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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název:

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

Zřizovatel:

Město Litvínov

Datum založení:

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.“ Pro druhé ročníky byla letos připravena přednáška o gamblerství. Žáci třetích ročníků zhlédli
divadelní představení jednoho herce „Prudilova válka“, které bylo zaměřeno na problém šikany ve
školách. Poté proběhla na dané téma beseda. 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 2009/2010 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.
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.
V rámci drogové prevence je naše škola již třetím rokem zapojena do projektu „Škola – zóna bez drog“.
Úkolem projektu je monitorovat pomocí detekčních sprejů výskyt drog v prostorách školy.
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Péče o žáky 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 2009/2010 bylo evidováno celkem 19 úrazů, z toho 1 registrovaný.
Složení Školské rady k 1. 1. 2010
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. (do 8. 3. 2010)
Ing. Pavel Veselý – manažer G7, a. s. – (od 8. 3. 2010)
Zástupce žáků: (volba provedena 10. 10. 2008)
Anna Pacltová - žákyně 3. ročníku Scholy Humanitas (do 3. 6. 2010)
Šárka Smolková – žákyně 2. ročníku Scholy Humanitas (od 3. 6. 2010)
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY
Je příjemné vrátit se „domů“ a nalézt osmnáctiletou „dceru“ (školu) ve velmi dobré kondici.
Plnou pozitivní energie a činorodou. Se zájmem o učení, soutěžení, mezinárodní a národní projekty, ale i o
společenské, sportovní a další aktivity.
Rád bych především upozornil na tyto žáky
- Filip Tichánek - 1. místo v celostátním kole středoškolské činnosti (13. 6. 2010 Chrudim) /VZ – str. 9/
- Jan Weitz – MS 2010 juniorů v Rybolovní technice (Slovinsko)
- Filip Doležal – ME 2010 – Jezdecká skoková reprezentace ČR – 2. místo mladší jezdci
- Monika Orctová – Mistrovství republiky 2009 – starší žákyně – 1. místo v běhu na 300 m
a na
- účast v řadě mezinárodních projektů /VZ – str. 17/
- účast v národních projektech /VZ – str. 18/
Jako řediteli instituce se zaměřením na ochranu a obnovu životního prostředí mě těší, že se škole v rámci
projektu „Od ekoauditu k úsporám vody“ podařilo zásluhou výměny pákových baterií a instalací
úsporných splachovačů citelně šetřit pitnou vodou.
Potěšitelný byl i zájem dětí ze ZŠ jak o obor ochrana a obnova ŽP, tak o přírodovědné lyceum (107
přihlášek) /VZ – str. 8/
Tyto skutečnosti dávají naději, že si škola povede dobře i v následujících letech.

Mgr. Milan Šťovíček
ředitel školy
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ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
Složení vedení školy
Mgr. Šťovíček Milan
Mgr. Chrenka Pavel
Mgr. Pacina Vladimír
Ing. 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

Složení pedagogického sboru
Mgr. Adamec Petr
Mgr. Babicová Danica
Ing. Brabec Petr
Mgr. Brožík Jaromír
Mgr. Gabrielová Hana
Ing. Gallová Jana
Mgr. Chrenka Pavel
Mgr. Jakeš Petr
Janíček Pavel
Mgr. Khunová Gabriela
Mgr. Kripnerová Helena
Mgr. Matoušková Kateřina
Mgr. Pacina Vladimír
Mgr. Polívková Kateřina
Mgr. Pospíšilová Iva
Mgr. Rajdlová Dita
Mgr. Šmahel Jaroslav
Mgr. Šmídl Milan
Mgr. Turbák Ladislav

učitel odborných předmětů
učitelka Mat, Tv,
externí učitel ekonomie
učitel odborných předmětů
učitelka Čj, Dě, On, výchovný poradce
učitelka Che, Ma, Monitoring
učitel matematiky
učitel Nj, Dě
učitel výpočetní techniky, IT technik
učitelka Aj
učitelka Nj, Čj
učitelka Nj, Dě
učitel geografie
externí učitelka psychologie
učitelka Che, Mon
učitelka Aj
externí učitel Fy
učitel Bio a Chem
učitel Tv, projektový manažer

Další zaměstnanci
Bc. Tarant Michal
Kendrová Pavlína
Brabcová Alena
Otrubová Radka

vedoucí ekologického centra VIANA
vedoucí informačního centra
vychovatelka
vychovatelka
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PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Počet tříd:
Počet žáků:

8
153 (stav k 22. 6. 2010)

Přehled o prospěchu

1. pololetí školního roku 2009/2010
Třída

Počet
žáků

Prospěli

Prospěli
s vyznamenáním

Neprospěli

Nehodnoceno

Chování
2. st.

Chování
3. st.

1.A
1.L
2.A
2.L
3.A
3.B
4.A
4.B

22
14
22
18
23
22
17
16

18
8
17
12
19
13
11
13

2
2
1
0
0
2
2
2

1
2
2
1
3
3
1
1

1
2
2
5
1
4
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Součet

154

111

11

14

18

0

0

%

100

72

7

9

12

0

0

2. pololetí školního roku 2009/2010
Třída

Počet
žáků

Prospěli

Prospěli
s vyznamenáním

Neprospěli

Nehodnoceno

Chování
2. st.

