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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název:

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu
životního prostředí v Litvínově – Schola Humanitas

Zřizovatel:

Město Litvínov

Datum zaloţení:

1. 9. 1992

Zařazení do sítě škol:

dle rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 15 537/2001-21

IZO:

110 018 061

Typ:

Příspěvková organizace

IČ: / DIČ:

00832375 / CZ 00832375

Bankovní spojení:

ČSOB Most, Moskevská 1999
číslo účtu 615209273/0300

Telefon:

476 111 226, 476 752 753
ředitel 476 765 132

Fax:

476 765 130

Adresa:

Ukrajinská 379, 436 01 LITVÍNOV

E-mail:

schola@humanitas.cz

Internet:

www.humanitas.cz

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 80 strávníků
internát s kapacitou 88 lůžek a studentským klubem
odborná knihovna
informační centrum
centrum ekologické výchovy
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CHARAKTERISTIKA
Délka studia
4 roky, zakončení maturitní zkouškou
Zaměření
Všeobecně vzdělávací předměty, odborné předměty, ekologie, biologie
Cíl
Vychovat pracovníky oboru ochrana životního 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 ekologického
odborníka.
Uplatnění
Na odděleních životního prostředí ve státní správě a samosprávě, hygienické a státní dohlížecí službě,
ekologii výrobní sféry, státní ochraně přírody, rekultivaci, tvorbě a ochraně krajiny a informační
osvětové činnosti.
Prevence sociálně patologických jevů na škole
Na škole pracují dva metodici prevence. V rámci výuky je to Mgr. Hana Gabrielová, která zároveň
pracuje jako výchovný poradce. Druhým metodikem pro výchovu mimo vyučování je Jaroslava
Zinková, vedoucí vychovatelka. Obě se zúčastňují během roku seminářů, přednášek a kurzů a své
poznatky předávají ostatním pedagogickým pracovníkům.
Preventisté spolupracují s pedagogicko – psychologickou poradnou v Mostě, s dorostovou lékařkou,
se sociálním odborem, s Policií ČR a s Městskou policií. Z neziskových organizací s K-centrem a
s organizací ACET (mezinárodní organizace, která poskytuje praktické vzdělávání a vyučování v oblasti
HIV/AIDS). Posledně jmenovaná organizace pořádá na naší škole každoročně besedy pro 1. ročníky
„Sex, AIDS a drogy“. Dále jsou využívány besedy známých osobností, které pořádá Citadela. Kromě
toho je žákům nabídnuta široká škála školních i mimoškolních aktivit, které pomáhají smysluplně
naplňovat jejich volný čas. Všechny důležité informace (adresy a tel. čísla institucí a odborníků
z oblasti prevence, základní informace o škodlivosti drog apod.) jsou žákům zpřístupněny na nástěnce
ve škole i na domově mládeže.
Pro školní rok 2008/2009 byl vypracován 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. Součástí preventivního programu je i Program proti šikanování ve
škole.
Za nejefektivnější prevenci byla shledána dlouhodobá a systematická práce s třídním kolektivem.
Spolupráce výchovného poradce, metodika prevence, třídních učitelů a vedení školy je velice dobrá,
takže jakékoliv náznaky problémů jsou okamžitě a ještě v zárodcích podchyceny a rychle řešeny. Na
začátku každého školního roku jsou pro žáky 1. ročníků připraveny seznamovací hry. Na konci roku je
pomocí her a dotazníků prověřováno, jak se podařilo třídní kolektivy stmelit. Myslíme si, že právě
nespecifická primární prevence přispívá velkou měrou k tomu, že se na naší škole nevyskytují vážné
patologické jevy.
V rámci drogové prevence se naše škola
zapojila do projektu „ Škola – zóna bez drog“.
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Úkolem projektu je monitorovat pomocí detekčních sprejů výskyt drog v prostorách školy.
Péče o ţáky se zvláštními potřebami
Žákům ze sociálně slabších rodin je umožněno hradit rodičovský příspěvek v měsíčních splátkách.
Rodiče se finančně podílejí
Rodičovský příspěvek, ubytování, stravné, kurzy, částečně odborná praxe a zahraniční stáže.
Školní úrazy
Ve školním roce 2008/2009 bylo evidováno celkem 11 úrazů, z toho 2 registrovány.
Sloţení Školské rady k 1. 1. 2009

Zástupce zřizovatele: (od 1. 1. 2009)
PhDr. Libuše Pokorná - ředitelka Oblastního muzea
Ing. Dagmar Mandíková - jednatelka společnosti DHV Trading
Zástupce školy: (volba provedena 8. 10. 2008)
Mgr. Jaromír Brožík - učitel odborných předmětů
Mgr. Vladimír Pacina - zástupce ředitele pro praktické vyučování (předseda ŠR)
Zástupce rodičů: (volba provedena 19. 11. 2006)
Mgr. Luboš Motl - jednatel firmy Environmentální a ekologické služby, s.r.o.
Zástupce žáků: (volba provedena 10. 10. 2008)
Anna Pacltová - žákyně 3. ročníku Scholy Humanitas
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY
Školní rok 2008/2009 byl stejně jako roky předešlé velmi bohatý na celou řadu událostí. Škola má
zájem být stále lepší a lepší a snaží se nezaspat v žádné z oblastí, které k fungování školy patří.
Prioritou zůstává vysoká kvalita přípravy žáků na vysokoškolská studia. Za důležitou považuji také
spolupráci se školami (od mateřských po vysoké), s podniky a firmami (od zabezpečení odborných
praxí až po finanční podporu školy), s rodiči žáků (dostatečná komunikace), se zřizovatelem,
s Ústeckým krajem.
Práce pro vylepšení studijních podmínek žáků a efektivnější organizaci chodu školy se promítla
v plánovaných a realizovaných změnách. Velmi nám pomohlo zbudování šaten pro uklizečky a
skladu ložního prádla. Práci profesionálně odvedli správce školy p. Císařovský a údržbář školy p.
Soudek. Rok změn to byl hlavně pro ubytované žáky. Ještě o prázdninách se dokončila
rekonstrukce koupelny pro chlapce ve čtvrtém podlaží. O jarních prázdninách se dokončily
výměny nových podlah, takže všechny pokoje ve čtvrtém podlaží mají kvalitní a nové podlahy. Po
patnácti letech byly také vyměněny všechny matrace a koupily se nové deky a polštáře.
V jazykových třídách byl na základě požadavků učitelů vyměněn nábytek z roku 1994. Do tříd byly
zakoupeny židle se sklopnými stolky. Ani učitelé nezůstali opomenuti. Ve všech učebnách byly
vyměněny židle u kateder. Poslední dvě učebny ve škole byly vybaveny dataprojektory a
zasíťovány internetem. Také učebny sloužící vysokoškolákům v Centru bakalářských studií byly
vybaveny dataprojektory. Díky dlouhodobé a dobré spolupráci se SČVK, a.s. vybudovala tato
firma před školou hřiště na pétanque.
Nezapomenutelnou událostí roku se stala prosincová víkendová havárie. Zřejmě v noci z pátku na
sobotu praskla plastová hadička, která přivádí vodu do nádržky WC. Vzhledem k tomu, že toto
WC se nachází ve čtvrtém podlaží budovy na domově mládeže, prosákla voda, která tekla
v malém množství, ale neustále, až do přízemí - do dvorany školy. Cestou tato voda zničila malbu
ve všech podlažích, podlahu v laboratoři biologie, podhledy, podlahu a kuchyňskou linku ve
sborovně školy a doslova zdevastovala vstupní dvoranu školy. Zničila podhledy včetně
elektrických rozvodů osvětlení a nástěnky. Naštěstí byla událost zaznamenána správcem budovy
a na zavolání se okamžitě dostavilo 11 zaměstnanců školy, kteří strávili sobotní dopoledne
úklidem a odstraňováním škod. Velice mě v tento okamžik potěšila soudržnost a ochota
zaměstnanců okamžitě pomoci. I proto tuto událost popisuji a všem ještě jednou děkuji.
Následně jsme ve škole vyměnili všechny plastové přívodní hadičky za kvalitnější a bezpečnější
hadičky kovové.
Ale změnily se i další věci. Po výběrovém řízení jsme vybrali novou firmu na zabezpečení
bezpečnosti práce a požární ochrany. Vítězem se stala firma F3 zastupovaná jednatelem p.
Falářem. Spolupráce funguje na výbornou. Zajímavou zkušeností byl cvičný požární poplach, kdy
si hasiči prošli celou budovu. Byl to první poplach, kdy byli vynášeni žáci na nosítkách a
sestupovali ze čtvrtého podlaží požárním žebříkem. Po letech tak byla velice důsledně
vyzkoušena součinnost učitelů, žáků, policie a hasičů. V rámci propagace se podařilo umístit
reklamu na frekventovanou informační ceduli v centru města (do roku 2011), zhotovit dárkové
hrnečky s logem školy a doplnit zásoby reklamních triček s logem školy.
Škole byl za výtečnou práci v ekologické výchově opakovaně propůjčen titul Škola udržitelného
rozvoje. Titul udělil Klub ekologické výchovy na období 2009 – 2012.
Různorodost aktivit školy popíšu stručně,

