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Základní údaje 

 
Název: Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – 

Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 

 

Zřizovatel:   Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov 

 

Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005 

 

Datum založení školy:  1. 9. 1992 

 

Vedení školy:   ředitel Mgr. Milan Šťovíček (uvolněná funkce) 

    statutární zástupce školy Mgr. Ladislav Turbák 

Resortní identifikátor 

(RED_IZO):    600011046 

 

IZO:    110 018 061 

 

Právní forma:   Příspěvková organizace 

 

IČ:/DIČ:   00832375/CZ 00832375 

 

Bankovní spojení:  ČSOB Most, Moskevská 1999 

číslo účtu 615209273/0300 

 

Telefon:   476 111 226 

 

Email:    schola@humanitas.cz 

 

Adresa:   Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov 

 

Internet:   www.humanitas.cz 

 

 

 

Školská rada 

 
Ve školním roce 2012 – 2013 se sešla Školská rada k jednání dne 10. 10. 2012 a 19. 6. 2013. 

Hlavním bodem jednání dne 10. 10. 2012 bylo schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 

2011/12. 

Na jednání Školské rady dne 19. 6. 2013 byla schválena: 

- Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012  

- Rodičovský příspěvek ve výši 1 000,- Kč/měsíc 

- Poplatek za ubytování byl navýšen z 800,- Kč na 1 000,- Kč/měsíc pro žáky školy a z 1 000,- Kč 

na 1 200,- Kč/měsíc pro žáky ostatních škol (dle usnesení ŠR ze dne 20. 6. 2012) 

 

Školská rada byla informována ředitelem školy o návrhu úsporných opatření a jejich dopadu na 

činnost školy. Školská rada projednala dokumenty školy – školní řád, klasifikační řád a ŠVP. 

V tomto školním roce došlo ke změně ve složení Školské rady. Členství ve Školské radě ukončil 

zástupce rodičů Ing. Pavel Veselý a na jeho místo byl dne 1. 10. 2012 zvolen pan Petr Baraňák. 

mailto:schola@humanitas.cz
http://www.humanitas.cz/


                                                                               

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: 

(od 1. 10. 2012) 

Petr Baraňák – redaktor ČT  

 

Zástupce žáků: 

(od 8. 6. 2012) 

Denisa Záhorová – žákyně 3. ročníku Scholy Humanitas  

 
 

Materiální vybavení 
 

Budova ředitelství č. p. 379 

Budova školy č. p. 320 

Budova bakalářských studií č. p. 453 

8 učeben s rozlohou od 27 m2 do 48 m2 

Učebna výpočetní techniky 

Laboratoř chemie + laboratoř biologie 

Posilovna 

Hřiště na míčové hry 

Slavnostní aula pro 200 osob 

Kuchyně 

Jídelna s kapacitou u stolu 88 strávníků 

Internát s kapacitou 88 lůžek a studentským klubem 

Odborná knihovna 

Informační centrum 

Centrum ekologické výchovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

Charakteristika školy 
 

 

Přehled oborů vzdělávání 

 

Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání Kapacita oboru 

16-01-M/005 Ochrana a obnova životního prostředí denní 4 r. 0 měs. 176 

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí denní 4 r. 0 měs. 176 

78-42-M/006 Přírodovědné lyceum denní 4 r. 0 měs. 176 

 
 

Studium 

Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání 

s maturitní zkouškou ukončené maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání 

s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. 

 

 

Zaměření 

Všeobecné vzdělávací předměty, odborné předměty, ekologie, biologie. 

 

 

Cíl 

Vychovat pracovníky oboru Ekologie a 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. V hygienické a státní dohlížecí 

službě, v ekologii výrobní sféry, ve 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. Ilona Wimmerová, 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 v domově mládeže.  

I v tomto školním roce byl realizován Minimální preventivní program zaměřený zejména na výchovu 

žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní rozvoj a na předcházení všech rizikových jevů 

v chování žáků.  
Spolupráce výchovného poradce, metodika prevence, třídních učitelů a vedení školy funguje velice 

dobře, takže jakékoliv náznaky problémů jsou okamžitě a ještě v zárodcích podchyceny a rychle 

řešeny.  

V rámci drogové prevence je naše škola již šestým 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 

 
1. Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením  

- ve škole nestudoval žák se zdravotním postižením 

 

2. Zabezpečení výuky žáků se zdravotním znevýhodněním  

- žáci byli zvýhodněni větší časovou dotací u státní  maturitní zkoušky 

 

3. Zabezpečení žáků se sociálním znevýhodněním 

- žákům ze sociálně slabších rodin je umožněno hradit rodičovský příspěvek v měsíčních            

splátkách 

- žákům se specifickými vzdělávacími potřebami je umožněno používat notebook místo sešitů a  

pracuje se s nimi dle doporučení Pedagogicko-psychologické poradny. 
 

 

Rodiče se finančně podílejí 

- rodičovský příspěvek, ubytování, stravné, kurzy, částečné odborné praxe a zahraniční 

stáže. 
 

 

Školní úrazy 

ve školním roce 2012/2013 bylo evidováno: 
- žáci 47 úrazů  z toho registrováno 6 
- zaměstnanci 3 úrazy z toho registrováno 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

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 2012/2013. Komplexní seznam 

akcí a událostí je možné najít v jednotlivých kapitolách této výroční zprávy. 

Přestože školní rok začíná v září, aktivity školy začínají již o prázdninách, ihned po ukončení 

starého školního roku. Prvních 14 dní července patří tradičně příměstskému táboru, který škola 

pořádá v řadě od roku 1995. Toto byl druhý rok, kdy pro obrovský zájem rodičů škola připravila 

program pro zvýšený počet dětí. Každý den jich bylo více než 80! Dva letní měsíce prázdnin jsou 

školou využívány k údržbě budov. Podařilo se vyměnit atypické okno na domově mládeže a 

vymalovat Centrum bakalářských studií. Také proběhlo výběrové řízení na místo ekonomky školy. 

Vybrána byla pí. Petra Řehořová. Na půlroční studijní pobyt do Dánska vyjeli v rámci projektu 

Sirius 4 žáci školy. Odjeli v srpnu a vrátili se v prosinci. V srpnu také začala jazyková a odborná 

příprava pro 15 žáků školy, kteří v září vyrazili na měsíční studijní pobyt do Berlína a Londýna 

v rámci projektu Leonardo.  

Září 2012 bylo velmi náročné po organizační stránce. První týden vyjeli žáci 4. ročníku do 

Vysokých Tater na kurz vysokohorské turistiky. Současně probíhaly maturitní zkoušky v rámci 

podzimního termínu. Po týdnu školy odjelo 40 žáků školy na týdenní studijní pobyt do Norska. 

Dvacet žáků jelo do spřátelené školy v Kongsbergu a zbylých dvacet žáků v rámci projektu The 

Tree Ring Project do francouzského gymnázia v Oslo. Také probíhaly odborné praxe pro všechny 

ročníky školy. Významnou akcí byla realizace výběrového řízení na výměnu oken a zateplení 

šaten, výměnu dveří a rekonstrukce koupelen na domově mládeže. Od 21. do 23 září škola 

zabezpečila zázemí pro 340 osob Junáku při závodě vlčat a světlušek. Tyto tři dny byly dvě 

budovy školy vytíženy celých 24 hodin pro ubytování, stravování a doprovodný program.  

Říjen 2012 pokračoval hektickým tempem. Do Maďarska odjeli na 4 dny tři učitelé školy (Mgr. 

Horký, Mgr. Matoušková a Ing. Tarant), aby se zástupci pěti států domluvili a připravili společné 

akce v rámci projektu TRAVELOGUES - Partnerství škol Comenius. Do Malagy ve Španělsku 

vyjeli v rámci projektu Leonardo další 4 žáci školy, jiní se účastnili Ekologické olympiády v Ústí 

nad Labem. Odstartovaly práce na rekonstrukci koupelen a výměny dveří domova mládeže, 

zrealizovala se výměna plynového sporáku s elektrickou troubou a plynového tálového sporáku 

s elektrickou troubou. Zasedala školská rada, která přijala rozhodnutí – zvýšit finanční příspěvek 

za ubytování v domově mládeže od školního roku 2013/2014. Vítězství a další skvělá umístění 

přinesla žákům školy účast v běhu do vrchu. Proběhly oslavy 20. výročí založení školy (16. 10. 

2012). A začala velmi důležitá součást práce školy – nábor žáků. Jen v říjnu se škola prezentovala 

na výstavách středních škol v městech Litoměřice, Duchcov a Liberec. 

Nábor žáků školy pokračoval v dalších měsících. V listopadu 2012 ve městech Chomutov, Ústí 

nad Labem, Most a Žatec a v prosinci v Děčíně. Rozběhly se také Dny otevřených dveří. Bylo jich 

oficiálně pět v měsících listopad, prosinec a leden a celá řada dalších individuálních po domluvě 

se zájemci.  

Prosinec 2012 byl výjimečný neobvyklým termínem pro zahájení prací na výměně oken šaten 

školy a zateplení jejich stropů (přinesl však úsporu finančních prostředků). Proběhla soutěž  



                                                                               

Litvínovský choroš, kterou škola organizovala již 14. rokem. Dvoudenní akce se zúčastnilo 150 

žáků základních škol. Další významnou událostí byl florbalový zápas mezi žáky a učiteli školy.  