Chován
í 3. st.

1.A
1.L
2.A
2.L
3.A
3.B
4.A
4.B

21
14
22
18
23
22
17
16

16
10
19
15
22
18
14
13

3
0
1
1
1
3
2
2

2
3
2
0
0
0
0
1

0
1
0
2
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Součet

153

127

13

8

5

1

0

%

100

84

8

5

3

0,01

0
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Maturitní zkoušky
Statistika
Počet žáků oprávněných konat zkoušku
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Povolena opravná zkouška z jednoho předmětu
Povoleno opakování celé maturitní zkoušky

•

4.B
16
4
11
1
1
0

Celkem
32
7
24
1
1
0

Prospěli s vyznamenáním:
Boguská Eva
Tichánek Filip
Houdková Petra
Pacltová Anna
Neumann Tomáš
Strolená Zuzana
Svobodová Denisa

4.A

4.B

•

4.A
16
3
13
0
0
0

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

Počet
známek
1
2
3
4
5
Průměr

Český
jazyk
3
10
7
11
0
2,83

Anglický
jazyk
6
10
2
3
0
2,09

Německý
jazyk
2
2
5
1
0
2,5

Biologie

Chemie

3
2
4
4
0
2,66

5
4
1
8
0
2,58

Ekologie a
ochrana ŽP
5
7
7
12
0
2,83

Praktická část
9
10
10
1
1
2,18

Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2009/2010
•

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 ŽP

Přírodovědné lyceum

Celkem

Počet přihlášek

78

29

107

Počet přijatých uchazečů

40

20

60

Počet uchazečů, kteří
odevzdali zápisový lístek

15

35

50
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Přehled soutěží ve školním roce 2009/2010
•

SOČ – Středoškolská odborná činnost

Přehled přihlášených žáků do středoškolské odborné činnosti:
Jméno

Sekce - obor

Název práce

Tichánek Filip

Ochrana a tvorba životního
prostředí

Hromádková
Jitka

Biologie

Kocum Daniel

Ochrana a tvorba životního
prostředí

Srovnání odonatocenóz na různým způsobem
rekultivovaných výsypkách Mostecka.
Roční monitoring rosnatky okrouhlolisté a
tučnice české
Průběh a problematika vodohospodářské
rekultivace lomu Medard-Liblík

Výsledky v krajském kole - 5. 5. 2010 Ústí nad Labem
Obor – sekce: Ochrana a tvorba životního prostředí
1. Tichánek Filip
Obor – sekce: Biologie
3. Hromádková Jitka
Výsledky v celostátním kole - 13. 6. 2010 Chrudim
Obor – sekce: Ochrana a tvorba životního prostředí
1. Tichánek Filip

•

Ekologická olympiáda
Výsledky krajského kola (2. – 4. října 2009, Klášterec nad Ohří)
11. místo: Pacltová Anna, Svobodová Denisa, Adámková Petra
18. místo: Kleinová Kristýna, Hofman Tomáš, Kávová Petra
Regionálního kola se zúčastnilo celkem 36 družstev

•

Olympiáda v německém jazyce
Výsledky v okresním kole - 26. 1. 2010 Most – kategorie III.A (střední školy)
8. místo: Kohout Tomáš

•

Celkem 11 soutěžících
Olympiáda v anglickém jazyce
Výsledky v okresním kole - 5. 2. 2010 Most – kategorie III.A (střední školy)
6. místo: Hirsch Karel
Celkem 10 soutěžících
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Vedoucí práce
Adamec Petr
Brožík Jaromír
Brožík Jaromír
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PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ
Organizační zajištění
Cíl: Seznámit žáky s praktickými činnostmi v organizacích, které se zabývají ochranou životního prostředí.
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 při 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 Humanita.
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

Přehled odborné praxe 2009/2010
1. ročník – ochrana a obnova ŽP
• Naučná stezka – Tesařova cesta, Šumný důl
• Školní naučná stezka Bořeň
• Naučná stezka „Přírodou a dějinami Oseka“ – Salesiova výšina, Krušnohorský zlom
• České středohoří – Raná, Písečný vrch
• Přehlídka vodohospodářského filmu a ekofilmu Chomutov
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•
•
•
•
•
•

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
České středohoří - Oblík
Terénní praktikum – botanika + zoologie (2 dny)
Národní park České Švýcarsko, terénní praktikum (1 týden)