neboť jsou vyjmenovány v přehledu akcí. V době
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voleb je pro školu samozřejmostí připravit pět volebních místností pro pět volebních okrsků, což
znamená velký pohyb lidí ve škole. Z pořádaných akcí se s velkým ohlasem setkaly tyto nové akce:
Fotbal pro rozvoj (projekt pro žáky školy), Broučkiáda (pro žáky MŠ), Ekologická stopa (pro žáky
ZŠ), příprava a realizace projektu Youth in action (Mládež v akci) s názvem Produkce odpadů
v regionu (8 žáků školy se účastnilo projektu ve Francii v době prázdnin), příprava ½ ročního
studia pěti žáků školy v Dánsku (poděkováni Mgr. Ditě Rajdlové) a projekt Recyklohraní, ve
kterém se aktivně projevovali ubytovaní žáci školy spolu se svými vychovatelkami.
Aktivita samotných žáků se projevila při akcích, které sami zorganizovali nebo se do nich zapojili.
Příkladem je dubnová brigáda úklidu prostranství školy, Pilařského rybníka a starého náhonu
v Šumné. Brigáda na záchranu modráska ligrusového v Českém středohoří, čištění oprámu ve
spolupráci s hasiči Chemopetrolu, sázení jedlí ve Vlčím dole, prezentování vlastního projektu
CHKO Ústeckého kraje, který sami představovali na ZŠ, ale také v domovech důchodců, výrazný
úspěch v soutěži Globe Games, ochota při testování svých znalostí v projektu SCIO a uspořádání
sportovního klání v bowlingu mezi žáky a zaměstnanci školy.
Škola byla také odměněna za svou aktivitu v podávání různorodých projektů. Získala finanční
prostředky na tyto akce v těchto projektech: Od Lesů ČR 38 000,-Kč na projekt Multimediální
technika v ekologické výchově, od společnosti United Energy a.s. 57 870,-Kč na projekt Od
ekoauditu k úsporám vody, jako partner projektu Přenositelné kompetence hrou 1 156 475,-Kč
na technické vybavení a tvorbu metodických návodů pro výuku v ekologické výchově a dále
6 539,98€ na mezinárodní projekt Mládež v akci - Žijeme v souladu s přírodou – vybudování
arboreta. Na konci školního roku 26. 6. 2009 jsme se dozvěděli, že byl vybrán a schválen náš
dosud nejnákladnější projekt Ekologická měření v praxi – odborné kompetence žáků. Projekt
bude trvat 24 měsíců a škola na něj získá 9 213 876,-Kč!
Velkou radost mi přineslo otevření magisterského studia ve studijním oboru Regionální
environmentální správa (studijní program Krajinářství) a velký zájem uchazečů. Studium bylo
zahájeno v akademickém roce 2008/2009 imatrikulací v budově Centra bakalářských studií.
Studium zahájilo 80 studentů! Ani počty v bakalářském studijním oboru Územní technická a
správní služba neklesaly. Ve třech ročnících studovalo dohromady 240 studentů. Celkově tedy
v roce 2008/2009 studovalo v Litvínově 320 studentů těchto oborů, které zabezpečuje Fakulta
životního prostředí ČZU Praha. K nim je potřeba připočítat 30 studentů, kteří si vybrali prezenční
formu studia a studijní obor Informační systémy (studijní program Aplikovaná informatika), který
zabezpečuje katedra informatiky Přírodovědné fakulty UJEP Ústí nad Labem. Součet studentů
bakalářského a magisterského studia obou univerzit je tedy pro Litvínov úctyhodný – 350
studentů!
Škola se však během roku musela vypořádat i s problémem rozpadu třídy 2. L, tedy druhého
ročníku Přírodovědného lycea, protože došlo k ukončení studia několika žáků a zbylý počet byl
tak nízký, že byl ekonomicky neudržitelný (prosinec 2008). Další problémy nastaly, když si školy
musely poradit s problémem jak respektovat zákon a přidat od 1. 4. 2009 peníze do tarifů
nepedagogickým zaměstnancům v rámci Posílení úrovně odměňování nepedagogických
pracovníků a nedostaly na toto navýšení peníze. To vedlo k odebrání motivačních složek platu a
tyto byly přiděleny na tarif. Zajímavým experimentem bylo navýšení nenárokových složek platu a
motivačních mezd pedagogickým pracovníkům. Avšak peníze, které školy dostaly, byly pouze na
krátké období, a tak se dobrá věc opět minula účinkem.
Novou a dobrou aktivitou se ukázalo založení občanského sdružení Klub přátel Scholy Humanitas.
Velké poděkování patří Mgr. Heleně Kripnerové, pověřené tímto úkolem. Klub funguje od září
2008 a poskytl škole možnosti, které do té doby nemohla využít.
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Pedagogický sbor byl konfrontován úkolem tvorby Školního vzdělávacího programu. Úkol se
systematicky plní a bude dokončen v následujícím školním roce. Poděkování patří Mgr. Pavlu
Chrenkovi, který srozumitelnou formou a dobrou koordinací tento úkol vede.
Z celé řady kontrol školy připomenu tyto kontroly: hospodaření - vnitřní audit zřizovatele a audit
nezávislou odbornou firmou. Bezpečnost, ochrana zdraví a hygienická pravidla -OHES Ústí nad
Labem. Hodnocení vyznělo velmi příznivě. Významnou kontrolou práce školy, práce ředitele a
ostatních zaměstnanců školy byla návštěva České školní inspekce. Proběhla ve dnech 24. – 26.
února 2009. Výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách školy a já prozradím, že hodnocení
ČŠI bylo pro školu velmi lichotivé, neboť bylo nadprůměrné.
V personální oblasti došlo ke změně vyučujícího v Aj. Mgr. Ivana Paulovičová odešla na
mateřskou dovolenou a od září ji nahradil Bc. Martin Brůha.
V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dokončil studium pedagogiky pro střední
školy Pavel Janíček. Bakalářská studia ukončil Michal Tarant. Ekonomka školy Lucie Pazourková
dokončila magisterská studia a získala titul Ing. Také vedoucí stravování Dáša Sedláková úspěšně
absolvovala roční studium pro vedoucí školních jídelen. Odbornými školeními v rámci své
aprobace či projektů prošla většina pedagogů.
Jsem spokojen, pokud se dokážou zaměstnanci sejít po pracovní době a odreagovat se. V tomto
školním roce proběhlo několik velmi zdařilých společných akcí, které byly podpořeny z fondu
FKSP. Poprvé v historii školy byl zorganizován sportovní lyžařský výjezd. Místem konání byly
rakouské Alpy a akce se zúčastnilo 27 ze 40 možných zaměstnanců školy. V počtu účastníků to
byla nejzdařilejší akce. Velmi dobře byl také připraven Den učitelů a červnový prodloužený
sportovní víkend v Alpách zaměřený na turistiku.
P. S. Důležitá změna se stala v měsíci březnu 2009. Od 19. 3. 2009 se do funkce ředitele školy
vrátil Mgr. Milan Šťovíček. Vrátil se z uvolněné funkce starosty města. Já jsem rád, že po šesti
letech ve funkci ředitele školy, mohu dál pracovat v takové škole, jakou je Schola Humanitas
v Litvínově.

Mgr. Ladislav Turbák,
do 18. 3. 2009 ředitel školy
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ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
Sloţení vedení školy
Turbák Ladislav Mgr.
Chrenka Pavel Mgr.
Pacina Vladimír Mgr.
Pazourková Lucie
Císařovský Jaroslav
Zinková Jaroslava
Sedláková Dáša

ředitel
zástupce ředitele pro teoretickou výuku
zástupce ředitele pro praktické vyučování
ekonom školy
správce budov
vedoucí vychovatelka domova mládeže
vedoucí školní jídelny

Sloţení pedagogického sboru
Adamec Petr Mgr.
Babicová Danica Mgr.
Brabec Petr Ing.
Brožík Jaromír Mgr.
Brůha Martin, Bc.
Gabrielová Hana Mgr.
Gallová Jana Ing.
Chrenka Pavel Mgr.
Jakeš Petr Mgr.
Janíček Pavel
Kripnerová Helena Mgr.
Matoušková Kateřina Mgr.
Pacina Vladimír Mgr.
Polívková Kateřina Mgr.
Pospíšilová Iva Mgr.
Vatrová Kateřina Mgr.
Rajdlová Dita Mgr.
Šmahel Jaroslav Mgr.
Turbák Ladislav Mgr.

učitel odborných předmětů
učitelka Mat, Tv,
externí učitel ekonomie
učitel odborných předmětů
učitel anglického jazyka
učitelka Čj, Dě, On, výchovný poradce
učitelka Che, Ma, Monitoring
učitel matematiky
učitel Nj, Dě
externí učitel výpočetní techniky
učitelka Nj, Čj
učitelka Nj, Dě
učitel geografie
externí učitelka psychologie
učitelka Che, Mon
učitelka odborných předmětů
učitelka Aj
externí učitel Fy
učitel tělesné výchovy
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PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Počet tříd:
Počet ţáků:

8
156 (stav k 22. 6. 2009)

Přehled o prospěchu

1. pololetí školního roku 2008/2009
Třída
1.A
1.L
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
Souče
t
%

Počet
žáků

Prospěli

Prospěli
s vyznamenáním

Neprospěli

Nehodnoceno

Chování
2. st.

