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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
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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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CH A R A K T E R I S T I K A
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 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 je to
organizace 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. Systematicky se
v rámci prevence pracuje především s nově nastoupenými žáky. Všechny důležité informace
/adresy a tel. čísla institucí a odborníků z oblasti prevence, základní informace o škodlivosti drog
apod./ jsou žákům zpřístupněny celoročně na nástěnce ve škole i na domově mládeže.
I v tomto školním roce byl realizován Minimální preventivní program zaměřený zejména na
výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní rozvoj a na předcházení všech
rizikových jevů v chování žáků.
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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 pátým rokem 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
o Žákům ze sociálně slabších rodin je umožněno hradit rodičovský příspěvek v měsíčních
splátkách.
o Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami je umožněno používat notebook místo sešitů a
pracuje se s nimi dle doporučení Pedagogicko-psychologické poradny.
Rodiče se finančně podílejí
Rodičovský příspěvek, ubytování, stravné, kurzy, částečně odborná praxe a zahraniční stáže.
Školní úrazy
Ve školním roce 2011/2012 bylo evidováno celkem 22 úrazů, z toho 2 registrované.
Složení školské rady:
Zástupce zřizovatele: (od 1. 1. 2012)
PhDr. Libuše Pokorná - ředitelka Oblastního muzea
pan Ladislav Varga - OSVČ
Zástupce školy: (volba provedena 6. 6. 2012)
Ing. Jana Gallová - učitelka 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:
Denisa Záhorová – žákyně 3. ročníku Scholy Humanitas (od 8. 6. 2012)
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY
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 vysoká kvalita přípravy žáků na vysokoškolská studia. Dbáme však i na
osobnostní rozvoj žáků a připravujeme jim co nejlepší podmínky ke studiu. Významnou součásti
studia jsou i zahraniční studijní cesty, pobyty a odborné praxe. 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 – městem Litvínov,
Ústeckým krajem, MŠMT ČR.
Stručně zrekapituluji významné události loňského školního roku. Komplexní seznam akcí a
událostí je možné najít v jednotlivých kapitolách této výroční zprávy.
Začátek jubilejního 20. školního roku 2011/2012 byl poznamenán prázdninovým tragickým
úmrtím žáka Patrika Novotného. Pohřeb proběhl 24. 8. 2011.
K prázdninám se však vázaly i studijní akce. Na měsíční studijní pobyt vyjelo v rámci projektu
Leonardo 13 žáků školy. 4 do Berlína a 9 do Londýna. Z ročního studijního pobytu z Dánska se
vrátili žáci Petr Birnbaum, Denisa Záhorová a Eva Šafránková. Úspěšně proběhl příměstský tábor,
který škola pořádá každoročně od roku 1995. Pro velký zájem dětí z Litvínova a okolí jsme
poprvé umožnili účast více než 80 dětem denně, během prvních 14 dní letních prázdnin.
Protože se v republice díky demografickému vývoji prudce snížil počet žáků, začínal náš školní
rok pouze s jednou třídou v 1. ročníku. Tato skutečnost mě donutila přehodnotit formy náboru
žáků a zpracovat nový náborový plán. Náborové aktivity probíhaly s větší intenzitou, zapojili se
nově nejen všichni zaměstnanci školy, ale i žáci a jejich rodiče. Byl to prioritní úkol roku.
Druhým úkolem bylo řešení úspory energií. Jde o dlouhodobě naplňovaný cíl školy. Podařilo se
nám ušetřit peníze v rezervním a investičním fondu. Tyto peníze měly původně sloužit k nákupu
nového služebního automobilu, který je pro naši odbornou školu naprosto nezbytný. Protože se
mi však podařilo sponzorsky získat na nový automobil 1.000.000,-Kč od velké firmy NET4GAS,
s.r.o., požádal jsem zřizovatele o možnost využití naspořených finančních prostředků na realizaci
následujících akcí. Komplexní rekonstrukce dvou koupelen na domově mládeže vedoucí k úspoře
vody, zateplení stropů šaten a výměna oken v šatnách vedoucí k úspoře tepla, výměna starých
kamen v kuchyni za nová, vedoucí k úspoře plynu. Poslední akcí je výměna dveří za protipožární
na domově mládeže, vedoucí k vyšší bezpečnosti ubytovaných žáků. Po schválení tohoto záměru
zřizovatelem jsem chtěl realizovat po dlouhých a pečlivých přípravách výběrového řízení tyto
akce o prázdninách. Bohužel se to nepovedlo a úkol realizace se přesouvá na další školní rok.
SCHOLA HUMANITAS je školou aktivní, činorodou. Opakovaně s víceletou tradicí pořádá celou
řadu akcí jak pro žáky ZŠ, tak pro učitele či veřejnost: Litvínovský Choroš, Vlaštovkiáda, Surfař,
Míčový sedmiboj, florbal pro učitele, Dny otevřených dveří, sraz absolventů, fotografickou soutěž
ke Dni vody, vernisáže pro veřejnost. Přesto jsme v tomto školním roce připravili zásluhou učitelů
školy (Mgr. Šmídl, Ing. Gallová) novou chemicko – biologickou soutěž pro nadané žáky ZŠ
s názvem NATURA MAGICA. Nově jsme pod vedením Pavla Wolejníka připravili sokolnický
kroužek pro děti z Litvínova. Po dvouleté odmlce jsme realizovali podzimní transfer obojživelníků
a cenné flóry před postupující těžbou ve spolupráci s ČZU Praha. Zorganizovali jsme setkání
koordinátorů ekologické výchovy se záměrem inspirovat je a pomoci jim s programy ekologické
výchovy na školách. Uspořádali jsme EVVO dny u nás ve škole či přímo na klíč v jejich školách.
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Dobrou práci zde odvedlo Centrum ekologické výchovy VIANA. Byli jsme vidět na výstavách
středních škol v 6 městech, v Ústí nad Labem a v Litvínově jsme se prezentovali při Dnu chemie.
Rok oslavila prezentace naší školy na sociální síti Facebook.
Naši žáci se do aktivit školy rádi zapojují. Úspěšně si vedli při GLOBE GAMES v Litomyšli, podíleli
se na sázení 1000 ks buků v Krušných horách, natáčení filmu Sugar B v projektu Klíče pro život,
úspěšně absolvovali taneční, které probíhaly přímo v prostorách auly školy a aktivně si procvičili
jazykové schopnosti při týdenních pobytech v Norsku a Dánsku. Lucie Pijálková odjela na
půlroční studijní stáž do Dánska. Velký ohlas mělo vystoupení na Krajské ekologické konferenci
v Mostě, kde prezentovali výsledky svého bádání v oblasti ekologie a životního prostředí. Velký
kus práce odvedli také v projektu „Po stopách více jak 750 let německo – české historie“. Nebylo
jednoduché vést rozhovory s pamětníky, zpracovat podklady a poté je prezentovat.
Škola prostřednictvím svých zaměstnanců a žáků v průběhu roku opět realizovala celou řadu
projektů, nové připravovala. V operačním programu Ziel III - Cíl III probíhala úspěšně realizace
dvou mezinárodních projektů: 1) Pestrý - Bunt, přátelé biodiverzity v Krušných horách, kde je
škola partnerem ochranářům přírody Naturschutzzentrum Erzgebirge v Annabergu a ZO ČSOP
Teplice Fergunna a 2) Nové cesty v ekologické výchově v Sasku a Čechách, kde je škola partnerem
Venkovskému prostoru o.p.s. na české i německé straně. Úspěšně byla také dokončena práce na
ekologické učebnici v projektu Region – environmentální vzdělávání v Ústeckém a Karlovarském
kraji, kde školu zastupovali Mgr. Adamec, Mgr. Brožík a Ing. Tarant. Současně probíhaly
přípravy na projekty Leonardo, Comenius a nový projekt Přijedeme za Vámi - aneb postupujme
odpovědně. Na domově mládeže pokračoval úspěšný projekt Recyklohraní a Centrum ekologické
výchovy VIANA rozpracovalo mezinárodní projekt Tree Rings – Letokruhy, kde pracuje 6 škol
českých a chorvatských a 8 škol norských. Naším partnerem je Francouzské lyceum z norského
Osla, které v rámci společného zkoumání vlivu podnebí a stavu životního prostředí na stáří
borovice černé navštívilo naši školu v měsíci červnu. Projekt, který není směřován na životní
prostředí či na studijní pobyty, byl zpracován a schválen, a v červnu dokonce začal být
realizován, se jmenuje Inovace a zkvalitnění výuky ve Schole Humanitas“. Cílem projektu je
prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání,
zkvalitnění a zefektivnění výuky tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek
i učebních materiálů ve výuce. Patří do kapitoly EU – peníze školám.
Významným úspěchem školy je nově navázaná spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích. Škola prokázala aktivitu i při nové spolupráci s Francouzskou
ambasádou v Praze, jejímž vyvrcholením byly tři interaktivní vernisáže na téma Les, Biodiverzita
a Energie nejen pro veřejnost, ale hlavně pro školy.
Jsem rád, že velkou obrodou prošla činnost Klubu přátel Scholy Humanitas. Nově zvolení zástupci
v čele s Radkou Otrubovou zaktivizovali daleko větší počet členů, zorganizovali překrásný
maturitní ples a vyvíjeli velké úsilí při nových aktivitách. Velmi dobře pracovala Školská rada,
která byla mým poradním orgánem a škole velmi pomohla s náborem nových žáků. Důležité pro
školu byly i dobré výsledky v doplňkové činnosti.
Těší mě i velký zájem uchazečů o studium v bakalářském i magisterském oboru Územní
technická a správní služba a Regionální environmentální správa. Ve školním roce 2011/2012
studovalo v Litvínově přibližně 300 studentů těchto 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), který
zabezpečuje katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem. Součet studentů
bakalářského a magisterského studia obou univerzit byl tedy pro Litvínov úctyhodný – 320
studentů!
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Škola úspěšně prošla kontrolou hospodaření - vnitřním auditem zřizovatele a auditem
nezávislou odbornou firmou. Kontrolou bezpečnosti, ochrany zdraví a hygienických pravidel OHES Ústí nad Labem.
V personální oblasti došlo ke změně vyučujícího v Aj. Mgr. Paulovičovou, která se odstěhovala,
nahradil Mgr. Pavel Horký. Externě byla přijata na výuku předmětu ekonomie Ing. Krajíčková a
předmětu fyzika Mgr. Petr Marvan. Od února začal pracovat na domově mládeže nový
vychovatel David Malát, na jehož mzdu jsme získali prostředky z projektu Mikroregiony.
V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků prošla odbornými školeními v rámci své
aprobace většina pedagogů. Doktorské studium zvládá při své práci dvojice učitelů a to Mgr.
Milan Šmídl a Mgr. Pavel Horký. Třetí aprobaci (Aj) si studiem dodělává Mgr. Petr Jakeš.
Nejvýraznější akcí v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků bylo týdenní didaktické
studium učitelů odborných předmětů, které proběhlo v rámci projektu Učící se učitel v Dánsku.
Za školu se ho zúčastnil Mgr. Milan Šmídl a Ing. Jana Gallová.
Jsem hrdý na to, že přes enormní vytížení našeho malého kolektivu zaměstnanců při zvládání
pracovních povinností, zbývá síla si ještě společně užít nápadité mimoškolní akce. Jmenuji
výborně zorganizovanou akci v Německu při oslavách Dne učitelů, lyžování v Alpách, vítězné
tažení v turnaji Florbal učitelů a hlavně Závod dračích lodí.
P. S. Děkuji touto formou kolegovi Mgr. Jaromíru Brožíkovi za zpracování dalších skript pro
výuku odborného předmětu Ekologie s názvem Ekologie II - biotické faktory životního prostředí.
Radostí mě naplnilo také vítězství žáků v prestižních soutěžích. Ondra Pěknice vyhrál
Velikonoční laťku středních škol ve skoku vysokém. Martin Rožek získal cenu Křesadlo 2011
udělovanou dobrovolníkům za práci v ekologii a spolupráci s ekologickými organizacemi.
Okresní a krajské kolo středoškolské odborné činnosti vyhráli či byli druzí ve svých kategoriích
Karel Hirsch, Alice Tomášková, Luboš Straka a Michal Šrámek. Michal Šrámek zvítězil jako druhý
žák školy i v celorepublikovém kole!!!
Byl to náročný, ale úspěšný školní rok.