1. ročník – přírodovědné lyceum
• Přehlídka vodohospodářského filmu a ekofilmu – Chomutov, Povodí Ohře, s.p.
• Lyžařský výcvik Bedřichov (1 týden)
• Národní muzeum Praha, Odbor hydrometeorologického
zabezpečení Vojenského a hydrometeorologického úřadu, Praha Ruzyně
• České středohoří – Raná, Oblík
• Přírodovědné praktikum – botanika, zoologie
• NP České Švýcarsko, terénní praktikum (1 týden)
2. ročník – ochrana a obnova ŽP
• Elektrárny Prunéřov
• Výzkumný ústav rostlinné výroby Chomutov – využití biomasy
• Větrná elektrárna Klíny, vodní dílo Fláje,
Čečný rybník – mokřadní ekosystém
• Studijní cesta, Norsko – Kongsberg (1 týden)
• Louka u zahrádkářské kolonie, zoologie, ekosystém rybník
• Oblastní muzeum Most – přírodovědné a geologické sbírky
• Česká rafinérská, a.s.
• Cyklistický kurz České středohoří (1 týden)
• Souvislá praxe - státní správa a samospráva, podniky se
zaměřením na ŽP (1 týden)
2. ročník – přírodovědné lyceum
• Studijní cesta, Norsko – Kongsberg (1 týden)
• Cyklistický kurz (1 týden)
• Blok laboratorních prací
• Jaderná elektrárna Temelín - přednáška
3. ročník – ochrana a obnova ŽP
• Severočeské doly Bílina – rekultivované plochy SD Bílina, kompostárna Chotějovice
• CELIO – skládka komunálního a nebezpečného odpadu, RENOGUM – recyklace pryže
• UNIPETROL RPA, a.s. – odbor životního prostředí, čistička odpadních vod
• SITA CZ Ústí nad Labem (spalovna odpadu, skládka)
• HUMECO – úpravna důlních vod, čistírna odpadních vod, těžba a následná rekultivace
• Hněvín – rekultivace a geologický vývoj regionu
• Sběrný dvůr Litvínov
• Kurz práce s motorovou řetězovou pilou (chlapci, 1 týden)
• Biosférická rezervace Křivoklátsko (děvčata, 1 týden)
• SOŠ Spálené Poříčí – kořenová čistička, JE Temelín, NP Šumava (3 dny)
• Vodácký kurz Ohře (1 týden)
• Jaderná elektrárna Temelín - přednáška
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4. ročník – ochrana a obnova ŽP
• 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

Závěrečná 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 a je součástí praktické části maturitní zkoušky. Přehled
závěrečných prací ve formě tabulky tvoří příloha č. 1 Schola Humanita.

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 tématických okruhů: Laboratoř – monitoring nebo terénní stanoviště. Známka
z praktické části maturitní zkoušky je součástí maturitního vysvědčení. Výsledky praktické části maturitní
zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 2.

Zahraniční kontakty
Norsko – Kongsberg
Již dvanáctým rokem byla realizována pravidelná
týdenní reciproční výměna studentů Scholy Humanitas
a norské Kongsberg Videregaende Skole zaměřená na
problematiku ŽP navštívených zemí. Studijní pobyty
korespondují s učebními plány obou škol a jejich
realizace probíhá v měsíci září.
Dánsko – Andebølle Youth Folk High School, Vissenbjerg
V červnu tohoto šk. roku navštívil Scholu Humanitas pan Orla Hansen, ředitel výše jmenované dánské
školy. Byla dohodnuta spolupráce obou škol a reciproční pobyty žáků na stejném principu, na kterém je
založena dlouholetá spolupráce se školou v norském Kongsbergu.
USA – The Tamworth Community School, New Hampshire
V tomto šk. roce byla opět po několika letech obnovena spolupráce s The Tamworth Community School
v New Hampshire. Studentka z USA pobývala dva měsíce v rodině žákyně Scholy Humanitas a spolu s ní
školu navštěvovala. Reciproční pobyt v USA se uskuteční v září nového školního roku. Výhledově
plánujeme výměnné pobyty pro více studentů.
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DOMOV MLÁDEŽE
Personální obsazení:
Hlavní vychovatel:
Vychovatelé:

Zinková Jaroslava
Černá Hana (do 31. 12. 2009)
Brabcová Alena
Otrubová Radka

Přehled o počtu ubytovaných žáků:
Datum

Počet žáků Počet odhlášených

k 1. 9. 09
k 1.10.09
k 1.11.09

51
65
64

k 1.12.09

62

k 1. 1.10

62

k 1. 2.10

56

k 1. 3.10
k 1. 4.10
k 1. 5.10

58
56
53

k 1. 6.10

44

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

Počet
přihlášených
14
1
1
1
1
3
1

Činnost ubytovaných žáků:
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,výroba šperků, hudební, aerobik, práce v GLOBE
Září 2009:
• školení bezpečnosti, seznámení s VŘ DM
• charitativní sbírka „Světluška“
• návštěva zámku Jezeří
• seznámení žáků 1. ročníků s okolím
• běh do schodů
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•
•
•

bowling
soutěž ve skocích přes švihadlo
program s norskými studenty

Říjen 2009
• divadelní přestavení „Sluha dvou pánů“
• malování na hedvábí
• kolečkové brusle Matylda
• vědomostní kvíz
• program se švédskými studenty
• petase
• bowling
Listopad 2009:
• výroba vánočních ozdob
• aquapark Most
• discgolf
• soutěž ve skládání puzzle
• vernisáž „Fabrica Bohemica“
Prosinec 2009
• vánoční dílny
• pomoc na stanovištích při soutěži pro ZŠ Choroš
• vánoční výzdoba internátu, klubu, dvorany a jídelny
• vánoční turnaj v bowlingu žáci x učitelé
• vánoční diskotéka
• návštěva výstavy v Radničním sklípku „Vánoční stromky“
Leden 2010
• běh do schodů
• dokument o drogách „Děti okamžiku“
• turnaj ve společenských hrách
• zahajovací hodina tanečních
• divadelní představení „Tanec na konci léta“
Únor 2010
• kvíz „Známá místa světa“
• malování naslepo
• projekt Recyklohraní
• taneční
• planetárium „Most“