Chování
3. st.

22
17
24
22
17
17
18
20

17
14
22
18
12
13
13
15

2
1
0
2
2
2
3
1

1
1
1
0
2
2
2
3

2
1
1
2
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

157

124

13

12

8

1

0

100

79

8

8

5

0,6

0

2. pololetí školního roku 2007/2008
Třída
1.A
1.L
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
Souče
t
%

Počet
žáků

Prospěli

Prospěli
s vyznamenáním

Neprospěli

Nehodnoceno

Chování
2. st.

Chování
3. st.

22
17
24
22
17
17
18
20

21
14
24
18
15
14
17
15

1
2
0
4
2
3
1
1

0
1
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

157

138

14

5

0

1

0

100

88

9

3

0

0,6

0
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Maturitní zkoušky
Statistika

4.A

4.B

Celkem

Počet žáků oprávněných
konat zkoušku

18

16

34

Prospěli s vyznamenáním

5

2

7

Prospěli

13

13

26

Neprospěli

0

1

1

Povolena opravná zkouška
z jednoho předmětu

0

0

0

Povoleno opakování celé
maturitní zkoušky

0

1

1

• Prospěli s vyznamenáním:
4.A: Ludmila Linková, Petra Roubíčková, Kateřina Křížová, Lukáš Plotnárek, Jana Slováková
4.B: Marie Kočková, Lukáš Uhlík

•

Přehled známek z jednotlivých maturitních předmětů 4.A a 4.B

Počet Český Anglický Německý
Biologie Chemie Matematika
známek jazyk
jazyk
jazyk

Ekologie
a
ochrana
ŢP

Praktická
část

1

5

5

4

2

2

3

3

10

2

11

4

3

4

4

0

9

10

3

7

5

6

8

0

1

11

7

4

10

5

3

8

0

0

11

6

5

1

0

0

1

0

0

0

1

Průměr

2,74

2,57

2,5

3,05

1,95

1,5

2,88

2,35
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Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2008/2009
•

Kritéria pro přijetí uchazeče
Rozhodujícím kritériem pro přijetí uchazečů bylo pořadí dle prospěchu na základní škole.
Doplňující kritérium bylo hodnocení uchazeče ze základní školy.

•

Statistika
1. kolo

Ochrana a obnova ŢP

Přírodovědné lyceum

Celkem

Počet přihlášek

56

38

94

Počet přijatých uchazečů

22

13

35

Přehled soutěží ve školním roce 2008/2009
•

SOČ – Středoškolská odborná činnost

Přehled přihlášených žáků do středoškolské odborné činnosti:
Jméno

Sekce - obor

Název práce

Vedoucí práce

Novotná Lenka

Geologie a Geografie

Polívková
Jaroslava
Cihlářová
Petra
Češka
Jaroslav
Vogeltanz
Jakub
Svobodová
Veronika

Pedagogika, psychologie, a
problematika volného času

Průzkum těžební činnosti a soupis lomů a
kamenolomů v Mostecké pánvi
Environmentální a sociální důsledky tabakismu
pro společnost

Tvorba učebních pomůcek

Návrh prezentací pro výuku ekologie

Mgr. J. Brožík

Ochrana a tvorba životního
prostředí

Návrh naučné stezky Kamenický vrch

Mgr. J. Brožík

Geologie a Geografie

Genetické typy půd charakteristické pro Krušné
hory

Mgr. J. Brožík

Tvorba učebních pomůcek

Návrh prezentace pro předmět rekultivace

Mgr. J. Brožík

Mgr. K. Vatrová
Mgr. P. Adamec

Výsledky v krajském kole - 6. 5. 2008 Ústí nad Labem
Obor – sekce: Ochrana a tvorba životního prostředí
4. Češka Jaroslav
Obor – sekce: Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
3. Polívková Jaroslava
Obor – sekce: Geologie a geografie
2. Novotná Lenka
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4. Vogeltanz Jakub
Obor – sekce: Tvorba učebních pomůcek
2. Svobodová Veronika
4. Cihlářová Petra

•

Ekologická olympiáda
Výsledky krajského kola (3. – 5. října 2008, Šluknov)
7. místo: Slováková Jana, Polívková Jaroslava, Pisingerová Tereza
19. místo: Pacltová Anna, Svobodová Denisa, Proudová Kateřina
23. místo: Hoffman Tomáš, Bláhová Barbora, Čermáková Barbora
Regionálního kola se zúčastnilo celkem 36 družstev

•

Olympiáda v německém jazyce
Výsledky v okresním kole - 27. 1. 2009 Most – kategorie III.A (střední školy)
2. místo: Houdková Petra
Celkem 10 soutěžících

•

Olympiáda v anglickém jazyce
Výsledky v okresním kole - 24. 2. 2009 Most – kategorie III.A (střední školy)
11. místo: Teichman Jakub
Celkem 12 soutěžících

•

Biologická olympiáda
Výsledky krajského kola - 17. 4. 2009 Ústí nad Labem – kategorie B
32. místo: Tomášková Alice
34. místo: Smolková Šárka
Celkem 34 soutěžících

•

Olympiáda v českém jazyce
Výsledky v okresním kole - 17. 3. 2009 Most – kategorie II (střední školy)
14. místo: Jašeková Barbora
Celkem 20 soutěžících
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PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ
Organizační zajištění
Cíl: seznámit žáky s praktickými činnostmi v organizacích, které se zabývají ochranou životního
prostředí, navštívit významné podniky regionu s důrazem na ochranu ŽP, poznat místa důležitá
z hlediska ochrany přírody v regionu i mimo region (NP, CHKO, MZCHÚ, ÚSES, NATURA 2000)
Termíny praxí: I. pololetí – blok praktického vyučování je zařazen na měsíc září, II. pololetí - 1 x
měsíčně – jednodenní praxe nebo vícedenní praxe – dle plánu, časová dotace je stanovena učebním
plánem
Hodnocení: předmět odborná praxe je hodnocen v každém klasifikačním období
Kritéria hodnocení: hodnotí se výsledky dosažené v praktických činnostech a zpracování protokolů
z každé praktické činnosti
Lektoři: odborní učitelé Scholy Humanitas, pracovníci chráněných krajinných oblastí, odborů
životního prostředí, státní správy a samosprávy, odborníci v navštívených podnicích
Pedagogický doprovod: učitelé a vychovatelé Scholy Humanitas
Zpětná vazba: žáci zpracovávají klasifikované protokoly, z nichž čerpají informace ve 4. ročníku při
praktické části maturitní zkoušky, protokoly žáci archivují a předkládají maturitní komisi
Finanční zajištění: částečně žáci, částečně z rozpočtu školy, kurzy a zahraniční studijní cesty jsou
z větší části samofinancované
Bezpečnost: před každou akcí jsou žáci poučeni o bezpečnosti, zakládá se písemný záznam
podepsaný žáky

Rozdělení praktické činnosti
•
•
•
•
•
•
•

Jednodenní exkurze
Týdenní stáže a kurzy
Sportovně – biologické kurzy
Zahraniční studijní cesty
Odborné přednášky
Závěrečné práce
Praktická maturitní zkouška
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Přehled odborné praxe 2008/2009
1. ročník – ochrana a obnova ŢP
• Naučná stezka – Tesařova cesta, Šumný důl
• Školní naučná stezka Bořeň
• Naučná stezka „Přírodou a dějinami Oseka“ – Salesiova výšina, Krušnohorský zlom
• České středohoří
• Přehlídka vodohospodářského filmu a ekofilmu Chomutov
• Lyžařský výcvik, Jizerské hory – Bedřichov (1 týden)
• Úpravna vody a malá vodní elektrárna Meziboří
• Národní muzeum Praha, Odbor hydrometeorologického zabezpečení Vojenského a
hydrometeorologického úřadu, Praha – Ruzyně
• Ranské středohoří – Raná, Písečný vrch
• Terénní praktikum – botanika + zoologie
• Národní park České Švýcarsko (1 týden)
1. ročník – lyceum
• Přehlídka vodohospodářského filmu a ekofilmu – Chomutov, Povodí Ohře, s.p.
• Lyžařský výcvik Bedřichov (1 týden)
• Oblastní muzeum Most
• České středohoří
• Přírodovědné praktikum – botanika, zoologie (2 dny)
• NP České Švýcarsko (1 týden)
2. ročník – ochrana a obnova ŢP
• United Energy Komořany
• Výzkumný ústav rostlinné výroby Chomutov – využití biomasy
• Větrná elektrárna Klíny, vodní dílo Fláje
• Elektrárna Tušimice – laboratoře
• Studijní cesta, Norsko – Kongsberg (1 týden)
• Louka u zahrádkářské kolonie, zoologie, ekosystém rybník
• Oblastní muzeum Most – přírodovědné a geologické sbírky
• Česká rafinérská, a.s.
• Chmelová brigáda
• Cyklistický kurz České středohoří (1 týden)
• Souvislá praxe ve státní správě a samosprávě v podnicích se zaměřením na ŽP (1 týden)
3. ročník – ochrana a obnova ŢP
• Severočeské doly Bílina – rekultivované plochy SD Bílina
• CELIO – skládka komunálního a nebezpečného odpadu
• UNIPETROL RPA, a.s. – odbor životního prostředí, čistička vody
• SITA CZ Ústí nad Labem (spalovna odpadu, skládka)
• Humeco – recyklace pryže, úpravna důlních vod, čistírna odpadních vod
• Hněvín – rekultivace a geologický vývoj regionu
• Sběrný dvůr Litvínov
• Kurz práce s motorovou řetězovou pilou (chlapci, 1 týden)
• Biosférická
rezervace
Křivoklátsko (děvčata, 1 týden)
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•
•
•
•

