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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název:

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

Zřizovatel:
Datum založení:
Zařazení do sítě škol:
IZO:
Typ:
IČ: / DIČ:
Bankovní spojení:

Město Litvínov
1. 9. 1992
dle rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 15 537/2001-21
110 018 061
Příspěvková organizace
00832375 / CZ 00832375
ČSOB Most, Moskevská 1999
číslo účtu 615209273/0300

Telefon:
Fax:
Adresa:
E-mail:
Internet:

476 111 226, 476 752 753, ředitel 476 765 132
476 765 130
Ukrajinská 379, 436 01 LITVÍNOV
schola@humanitas.cz
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
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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

CHARAKTERISTIKA
Délka studia
4 roky, zakončené maturitní zkouškou
Zaměření
Studijní obor: Ekologie a životní prostředí – odborné i všeobecně vzdělávací předměty
Přírodovědné lyceum – všeobecně vzdělávací předměty
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 škole každoročně besedy pro 1. ročníky „Sex,
AIDS a drogy“. Žákům je po celý rok 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.
I v tomto školním roce byl realizován Minimální preventivní program zaměřený zejména na výchovu
žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní rozvoj a na předcházení všech rizikových jevů
v chování žáků.
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Spolupráce výchovného poradce, metodika prevence, třídních učitelů a vedení školy funguje velice
dobře, takže jakékoliv náznaky problémů jsou okamžitě a ještě v zárodcích podchyceny a rychle
řešeny.
V rámci drogové prevence je naše škola již čtvrtý rok zapojena do projektu „ Škola – zóna bez drog“.
Úkolem projektu je monitorovat pomocí detekčních sprejů výskyt drog v prostorách školy.
Péče o žáky se zvláštními potřebami
Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami je umožněno používat notebook místo sešitů a
pracuje se s nimi dle doporučení Pedagogicko psychologické poradny.
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 2010/2011 bylo evidováno celkem 20 úrazů, z toho 3 registrované.
Složení Školské rady
Zástupce zřizovatele:
PhDr. Libuše Pokorná - ředitelka Oblastního muzea
Ing. Dagmar Mandíková - jednatelka společnosti DHV Trading
Zástupce školy:
Mgr. Jaromír Brožík - učitel odborných předmětů
Mgr. Vladimír Pacina - zástupce ředitele pro praktické vyučování (předseda ŠR)
Zástupce rodičů:
Ing. Pavel Veselý – manažer G7, a. s. – (od 8. 3. 2010)
Zástupce žáků:
Šárka Smolková – žákyně 3. ročníku Scholy Humanitas (od 3. 6. 2010)
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY
Školní rok 2010/2011 byl poznamenán komunálními volbami. Ředitel školy - Mgr. Milan Šťovíček - ve
volbách uspěl, a protože byl zvolen starostou města Litvínova, řešila se personální otázka vedení
školy. Školu jsem převzal k datu 1. 12. 2010 s titulem statutární zástupce školy, který trvale zastupuje
ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti. Navázal jsem tak na svou práci z období 1. 10. 2003 – 18.
3. 2009, kdy jsem jako ředitel pracoval.
Schola Humanitas Litvínov má stále stejný cíl – mít reputaci kvalitní vzdělávací instituce. Prací
managementu školy je zabezpečit personální a materiální zázemí na nejvyšší možné úrovni. Prioritou
zůstává velmi kvalitní příprava žáků na vysokoškolská studia. Samozřejmostí je spolupráce se školami
(od mateřských po vysoké), s podniky a firmami (od zabezpečení odborných praxí až po finanční
podporu školy), rodiči žáků (dostatečná komunikace), zřizovatelem, Ústeckým krajem.
Mým prvním úkolem bylo pokračovat v náboru žáků. Situace byla totiž taková, že ze základních škol
vycházelo v Ústeckém kraji o 3 000 žáků méně. To se projevilo na počtu přijatých žáků v drtivé
většině škol. Dalším úkolem bylo zvýšit bezpečnost v okolí školy. Podařilo se nám ještě do konce
kalendářního roku zakoupit nové kvalitnější kamery pro usnadnění práce vychovatelek. Dále jsme
zabezpečili prostor za školou elektronickou závorou, která okamžitě informuje vychovatelky při
pokusu o vniknutí do objektu školy. Třetím úkolem bylo řešení úspory energií. Jde o dlouhodobě
naplňovaný cíl školy. Podařilo se nám dokončit systém bezdotykových vypínačů na všech toaletách,
chodbách a podlažích školy. Vypínače reagují na pohyb pomocí fotobuňky a věříme, že přinesou další
úsporu jak finančních prostředků, tak elektrické energie. V souvislosti s větším komfortem a
zabezpečením dat školy jsme provedli modernizaci počítačové sítě v administrativní budově a vyřešili
jsme zálohování dat nákupem dvou servrů.
Mimoškolní aktivity a zapojení žáků a školy do projektů, jsou popsány v následujících stranách této
výroční zprávy. Zmíním se jen o projektu Ekologická měření v praxi – odborné kompetence žáků.
Dvouletý projekt skončil na konci školního roku (poslední aktivity proběhly v měsíci srpnu). Škola na
realizaci projektu získala 9 213 876,-Kč! Z osobní zkušenosti, ohlasů účastníků i Krajského úřadu
soudím, že šlo o projekt velmi zdařilý a pro účastníky velmi prospěšný.
Velkou radost nám přineslo schválení projektu v operačním programu Ziel III-Cíl III. Jde o projekt
Pestrý- Bunt, přátelé biodiverzity v Krušných horách, v němž je škola partnerem ochranářům přírody
Naturschutzzentrum Erzgebirge v Annabergu a ZO ČSOP Teplice Fergunna. Projekt byl schválen po
čtyřletých přípravách.
Velký zájem uchazečů o studium v bakalářském i magisterském oboru je pro školu vyznamenáním a
důkazem zájmu lidí z regionu se vzdělávat. Studijní obory Územní technická a správní služba,
Regionální environmentální správa prokazují, že byly dobře zvoleny. Ve školním roce 2010/2011
studovalo v Litvínově cca 300 studentů oborů, které zabezpečuje Fakulta životního prostředí ČZU
Praha. K nim je potřeba připočítat 20 studentů, kteří si vybrali prezenční formu studia a studijní obor
Informační systémy (studijní program Aplikovaná informatika). Ten zabezpečuje katedra informatiky
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Přírodovědné fakulty UJEP Ústí nad Labem. Součet studentů bakalářského a magisterského studia
obou univerzit je tedy pro Litvínov úctyhodný – 320 studentů.
Z celé řady kontrol školy připomenu pouze: Hospodaření - vnitřní audit zřizovatele a audit nezávislou
odbornou firmou. Bezpečnost, ochrana zdraví a hygienická pravidla - OHES Ústí nad Labem.
Hodnocení vyznělo velmi příznivě.
V personální oblasti došlo ke změně vyučujícího angličtiny. Mgr. Paulovičová nahradila v pololetí
odcházející Ing. Štemberovou. Také v odborných předmětech, chemii a biologii převzal úvazek od
Mgr. Pospíšilové, odcházející na mateřskou dovolenou, Mgr. Jaromír Brožík (již od listopadu).
V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dokončil magisterské studium Michal Tarant.
Získal tak odbornou způsobilost pro výuku odborných předmětů. Pavel Janíček získal titul Bc. jako
pedagog volného času. Odbornými školeními v rámci své aprobace či projektů prošla většina
pedagogů a hlavně byli proškoleni v pozicích zadavatelů, hodnotitelů či komisařů pro státní maturitní
zkoušky.
Proběhla zdařilá sportovní akce pro všechny zaměstnance školy (částečně hrazená z FKSP). Lyžování
v Alpách využilo 18 z nich i se svými rodinnými příslušníky.
P. S. V tomto školním roce se po úspěšném složení maturitních zkoušek loučila se školou žákyně
Alena Herzánová. Tato mimořádná žákyně měla na vysvědčení samé jedničky již na základní škole. Na
naší škole, s výjimkou tělocviku v prvním ročníku, také samé jedničky a korunovala to složením
maturitní zkoušky na samé jedničky. Navíc se úspěšně zapojila do středoškolské odborné činnosti,
projektů školy. Získala Dobrý list komory. Takových žáků si přeje každá škola co nejvíce.