V lednu 2013 se uskutečnil druhý sportovní kurz. Tentokrát pro žáky 1. ročníků, který zároveň 

funguje jako adaptace na nové spolužáky i na novou školu. Účastnilo se přes 90 % žáků! 

Významnou událostí ledna však bylo odborné vzdělávání učitelů odborných předmětů Ing. 

Michala Taranta a Mgr. Ivy Pospíšilové v Dánsku. Týdenního školení se pod záštitou MŠMT ČR 

zúčastnilo 15 učitelů České republiky.  

Škola ve svých aktivitách nepolevila a v únoru 2013 zorganizovala druhý ročník kvalitní 

biologicko – chemické soutěže Natura Magica. Tato soutěž převyšuje svým pojetím úroveň 

biologických a chemických olympiád.  

V březnu 2013 proběhl krásný maturitní ples, zaměstnanci oslavili Den učitelů, škola přivítala 

estonské studenty na týdenním pobytu v projektu Comenius a zorganizovala již 14. ročník 

fotografické soutěže ke Dni vody.  

V dubnu 2013 škola zorganizovala okresní kolo středoškolské odborné činnosti, sportovně 

biologickou soutěž Vlašťovkiáda, mezinárodní SKYPE konferenci se školou v Holandsku a 

zúčastnila se plavecké štafety škol. Do Estonska na reciproční týdenní pobyt vyrazilo 8 žáků školy 

a pedagogický doprovod. Akcí celostátního významu byly GLOBE GAMES 2013. Škola přivítala, 

ubytovala, poskytla stravu a připravila doprovodný program pro zhruba 300 žáků a pedagogický 

doprovod z 27 škol České republiky, zapojených v projektu Globe.  

Květen 2013 přinesl organizaci maturitních zkoušek, třetí sportovní kurz roku – cyklistický kurz 

pro žáky druhého ročníku, chmelovou brigádu pro žáky školy a 15. ročník florbalového turnaje 

pro učitele a zaměstnance škol.  

V červnu 2013 se škola prezentovala v Mostě na Přírodovědném jarmarku i na závodě Dračích 

lodí, zorganizovala 19. ročník Míčového sedmiboje pro sportovní veřejnost, připravila a 

realizovala čtvrtý sportovní kurz roku – vodácký kurz pro žáky 3. ročníku. Pro žáky i učitele 

připravila v rámci výchovy pro zdraví praktický celodenní seminář první pomoci.   

Významným a stálým úkolem je pro mne minimalizovat náklady na provoz. Připravovat úsporná 

opatření. Podařilo se mi výrazným způsobem ušetřit za poplatky bance a také snížit telefonní 

poplatky (nové ceny po výběrovém řízení zřizovatele).  Od ledna 2013 byla na základě 

výběrového řízení změněna společnost poskytující pojištění pro všechny organizace města, tudíž i 

naší školy.  

SCHOLA HUMANITAS je školou aktivní, činorodou. Uspořádali jsme EVVO dny u nás ve škole 

či přímo na klíč ve školách, které nás o to požádaly. Dobrou práci zde odvedlo Centrum 

ekologické výchovy VIANA. Lektoři tohoto centra realizovali množství vzdělávacích modulů 

přímo v základních, mateřských a středních školách. Organizovali praktická cvičení a terénní hry 

v projektech 1) Pestrý - Bunt, přátelé biodiverzity v Krušných horách, kde je škola partnerem 

ochranářů přírody Naturschutzcentrum 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. Podíleli se také na projektu „Přijedeme za Vámi - aneb 

postupujme odpovědně“, když šířili ekologickou osvětu přímo v obcích a městech Ústeckého 

kraje. Pokračovali s našimi žáky v projektu Tree Rings – Letokruhy, kde pracuje 6 škol českých a 

chorvatských a 8 škol norských. Naším partnerem je Francouzské lyceum z norského Osla.  

Dalšími projekty, do kterých se zapojili ostatní zaměstnanci školy, jsou „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. Projekt patří do 

kapitoly EU – peníze školám. Na domově mládeže pokračoval úspěšný projekt Recyklohraní. 

Schola Humanitas má své informace nejen na funkčních webových stránkách, ale již druhým 

rokem se prezentuje na sociální síti Facebook.  

Aktivně pracuje Klub přátel Scholy Humanitas i Školská rada. Velmi dobrých výsledků dosáhla 

doplňková činnost. 

Škola úspěšně prošla kontrolou  hospodaření - vnitřním auditem zřizovatele a auditem nezávislé 

odborné firmy.  Kontrolou bezpečnosti, ochrany zdraví a hygienických pravidel - OHES Ústí nad 

Labem. Dobrým hodnocením skončila i kontrola ČŠI ze dne 21. 11. 2012. Výsledky jsou na 

našich webových stránkách v kategorii Dokumenty, kapitola Škola. 

Těší mě i stálý velký zájem uchazečů o studium v bakalářském i magisterském oboru Územní 

technická a správní služba a Regionální environmentální správa. Ve školním roce 2012/2013 

studovalo v Litvínově přibližně 300 studentů těchto oborů, které zabezpečuje Fakulta životního 

prostředí ČZU Praha.  

V personální oblasti došlo k těmto změnám: na pozici ekonoma školy se od srpna 2012 zaučovala 

pí. Petra Řehořová místo Bc. Petry Kutkové, která ukončila pracovní poměr v září 2013. Pozici 

asistentky sekretariátu po vzájemné dohodě opustila v únoru Vlaďka Rejfková a nahradila ji Lenka 

Vostárková. Pracovní poměr ukončil také učitel Petr Jakeš vyučující Nj, Aj, Dě. Nově jsem přijal 

na pozici vyučující Čj, On, ekonomie Mgr. Ilonu Wimmerovou a ukončil spolupráci s externí 

učitelkou ekonomie Ing. Krajíčkovou. Mgr. Ilona Wimmerová převzala od Mgr. Hany Gabrielové 

i pozici výchovné poradkyně školy. 

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. 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 zúčastnili Mgr. Ivy Pospíšilová a Ing. Michal 

Tarant. Výchovné poradenství začala studovat Ilona Wimmerová. 

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 

společné vánoční posezení zaměstnanců, akci při oslavách Dne učitelů, účast v turnaji Florbal 

učitelů a závod Dračích lodí.  

Velice mě těší, že naše škola je schopna zajistit mimořádné podmínky pro vzdělávání našich žáků, 

pro jejich osobnostní růst, pro jejich rozhled. Myslím, že díky atmosféře, která na škole panuje, se 

tu našim žákům líbí. Většina žáků toho dokáže využít. Jsem hrdý na ty, kteří se zapojují do 

nejrůznějších soutěží a pyšný na ty, kteří uspějí.  Jmenuji vítěze okresního kola a medailisty 

krajského kola středoškolské odborné činnosti Petru Kalinovou, Terezu Procházkovou a Kláru 

Nemčekovou. Velmi tvrdé podmínky pro úspěšné žáky středních škol splnily a Dobrý list komory, 

který vydává Okresní hospodářská komora v Mostě, získaly Petra Kalinová a Zuzana Beranová.  

 

Jsem však rád i za zapojení žáků do akcí, kde nečeká vítězství nebo odměna. Takovým příkladem 

je například spolupráce našich žáků s psím útulkem v Litvínově. 

Jsem pyšný na své zaměstnance, na výsledky jejich práce. Ověřili jsme si, že dokážeme v jednom 

školním roce zabezpečit dvě třídenní akce pro 300 a více účastníků. Šlo o komplexní celodenní 

zabezpečení soutěží Junáka při závodě vlčat a světlušek a Celostátní setkání škol zapojených do 

projektu Globe při tzv. Globe Games Litvínov.  



                                                                               

Jsem pyšný na mimořádnou účast našich absolventů, přátel školy, zástupců sociálních partnerů, 

sponzorů na společných oslavách významného jubilea školy – 20. výročí.  

 

Jsem pyšný, že dokážeme připravit nejen pro litvínovskou veřejnost každý měsíc vernisáž a 

následnou výstavu, zabezpečit cvičení litvínovských Sokolů, zajistit prostory pro činnost filatelistů 

a reagovat na celou řadu dalších požadavků zájmových organizací a spolků. 

Jsem velmi rád za spolupráci s místními základními školami. Při výjimečné vernisáži, a následné 

výstavě Ilustrátoři přírody, kde se představilo 11 nejlepších ilustrátorů přírody v České republice, 

se prezentovali svými obrázky žáci všech základních škol Litvínova!  

Jsem velmi rád za spolupráci s vysokými školami. Posledním konkrétním činem bylo pro školu 

velmi milé uznání – titul Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích. Získání takového titulu je založeno na velmi úzké a funkční spolupráci.  

Kdo dočetl až sem, jistě uzná, že to byl ne náročný, ale přímo hektický školní rok. Ale rok 

úspěšný. 

P. S. Během tohoto školního roku jsem řešil také dva nepříjemné problémy, které byly 

medializovány dle mého soudu tendenčně a vždy v neprospěch školy. Prvním byl vznik rockového 

klubu v blízkosti školy, kdy zpočátku nebyla dobrá komunikace ze strany provozovatelů. Věřím, 

že po vzájemné schůzce a vyjasnění si záměru, půjde o standardní a bezproblémové soužití dvou 

subjektů. Druhým a závažnějším problémem byly a jsou ataky některých zastupitelů vůči škole. 

