpůsobené podmínky výuky. A mám velkou 

radost, že žáci 1. ročníku Aleš Barák (1. A) a Veronika Šafferová (1. B) jsou po vyšetření v PPP Kadaň 

vedeni jako nadaní žáci. Byl jim přiznán 3. stupeň nadání a od 1. června 2017 jim MŠMT ČR 

zafinancovalo pomůcky – odbornou literaturu, výukový software, Nb, flash disk. Před vyšetřením v PPP 

jim škola zaplatila test IELTS na Britské radě (25. 3. 2017). A díky výsledkům C1 a B2 společného 

evropského referenčního rámce měli podklad pro vyšetření v PPP. Žáci Klapšťová, Sršeň, Dvořáková 

píší odborné maturitní práce ve spolupráci s odborníky z UniCRE. Jedinému žákovi školy, který 

potřebuje v rámci svého studia asistenci, jsme zabezpečili poprvé v historii školy asistenta pedagoga. 

Je jím Ing. Lukáš Plotnárek. 

Pokračovali jsme v tradici a opět uspořádali vánoční florbalový turnaj, v němž se mezi sebou utkaly 

týmy učitelů a žáků (12. 12. 2016). Společně jsme podpořili nemocné děti, když jsme vybrali finanční 

částku 1175,- Kč pro Fond Sidus. Tak jako každý rok jsme se setkali se všemi našimi absolventy (25. 11. 

2016). Velmi milou událostí byl i sraz třídy absolventů po dvaceti letech (23. 6. 2017).  

Za dlouhodobě dobrou práci učitele a zástupce ředitele byl v rámci Dne učitelů oceněn ze Scholy 

Humanitas Mgr. Pavel Chrenka. Mgr. Chrenka učí matematiku a dříve učil i výpočetní techniku. V době, 

kdy ve školách začaly být ve větší míře používány počítače, byl lektorem učitelů okresu. 

Závěrem velká gratulace k narození „nového žáka“ (28. dubna 2017) patří našim učitelům chemie 

RNDr. Milanu Šmídl, Ph.D. a Mgr. Evě Hanušové. 

 
 

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  

Malát David  Vedoucí vychovatel domova mládeže 

Holá Kateřina  Vedoucí školní jídelny 

Císařovský Jaroslav Správce budov 

 

Složení pedagogického sboru  
 

Mgr. Adamcová Eva Tv, Bi, PBi, Gl, SBi 

Mgr. Adamec Petr   Opř, Od, Hy 

Mgr. Doležalová Ilona Ekn, výchovný poradce 

Mgr. Hanušová Eva Ch, LCh, Bi, PBi, Mo 

Mgr. Gabrielová Hana  ZSV, Čj 

PhDr. Horký Pavel, Ph.D. Čj, Aj 

Mgr. Chrenka Pavel Ma 

Bc. Janíček Pavel IKT, správce počítačové sítě 

Mgr. Krůtová Lenka Nj, SNj 

Mgr. Pacina Vladimír Gr, OP 

Mgr. Půčková Šárka Nj 

Mgr. Sokol Pavel Ma, IKT, SMa 

RNDr. Šmídl Milan, Ph.D. Mo, Ch, LCh, Bi, PBi 

Ing. Tarant Michal Re, Opř 

Mgr. Turbák Ladislav Tv 

Bc. Mužíková Helena Aj 

Mgr. Vítová Iva Gl, Ch, LCh, Bi, PBi, SCh 

Mgr. Wiedermannová Linda AJ, Čj 

 

Externí pedagogové školy 
 

Mgr. Babicová Danica Tv 

Mgr. Brožík Jaromír   Ekl, Bi, PBi 

PhDr. Doležal Vlastimil On, ZSV 

Mgr. Jedlička Oldřich Fy 

 
Vychovatelé na Domově mládeže    
 

Malát David  Vedoucí vychovatel DM 

Otrubová Radka  Vychovatelka DM 

Trousilová Lenka Vychovatelka DM 

Zinková Jaroslava Vychovatelka DM 
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Další zaměstnanci školy 
 

Kasandová Michaela  Asistentka sekretariátu 

Kendrová Pavlína Pracovník informačního centra 

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

Peštová Marcela  Uklízečka  

Klecová Eva  Uklízečka od 24. 8. 2015 do 31. 8. 2017 

Kovaříková Blanka  Uklízečka  

Ing. Tarant Michal  Vedoucí ekologického centra 

Milerová Ladislava Hlavní kuchařka 

Červeňáková Jana  Pomocná kuchařka (dlouhodobá nemoc) do 31. 7. 2017 

Vaculovičová Alena  Pomocná kuchařka 

Kamírová Radana Vařící kuchařka  

Šrámková Petra  Vařící kuchařka do 30. 6. 2017 

Bc. Zimová Dita Referent doplňkové činnosti školy od 1. 11. 2016 

Cibulková Eva Zajištění provozu kantýny a baru od 5. 12. 2016 do 30. 6. 2017 

Hurčíková Lenka Vrátná (č. p. 453 - Centrum bakalářských studií)  

Dr. Hendrychová Markéta Lektor VIANA od 18. 11. 2016 na MD 

Ing. Plotnárek Lukáš Lektor VIANA od 1. 1. 2017 

 



 

18 

 

P e d a g o g i c k á  č i n n o s t  

Počet tříd:   8 

Počet žáků:   160 (stav k 30. 9. 2016) 

Přehled o prospěchu 

1. pololetí školního roku 2016/2017 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospěli 

Prospěli 

s vyznamenáním 
Neprospěli Nehodnoceno 

Chování 

2. st. 

Chování 

3. st. 

1A 26 14 2 8 2 0 0 

1B 26 15 1 3 7 0 0 

2A 17 12 2 3 0 0 0 

2B 16 12 0 3 1 0 0 

3A 17 6 1 6 4 0 0 

3B 17 9 1 2 5 0 0 

4A 21 12  0 5 4 0 0 

4B 20 13 0 5 2 0 0 

Součet 160 93 7 35 25 0 0 

% 100 58 4 22 16 0 0 

 

2. pololetí školního roku 2015/2016 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospěli 

Prospěli 

s vyznamenáním 
Neprospěli Nehodnoceno 

Chování 

2. st. 

Chování 

3. st. 

1A 25 20 2 2 1 0 0 

1B 23 19 2 1 1 0 0 

2A 17 13 3 1 0 0 0 

2B 15 12 0 3 0 0 0 

3A 16 14 0 2 0 1 0 

3B 16 13 0 2 1 0 1 

4A 19 15  0 3 1 0 0 

4B 20 19  0 0 1 0 0 

Součet 151 125 7 14 5 3 2 

% 100 83 4 10 3 2 1 

Vyznamenaní žáci 

1. pololetí:  

Gálová Karolína, Kolaříková Lucie, Rubínová Markéta, Suchopárek Šimon, Krupka Dominik, 

Juříková Adéla, Sršeň Ondřej 

2. pololetí:  

Gálová Karolína, Kolaříková Lucie, Rubínová Markéta, Suchopárek Šimon, Juříková Adéla, 

Masnicová Jana, Šafferová Veronika 
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Maturitní zkoušky (jarní období) 
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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 
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Kritéria pro přijetí uchazeče 

1. Jednotná přijímací zkouška 

Podle §60, odst.5 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)  se konala přijímací zkouška z českého 

jazyka a literatury a z matematiky. 

2. Školní přijímací zkouška 

a) Přijímací zkoušky se nekonají.  

b) Talentové zkoušky se nekonají. 

c)  Kritériem pro přijetí bylo pořadí přihlášeného uchazeče sestavený podle  průměru výsledků 

vzdělávání v 1. pololetí 9. ročníku na základní škole. 

d)  V případě stejného průměru bude přihlédnuto k dalším skutečnostem, které osvědčují 

vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

Celkový počet bodů se určilo podle vzorce: (Mat + Čj) x 0,6 + Prospěch x 0,4 

 

Pro obor 16-01-M/01 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

byl stanoven počet přijímaných žáků na 56. 

Závěr 

1. září 2017 nastoupilo do prvního ročníku celkem 49 nových žáků do dvou tříd.  