Mgr. Ladislav Turbák,
statutární zástupce školy
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ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
Složení vedení školy
Mgr. Šťovíček Milan
Mgr. Turbák Ladislav
Mgr. Chrenka Pavel
Mgr. Pacina Vladimír
Ing. Pazourková Lucie
Císařovský Jaroslav
Zinková Jaroslava
Sedláková Dáša

ředitel do 30. 11. 2010
učitel Tv, projektový manažer, statutární
zástupce školy od 1. 12. 2010
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
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
Ing. Pappová Alexandra
Mgr. Ivana Paulovičová
Mgr. Šmahel Jaroslav
Mgr. Šmídl Milan
Ing. Zuzana Štemberová
Ing. Tarant Michal

učitel odborných předmětů
učitelka Mat, Tv,
učitel odborných předmětů
učitelka Čj, Dě, On, výchovný poradce
učitelka Che, Ma, monitoringu
učitel matematiky
učitel Nj, Dě
učitel výpočetní techniky, IT technik
učitelka Aj
učitelka Nj, Čj
učitelka Nj, Dě
učitel geografie
externí učitel ekonomie
učitelka Aj
externí učitel Fy
učitel Bio a Chem
učitelka Aj
vedoucí CEV Viana, učitel rekultivace, ČP

Další zaměstnanci
Kendrová Pavlína
Brabcová Alena
Otrubová Radka

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

9
164 (stav k 31.6 .2011)

PPřřeehhlleedd oo pprroossppěěcchhuu

1. pololetí školního roku 2010/2011
Třída

Počet
žáků

Prospěli

Prospěli
s vyznamenáním

Neprospěli

Nehodnoceno

Chování
2. st.

Chování
3. st.

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

18
18
12
20
13
22
17
24
23

9
13
10
14
10
15
8
18
14

0
0
1
1
0
0
1
0
2

6
3
0
3
2
2
2
4
4

3
2
1
2
1
5
6
2
3

0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Součet

167

111

5

26

25

1

0

%

100

66

3

15

15

0,5

0

2. pololetí školního roku 2010/2011
Třída

Počet
žáků

Prospěli

Prospěli
s vyznamenáním

Neprospěli

Nehodnoceno

Chování
2. st.

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

17
18
12
20
13
22
17
23
23

12
14
9
14
12
15
12
21
17

0
1
2
2
1
1
1
0
2

4
1
1
2
0
3
1
2
3

1
2
0
0
0
3
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1

Chová
ní 3.
st.
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Součet

165

126

10

17

8

0

0

%

100

76

6

10

5

0,5

0
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M
Maattuurriittnníí zzkkoouušškkyy
Statistika
Počet žáků oprávněných konat zkoušku
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli

4.A
21
0
17
4

4.B
20
1
17
2

Celkem
41
1
34
6

Prospěli s vyznamenáním: Alena Herzánová
Přehled známek z jednotlivých maturitních předmětů
Počet
známek
1
2
3
4
5
Průměr

Český
jazyk
4
10
17
8
1
2,37

Anglický
jazyk
3
5
11
5
2
2,92

Německý
jazyk
0
1
4
6
0
3,45

Biologie

Chemie

1
2
5
9
0
3,29

3
3
7
9
1
3,08

Ekologie a
ochrana ŽP
2
9
11
17
1
3,15

Praktická část
7
10
15
8
0
2,6

PPřřiijjíím
maaccíí řříízzeenníí kkee ssttuuddiiuu vvee šškkoollnníím
m rrooccee 22001100//22001111
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

Ekologie a životní
prostředí

Počet přihlášek

49

Počet přijatých uchazečů
Počet uchazečů, kteří
odevzdali zápisový lístek

49
25
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PPřřeehhlleedd ssoouuttěěžžíí vvee šškkoollnníím
m rrooccee 22001100//22001111
SOČ – Středoškolská odborná činnost
Přehled přihlášených žáků do středoškolské odborné činnosti:
Jméno
Herzánová
Alena
Adámková
Petra
Bukera Martin
Jeřábková
Martina

Sekce - obor
Biologie
Ochrana a tvorba životního
prostředí
Ochrana a tvorba životního
prostředí
Ochrana a tvorba životního
prostředí

Název práce
Fytocenologický průzkum území Panenského
potoka
Sysel obecný – ubývající druh na Lounsku a
Mostecku
Monitorování zdravotního stavu památných
stromů Mostecka a Chomutovska
Výskyt zástupců čeledi Orchidaceae v Českém
středohoří

Výsledky v krajském kole - 28. 4. 2011 Ústí nad Labem
Obor – sekce: Ochrana a tvorba životního prostředí
1. Jeřábková Martina (postup do celostátního kola)
2. Adámková Petra
3. Bukera Martin
Obor – sekce: Biologie
2. Herzánová Alena
Výsledky v celostátním kole - 10. 6. 201 Sezimovo Ústí
Obor – sekce: Ochrana a tvorba životního prostředí
6. Jeřábková Martina
Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Výsledky v okresním kole - 15. 2. 2011 Most
7. Jetenský Daniel
Celkem 12 soutěžících
Olympiáda v českém jazyce
Výsledky v okresním kole - 22.32. 2011 Most
6. Herzánová Alena
24. Váchová Vladimíra
Celkem 27 soutěžících
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Vedoucí práce
Adamec Petr
Brožík Jaromír
Adamec Petr
Šmídl Milan

PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ
O
Orrggaanniizzaaččnníí zzaajjiiššttěěnníí
Cíl: Seznámit žáky s praktickými činnostmi v organizacích, které se zabývají přímo či nepřímo
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. Průběžně jsou v jednotlivých ročnících zařazovány sportovně-biologické kurzy
Hodnocení: Předmět odborná praxe je hodnocen v každém klasifikačním období.
Kritéria hodnocení: Hodnotí se výsledky dosažené v praktických činnostech a při zpracování
protokolů z každé praktické činnosti.
Lektoři: Odborní učitelé Scholy Humanitas, pracovníci chráněných krajinných oblastí, odborů
životního prostředí, státní správy a samosprávy, odborníci navštívených podniků.
Pedagogický doprovod: Učitelé a vychovatelé Scholy Humanitas.
Zpětná vazba: Žáci zpracovávají klasifikované protokoly, z nichž čerpají informace ve 4. ročníku při
praktické části maturitní zkoušky, 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.