Březen 2010
• studentský karneval
• bowling
• velikonoční výzdoba internátu, jídelny,
• Vlaštovkiáda nanečisto
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•
•
•
•
•
•
•
•

DVD „Řekni drogám NE“
divadelní představení „Něžné dámy“
beseda s americkými studenty
soutěž ve skocích přes švihadlo
věneček
kvíz „První pomoc“
malování naslepo
výstava fotografií v galerii „Radniční sklípek“

Duben 2010
• program Recyklohraní
• pomoc na stanovištích při Vlaštovkiádě
• divadelní představení „Silnice“
• charitativní sbírka „Srdíčkový den“
• výstava loutek v Radničním sklípku
• divadelní představení „Jaromír Jágr, Kladeňák“
Květen 2010
• sbírka „Květinový den“
• bowling
• divadelní představení „Madony bez kalhotek“
• squash
• zápas ve florbale s německými studenty
Červen 2010
• divadelní představení „Donaha“
• florbalové utkání s keňskými studenty
• malování na zeď
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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
Jana Červeňáková

Ve školním roce 2009/2010 bylo celkem připraveno:
•
•
•

4.781 snídaní a svačin
47.569 obědů
5.723 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 a hotelovou
školou v Teplicích.

STRÁVNÍCI

%

ubytovaní žáci

13,57

dojíždějící žáci

11,90

cizí strávníci + prodej přes ulici

22,62

zaměstnanci školy

10,24

žáci Gymnázia T.G.M. Litvínov

40,48

Studenti UJEP

1,19
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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 Mládež - 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.

17

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
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 služba 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 VIANA

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.
V dubnu 2010 byla činnost ekologického centra posílena o další dva zaměstnance – Adama Chrenku a
Mgr. Evu Adamcovou. Hlavní náplní jejich činnosti je lektorská činnost v rámci projektu „Ekologická
měření v praxi – odborné kompetence žáků,“ ale jsou také vydatnou posilou pro uspokojení zájmu škol a
školských zařízení při realizaci výukových a vzdělávacích programů.
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 jehož rámci provádějí žáci a studenti po celém světě pozorování a měření v oblastech
meteorologie, hydrologie, biometrie, fenologie a pedologie.
Schola Humanitas je 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 „Třínárodní sítě ekologické výchovy" pro
severní Čechy.
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Přehled aktivit CEV Viana ve školním roce 2009/2010
Neziskové organizace se představují v Mostě a VIANA také
Říjen 2009
Vernisáž výstavy neziskových organizací Mostecka se
uskutečnila ve čtvrtek 1. října 2009 v obřadní síni
Magistrátu města Mostu.
Magistrát města Mostu dlouhodobě podporuje mostecké
neziskové organizace v jejich činnosti a rozvoji. Každoročně
se také v prostorách úřadu mohou tyto organizace
prezentovat.
CEV VIANA jako jediné centrum ekologické výchovy, které
nabízí na Mostecku řadu aktivit pro školy a školská zařízení
v ekologické výchově, u toho nemohlo chybět.
PROJEKTOVÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ DNY
Říjen 2009 – květen 2010
Schola Humanitas Litvínov ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy VIANA připravila pro žáky osmých
a devátých tříd projektový den pod názvem „ENVIRONMENTÁLNÍ DEN.“
Environmentální den obsahoval 3 výukové moduly (Odpady, ...aneb kam s ním?; Monitoring vody a CHKO
v Ústeckém kraji), které lze zařadit do environmentální výchovy na základní škole. Součástí programu je
byla prohlídka areálu školy.
Ve školním roce 2009/2010 se Environmentálních dnů ve Schole Humanitas zúčastnilo 7 základních škol s
celkem 240 žáky.
Environmentálních dnů se zúčastnily tyto školy:
 ZŠ Hamr; 36 žáků
 ZŠ Aléská Bílina; 32 žáků
 ZŠ a MŠ Povrly; 44 žáků
 ZŠ Okružní Most; 36 žáků
 ZŠ Podbořany; 36 žáků
 ZŠ a MŠ Libouchec; 20 žáků
 ZŠ Školní Louny; 36 žáků
VIANA dále připravila několik projektových dnů tzv. „na klíč – dle přání učitelů“ pro široké spektrum žáků.
Naši lektoři buď přivítali třídní kolektivy ve Schole Humanitas, a nebo vyjeli za žáky do sídla jejich školy.
V rámci projektových dnů nabízí VIANA program poskládaný z jednotlivých modulů, dle nabídky. Jednalo
se většinou o práci v arboretu u Scholy Humanitas, naučnou stezku Tesařova cesta, monitoring vody,
programy týkající se odpadů, koloběhu vody, Krušných hor nebo Českého středohoří.
Projektových dnů se zúčastnily tyto školy:
 ZŠ Braňany; 1. stupeň v ZŠ Braňany
 ZŠ Braňany; 2. stupeň ve Schole Humanitas
 ZŠ Hamr; 1. třída
 SSZŠ Litvínov; 1. stupeň
 ZŠ Speciální Most; 9. třída
 ZŠ Speciální Litvínov; 2. stupeň