Mgr. Ladislav Turbák
statutární zástupce školy
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ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Složení vedení školy
Mgr. Turbák Ladislav
Mgr. Chrenka Pavel
Mgr. Pacina Vladimír
Bc. Petra Kutková
Císařovský Jaroslav
Zinková Jaroslava
Sedláková Dáša

statutární zástupce školy, učitel TV
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. Adamcová Eva
Mgr. Babicová Danica
Mgr. Brožík Jaromír
Mgr. Gabrielová Hana
Ing. Gallová Jana
Mgr. Horký Pavel
Mgr. Chrenka Pavel
Mgr. Jakeš Petr
Bc. Janíček Pavel
Mgr. Khunová Gabriela
Ing. Krajíčková Leona
Mgr. Marvan Petr
Mgr. Matoušková Kateřina

Mgr. Pacina Vladimír
Mgr. Půčková Šárka
Mgr. Šmídl Milan
Ing. Tarant Michal

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

Strana 8 (celkem 45)

Další zaměstnanci
Brabcová Alena
Chrenka Adam
Kendrová Pavlína
Kovaříková Blanka
Malá Alexandra
Malát David
Otrubová Radka
Plechatá Zdeňka
Rejfková Vladimíra
Seredínová Pavlína
Tarantová Ivana
Učíková Šárka
Wolejník Pavel
Zapletal Miroslav

vychovatelka
lektor CEV Viana
vedoucí informačního centra
uklízečka
referent vedlejší hospodářské činnosti
vychovatel
vychovatelka
vrátná
asistentka sekretariátu
uklízečka
vrátná
uklízečka
lektor CEV Viana
vrátný
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PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Počet tříd:
Počet žáků:

8
141 (stav k 30. 6. 2012)

PŘEHLED O PROSPĚCHU

1. pololetí školního roku 2011/2012
Třída
1.A
2.A
2.B
2.L
3.A
3.L
4.A
4.L
Součet
%

Počet
žáků
25
15
18
12
17
14
23
16
139
100

Prospěli
16
13
12
9
12
13
16
14
105
75

Prospěli
s vyznamenáním
3
0
1
1
2
0
1
1
9
6

Neprospěli

Nehodnoceno

5
2
5
1
3
1
6
1
24
17

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0,5

Chování
2. st.
1
0
0
0
1
0
0
0
2
1

Chování 3.
st.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2. pololetí školního roku 2011/2012
Třída
1A
2A
2B
2L
3A
3L
4A
4L
Součet
%

Počet
žáků
24
17
18
12
17
14
23
16
141
100

Prospěli
19
15
14
10
11
14
20
15
118
84

Prospěli
s vyznamenáním
2
0
1
1
2
0
1
1
8
6

Neprospěli

Nehodnoceno

2
2
3
0
2
0
2
0
11
7

1
0
0
1
2
0
0
0
4
2

Chování
2. st.
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0,5

Chování
3. st.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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MATURITNÍ ZKOUŠKY
Statistika
Počet žáků oprávněných konat zkoušku
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli

4.A
21
1
20
1

4.L
16
3
12
1

Celkem
37
4
32
2

Prospěli s vyznamenáním:
o Jakubašeková Michaela
o Hirsch Karel
o Staňková Aneta
o Jašeková Barbora

PŘEHLED ZNÁMEK Z JEDNOTLIVÝCH MATURITNÍCH PŘEDMĚTŮ
Počet
známek
1
2
3
4
5
Průměr

Český
jazyk
1
11
19
4
2
2,86

Anglický Německý
jazyk
jazyk
3
2
11
0
8
4
4
2
0
1
2,50
3,00

Biologie

Chemie

Matematika

2
5
5
3
0
2,60

5
3
3
10
0
2,86

1
0
2
1
0
2,75

Ekologie a
ochrana ŽP
1
5
9
6
0
2,95

Praktická
část
11
10
8
8
0
2,35
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012
o Kritéria pro přijetí uchazeče
Rozhodujícím kritériem pro přijetí uchazečů bylo pořadí dle prospěchu na základní škole.
Doplňující kritérium bylo hodnocení uchazeče ze základní školy.
o Statistika
1. kolo
Počet přihlášek
Počet přijatých uchazečů
Počet uchazečů, kteří
odevzdali zápisový lístek