Chmelová brigáda
SOŠ Spálené Poříčí, Temelín, NP Šumava (3 dny)
Vodácký kurz Ohře (1 týden)
Jaderná elektrárna Temelín - přednáška

4. ročník – ochrana a obnova ŢP
• Kurz vysokohorské turistiky – Vysoké Tatry (1 týden)
• Čtrnáctidenní souvislá praxe v zařízeních zaměřených na problematiku životního
prostředí dle výběru žáků
• Závěrečná odborná práce (1 rok na zpracování)
• Obhajoba závěrečné práce
• Praktická část maturitní zkoušky

Závěrečné práce
V závěru studia žáci zpracovávají po dobu jednoho roku závěrečnou práci dle zvoleného tématu.
Závěrečnou práci hodnotí vedoucí práce a nezávislý oponent. Výsledná známka je stanovena při
obhajobě závěrečné práce před odbornou komisí. Přehled závěrečných prací ve formě tabulky tvoří
přílohu č. 1.

Praktická část maturitní zkoušky
Ukončení studia je podmíněno absolvováním praktické části maturitní zkoušky. Zde jsou zúročeny
všechny dovednosti žáků získané při praktických činnostech v průběhu studia.
Žáci losují jeden ze dvou tematických okruhů: Laboratoř – monitoring, nebo terénní stanoviště.
Známka z praktické části maturitní zkoušky je součástí maturitního vysvědčení (viz příloha č. 2).

Zahraniční kontakty
Norsko – Kongsberg
Pravidelné týdenní výměny studentů Scholy Humanitas a
Kongsberg Videregaende Skole zaměřené na problematiku ŽP
navštívených zemí. Studijní pobyty korespondují s učebními
plány obou škol a jejich realizace probíhá v měsíci září,
reciproční výměny žáků probíhající již dvanáctým rokem.
Švédsko – BJÖRKÖ FRIA GYMNASIUM Linköping
V říjnu 2008 navštívila školu skupina studentů z Björkö Fria
Gymnasium ve švédském Linköpingu. V dubnu 2009 se
uskutečnila reciproční studijní cesta žáků Scholy Humanitas do
Švédska. Výměna studentů je předjednána i na další školní
rok.
Spolupráce s NSZ Erzgebirge v Annabergu
Jedná se o bývalé NSZ Annaberg. Z důvodu reorganizace
tohoto centra ekologické výchovy došlo v tomto školním roce
pouze k písemnému styku.
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DOMOV MLÁDEŢE
Personální obsazení:
Hlavní vychovatel: Zinková Jaroslava
Vychovatelé:
Černá Hana
Brabcová Alena
Otrubová Radka

Přehled o počtu ubytovaných ţáků:
Datum Počet ţáků Počet odhlášených Počet přihlášených
k 1. 9. 07
k 1.10.07

45
48

k 1.11.07

48

k 1.12.07

48

k 1. 1.08
k 1. 2.08

48
47

K 1. 3.08

45

k 1. 4.08
k 1. 5.08
k 1. 6.08

45
42
35

3
1 dojíždění
2 ukončení studia
1 dojíždění
1 ukončení studia
1 vyloučení
2 vyloučení
1 dojíždění
1 ukončení studia
3 dojíždění
7 maturita

3
2

1
1

Činnost ubytovaných ţáků:
Pravidelná činnost:
• odpolední služby ve vstupní hale (14.15 – 21.00 hod.)
• generální úklidy pokojů (1x týdně)
• správcovství posilovny, hřiště a počítačové učebny
• úklid okolí školy
• návštěvy plaveckého bazénu
• návštěva posilovny
• práce v počítačové učebně, v infocentru
• pomoc při vernisážích
• zájmové kroužky: teraristický, biologický, florbalový, výtvarný , keramický, hudební, výroba
šperků, aerobik, doučování z Nj a z Aj, práce v GLOBE
Září 2008
• školení bezpečnosti, seznámení s VŘ DM
• charitativní sbírka „Světluška“
• otevření skateparku
• seznámení žáků 1. ročníků s okolím
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•
•
•
•
•

běh do schodů
bowling
divadelní představení „ Vrátila se jednou v noci“
výstava portrétů českých celebrit
program s norskými studenty

Říjen 2008:
• základy první pomoci
• malování na hedvábí
• taneční maratón
• squash
• malování na zeď
• program se švédskými studenty
• soutěž „ Známá místa světa“
• sázení jedlí
Listopad 2008:
• kvíz „Naši herci“
• základy první pomoci
• výroba vánočních ozdob
• návštěva výstavy v Radničním sklípku „Vánoční stromky“
• aquadrom Most
• návštěva divadelního představení „ Na dně“
• bowling
• zamykání lesa – akce s MŠ
• batikování
• horolezecká stěna Most
Prosinec 2008:
• vánoční dílny
• pomoc na stanovištích při soutěži pro ZŠ Choroš
• vánoční výzdoba internátu, klubu, dvorany a jídelny
• uspořádání Mikulášské nadílky ve školce
• divadelní představení „ Ponorka“
• malování na zeď
• bruslení na hřišti
• vánoční turnaj v bowlingu žáci x učitelé
Leden 2009:
• základy první pomoci
• batikování triček
• squash
• soutěž „ Nejistá ruka“
• dokument o drogách „ Děti okamžiku“
Únor 2009:
• kvíz všeobecných znalostí
• turnaj ve fotbálku
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•
•

projekt Recyklohraní
malování na hedvábí

Březen 2009:
• křížovkářská soutěž
• bowling
• velikonoční výzdoba internátu, jídelny,
• Vlaštovkiáda nanečisto
• DVD „Řekni drogám NE„
• divadelní představení „Gangsteři z městečka“
• bazén Most
• planetárium
• squash
• divadelní představení „ Přístav pod hvězdami“
• diskotéka
Duben 2009:
• program Recyklohraní
• pomoc na stanovištích při Vlaštovkiádě
• divadelní představení „ Dveře“
• charitativní sbírka „ Srdíčkový den“
• pétanque
• brigáda ke Dni Země
• divadelní představení „ Rodinná slavnost“
• malování na hedvábí
• velikonoční dílny
Květen 2009:
• sbírka „ Květinový den“
• soutěž „ Kufr“
• bowling
• divadelní představení „ Postel plná milenců“
• malování na hedvábí
Červen 2009:
• malování na hedvábí
• posezení při kytaře
• soutěž pro děti z MŠ „ Broučkiáda“
• horolezecká stěna
• brigáda na Rané
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ÚSEK STRAVOVÁNÍ
Personální obsazení:
vedoucí stravování:
vrchní kuchařka:
kuchař vyučený:
pomocný personál:

Dáša Sedláková
Ladislava Schichová
Libuše Stoklasová
Jan Bouzek
Renáta Horáková
Alena Vaculovičová

Ve školním roce 2008/2009 bylo celkem připraveno:
•
•
•

3.277 snídaní a svačin
47.664 obědů
5.328 večeří a svačin

Veškerá podávaná strava je ve dvou variantách:
•
•

tradiční – masová
vegetariánská

Dle požadavků stravujících se připravují obědy i pro bezlepkovou a jaterní dietu.