Nebráním se podávání informací či řadě kontrol týkající se rozpočtu a činnosti školy. Snažil jsem 

se nejasnosti vysvětlovat, inicioval jsem schůzky přímo ve škole, ale mám pocit, že mým slovům a 

předloženým faktům nechce být nasloucháno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ladislav Turbák  

statutární zástupce školy 
 

 

 

 

 



                                                                               

Zaměstnanci školy 
 

 

Složení vedení školy 

 
Mgr. Ladislav Turbák Statutární zástupce ředitele školy, učitel TV 

Mgr. Pavel Chrenka Zástupce ředitele pro teoretickou výuku 

Mgr. Vladimír Pacina Zástupce ředitele pro praktické vyučování 

Petra Řehořová Ekonom školy 

Bc. Petra Kutková Ekonom školy (od 22. 6. 2011 do 30. 9. 2012) 

Ing. Lucie Pazourková Mateřská dovolená (ekonom školy) 

Jaroslava Zinková Vedoucí vychovatelka domova mládeže 

Dáša Sedláková Vedoucí školní jídelny 

 

Složení pedagogického sboru 
 

Mgr. Petr Adamec Opř, Od, TP, Odp, Hy, SBi 

Mgr. Eva Adamcová Gl, Tv, Bi, PBi, ČP, KŽP 

Mgr. Danica Babicová Tv, Ma 

Mgr. Jaromír Brožík Ekl, Prá 

Mgr. Hana Gabrielová Dě, Čj, SČj 

Ing. Jana Gallová Ch, LCh, Mo, SCh 

Mgr. Pavel Horký Čj, Aj 

Mgr. Pavel Chrenka Ma 

Bc. Pavel Janíček IKT, Informační technik školy 

Mgr. Gabriela Khunová Aj 

Mgr. Kateřina Matoušková Nj, Dě, Aj 

Mgr. Vladimír Pacina Gr, OP 

Mgr. Iva Pospíšilová Ch, LCh, Bi, PBi, Mon 

Mgr. Šárka Půčková Nj, Čj 

Ing. Martina Sedláková Ma 

Mgr. Milan Šmídl Bi, PBi, Mo, Ch, LCh 

Ing. Michal Tarant Re, ČP 

Mgr. Ladislav Turbák Tv 

Mgr. Kateřina Vatrová Mateřská dovolená 

Mgr. Ilona Wimmerová Čj, On, Ekn 

 

Externí pedagogové školy 
 

Mgr. Petr Marvan Fy 

Eva Rousová Nj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

Další zaměstnanci školy 

 

 

Vladimíra Rejfková Asistentka sekretariátu (do 26. 1. 2013) 

Lenka Vostárková Asistentka sekretariátu (od 1. 2. 2013 do 29. 7. 2013) 

Bc. Anna Honsová Asistentka sekretariátu (od 1. 8. 2013 do 31. 8. 2013) 

Alexandra Malá Referent doplňkové činnosti školy 

Pavlína Kendrová Pracovník informačního centra 

Jaroslav Císařovský Správce budov 

Miroslav Zapletal Vrátný škola 

Zdeňa Plechatá Vrátná CBS 

Šárka Učíková Uklizečka 

Blanka Kovaříková Uklizečka 

Pavlína Seredinová Uklizečka 

Lenka Trousilová Vychovatelka DM 

Radka Otrubová Vychovatelka DM 

David Malát Vychovatel DM 

Ing. Michal Tarant  Vedoucí ekologického centra 

Adam Chrenka Lektor CEV VIANA 

Pavel Wolejník Lektor CEV VIANA 

Vladimíra Schichová Vrchní kuchařka 

Jan Bouzek Kuchař 

Jana Červeňáková Pomocná kuchařka 

Alena Vaculovičová Pomocná kuchařka 

Andrea Lindová Pomocná kuchařka (od 18. 9. 2012 do 31. 10. 2012) 

Petra Šrámková 
Pomocná kuchařka (od 17. 10. 2012 do 31. 12. 2012) úvazek 25 hod. týdně 

                                       (od 1. 1. 2013 úvazek 40 hod. týdne) 

Denisa Krupová Pomocná kuchařka (od 17. 10. 2012 do 24. 10. 2012) 



                                                                               

Pedagogická činnost 
 

Počet tříd:   8 

Počet žáků:   144 (stav k  1. 9. 2012) 

Přehled o prospěchu 
 

1. pololetí školního roku 2012/2013 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospěli 

Prospěli 

s vyznamenáním 
Neprospěli Nehodnoceno 

Chování 

2. st. 

Chování 

3. st. 

1A 25 13 0 8 4 0 0 

1B 25 17 4 0 4 0 0 

2A 21 13 3 2 3 0 0 

3A 15 11 0 2 2 1 0 

3B 15 10 0 0 5 0 0 

3L 11 9 0 0 2 0 0 

4A 16 9 2 1 4 0 0 

4L 14 12 0 2 0 0 0 

Součet 142 94 9 15 24 1 0 

% 100 66 6 10 17 - - 

 

 

2. pololetí školního roku 2012/2013 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospěli 

Prospěli 

s vyznamenáním 
Neprospěli Nehodnoceno 

Chování 

2. st. 

Chová

ní 3. 

st. 

1A 23 15 0 7 1 0 2 

1B 25 20 4 1 0 0 0 

2A 21 15 3 2 1 1 0 

3A 14 13 0 0 1 0 0 

3B 16 14 0 1 1 0 0 

3L 11 10 0 1 0 0 0 

4A 16 10 2 2 2 0 0 

4L 14 13 0 0 1 0 0 

Součet 140 110 9 14 7 1 2 

% 100 78 6 10 5 - - 

 

Maturitní zkoušky 

 

Statistika 4.A 4.L Celkem 

Počet žáků oprávněných konat zkoušku 11 12 23 

Prospěli s vyznamenáním 2 2 4 

Prospěli 4 6 10 

Neprospěli 5 4 9 

 

 



                                                                               

• Prospěli s vyznamenáním:   

o Kalinová Petra 

o Beranová Zuzana 

o Nemčeková Klára 

o Procházková Tereza 

 

 

Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2012/2013 

 

• 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 65 

Počet přijatých uchazečů 65 

Počet uchazečů, kteří 

odevzdali zápisový lístek 
42 

 

 

Přehled soutěží ve školním roce 2012/2013 
 

• SOČ – Středoškolská odborná činnost 

 

  Přehled přihlášených žáků do středoškolské odborné činnosti:  

 

Jméno Sekce - obor Název práce Vedoucí práce 

Kalinová Petra Biologie 
Mapování populace raka říčního (Astacus 

astacus) v povodí Radčického potoka 
Šmídl Milan 

Nemčeková 

Klára 
Chemie 

Spektrofotometrická analýza chromu a 

huminových kyselin 
Šmídl Milan 

Procházková 

Tereza 
Chemie 

Spektrofotometrické stanovení niklu a kyseliny 

acetylsalicylové 
Šmídl Milan 

 

 

   

 

 

 

 



                                                                               

 Výsledky v krajském kole - 26. 4. 2012 Ústí nad Labem 

 

Obor – sekce: Biologie 

3. Kalinová Petra 

 

Obor – sekce: Chemie 

2. Nemčeková Klára 

 

 (Procházková Tereza se krajského kola nezúčastnila) 

 

 

• Ekologická olympiáda   
Výsledky v kole - 5. 10. – 7. 10. 2013 Ústí nad Labem 

Družstvo ve složení Číla Vratislav, Janoušek Matěj, Lukáš Jan se umístilo na 27. místě.  

(29 družstev celkem.) 

 

 

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 

 

• Jednodenní exkurze 

• Týdenní stáže a kurzy 

• Sportovně – biologické kurzy 

• Zahraniční studijní cesty 

• Odborné přednášky 

• Závěrečné práce 

• Obhajoba závěrečné práce 

• Praktická maturitní zkouška 

 

Přehled odborné praxe 2012/2013 

 

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, PR Kamenná slunce Hnojnice 

• 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) 

• Exkurze do PS PČR     

 

 

3. ročník – ekologie a životní prostředí 

• 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 Litvínov 

• 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) 

 

3. ročník – přírodovědné lyceum 

        

o SOŠ Spálené Poříčí – kořenová čistička, JE Temelín, NP Šumava (3 dny) 

o Vodácký kurz (1 týden) 

o Exkurze do PS PČR 

 

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  

• Obhajoba závěrečné práce 

• Praktická část maturitní zkoušky 

 

 

4. ročník – přírodovědné lyceum 

• Kurz vysokohorské turistiky – Vysoké Tatry (1 týden) 

• Závěrečná odborná práce a její obhajoba, nebo praktická část maturitní zkoušky – dle volby 

žáka 

 

 

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
1) ČEZ a.s. - Elektrárna Tušimice, JE Temelín  

2) Výzkumný ústav rostlinné výroby Chomutov 

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

4) Větrná elektrárna Mníšek 

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

6) CELIO, a.s. 