Ekologie a životní
prostředí
77
77
51

PŘEHLED SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012
o SOČ – Středoškolská odborná činnost
Přehled přihlášených žáků do středoškolské odborné činnosti:
Jméno
Sekce - obor
Název práce
Hirsch Karel

Biologie

Tomášková
Alice

Biologie

Straka Luboš

Ochrana a tvorba
životního prostředí

Šrámek
Michal

Geologie

Vedoucí práce

Monitorování lýkožrouta smrkového Ips
Adamec Petr
typographus (L.) v hospodářském lese
Pozorování srnčí zvěře v době hojnosti a Adamcová
Eva
strádání s důrazem na výživu
Monitoring kvality vody v potoce Srpina
Šmídl Milan
v závislosti na stavu rybí populace
Paleontologický průzkum jižní části
Brožík
Jaromír
obce Černčice u Loun

Výsledky v krajském kole - 26. 4. 2012 Ústí nad Labem
Obor – sekce: Ochrana životního prostředí
1. Straka Luboš (postup do celostátního kola)
Obor – sekce: Biologie
2. Hirsch Karel (náhradník do celostátního kola)
3. Tomášková Alice
Obor – sekce: Geologie
1. Šrámek Michal (postup do celostátního kola)

Strana 12 (celkem 45)

Výsledky v celostátním kole - 15. 6. 2012 Kutná Hora
Obor – sekce: Geologie
1. Šrámek Michal
Obor – sekce: Ochrana životního prostředí
7. Straka Luboš

o Ekologická olympiáda
Výsledky v kole - 7. 10. – 9. 10. 2011 Ústí nad Labem
Družstvo ve složení Kutláková Kateřina, Križan Arnošt a Palkoska Lukáš se umístilo na 16.
místě.
(celkem 33 družstev celkem.)

o Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Výsledky v okresním kole - 14. 2. 2012 Most
4. Kalinová Petra
(celkem 10 soutěžících)

o Olympiáda v českém jazyce
Výsledky v okresním kole - 21. 3. 2012 Most
19. Reklová Kateřina (celkem 27 soutěžících)
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PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ

Organizační zajištění
Cíl: Seznámení žáků s praktickými činnostmi v organizacích, které se zabývají přímo či nepřímo

ochranou životního prostředí (exkurze, dlouhodobé praxe, stáže), návštěvy významných lokalit
(NP, CHKO, PR) v rámci regionu a ČR, praktické činnosti na stanovištích praktické části maturitní
zkoušky.
Termíny praxí: I. pololetí – blok praktického vyučování je zařazen na měsíc září, II. pololetí - 1 x

měsíčně – jednodenní exkurze nebo vícedenní praxe – dle plánu, časová dotace je stanovena
učebním plánem. Průběžně jsou v jednotlivých ročnících zařazovány sportovně-biologické kurzy
a praktické činnosti dle aktuální situace a potřeb učitelů odborných předmětů
Hodnocení: Předmět odborná praxe je hodnocen v každém klasifikačním období.
Kritéria hodnocení: Hodnotí se výsledky dosažené v praktických činnostech a při zpracování

protokolů z každé praktické činnosti.
Lektoři: Odborní učitelé Scholy Humanitas, pracovníci chráněných krajinných oblastí, odborů

životního prostředí, státní správy a samosprávy, odborníci navštívených podniků.
Pedagogický doprovod: Učitelé a vychovatelé Scholy Humanitas.
Zpětná vazba: Žáci zpracovávají klasifikované protokoly, z nichž čerpají informace ve 4. ročníku

při praktické části maturitní zkoušky. 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

poučení o bezpečnosti podepsaný žáky.
Rozdělení praktické činnosti
o
o
o
o
o
o
o
o

Jednodenní exkurze
Týdenní stáže a kurzy
Sportovně – biologické kurzy
Zahraniční studijní cesty
Odborné přednášky
Závěrečné práce
Obhajoba závěrečné práce
Praktická maturitní zkouška
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Přehled odborné praxe 2011/2012

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

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
PR Jánský vrch Korozluky
Lyžařský výcvik, Jizerské hory – Bedřichov (1
týden)
Úpravna vody a malá vodní elektrárna Meziboří
Přírodovědecká fakulta UK Praha, Odbor
hydrometeorologického
zabezpečení Vojenského a
hydrometeorologického úřadu, Praha Ruzyně
České středohoří – Oblík, Raná (botanika,
zoologie)
Terénní praktikum – botanika + zoologie
Podkrušnohorský zoopark Chomutov – chráněné
druhy zvěře
Národní park České Švýcarsko, terénní praktikum (1 týden)

2. ročník – ekologie a životní prostředí
Elektrárny Prunéřov
Výzkumný ústav rostlinné výroby Chomutov – využití
biomasy
Větrná elektrárna Klíny, vodní dílo Fláje,
PR 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 cvičení
Studijní cesta Dánsko – Snoghoj (1 týden)
Účast na projektu Bunt - Pestrý
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3. ročník – ochrana a obnova ŽP
Severočeské doly Bílina – rekultivované plochy SD Bílina, Důl Bílina
Kompostárna Ekodendra Chotějovice
CELIO – skládka komunálního a
nebezpečného odpadu, RENOGUM –
recyklace pryže
UNIPETROL RPA, a.s. – odbor životního
prostředí, čistička odpadních vod
ČOV Chánov
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)
SOŠ Spálené Poříčí – kořenová čistička, JE Temelín, NP Šumava (3
dny)
Vodácký kurz Ohře (1 týden)
Studijní cesta Dánsko – Snoghoj (1 týden)
3.ročník – přírodovědné lyceum

o
o
o
o
o
o
o

Důl Bílina
Celio, Renogum
SD Bílina - rekultivace, kompostárna Ekodendra Chotějovice
Studijní cesta Dánsko – Snoghoj
ÚV a MVE Meziboří
United Energy
SOŠ Spálené Poříčí – kořenová čistička, JE Temelín,
NP Šumava (3 dny)
o Vodácký kurz (1 týden)
o Sběrný dvůr Litvínov
o Hněvín – rekultivace a geologický vývoj regionu
4. ročník – ochrana a obnova ŽP
o Kurz vysokohorské turistiky – Vysoké Tatry (1 týden)
o Čtrnáctidenní souvislá praxe v zařízeních zaměřených
na problematiku životního prostředí dle výběru žáků
o Závěrečná odborná práce
o Obhajoba závěrečné práce
o Praktická část maturitní zkoušky
4. ročník – přírodovědné lyceum
o Kurz vysokohorské turistiky – Vysoké Tatry (1 týden)
o Závěrečná odborná práce a její obhajoba, nebo praktická
část maturitní zkoušky – dle volby žáka
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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.

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 stanoviště v terénu.
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 sedmnáctým 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 – Højskolen Snghøj, Fredericia
V říjnu 2011 navštívila skupina 40 žáků školy dánskou Højskolen Snoghøj va městě Fredericia na
Jutském poloostrově. Výsledkem této návštěvy jsou půlroční studijní pobyty žáků Scholy
Humanitas v Dánsku se zaměřením na výuku anglického jazyka.
USA – The Tamworth Community School, New Hampshire
Vzhledem k malému počtu žáků The Tamworth Community School, se nepodařilo této škole pro
šk.r. 2011/12 zajistit výměnného studenta a možná 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
Malát David /od.1.2.2012/

Přehled o počtu ubytovaných žáků:

Datum

Počet žáků

k 1. 9.
k 1. 10.

54
62

k 1.11.

56

k 1. 12.
k 1. 1.
k 1. 2.
k 1. 3.

60
57
59
56

k 1. 4.

54

k 1. 5.

50

k 1. 6.