RRoozzdděělleenníí pprraakkttiicckkéé ččiinnnnoossttii
Jednodenní exkurze
Týdenní stáže a kurzy
Sportovně – biologické kurzy
Zahraniční studijní cesty
Odborné přednášky
Závěrečné práce
Praktická maturitní zkouška

PPřřeehhlleedd ooddbboorrnnéé pprraaxxee 22001100//22001111
1. ročník – ekologie a životní prostředí
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
Lyžařský výcvik, Jizerské hory – Bedřichov (1 týden)
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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
Tesařova cesta, Šumný důl – naučná stezka
Projekt „Jeřáb, symbol identity Krušných hor“, česko – německý projekt (1 týden)
Naučná stezka Bořeň
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)
Blok laboratorních prací
2. ročník – ochrana a obnova ŽP
Elektrárny Prunéřov
Výzkumný ústav rostlinné výroby Chomutov – využití biomasy
Větrná elektrárna Klíny, vodní dílo Fláje,
Černý rybník – mokřadní ekosystém
Studijní cesta, Norsko – Kongsberg (1 týden)
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
Oblastní muzeum Most – přírodovědné a geologické sbírky
Tesařova cesta, Šumný důl – naučná stezka
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
HUMECO – úpravna důlních vod, čistírna odpadních vod, těžba a následná rekultivace
Revitalizace vodních toků
Hněvín – rekultivace a geologický vývoj regionu
Sběrný dvůr Litvínov
Kurz práce s motorovou řetězovou pilou (chlapci, 1 týden)
Biosférická rezervace Křivoklátsko (děvčata, 1 týden)
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SOŠ Spálené Poříčí – kořenová čistička, JE Temelín, NP Šumava (3 dny)
Vodácký kurz Ohře (1 týden)
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

ZZáávvěěrreeččnnáá pprrááccee
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 Humanitas

PPrraakkttiicckkáá ččáásstt m
maattuurriittnníí zzkkoouušškkyy
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. Výsledky praktické
části maturitní zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 2.

ZZaahhrraanniiččnníí kkoonnttaakkttyy
Norsko – Kongsberg
Již třináctým 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, Højskolen Snghøj, Fredericia
V dubnu navštívila školu skupina žáků z 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.
Vzhledem k zániku této školy v červnu 2011 převzala veškeré závazky recipročních výměn Højskolen
Snoghøj ve městě Fredericia na Jutském poloostrově.
USA – The Tamworth Community School, New Hampshire
Vzhledem k malému počtu žáků The Tamworth Community School se nepodařilo této škole pro šk.r.
2010/2011 zajistit výměnného studenta, reciproční výměna se tak odsouvá na další školní rok.
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DOMOV MLÁDEŽE
Personální obsazení:
Hlavní vychovatel:
Vychovatelé:

Zinková Jaroslava
Brabcová Alena
Otrubová Radka

Přehled o počtu ubytovaných žáků:

Datum

Počet
žáků

k 1. 9. 2010
k 1. 10. 2010
k 1. 11. 2010
k 1. 12. 2010
k 1. 1. 2011

43
57
53
51
56

k 1. 2. 2011

53

k 1. 3. 2011
k 1. 4. 2011

53
52

k 1. 5. 2011

50

k 1. 6. 2011

40

Počet
odhlášených

4 dojíždění
5 dojíždění
1 dojíždění
1 vyloučení
2 dojíždění
1 dojíždění
1 dojíždění
1 individuální
studium
1 dojíždění
7 maturita
1 vyloučení
2 dojíždění

Počet
přihlášených
14
1
3
6

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
účast v projektu Recyklohraní
zájmové kroužky: florbalový,výtvarný, keramický,výroba šperků, práce v GLOBE
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Září 2010:
školení bezpečnosti, seznámení s VŘ DM
charitativní sbírka „Světluška“
seznámení žáků 1. ročníků s okolím
běh do schodů
bowling
divadelní představení „ Něžné dámy“
program s norskými studenty
Říjen 2010:
bowling
Listopad 2010:
divadelní představení „ Chlap na zabití“
vědomostní kvíz
muzikál „ Ring of Fire – Johny Cash“
aquapark Most
baletní představení „ Dům Bernardy Alby“
soutěž ve skocích přes švihadlo
Choroš nanečisto
Prosinec 2010:
vánoční dílny
pomoc na stanovištích při soutěži pro ZŠ Choroš
vánoční výzdoba internátu, klubu, dvorany a jídelny
benefiční koncert „ Magická noc“
vánoční diskotéka
divadelní představení „ Pohřební hrátky“
Leden 2011:
kvíz „ Vlajky světa“
dokument o drogách „ Pravda o drogách“
zumba
malování naslepo
divadelní představení „ Elling a Kjell“
bowling
Únor 2011:
kvíz „Zásady první pomoci“
malování naslepo
divadelní představení „ Jak jsem se učila řídit“
Březen 2011:
karaoke
bowling
velikonoční výzdoba internátu, jídelny,
Vlaštovkiáda nanečisto
DVD „Řekni drogám NE„
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Duben 2011:
pomoc na stanovištích při Vlaštovkiádě
turnaj ve florbale s dánskými studenty
charitativní pomoc - sběr šatstva
návštěva koncertu dánské kapely
divadelní představení „ Postel plná cizinců“
Květen 2011:
sbírka „ Květinový den“
Broučkiáda
Červen 2011:
divadelní představení „ Obchodník s deštěm“
vernisáž J. Šporgy a O. Skaláka „ Linoryt 2011“
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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 Šedá
Jana Červeňáková

Ve školním roce 2010/2011 bylo celkem připraveno:
3.519 snídaní a svačin
45.455 obědů
5.025 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

13,28

dojíždějící žáci

9,12

cizí strávníci + prodej přes ulici

23,18

zaměstnanci školy

11,46

žáci Gymnázia T. G. M. Litvínov

39,06

studenti jiných škol

3,90
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PŘEHLED VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ
II.. M
Meezziinnáárrooddnníí pprroojjeekkttyy
Program Socrates-Comenius