7) Kompostárna PITTERLING, Bílina – Chudeřice 

8) HUMECO, a.s. Most 

9) Severní energetická a.s. Most 

10) Vršanská uhelná a.s. Most 

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

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

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

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

15) Odbor hydrometeorologického zabezpečení Vojenského geografického a 

hydrometeorologického úřadu, Praha – Ruzyně 

16) PřF UK Praha 

17) JU České Budějovice 

18) ČZU Praha 

19) UJEP Ústí nad Labem 

20) NP České Švýcarsko 



                                                                               

21) NP Šumava 

22) CHKO České středohoří 

23) CHKO Křivoklátsko 

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

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

26) For Agria Litvínov o.p.s. 

 

Závěrečná práce 

 

V závěru studia žáci zpracovávají po dobu jednoho roku závěrečnou práci dle zvoleného tématu. 

Závěrečnou práci hodnotí vedoucí práce a oponent. Výsledná známka je stanovena při obhajobě 

závěrečné práce před maturitní 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 tematických 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 osmnáctým rokem byla realizována pravidelná týdenní reciproční výměna žáků 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. 

 

 

 

 

 

Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí 

 
 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí v termínu 21. – 22. 11. 2012 

jsou zveřejněny na webových stránkách školy v kapitole formuláře, dokumenty  

 - škola, pod odkazem: http://www.humanitas.cz/storage_forms/inspekce2012.pdf 

 

Kontrolováno bylo 11 bodů. V deseti z nich nebylo zjištěno porušení právních předpisů. V jediném 

bodě došlo k nesouladu. Tento nesoulad byl konzultován a posléze odstraněn. Šlo o stanovení termínu 

obhajoby závěrečné práce, která je součástí praktické maturity. 

 

 

 

http://www.humanitas.cz/storage_forms/inspekce2012.pdf


                                                                               

DOMOV MLÁDEŽE 
 

 
Personální obsazení: 

 

Hlavní vychovatel: Zinková Jaroslava   

Vychovatelé:  Trousilová Lenka 

Otrubová Radka 

Malát David  

 

 

Přehled o počtu ubytovaných žáků: 

 

 

Datum Počet žáků Počet odhlášených Počet přihlášených 

K 1. 9.  61   

K 1.10 76   15 

K 1.11. 68  6 dojíždění  

   2 vyloučeni  

K 1.12. 73  1 dojíždění 7 

   1 vyloučen  

K 1. 1. 76  1 dlouhodobá nemoc 4 

K 1. 2.        73  2 vyloučení 4 

   2 měsíční praxe v SRN  

   3 dojíždění  

K 1. 3.         74  1 dojíždění 2 

K 1. 4. 71  3 dojíždění  

   1 vyloučení  

K 1. 5. 63  8 dojíždění  

K 1. 6. 51  10 maturita 

  2 dojíždění 

 

 

 

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, sokolnictví, výroba 

šperků, práce v GLOBE 

                                                                                       

 



                                                                               

 

Září 2012:  školení bezpečnosti, seznámení s VŘ DM 

hra Dostihy a sázky 

seznámení žáků 1. ročníků s okolím 

hra „Staň se detektivem“ 

florbalové utkání s Nory 

návštěva knihovny „Teen Zone“ 

vybíjená 

stolní tenis „ kolotoč“ 

vycházka na Šumnou 

 

 

Říjen 2012:  bowling 

kvíz „ Zásady první pomoci“ 

aquapark Most 

divadelní představení „ Hrobka s vyhlídkou“ 

běh do vrchu – mezibořská sjezdovka  

batikování 

turnaj ve stolním tenise 

vypouštění lampionů štěstí 

návštěva vernisáže „ Hory, doly“ 

piškvorky 

stolní tenis „ kolotoč“ 

 

Listopad 2012:  divadelní představení „ Sluha dvou pánů“ 

bowling 

turnaj v badmintonu 

návštěva psího útulku 

kvíz všeobecných znalostí 

charitativní sbírka šatstva 

Choroš nanečisto 

vernisáž Ivy Švecové „ Dotek radosti“ 

turnaj v šipkách 

výroba vánoční výzdoby   

výstava vánočních stromků v Radničním sklípku      

     

 

Prosinec 2012:  běh do schodů 

pomoc na stanovištích při soutěži pro ZŠ Choroš 

vánoční výzdoba internátu, klubu, dvorany a jídelny 

kvíz „ Psí plemena“ 

vánoční diskotéka 

soutěž ve skládání puzzlí 

turnaj ve stolním fotbálku 

aquapark Most 

 

Leden 2013:  beseda s preventistkou  Mě policie p. Hejčovou 

dokument o drogách „ Pravda o drogách“ 

intrácká partička 



                                                                               

test „ Jak je starý tvůj mozek“ 

divadelní představení „ Prokletí rodu Baskervillů 

bowling 

soutěž ve skocích přes švihadlo 

stolní tenis „ Kolotoč“    

hra „ Přelož papír“ 

 

Únor 2013:  hra „ Chcete být milionářem“ 

přednáška „ Kanárské ostrovy“ 

divadelní představení „ Noc na Karlštejně“ 

planetárium Most 

knihovna „ Poděkování fenky Ťapky“  

beseda s preventistkou Mě policie p. Hejčovou 

                              

Březen 2013:  Hodina Země 

utkání v basketbalu s Estonci  

velikonoční výzdoba internátu, jídelny, 

Vlaštovkiáda nanečisto 

beseda s p. Procházkou z protidrogové centrály 

charitativní sbírka Srdíčkový den 

soutěž v poznávání melodií z filmů 

vernisáž plakátů s protidrogovou tematikou „ Správným směrem“ 

vernisáž „ Voda v krajině“ 

bowling 

 

Duben 2013:  výroba ekologické vlajky 

pomoc na stanovištích při Vlaštovkiádě 

kvíz osobností 

pomoc při Globe Games 

Den Země ve školce Pod Lesem 

 
 

Květen 2013:  tipovací soutěž – MS v hokeji 

Malování naslepo 

vernisáž ZUŠ Litvínov 

chmelová brigáda 

 

 

Červen 2013:  divadelní představení „ Tři v tom“ 

florbalový turnaj tříd 

soutěž „ Velryba“ 

setkání s preventistkou Mě policie                     
 

 

 

 

 

 



                                                                               

Úsek stravování 
Personální obsazení: 

vedoucí stravování: Dáša Sedláková 

vrchní kuchařka: Ladislava Schichová 

kuchař vyučený:  Jan Bouzek 

Lindová Andrea (18. 9. 2012 – 31. 10. 2012) 

Šrámková Petra (17. 10. 2012 – 31. 12. 2012 – úvazek 25 hodin týdně) 

(od 1. 1. 2013 úvazek 40 hodin týdně)  

pomocný personál: Jana Červeňáková 

Alena Vaculovičová 

Krupová Denisa (17. 10. 2013 – 24. 10. 2013)                                                            

učni hotelové školy Rudolf Nový (3. Ročník) 

Veronika Volfová (2. Ročník) 

Ve školním roce 2012/2013 bylo celkem připraveno: 

•   5.509 snídaní a svačin  

• 45.448 obědů  

•   5 386 večeří a svačin 

Stravu připravujeme ve dvou variantách: 

• tradiční – masová  

• vegetariánská 

 

Dle požadavků stravujících jsme vařili pro 1 osobu bezlepkovou dietu, pro 2 osoby jaterní dietu. 

 

STRÁVNÍCI % 

ubytovaní - naši žáci 10,54 

dojíždějící žáci 9,31 

cizí strávníci + prodej přes ulici 23,78 

zaměstnanci školy 11,27 

žáci Gymnázia T.G.M. Litvínov 40,20 

studenti jiných škol  

učni – provozující u nás praxi (0,49 %) 

(z toho ubytovaní žáci jiných škol 4,41 %) 

4,90  

            

  Nad rámec stravování žáků školy jsme zajistili i následující akce:  

  1133  xx  rraauutt,,  zz  ttoohhoo  33  ppřřeess  uulliiccii    

 8 x občerstvení na jednání  

 2 x vernisáž – raut velký  

 5 x vernisáž – malý raut 

 5 x stravování skupin  

Norové, Junáci, mažoretky, Estonci a účastníci projektu Globe Games. Byli jsme schopni zajistit i 

specifickou stravu dle požadavků členů skupin, protože ve skupinách se stravovali jak vegetariáni, 

tak muslimové, diabetici a žáci s bezlepkovou dietou. 

 

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. 



                                                                               

                                  

 

 

 

 

 
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 2012/2013 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 šk.roce 2012/2013 

 Ing. Michal Tarant – vedoucí CEV VIANA 

 Adam Chrenka – lektor projektu Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných 

horách/Erzgebirge 

 Pavel Wolejník – lektor projektu Nové cesty  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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, také ve školním roce 2012/2013, 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. 



                                                                               

Přehled aktivit CEV Viana ve školním roce 2012/2013 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ DNY 

říjen 2012 – duben 2013 

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 

2012/2013 11 274 

 

 

 

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 z Veselí nad Lužnicí přijela na třídenní pobyt ve dnech 20. – 22. května 

2013. Náplní exkurze bylo především poznání rekultivovaných lokalit v našem regionu a problematika 

těžby a zpracování hnědého uhlí nebo prohlídka regionu Krušných hor s aktivitami GIS a GPS na 

Lesné. 