41

Počet odhlášených

Počet přihlášených
8

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

5
1
3
1
1
1

Činnost ubytovaných žáků:
Pravidelná činnost:
o odpolední služby ve vstupní hale /14.15 – 21.00
hod./
o generální úklidy pokojů /1x týdně/
o správcovství posilovny, hřiště a počítačové
učebny
o úklid okolí školy
o návštěvy plaveckého bazénu
o návštěva posilovny
o práce v počítačové učebně, v Infocentru
o pomoc při vernisážích
o účast v projektu Recyklohraní
o zájmové kroužky: florbalový,výtvarný, keramický,sokolnictví,výroba
šperků , práce v GLOBE
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Září 2011:
školení bezpečnosti, seznámení s VŘ DM
charitativní sbírka „Světluška“
seznámení žáků 1. ročníků s okolím
vernisáž fotoobrazů Vlasty Fišerové „ To světlo“
bowling
divadelní představení „ Tři mušketýři“
fotbalové utkání s norskými studenty
den otevřených dveří v Městské knihovně
koncert Jana Budaře
výstava obrazů Adolfa Borna

o
o
o
o
o

Říjen 2011:
bowling
kvíz „ Zásady první pomoci“
squash
divadelní představení „ Večer tříkrálový“
běh do vrchu – Mezibořská sjezdovka

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Listopad 2011:
divadelní představení „ Droga?“
bowling
squash
přednáška o Kubě
divadelní představení „ Ideální manžel“
turnaj ve fotbálku
Choroš nanečisto
horolezecká stěna
výroba vánoční výzdoby

o
o
o
o
o
o
o
o

Prosinec 2011:
vánoční turnaj v bowlingu
pomoc na stanovištích při soutěži pro ZŠ Choroš
vánoční výzdoba internátu, klubu, dvorany a jídelny
charitativní sbírka „ Srdíčkový den“
vánoční diskotéka
squash
horolezecká stěna
divadelní představení „ Naši furianti“

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Leden 2012:
běh do schodů
dokument o drogách „ Pravda o drogách“
turnaj ve stolním tenise
kvíz všeobecných znalostí
divadelní představení „ Tenor na roztrhání“
bowling
indiánský výstava
vernisáž „ Biodiverzita“
taneční
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o
o
o
o
o
o
o

Únor 2012:
vědomostní kvízy
taneční
divadelní představení „ Caligula“
přednáška o Islandu
badminton
bowling
horolezecká stěna

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Březen 2012:
taneční
bowling
velikonoční výzdoba internátu, jídelny,
Vlaštovkiáda nanečisto
DVD „ Řekni drogám NE „
účast v soutěži „ Velikonoční výstava“
divadelní představení „ Noc na Karlštejně“
filmové představení 3D „ Lorax“
horolezecká stěna
návštěva Aquadromu

o
o
o
o
o
o

Duben 2012:
taneční
pomoc na stanovištích při Vlaštovkiádě
horolezecká stěna
in line brusle Matylda
výroba masek
divadelní představení „ Standartní kabaret“

o
o
o
o
o
o

Květen 2012:
pietní akce
přednáška o Srí Lance
tipovací soutěž – MS v hokeji
turnaj v piškvorkách
sbírání nedopalků v okolí školy
vernisáž ZUŠ Litvínov
Červen 2012:

o divadelní představení „ Černí býci“
o vernisáž SOŠ Hamr
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ÚSEK STRAVOVÁNÍ
Personální obsazení:
vedoucí stravování:
Dáša Sedláková
vrchní kuchařka:
Ladislava Schichová
kuchař vyučený:
Jan Bouzek
Libuše Stoklasová (do března 2012)
pomocný personál:
Jana Červeňáková
Jana Šedá (do dubna 2012)
Alena Vaculovičová (na
výpomoc)
učni hotelové školy: Zdeněk Sem (3. ročník)
Veronika Volfová (1.ročník)
Ve školním roce 2011/2012 bylo celkem připraveno:
o snídaní a svačin
o 43.776 obědů
o 4.519 večeří a svačin
Veškerá podávaná strava je ve dvou variantách:
o tradiční – masová
o vegetariánská
Dle požadavků stravujících se připravují obědy i pro bezlepkovou a jaterní dietu.
Dále stravujeme:
o zahraniční návštěvy
o připravujeme rauty dle objednávek pro organizace i jednotlivce, např. svatby, jubilea, školení,
semináře, vernisáže, atd. …
Na tyto akce je sestavováno individuální menu včetně slavnostní tabule, kterou zajišťuje p. Šárka
Učíková – profesionální aranžérka. Obsluhu zajišťujeme ve spolupráci se střední hotelovou
školou v Teplicích.

STRÁVNÍCI

%

ubytovaní žáci

13,84

dojíždějící žáci

12,27

cizí strávníci + prodej přes ulici

22,98

zaměstnanci školy

11,23

žáci Gymnázia T.G.M. Litvínov
Studenti jiných škol
Učni – provozující u nás praxi

36,64
3,04
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P Ř E H L E D V Ý Z N A M N Ý CH P R O J E K T Ů
1. Mezinárodní projekty v rámci programu celoživotního učení
Projekty partnerství škol (Comenius Partnerships)
o Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní
školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci
působící v těchto typech škol.
o Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí,
pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich
budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.
o Tříletý projekt s názvem „History Revisited - The Fading Sixties“ - Návrat do historie – Slábnoucí
šedesátá léta (reg. číslo projektu: COM-MP-2009-109), který byl v roce 2011 dokončen,
realizovala Schola Humanitas ve spolupráci dalších 9 států. Škola byla zařazena do skupiny
společně s Velkou Británií a Maďarskem.
o Ve školním roce 2011/2012 byl připraven a schválen návazný projekt s názvem
„TRAVELOGUES“ (reg. číslo projektu: COM-MP-2012-154). Celková realizace projektových
aktivit bude probíhat v dalších letech.
Program Leonardo
o Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na výukové
a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné
než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání
a přípravu.
o V závěru školního roku vyjela skupina žáků školy do Londýna a Berlína. Projektu s názvem:
„Ochrana životního prostředí - zahraniční stáž studentů Scholy Humanitas v Londýně a v
Berlíně“ (reg. číslo projektu: CZ/11/LLP-LdV/IVT/134130), se celkem zúčastnilo 13 žáků (9
v Londýně, 4 v Berlíně).
o Schola Humanitas připravila ve školním roce 2011/2012 další projekt s názvem „Životní
prostředí a jeho ochrana v Berlíně a Londýně“ (reg. číslo projektu: CZ/12/LLPLdV/IVT/134102) navazující na dobré zkušenosti s realizací podobných stáží v uplynulých
letech. Projekt byl v závěru školního roku schválen a v příštím školním roce vyjedou žáci opět do
Berlína a Londýna.

2. Projekty přeshraniční spolupráce
Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a
Svobodným státem Sasko
o V rámci Třínárodní sítě ekologické výchovy se škola stala partnerem v projektu „Nové cesty
v ekologické výchově v Sasku a Čechách“ (reg. číslo projektu: 100013424). Cílem projektu je
vytvoření inovativních učebních metod přispívajících k modernímu pojetí ekologické výchovy.
Hlavní náplní školy je příprava a ověření pilotních výukových a vzdělávacích programů a
realizace pobytových kempů v Krušných horách. Projekt potrvá až do roku 2013.
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o Škola je partnerem v projektu „Pestrý – Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge“
(reg. číslo projektu: 100066283). Cílem projektu je pomocí praktických vzdělávacích činností
přiblížit dětem a veřejnosti Krušné hory na české i saské straně. Klíčovými aktivitami školy je
realizace korespondenční soutěže nebo příprava a průběh terénních exkurzí či pobytových
praktik. Projekt potrvá až do roku 2014.
o Škola byla dva roky partnerem v Německo/Českém projektu „Po stopách více než 750letých
německo-českých dějin.“ Slavnostní vernisáží, která se uskutečnila 24. 6. 2012 ve Schole
Humanitas, byl projekt završen. Žáci školy spolu se svými vrstevníky na německé straně hranic
zpovídali pamětníky a snažili se zmapovat vzájemné vztahy na obou stranách hranic.