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 Londýně a 4 žáků v Berlíně – studium jazyka a práce
v podnicích dle zájmu žáků (srpen 2011)
Program Ziel 3 – Cíl 3

V rámci Třínárodní sítě ekologické výchovy se škola stala partnerem v projektu „Nové cesty
v ekologické výchově v Sasku a Čechách.“ Cílem projektu je vytvoření inovativních učebních
metod přispívajících k modernímu pojetí ekologické výchovy. Hlavní náplní školy bude
příprava a ověření pilotních výukových a vzdělávacích programů a realizace pobytových
kempů v Krušných horách. Projekt potrvá až do roku 2013.
Škola je partnerem v projektu „Pestrý – Bunt, Přátelé biodiverzity Krušných hor.“ Cílem
projektu je pomocí praktických vzdělávacích činností přiblížit dětem a veřejnosti Krušné hory
na české i saské straně. Klíčovými aktivitami školy bude v projektu realizace korespondenční
soutěže nebo příprava a průběh terénních exkurzí či pobytových praktik. Projekt potrvá až
do roku 2014.
V říjnu 2010 vyjela skupina žáků na týdenní pobyt v saském příhraničí v rámci projektu
„Německo-české setkání mládeže: Jeřáb – symbol identity Krušnohoří.“ Projekt byl
realizován saským partnerem a financován v rámci Fondu malých projektů Euroregionu
Krušnohoří.

IIII.. N
Náárrooddnníí pprroojjeekkttyy
Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Škola byla partnerem v projektu „Přenositelné kompetence hrou,“ připravila nové metodiky a
výukové programy pro atraktivnější výuku. Projekt byl ukončen v říjnu 2010.
Škola byla partnerem v projektu „Environmentální vzdělávání pro život – Envi-Edu-Life“, podílí
se na tvorbě vzdělávacích textů a pracovních listů pro vícedenní pobyty ve vzdělávacím středisku
na Lesné.
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Vytvořením souboru vzdělávacích aktivit (exkurze, ekologické koutky a ekostezky,
environmentální učebnice ekologické výchovy), metodických a učebních materiálů a jejich pilotní
ověření ve spolupracujících školách a volnočasových zařízeních se zabývá projekt „REGION –
Environmentální vzdělávání v Ústeckém a Karlovarském kraji“. Škola je v tomto projektu
partnerem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
„Ekologická měření v praxi – odborné kompetence žáků.“ Tak se jmenoval projekt, který byl
ukončen v srpnu 2011 a jehož nositelem byla Schola Humanitas. Projekt byl zahájen v září 2009
tvorbou osmi výukových modulů zahrnujících tématiku Krušných hor v širokém spektru témat
dotýkajících problematiky lesnictví, zemědělství, geologie, meteorologie, chráněných druhů
nebo třeba astronomie a sportu. Vytvořené výukové texty a pracovní sešity od té doby slouží
žákům a učitelům, kteří se zúčastnili některého z devatenácti realizovaných pobytů.
Přidanou hodnotou projektu bylo využívání množství moderních výukových pomůcek
využitelných v práci v laboratoři, ale hlavně v terénu. Téměř 350 žáků tak měla možnost
pozorovat přírodu Krušných hor dalekohledy, zkoumat a bádat při práci s mikroskopem, vytvářet
si vlastní preparáty, vyhledávat informace na internetu a připravovat z nich zajímavé prezentace.
V projektu byla také připravena pozorování večerní oblohy s osobním planetáriem, práce
v terénu s GPS přístroji, lesnická měření a aktivity v nově vzniklém geoparku.
Projekt „Ekologická měření v praxi - odborné kompetence žáků“ je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nositelem projektu byla Schola Humanitas v Litvínově ve
spolupráci s partnerem projektu Vzdělávacím a rekreačním centrem Lesná.
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CEV 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 Ing. Michal Tarant.
Ve školním roce 2010/2011 byla činnost ekologického centra zajišťována třemi lektory pracujícími na
projektech Scholy Humanitas. Hlavní náplní jejich činnosti byla lektorská činnost v rámci projektu
Ekologická měření v praxi – odborné kompetence žáků, aktivity realizované v projektu Nové cesty pro
ekologickou výchovu v Sasku a Čechách a nově také v projektu Pestrý – BUNT, Přátelé biodiverzity
v Krušných horách. Lektoři CEV VIANA jsou také vydatnou posilou pro uspokojení zájmu škol a
školských zařízení při realizaci výukových a vzdělávacích programů.
Personální obsazení Centra ekologické výchovy VIANA ve šk.roce 2010/2011
Ing. Michal Tarant – vedoucí CEV VIANA
Adam Chrenka – lektor projektu Ekologická měření v praxi – odborné kompetence žáků
Pavel Wolejnk – lektor projektu Nové cesty v ekologické výchově v Sasku a Čechách
Mgr. Dana Waldsteinová – lektora projektu Ekologická měření v praxi – odborné kompetence
žáků
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, Teplicku a Ústecku.
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 "Třínárodní sítě ekologické výchovy" pro
severní Čechy.
Ve školním roce 2010/2011 prošlo výraznou změnou logo ekologického centra a byly vytvořeny a
inovovány zcela nové webové stránky – www.humanitas.cz/viana.
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PPřřeehhlleedd aakkttiivviitt CCEEVV VViiaannaa vvee šškkoollnníím
m rrooccee 22001100//22001111
ENVIRONMENTÁLNÍ DNY
říjen 2010 – duben 2011
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 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, 26 žáků
18. ZŠ Most, 29 žáků
3. ZŠ Litvínov, 40 žáků
3. ZŠ Litvínov, 36 žáků
ZŠ Janov, 17 žáků
ZŠ Lidická Bílina, 36 žáků
SSZŠ Litvínov, 22 žáků

ZŠ Podbořany, 36 žáků
SSZŠ Litvínov, 28 žáků
8. ZS Most
, 21 žáků
ZŠ Jirkov, 39 žáků
3. ZŠ Litvínov, 32 žáků
ZŠ Janov, 31 žáků
ZŠ Louny, 28. října, 42 žáků

PROJEKTOVÉ DNY
září 2010 – duben 2011
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:
SSZŠ Litvínov, 38 žáků – exkurze Českosaské Švýcarsko
ZŠ 17. listopadu Chomutov, 94 žáků