 1. A 1. B 

Počet žáků 24 25 

Třídní učitel Mgr. Pavel Sokol Mgr. Kateřina Vatrová 

 

Přehled soutěží ve školním roce 2016/2017 

SOČ – Středoškolská odborná činnost 

Přehled přihlášených žáků do středoškolské odborné činnosti:  

Jméno Sekce - obor Název práce Vedoucí práce 

Bílová Nikol Biologie Stanovení bakterií v mléčných výrobcích RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. 

Formanová Marie Chemie 
UV - VIS spektrofotometrické stanovení 

léčiva diklofenaku 
RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. 

Masojídek Vojtěch Chemie 
Stanovení vybraných parametrů u balených 

vod 
RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. 

Zikmundová Lucie Biologie 
Izolace rostlinných pigmentů metodou TLC a 

jejich spektrální charakteristika 
RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. 

Žák Dominik Chemie 
Organická syntéza dusíkatých derivátů a 

jejich spektrální charakteristika 
RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. 

Císařovský Jaroslav Ochrana ŽP 
Vyhodnocení druhového složení horských 

luk v závislosti na pastvě 
Mgr. Petr Adamec 
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Okresní kolo: Litvínov, Schola Humanitas, 22. 3. 2017. Do krajského kola postoupili všichni žáci. 

 

Krajské kolo: Ústí nad Labem, Dům dětí a mládeže, 18. 4. 2017 

Výsledky v krajském kole: 

Formanová Marie – 1. místo v sekci chemie 

Žák Dominik – 2. místo v sekci chemie 

Masojídek Vojtěch – 3. místo v sekci chemie 

Císařovský Jaroslav - 1. místo v sekci ochrana životního prostředí 

Bílová Nikol – 3. místo v sekci biologie 

Zikmundová Lucie – 3. místo v sekci biologie 

 

Celostátní kolo: Boskovice, VOŠ, 16. - 18. června 2017 

Výsledky v celostátním kole: 

Formanová Marie – 12. místo v sekci chemie 

Císařovský Jaroslav – 15. místo v ochrana životního prostředí 

 

Ekologická olympiáda – Krajské kolo,  Gymnáziu Kadaň, 14. - 16. října 2016 

Družstvo ve složení Jaroslav Císařovský, Dominik Krupka a Šimon Suchopárek obsadilo 6. místo. Celkem 

28 soutěžních družstev. 

 

Soutěž v anglickém jazyce – Okresní kolo, SVČ Most, 8. 2. 2017 

Veronika Šafferová obsadila 3. místo. Celkem 12 soutěžících. 

 

Olympiáda v českém jazyce – Okresní kolo, SVČ Most, 2. 2. 2017 

Miluše Čermáková obsadila 19. místo. Celkem 20 soutěžících. 

 

Olympiáda z německého jazyka – Okresní kolo, SVČ Most, 15. 2. 2017 

Petr Adler obsadil 10. místo. Celkem 10 soutěžících. 

 

Dobrý list komory (OHK Most) 

Podmínky pro obdržení Dobrého listu komory splnila Formanová Marie. 
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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 měsíce září - říjen, 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, 

pracovních listů, nebo testů 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, pracovní listy nebo testové otázky, z nichž 

čerpají informace ve 4. ročníku při praktické části maturitní zkoušky a při zpracování maturitní práce. 

Písemné zprávy žáci archivují v úložišti systému  Moodle. Písemné zprávy slouží jako studijní materiál 

při přípravě na praktickou část maturitní zkoušky. 

Finanční zajištění: Částečně žáci, částečně z rozpočtu školy, 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. 

Rozdělení praktické činnosti 

• Jednodenní exkurze 

• Týdenní stáže a kurzy 

• Sportovní kurzy 

• Zahraniční studijní cesty 

• Odborné přednášky 

• Maturitní práce s obhajobou 

• Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů 
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Přehled odborné praxe 2016/2017 

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 

• Granát Podsedice – těžba pyropů 

• Lyžařský výcvik, Jizerské hory – Bedřichov (1 týden) 

• Úpravna vody a malá vodní elektrárna Meziboří 

• Přírodovědecká fakulta UK Praha – katedra chemie, mineralogické muzeum 

• České středohoří – Oblík, Raná (botanika, zoologie) 

• Terénní praktikum – botanika + zoologie  

• Zoopark Chomutov – chráněné druhy zvířat a jejich reintrodukce do volné přírody 

• Národní park České Švýcarsko, terénní praktikum (1 týden) 

2. ročník – ekologie a životní prostředí 

• Elektrárna Tušimice 

• Naučná stezka Bořeň – geologie, botanika 

• Vodní dílo Fláje, Flájský plavební kanál 

• PR Černý rybník – mokřadní ekosystém 

• Studijní cesta, Norsko – Kongsberg (1 týden) 

• Oblastní muzeum Most – přírodovědné a geologické sbírky, preparátorská dílna 

• Chempark Záluží 

• Cyklistický kurz České středohoří (1 týden) 

• Souvislá praxe - státní správa a samospráva, podniky se zaměřením na ŽP (1 týden) 

   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 

• ČOV Litvínov, Chanov 

• Severní energetická a. s. – úpravna důlních vod, ČOV, těžba a následná rekultivace  

• Revitalizace vodních toků, odpady 

• Hněvín – rekultivace a geologický vývoj regionu 

• Sběrný dvůr Litvínov 

• Kurz práce s motorovou řetězovou pilou a křovinořezem (chlapci, 1 týden) 

• CHKO Křivoklátsko (děvčata, 1 týden) 

• Spálené Poříčí – kořenová čistička, JE Temelín, Veselí nad Lužnicí (3 dny) 

• JU České Budějovice 

• Vodácký kurz Ohře (1 týden) 

4. ročník – ekologie a životní prostředí 

• kurz vysokohorské turistiky – Vysoké Tatry (1 týden) 

• dvoutýdenní souvislá praxe v zařízeních zaměřených na problematiku ŽP dle výběru žáka 

• 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) Povodí Ohře s. p. – vodní dílo Fláje 

3) Severočeské doly a.s., Bílina, Chomutov 

4) CELIO, a.s. 

5) Kompostárna PITTERLING, Bílina – Chudeřice 

6) Severní energetická a.s. 

7) Vršanská uhelná a.s. Most 

8) SVS, a.s. - Čistírna odpadních vod Litvínov, Chanov, Úpravna vody Meziboří 

9) United Energy, a.s., Most – Komořany 

10) Unipetrol RPA, s.r.o., Litvínov – Záluží, ČOV Unipetrol 

11) Česká Rafinérská a.s., Litvínov – Záluží 

12) Unipetrol – vědecké pracoviště UNI Cre 

13) PřF UK Praha 

14) JU České Budějovice 

15) ČZU Praha 

16) UJEP Ústí nad Labem 

17) NP České Švýcarsko 

18) NP Šumava 

19) CHKO České středohoří 

20) CHKO Křivoklátsko 

21) Energo Pro, a.s. - Malá vodní elektrárna Meziboří 

22) Marius Pedersen a.s. - Sběrný dvůr Litvínov, Žatec 

23) For Agria Litvínov 

24) Zoopark Chomutov 

25) Granát Turnov a.s. 

 

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 odbornou 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 20 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 třetím 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  

Ve školní roce 2016/2017 neproběhla žádná kontrola ČŠI. 