 

Nabídka témat regionálních exkurzí 
Nabídka regionálních exkurzí vychází také z materiálů vznikajících v rámci projektu PROJEKT 

REGION – projekt environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

FOTOGRAFICKÁSOUTĚŽ 2013 – „VODA V KRAJINĚ“ 

Březen 2013 

Za velkého zájmu veřejnosti proběhla ve středu 20. března v litvínovské Schole Humanitas vernisáž 

výstavy fotografií a slavnostní vyhlášení vítězů 14. ročníku fotografické soutěže, v tomto roce pod 

názvem „Voda v krajině“.  

 

Fotografická soutěž je pořádána každoročně k 22. březnu. Tento den -  Světový den vody -  byl 

vyhlášen před 21  lety (1992) jako jeden ze závěrů Konference OSN o životním prostředí a rozvoji 

v Rio de Janeiro. Z pohledu životního prostředí byl rok 2013 vyhlášen Valným shromážděním OSN 

Mezinárodním rokem vodní spolupráce. O důležitosti vody pro život na Zemi svědčí fakt, že tématu 

vody byl věnován již rok 2003. 

 

Jak bylo předesláno, jedná se již o 14.  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: 

 Povodí Ohře, státní podnik 

 Severočeská vodárenská společnost, a.s. 

 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Soutěž dále podpořili: 

 FOTOVideo jako mediální partner 

Členové poroty: 

 Mgr. Milan Šťovíček, starosta Litvínova, poslanec PS Parlamentu ČR  

 Miloš ŽIHLA, profesionální fotograf  

 Ing. František Kornalík – člen Asociace profesionálních fotografů ČR a člen Unie výtvarných 

umělců ČR 

 

Výše jmenované vodárenské společnosti a firmy jsou zároveň sponzory fotografické soutěže a zajistily 

ceny pro vítěze. Vítězové soutěže obdrželi formou poukázky finanční hotovost, kterou mohou 

investovat do zakoupení nové, či obnovy stávající fotografické výbavy.  

 

Porota vybírala v letošním roce ze 141 fotografií od 68 autorů z celé republiky, ale i ze Slovenska. 

Soutěž je tak již pátým rokem obsazena také zahraničními účastníky. 

Zastoupeny byly všechny tři vyhlášené kategorie – kategorie „Žáci 1. stupně ZŠ“ (6 fotografií od 5 

autorů), „Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ“ (64 fotografií od 37 autorů) a „Veřejnost“ (71 fotografií od 

27 autorů). 

 

Kategorie „Žáci 1. stupně ZŠ“:  

1. místo – Michaela Maixnerová Nové Město nad Metují (foto: U rybníka) 

2. místo – Jindřich Krupka  Louny (foto: Řeka čaruje …)        

 

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

1. místo – Jindřich Richter  Litvínov (foto: Záhadné jezero) 

2. místo – Jaroslav Císařovský  Litvínov (foto: Vodní tanečnice) 

3. místo – Barbora Protušová  Prievidza (foto: Šplech !)  

 

Kategorie „Ostatní veřejnost“: 

1. místo – František Haase  Litvínov (foto: Harmonie přírody) 

2. místo – Jan Watzek   Krupka (foto: Dehtář) 

3. místo – Marie Durdíková                Praha (foto: Jaro v kalovém poli) 

Cena poroty – Jiří Durdík  Praha (foto: Bystřina)  

 



                                                                               

Témata jednotlivých ročníků soutěže 

 

 

 

 

 

 

 

Téměř sedm stovek dětí z Čech a Saska soutěžilo v Žákovské soutěži na téma Les 

Říjen 2012 – únor 2013 

Bezmála sedm stovek dětí ze základních škol v regionu Ústeckého kraje a saského Erzgebirgkreis se 

aktivně účastnilo soutěže s názvem „Žákovská soutěž na téma les.“ Jak již název soutěže napovídá, 

věnovala se problematice a znalostem z oblasti lesa, lesních živočichů, ochrany lesů a lesní 

biodiverzity.  

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 

 

V závěru měsíce března a v prvních dubnových dnech proběhlo předání diplomů a cen výhercům 

"Žákovské soutěže na téma Les." První místo vyhráli žáci 5. B z Masarykovy ZŠ v Krupce, druhé 

místo získali žáci ze 4. - 5. třídy ze ZŠ v Ročově a třetí místo obsadila třída 4. B ze ZŠ Školní v 

Lounech. Žáci získali pro svou školu různé aktivity a hry, které jim zpestří nejen volný čas, ale i 

výuku ve škole.  

Soutěže se celkem zúčastnilo v první kategorii 640 soutěžících a v druhé kategorii, žáků 2. stupně ZŠ, 

celkem 33 žáků.  

 

Na realizaci projektu Pestrý – Bunt se podílí celkem tři organizace. SOŠ Schola Humanitas Litvínov, 

Naturschutzzentrum Erzgebirge u Annabergu a tepličtí ochránci přírody ZO ČSOP Fergunna.  

Společným zájmem je zviditelnit a pomoci Krušným horám, zejména v oblasti biodiverzity. 

Projekt Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge byl podpořen v rámci 

Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

 

 

Stovky dětí hledalo Nové cesty v Krušných horách 

školní rok 2012/2013 

 

Schola Humanitas připravila a pilotně ověřila ve školách zapojených do spolupráce v rámci 

projektu Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách čtveřici dlouhodobých 

vzdělávacích programů. Vznikly tak zajímavé programové celky věnované aktuálním tématům 

v oboru ochrany přírody, péče o krajinu či v odpadovém hospodářství, globálních problémech 

nebo energetice, resp. obnovitelných zdrojích.  

 

Příprava a realizace dlouhodobých vzdělávacích programů byla zahájena již v roce 2010, kdy byl 

projekt Nové cesty předkládán ke schválení. Po navázání úspěšné spolupráce s nositelem projektu, 

kterým je Saská zemská nadace pro ochranu  přírody a krajiny (LaNU) a hlavním partnerem projektu  

 



                                                                               

na české straně - o. p.s. Venkovský prostor Liberec a potvrzením schválení projektu 

byly postupně uváděny do života témata výukových programů.  

Krušné hory - to je stručný název vystihující  podstatu , tematický obsah a zaměření programu. Je 

věnován představení Krušných hor jako místa plného zajímavých lokalit a biologické rozmanitosti.  

Problematikou odpadu, odpadového hospodářství, elektro odpadu, aj. to je stručný výčet obsahu 

druhého z realizovaných programů s názvem Quo vadis deserta. Třetí z programů, Zemská trápeni, je 

pak věnován (jak již napovídá název) globálním problémům životního prostředí planety Země. Okovy 

lidstva je pak čtvrtý z programů, který se zabývá energetikou a především možnostmi obnovitelných 

zdrojů a jejich srovnání s dalšími zdroji energie.  

 

Celá realizace každého z výukových programů byla plně hrazena z rozpočtu projektu. Lektor projektu 

navštívil vždy postupně čtyřikrát každou ze zapojených škol. Žáci pak v každém z programů 

zpracovávali vždy zadaný projektový úkol ve své škole a ve větší míře  pracovali v menších týmech na 

zadaných aktivitách.  

 

Celkem se do pilotního ověření čtveřice dlouhodobých vzdělávacích programů zapojilo 377 dětí ze 17 

škol v Ústeckém, Karlovarském a Libereckém kraji.  

 

Realizace programů se zúčastnily tyto školy 

 

Krušné hory Quo vadis deserta Zemská trápení Okovy lidstva 

ZŠ Hamr 

 

ZŠ Krupka, 

Masarykova 

 

ZŠ Velké Březno 

 

ZŠ Duchcov, J. Pešaty 

 

ZŠ Okružní Most 

 

ZŠ Podbořany, 

Masarykova 

 

ZŠ Meziboří 

 

ZŠ Prokopa Holého 

Louny 

 

ZŠ Horní Jiřetín 

ZŠ Podkrušnohorská 

Litvínov 

 

ZŠ Strupčice 

 

ZŠ Ploskovice 

 

ZŠ Bílina, Aléská 
ZŠ Školní Chomutov 

 

ZŠ Jirkov, 

Podkrušnohorská 

 

ZŠ Komenského 

Louny 

 

ZŠ Teplice, U Nových 

lázní 

 

   

 

 

Celkem 245 dětí prožilo týden v Krušných horách. Šestice pětidenních pobytů plných 

zajímavých aktivit spojených s poznáváním Krušných hor z pohledu jejich biologické 

rozmanitosti, dochovaných krás a stále atraktivních míst, byla připravena v rámci projektu 

Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách.  

Podstatou projektové aktivity "pobyty" však nebylo jen poznávání Krušných hor a jejich zajímavostí. 

Vzhledem k tomu, že každého z pobytu se zúčastnily jak školy z české strany Krušných hor, tak i z 

německé, byl poměrně velký prostor věnován také společným aktivitám děti s cílem navázat 

spolupráci, odbourat bariéry a pomoc s rozvojem jazykových a komunikačních dovedností. To vše na 

pozadí společné práce dětí ve smíšených mezinárodních týmech, společným hledáním odpovědí na 

otázky zadané během průběhu realizace pobytu nebo při procházkách v terénu Krušných hor. 

Obsahovou náplní pobytů pak byla především praktická práce v terénu a v přírodě, řešení zajímavých 

úkolů nebo třeba využití moderních pomůcek.  