20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 2010 - „…VODA MÉHO SRDCE 2010“
Březen 2010
Fotografická soutěž je pořádána každoročně k 22. březnu. Tento den - Světový den vody - byl vyhlášen
před 18 lety (1992) jako jeden ze závěrů Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro.
V letošním roce se jedná již o 11. - ročník soutěže, která byla vyhlášena na podzim roku 2009.
Nad soutěží 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
• Česká voda – Czech Water, a.s.
Soutěž dále podpořili:
• Europe Direct Most – informační centrum Evropské komise
• FOTOVideo
Porota vybírala v letošním roce ze dvou set třiceti sedmi fotografií od 93 autorů z celé republiky, ale i ze
Slovenska. Soutěž je tak již druhým rokem obsazena také zahraničními účastníky.
Zastoupeny byly všechny tři vyhlášené kategorie – kategorie „Žáci 1. stupně ZŠ“ (50 fotografií od 20
autorů), „Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ“ (49 fotografií od 21 autorů) a tradičně velmi silně obsazená
kategorie „Ostatní veřejnost“ (138 fotografií od 52 autorů).
Výsledky fotografické soutěže pro rok 2010
Kategorie „Žáci 1. stupně ZŠ“:
• 1. místo – Veronika Hižová
• 2. místo – Radka Janků
• 3. místo – Iveta Jindřichovská

Most (foto: Zrcadlení)
Nejdek (foto: Zmrzlý svět)
Žatec (foto: Krásy 2)

Kategorie „Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ“:
• 1. místo – žáci ZŠ Litvínov-Janov
• 2. místo – Alexandra Sekalová
• 3. místo – Lucie Pijálková

Litvínov (foto: Srdce 2)
Kladno (foto: Cááák !)
Ústí n/L (foto: Slza padá k srdci)

Kategorie „Ostatní veřejnost“:
• 1. místo – Ing.Vladimír Křivka
• 2. místo – Ladislav Renner
• 3. místo – Jiří Durdík
• Cena poroty – Jan Watzek

Plzeň (foto: Šperk na hladině)
Česká Lípa (foto: Voda, co maluje)
Praha (foto: Splav a Zone romantica)
Krupka (foto: Odrazy nebes)
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KRAJSKÁ EKOLOGICKÁ KONFERENCE V MOSTĚ
Květen 2010
Ve středu 28. dubna se na 1. ZŠ v Mostě konal 1. ročník Žákovské ekologické konference pro žáky ZŠ a SŠ.
Setkání mladých přírodovědců uspořádala Krajská skupina Klubu ekologické výchovy Ústeckého kraje
spolu s 1. ZŠ Most.
Ze Scholy Humanitas se konference zúčastnili:
• Jitka Hromádková - s prezentací své maturitní práce na téma "Monitoring tučnice české a rosnatky
okrouhlolisté na Českolipsku"
• Jan Brož, Kamila Minaříková a Michaela Honsová - NP a CHKO v Ústeckém kraji a EVVO dny ve
Schole Humanitas
SOUTĚŽNÍ PROJEKT - Ekologická stopa 2010
leden 2010 – červen 2010
Schola Humanitas v Litvínově a Centrum ekologické výchovy VIANA ve spolupráci s Okresní hospodářskou
komorou v Mostě, Informačním centrem Evropské komise Europe Direct a společností Česká voda
připravily pro pětičlenné týmy z řad žáků 8. a 9. tříd ZŠ při příležitosti Dne životního prostředí (5. 6.)
soutěžní projekt s názvem „Ekologická stopa.“
Do Litvínova se v pátek 4. června sjela téměř padesátka žáků ze základních škol z celého Ústeckého kraje.
Místní „barvy“ hájili žáci ze ZŠ a MŠ Ruská v Litvínově.
Soutěžní týmy, které se do soutěže přihlásily již v prosinci roku 2009, měly za úkol vypracovat výsledky z
dotazníkového šetření ve své škole, vyvodit a navrhnout taková opatření, aby člověk nezvyšoval zbytečně
svou „ekologickou stopu“, tj. aby co nejméně zatěžoval životní prostředí. Svá zjištění poté soutěžní týmy
zpracovávaly do prezentovatelné podoby a představily je na páteční závěrečné konferenci. Posledním
úkolem bylo odhalení cesty vybraného potravinářského výrobku od výrobce až na náš stůl.
Přestože kvalita zpracování prezentací, vlastní přednes výsledků a jejich zpracování bylo na vysoké úrovni,
musela porota vybrat soutěžní týmy na prvních třech příčkách.
Výsledky soutěžního projektu:
• 1. místo – ZŠ Ruská, Litvínov
• 2. místo – ZŠ Svážná, Most
• 3. místo – ZŠ Okružní, Most