D o m o v  m l á d e ž e  

Personální obsazení: 

 Vedoucí vychovatel:  Malát David   

 Vychovatelé:              Trousilová Lenka 

                         Otrubová Radka 

  Zinková Jaroslava 

Přehled o počtu ubytovaných žáků: 

Datum Počet žáků Počet odhlášených Počet přihlášených 

k 1. 9. 78 - - 

k 1.10 83 1 dojíždění 5 

k 1.11. 84 2 dojíždění 3 

k 1.12. 82 2 dojíždění - 

k 1. 1. 83 2 dojíždění 3 

k 1. 2. 71 2 dojíždění - 

  1 ukončení studia  

  9 vyloučení  

k 1. 3. 76 2 dojíždění 8 nástup po vyloučení 

  1 ukončení studia  

k 1. 4. 73 5 dojíždění 1 nástup po vyloučení 

k 1. 5. 66 4 maturita 3 

  1 ukončení studia - 

  5 dojíždění  

k 1. 6. 58 6 maturita - 

  2 dojíždění  

Činnost ubytovaných žáků 

Pravidelná činnost: 

 odpolední služby ve vstupní hale / 14.15 hod. – 21.00 hod./ 

 generální úklidy pokojů / 1x týdně/ 

 správcovství posilovny  

 úklid okolí školy 

 návštěvy plaveckého bazénu 

 návštěva posilovny 

 pomoc při vernisážích  

 účast v projektu „Recyklohraní“ 

 zájmové kroužky: florbalový, výtvarný, keramický, práce v GLOBE, přírodovědný 

experimentální seminář                                                                                    
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Září 2016: 

 seznámení žáků 1. ročníků s okolím 

 školení bezpečnosti, seznámení s VŘ DM 

 adaptační kurz pro 1. ročníky 

 kvíz vlajek 

 bowling 

 Aquadrom Most 

 černé historky 

 Test „poznej sám sebe“ 

 vernisáž Obojživelníci 

 výlet- štola Hora Sv. Kateřiny 

 vybíjená 

 

Říjen 2016:  

 vybíjená 

 stolní tenis – kolotoč 

 laser aréna Most 

 bowling 

 divadlo- „Starci na chmelu“ 

 stavění židliček 

 vernisáž 

 vybíjená s Nory 2x 

 

Listopad 2016:          

 výroba vánoční výzdoby 

 běh do schodů 

 kvíz první pomoci 

 postřeh – „hledej svůj mozek“ 

 brigáda sčítání dopravy 

 česká přísloví 

 

Prosinec 2016:          

 zdobení vánočního stromu 

 Litvínovský Choroš- příprava stanovišť 

 Litvínovský Choroš- pomoc na stanovištích 

 HumFlor Cup- florbalový turnaj tříd 

 Aquapark Most 

 návštěva psího útulku 
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Leden 2017:               

 bowling 

 divadelní představení „Charleyova teta“ 

 soutěž v psaní na PC 

 Planetárium Most 

 batikování 2x 

 skákání přes švihadlo 

 beseda s preventistkou MP Litvínov 

Únor 2017:               

 hra „nejistá ruka“ 

 Kvíz zvířat 

 Laser Aréna Most 

Březen 2017:            

 příprava „Vlaštovkiády“ 

 piškvorky 

 stolní tenis 

 bowling 

 divadelní představení „Habaďůra“ 

 vernisáž „Kouzla vody“ 

Duben 2017:               

 malování naslepo 

 Laser Aréna Most 

 pomoc na stanovištích „Vlaštovkiády“ 

 kačenkový běh 

 turnaj v šipkách 

Květen 2017:          

 chmelová brigáda 

 vybíjená 

 tipovací soutěž MS v hokeji 

 karetní hra Bang! 

 in-line bruslení 

 bowling 

 vernisáž výstavy obrazů M. Mužíka a J. Dingy 

 turnaj v kulečníku se žáky z Veselí n. L. 

Červen 2017:         

 vybíjená 

 beseda s preventistkou MP Litvínov 

 „Mezibořské slunce“  
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Akce mimo areál školy 

Září 2016: 

 kurz vysokohorské turistiky – 3. roč. Vysoké Tatry 

 praxe 2. ročníků – NPR Bořeň, 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 

 seznámení 1. ročníků s Litvínovem 

 výlet ubytovaných do štoly- Hora Sv. Kateřiny 

 Aquapark Most- ubytovaní 

 

Říjen 2016 

 bowling Litvínov- ubytovaní 

 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 stolním tenise – Most 

 „Jablíčkový den“ - penzion pro seniory Meziboří 

 12. ročník běhu do vrchu - Meziboří 

 divadelní představení „Starci na chmelu“ – Most – ubytovaní  

 EDUCA 2016 – veletrh vzdělávání – Liberec 

 výstava středních škol „Škola 2017“- Karlovy Vary 

 ekologická olympiáda- Kadaň 

 sčítání dopravy- brigáda studentů 

 výstava středních škol - Duchcov 

 

Listopad 2016 

 výstavy středních škol – Most, Chomutov,  

Ústí nad Labem, Rakovník, Litoměřice, Louny, Žatec 

 turnaj středních škol ve florbale - Most 

 GIS Day- UJEP Ústí nad Labem 

 studijní cesta – projekt Opeduca – Holandsko 

 sčítání aut – Litvínov 

 návštěva psího útulku - Litvínov 

 jazykový kurz – projekt „Za zkušenou do Evropy“ -  Anglie                                  
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Prosinec 2016 

 výstava středních škol - Děčín 

 vánoční posezení zaměstnanců - Litvínov 

 návštěva psího útulku- Litvínov 

 vánoční turnaj ve florbale učitelé x žáci – Litvínov  

 aquapark Most- ubytovaní 

 

Leden 2017 

 

 Planetárium Most- ubytovaní 

 divadelní představení „Charleyova teta“ - Most 

 

Únor 2017 

 lyžařský výcvik 1. ročníků – Bedřichov 

 okresní kolo olympiády v Čj – Most 

 divadelní představení „ Balada pro banditu“ – Most 

 Aquadrom Most- ubytovaní 

 

Březen 2017 

 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 

 finále středoškolské volejbalové ligy – Most 

 literární exkurze 2. B – Praha 

 divadelní představení „ Habaďúra“ – Most 

 divadelní představení „ Vyhazovači“-  Praha – zaměstnanci SH 

 seminář „ Tajný život města“ - Ústí nad Labem 

 

Duben 2017 

 23. ročník soutěže pro ZŠ Vlaštovkiáda - Litvínov 

 krajské kolo SOČ - Ústí nad Labem  

 filmové představení „Masaryk“ pro žáky SH 

 turnaj středních škol ve volejbale – Koldům Litvínov 

 praxe 3. ročníků – Hněvín, Sběrný dvůr Litvínov 

 praxe 2. ročníku – UniCRE 

 praxe 1. ročníků – Úpravna vody a malá VE Meziboří 

 štafeta středních škol v plavání- Litvínov 

 Laser Aréna Most – ubytovaní 

 exkurze UniCRE – pro vybrané žáky SH 
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Květen 2017 

  chmelová brigáda – Ročov 

  praxe 1. ročníků – Selesiova výšina, Krušnohorský zlom 

  GLOBE GAMES- Moravské Budějovice 

  2. ročníky - cyklistický kurz – České středohoří 

  praxe 1. ročníků - NP České Švýcarsko 

  souvislá praxe 2. ročníků 

  praxe dívek 3. ročníků - CHKO Křivoklátsko 

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

 

Červen 2017 

 3. ročníky -vodácký kurz Ohře 

 3. ročníky- exkurze Jižní Čechy 

 předávání Dobrého listu komory – Most 

 závod dračích lodí – Matylda Most 

 celostátní kolo SOČ - Boskovice 

 návštěva sociálně vyloučené lokality Janov  

s preventistkou MP Litvínov- ubytovaní 

 zahradní slavnost „ Mezibořské slunce“ –  

Domov soc. služeb Meziboří 

 míčový sedmiboj – Koldům Litvínov 

 třídní výlety 

 

Červenec 2017  

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

Personální obsazení: 

Vedoucí stravování Kateřina Holá  

Hlavní kuchařka Ladislava Schichová 

Kuchař vyučený Radana Kamírová   

Petra Šrámková (do 30. 6. 2017) 

Pomocný personál Jana Červeňáková (dlouhodobě v prac. neschopnosti)                                       

Alena Vaculovičová  

                                       Růžena Riganová (od 16. 9. 2017 do 20. 2. 2017) 

                                       Miroslava Dlouhá (od 20. 2. 2017) 

Pracovnice v kantýně Eva Cibulková (do 30. 6. 2017)  

 

Ve školním roce 2016/2017 bylo celkem připraveno: 

 8.263 snídaní a svačin  - o 1.717 porcí více než ve školním roce 2015/2016 

 56.673 obědů    - o  6.690 porcí více než ve školním roce 2015/2016 

 7.676 večeří a svačin - o 606 porcí více než ve školním roce 2015/2016 

 512 svačin hrazených pro dojíždějící studenty – o 659 porcí méně než ve školním roce 

2015/2016 

 

Veškerá podávaná strava je ve dvou variantách: 

 tradiční – masová  

 vegetariánská 

 

Je možno dle požadavků rodičů žáků a doporučení ošetřujícího 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  13,81 

dojíždějící žáci 9,33 

cizí strávníci + prodej přes ulici 18,84 

zaměstnanci školy 9,51 

žáci Gymnázia T. G. M. Litvínov 45,52 

studenti jiných škol ubytovaní 2,99 
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Zisk ze stravování cizích strávníků je: 13.880,09 Kč           

Dále zajišťujeme dle objednávek mimořádné akce: 

 

22 x raut + malé občerstvení na jednání        za    58.890,- Kč    

21 x prodej přes ulici                                         za      8.883,- Kč 

  6 x vernisáž                                                        za      9.388 ,- Kč 

  3 x stravování skupin  - balíčky                         za   52.756,-  Kč (Norové, adaptační kurz, studenti z Veselí 

n./Luž. (ve skupinách se stravovali jak vegetariáni, tak muslimové, byla připravována diabetická a 

bezlepková dieta). 