FOTOGRAFICKÁSOUTĚŽ 2011 – „VODA HROU“
Březen 2010
Fotografická soutěž je pořádána každoročně k 22. březnu. Tento den - Světový den vody - byl
vyhlášen před 19 lety (1992) jako jeden ze závěrů Konference OSN o životním prostředí a rozvoji
v Rio de Janeiro.
V letošním roce se jedná již o 12. - ročník soutěže, která byla vyhlášena na podzim roku 2010.
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.
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Povodí Labe, státní podnik, závod Dolní Labe
Soutěž dále podpořili:
Europe Direct Most – informační centrum Evropské komise
FOTOVideo
Porota vybírala v letošním roce z více jak 260 fotografií od 112 autorů z celé republiky, ale i ze
Slovenska a Saska. Soutěž je tak již třetím rokem obsazena také zahraničními účastníky.
Zastoupeny byly všechny tři vyhlášené kategorie – kategorie „Žáci 1. stupně ZŠ“ (24 fotografií od 12
autorů), „Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ“ (119 fotografií od 57 autorů) a kategorie „Ostatní veřejnost“
(118 fotografií od 43 autorů). Poprvé v historii soutěže nemá 3. kategorie dominantní zastoupení a o
celou jednu fotografii ji předběhla kategorie juniorská.
Výsledky fotografické soutěže pro rok 2011
Kategorie „Žáci 1.stupně ZŠ“:
1. místo – Radovan Huba
2. místo – Petr Urbanczyk
3. místo – Richard Krejsa
Kategorie „Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ“:
1. místo - NEUDĚLENO
2. místo – Miroslava Fáberová
3. místo – Tereza Vondrová
Kategorie „Ostatní veřejnost“:
1. místo – Stanislav Malý
2. místo – Vlasta Ratislavová
3. místo – Pavlína Lerchová
Cena poroty – Jan Watzek

Prievidza (foto: Ľadové kraľovstvo)
Teplice (foto: Na jezu)
Most (foto: Sprcha)

Rakovník (foto: Po stopách vodníka)
Hrádek nad Nisou (foto: Co se v mládí naučíš)
Teplice (foto: Jadran)
Šťáhlavy (foto: Těžítko)
Litvínov (foto: Dítě, radost ze hry)
Krupka (foto: Labutí jezero)

Odborníci v ekologické výchově v Sasku se sešli ve Schole Humanitas
1. 11. 2010
V pondělí 1. listopadu se ve Schole Humanitas sešli odborníci v ekologické výchově pracující v různých
institucích v Sasku. Zhruba dvacítka pedagogů, lektorů EVVO či úředníků ze saských vzdělávacích
institucí se seznámila s nabídkami environmentálních a projektových dnů, výukových a vzdělávacích
programů, soutěží a dalších aktivit Scholy Humanitas a Ekologického centra VIANA.
Hlavním bodem programu však byla nabídka programů a vzdělávacích modulů realizovaných v
souvislosti s rekultivovanými plochami na Mostecku. V programu tak byla zařazena exkurze na
rekultivovaná místa, základní prezentace navozující problematiku těžby hnědého uhlí a následných
rekultivací a účastníci setkání se také podrobněji seznámili s nabídkami výukových a vzdělávacích
modulů připravených v rámci projektu Ekologická měření v praxi - odborné kompetence žáků.

Koordinátoři EVVO měli ve Schole Humanitas svůj den
2. 11. 2010
V úterý 2. listopadu se ve Schole Humanitas sešli školní koordinátoři ekologické výchovy. Patnáctka
pedagogů ze základních škol Mostecka, Teplicka a Chomutovska, zabývajících se ve svých školách
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ekologickou výchovou, se seznámila s nabídkami environmentálních a projektových dnů, výukových a
vzdělávacích programů, soutěží a dalších aktivit Scholy Humanitas a Ekologického centra VIANA.
V programu setkání nechyběly informace o běžících či připravovaných projektech (projekty
Ekologická měření v praxi - odborné kompetence žáků, projekt Nové cesty pro ekologickou výchovu v
Sasku a Čechách) a o možnostech zapojení a spolupráci škol.

ŽIVOT KOLEM NÁS 2011
prosinec – červen 2011
Ve školním roce 2010/20122 uspořádalo CEV VIANA 6. ročník oblíbené soutěže Život kolem nás. V
soutěži byla pro děti připravena desítka úkolů, doplňovaček, křížovek či vyhledávání z nejrůznějších
zdrojů ve 4. kolech. Soutěžící své odpovědi zasílali pořadateli soutěže. Výsledky následně hodnotila
porota soutěže. Během soutěže vzniklo mnoho zajímavých básniček, obrázků a přání přírodě.
Výsledky soutěže
místo - třída 5. C Masarykova ZŠ a MŠ Krupka a 4. +5. tř. ZŠ Ročov s počtem 175 bodů.
místo - třída 5. A ze 7. ZŠ Most J. Arbese s počtem 174,5 bodu.
místo - žáci z 5. A ZŠ a MŠ 17. Listopadu, Chomutov a žáci 5. A ze školy Bílina Lidická s počtem 173
bodů.
S čím se soutěžící museli potýkat? Soutěžící 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 děti vyhledávaly informace o naší planetě či dalších tělesech ve sluneční
soustavě a ve vesmíru. Mostečtí skauti přichystali úkoly s vybarvováním rostlin, luštění šifer, nebo
úkoly z dopravní znalosti.
Soutěže se zúčastnilo celkem 63 třídních kolektivů, 3. - 5. ročníků ZŠ s 1240 dětmi z 23 škol z celého
Ústeckého kraje.

SOUTĚŽ ZIMNÍČEK 2011
leden – březen 2011
Tvůrčí soutěž pro mateřské školy a první a druhé třídy ZŠ s názvem Zimníček, proběhla v měsících
leden – únor. Úkolem soutěže bylo vytvořit loutku či maňáska, který symbolizuje zimu.
Svého Zimníčka nám zaslalo celkem 12 mateřských škol či školních družin.

PROJEKT NOVÉ CESTY
doba realizace: duben 2010 – březen 2013
registrační číslo projektu: 100013424
grantový program: Ziel 3 – Cíl 3
Schola Humanitas připraví a nabídne partnerům v ČR (školám) dlouhodobé výukové programy a
několikadenní pobyty v Krušných horách. K jednotlivým programům budou na závěr zpracovány
pracovní listy pro žáky, které budou nabídnuty partnerům v rámci třínárodní sítě ekologické výchovy.
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PROJEKT REGION
září 2009 – červen 2011
nositel projektu: UJEP Ústí nad Labem
partneři projektu: SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, ZŠ Povrly,
DDM Ústí nad Labem, Pedagogické centrum Most
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0036
doba trvání: 1. 1. 2009 – 30. 6. 2012
Cílem projektu je vytvořit a ověřit nástroje výuky a výchovy k odpovědnému vnímání regionu pro
jeho udržitelný rozvoj u žáků ZŠ a SŠ Ústeckého a Karlovarského kraje. Předkladatel s partnery chce
napomoci komplexně řešit praktickou výuku průřezového tématu Environmentální výchovy školních
vzdělávacích programů základních a středních škol (dle příslušných RVP) se specifikací pro pánevní
regiony. Ideovým cílem je, aby mladí lidé poznali místo, kde žijí, cítili za jeho vývoj zodpovědnost,
naučili se v oblasti ochrany životního prostředí uplatňovat lokální řešení globálních problémů a získali
k němu emocionálně kladný vztah.
Výstupem projektu bude soubor vzdělávacích aktivit (exkurze, ekologické koutky a ekostezky),
metodických a učebních materiálů a jejich pilotní ověření ve spolupracujících školách a
volnočasových zařízeních. Všechny výstupy budou mít také elektronickou podobu.