BEZMÁLA DVATISÍCE DĚTÍ SOUTĚŽILO S VIANOU
Prosinec 2009 – červen 2010
Centrum ekologické výchovy VIANA při SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas v
Litvínově ve spolupráci s Astronomickou společností v Mostě a Dětskou organizací SKAUT v Mostě
vyhlásilo pátý ročník soutěže pro třídní kolektivy s názvem "Život kolem nás".
Záštitu nad soutěží převzal člen Rady Ústeckého kraje Ing. Petr Jakubec.
V soutěži byly pro děti připraveny desítky úkolů, doplňovaček, křížovek či vyhledávání z nejrůznějších
zdrojů ve 4. kolech. Soutěžící své odpovědi zasílali pořadateli soutěže. Výsledky se následně zabývala
porota soutěže.
S čím se soutěžící museli potýkat? Měli za úkol správně odpovědět na otázky zadané v oblasti ochrany
přírody a životního prostředí, třídění odpadu, ochrany vody a vzduchu, lesa či půdy a vzácných živočichů.
Partner soutěže – Astronomická společnost Most připravila zajímavé úkoly také v oblasti Astronomie a
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děti vyhledávaly informace o naší Planetě či dalších tělesech ve Sluneční soustavě a ve vesmíru. Mostečtí
skauti zase připravili luštění šifer, úkoly z tábornických znalostí nebo první pomoc.
To vše je „život kolem nás“, soutěž, které se zúčastnila téměř stovka třídních kolektivů s 1739 dětmi z 30
škol z celého Ústeckého kraje. Vyhlášení výsledků a předání cen vítězným třídním kolektivům proběhlo
v červnu 2010.
Výsledky soutěže Život kolem nás:

1.
2.
3.

místo - ZŠ a MŠ Horní Jiřetín; 3. třída
místo - ZŠ a MŠ Vrchlického 372, Lom; třída 5.A
místo - ZŠ U nových lázní 1102, Teplice; třída 5.A
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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 provádějí 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.
Na Globe Games jsme se neztratili
Květen 2009
Přes 300 studentů a učitelů z celé republiky se sjelo ve dnech 6. – 9. května ve Svitavách na akci GLOBE
Games. GLOBE Games je setkání škol zapojených v programu GLOBE. Studenti celý rok zkoumají přírodu v
okolí své školy a používají k tomu zajímavé výzkumné postupy.
Mottem letošních GLOBE Games byly objevy a to, že poznávání přírody přináší nové a pozoruhodné
poznatky i v dnešní době. Scholu Humanitas reprezentovala čtveřice žáků.
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GLOBE Games byly slavnostně zahájeny ve čtvrtek 6. května a studenti stáli před mapou se spoustou
bílých míst, která postupně prozkoumali a zaplnili. „Hlavní objevitelská činnost vypukla v pátek při terénní
hře, při které měli za úkol prozkoumat přírodní podmínky v okolí rybníka Rosnička“.
V sobotu na studentské konferenci odprezentovali žáci svou celoroční práci. A odpoledne proběhl festival
GLOBE ve Svitavském parku. Festival nabídl spoustu zábavy pro účastníky GLOBE Games, ale i veřejnost.
Studenti na něm atraktivně představili návštěvníkům své výzkumy a měření a zájemci si mohli vyzkoušet
aktivity, kterými se ve školách studenti zabývají. Vše doplnil kulturní program a outdoorové aktivity.
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Výukové programy CEV VIANA, školní rok 2009/2010
Ve školním roce 2009/2010 Centrum ekologické výchovy VIANA uspořádalo v mateřských školách, na
základních a středních školách i na a Speciálních školách a v Mateřských centrech 418 hodin výukových
programů, dle zaslané nabídky.
•
•
•
•
•

1. stupeň ZŠ /1. -5. třída/ - 227 hodin
2. stupeň ZŠ /6. -9. třída/ - 92 hodin
Mateřské školky – 16 hodin
Speciální školy – 45 hodin
Projektový den – 38 hodin

CEV VIANA má ve své nabídce již 28 výukových programů nebo modulů pro mateřské školy, základní
školy, praktické a speciální školy, mateřská centra a pro střední školy.
V letech 2005 – 2010 bylo realizováno 1515 hodin výukových programů
Celkem
uskutečněných
programů

Typ školy
Mateřské školy

69

1. stupeň ZŠ

924

2. stupeň ZŠ

199

Střední školy

8

Speciální školy

144

CELKEM

1515

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 2009/2010
Akce mimo areál školy
Září 2009
• kurz vysokohorské turistiky – 4. roč. Vysoké Tatry
• seznámení žáků 1. ročníku s okolím školy
• bowling
• praxe 2. ročníků – elektrárna Prunéřov
• praxe 3. ročníků – SD Bílina – rekultivace, kompostárna Chotějovice
• praxe 1. ročníku – naučná stezka Bořeň
• praxe 2. ročníku – VÚRV Chomutov
• praxe 3. ročníků – Celio, Renogum
• výlet na zámek Jezeří
• souvislá praxe 4. ročníků
• studijní cesta 2. ročníků – Norsko
• praxe 1.A – Salesiova výšina, Krušnohorský zlom
• praxe 3. ročníků – Unipetrol RPA
• seminář Řecko – program Comenius
• praxe 1.A – Šumný důl, Tesařova stezka
• zahraniční stáž - Berlín
• praxe 1.A – Raná, Písečný vrch
• praxe 2.A – Vodní dílo Fláje, větrná elektrárna, Černý rybník
• praxe 3. Ročníků – Humeco – ÚDV, ČOV, Lom ČSA
Říjen 2009
• ekologická olympiáda Klášterec nad Ohří
• kolečkové brusle – Matylda
• bowling
• okresní kolo ve stolním tenise – Most
• školení metodiků prevence – Most
Listopad 2009
• bowling
• aquapark Most
• výstavy středních škol – Teplice, Litoměřice, Most,
Chomutov, Ústí n/Labem, Louny, Žatec,
• projekt Comenius – Zpět do 50. let - Praha
Prosinec 2009
• Alpy – zaměstnanci SH
• divadelní představení „ Andělské oči“ – divadlo Most
• výstava vánočních stromků – galerie Radniční sklípek
• vánoční turnaj v bowlingu
Leden 2010
• bowling