 

Zisk z těchto akcí byl 13.327- Kč. 

 

Na tyto akce je sestavováno individuální menu včetně slavnostní tabule, kterou zajišťuje  

pí Šárka Učíková – profesionální aranžérka. Obsluhu zajišťujeme ve spolupráci s našimi ubytovanými 

studenty. 

 

Za odprodej nevyzvednutých obědů jsme vybrali 46.983,- Kč, které využíváme na zajištění 

nadstandardu ve školním stravování (ubrousky a sáčky, alobal, krabičky,…) pro strávníky odnášející 

si část pokrmu jako je: zákusek, ovoce, mléčný výrobek aj. nebo žákem pro nemoc nevyzvednutý 

oběd.   

 

P r o j e k t y  S c h o l y  H u m a n i t a s  

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

 Schola Humanitas předložila projekt na výjezd 15 žáků na měsíční stáže v Londýně a Berlíně 

v rámci projektu s názvem „Ochrana a podpora životního prostředí v aglomeracích Londýna a 

Berlína“, číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA102-023276. Projekt nebyl schválen. 

 

II. Projekty přeshraniční spolupráce  

Program Interreg V-A na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným 

státem Sasko 2014–2020 

 V roce 2017 byl definitivně neschválen dlouhodobě připravovaný projekt zahrnující realizaci 

vzdělávacích programů a modulů v oboru alternativních zdrojů, obnovitelné energie a trvale 

udržitelné budoucnosti s názvem „BilNaTech.“  

 

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/mobilita-zaku/
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III. Národní projekty 

Operační program – Výzkum, vývoj a vzdělání 2014-2020 

 V rámci Výzvy č. 35 OP VVV - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony 

pro SŠ A VOŠ I, předložila škola projekt s názvem „Osobnostní rozvoj“ (reg. číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005924), který škola bude realizovat v období od 1. 8. 2017 do 31. 7. 

2019. Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků v následujících tématech: 

personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, 

podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. V projektu bude dále realizováno 

doučování žáků a zvýší se podpora žáků formou kariérového poradenství. 

Integrovaný regionální operační program 2014-2020 

 Škola předložila v říjnu 2016 projekt ve Výzvy č. 33 IROP - Infrastruktura středních a vyšších 

odborných škol s názvem „Podpora výuky odborných předmětů, chemie a biologie v nové 

odborné učebně a laboratoří“ (reg. číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002750). 

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím realizace stavebních úprav a pořízení vybavení 

dosáhnout vytvoření 2 inovovaných učeben chemie, biologie a dalších přírodovědných předmětů 

(laboratoř chemie a přírodovědná učebna) a zkvalitnit tak výuku těchto předmětů pro žáky Scholy 

Humanitas, s očekávaným dopadem na budoucí lepší uplatnitelnost absolventů na trhu práce v 

oblasti přírodních věd.   

Státní fond životního prostředí 

 Centrum ekologické výchovy VIANA, které působí při škole, předložilo ve výzvě č. 9/2016 3 

projekty – „Ekovýlety“, „Gaudeamus in natura“ a „Pobytové akce“. Projekt „Gaudeamus in 

natura“ byl schválen na základě podpory. CEV VIANA tak bude moci díky nové pracovní posile do 

lektorského týmu realizovat výukové a vzdělávací programy ve školách a školských zařízeních, 

vytvoří programy nové a inovuje svou stávající nabídku.   
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Přehled předkládaných projektových žádostí a získané podpory ve školním roce 2016/2017 

Název projektu 
Role Scholy 

Humanitas 
Dotační titul Poskytovatel 

Žádaná výše 

podpory 
Výsledek 

Podpora výuky 

odb. předmětů, 

chemie a 

biologie v nové 

odborné učebně 

a laboratoří 

žadatel IROP 
Ministerstvo pro 

místní rozvoj 
3 998 669,00 Kč 

Schválen; reg. 
číslo projektu 

CZ.06.2.67/0.0/0.
0/16_050/00027

50 

Ekovýlety Žadatel SFŽP 
Ministerstvo 

životního prostředí 
160 000,00 Kč Nepodpořen 

Gaudeamus in 

Natura 
Žadatel SFŽP 

Ministerstvo 

životního prostředí 
190 000,00 Kč Schválen 

Pobytové akce Žadatel SFŽP 
Ministerstvo 

životního prostředí 
168 000,00 Kč Nepodpořen 

Ekovýlety Žadatel Air product 
Ústecký komunitní 

nadace 
20 000,00 Kč Nepodpořen 

Hmyzí centrum a 

bylinková spirála 
Žadatel 

Podpora 

regionů 
ČSOB 50 000,00 Kč 

Žádost 
nepostoupila do 

2. kola 
hodnocení 

EKOUK Žadatel 

EVVO 

Ústeckého 

kraje 

Ústecký kraj 48 000,00 Kč Schválen 

Osobnostní 

rozvoj 
Žadatel OP VVV Ministerstvo školství 517 319,00 Kč 

Schválen; reg. 
číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.
0/16_035/00059

24 

Ochrana a 

podpora život. 

prostředí v 

aglomeracích 

Londýna a 

Berlína 

Žadatel Erasmus KA1 
Dům zahraniční 

spolupráce 
30 200,00 EUR 

Nepodpořen; 
reg. číslo 

projektu: 2016-1-
CZ01-KA102-

023276 

Projekt EMISE Partner    partner bez 
finanční účasti 
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Tajný život 

města 
Partner    partner bez 

finanční účasti 

A k c e  š k o l y  

pořádané ve vlastních prostorách a akce organizované  

v rámci vedlejší doplňkové činnosti 2016/2017 

Pravidelné akce: 

 Zasedání zastupitelstva města Litvínova 

 Klub filatelistů 

 Sokol 

 florbal 

 

Září 2016 

 Klub filatelie Litvínov – 2x 

 Sokol Litvínov – 4x                                                         

 Zastupitelstvo – 2x                                                                                                    

 Město Litvínov – školení volebních komisí                    

 výuka ČZU – 2x 

 vernisáž – „Obojživelníci pod vodou“ 

 Křesťanská misie – bohoslužba 

 Zepter – prodejní akce 

 Josef Dřevo – výkup zlata 

 ČSSD – členská schůze 

 Adecco –  5x nábor nových pracovníků pro Amazon  

 Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

 

Říjen 2016 

 výuka ČZU – 4x 

 Burza filatelistů 

 Sokol Litvínov – 4x 

 Sokol akademie – 120. výročí                                      

 Klub filatelie Litvínov – 1x 

 Město Litvínov – volby do Senátu 

 Bittner Consulting – školení – 9x 

 Adecco 5x – nábor pracovníků pro Amazon 

 Setkání ředitelů ZŠ – městská část Praha 3 

 Město Litvínov 2x – dopravní průzkum 

 Město Litvínov – školení úředníků MěÚ 
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 Město Litvínov – školení strážníků Městské policie Litvínov 

 vernisáž – Jan Choura 

  



 

39 

 