PROJEKT EKOLOGICKÁ MĚŘENÍ
září 2009 – červen 2011
doba realizace: září 2009 – srpen 2011
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046
grantový program: OPVK, globální granty
zprostředkující subjekt: Ústecký kraj
Projekt byl zahájen v září 2009 tvorbou osmi výukových modulů zahrnujících tematiku Krušných hor
v širokém spektru témat dotýkajících problematiky lesnictví, zemědělství, geologie, meteorologie,
chráněných druhů nebo třeba astronomie a sportu. Vytvořené výukové texty a pracovní sešity od té
doby slouží žákům a učitelům, kteří se zúčastnili některého z devatenácti realizovaných pobytů.
Přidanou hodnotou projektu bylo využívání množství moderních výukových pomůcek využitelných
v práci v laboratoři, ale hlavně v terénu. Téměř 350 žáků tak měla možnost pozorovat přírodu
Krušných hor dalekohledy, zkoumat a bádat při práci s mikroskopem, vytvářet si vlastní preparáty,
vyhledávat informace na internetu a připravovat z nich zajímavé prezentace. V projektu byla také
připravena pozorování večerní oblohy s osobním planetáriem, práce v terénu s GPS přístroji, lesnická
měření a aktivity v nově vzniklém geoparku.
V projektu bylo vytvořeno 8 vzdělávacích modulů, které byly postupně představeny cílové
skupině ve školách. Zde probíhala měření environmentálních kompetencí a teoretická příprava.
Nosným tématem projektu je modul „Vzdělávání ke zdraví“, který se mimo jiné zabývá
diagnostikou obecné pohybové zdatnosti.
Pilotování vytvořených vzdělávacích modulů probíhalo v horském prostředí Krušných hor.
Realizováno bylo celkem 19 pětidenních pobytů, vždy cca pro dvaadvacet žáků a učitele.
V rámci projektu vznikl vedle Krušnohorského arboreta geopark.
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Projekt „Ekologická měření v praxi - odborné kompetence žáků“ je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Nositelem projektu byla Schola Humanitas v Litvínově ve spolupráci
s partnerem projektu Vzdělávacím a rekreačním centrem Lesná.

PROJEKT PESTRÝ – BUNT
nositel projektu: Naturschutzzentrum Erzgebirge gGmbH ve Schlettau
partneři projektu: SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, ZO ČSOP
Teplice-Fergunna
registrační číslo projektu: 10066283
doba trvání: 01. 5. 2011 – 30. 4. 2013
Podle motta: „Zelený by měl být pestrý“ se projekt zasazuje o zachování a zlepšování biodiverzity
přirozených prostorů a organismů v Krušných horách. Schola Humanitas je do projektu zapojena po
stránce osvěty veřejnosti (příprava a realizace tematických soutěží), ale i praktických opatření
ochrany přírody a vzdělávacích akcí pro děti a mládež (ekologické exkurze a pobyty).
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PROGRAM GLOBE
GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) je dlouhodobý celosvětový
projekt zaměřený na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni.
Studenti ze 109 zemí světa provádějí pozorování kvality životního prostředí ve svém okolí, výsledky
odesílají prostřednictvím internetu do databáze v USA a porovnávají s profesionálními výsledky ze
satelitů či studentskými výsledky ostatních účastníků.
V projektu GLOBE je k dispozici více než 20 praktických měření, která studenti provádějí na území
15x15 km v okolí své školy. Jedná se o měření v oblasti meteorologie, hydrologie, biometrie,
fenologie a pedologie. Školy mají navíc k dispozici satelitní snímek svého území, se kterým mohou
pracovat v počítačovém programu. Jednotlivá měření a pozorování mají učitelé možnost zařadit do
vzdělávacích oblastí a použít pro různé věkové kategorie žáků a studentů.
Jaká měření a pozorování se v rámci projektu ve Schole Humanitas provádí?
Každodenní meteorologická měření okamžité, maximální a minimální teploty, vlhkosti vzduchu,
množství dešťových i sněhových srážek, pH srážek, pozorování oblačnosti, určování typů mraků
Hydrologická měření prováděná dvakrát týdně. Jedná se o odběr vzorku vody, měření pH vody,
teploty, průhlednosti, konduktivity, rozpuštěného kyslíku ve vodě, dusičnanů a dusitanů,
alkalinity.
Biometrická měření se provádí jedenkrát ročně. Na studijní ploše - čtverci o rozměrech 30x30 m studenti zjišťují výšku a průměr dominantních a kodominantních druhů stromů, korunový zápoj a
pokryvnost bylinného patra.
GLOBE je dlouhodobý projekt a význam naměřených dat s časem narůstá. Praktickým využitím dat v
místě působení školy a různými doplňkovými aktivitami GLOBE naplňuje místní Agendu 21.
Myšlenku projektu GLOBE vyhlásil tehdejší víceprezident 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.

14. GLOBE GAMES Vsetín
květen 2011
Ve čtvrtek 5. 5. 2011 v brzkých ranních hodinách odjel šestičlenný tým, Tereza Maurenzová, Klára
Slezáková, Lukáš Palkoska, Arnošt Křižan a organizační pomocník Filip Jelínek, na 14. ročník Globe
Games do Vsetína.
Při tomto setkání si studenti vyměňují své získané zkušenosti při pozorování a měření v terénní hře,
která proběhla dne 6. 5. 2011. V tento den vyrazili naši studenti do terénu, družstva monitorovala
okolí obce Hovězí nedaleko Vsetína, zapisovala do pracovních sešitů získaná data na stanovištích
hydrologie, meteorologie, pedologie, vegetační pokryv aj. Studenti byli v terénu celý den a získali
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mnoho cenných dat a zkušeností. Následující den, 7. 5. 2011 se konala studentská konference, při níž
jsme prezentovali náš roční výzkum. Prezentace vycházela z naší hypotézy„Souvisí zvyšování emisí s
nárůstem teploty?“.
Po konferenci probíhal ve Vsetíně, v zámeckém parku „Globe festival“ pro veřejnost, kde jsme
reprezentovali naši školu. Ve stánku Scholy Humanitas se mladší publikum věnovalo fyzikálnímu
pokusu. V programu zaměřenému spíše na starší publikum byly využity přístroje GPS, pomocí nichž se
hledal poklad v okolí (tzv. geocaching).
V neděli nás čekal jeden z posledních doprovodných programu: exkurze do skalního města v Pulčíně,
kterou byl pětidenní zajímavý program akce Globe Games ukončen.