3. Národní projekty
Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost
o Škola byla partnerem v projektu „REGION – Environmentální vzdělávání v Ústeckém a
Karlovarském kraji“ (reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0036), ve kterém se podílela na
tvorbě 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.
o Škola je partnerem v projektu „Přijedeme za Vámi aneb postupujme odpovědně“ (reg. číslo
projektu: CZ.1.07/3.1.00/37.0058). Cílem projektu je zprostředkovat individuální vzdělávání
zejména občanům Ústeckého kraje týkající se odpovědného přístupu k životnímu prostředí,
udržitelném rozvoji, zejména pak ekologické využívání zdrojů a ekologie v domácnosti a dále
odpovědného spotřebitelského chování - zejména pak odpovědné spotřeby, produkce odpadů a
třídění, recyklace. Mezi aktivity projektu budou patřit e-learningové kurzy (včetně možnosti
sledování informací v mobilu), přednášky, semináře, venkovní vzdělávací dny v obcích,
workshopy atp.
o V rámci oblasti podpory „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách“ uspěla škola
s projektem „Inovace a zkvalitnění výuky ve Schole Humanitas“ (reg. číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0172). Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit
zlepšení stavu počátečního vzdělávání, zkvalitnění a zefektivnění výuky tvorbou a následným
používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.
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Souhrn žádaných/získaných projektových žádostí
ve školním roce 2011/2012

Název projektu

Grantový program

Poskytovatel

Požadovaná výše
grantu

Výsledek žádosti

Příměstský tábor
2011

program Volný čas

Ústecký kraj

44 500,00 Kč

Neschválen

SugarB - realizace
celovečerního filmu

Klíče pro život (OPVK)

NIDM
(ŠOV o. p. s.)

82 500,00 Kč

Schválen

OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

MŠMT

479 100,00 Kč

Schválen

OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

MŠMT

704 915,00 Kč

Schválen

program Volný čas

Ústecký kraj

44 500,00 Kč

Neschválen

Geopark u Scholy
Humanitas

Minigranty

Veolia a. s.

50 000,00 Kč

Neschválen

The Tree Ring
project (GLOBE - ČR
- Norsko Chorvatsko)

Mezinárodní spolupráce,
multikultura

Ústecký kraj

121 000,00 Kč

Neschválen

Sokolnictví

program EVVO

Ústecký kraj

40 000,00 Kč

Neschválen

Comenius 2012

Comenius

NAEP - Evropská
komise

600 000,00 Kč

Schválen

Leonardo 2012

Leonardo

NAEP - Evropská
komise

932 550,00 Kč

Schválen

Trio progres - tři
pilíře, tři vrcholy, tři
kroky ke vzdělání

OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

Ústecký kraj

6 416 788,00 Kč

Neschválen

Přijedeme za Vámi
aneb Postupujme
odpovědně
Inovace a
zkvalitnění výuky ve
Schole Humanitas
Příměstský tábor
2012
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Centrum ekologické výchovy při Schole Humanitas v Litvínově bylo podporováno a založeno
z prostředků grantu vlády provincie Jižní Holandsko v září roku 1997. V současné době je
součástí Scholy Humanitas a jeho činnost je podporovaná Městským úřadem v Litvínově.
CEV Viana vede od června roku 2003 Ing. Michal Tarant.
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.
Ve školním roce 2011/2012 byla činnost ekologického centra zajišťována třemi lektory
pracujícími na projektech Scholy Humanitas. Hlavní náplní jejich činnosti je realizace
programové nabídky ekologického centra a řešení a spolupráce v rámci projektů realizovaných
Scholou Humanitas.
Personální obsazení Centra ekologické výchovy VIANA ve školním roce 2010/2011
o Ing. Michal Tarant – vedoucí CEV VIANA
o Adam Chrenka – lektor projektu Ekologická měření v praxi – odborné kompetence žáků
o Pavel Wolejník – lektor projektu Nové cesty v ekologické výchovy v Sasku a Čechách
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.
Rámcová nabídka realizované činnosti CEV VIANA
Soutěž
ŽIVOT KOLEM NÁS
2012

Soutěžní projekt
EKOLOGICKÁ
STOPA 2012

FOTOGRAFICKÁ
soutěž 2012

Zapojení do
environmentálních
PROJEKTŮ

Environemntální a
PROJEKTOVÉ DNY

Široká nabídka
výukových a
vzdělávacích
PROGRAMŮ

Soutěžní projekt
NEJ, NEJ, NEJ 2012

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 ze 6 škol v ČR, které se zapojili ve školním roce 2011/2012 do
mezinárodní Norsko/Chorvatsko/České aktivity programu GLOBE s názvem „Letokruhy,“
v rámci které jsou prováděná srovnávací měření a pozorování stavu lesních porostů „borovice
lesní.“
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 2011/2012
ENVIRONMENTÁLNÍ DNY
(říjen 2011 – duben 2012)
Environmentální dny jsou určeny žákům 8. - 9. třídy základních škol. Přijatelnou formou je
žákům představována problematika ochrany životního prostředí v regionu. Školy a třídní
kolektivy mají možnost výběru z programové nabídky 9 zajímavých témat.

Počet realizovaných EVVO dnů

Tematická nabídka EVVO dnů

Školní rok

Počet EVVO
dnů

Počet žáků

2009/2012

7

240

2010/2011

14

413

2011/2012

9

380

Krušné hory

CHKO a NP v
Ústeckém kraji

Rekultivace na
Mostecku

Monitoring vody

Arboretum u
Scholy Humanitas

Mikroskopování

Nej, Nej, Nej

Toulky s GPS

Sokolnictví

PROJEKTOVÉ DNY a REGIONÁLNÍ EXKURZE
(celoroční nabídka)
Regionální exkurze jsou určené pro široké spektrum cílové skupiny žáků základních a středních
škol.
Školy mají možnost vybrat si z nabídky zpracovaných okruhů regionálních exkurzí, domluví si
autobusovou dopravu a lektor CEV VIANA zajistí potřebné materiály a program (metodiku pro
učitele, pracovní listy k tématu pro žáky, trasu exkurze, doprovodný program dle domluvy).
Čtyřicítka žáků střední školy ze Spáleného Poříčí přijela ve čtvrtek 3. května na tradiční
reciproční exkurzi do regionu SZ Čech. Náplní exkurze bylo především poznání rekultivovaných
lokalit v našem regionu a problematika těžby a zpracování hnědého uhlí.
Nabídka témat regionálních exkurzí
České
středohoří

Rekultivace

Krušné hory

Národní park
České
Švýcarsko

Exkurze na
klíč ….

Mostecko

Průmysl a
těžba

Ovzduší

Nabídka regionálních exkurzí vychází také z materiálů vznikajících v rámci projektu PROJEKT
REGION – projekt environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji.
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 2012 – „VODA, JAK JI NEZNÁTE“
(březen 2012)
Za velkého zájmu veřejnosti proběhla ve středu 21. března v litvínovské Schole Humanitas
vernisáž výstavy fotografií a slavnostní vyhlášení vítězů 13. ročníku fotografické soutěže, letos
pod názvem „Voda, jak ji neznáte“.
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.
Jak bylo předesláno, jedná se již o 13. - ročník soutěže, která byla vyhlášena na podzim minulého
roku. Odezva byla opět pozitivní. Svědčí o tom jak počet přihlášených autorů, tak také počet
zaslaných fotografií. Pořadatelem soutěže je již tradičně Schola Humanitas v Litvínově. Nad
soutěží, také již tradičně, přijaly záštitu a finančně a materiálně ji podpořily vodárenské
společnosti:
o Povodí Ohře, státní podnik
o Severočeská vodárenská společnost , a.s.
o Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Porota vybírala v letošním roce z 200 fotografií od 97 autorů z celé republiky, ale i ze Slovenska.
Soutěž je tak již čtvrtým rokem obsazena také zahraničními účastníky.
Zastoupeny byly všechny tři vyhlášené kategorie – kategorie „Žáci 1. stupně ZŠ“ (8 fotografií od
5 autorů), „Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ“ (96 fotografií od 56 autorů) a kategorie „Ostatní
veřejnost“ (96 fotografií od 36 autorů).
o
o
o
o

Kategorie „Žáci 1.stupně ZŠ“:
1. místo – Ondřej Šlapák
2. místo – Barbora Augustínová
3. místo – Natalia Marinkovová

o
o
o
o

Kategorie „Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ“:
1. místo – Marie Horáková
Nejdek
2.místo – Jaroslav Císařovský
Litvínov
3.místo – Marie Lisá
Bohumín

(foto: Zakleté princezny)
(foto: Vodní žárovky)
(foto: I voda má své oči)

o
o
o
o
o

Kategorie „Ostatní veřejnost“:
1.místo – Vlastimil Křivka
2.místo – Miroslava Křivková
3.místo – Stanislav Strmeň
Cena poroty – Ivana Švecová