Listopad 2016 

 Klub filatelie Litvínov 2x 

 výuka ČZU 7x 

 Sokol Litvínov 4x                                            

 Zastupitelstvo 1x 

 Josef Dřevo – výkup zlata 

 vernisáž – Daniel Havel 

 Sraz absolventů Scholy Humanitas 

 Adecco – 4 x nábor nových pracovníků  

pro Amazon 

 Město Litvínov – školení řidičů 

 Bittner Consulting – 9 x školení 

 Ústecký kraj – Kulatý stůl 

 Zepter – prodejní akce 

Prosinec 2016 

 výuka ČZU 7 x 

 Sokol Litvínov 3x 

 Porozumění - Mikulášská besídka 

 Klub filatelie 1x 

 Choroš 2x 

 Zastupitelstvo 1x 

 Autoškola Šíf – školení 2x 

 ČSSD – schůze strany 

 ČSSD – okresní konference 

 Křesťanská misie - bohoslužba 

 Město Litvínov – projednání komunikace Tylova 

 Euromont - školení 

Leden 2017 

 výuka ČZU 8x; Sokol Litvínov 3x 

 Burza filatelie 2x             

 Zepter – prodejní akce  

 Město Litvínov – školení volebních komisí 

 Město Litvínov volby  

 soukromá oslava 

 Josef Dřevo – výkup zlata 

 Magnesium Elektron – školení 

 Adecco 5x – nábor nových pracovníků  

 Autoškola Šíf 

 ANO – setkání starostky s občany 

 Plavecký klub – schůze plaveckého klubu 
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Únor 2017 

 výuka ČZU 11x 

 Sokol Litvínov 3x 

 Klub filatelie 2x 

 Klub filatelie – burza 1x 

 Město Litvínov - Zastupitelstvo 

 MŠ Parník – karneval 

 MŠ Kaštánek - karneval  

 MŠ Gorkého – karneval 

 MŠ Na Skalce - karneval 

 Porozumění – karneval  

 Město Litvínov – pěstounská péče 

 Město Litvínov – stavební úpravy Janáčkova 

 Město Litvínov – 2x školení řidičů 

 Natura Magica 

 schůze Společenství vlastníků U Zámeckého parku 

 SBD Krušnohor – schůze předsedů 

 Taneční pro dospělé – 2 x D. Knížetová 

 Přednáška GIS pro 1. ročníky 

 Adecco –  4x nábor pracovníků pro Amazon 

 

Březen 2017 

 Sokol Litvínov – 4x 

 Filatelie Litvínov – 2x 

 ČZU – 6x 

 KSČM – oslava MDŽ 

 vernisáž – Den vody 

 ČSSD – Okresní konference 

 ČSSD – schůze místní organizace 

 Josef Dřevo – výkup zlata  

 Taneční pro dospělé – 4x D. Knížetová 

 Zepter – prodejní akce 

 Přednáška ÚP – pro 4. ročníky 

 SBD Krušnohor – schůze vlastníků  

 Adecco – nábor nových pracovníků pro Amazon 10x 

 MěÚ – veřejné projednání architektonická soutěž „Smuteční síň“ 

 MěÚ – školení pěstounů – 2x 

 MěÚ – veřejné projednání v rámci projektu SUMP  

 MěÚ - Zastupitelstvo 

 Magnesium Elektron - školení 

 florbal 
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Duben 2017 

 Klub filatelie Litvínov – 2x 

 Sokol Litvínov – 2x 

 ČZU – 8x 

 MěÚ – Zastupitelstvo 

 Bihari – Křesťanská misie 

 MěÚ – stavební odbor, rekonstrukce komunikace Most - Litvínov 

 Taneční pro dospělé - D. Knížetová 2x 

 SBD Krušnohor – schůze vlastníků SVJ 289 

 SBD Krušnohor – schůze garáže Pavel II. Litvínov 

 MěÚ – školení pěstounů 

 Den Země - Vlaštovkiáda 

 florbal 

 

Květen 2017 

 výuka ČZU –  5x 

 Sokol – 3x 

 Klub filatelie Litvínov – 4x 

 Taneční pro dospělé – 5x D. Knížetová 

 Ples plaveckého klubu 

 Josef Dřevo – výkup zlata 

 vernisáž – J. Dinga a M. Mužík 

 Zahrádkářský svaz – schůze 

 Městský úřad – Zastupitelstvo 

 Volansky Fashion – prodej oděvů 

 MěÚ – seminář „Zelená dotacím“ 

 MěÚ – odbor investic, veřejné projednání 

 MěÚ – školení pěstounů 

 For Agria – 3x 

 Školení Excel – M. Vostárek 

 florbal 

Červen 2017 

 Sokol Litvínov – 4x 

 Klub filatelie Litvínov – 2x 

 Zepter - prodejní akce  

 MěÚ - Zastupitelstvo 

 ZŠ Hamr – konec školního roku 

 Porozumění – Den dětí 

 Josef Dřevo – výkup zlata 

 „Chraň a zachraň“ – akce školy 
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 Třídní sraz absolventů 

 výuka ČZÚ – 1x 

 MěÚ – školení pěstounů 

 Den životního prostředí 

 Magnesium Elektron – školení 

 Městský úřad – odbor investic, veřejné projednání 

 ČSSD – členská schůze 

 florbal 

Červenec 2016 

 Příměstský tábor 

 florbal 
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M a t u r i t n í  p r á c e  2 0 1 6  -  2 0 1 7  ( 3 . A  -  4 . A )  

 

 

 

  

P.č. Jméno Téma práce SOČ Konzultant Znám. Oponent

1. Bajerová Nikola
Vyhodnocení využívání a stavu systému separace 

odpadů ve Schole Humanitas

Mgr. Petr 

Adamec

2. Bajuševová Nela
Zmapování stavu černých skládek a jejich vlivu na 

životní prostředí na Žatecku

Mgr. Petr 

Adamec

3. Bárdoš Jan Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

4. Bílová Nikol Stanovení bakterií v mléčných výrobcích ano
RNDr. Milan 

Šmídl, PhD

5. Brnová Radka Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

6. Dunková Adéla Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

7. Filip Lukáš Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

8. Formanová Marie
UV - VIS spektrofotometrické stanovení léčiva 

diklofenaku
ano

RNDr. Milan 

Šmídl, PhD

9. Hanzlová Barbora Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

10. Chromá Kristýna
Fenologická pozorování dřevin v Krušných horách 

na Telicku

Ing. Michal 

Tarant

11. Jeníkovská Veronika Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

12. Krpešová Martina Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

13. Masojídek Vojtěch Stanovení vybraných parametrů u balených vod ano
RNDr. Milan 

Šmídl, PhD

14. Městecká Kateřina Botanický průzkum vybrané lokality
Mgr. Eva 

Adamcová

15. Skrčená Nikola Meteorologické měření a pozorování
Ing. Michal 

Tarant

16. Šejbl Miroslav
Ovlivnění kvality povrchové tekoucí vody čistírnou 

odpadních vod
Mgr. Iva Vítová

17. Týřová Michaela Ukončila studium xxxxxxxxxxxxx

18. Zikmundová Lucie
Izolace rostlinných pigmentů metodou TLC a jejich 

spektrální charakteristika
ano

RNDr. Milan 

Šmídl, PhD

19. Žák Dominik
Organická syntéza dusíkatých derivátů a jejich 

spektrální charakteristika
ano

RNDr. Milan 

Šmídl, PhD

20. Neumannová Hana Měření obsahu aerosolů v atmosféře
Ing. Michal 

Tarant

21. Ošťádalová Barbora Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

22. Puschnerová Andrea
Pozorování kvality lesního prostu v Krušných 

horách

Ing. Michal 

Tarant

23. Münzbergerová Petra Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

24. Svobodová Alena Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx
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M a t u r i t n í  p r á c e  2 0 1 6  -  2 0 1 7  ( 3 . B  -  4 . B )  

 

  

P.č. Jméno Téma práce SOČ Konzultant Znám. Oponent Znám. Stanoviště Výs. zn.