 

 



                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT PESTRÝ – BUNT  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Pestrý-Bunt“ byl vyhlášen projektem OSN-dekády biologické rozmanitosti. Přeshraniční 

projekt programu Cíl 3/ Ziel 3 „Pestrý-Bunt. Přátelé biodiverzity v Krušných horách/ Erzgebirge“ 

projektových partnerů - Naturschutzzentrum Erzgebirge, ZO ČSOP Fergunna Teplice a Schola 

Humanitas Litvínov -  byl dnes vyhlášen oficiálním projektem OSN-dekády biologické rozmanitosti. 

Toto ocenění se uděluje projektům, které se příkladně zasadily o zachování biologické rozmanitosti.  

 

Vyznamenáním projektu je oceněna aktivní práce Centra ochrany přírody Krušné hory 

/Naturschutzzentrum Erzgebirge/ a českých projektových partnerů - ZO ČSOP Fergunna Teplice a 

Scholy Humanitas v Litvínově. Cílem tohoto přeshraničního projektu je zachování a podpora 

biologické rozmanitosti v regionu Krušných hor/ Erzgebirge. Hlavní snahou je zachovat a rozvíjet 

regionálně typická přírodní stanoviště a chránit vybrané druhy.  

Tento projekt je příkladem aktivní práce pro zachování biologické rozmanitosti v Německu a České 

republice. Stěžejními pilíři projektu jsou opatření praktické ochrany přírody na české a německé straně 

Krušných hor (např. revitalizace horských luk a vodních toků, vytvoření a rozvoj lokalit pro rostliny 

ohrožené vymizením), práce ekologické výchovy s mládeží a pestrá práce s veřejností, jež si bere za 

cíl vzbudit zájem obyvatel pohraničí o jedinečnou přírodu regionu a její poklady, které je nutno 

chránit. 

 

 

 

Rámcový přehled aktivit projektu Pestrý – Bunt ve školním roce 2012/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

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, 

alkality.  

 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 hostila celostátní setkání škol s názvem GLOBE GAMES 

 

25. – 28. 4. 2013 

 

Ve dnech 25. – 28. 4. 2013 probíhalo v Litvínově 16. dosud největší setkání škol s názvem „GLOBE 

GAMES 2013“ = setkání žáků ze škol pracujících v programu GLOBE. Slavnostní zahájení celé akce 

se uskutečnilo ve čtvrtek 25. května v sále Docela velkého divadla, do kterého se vtěsnalo všech 27 

týmů, jejich učitelé, GLOBE novináři i pomocníci a organizátoři Sdružení Tereza nebo ze Scholy 

Humanitas. 

 „Na slavnostním zahájení se nám představila škola pomocí divadelního představení. Co jezdím na 

GLOBE games, tak jsem neviděl lepší. Celou hru inscenoval bývalý student Scholy Humanitas Adam 

Chrenka. Koncept hry byl jednoduchý, milostný příběh mezi oblíbenou slečnou a šprtem, samozřejmě, 

podobné téma obehrává Hollywood v jednom kuse, ale zatím se jim nepovedlo tak skvělé zpracování 

jako žákům Scholy Humanitas. Musím ocenit opravdu reálně trapné chování chlapců, nezkušených při 

namlouvání děvčat a zároveň zvolenou formu. Také byly perfektně zpracované zvraty a neškodné 

dvojsmysly. Navíc role vypravěče ovládajícího děj hry a chování postav byla výborná,“ říká Michal 

Petrov z novinářského týmu GLOBE GAMES. 

Terénní hra 

Terénní hra se v letošním roce nesla v duchu motta 16. GLOBE GAMES: "Dívej se na svět s 

nadhledem!" A odkud se dívat na krajinu Litvínova lépe než z vrcholků Krušných hor? Šestičlenné 

studentské týmy, namíchané z žáků z různých škol, řešily různé úkoly, zkoumaly a bádaly nad 

nejrůznějšími otázkami, přímo v přírodě, na trase dlouhé přibližně 8 kilometrů. Hlavním úkolem týmů 

bylo pátrat po změnách krajiny v Krušnohoří a objevovat jejich příčiny a důsledky (kyselé deště, důlní 

činnost, rekultivace) nebo hledat nová a originální řešení zdejších problematických otázek životního 

prostředí. Do terénu se podívali také všichni učitelé, kteří měli připraven svůj zvláštní program. 

 

GLOBE GAMES – doprovodný program 

Ihned po příjezdu do Litvínova se školní týmy zdánlivě rozprchly do všech stran. Tým Scholy 

Humanitas připravil lákavý doprovodný program. Kromě tradičních sportovních, rukodělných a 

výtvarných aktivit bylo možné vyzkoušet některou z originálních dílen (monitoring vody, zábavná 

chemie, ukázky sokolnictví či program zážitková pedagogika) nebo se zúčastnit exkurzí, které 

představili okolí Litvínova v Krušných horách (autobusová exkurze na Fláje a Křižatky) nebo 

problematiku těžby hnědého uhlí a následných rekultivací na Mostecku (autobusová exkurze 

k vyhlídce na Lom Vršany a prohlídka areálu přesunutého kostela a vznikající oblasti okolo Jezera 

Most).  

GLOBE GAMES – studentská konference 

V sobotu 27. dubna dopoledne se v prostorách Centra bakalářských studií při Schole Humanitas 

uskutečnila studentská konference. Žáci představili postupně své celoroční projekty před odbornou 

komisí, ostatními školami i veřejností. Žáci za pomoci svých učitelů realizují v průběhu roku projekty 

zaměřené na poznávání životního prostředí a na GLOBE Games je následně prezentují, vyměňují si 

zkušenosti a získávají inspiraci pro další práci. V centru bakalářských studií tak bylo možné v sobotu 

dopoledne shlédnout kvalitní prezentace, např. na téma: „Zdroje znečištění koryta a břehů Moravské 

Dyje v katastru města Dačice, Ornitologická stezka, Čistota Bílého potoka v Pomezí, Voda a její  

 



                                                                               

vlastnosti, Odbahnění vodní nádrže Hostivař“ nebo zajímavý příspěvek věnovaný 

tématu „Měření přírůstů dřeva jehličnanů v závislosti na množství srážek.“ 

 

GLOBE GAMES – koulení zeměkoule 

V rámci GLOBE GAMES vyrazil v sobotu 27. dubna průvod všech účastníků. Za účasti široké 

veřejnosti byla dokoulena nafukovací zeměkoule městem od Scholy Humanitas, okolo Pilařského 

rybníka, ulicemi Šafaříkova, Valdštejnská a Rooseveltova přes náměstí Míru do Zámeckého parku. 

V tradičním průvodu se mimo účastníků 16. GLOBE GAMES představila také kapela Pichlovanka a 

dechový orchestr ZUŠ Litvínov. 

GLOBE GAMES – festival GLOBE v Zámeckém parku 

V sobotu odpoledne vyvrcholily celé 16. GLOBE GAMES. V areálu Zámeckého parku vyrostly 

stánky, ve kterých se představily pořádající organizace (Schola Humanitas a Sdružení Tereza) nebo 

některé z GLOBE škol. Cílem festivalu bylo seznámit širokou veřejnost s aktivitami GLOBE škol. 

Některé z nich si mohli, pod vedením žáků, sami vyzkoušet návštěvníci festivalu. Festival provázel 

hudební program, ve kterém se představil „Taneční orchestr ZUŠ Litvínov“, kapela „Pijemesmírou“ 

nebo například soubor „Janováček“ základní školy Litvínov – Janov. Na bohatém programu 

spolupracovaly také další litvínovské základní školy (ZŠ Janov, ZŠ Ruská, ZŠ Hamr a ZŠ 

Podkrušnohorská) nebo organizace Junák Litvínov a Junák Most. Návštěvníci festivalu tak měli 

možnost vyzkoušet si například aktivity spojené s monitoringem vody, hledání skrytých pokladů 

pomocí GPS nebo se dozvědět informace o kompostování, rozpoznávání oblaků nebo si jen tak 

zasportovat na koloběžkách či střílet z luku. 

Festival a celé 16. GLOBE Games uzavřelo předání certifikátů zúčastněným školám a poděkování 

pořadatelům a pomocníkům, kteří se podíleli na realizaci GLBE Games. Schola Humanitas v závěru 

předala štafetu pořadatelství do Třebíče, kde se v příštím roce uskuteční další GLOBE Games.  

GLOBE GAMES – podpořili nás 

Pořadateli již 16. ročníku GLOBE Games byli Schola Humanitas Litvínov a Sdružení TEREZA. Akce 

proběhla od 25. do 28. dubna a zúčastnilo se jí celkem 218 hostů. Kromě studentů a učitelů základních 

a středních škol přivítal Litvínov i vědecké pracovníky a další návštěvníky, kteří se zajímají o životní 

prostředí.  

Akce se mohla uskutečnit jen díky výrazné finanční podpoře Ústeckého kraje, Povodí Ohře, s. p. a 

firmy Marius Pedersen, a. s. Záštitu nad akcí převzali Jana Vaňhová, náměstkyně hejtmana Ústeckého 

kraje, starosta města Litvínov Mgr. Milan Šťovíček a Velvyslanectví Spojených států amerických 

v Praze 

 

 

 

 

 

GLOBE projekt „Letokruhy“ 

Školní rok 2012/2013 

 

 

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 2012/2013 

 

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 2012/2013 Centrum ekologické výchovy VIANA uspořádalo v mateřských 

školách, na základních a středních školách i na a speciálních školách a v Mateřských centrech 

435 hodin výukových programů, dle zaslané nabídky. 