(foto: Disipace)
(foto: Povrch)
(foto: Soubor Atlantida)
(foto: Vodní mandala 1 - 3)

Most
Most
Most

Plzeň
Plzeň
Cheb
Litvínov

(foto: Třpytivá krása)
(foto: Přítok ledu)
(foto: Krev a slzy paní vody)
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Témata jednotlivých ročníků soutěže

Voda
netradičně
(2000)

Živá voda,
mrtvá voda
(2001)

Voda, kam se
podíváš (2002)

Voda –
nezkrotný živel
(2003)

Voda kolem
nás (2004)

Krásy vody v
ročních období
(2005)

Voda živá
(2006)

Voda je život
(2007)

Voda tvořící
(2008)

Samá voda
(2009)

Voda mého
srdce (2010)

Voda hrou
(2011)

Voda, jak ji
neznáte (2012)
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Tisícovka dětí z Čech a Saska v soutěži Vodní světy
(říjen 2011 – leden 2012)
Bezmála tisícovka dětí ze základních škol v regionu Ústeckého kraje a saského Erzgebirgkreis se
aktivně účastnilo soutěže s názvem „Vodní světy.“ Jak již název soutěže napovídá věnovala se
problematice a znalostem z oblasti vody, vodních živočichů a vodního hospodářství.
Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie, vědomostně přizpůsobené znalostem žáků prvního a
druhého stupně základní školy. Rozdílná byla také možnost zapojení dětí, kdy žáci prvního
stupně mohli soutěžit v rámci svého třídního kolektivu, žáci druhého stupně pak volili variantu
samostatné práce nebo práce v menších týmech
Celkový počet žáků, který s námi letos soutěžil je 984, z toho 589 na české straně a na německé
straně 395. Výherci z první, mladší kategorie, obdrželi hodnotné společenské hry, knihy a další
pomůcky, využitelné pro školní výuku a velký barevný diplom. V kategorii starších žáků pak
všichni soutěžící vyhráli účast na jednodenní „Zimní olympiádě“ v přírodním středisku NSZ
Erzgebirge v Annabergu a ti nejlepší pak možnost účasti na tzv. „Setkání specialistů“, které se
uskutečnilo v květnu také v saském Annabergu.
Cela akce se v rámci projektu bude ještě jednou opakovat. Tématem příštího ročníku, který bude
startovat v říjnu 2012 je les a lesní biodiverzita.
PROJEKT NOVÉ CESTY
o doba realizace: duben 2010 – březen 2013
o registrační číslo projektu: 100013424
o grantový program: Ziel 3 – Cíl 3
Schola Humanitas v Litvínově má na starosti ověření nových postupů a metod v ekologické
výchově a jejich implementaci a šíření. Od ledna roku 2012 bylo již vytvořeno a ověřeno několik
výukových multimediálních a interaktivních programů, např. Krušné hory, Zemská trápení či
Quo vadis deserta. Byly již realizovány vzdělávací pobytové týdny, které budou na podzim
letošního roku pokračovat. Cílem pobytových týdnů je komplexní seznámení s ochranou přírody
a krajiny, rozmanitosti přírody v horách a se vzácnými druhy žijícími v Krušných horách. To vše
pod vedením lektorů ekologického centra VIANA či odborníků z řad veřejnosti, doplněné o
zajímavé exkurze a ukázky.
Školy pilotně ověřující dlouhodobé výukové a vzdělávací programy:
Krušné hory

Quo vadis deserta

Zemská trápení

ZŠ Hamr
ZŠ Okružní Most

ZŠ Velké Březno
ZŠ Meziboří

ZŠ Horní Jiřetín

ZŠ Krupka
ZŠ Podbořany
ZŠ Podkrušnohorská
Litvínov

ZŠ Aléská Bílina

ZŠ Školní Chomutov

ZŠ Strupčice
ZŠ Podkrušnohorská
Jirkov

ZŠ U Nových Lázní
Teplice
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Termín týdenních pobytových programů
o 11. – 15. 6. – 1 pobyt – ZŠ Jirkov a ZŠ Brand Ebisdorf
Dalších 5 pobytů a realizace dlouhodobých výukových a vzdělávacích programů je připravena na
podzim 2012.
PROJEKT REGION – projekt environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji
(září 2009 – červen 2011)
o nositel projektu: UJEP Ústí nad Labem
o partneři projektu: SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, ZŠ
Povrly, DDM Ústí nad Labem, Pedagogické centrum Most
o registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0036
o doba trvání: 01.1.2009 – 30.06.2012
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 je soubor vzdělávacích aktivit (exkurze, ekologické koutky a ekostezky),
metodických a učebních materiálů a jejich pilotní ověření ve spolupracujících školách a
volnočasových zařízeních. Všechny výstupy mají elektronickou podobu a jsou umístěny na
webovém portálu: http://enviregion.pf.ujep.cz
PROJEKT PESTRÝ – BUNT
o nositel projektu: Naturschutzzentrum Erzgebirge gGmbH ve Schlettau
o partneři projektu: SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, ZO
ČSOP Teplice-Fergunna
o registrační číslo projektu: 100066283
o doba trvání: 01.05.2011 – 30.04.2013
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). Realizace
projektu probíhá na obou stranách hranice.
Rámcový přehled aktivit projektu ve školním roce 2011/2012
Setkání mládeže ekokemp na téma
voda (říjen 2011)

Soutěž Vodní
světy (podzim
2011)

Setkání expertů
(prosinec 2012)

Olympiáda
můádeže (březen
2012)

Žákovská
výměny na téma
voda (duben
2012)

Realizace putovní
výstavy o
biodiverzitě
(květen 2012)

Exkurze pro
širokou veřejnost
NaTúry 2011

Geoden 2012
(květen 2012)

Vodní expedice
(únor 2012)

Vodní praktikum
(červen 2012)

Setkání
specialistů
(květen 2012)

Strana 30 (celkem 45)

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

Schola Humanitas na Globe Games v Litomyšli
květen 2012
Opět po roce vyrazili žáci Scholy Humanitas na tradiční GLOBE GAMES, které se tentokrát
uskutečnily ve východočeské Litomyšli. Scholu Humanitas na setkání více než dvou stovek žáků a
učitelů ze všech koutů republiky i ze zahraničí reprezentovali Martin Vaněk, Matouš Svoboda,
Jindřich Kraus a Lenka Svobodová, žáci kteří se celoročně podílejí na programu práci v rámci
celosvětového programu Globe,
GLOBE Games jsou především setkáním GLOBE učitelů a studentů, každoročním vyvrcholením
GLOBE programu, akcí, která nabízí účastníkům GLOBE programu z celé republiky nejen
unikátní možnost setkat se, ale i získávat nové zážitky, znalosti a zkušenosti.
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V pátek se žáci se svými učiteli sjeli do Litomyšle a ihned byl pro všechny účastníky připraven
bohatý doprovodný program. Řešení různých úkolů, zkoumání a bádání nad nejrůznějšími
otázkami přímo v přírodě, to je programem sobotní terénní hry. V neděli dopoledne pak na
všechny zúčastněné týmy čekala studentská konference, vyvrcholení školních GLOBE projektů,
kde studenti ze všech škol představili výstupy své práce před ostatními školami, odbornou komisí i
veřejností. Naši studenti ze Scholy Humanitas prezentovali práci na téma „Kyselé prostředí, a jeho
dopad na život kolem nás“
Program celostátního setkání vyvrcholil oblíbeným koulením nafukovací zeměkoule městem a
završil jej tzv. GLOBE Festival - akcí pro veřejnost, na kterou si některé GLOBE školy nachystaly
zajímavé aktivity z oblasti přírodních věd a pozorování přírody a životního prostředí.
Následující se v příštím roce uskuteční v Litvínově. Setkání žáků a učitelů pracujících v
mezinárodním programu GLOBE se uskuteční pod záštitou Scholy Humanitas.