1. Březina Vojtěch Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

2. Císařovský Jaroslav
Vyhodnocení druhového složení horských luk v 

závislosti na pastvě
ano

Mgr. Petr 

Adamec

3. Drtíková Karolína
Ovlivnění produkce kyslíku během fotosyntézy 

změnou vnějších podmínek

Bc. Eva 

Hanušová

4. Fučík Filip Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

5. Gründlingová Nella Antropometrické měření žáků Scholy Humanitas
Mgr. Eva 

Adamcová

6. Huml Pavel Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

7. Chrvalová Tereza Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

8. Kopecká Tereza Význam a využití rostlinných silic Mgr. Iva Vítová

9. Kučera Petr Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

10. Lancová Barbora
Testování žáků Scholy Humanitas z fyziologie 

tělesné zátěže

Mgr. Eva 

Adamcová

11. Malá Kateřina
Ovlivnění kvality vody v Radčickém potoce Loukou u 

Litvínova
Mgr. Iva Vítová

12. Mojská Barbora Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

13. Novák Lukáš Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

14. Papoušková Barbora Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

15. Pekařová Lucie Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

16. Ramešová Eva
Inventarizace avifauny v zahrádkářské kolonii 

Loučná

Mgr. Petr 

Adamec

17. Sádecká Tereza Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

18. Schmieder Nikolas Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

19. Slabý David Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

20. Sýkora Jan Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

21. Štípková Hana Praktická zkouška z odborných předmětů xxxxxxxxxxxxx

22. Krejčí Petr
Vliv chemického složení povrchové vody na 

přilehlou vegetaci

Bc. Eva 

Hanušová
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H o s p o d a ř e n í  š k o l y  

 

Popis položky 
Výnosy                              

čerpání k 31.12.16 

    

Rozpočet MěÚ 

                         2 899 107,48 

Kč  

Rozpočet KÚ 

                       12 647 848,00 

Kč  

Rozpočet školy - RP, DM 

                         4 485 966,44 

Kč  

Rozpočet - samofinancované akce školy, projekty 

                             992 728,00 

Kč  

    

CELKEM VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST 

                       21 025 649,92 

Kč  

  

  

Popis položky 
Náklady                              

čerpání k 31.12.16 

    

Rozpočet MěÚ 

                         3 058 017,12 

Kč  

Rozpočet KÚ 

                       12 647 848,00 

Kč  

Rozpočet školy - RP, DM 

                         4 392 831,46 

Kč  

Rozpočet - samofinancované akce školy, projekty 

                             992 728,00 

Kč  

    

CELKEM VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST 

                       21 091 424,58 

Kč  

  

  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HL.ČINNOST 

-                             65 774,66 

Kč  

  

  

  
Zpracovala: Ing. Lucie Pazourková  
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Podrobné informace k hospodaření viz výroční zpráva část II. hospodaření školy.  
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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 
Obsah 

vzdělávání 
Osvědčení 

Hendrychová 

Markéta 
11. 11. 2016 Litoměřice 

Osvědčení - konzultace a praktické Dílny k ekologické 

výchově 

Horký Pavel 7/8/2017 Sobotka 
tvůrčí dílna na festivalu Šrámkova Sobotka - není 

osvědčení 

Chrenka Pavel 8. 11. 2016 
Ústí nad 

Labem 
konzultační seminář pro management škol 

Chrenka Pavel 22. 09. 16 webinář Školní matrika a vyhláška 27 

Pavel Janíček 19. 8. 2017 Žitková Moderní učitel v praxi osvědčení č. SPS_010_2017 

Pavel Janíček 19. 8. 2017 Žitková 
Absolvent Letní školy moderních učitelů 2017 - 

Certifikát 

Krůtová Lenka 05. 02. 17 Praha 
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP - Doplněk k 

osvědčení č. DH019089 

Krůtová Lenka 11. 02. 17 Praha 
Hodnotitel ústní zkoušky - ČJ a literatura, osvědčení č. 

ZHA023016 

Krůtová Lenka 23. 03. 17 Teplice osvědčení č. 6159/899 

Krůtová Lenka 23. 03. 17  Fonetika kontrastivně a kreativně, metodický seminář 

NJ 

Mužíková Helena 24. 02. 17 Praha Osvědčení č. ZH035886 - Hodnotitel ústní zkoušky - AJ 

Pacina Vladimír 30. 09. 16 Praha Aktuální trendy ve výuce zeměpisu 

Plotnárek Lukáš 11. 11. 2016 Litoměřice 
Osvědčení - konzultace a praktické Dílny k ekologické 

výchově 
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Šmídl Milan  19. 8. 2017 Žítková Moderní učitel v praxi osvědčení č. SPS_027_2017 

Šmídl Milan  19. 8. 2017 Žítková Letní školy moderních učitelů 2017 - certifikát  

Tarant Michal 2. 12. 2016 
Ústí nad 

Labem 

Osvědčení reg.č. 24/2016-12-02 Biotechnologie v 

lesnictví 

Tarant Michal 27. 01. 17 
Ústí nad 

Labem 

Osvědčení reg.č.17/2017-01-27-Specializační studium 

pro školní koordinároty EVVO 

Turbák Ladislav 09. 05. 17 e-learning 
Osvědčení č. 5315/CZ.1.07/1.3.00/14.0091/2017 

Vodní turistika 

Turbák Ladislav 09. 05. 17 e-learning 

Osvědčení č. 5316/CZ.1.07/1.3.00/14.0091/2017- 

Zdravotní aspekt plavání. Bezpečnost. Záchrana 

tonoucího 

Vítová Iva 24. 04. 17  Unipetrol, principy technologií 

Wiedermannová 

Linda 
25. 09. 16 Praha kurz Montessori pedagogiky 

Wiedermannová 

Linda 
  Hodnotitel ústní zkoušky - ČJ a literatura, osvědčení 

 

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  

Císařovský Jaroslav 17.03.2017 Praha  školení protipožárních systémů - Standard 
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V ý r o č n í  z p r á v a  C e n t r a  e k o l o g i c k é  v ý c h o v y  V I A N A  2 0 1 6 / 2 0 1 7  

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 Městským úřadem v Litvínově. V roce 2017 si ekologické centrum připomíná 20 let 

své existence. 

Ve školním roce 2016/2017 byla činnost ekologického centra zajišťována celkem čtyřmi zaměstnanci. Hlavní náplní 

činnosti byla realizace programové nabídky ekologického centra pro školní rok 2016/17 a řešení i spolupráce v 

rámci projektů realizovaných Scholou Humanitas.  

 

Personální obsazení Centra ekologické výchovy VIANA ve školním roce 2016/2017 

 Ing. Michal Tarant – vedoucí CEV VIANA 

 Ing. Markéta Hendrychová, Ph. D. – lektorka (do prosince 2016) 

 Ing. Lukáš Plotnárek (od ledna 2017) 

 Bc. Tereza Hotová Kraitlová (od ledna do července 2017) 

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 dospělou 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. 
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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. 

V závěru roku 2016 se ekologickému centru VIANA podařilo projít auditem a získat certifikát 

poskytovatele environmentálního vzdělávání. Cílem certifikace je podpořit organizace působící v oblasti 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice v růstu kvality jejich nabídky a služeb. 

Kritéria certifikace, která bylo potřeba splnit a prokázat, pojmenovávají principy a předpoklady pro realizaci vysoce 

kvalitního EVVO a fungují jako vodítko pro rozvoj organizací a jejich činnosti. Organizací, které splňují stanovená 

kritéria a získaly certifikát svědčící o vysoké úrovni kvality jejich činnosti, je v ČR celkem třináct. CEV VIANA je 

druhým ekologickým centrem v Ústeckém kraji, které je držitelem certifikátu. Certifikát je udělován certifikační 

radou na základě posouzení dokumentů a celodenní návštěvy organizace dvojicí auditorů. 

Rámcová nabídka realizované činnosti CEV VIANA ve školním roce 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěže a soutěžní projekty CEV Viana ve školním roce 2016/2017 

ŽÁKOVSKÁ KORESPONDENČNÍ SOUTĚŽ „ŽIVOT KOLEM NÁS 2017“ 

leden 2017 – květen 2017 

V lednu odstartoval 11. 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 895 dětí ze 40 tříd z devíti měst regionu Ústeckého kraje. Žáci prvního stupně z 

Krupky, Loun, Oseka, Braňan, Strupčic, z Meziboří, Mostu, Teplic a Ústí nad Labem tak prostřednictvím 

zajímavých úkolů, křížovek nebo doplňovaček, skrytých hádanek, spojovaček a vědomostních úkolů nebo testů 

Výukové a 
vzdělávací 

PROGRAMY

Regionální 
EXKURZE

Zážitkové POBYTY
Realizace programu 

GLOBE
Realizace projektu 

EMISE

Účast školy v 
projekt TAJNÝ 
ŽIVOT MĚSTA

Přeshraniční 
spolupráce s 

partnery ze Saska

Žákovská 
korespondenční 

soutěž ŽIVOT 
KOLEM NÁS 2017

Výtvarná soutěž 
ČTVERO ROČNÍCH 

OBDOBÍ  2017

Zapojení do 
environmentálních 

PROJEKTŮ

FOTOGRAFICKÁ 
soutěž KOUZLA 

VODY 2017

Rukodělný projekt 
NA KRMÍTKU 2017

Soutěžní projekt 
4ŽIVLY U NÁS 
DOMA 2017

Environemntální a 
PROJEKTOVÉ DNY
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spojených s vyhledáváním informací a spolupráce v malých týmech měli možnost vyhrát některou z atraktivních 

cen.  