27

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
•
•
•

divadelní představení „Tanec na konci léta“ - Most
lyžařský výcvik Bedřichov
okresní kolo olympiády v Nj – Most

Únor 2010
• bowling
• planetárium Most
• divadelní přestavení „Andělské oči“ – Most
• maturitní ples – Citadela
• okresní kolo olympiády v Aj – Most
Březen 2010
• návštěva výstavy v galerii Radniční sklípek
• divadelní představení DVD Litvínov „Něžné
dámy“
• návštěva aqvaparku v Mostě
• Den učitelů – Mikulášská štola, rozhledna na
Hoře sv. Kateřiny
• Bowling
• praxe 1. ročníků – Národní muzeum Praha
• praxe 2. ročníků – Okresní muzeum Most
• praxe 3. ročníků – SITA CZ – Ústí nad Labem
• projekt Comenius – návštěva Anglie
Duben 2010
• divadelní představení „ Silnice“ – Mě divadlo Most
• návštěva Karlových Varů – projekt Comenius
• praxe 3. ročníků – Hněvín, sběrný dvůr
• praxe 1. ročníku – úpravna vody, malá vodní elektrárna Meziboří
• praxe 2. ročníku – Česká rafinérská
• školení metodiků prevence - Most
• projekt Ekologická měření v praxi – Lesná - žáci ZŠ Janov
• bowling
• charitativní sbírka „ Srdíčkový den“
Květen 2010
• Globe Games Svitavy
• chmelová brigáda – Hořesedly
• praxe 1. ročníků - České středohoří
• praxe 3. ročníků- Jižní Čechy
• 2. ročníky - cyklistický kurz – České středohoří
• praxe 1. ročníků- terénní praktikum - botanika, zoologie
• praxe 1. ročníků - NP České Švýcarsko
• souvislá praxe 2.A
• CHKO Křivoklátsko – dívky 3. ročníky
• kurz MP, křovinořez – chlapci 3. ročníky
• divadelní představení „ Madony bez kalhotek“ – Most
• bowling
• charitativní sbírka „ Květinový den“
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•
•

planetárium – Most
projekt Ekologická měření v praxi – Lesná – žáci Educhem

Červen 2010
• ročníky -vodácký kurz Ohře
• program s Keňskými studenty- projekt Fotbal pro rozvoj
• finále středoškolské ligy ve volejbale - Most
• divadelní představení „ Donaha“
• účast na Dnu otevřených dveří Unipetrolu
• týdenní pobyt vybraných žáků na Lesné – projekt Ekologická měření v praxi
• čištění oprámu
• pobyt žáků 1. ročníku na Lesné
• sportovní odpoledne zaměstnanců SH – Lesná
• posezení zaměstnanců SH na závěr školního roku - 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 2009
• Burza filatelie
• Folkový koncert
• Vernisáž Zdeněk Ježek Rada
• Zastupitelstvo
• Klub filatelie 3x
Říjen 2009
• Výuka ČZU 6x
• Folkový koncert
• Zastupitelstvo
• Den dětí
• Klub filatelie 2x
• Valná hromada Klubu přátel SH
• Vernisáž - Stanislav Štýs
• Taneční pro dospělé 2x
• Soukromá akce - Japek
• Školení úředníků MÚ
• MÚ Litvínov - setkání zástupců města s občany Janova
• MÚ Litvínov – jednání výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje
Listopad 2009
• Výuka ČZU 6x
• Taneční pro dospělé 5x
• Rybářská schůze 2x
• Klub filatelie 2x
• Vernisáž - Jan Hodač
• Folkový koncert
• Audiovizuální projekce – Hodač 2x
• Ekofórum pánevní oblasti
• Městská policie – Break dance
• Sraz absolventů
• Burza filatelie
Prosinec 2009
• Porozumění
• Taneční pro dospělé 3x
• Vernisáž - Karel Tittl
• Výuka ČZU 3x
• Klub filatelie
• Choroš
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•
•
•
•
•

Zastupitelstvo
Folkový koncert
Egoteria
ZŠ Hamr – koncert
Seminář – anglická jazyková škola