Dále stravujeme:
zahraniční návštěvy
připravujeme rauty dle objednávek pro organizace i jednotlivce, např. svatby, jubilea atd.
Na tyto akce je sestavováno individuální menu včetně slavnostní tabule, kterou zajišťuje p. Šárka
Učíková – profesionální aranžérka. Obsluhu zajišťujeme ve spolupráci se střední školou Bukaschool
Most.
STRÁVNÍCI

%

ubytovaní žáci

14,53

dojíždějící žáci

14,28

cizí strávníci + prodej přes ulici

18,28

zaměstnanci školy

10,59

žáci Gymnázia T.G.M. Litvínov

41,13

Studenti UJEP

0,49
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PŘEHLED VÝZNAMNÝCH
PROJEKTŮ
I. Mezinárodní projekty
Program Socrates-Comenius

•
•

Tříletý projekt (2007 – 2009) „Znovunavštívení historie – zpět do 50. let“ (Belgie, GB, CR).
V rámci programu proběhly mezinárodní mobility zapojených škol. Program byl ukončen,
závěrečná zpráva zpracována a odeslána na NAEP.
Tříletý projekt (2009 – 2011) „History Revisited - The Fading Sixties „ (Návrat do historie –
Slábnoucí šedesátá léta). Multinárodní projekt – zapojeno 9 států, škola zařazena do skupiny
společně s Velkou Británií a Maďarskem.

Program Leonardo
• Měsíční studijní pobyt 9 žáků školy v Berlíně – studium jazyka a práce v podnicích dle zájmu
žáků (září – říjen 2009)
Program ve spolupráci s MŠ Dánského království

•
•

Folk High School Grant – grant dotovaný dánskou vládou
5 žáků školy odjede na půlroční studijní pobyt do Dánska – možnost prodloužení pobytu na
celý školní rok

Program Mládeţ - YOUTH

•
•

Třístranný projekt zaměřený na inventarizaci dřevin v okolí škol a vytvoření školního
arboreta (SK, D, CZ) – projekt ukončen realizací arboreta v 2009.
Youth in action (Mládež v akci). Třístranný projekt (FR, ROM, CZ). Příprava projektu
zaměřeného na produkci odpadů v jednotlivých zemích. 8 žáků školy odjelo v červenci
2009 na 10 dní do Francie (Caen – Normandie).

Program Ziel 3 – Cíl 3

•
•

Projekt „Vědomosti o ŽP a jeho trvalý rozvoj“ – CEV Drážďany
V rámci projektu byl vytvořen film „Mládež vidí světové dědictví“. Film vznikl
v Drážďanech ve spolupráci s UNESCO a Saskou televizí.
Projekt pokračuje i pro r. 2009 – 2010

Celosvětový program GLOBE
• Projekt je zaměřen na sledování životního prostředí ve více jak 110 zemí světa.
Prostřednictvím projektu získávají vědci z NASA důležitá data pro sledování změn v přírodě.
• Poslední ocenění získala škola na republikových Globe Games ve Stříbře v květnu 2009.
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II. Národní projekty
Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost
• Škola je partnerem v projektu „Přenositelné kompetence hrou,“ kde připravuje nové
metodiky a výukové programy pro atraktivnější výuku.
• Škola je partnerem v projektu „Environmentální vzdělávání pro život – Envi-Edu-Life“, podílí
se na tvorbě vzdělávacích textů a pracovních listů k realizaci vícedenních pobytů ve
vzdělávacím středisku na Lesné.
Grantový program Pohoda
• Projekt „Od ekoauditu k úsporám vody“ byl podán v rámci grantového programu Pohoda,
který vyhlásila společnost United Energy, a. s. Na základě získaných dat z předchozího
žákovského projektu se podařilo realizovat úsporná opatření v oblasti spotřeby vody. Škola
realizovala díky grantovému programu výměnu pákových baterií a úsporných splachovačů
v celé škole a dosáhla tak citelných úspor.
Nadační sluţba LČR
• Projekt „Multimediální technika v ekologické výchově“ byl podán v rámci Nadační služby Lesů
ČR a.s. Podpořil Centrum ekologické výchovy VIANA nákupem nového multimediálního
vybavení pro zabezpečení výukových a vzdělávacích programů.
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Centrum ekologické výchovy při Schole Humanitas v Litvínově bylo podporováno a založeno
z prostředků grantu vlády provincie Jižní Holandsko v září roku 1997. V současné době je součástí
Scholy Humanitas a jeho činnost je podporovaná Městským úřadem v Litvínově.

CEV Viana vede od června roku 2003 Michal Tarant.
Cílem centra je koordinovat akce ekologické výchovy ve školských zařízeních v regionu Podkrušnohoří
(především v mateřských, základních, speciálních a středních školách), další vzdělávání pedagogů
zmíněných zařízeních v oblasti ekologické výchovy a zapojení široké veřejnosti do těchto aktivit, dále
podporovat a rozvíjet činnosti vyplývající z krajského plánu EVVO. V posledních letech přesahuje
činnost hranice Mostecka a aktivity realizuje také na Chomutovsku, Lounsku a Teplicku.
Centrum ekologické výchovy VIANA je garantem účasti žáků Scholy Humanitas v celosvětovém
programu GLOBE, v rámci jehož provádějí žáci a studenti po celém světě pozorování a měření v
oblastech meteorologie, hydrologie, biometrie, fenologie a pedologie.
Schola Humanitas je také jednou z 10 pilotních škol v ČR, která pomáhá s ověřováním měření a
sestavováním protokolů k měření Koloběhu uhlíku v atmosféře.
CEV VIANA je také kontaktním místem v rámci nově vzniklé "Trinacionální sítě ekologické výchovy"
pro Severní Čechy.
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Přehled aktivit CEV Viana ve školním roce
2008/2009
VIANA se představila v rámci kampaně 30 dní pro občanský
sektor v Mostě
Říjen 2008
Celý říjen se v Mostě konal další ročník kampaně v rámci 30 dní pro
občanský sektor. Akci pořádají "Mostecké neziskové organizace" se silnou
podporou úředníků Magistrátu města.
V celém prostoru budovy Magistrátu bylo možné shlédnout prezentace více
jak pětadvacítky organizací, občanských sdružení a dalších neziskových organizací. Celou akci zahájil
primátor města Mostu pan Vlastimil Vozka.

Příroda Ústeckého kraje v Domově seniorů
Listopad 2008
Multimediální program o
chráněných
krajinných
oblastech v Ústeckém kraji
si připravili studenti Scholy
Humanitas a navštívili
Domov
seniorů
v
Dvořákově ulici v Mostě
Dvacítka seniorů shlédla
jeden a půl hodiny dlouhý
program věnovaný přírodě a životnímu prostředí, chráněným oblastem, fauně a floře v Ústeckém
kraji. Celý program byl doplněný promítáním filmu o Národním parku České Švýcarsko.

Lesy ČR, a.s. podpořily Centrum ekologické výchovy VIANA
Listopad 2008
Lesy ČR podpořily projekt CEV VIANA s názvem Multimediální technika v ekologické výchově částkou
38.000,-, která byla použita na nákup nového počítačového a multimediálního vybavení.
CEV VIANA do své nabídky zařazuje stále více programů doplněných multimediálními příspěvky, které
je vhodné v daném tématu použít. Dětem je tato forma výuky daleko bližší.
Z poskytnutého příspěvku byl zakoupen nový notebook, dataprojektor a další vybavení pro možnost
realizace multimediálních programů.
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Pohoda – šetříme vodu s novými bateriemi a splachovači
Listopad 2008
Společnost United Energy, provozovatel teplárny v Mostě-Komořanech, nezávislý výrobce elektřiny a
dodavatel tepla do Mostu a Litvínova, podpořila projekt, který vychází ze zjištění žáků školy. Žáci
pracovali a získávali data v rámci projektu „Ekoaudit na saských a českých školách“, který probíhal v
minulém školním roce.
Po skončení tohoto projektu byly výstupy zpracovány a předloženy do grantového programu
POHODA, který vyhlásila společnost United Energy a Schola Humanitas získala finanční prostředky na
výměnu zbývajících vodovodních baterií, instalaci perlátorů vody a úsporných splachovačů na toalety.
Žáci školy tak měli možnost zapojit se do smysluplného projektu s jasným cílem, který se podařilo
uskutečnit.