VVýýuukkoovvéé pprrooggrraam
myy CCEEVV VVIIAAN
NAA,, šškkoollnníí rrookk 22001100//22001111
Ve školním roce 2010/2011 Centrum ekologické výchovy VIANA uspořádalo v mateřských školách, na
základních a středních školách i na a speciálních školách a v mateřských centrech 451 hodin
výukových programů, dle zaslané nabídky.
stupeň ZŠ /1. -5. třída/ - 287 hodin
stupeň ZŠ /6. -9. třída/ - 123 hodin
Mateřské školky – 13 hodin
Speciální školy – 28 hodin
CEV VIANA má ve své nabídce již 31 výukových programů nebo modulů pro mateřské školy, základní
školy, praktické a speciální školy, mateřská centra a pro střední školy.
V letech 2005 – 2011 bylo realizováno 1966 hodin výukových programů
Celkem
uskutečněných
programů
82

Typ školy
Mateřské školy
1. stupeň ZŠ

1382

2. stupeň ZŠ

322

Střední školy

8

Speciální školy

172

CELKEM

1966

Centrum ekologické výchovy je jediným centrem vyvíjejícím aktivitu v rámci environmentální
výchovy, vzdělávání a osvěty na Mostecku pro široké spektrum cílových skupin.
Ing. Michal Tarant
vedoucí Centra ekologické výchovy VIANA
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AKCE ŠKOLY 2010/2011
AAkkccee m
miim
moo aarreeááll šškkoollyy
Září 2010:
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 1.A – Šumný důl, Tesařova stezka
projekt Leonardo - zahraniční stáž - Londýn
praxe 1.A – Raná, Písečný vrch
praxe 2.A – Vodní dílo Fláje, větrná elektrárna, Ćerný rybník
praxe 3. ročníků – Humeco – ÚDV, ČOV, Lom ČSA
Říjen 2010
studujní stáž Berlín
projekt Jeřáb - SRN
bowling
školení metodiků prevence – Most
Listopad 2010
bowling
aquapark Most
výstavy středních škol – Litoměřice, Most, Chomutov, Ústí n/Labem, Louny, Žatec,
praxe 3. ročníků – Unipetrol
praxe 1.L – NS Bořeň
DVD Litvínov – baletní představení „ Dům Bernardy Alby“
DVD Litvínov – muzikál „ Ring of Fire- Johnny Cash“
Divadlo Most „ Chlap na zabití“
Okresní kolo ve volejbale – chlapci - Most
Prosinec 2010
Alpy – zaměstnanci SH
divadelní představení „Pohřební hrátky“ – Most
benefiční koncert Magická noc – Praha
předání cen vítězům soutěže „Surfař 2010“ – Kadaň, Louny, Strupčice
Leden 2011
bowling
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Únor 2011
bowling
divadelní přestavení „ Jak jsem se naučila řídit“- Most
squash - Litvínov
maturitní ples – Citadela
okresní kolo olympiády v Aj – Most
charitativní sbírka „ Labestra“
Březen 2011
Den učitelů – loutkárna Litvínov
bowling
praxe 1. ročníků – Národní muzeum Praha
praxe 2. ročníků – Oblastní muzeum Most
praxe 3. ročníků – Reguluace a revitalizace vodních toků, úpravna vody, malá vodní
elektrárna Meziboří
turnaj středních škol ve florbale – Lokomotiva Most
olympiáda SOŠ v Aj a Nj – Louny
divadelní představení „ Ubohý Cyrano“ – DVD Litvínov
středoškolská liga ve volejbale - Meziboří
Duben 2011
divadelní představení „ Postel plná cizinců“
17. Ročník soutěže Vlaštovkiáda
praxe 3. ročníků – Hněvín, sběrný dvůr
praxe 1. ročníku – úpravna vody, malá vodní elektrárna Meziboří
praxe 1. L – Národní muzeum Praha
praxe 2. ročníku – Česká rafinérská
krajské kolo chemické olympiády – Ústí nad labem
biologická olympiáda – Teplice
velikonoční laťka – Koldům
plavecká štafeta středních škol – Litvínov
krajské kolo SOČ – Ústí nad Labem
seminář GLOBE - Praha
setkání koordinátorů EVVO - Ústí nad Labem
Květen 2011
Globe Games - Vsetín
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
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souvislá praxe 2.A
CHKO Křivoklátsko – dívky 3. ročníky
kurz MP, křovinořez – chlapci 3. ročníky
charitativní sbírka „ Květinový den“
praxe 1. ročníků – ZOO park Chomutov
závěr projektu Comenius – Belgie
koordinační schůzka v Annabergu k projektu Bunt
Červen 2011
3. ročníky -vodácký kurz Ohře
divadelní představení „ Obchodník s deštěm“ - Most
čištění oprámu
soutěžní odpoledne ke Dni životního prostředí
míčový sedmiboj – Koldům
vernisáž J. Šporgy a O. Skaláka „ Linoryt 2011“ – Radniční sklípek
třídní výlety
posezení zaměstnanců SH na závěr školního roku – Šumná
závěrečná konference k projektu „Ekologická měření v praxi – odborné kompetence žáků“Lesná
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AAkkccee šškkoollyy ppoořřááddaannéé vvee vvllaassttnníícchh pprroossttoorráácchh aa aakkccee oorrggaanniizzoovvaannéé
vv rráám
mccii vveeddlleejjššíí ddooppllňňkkoovvéé ččiinnnnoossttii
Pravidelné akce:
Folkové večery
Zasedání zastupitelstva města Litvínova
Klub filatelistů
Září 2010
Předváděcí akce – Alena Kubíková 5x
Věci veřejné – návštěva ministra školství
Schůze ČSSD 3x
Soukromá akce 2x
Burza filatelie
Folkový koncert
Vernisáž Karel Fiala
Svazek obcí – křest automapy autookruh
Prodejní akce 2x
Rada města
Zastupitelstvo
Klub filatelie 2x
Říjen 2010
Výuka ČZU 6x
Folkový koncert
Školení úředníků MěÚ Litvínov
Školení RIC
Výkup zlata
Zumba 3x
Mezinárodní den žen KSČM
Předváděcí akce – Alena Kubíčková 3x
Věci veřejné
Folkový koncert
Soukromá akce
Předvolební alce B10 - koncert
Klub filatelie 2x
Vernisáž – Rudolf Everel Feigl
Volby 4x
Partnerský spolek
Prodejní akce 2x
Listopad 2010
Výuka ČZU 9x
Zumba 4x
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Schůze ČSSD
Klub filatelie 3x
Vernisáž – Sylva Prchlíková
Folkový koncert
United Energy – výstava
Schůze Věci veřejné
Zastupitelstvo
Předváděcí akce – Alena Kubíková 3x
Partnerský spolek
Rybářská schůze
Školení Městské policie
Burza filatelie
Sraz absolventů
Prosinec 2010
SVS - slavnostní zakončení projektu
Choroš
Porozumění
Předváděcí akce
Výchovní poradci
Zumba 3x
Vernisáž – Iva Hüttnerová
Výuka ČZU 4x
Klub filatelie
Rada města
Zastupitelstvo
Folkový koncert
Egoteria
ZŠ Hamr – koncert
Seminář – anglická jazyková škola
Plavecký klub Litvínov
Soukromá akce
Leden 2011
Magnesium Elektron – školení
Zumba 4x
Soukromá akce
Folkový koncert
Taneční večer
Klub filatelie 2x
Vernisáž – Michal Smetánka
Výuka ČZU 6x
Soukromé taneční pro dospělé
Předváděcí akce – Alena Kubíková
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Indiánský týden
Rada města
Zastupitelstvo
Schůze Věci veřejné
Únor 2011
Soukromé taneční pro dospělé 4x
Výuka ČZU 5x
Promokulture
Klub filatelie 2x
Občanské sdružení
MŠ Bezručova
Zumba 4x
Porozumění
Folkový koncert
Burza filatelie
Vernisáž – Pavel Kreml
Porozumění – karneval
MŠ Gorkého
MŠ Ruská
Předváděcí akce – Alena Kubíková
Koncert – Společná věc
Rada města
Zastupitelstvo
Soukromá akce
Březen 2011
Krušnohor 2x
Soukromé taneční pro dospělé 4x
Společenství vlastníků
Výuka ČZU 5x
Zumba 6x
MDŽ
Folkový koncert
Klub filatelie 2x
Předváděcí akce – Alena Kubíková
Výprodej OP Prostějov
Porozumění
Ples 2x
Vernisáž – Voda
Výpůjčka mola
Schůze ČSSD
Školení For Agria
Školení RIC
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Florbal hřiště
Duben 2011
Školení RIC Most
Zumba 6x
Klub filatelie 2x
Folkový koncert
Prodejní akce
Florbal hřiště 2x
Výuka ČZU 7x
Vlaštovkiáda
Zastupitelstvo
OHK Most
Krušnohor
Vernisáž – Pavla M. Brady
Soukromá akce
Environmentální den
Květen 2011
Výuka ČZU 6x
Zumba 8x
Klub filatelie 3x
Krušnohor
Euroregion Krušnohoří
Schůze Věci Veřejné
Zájmový kroužek 4x
Folkový koncert
Florbal učitelů
Burza filatelistů
Elkus – předváděcí akce
Rada města
Zastupitelstvo
Vernisáž – ZUŠ
ForAgria – školení
Schůze ČSSD
Živé vysílání Radiožurnálu – prolomení limitů
s Martinem Veselovským
ŽŠ Hamr
Broučkiáda
Florbal hřiště 6x
Červen 2011
Klub filatelie 3x
Zájmový kroužek 4x
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Schůzka rodičů budoucích prvních ročníků
Folkový koncert
Zumba 8x
Vernisáž – SOŠ Hamr
Soukromá akce
ZŠ Hamr – konec školního roku
OHK – předávání dobrého listu komory
Zastupitelstvo
Červenec 2011
Příměstký tábor
Srpen 2011
Letní jazyková škola Atlantic Bridge
Soukromá akce – svatba
Zastupitelstvo
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příloha č. 1 (1. část)