GLOBE projekt „Letokruhy“
Školní rok 2011/2012
Žáci Scholy Humanitas jsou zapojeni v mezinárodní aktivitě „Tree Rings project – Letokruhy“
v rámci programu GLOBE, která má za úkol sledování změn u Pinus sylvestris (Borovice lesní).
Cílem projektu je vlastní ověření hypotézy, zda má vliv klima a kvalita životního prostředí na růst
a fyziologii borovice lesní. Žáci získají cenné zkušenosti, které využijí ve vyšších ročnících a
hlavně se podívají do zahraničí. V projektu spolupracuje Schola Humanitas s francouzským
gymnáziem v Oslo, jehož studenti také zkoumají Borovice lesní, které rostou v odlišných
klimatických podmínkách než v naší zemi.

Výukové programy CEV VIANA, školní rok 2010/2011
CEV VIANA má ve své nabídce již 33 výukových programů nebo modulů pro mateřské školy,
základní školy, praktické a speciální školy, mateřská centra a pro střední školy.
Ve školním roce 2011/2012 Centrum ekologické výchovy VIANA uspořádalo v mateřských
školách, na základních a středních školách i na a Speciálních školách a v Mateřských centrech
335 hodin výukových programů, dle zaslané nabídky.
o stupeň ZŠ /1.-5.třída/ - 205 hodin
o stupeň ZŠ /6.-9.třída/ - 42 hodin
o Mateřské školky – 88 hodin
o Speciální školy – 10 hodin
Ve školním roce 2011/2012 bylo realizováno 335 hodin výukových programů
V letech 2005 – 2012 bylo realizováno XXX hodin výukových programů
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Typ
školy
Mateřské
školy
1.stupeň
ZŠ
2.stupeň
ZŠ
Střední
školy
Speciální
školy
CELKEM

Celkem
uskutečněných
programů
170
1587
366
8
182
2313

Centrum ekologické výchovy je jediným centrem vyvíjejícím aktivitu v rámci environmentální
výchovy, vzdělávání a osvěty na Mostecku pro široké spektrum cílových skupin.

Sokolnictví – Falcopredonum
Sokolnický kroužek
V mimoškolní nabídce činností CEV VIANA figuruje pro zájemce z řad žáků školy i široké
veřejnosti sokolnický kroužek
Sokolnické ukázky ve školách
Ukázky jsou koncipovány jako vzdělávací program pro mateřské školky, 1. a 2. stupně
základních škol, pro městské, hradní a jiné druhy slavností a pro soukromé účely.
Novinkou z nabídky výukových a vzdělávacích programů CEV VIANA při Schole Humanitas je
Sokolnictví.
Od poloviny záři 2011 se program sokolnictví dostal do čtyř základních a 2 mateřských škol, kde
jej shlédlo celkem 21 tříd. Při zajímavých a poutavých ukázkách mají žáci možnost vidět 5
dravců žijících v naší krajině, ale také dravce exotické, kteří se v Evropě běžně nevyskytují. Děti i
pedagogický dozor mají možnost nechat si dravce přistát na ruce a vyfotit se sním.
Ing. Michal Tarant
vedoucí Centra ekologické výchovy VIANA
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AK C E Š K O L Y - 2011/2012

Akce mimo areál školy
Září 2011:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

kurz vysokohorské turistiky – 4. ročník - Vysoké Tatry
bowling
praxe 2. ročníků – elektrárna Prunéřov
praxe 3. ročníků – SD Bílina –
rekultivace, kompostárna Chotějovice
praxe 1. ročníku – naučná stezka Bořeň,
Jánský vrch Korozluky
praxe 2. ročníku – VÚRV Chomutov
praxe 3. ročníků – Celio, Renogum
divadelní představení „Tři mušketýři“DVD Litvínov
souvislá praxe 4. ročníků
charitativní sbírka Světluška
studijní cesta 2. ročníků – Norsko
praxe 1. A – Salesiova výšina, Krušnohorský
zlom
praxe 1. A – Šumný důl, Tesařova stezka
praxe 1. A – Ranná, Písečný vrch
praxe 2. A – Vodní dílo Fláje, větrná elektrárna,
Černý rybník
praxe 3. ročníků – Humeco – ÚDV, ČOV,
povrchový důl Bílina
transfer obojživelníků – důl Bílina
výstava grafik Adolfa Borna – Radniční
sklípek
koncert Jana Budaře – náměstí Litvínov
projekt Petrý – Bunt - prohlídka
revitalizovaných úseků – Černá
louka, Černý potok
Den chemie – Ústí nad Labem
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Říjen 2011
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

bowling
seznámení 1. ročníků s okolím školy
výstava středních škol – Litoměřice
studijní cesta Dánsko – Snoghoj Hojskole
projekt Globe – Chorvatsko
squash
projekt Bunt – Pestrý – 2.L - SRN
praxe 3. A, 3.L, - ČOV Unipetrol, Chanov
divadelní představení „ Večer tříkrálový“ –
Most
projekt MŠMT ČR a MŠ Dánska – Dánsko –
Koge Handelsskole
turnaj středních škol ve fotbale – Most
horolezecká stěna – Most
7. ročník běhu do vrchu - Meziboří
biologická olympiáda – Ústí nad Labem
EDUCO 2011 – veletrh vzdělávání – Liberec
zakončení projektu Ekologická měření v praxi – konference v Ústí nad Labem

Listopad 2011
o bowling
o Aquapark Most
o výstavy středních škol – Most, Chomutov, Ústí
nad Labem, Žatec, Duchcov
o horolezecká stěna Most
o divadelní představení „ Droga?!“ - Most
o divadelní představení „ Ideální manžel“ Most
o sázení stromků - Klíny
o seminář pro pracovníky Domovů mládeže Most
Prosinec 2011
o
o
o
o
o
o
o

divadelní představení „Naši furianti“ – Most
bowling
vánoční turnaj v bowlingu
horolezecká stěna – Most
charitativní sbírka „Srdíčkový den“
Mikulášská nadílka – MŠ Bezručova
vánoční posezení zaměstnanců Scholy Humanitas Citadela

Leden 2012
o
o
o
o

bowling
divadelní představení „ Tenor na roztrhání“ – Most
horolezecká stěna Most
lyžařský kurz pro 1. ročníky - Bedřichov
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Únor 2012
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

bowling - Litvínov
badminton – sportovní hala Litvínov
turnaj v basketbalu - Most
maturitní ples Scholy Humanitas – Citadela
divadelní představení „Chvála bláznovství“ - Most
divadelní představení „ Caligula“ - Most
OPVK – seminář Ústí nad Labem
seminář pro preventisty „Amokové situace“–
Most
návštěva psího útulku v Litvínově
doškolovací seminář pro instruktory lyžování
– Český Jiřetín
okresní kolo olympiády v Anglickém jazyce –
Most
účast na semináři „ Externí náklady
prolomení limitů těžby na Mostecku“ - Praha

Březen 2012
o
o
o
o
o
o
o
o
o

bowling
praxe 1. ročníku – Přírodovědecká Fakulta UK Praha
praxe 2. ročníků – Oblastní muzeum Most
praxe 3. ročníků – Regulace a revitalizace vodních toků,
úpravna vody, malá vodní elektrárna Meziboří
horolezecká stěna Most
divadelní představení „ Noc na Karlštejně“ – Most
3D kino „Lorax“ – Most
Biologická olympiáda - Teplice
Aquadrom Most

Duben 2012
o 18. ročník soutěže pro ZŠ Vlaštovkiáda
o ekologická konference – Most
o podkrušnohorský štafetový závod
horských kol - Loučky
o in –line bruslení – Matylda
o praxe 3. ročníků – Hněvín, sběrný dvůr
o praxe 1. ročníku – úpravna vody, malá
vodní elektrárna Meziboří
o praxe 2. ročníku – Česká rafinérská
o cykloštafeta – Loučky
o středoškolská volejbalová liga - Koldům
o velikonoční laťka – Koldům
o plavecká štafeta středních škol – Litvínov
o krajské kolo SOČ – Ústí nad Labem
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Květen 2012
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Globe Games - Litomyšl
chmelová brigáda – Hořesedly
praxe 1. ročníků - České středohoří
praxe 3. ročníků- Jižní Čechy
ročníky - cyklistický kurz – České
středohoří
praxe 1. ročníků - terénní praktikum botanika, zoologie
praxe 1. ročníků - NP České Švýcarsko
praxe 3. ročníků – United Energy
souvislá praxe 2. ročníků
krajské kolo SOČ – Ústí nad Labem
CHKO Křivoklátsko – dívky 3. ročníky
kurz MP, křovinořez – chlapci 3.
ročníky
praxe 1. ročníků – ZOO park Chomutov
Geoden – projekt Petrý – Bunt
přednáška Srí Lanka