 1. stupeň ZŠ /1. - 5.třída/ - 345 hodin 

 2. stupeň ZŠ /6. - 9.třída/ - 72 hodin 

 Mateřské školky – 5 hodin 

 Speciální školy – 10 hodin 

 

V letech 2005 – 2013 bylo realizováno 2745 hodin výukových programů 

 

Typ školy  Celkem 

uskutečněných 

programů  

Mateřské školy  175 

1. stupeň ZŠ  1932 

2. stupeň ZŠ  438 

Střední školy  8  

Speciální školy 192 

CELKEM  2745 

 

Centrum ekologické výchovy je jediným centrem vyvíjejícím aktivitu v rámci environmentální 

výchovy, vzdělávání a osvěty na Mostecku pro široké spektrum cílových skupin. 

 

 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 
 

I. Mezinárodní projekty v rámci programu celoživotního učení 

 

Projekty partnerství škol (Comenius Partnerships) 

 

 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. 



                                                                               

 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. 

 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.  

 Ve školním roce 2011/2012 byl připraven a schválen návazný projekt s názvem 

„TRAVELOGUES“ (reg. číslo projektu: COM-MP-2012-154). Ve školním roce 2012/2013 

proběhla přípravná návštěva Maďarsku. Schola Humanitas bude ve dvouletém cyklu připravovat 

návštěvu pro turecké a estonské partnery a na oplátku vyrazí žáci školy do Turecka a Estonska. 

 

 

Program Leonardo 

 

 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. 

 Schola Humanitas připravila na podzimní část školního roku výjezd 14 žáků na měsíční stáže 

v Londýně a Berlíně v rámci projektu s názvem „Životní prostředí a jeho ochrana v Berlíně a 

Londýně“ (reg. číslo projektu: CZ/12/LLP-LdV/IVT/134102). Projekt a jeho aktivity navazují na 

dobré zkušenosti s realizací podobných stáží v uplynulých letech. V závěru školního roku byl 

schválen návazný projekt s názvem „Životní prostředí a jeho ochrana v Berlíně a Londýně“ 

(CZ/13/LLP-LdV/IVT/134125) a v dalším školním roce tak bude moci vyrazit na měsíční stáž 

další šestnáctka studentů.  

 

II. Projekty přeshraniční spolupráce  

 

Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a 

Svobodným státem Sasko 

 

 V rámci Třínárodní sítě ekologické výchovy škola ukončila projekt „Nové cesty pro ekologickou 

výchovu 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. Celkem se do pilotního ověření čtveřice dlouhodobých 

vzdělávacích programů zapojilo 377 dětí ze 17 škol v Ústeckém, Karlovarském a Libereckém 

kraji a dalších 245 dětí prožilo týden v Krušných horách.  

 

 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. Projekt „Pestrý-Bunt“ byl vyhlášen 

projektem OSN-dekády biologické rozmanitosti. Přeshraniční projekt programu Cíl 3/ Ziel 3 

„Pestrý-Bunt. Přátelé biodiverzity v Krušných horách/ Erzgebirge“ projektových partnerů - 

Naturschutzzentrum Erzgebirge, ZO ČSOP Fergunna Teplice a Schola Humanitas Litvínov -  byl 



                                                                               

dnes vyhlášen oficiálním projektem OSN-dekády biologické rozmanitosti. Toto 

ocenění se uděluje projektům, které se příkladně zasadily o zachování biologické rozmanitosti.  

 

III. Národní projekty 

Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

 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. 

 

 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.  

 

 

 

 

 

Souhrn žádaných/získaných projektových žádostí ve školním roce 2012/2013 

 

 

Název projektu 
Grantový 

program 
Poskytovatel 

Požadovaná 

výše grantu 

Výsledek 

žádosti 
Doba trvání 

Litvínovský 

GEOPARK 

Nadace ČEZ 

– podpora 

regionů 

2013 

Nadace ČEZ 
60 000,00  

Kč 

60 000,00  

Kč 

Květen – 

prosinec 2013 

Ekologické 

tsunami 

 

Nadace ČEZ 

– podpora 

regionů 

2013 

Nadace ČEZ 
138 000,00  

Kč 
neschválen Rok 2013 

Celostátní setkání 

škol Globe Games 

2013 

 

Fond 

Ústeckého 

kraje 

Ústecký kraj 
50 000,00  

Kč 

50 000,00 

Kč 
Duben 2013 

Leonardo 2013 - 

Životní prostředí a 

jeho ochrana a 

podpora v Londýně 

a Berlíně 

 

Leonardo 

NAEP – 

Evropská 

komise 

33 560,00 

 € 

33 559,00  

€ 

Srpen – 

prosinec 2013 



                                                                               

Akce školy pořádané ve vlastních prostorách 

a akce organizované v rámci vedlejší doplňkové činnosti 

2012/2013 

 

 
Pravidelné akce: 

 Zasedání zastupitelstva města Litvínova 

 Klub filatelistů 

 Sokol 

 Zumba 

 

 

Září 2012 

 Burza filatelie Litvínov 

 Sokol Litvínov 4x 

 Prodejní akce OP Prostějov 

 Soukromá akce 2x 

 Konference RIC 

 Zumba 3x 

 Klub filatelie Litvínov 2x 

 Sraz skautů  

 Zastupitelstvo 

 Letní škola 

 

 

Říjen 2012 

 Sokol Litvínov 5x 

 Zumba  7x 

 Klub filatelie Litvínov 3x 

 Konference SVS 

 Vernisáž Hodač 

 Tisková koncerence  

 Výuka ČZU 3x 

 Volby 

 Prodejní akce Zepter 

 Folkový koncert 

 Soukromé taneční pro dospělé 2x 

 Vernisáž projektu Bunt 

 Ples Plavecký klub Litvínov 

 Školení zaměstnanců Magnesium Elektron 

 Školení MěÚ Litvínov volby 

 Schůze ČSSD 

 Školení městské policie Litvínov 

 



                                                                               

Listopad 2012 

 Zumba  8x 

 Klub filatelie 2x 

 Výuka ČZU 6x 

 Soukromé taneční pro dospělé 4x 

 20. výročí školy 

 Hudební koncert pro gymnázia 

 Soukromá akce 

 Burza filatelie 

 Zastupitelstvo 

 Environmentální den 

 Školení MěÚ Litvínov 2x 

 Školení městské policie Litvínov 

 

Prosinec 2012 

 Výuka ČZU 5x 

 Environmentální den 2x 

 Sokol Litvínov 3x 

 Zumba 5x 

 Dětský karneval Porozumění o.s. 

 Klub filatelie  

 Prodejní akce Swarovski 

 Soukromé taneční pro dospělé 3x 

 Choroš 

 Křesťanská misie 

 Soukromá akce 2x 

 Schůze ČSSD 

 Prodejní akce 

 Zastupitelstvo 

 Školení MěÚ Litvínov 

 Školení autoškola Šíf 

 

 

 

Leden 2013 

 Školení MěÚ Litvínov 

 Výuka ČZU 3x 

 Sokol Litvínov 4x 

 Zumba 4x 

 Soukromé taneční pro dospělé 4x 

 Volby prezidenta 4x 

 Křesťanská misie 3x 



                                                                               

 Vernisáž Bendová 

 Soukromá akce 

 Magnesium elektron - školení 

 Soukromá akce 

 Ples Euroškola 

 Koncert pro gymnázium 

 Pracovní zastupitelstvo 

 Školení Magnesium Elektron 

 Školení autoškola Šíf 

 Sportovní seminář 

 

 

 

Únor 2013 

 Výuka ČZU 5x 

 Sokol Litvínov 4x 

 Zumba 4x 

 Klub filatelie Litvínov 2x 

 Soukromé taneční pro dospělé 4x 

 Občanské sdružení Porozumění 

 Křesťanská misie 4x 

 Envirnmentální den 2x 

 Burza filatelie Litvínov 

 MŠ Gorkého Skalka – karneval 

 Mš Soukenická Parník – karneval 

 Předváděcí akce kosmetiky 

 Litvínovská vzdělávací společnost – závěr projektu 

 Schůze Krušnohor 

 Zastupitelstvo 

 Cestovatelská přednáška 

 Magika Natura - soutěž 

 

 

 

     Březen 2013 

 Ples SSZŠ Litvínov + Volejbalisti Litvínov 

 Ples Junák 

 Sokol Litvínov 3x 

 Zumba 6x 

 Prodejní akce  

 Předváděcí akce Zepter 

 Klub filatelie Litvínov 2x 

 Vernisáž Voda 

 Křesťanská misie 

 Energie Meziboří – projekt 

 Soukromí ples 



                                                                               

 MŠ Bezručova – karneval 

 MDŽ KSČM Litvínov 

 MěÚ Litvínov školení 

 Schůze ČSSD Litvínov 

 

 

 

Duben 2013 

 Zumba 4x 

 Klub filatelie 2x 

 Prodejní akce OP Prostějov 

 Výuka ČZU 6x 

 Křesťanská misie 2x 

 Předváděcí akce kosmetiky 

 Schůze Krušnohor 3x 

 Zastupitelstvo 

 Globe Games 

 Okresní kolo SOČ 

 MěÚ Litvínov školení 

 OHK schůze 

 