Desátý ročník fotografické soutěže "...samá voda"
Březen 2009
Vernisáž výstavy všech zaslaných fotografií a slavnostní vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích
soutěže se uskutečnilo ve středu 25. března 2009 v aule Scholy Humanitas v Litvínově a zúčastnilo se
jej více jak 130 návštěvníků.
Ceny formou poukázek na fotografické zboží věnovaly vodárenské společnosti, mediální partner
soutěže věnoval také roční předplatné časopisu FotoVideo.
Výsledky 10. ročníku fotografické soutěže „…samá voda“
1. kategorie (žáci ZŠ)
• 1. místo – Pavlína Koubková, Nejdek
• 2. místo – Jakub Mokrý, Prievidza
2. kategorie (žáci II. st. ZŠ a SŠ)
• 1. místo – Petr Tomaštík, Chomutov
• 2. místo – Martin Sedláček, Brno
• 3. místo – Karolína Kyšková, Nový Jičín
3. kategorie (veřejnost)
• 1. místo – Stanislav Malý, Teplice
• 2. místo – Jiří Slánský, Nové Město nad Metují
• 3. místo – Elena Kubišová, Prievidza
Centrum ekologické výchovy Viana a Schola Humanitas v Litvínově vyhlásili ve spolupráci s
vodárenskými společnostmi Povodí Ohře, s.p. - Severočeská vodárenská společnost, a.s. a
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. u příležitosti Světového dne vody (na základě mezinárodní
konference OSN o vodě a životním prostředí v Rio de Janeiru v roce 1992, byl 22. březen vyhlášen
jako Světový den vody) již desátý ročník fotografické soutěže, která v letošním roce probíhala pod
názvem „… samá voda“.
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Projektový den na Hoře Svaté Kateřiny
Duben 2009
V úterý 3. března uspořádalo Centrum ekologické výchovy VIANA na základní škole v Hoře Svaté
Kateřiny projektový den zaměřený na problematiku třídění a recyklace odpadů.
Projektový den byl připraven pro skupinu dvaceti žáků. Tématem projektového dne bylo třídění a
recyklace odpadů. Pro děti byla připravena multimediální prezentace "Třídíš, třídím, třídíme," hra
"Hřbitov odpadků" a "11 popelnic", děti měly dále možnost prakticky vyzkoušet třídění odpadů do
"barevných" kontejnerů a diskutovat nad problematikou.
Projektové dny jsou další možností pro přípravu a realizaci výukových a vzdělávacích programů na
školách ve spolupráci s CEV VIANA.

Ekologickou stopu prezentovala čtyřicítka žáků
Leden – červen 2009
Schola Humanitas v Litvínově a Centrum ekologické výchovy VIANA ve spolupráci s Okresní
hospodářskou komorou v Mostě a Informačním centrem Europe Direct připravily pro pětičlenné
týmy z řad žáků 8. a 9. tříd ZŠ při příležitosti Dne životního prostředí (5. 6.) odborně ekologickou
soutěž s názvem „Ekologická stopa a trvale udržitelný život.“
Do Litvínova se v pátek 12. června sjela téměř čtyřicítka žáků ze základních škol a gymnázií z celého
Ústeckého kraje. Místní „barvy“ hájili žáci ze ZŠ a MŠ Podkrušnohorská v Litvínově.
Soutěžní týmy, které se do soutěže přihlásily již v lednu letošního roku, měly za úkol vypracovat
výsledky z dotazníkového šetření ve své škole, vyvodit a navrhnout taková opatření, aby člověk
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nezvyšoval zbytečně svou „ekologickou stopu“, tj. aby co nejméně zatěžoval životní prostředí. Svá
zjištění poté soutěžní týmy zpracovávaly do prezentovatelné podoby a představili je na páteční
závěrečné konferenci. Posledním úkolem bylo odhalení cesty vybraného potravinářského výrobku od
výrobce až na náš stůl.
Porota složená z řad zástupců pořádajících organizací rozhodně neměla lehkou práci, protože již první
výsledky soutěžních týmů byly velice zajímavé a kvalitní. Na páteční konferenci se tak účastníci
seznámili s výsledky „ekologických stop“ ze základních škol v Bílině, Teplicích, Litvínově a Terezíně,
shlédli prezentace „cest“ potravinářských výrobků, jako např.: bramborové kaše, rohlíku, chleba,
bagety či dalamánku.
Přestože kvalita zpracování prezentací, vlastní přednes výsledků a jejich zpracování bylo na vysoké
úrovni, musela porota vybrat soutěžní týmy na prvních třech příčkách.
Výsledky soutěže Ekologická stopa 2009:
• 1. místo – ZŠ Lidická, Bílina
• 2. místo – ZŠ Aléská, Bílina
• 3. místo – ZŠ a MŠ Podkrušnohorská, Litvínov

Soutěžení s VIANOU, aneb 4.ročník soutěže Život kolem nás
Prosinec 2008 – červen 2009
Centrum ekologické výchovy vyhlásilo 4. ročník přírodovědně-vlastivědné soutěže pro třídní
kolektivy, skupiny i jednotlivce. Do soutěže se přihlásilo 963 dětí z 56 tříd z celého Ústeckého kraje.
Soutěžící po dobu 4 měsíců obdrželi z ekologického centra sadu otázek. Úkolem bylo na otázky
vypracovat odpovědi. Otázky byly tematicky zaměřené na oblast znalostí z přírody, ale také z
astronomie.
Zaslané odpovědi zpracovávala porota, která udělila vždy bodové ohodnocení. Nejlepší soutěžící třídy
byly známy po skončení a vyhodnocení čtvrtého kola soutěže.
Výsledky soutěže Život kolem nás:
• ZŠ Meziboří, 4.B
• ZŠ Litvínov - Janov, 4.B
• ZŠ Louny, Školní, 4.B
• ZŠ Kunčice, 5.A
• ZŠ a MŠ Strupčice, 3 třída
• ZŠ Bečov, 4 třída
• ZŠ a MŠ Lom, 4.A
• ZŠ Ročov, 3 třída
• ZŠ a MŠ Chomutov,17 listopadu, 5.A
• ZŠ Litvínov - Janov, 4.A
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Arboretum u Scholy Humanitas
Připravili jsme pro vás mapku arboreta s rozmístěním jednotlivých evidovaných dřevin. K této mapce
si můžete stáhnout pracovní list, výsledky a základní informace o jednotlivých dřevinách.
Po předchozí telefonické domluvě je možné pro třídní kolektivy připravit výukový program v našem
arboretu.
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Program GLOBE
GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) je dlouhodobý celosvětový
projekt zaměřený na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni.
Studenti ze 109 zemí světa provádějí pozorování kvality životního prostředí ve svém okolí, výsledky
odesílají prostřednictvím internetu do databáze v USA a porovnávají s profesionálními výsledky ze
satelitů či studentskými výsledky ostatních účastníků.
V projektu GLOBE je k dispozici více než 20 praktických měření, která studenti provádějí na území
15x15 km v okolí své školy. Jedná se o měření v oblasti meteorologie, hydrologie, biometrie,
fenologie a pedologie. Školy mají navíc k dispozici satelitní snímek svého území, se kterým mohou
pracovat v počítačovém programu. Jednotlivá měření a pozorování mají učitelé možnost zařadit do
vzdělávacích oblastí a použít pro různé věkové kategorie žáků a studentů.
Jaká měření a pozorování se v rámci projektu ve Schole Humanitas provádí?
•

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

•

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

•

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

•

Schola Humanitas pokračovala v práci v rámci nově připravovaných měření v oblasti
MĚŘENÍ KOLOBĚHU UHLÍKU V ATMOSFÉŘE.

GLOBE je dlouhodobý projekt a význam naměřených dat s časem narůstá. Praktickým využitím dat v
místě působení školy a různými doplňkovými aktivitami GLOBE naplňuje místní Agendu 21.
Myšlenku projektu GLOBE vyhlásil tehdejší viceprezident USA Al Gore v roce 1994. O rok později v
dubnu, při příležitosti 25. výročí Dne Země, byl projekt GLOBE slavnostně zahájen. K projektu se
přihlásilo 112 zemí z celého světa, 103 z nich podepsalo mezivládní dohodu a začalo pracovat. Jednou
z těchto zemí byla i Česká republika. Počet zemí zapojených do GLOBE se každoročně zvyšuje.

Měření na studijním pixelu v rámci programu GLOBE
Listopad 2008
13. listopadu proběhlo měření na studijním pixelu nad Litvínovem. Žáci Scholy Humanitas zapojení v
projektu GLOBE prováděli měření výšky dominantních a stromů, vegetačního pokryvu, tloušťky
stromů, pomocí GPS určovali přesnou zeměpisnou polohu. Výsledky měření budou zpracovány a
pomocí systému programu GLOBE odeslány vědcům do USA.

27

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Na Globe Games jsme se neztratili
Květen 2009
V západočeském městě Stříbře se sjelo přes tři stovky studentů a učitelů z celé republiky a prožili čtyři
dny zajímavého programu plného zkoumání přírody, prezentování výsledků ročních projektů, ale i
zábavy. Na své si přišli také obyvatelé města, pro které byl připraven sobotní festival na náměstí. Na
letošních Globe Games prezentoval naši školu čtyřčlenný tým ve složení Tomáš Hofman, Nikola
Kubalová, Barbora Čermáková a Nikola Bartošová.
Již 12. GLOBE Games se konal 7. – 10. května. Do Stříbra se sjelo přes 300 studentů a učitelů a
nechyběli ani hosté ze Slovenska, Polska, Německa a Maďarska. Opravdu nabitý program byl
slavnostně zahájen ve čtvrtek. V pátek všichni vyrazili do přírody na terénní hru, kde si vyzkoušeli
různá měření programu GLOBE.
Velmi zajímavá byla sobota, která začala studentskou konferencí, kde žáci odprezentovali svou
celoroční práci. Velkou atrakcí bylo kutálení zeměkoule v čele průvodu, který festival GLOBE zahájil.
Studenti ze 14 škol z ČR na něm atraktivně představili návštěvníkům své výzkumy a měření a zájemci
si mohli vše vyzkoušet.
Žáci Scholy Humanitas si z Globe Games přivezli ocenění za celoroční práci a prezentaci svých
výsledků.
A co to vlastně program GLOBE je? Jedná se o mezinárodní ekologický program, jehož koordinátorem
pro Českou republiku je Sdružení TEREZA a Schola Humanitas je do programu zapojena. V programu
GLOBE studenti zkoumají životní prostředí ve svém okolí – pozorují vývoj počasí, zkoumají druhy
lesních porostů, půdní vlastnosti či kvalitu vody v tocích. V současnosti pracuje v programu 3 500
studentů ze 120 českých škol.
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Výukové programy CEV VIANA, školní rok 2007/2008
Ve školním roce 2008/2009 Centrum ekologické výchovy VIANA uspořádalo v mateřských školách,
na základních a středních školách, na Speciálních školách a v Mateřských centrech 224 hodin
výukových programů dle zaslané nabídky.
•
•
•
•
•
•
•