Leden 2010
• Magnesium Elektron – školení
• Taneční studenti 3x
• Folkový koncert
• Taneční večer
• Klub filatelie 2x
• Vernisáž - etiket sýrů
• Schůze ČSSD
• Výuka ČZU 8x
• Život a zdraví
• Soukromá akce – oslava narozeni
Únor 2010
• Taneční studenti 4x
• Výuka ČZU 6x
• Promokulture
• Klub filatelie 2x
• Občanské sdružení
• MŠ Ruská
• Folkový koncert
• Burza filatelie
• Soukromá akce - Den lunárního roku
• Život a zdraví
• Porozumění – karneval
• MŠ Gorkého
• Rada města
• Zastupitelstvo
• Ples Sportovní ZŠ Litvínov
Březen 2010
• Krušnohor 2x
• Taneční studenti 4x
• Bytové družstvo Zámecký park
• Výuka ČZU 6x
• Soukromá akce – oslava narozenin
• MDŽ
• Karneval studentů
• Folkový koncert
• Prodejní akce 2x
• Euroregion
• Plavecký klub
• Předváděcí akce 2x
• Klub filatelie 2x
• Vernisáž – Voda
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•
•
•
•
•

Školení MÚ Litvínov
Soukromá akce – svatba
Autogramiáda knížky
Schůze ČSSD
Život a zdraví

Duben 2010
• Předváděcí akce 5x
• MÚ Litvínov – školení vedoucích školních jídelen

• Školení MÚ Litvínov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Školení městské policie 2x
Klub filatelie 2x
Folkový koncert
Soukromá akce – ples
Prodejní akce 2x
Život a zdraví
Fotbal pro rozvoj
Krajský úřad Ústeckého kraje – porada vedoucích školních jídelen
Seminář – Rehabilitace Bláhová
Vernisáž - Jaromír Vodička
Výuka ČZU 3x
Krušnohor
Zastupitelstvo
Okresní hospodářská komora – shromáždění delegátů OHK Most

Květen 2010
• Výuka ČZU 5x
• SVS
• Klub filatelie 2x
• Krušnohor
• Egoteria
• Předváděcí akce 4x
• Prodejní akce 2x
• Porozumění
• Soukromá akce – oslava narozenin
• Promokulture
• Folkový koncert
• Burza filatelistů
• Křest knížek
• Školení úředníků MÚ Litvínov
• Život a zdraví
• Vernisáž – ZUŠ
• ForAgria - školení
• ŽŠ Hamr - karneval
• MÚ Litvínov - volby ČR
Červen 2010
• Klub filatelie 3x
• Život a zdraví
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výuka ČZU 4x
Předváděcí akce 4x
Prodejní akce 2x
Folkový koncert
Soukromá akce – RIC
Vernisáž – Jarmila Šimková
Zastupitelstvo
ZŠ Hamr
Školení RIC – program Podpora a Šance i mladým
bez vzdělání

Červenec 2010
• Seminář – anglická jazyková škola
• Členská schůze ČSSD
• RIC Most – projekt Podpora
Srpen 2010
• Jazzový koncert
• Magnesium Electron – školení
• RIC Most – projekt Podpora
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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 2009 – 2010 (3.A – 4.A)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
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příloha č.1 (2. část)

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 2009 – 2010 (3.B – 4.B)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
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PRAKTICKÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY – PONDĚLÍ 10. 5. 2010

příloha č.2 (1. část)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
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PRAKTICKÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY – ÚTERÝ 11. 5. 2010

příloha č.2 (2. část)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
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PRAKTICKÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY – STŘEDA 12. 5. 2010

příloha č.2 (3. část)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
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PRAKTICKÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY – ČTVRTEK 13. 5. 2010

příloha č.2 (4. část)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
Příloha č. 3

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2009
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
Příloha č. 4

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ
Hlavní cíle dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:
1. Příprava učitelů na státní maturitní zkoušky
2. Získávaní nových poznatků v oblasti metodiky a didaktiky
Přehled jednotlivých školení a seminářů:
Jméno a příjmení
Babicová Danica
Gabrielová Hana
Gallová Jana
Chrenka Pavel
Chrenka Pavel
Chrenka Pavel
Chrenka Pavel
Jakeš Petr
Kripnerová Helena
Kripnerová Helena
Matoušková Kateřina
Pospíšilová Iva
Pospíšilová Iva
Šmahel Jaroslav
Šmahel Jaroslav
Šmahel Jaroslav
Šmahel Jaroslav
Šmídl Milan
Šmídl Milan
Šmídl Milan
Tarant Michal
Turbák Ladislav

Název
Zadavatel
Etická výchova
Zadavatel
Interaktivní výuka 21.století
Manažerské dovednosti
Správní řízení
Inspekční činnost
Multimediální výuka dějepisu
Hodnotitel německý jazyk
Netradiční vyučování v Čj
Hodnotitel německý jazyk
Biologie
Zadavatel
Obnovitelné zdroje energie
Fyzika
Fyzika
Zadavatel
Využití energie, IUSES
Chemie
Zadavatel
Využití energie, IUSES
Manažerské dovednosti
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Oblast
Státní část maturitní zkoušky
Metodika občanské nauky
Státní část maturitní zkoušky
ICT
Řízení školy
Řízení školy
Řízení školy
Metodika dějepisu
Státní část maturitní zkoušky
Metodika Čj
Státní část maturitní zkoušky
Metodika biologie
Státní část maturitní zkoušky
Metodika fyziky
Metodika fyziky
Metodika fyziky
Státní část maturitní zkoušky
Ekologická výchova
Metodika chemie
Státní část maturitní zkoušky
Ekologická výchova
Řízení školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 – I. část byla schválena na jednání Školské rady
dne 13. 10. 2010.

Mgr. Vladimír Pacina
předseda Školské rady
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