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 2010 – 2011 (3.A – 4.A)
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příloha č. 1 (2. část)

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 2010 – 2011 (3.B – 4.B
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PRAKTICKÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY – PONDĚLÍ 9. 5. 2011

příloha č. 2 (1. část)
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PRAKTICKÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY – ÚTERÝ 10. 5. 2011

příloha č. 2 (2. část)

PRAKTICKÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY – STŘEDA 11. 5. 2011

příloha č.2 (3. část)
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PRAKTICKÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY – ČTVRTEK 12. 5. 2011

příloha č.2 (4. část)
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příloha č. 3

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2010
PŘÍJMY

Stav k 31. 12. 10

příspěvek MěÚ
neinvestiční dotace (United)
ostatní příspěvky MěÚ
dotace KÚ Ústeckého kraje

4 137 000,00 Kč
- Kč
- Kč
10 610 020,00 Kč
102 104,00 Kč
1 067 750,60 Kč
2 036 900,00 Kč
624 592,66 Kč
129 156,04 Kč
6 769,04 Kč
5 677 724,97 Kč
331 734,00 Kč

Ostatní dotace KÚ (ÚZ)

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

CELKEM PŘÍJMY

24 723 751,31 Kč

VÝDAJE

Stav k 31. 12. 10

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

12 024 095,50 Kč
3 899 901,51 Kč
183 280,00 Kč
960 261,97 Kč
438 023,00 Kč
943 686,30 Kč
1 479 907,68 Kč
3 811 758,69 Kč
126 246,35 Kč
223 081,32 Kč
389 868,80 Kč
243 551,92 Kč

VÝDAJE CELKEM

24 723 663,04 Kč
88,27

Výsledek hospodaření
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Příloha č. 4

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2010/2011 zaměřeno především na
přípravu státní části maturitní zkoušky. Vzdělávání probíhalo formou elearningu a formou
prezenčního semináře. Na závěr konali učitelé test a poté získali certifikát.

Jméno a příjmení
Adamec Petr
Chrenka Pavel
Gabrielová Hana
Gabrielová Hana
Kripnerová Helena
Kripnerová Helena
Půčková Šárka
Půčková Šárka
Khunová Gabriela
Khunová Gabriela
Paulovičová Ivana
Matoušková Kateřina
Matoušková Kateřina
Jakeš Petr
Jakeš Petr
Adamcová Eva
Babicová Danica
Gallová Jana
Šmahel Jaroslav
Šmídl Milan
Pacina Vladimír

Funkce - oprávnění
Školní maturitní komisař
Školní maturitní komisař
Hodnotitel písemné práce z českého jazyka
Hodnotitel ústní zkoušky z českého jazyka
Hodnotitel písemné práce z českého jazyka
Hodnotitel ústní zkoušky z českého jazyka
Hodnotitel písemné práce z českého jazyka
Hodnotitel ústní zkoušky z českého jazyka
Hodnotitel písemné práce z anglického jazyka
Hodnotitel ústní zkoušky z anglického jazyka
Hodnotitel ústní zkoušky z anglického jazyka
Hodnotitel ústní zkoušky z německého jazyka
Hodnotitel písemné práce z německého jazyka
Hodnotitel ústní zkoušky z německého jazyka
Hodnotitel písemné práce z německého jazyka
Zadavatel
Zadavatel
Zadavatel
Zadavatel
Zadavatel
Zadavatel
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VÝROČNÍ ZPRÁVA BYLA SCHVÁLENA NA JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ
RADY DNE 12. 10. 2011.

Mgr. Vladimír Pacina
předseda školské rady
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