1. stupeň ZŠ /1. - 5. třída/ - 151 hodin
2. stupeň ZŠ /6. - 9. třída/ - 29 hodin
Mateřské školky – 19 hodin
Speciální školy – 21 hodin
Střední školy – 0 hodin
Mateřská centra – 0 hodiny
Projektový den – 4 hodiny

CEV VIANA má ve své nabídce již 26 výukových programů pro mateřské školy, základní školy,
praktické a speciální školy, mateřská centra a pro střední školy. Programy jsou realizovány buď ve
škole, nebo v terénu, dle požadavků vyučujících
V letech 2005 – 2009 bylo realizováno 1097 hodin výukových programů

Typ školy

Celkem
uskutečněných
programů

Z toho v Mostě a
blízkém okolí

Mateřské školy

53

20

1. stupeň ZŠ

697

295

2. stupeň ZŠ

107

107

Střední školy

8

8

Speciální školy

199

121

CELKEM

1097

551

Centrum ekologické výchovy je jediným centrem vyvíjejícím aktivitu v rámci environmentální
výchovy, vzdělávání a osvěty na Mostecku pro široké spektrum cílových skupin.
Michal Tarant
vedoucí Centra ekologické výchovy VIANA
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AKCE ŠKOLY 2008/2009
Akce mimo areál školy
Září 2008
• 1. 9. – 7. 9. - 4. roč. – kurz vysokohorské turistiky – Vysoké Tatry
• praxe 1. roč. – Saleisova výšina, Krušnohorský zlom, – Bořeň – naučná stezka, Tesařova
stezka, Šumný důl, Ranské středohoří, Písečný vrch
• praxe 2. roč. – United Energy, VÚRV Chomutov, Větrná elektrárna, Grünvaldské
rašeliniště, Elektrárna Tušimice, laboratoře,
• praxe 3. roč. – SD Bílina, Chotějovice kompostárna, Celio, Unipetrol , RPA, Humeco
• výstava portrétů českých celebrit/Tomáš Nosil/- knihovna Most
• bowling
• charitativní sbírka „Světluška“
• divadelní představení „ Vrátila se jednou v noci“
• horolezecká stěna Most
• squash
• projekt YOUTH – polsko-česko-slovenská spolupráce na vytvoření arboreta
• 2. roč. – studijní cesta do Norska – Kongsberg
• 3. roč. – projekt Comenius – Belgie
• Drážďany – podpis projektu
• účast na schůzce k plánované kampani 30 dní pro NNO v Mostě
• účast na semináři k Operačnímu programu životní
prostředí v Ústí n.L.
Říjen 2008
• divadelní představení „Někdo to rád horké“ - Most
• horolezecká stěna Most
• krajské kolo ekologické olympiády – Šluknov
• bowling
• sázení jedlí – Vlčí důl
• školení vedoucích táborů – Ústí n/ Labem
• turnaj středních škol v basketbalu – sport. hala Most
• program se švédskými studenty z Linköpingu
• schůzka k projektu Kompetence hrou – Most
• setkání se žáky 9. tříd –ZŠ -Teplice , Horní Jiřetín
• program o CHKO – domov pro seniory - Most
• semináře o CHKO na ZŠ Litvínov, Meziboří
Listopad 2008
• výstavy středních škol – Chomutov, Most, Teplice, Ústí
nad Labem, Litoměřice
Žatec, Louny,
• bowling Litvínov
• horolezecká stěna Most
• okresní kolo soutěže SŠ v plavání – bazén Litvínov
• aquadrom Most
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

soutěž SŠ v Piškvorkách – gymnázium Most
seminář DVPP – Praha
okresní kolo turnaje SŠ ve florbalu / dívky, chlapci/- sportovní hala Most
výstava netradičně zdobených vánočních stromků – galerie Radniční sklípek
program o CHKO – ZŠ Litvínov
schůzka na vznikající základně environmentální výchovy na Lesné
nábor žáků ZŠ – ZŠ Meziboří, ZŠ Ruská Litvínov
divadelní představení „ Na dně „ – DVD Litvínov
MŠ Bezručova – „ Zamykání lesa“
1. roč. - přehlídka vodohospodářského a ekologického
filmu v areálu Povodí Ohře v Chomutově
účast na česko-německém kulturním branči - Řehlovice

Prosinec 2008
• divadlo Bez zábradlí „Hrdý Budžet“ - Praha
• výstava SŠ Děčín
• vánoční posezení pracovníků SH – Šumná
• schůzka na vznikající základně environmentální výchovy na Lesné
• DVD Litvínov – divadelní představení „Ponorka“
• seminář DVPP – Praha
• vánoční turnaj v bowlingu
• horolezecká stěna Most
• oblastní muzeum Most – 1. roč.
• turnaj v sálové kopané – Meziboří
Leden 2009
• lyžařský výcvik Bedřichov – 1. ročníky
• squash – Litvínov
• setkání k projektu Envi-Edu-Life – Lesná
• lyžařský zájezd do Alp – Rakousko – zaměstnanci SH
• okresní kolo soutěže v německém jazyce
Únor 2009
• squash Litvínov
• maturitní ples – Citadela
• okresní kolo soutěže v anglickém jazyce
• schůzka k projektu Bunt – Annaberg
• schůzka k projektu Lesná II
• schůzka k projektu „Přenositelné kompetence“ – Most
Březen 2009
• planetárium Most
• divadelní představení „ Přístav pod hvězdami“- Most
• aquapark Most
• horolezecká stěna Most
• squash Litvínov
• praxe 1. ročníku – Národní muzeum Praha
• seminář „ Jak využít zoologickou zahradu při výuce přírodopisu a biologie“ – Zoopark
Chomutov
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•
•
•
•
•
•

divadelní přestavení „ Gangsteři z předměstí“ – DVD Litvínov
olympiáda z ČJ – Most
krajské kolo biologické olympiády – Ústí nad Labem
jazyková olympiáda – Louny
praxe 2. r. – Okresní muzeum Most
praxe 3. r. – SITA Ústí nad Labem

Duben 2009
• Den učitelů – bowling Most
• charitativní sbírka „Srdíčkový den“
• štafety škol v plavání – bazén Litvínov
• vernisáž výstavy „Fabrica Bohemica“ - Ústí nad Labem
• seminář k projektu Comenius – Liberec
• divadelní představení „ Dveře“ – DVD Litvínov
• školení ČČK – Most
• zahajovací konference k projektu Xenos – Annaberg
• praxe 1. ročníku - malá vodní elektrárna – Meziboří
praxe 2. ročníku - Česká rafinérská
praxe 3. ročníku – sběrný dvůr Litvínov, Hněvín
• 1. ekologická brigáda – park u Pilařského rybníka, Šumná
• studijní cesta 3. ročníku – Švédsko – Linköping
• divadelní představení „ Rodinná slavnost“ – Mě divadlo Most
• krajské kolo biologické olympiády – Ústí nad Labem
• bowling Litvínov
Květen 2009
• transfer obojživelníků – doly Bílina
• krajské kolo SOČ – Ústí nad Labem
• GLOBE GAMES - Stříbro
• squash
• cyklistický kurz – České Středohoří
• praxe 3. ročníku – Temelín, NP Šumava, Veselí n/Lužnicí
• terénní praktikum 1.A, 1.L – České Středohoří
• závěrečná schůzka k projektu Comenius – Belgie
• projekt Fotbal pro rozvoj – Bosna
• praxe 1. roč. – NP České Švýcarsko
• praxe 2. a 3. roč. – chmelová brigáda
• praxe 3. roč. dívky – Křivoklátsko
• souvislá praxe 2. ročníků
Červen 2009
• brigáda na Rané
• vodácký kurz 3. ročníků – Ohře
• Tesařova stezka, Šumný důl – 3. ročníky
•
Janovská přehrada – 2. ročníky,
•
Jezeří – 1. ročníky
• zájezd do Tyrolska
• posezení zaměstnanců SH - Šumná
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Akce školy pořádané ve vlastních prostorách a akce organizované
v rámci vedlejší doplňkové činnosti
Pravidelné akce:
• Folkové večery
• Zasedání zastupitelstva města Litvínova
• Klub filatelistů
Září 2008
• TAI-CHI 5x
• Taneční pro dospělé 3x
• Burza filatelie
• Klub přátel školy
• Prodejní akce 3x
• Folkový koncert
• Vernisáž Jungmann
• Zastupitelstvo
• Akce města
Říjen 2008
• Taneční pro dospělé 5x
• Akce města – školení úředníků 2x
• Výuka ČZU 5x
• Seminář partnerských vztahů
• TAI-CHI 3x
• Beseda s mystikem
• Folkový koncert
• Prodejní akce 2x
• Mimořádné zastupitelstvo
• Volby
• Soukromá akce
• Zastupitelstvo
Listopad 2008
• Akce městské policie – break dance
• Vernisáž
• Akce města – školení úředníků 2x
• Výuka ČZU 9x
• Beseda – Život a zdraví
• TAI-CHI 3x
• Taneční pro dospělé 2x
• Rybářská schůze 2x
• Folkový koncert
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•
•
•
•
•
•
•