Červen 2012
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ročníky - vodácký kurz Ohře
celostátní kolo SOČ – Kutná Hora
Den dětí – Zoopark Chomutov
divadelní představení „ Černí býci“
čištění přírodní nádrže Oprám
DOD Unipetrol
závod Dračích lodí – Matylda
praktikum na VRC Lesná
míčový sedmiboj – Koldům
třídní výlety
předávání Dobrého listu Komory –
Most

Červenec 2012
o příměstský tábor
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Akce školy pořádané ve vlastních prostorách a akce organizované
v rámci vedlejší doplňkové činnosti 2011/2012
Pravidelné akce:
o Folkové večery
o Zasedání zastupitelstva města Litvínova
o Klub filatelistů
o Sokol
o Zumba
Září 2011
o Soukromá akce 2x
o Burza filatelie
o Folkový koncert
o Vernisáž Vlasta Fišerová
o ČSSD - schůze
o Prodejní akce 2x
o Rada města
o Zastupitelstvo
o Klub filatelie 2x
o Zumba 7x
o RIC – školení 12x
Říjen 2011
Výuka ČZU 3x
Folkový koncert
OP Prostějov – výprodej oděvů
Soukromé taneční 3x
Zumba 8x
Folkový koncert
Prodejní akce Swarovski
Klub filatelie 2x
Vernisáž – Radovan Helt
Hudební pořad pro gymnázium
Litvínov
o RIC – školení 20x
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Listopad 2011
o Výuka ČZU 6x
o Zumba 6x
o Klub filatelie 3x
o Vernisáž – Alice Tomášková
o Folkový koncert
o Zastupitelstvo
o Partnerský spole
o Rybářská schůze
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o
o
o
o
o
o

Školení Městské policie
Burza filatelie
Sraz absolventů
MěÚ školení 4x
Přednáška o Keňe
RIC školení 20x

Prosinec 2011
o Choroš
o Porozumění
o Předváděcí akce
o Prodejní akce 2x
o Zumba 5x
o Vernisáž – Partnerský
Výuka ČZU 3x
o Klub filatelie
o Zastupitelstvo
o Folkový koncert
o Egoteria
o ZŠ Hamr – koncert
o Soukromá akce 3x
o Medové vánoce
o Sdružení nájemníků
o Hudební pořad pro gymnázium Litvínov
o MěÚ – veřejné jednání
Leden 2012
o Zumba 7x
o Magnesium elektron - školení
o Soukromá akce
o Folkový koncert
o Taneční pro studenty 4x
o Klub filatelie 2x
o Vernisáž – francouzské
velvyslanectví - biodiversita
o Výuka ČZU 8x
o Soukromé taneční pro
dospělé
o Indiánský týden
o Zastupitelstvo
o výbor životního prostředí
o Sokol
o výkup zlata a stříbra
Únor 2012
o Soukromé taneční pro dospělé 4x
o Výuka ČZU 3x
o Klub filatelie 2x
o Občanské sdružení Porozumění
o MŠ Gorkého Skalka – karneval
o MŠ Soukenická Parník – karneval
o Zumba 7x
o Vernisáž – Francouzské velvyslanectví - energi
o Porozumění – karneval
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zastupitelstvo
Soukromá akce
Natura Magika
Burza filatelie
Taneční pro studenty 5x
Sokol
Rybářský spolek Most
Ples soukromé sportovní školy Litvínov
Svazek obcí – školení
RIC – školení 18x
přednáška o Islandu
MěÚ Litvínov – školení
For Agria – školení 2x

Březen 2012
o Krušnohor
o Soukromé taneční pro dospělé 4x
o Taneční pro studenty - Věneček
o Společenství vlastníků
o Krušnohor
o Výuka ČZU 8x
o Zumba 6x
o MDŽ
o Klub filatelie 2x
o Předváděcí akce – Jana Antonínová 3x
o Soukromá akce, ples
o Vernisáž – Voda
o Schůze ČSSD
o Školení For Agria
o Školení RIC
o MŠ Bezručova Kaštánek
o Prodej šperků Swarovski
o Prodejní akce
o RIC – školení 8x
o For Agria – školení
o MěÚ Litvínov školení
Duben 2012
o Zumba 6x
o Klub filatelie 2x
o Prodejní akce 2x
o Výuka ČZU 8x
o Zastupitelstvo
o Okresní kolo SOČ
o Krušnohor 2x
o Vernisáž – Vladimír Ščepko
o Soukromá akce 2x
o předváděcí akce Zepter
o Sokol 4x
o For Agria – školení
o Porada vedoucích jídelen
o OHK
o Skauti – okresní rada
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Květen 2012
o Výuka ČZU 6x
o Zumba 7x
o Klub filatelie 2x
o Krušnohor
o Burza filatelistů
o Sokol 2x
o Zastupitelstvo
o Vernisáž – ZUŠ Litvínov
o For Agria – školení
o ŽŠ Hamr
o Kaufland školení 2x
o Městská policie – školení
o RIC – školení 3x
o Přednáška Filipíny
o Schůze ČSSD
o MěÚ Litvínov – školení 3x
Červen 2012
o Klub filatelie
o Sokol 4x
o Schůzka rodičů budoucích prvních
ročníků
o Porozumění o.s.
o Zumba 6x
o Vernisáž – SOŠ Hamr
o ZŠ Hamr – konec školního roku
o Zastupitelstvo 2x
o Školení autoškola Jana
o Schůze ČSSD
Červenec 2012
o Regionální rozvoj – konference
o Kaufland – školení 2x
Srpen 2012
o soukromá akce – svatba
o prodejní akce
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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 2011 - 2012
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PRAKTICKÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
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H O S P O D A Ř E N Í Š K O L Y 2011
Příjmy
Příspěvek od rodičů
Příspěvek od rodičů - ubytování
Úroky
Tržba za stravné
Ostatní samofinancované akce školy
ostatní tržby
zůčtování fondů
Příspěvky KÚ
UZ 330 32
Kurzový zisk
Projekty školy
Příspěvky MěÚ
Příspěvky MŠMT
CELKEM PŘÍJMY

stav k 31. 12. 2011

Výdaje celkem
mzdové náklady
odvody
FKSP
potraviny
učební pomůcky
ostatní materiál
spotřeba energií
služby
pojištění majetku, studentů
opravy a údržba
odpisy
ostatní
CELKEM VÝDAJE

stav k 31. 12. 2011

Výsledek hospodaření

1 529 000,00
464 400,00
5 194,30
1 028 185,40
797 438,34
68 578,06
111 119,00
11 875 100,00
5 640,00
20 861,27
5 765 702,80
4 336 000,00
361 800,00
26 369 019,17

12 814 128,00
4 133 369,07
102 625,98
920 598,62
598 081,09
1 072 404,09
1 467 528,69
4 228 648,30
157 335,62
273 003,52
313 153,00
281 249,12
26 362 125,80
6 893,37
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2011/2012
formou elearningu a formou prezenčního semináře. Na závěr konali učitelé test a
poté získali certifikát.

Jméno a příjmení

Funkce - oprávnění

Ing. Gallová Jana

Osvědčení – The learning teacher

Mgr. Pacina Vladimír

Osvědčení – zemětřesení – vznik, příčina, výskyt

Mgr. Turbák Ladislav

Lektor - Inovace zimních výcvikových sportů

Mgr. Horký Pavel

Hodnotitel ústní maturitní zkoušky

Mgr. Šmídl Milan

Přípravný kurz anglického jazyka

Mgr. Adamcová Eva

Lektor – Inovace zimních výcvikových sportů

Mgr. Turbák Ladislav

Zdravý životní styl ve školách, z pohledu bezpečnosti

Mgr. Matoušková Kateřina

Rozšiřující studium AJ pro 1.a 2.stupeň ZŠ

Mgr. Adamcová Eva

Zdravý životní styl ve školách, z pohledu bezpečnosti

Mgr. Horký Pavel

Doktorandské studium AJ

Mgr. Šmídl Milan

Doktorandské studium - chemie
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