Výsledky soutěže „Život kolem nás 2017“: 

Kategorie 2. - 3. tříd   

 1. místo – třída 3.A – Masarykova ZŠ a MŠ Krupka 

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

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

Kategorie 4. – 5. tříd   

 1. místo – třída 5.C – ZŠ Osek, Hrdlovská 662 

 2. místo – třída 4.B – ZŠ Obránců míru 2944, Most 

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

SOUTĚŽ „NA KRMÍTKU 2017“ 

listopad 2016 – březen 2017 

Na podzim začal první ročník rukodělného projektu zaměřeného na pozorování života okolo ptačích krmítek. 

Projekt byl určen mateřským školám. Skupiny dětí dostaly za úkol navrhnout, vytvořit a vyvěsit ptačí krmítka a tyto 

své výtvory nafotit, ať už nanečisto či v „akci“. Dalším z úkolů bylo vytvoření zajímavých naučných, výtvarných či 

pohybových aktivit pro děti s tématem života na krmítku. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 MŠ a ZŠ, kupříkladu 

z Litvínova, Loun, Jablonce nad Nisou, Velkého Přítočna, Mostu, Liberce či z Prackovic nad Labem. Některé 

výtvory sloužily pouze dekorativnímu účelu a jejich smyslem bylo děti procvičit v jemné motorice a práci 

s kancelářskými pomůckami, většina krmítek však měla i praktický účel a děti tak mohly z oken třídy sledovat a 

určovat jednotlivé druhy přilétnuvších ptáků. 

Výsledky soutěže „Na Krmítku 2017“: 

 1. místo: ZŠ a MŠ Domoušice 

 2. místo: MŠ Delfínek, Liberec 

 3. místo: ZŠ Školní, Louny 

 Čestné uznání za kvalitu zpracovaných doplňkových činností a her patří MŠ Gorkého Litvínov a MŠ 

Brouček v Prackovicích n. L. 
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SOUTĚŽ „4 ŽIVLY U NÁS DOMA 2017“ 

leden 2017 – červen 2017 

Tento rok VIANA odstartovala nový soutěžní projekt, tentokráte zaměřený na žáky 2. stupně ZŠ. V této čtyřkolové 

soutěži se žákovské týmy skrze soutěžní úkoly zaměřily vždy na jeden z živlů, se kterými se setkáváme v různých 

jejich podobách a projevech v domácnostech, na vesnicích či ve městech. Vyvrcholením soutěže byl workshop a 

žákovská konference, kde byly představeny nejúspěšnější projekty. Projektu se zúčastnilo 271 dětí, rozdělených 

do celkem 75 pracovních týmů z 24 škol z celé republiky, například z Mostu, Litvínova, Braňan, ale i 

z Kladna, Mělníka, Přerova či Stráže pod Ralskem. 

Výsledky soutěže „4Živly u nás doma 2017“: 

 1. místo: žáci 7. třídy ZŠ a MŠ Braňany 

 2. místo: žáci 7. třídy ZŠ Buzulucká Teplice 

 3. místo: žáci 8. třídy ZŠ a MŠ Braňany 

SOUTĚŽ „ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ“ 

prosinec 2016 – březen 2017 

Soutěž byla zaměřena na mateřské školy a první ročníky škol základních. Tématem a motivem soutěže byla roční 

období. Fantazie a tvořivost dětí nebyla omezena. V soutěži byly vyhlášeny 2 kategorie a účastníci si tak mohli 

vybrat, zda zašlou práce tzv. „dvourozměrné“ – např. kresba, malba, grafika nebo různé kombinované techniky, či 

práce tzv. „trojrozměrné“ – např. práce a výtvory z moduritu, sádry, dřeva či kůže nebo větší rozměrnější díla. 

Výsledky soutěže ve 2D kategorii: 

 1. místo: Kateřina Jelínková, Viktoria Olta, Jonáš Vojtěch, Eliška Lenková – MŠ A. Dvořáka, Most – „Čtyři 

roční období“ 

 2. místo: Dominik Kusín, Marie Šindelářová, Nikola Uhlířová, Michal Hovorka – MŠ Čtyřlístek, Varnsdorf – 

„Deštník“ 

 3. místo: MŠ Divadelní, Kladno – „Okno“ 

Výsledky soutěže ve 3D kategorii: 

 1. místo: ZŠ a MŠ Janov, Litvínov – „Sklenice“ 

 2. místo: MŠ Alergo, Žatec – „Čtvero ročních období“ (keramika) 

 3. místo: předškolní centrum Trmice 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ „KOUZLA VODY 2017“ 

říjen 2016 – březen 2017 

Tento školní rok proběhla v litvínovské Schole Humanitas vernisáž výstavy fotografií a slavnostní vyhlášení vítězů 

již 18. ročníku fotografické soutěže, v tomto roce s podtitulem: „Kouzla vody“. Fotografická soutěž je pořádána 
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každoročně k 22. březnu. Tento den –  Světový den vody –  byl vyhlášen před 25 lety (1992) jako jeden ze závěrů 

Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro. 

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. 

 Povodí Labe, státní podnik, Závod Dolní Labe 

 FotoVideo jako mediální partner 

Jmenované vodárenské společnosti a firmy byly 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 ze 142 fotografií od 71 autorů z celé 

republiky, ale i ze Slovenska. Soutěž je tak již devátým rokem obsazena také zahraničními účastníky. Zastoupeny 

byly všechny tři vyhlášené kategorie – kategorie „Žáci 1. stupně ZŠ“ (35 fotografií od 19 autorů), „Žáci 2. 

stupně ZŠ a studenti SŠ“ (42 fotografií od 23 autorů) a „Veřejnost“ (65 fotografií od 29 autorů). 

Výsledky 18. ročníku soutěže „Kouzla vody 2017“: 

Kategorie „Žáci 1. stupně ZŠ“: 

 1. místo – Nikol Plecháčová – Nové Město n/Metují (foto: „Zamrzlý sad“) 

 2. místo – Petr Tomáš – Nové Město n/Metují (foto: „Po dešti“) 

 3. místo – Daniela Sihlovcová – Dobroměřice (foto: „Ledová krajka“) 

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

 1. místo – Agáta Čurná – Prievidza (foto: „Stopped in the ring moment) 

 2. místo – Daniel Schnieder – Prosiměřice u Znojma (foto: „Fontána“) 

 3. místo – Lucie Schnipsová – Nové Město n/Metují (foto: „Ledové sklíčko“) 

Kategorie „Ostatní veřejnost“: 

 1. místo – Alena Makovcová – Most (foto: „Když voda kouzlí“) 

 2. místo – Blanka Jedličková – Litvínov (foto: „Miniatury“) 

 3. místo – Ing. Jan Watzek – Krupka (foto: „Maják“)  

Zvláštní uznání poroty:  

 Blanka Jedličková – Litvínov (foto: „Kouzelná PET“) 

 Soňa Časarová – Litvínov (foto: „Krásy Šumavy“) 
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Témata jednotlivých ročníků soutěže:

 

Další aktivity ekologického centra 

KONFERENCE EVVO V ÚSTÍ NAD LABEM 

září 2016 

Ve středu 13. 9. 2016 jsme se zúčastnili Konference EVVO a udržitelného rozvoje v Ústí nad Labem. Prezentovali 

jsme naši činnost a programovou nabídku pro školní rok 2016/2017. 