Sraz absolventů
Burza filatelie
Pracovní zastupitelstvo
Akce města – předškoláci
Meditační setkání
Školská rada
Zastupitelstvo

Prosinec 2008
• TAI-CHI 2x
• Taneční pro dospělé 3x
• Soukromá akce – ČSOB
• Folkový večírek
• Sdružení Porozumění
• Zastupitelstvo
• Choroš
• ZŠ Hamr – koncert
• Výuka ČZU
• Egoterie – koncert
Leden 2009
• TAI-CHI 3x
• Folkový koncert
• Vernisáž
• Zastupitelstvo
• Beseda – Promoculture
• ČZU – blokové cvičení
• ODS
Únor 2009
• ČZU 5x
• Ples HC Chemopetrol
• Prodejní akce 2x
• Folkový koncert
• Burza filatelie
• MŠ Soukenická – koncert
• MŠ Gorkého – koncert
• MSD – Slabý – semináře
• Setkání nájemníků Haines
• Zastupitelstvo
Březen 2009
• Sdružení vlastníků – Krušnohor 3x
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vernisáž Lasotová
SVS
MDŽ
Porozumění
ČZU 6x
TAI-CHI
Obyvatelé Zámeckého parku – Město
Folkový koncert
Mimořádné zastupitelstvo
MŠ Bezručova – koncert
Soukromá akce – svatba
ODS
Vernisáž Voda
Zastupitelstvo
ZŠ Meziboří – ples
Setkání občanů Janova
Komunitní plánování

Duben 2009
• Setkání zástupců škol a neziskových organizací
• Akce města – školení úředníků 2x
• Pichlovanka
• Život a zdraví – beseda 3x
• Přednáška o extrémismu

•
•
•
•
•
•
•
•

ČZU 9x
Školení městské policie
Zastupitelstvo 2x
Porozumění – velikonoční dílny
Folkový koncert
Soukromá akce – ples
Sdružení vlastníků – Krušnohor
Egoterie

Květen 2009
• ČZU 10x
• Akce města – školení úředníků 3x
• Sdružení vlastníků – Krušnohor
• Školení vedení kuchyní
• Folkový koncert
• Vernisáž ZUŠ
• Soukromá akce
• Burza filatelie
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• Magnesium Elektron – školení
• Akce města – školení úředníků – volby
• Zastupitelstvo
Červen 2009
• ČZU 3x
• Volby do EU 3x
• Fotbal pro rozvoj 2x
• Akce města – školení úředníků 2x
• Předávání dobrého listu komory
• Folkový koncert
• Vernisáž Hanová
• Zastupitelstvo
• Okresní hospodářská komora
• ZŠ Hamr
Červenec 2009

Srpen 2009
Soukromá akce
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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 2008 – 2009 (3.B – 4.B)

příloha č.1 (2. část)
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PRAKTICKÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY – PONDĚLÍ
11. 5. 2009

příloha č.2 (1. část)
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PRAKTICKÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY – ÚTERÝ 12.
5. 2009

příloha č.2 (2. část)
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PRAKTICKÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY – STŘEDA
13. 5. 2009

příloha č.2 (3. část)
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PRAKTICKÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY – ČTVRTEK
14. 5. 2009

příloha č.2 (4. část)
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Příloha č. 3

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2008
PŘÍJM Y
příspěvek MěÚ
neinvestiční dotace
ostatní příspěvky MěÚ
dotace KÚ ÚK
Ostatní dotace KÚ (ÚZ)

stravné
příspěvek od rodičů
přísp.rodičů,kurzy,praxe
ostatní příjmy
úroky, kurzový rozdíl
příjmy - Sokrates, Leonardo, ČNA Mládež
zapojení fondů

CELKEM PŘÍJM Y

4 540 000,00 Kč
150 000,00 Kč
34 347,50 Kč
10 475 840,00 Kč
5 740,00 Kč
1 130 814,30 Kč
1 957 100,00 Kč
718 060,00 Kč
73 732,73 Kč
25 663,03 Kč
735 449,94 Kč
513 248,50 Kč

20 359996,00 Kč

VÝDAJE
mzdové náklady
odvody + zákonné poj.
FKSP
potraviny
učební pomůcky, studijní mat.
ostatní materiál
spotřeba energií
služby
pojištění majetku,studentů
opravy a údržba
odpisy
ostatní

9 425 525,00 Kč
3 239 317,30 Kč
178 445,24 Kč
999 984,85 Kč
124 485,70 Kč
1 146 562,17 Kč
1 438 662,79 Kč
2 542 612,61 Kč
125 105,00 Kč
223 311,52 Kč
687 101,29 Kč
219 181,29 Kč

VÝDAJE CELKEM

20 350 294,76 Kč

Výsledek hospodaření

9 701,24
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12.11.2008

10.12.2008

10.12.2008

26.1.2009

11.2.2009

17.2.2009

27.3.2009

Gabrielová Hana Mgr.

Kripnerová Helena Mgr.

Gabrielová Hana Mgr.

Císařovský Jaroslav

Bouzek Jan

Turbák Ladislav Mgr.

Pacina Vladimír Mgr.
Chomutov

30.4.2009

Zinková Jaroslava

4.6.2009

2008 - 2009

2003 - 2009

2006 - 2009

Pazourková Lucie Ing.

Tarant Michal Bc.

23. - 28.8. 2009

Sedláková Dáša

Pospíšilová Iva Mgr.

Chomutov

Ekonomika řízení
Územně správní a technická sluţba

ČZU v Praze

Program celoţivotního vzdělávání

Kurz biologie

VŠB

UK v Praze

Nové Hrady

MŠMT - 9044/2009-25-174

státní zkouška

státní zkouška

osvědčení ev. č. 408/2009

Osvědčení

MŠMT - 14 131/2009-25-323

Management školy a nová maturita
Zadavatelé a nová maturita

MŠMT - 9044/2009-25-174

-

-

-

-

MŠMT - 19530/2008-25-410

-

MŠMT - 12 548/2008-25-269

-

-

osvědčení jídelny.cz

JJ-20090126/06

MŠMT - 10728/2006-25-131

MŠMT - 10728/2006-25-131

MŠMT - 10728/2006-25-131

MŠMT - 10728/2006-25-131

-

MŠMT - 600/2008-51/06/044

MŠMT - 600/2008-51/06/045

Zakončení

Management školy a nová maturita

Globe games

Stříbro
Chomutov

Školení ČČK

Školení ČČK

Seminář

Most

Most

23.7. - 31.8.2009 Praha

Chrenka Pavel Mgr.

Pospíšilová Iva Mgr.

4.6.2009

Šťovíček Milan Mgr.

7.-10.5.2009

30.4.2009

Černá Hana

Tarant Michal

20.4.2009

Matoušková Kateřina Mgr.
Liberec

Ústí nad Labem NIDV

Janíček Pavel
Studium pedagogiky

Ústí nad Labem UJEP Výuka AJ

2008 - 2009

Matoušková Kateřina Mgr.

Instruktor snowboardingu

Podkrušnohorský Zoopark

Seminář - Visegrádský fond - projekt

Školení - nové trendy v moderním vaření II.

Ústí nad Labem
Ústí nad Labem

Školení - aplikace systémů pas. poţ.ochr.

Kritické myšlení v hod. ČJ

Kritické myšlení v hod. ČJ

Kritické myšlení v hod. ČJ

Praha

Praha

Praha

Praha

Kritické myšlení v hod. ČJ

Seminář Kapradí

Litoměřice
Praha

Vedoucí dětských táborů

Vedoucí dětských táborů

Název

Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

M ísto

27.3. - 31.3.2009 Pec pod Sněţkou

12.11.2008

Kripnerová Helena Mgr.

Turbák Ladislav Mgr.

7.11.2008

18.-19.10.2008

Tarant Michal

18.-19.10.2008

Otrubová Radka

Období

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Brabcová Alena

Příjmenía jméno

příloha č. 4
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