VIANA BYLA NA MOSTECKÉ SLAVNOSTI 

září 2016 

Také v tomto roce se na tradiční velké Mostecké slavnosti objevil stánek s herními prvky a vzdělávacími aktivitami 

CEV VIANA. Na malé i velké návštěvníky čekala řada úkolů – hledání dvojic zvířátek, bádání v mikroskopu či 

určování trusu divoké nebo domácí zvěře. Připraveno bylo také několik samoobslužných stanovišť.  

ŘEDITELÉ MŠ A ZŠ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 V LITVÍNOVĚ 

říjen 2016 

Ve středu 12. 10. 2016 prezentovalo svou nabídku CEV VIANA ředitelům mateřských a základních škol městské 

části Praha 3 na jejich výjezdním pracovním setkání v SZ Čechách. 

JELENÍ STEZKA 

říjen 2016 

10. října se zúčastnilo 112 dětí soutěže s lesní tematikou Jelení stezka. Celkem se deseti stanovišti probojovalo 5 

třídních kolektivů ze základních škol z Litvínova a Janova a 4 týmy školkové z místních mateřských škol. 

V plnění úkolů si nejlépe z týmů školek vedli „Veverčáci“ z MŠ Bezručova, z týmů základních škol pak třída 5. C z 

praktické školy v Janově. Šikovné byly ale všechny děti a 1,5 hodinovou trasu v podzimním lese si dle reakcí užily. 

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)
Kouzla vody 

(2017)

http://www.cev-viana.cz/2016/09/spousta-navstevniky-navstivilo-stanek-viany-na-mostecke-podkrusnohorske-slavnosti/
http://www.cev-viana.cz/2016/09/spousta-navstevniky-navstivilo-stanek-viany-na-mostecke-podkrusnohorske-slavnosti/


 

55 

 

PROJEKT „EMISE“ 

září 2016 – srpen 2019 

Od září 2016 je Schola Humanitas a CEV Viana zapojena do projektu 

Emise, který zaštiťuje Slezské Gymnázium v Opavě. Smyslem tohoto 

projektu je naučit studenty rozeznávat nejdůležitější vzdušné 

polutanty, stanovovat míru znečištění a informovat veřejnost o 

možnostech předcházení a řešení smogových situací. Schola 

Humanitas bude dále koordinovat zapojení žáků z blízkých základních 

škol za účelem vytvoření fungující monitorovací sítě v regionu. 

ÚČAST V PROGRAMU „TAJNÝ ŽIVOT MĚSTA“ 

březen 2017 – červen 2018 

Ve Schole Humanitas začal tento rok 

program „Tajný život města“, 

koordinovaný a celkově zajištěný 

sdružením Tereza. Program si klade za cíl přivést žáky základních a středních škol z lavic ven do přírody. Pomocí 

mobilní aplikace PlantNet, vyvíjené ve spolupráci s francouzskými výzkumnými organizacemi CIRAD, INRA, INRI a 

IRD, mohou žáci se svými dotykovými telefony (či tablety) pořizovat fotografie volně rostoucích domácích bylin a 

dřevin. Smyslem této práce je naučit se poznávat základní rostliny, jež rostou především v našich městech a získat 

tak povědomí o druhovém složení a míře zastoupení přirozeně se vyskytujících rostlinných druhů. Druhým 

aspektem této práce je plnění databáze vlastními pozorováními, což je přínosem zejména pro koncové uživatele 

aplikace, kterým PlantNet snadno a rychle pomůže zjistit název rostliny, o kterou se případně zajímá. 

Studenti mohou pracovat samostatně se zapůjčenými tablety, nebo s vlastními fotoaparáty či telefony. V současné 

době je nafoceno a určeno 169 snímků, které schválili odborníci spravující databázi rostlin. 

DEN ZEMĚ V ZOOPARKU CHOMUTOV 

duben 2017 

V sobotu 22. dubna jsme v mrazivém počasí oslavili, spolu s desítkami dětí a jejich rodičů, Den Země v Zooparku 

Chomutov. Pro návštěvníky jsme si připravili několik hravých poznávaček a úkolů. Každý si na našem stanovišti 

mohl také otisknout stopy zvířátek a odnést si je domů. 

KOSTEL NA KOLEČKÁCH 

červen 2017 

VIANA opět připravila aktivity v rámci tzv. Fler jarmarku „Most na kolečkách“, který se již počtvrté uskutečnil u 

mosteckého Muzea. Zjistit co děláme, podívat se do mikroskopů, sestavit zajímavé skládačky lesních zvířat a trusu 

zvěře, natisknout si stopy aj. dorazilo několik desítek dětí i rodičů. 
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Výukové programy CEV VIANA, školní rok 2016/2017 

 

Ve školním roce 2016/17 jsme připravili nabídku více jak čtyřicítky vzdělávacích programů, soutěžních projektů, 

exkurzí nebo aktivit spojených s environmentálními dny a oslavami. Našich akcí se v letošním školním roce 

zúčastnilo více jak 3500 účastníků. Vzdělávací programy jsme realizovali na desítkách škol v celém kraji i mimo 

něj v souhrnné délce 8000 lektorských hodin. 

Statistika realizované vzdělávací nabídky ve školním roce 2016/2017 

 

 

 

Realizaci výukových a vzdělávacích programů ve školním roce 2016/2017 a v následujícím školním roce 2017/2018 

podpořil také Ústecký kraj a Státní fond životního prostředí. Díky podpoře bylo možné získat prostředky na 

dovybavení ekologického centra pomůckami, zajistit lektory pro realizaci vlastních vzdělávacích programů a 

inovovat nebo připravit nově celkem 12 programů, které rozšíří nebo obohatí stávající nabídku.  

ENVIRONMENTÁLNÍ A PROJEKTOVÉ DNY 

září 2016 – červen 2017 

Environmentální dny jsou určeny především 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 11 zajímavých témat. 

Projektové dny jsou pak určeny všem školám nebo školským zařízením a jejich průběh, zaměření a celková 

realizace může být individuálně domluvena. 

Počet realizovaných EVVO dnů    Tematická nabídka EVVO dnů 

Školní rok Počet EVVO dnů Počet žáků 

2013/2014 7 268 

2014/2015 4 128 

2015/2016 6 139 

2016/2017 9 336 

 

Těžba v 
Krušných horách

Proměny 
Mostecka

Tajemství 
Českého 

Středohoří

Krásy Krušných 
hor

Mikroskopování Nej, Nej, Nej

Toulky s GPS
Arboretum u 

Scholy 
Humanitas

Monitoring vody

Pedologie Obnova krajiny

163
realizovaných 

vzdělávacích programů

8675 minut
je celková doba trvání  

vzdělávacích programů

2796 žáků
se zúčastnilo některého 

z realizovaných 
programů
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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. 

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. 

Na Schole Humanitas se provádí tato denní měření a pozorování: 

 Každodenní meteorologická měření okamžité, maximální a minimální teploty, vlhkosti vzduchu, 

množství dešťových i sněhových srážek, pH srážek, pozorování oblačnosti a kondenzačních čar, určování 

typů mraků. 

 Hydrologická měření prováděná jednou týdně. Jedná se o odběr vzorku vody, měření pH vody, teploty, 

průhlednosti, konduktivity, rozpuštěného kyslíku ve vodě, dusičnanů a dusitanů, alkalinity.  

 Každodenní fenologická měření. U sledovaných jedinců šeříku je pořizována denní fotodokumentace 

jejich vývoje a do protokolu zaznamenáván nástup jednotlivých fenofází (vývojových stupňů).  

 Pedologická měření prováděná jednorázově na zvoleném stanovišti. Z odkopané půdní sondy se 

odebírají vzorky a na nich se dále provádí fyzikální a chemické pokusy, jež stanoví např. zrnitost, 

skeletovitost, vlhkost, složení, barvu, prostupnost pro vodu či zhutnění půdy. 

Vyvrcholením celoroční studentské přírodovědné činnosti byla účast a prezentace vlastního badatelského 

projektu na GLOBE Games 2017 v Moravských Budějovicích (11. až 14. 5. 2017), kterých se za Scholu 

Humanitas letos účastnili žáci prvního a druhého ročníku - Adéla Juříková, Šimon Suchopárek a Michaela 

Hájková. 

Ing. Michal Tarant, vedoucí CEV VIANA 