 

Květen 2013 

 Výuka ČZU 7x 

 Sokol 3x 

 Zumba 4x 

 Klub filatelie Litvínov 2x 

 Prodejní akce 2x 

 Soukromá akce 

 Gymnázium Litvínov – koncert 

 Vernisáž ČZU 

 Burza filatelie Litvínov 

 Porozimění Litvínov – karneval 

 maturitní večírek 

 Open seminář partner 

 Porada vedoucích kuchyní 

 Školení MěÚ Litvínov 

 Schůze ČSSD 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

Červen 2013 

 Výuka ČZU 3x 

 Sokol Litvínov 4x 

 Zumba 4x 

 Klub filatelie 2x 

 Schůzka rodičů budoucích prvních ročníků 

 Schůze Krušnohor 

 OHK – předání dobrého listu komory 

 ZŠ Hamr – závěr šk. roku 

 Zastupitelstvo 

 Školení For Agria 

 Porozumění os. schůze 

 

 

Červenec 2013 

 Sokol Litvínov 4x 

 Příměstský tábor 

 Školení For Agria 

 

 

Srpen 2013 

 Prodejní akce 

 výuka ČZU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

Závěrečné práce 2012 - 2013 (3. A - 4. A) 

 
P.č. Jméno Téma práce SOČ Konzultant 

Zná

m. 
Oponent Znám. Pozn. 

Výs. 

zn. 

1. 
Beranová 

Zuzana 

Monitoring 

příbřežní 

vegetace podél 

řeky Ohře 

ne Mgr. E. Adamcová 2 František Bauer 2 --- 1 

2. 
Damborský 

Vratislav 

Ukončil 

studium 
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x 

ukončil 

st. 
x 

3. Ernst Radek 

Pracovní listy 

pro výuku  

2. stupně 

základních škol 

ne Mgr. P. Adamec x Mgr. M. Šmídl x 
mat. v 

září 
x 

4. Hoffer Daniel 

Spektrofotometr

ické stanovení 

obsahu 

fotosynteticky 

aktivních látek v 

rostlinách 

ne Mgr. M. Šmídl 1 
Mgr. I. 

Pospíšilová 
1 - 2 --- 1 

5. 
Jablonský 

David 

Ukončil 

studium 
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x 

ukončil 

st. 
x 

6. Kalinová Petra 

Mapování 

populace raka 

říčního (Astacus 

astacus) v 

povodí 

Radčického 

potoka 

ano 
Mgr. M. Šmídl, 

Mgr. V. Vrabec 
1, 1 Ing. J. Patoka, DiS 1 --- 1 

7. 
Kozelka 

Marek 

Tvorba trvalých 

zoologických 

preparátů 

ne Mgr. M. Šmídl 2 Bc. J. Bažant 2 --- 1 

8. Kraus Jindřich 

Spektrofotometr

ické stanovení 

vybraných 

prvků přístroji 

VARIAN a 

HACH 

ne Mgr. Milan Šmídl x xxxxxxxxxxxx x 
mat. v 

září 
5 

9. 
Orctová 

Monika 

Chování a 

výchova 

vybraného 

bojového 

plemene psů 

ne Mgr. E. Adamcová 3 Štefan Horský 4 --- 3 

10. 
Pěknice 

Ondřej 

Popis a 

vyhodnocení 

celoroční 

přípravy 

mužského 

fotbalového 

mužstva TJ 

Baník Osek 

ne Mgr. E. Adamcová 5 Mgr. D. Babicová 4 
opakuje 

roč 
x 

11. 
Pijálková 

Lucie 

Vliv 

glykemického 

idexu potravin 

na křivku 

hladiny glukózy 

v krvi u 

diabetika I.typu 

ne Mgr. Milan Šmídl x Mgr. J. Brožík x 
mat. v 

září 
x 



                                                                               

 

 

 

 

Závěrečné práce 2012 - 2013 (3.L - 4.L) 
 
 
 

P.č. Jméno Téma práce 
SOČ Konzultant 

Znám. Oponent Znám. Pozn. 
Výs. 
zn. 

1. 
Bajanová 

Kateřina 

Třídění komunálního 

odpadu ve městě Osek 
ne Bc. P. Janíček 2 Ing. M. Tarant 2   2 

2. 
Beránková 

Kristýna 

Vytvoření pracovních 

listů pro seminář z 

biologie 

ne Mgr. P. Adamec 3 Mgr. M. Šmídl 2   2 

3. 
Birnbaum 

Petr 

Monitorování 

podzemních vod ve 

studnách 

ne Ing. J. Gallová 3 Mgr. I. Pospíšilová  3 - 4   3 

4. 
Dobiáš 

Ondřej 
Klíněnka jírovcová ne Ing. M. Tarant x xxxxxxxxxxxxxx x 

mat. v 

září 
x 

12. 
Pisingerová 

Barbora 

Biotopové 

preference 

páchníka 

hnědého 

ne Mgr. E. Adamcová 4- 
Mgr. Lukáš 

Čížek,Ph.D 
2 --- 3 

13. Příbrská Klára 
Ukončila 

studium 
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x 

ukončil 

st. 
x 

14. Suchá Helena 

Separace a 

využití složek 

TKO v 

Litvínově 

ne Mgr. P. Adamec 2 Pavel Barák 1 --- 1 

15. 
Tandlerová 

Pavlína 

Refraktometrick

á analýza 

procesu kvašení 

ovoce 

ne Mgr. M. Šmídl 1 Ing. J. Gallová 1 --- 1 

16. Trübenekr Jan 

Popis a 

vyhodnocení 

celoroční 

přípravy 

juniorských 

hokejistů HC 

Verva Litvínov 

ne Mgr. E. Adamcová 4- Mgr. D. Babicová 4 --- 4 

17. 
Vavruša 

Jaroslav 

Vytvoření 

webového 

rozcestníku 

ochrany 

životního 

prostředí 

ne Mgr. P. Adamec 3- Mgr. J. Brožík 3 --- 3 

18. 
Winklerová 

Veronika 

Ukončila 

studium 
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x 

ukončil 

st. 
x 

19. 
Mansfeldová 

Anna 

Refraktometrie 

sacharidů v 

nápojích 

ne Mgr. M. Šmídl 4 Ing.J.Gallová 4 --- 3 

20. Římek Milan 

Environmentáln

í a hygienické 

důsledky 

tabakismu 

ne Mgr. P. Adamec x Ing. M. Tarant x 
mat. v 

září 
x 



                                                                               

5. 
Hertelová 

Michaela 

Faktory ovlivňující 

výběr školy žáků 9. 

tříd 

ne Mgr. E. Adamcová 3 Mgr. Pavel Kopecký 4   3 

6. 
Jiřišťová 

Petra 

Ekologické katastrofy 

ve světě a ČR a jejich 

vliv na životní 

prostředí 

ne Ing. M. Tarant 3- Mgr. J. Brožík 4-   4 

7. 
Krištofová 

Kateřina 

Mapování výskytu 

plzáka španělského na 

vybrané lokalitě 

ne Mgr. P. Adamec 2- Bc. Jaroslav Bažant 1   2 

8. 
Maurenzová 

Tereza 

Revitalizace lomu 

Vrbenský 
ne Mgr. E. Adamcová 4 Mgr. I. Pospíšilová 4   4 

9. 
Nemčeková 

Klára 

Spektrofotometrické 

stanovení chromu a 

huminových kyselin 
ano 

Mgr. M. Šmídl   

Mgr. P. Horký            
1 Mgr. I. Pospíšilová 1   1 

10. Nová Lucie 

Vyhodnocení činnost 

sběrného dvora v 

Žatci 

ne Mgr. P. Adamec 3 Roman Městecký 3   3 

11. 
Procházková 

Tereza 

Spektrofotometrické 

stanovení niklu a 

kyseliny 

acetylsalicilové - 

Determination of 

nickel and 

acetylsalicylic acid by 

spectrophotometry  

ano 
Mgr. M. Šmídl   

Mgr. P. Horký 
1 Ing. Jan Bednárek 2   1 

12. 
Slezáková 

Klára 

Monitorování 

povrchové vody - 

jezero Ležáky Most 

ne Ing. J. Gallová 3 Mgr. M. Šmídl 5   4 

13. 
Tylová 

Barbora 

Vyhodnocení provozu 

sběrného dvora v obci 

Vědomice 

ne Mgr. P. Adamec 2- Ing. Iva Fořtová 1   1 

14. Vostrý Jakub 

Sledování výskytu 

vranky obecné na 

Loketsku 

ne Mgr. P. Adamec 4 Ing. Tomáš Bruna 3   3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

Praktická část maturitní zkoušky 

         

            

  
Čtvrtek 9. 5. 2013 

         

            

P
o

ř.
 č
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- 

T
ří

d
a

 

Příjmení a jméno 
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st
 v

 S
O

Č
 

S
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d
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n
í 

p
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ů

k
a

z
 

P
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k

o
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d
b

. 

p
ra

x
e
 Závěrečná práce 

Praktická 

maturita 

V
ý

sl
ed

n
á

 z
n

á
m

k
a

 

z 
p

ra
k

ti
ck

é 

m
a

tu
ri

ty
 

Vedoucí 

práce 
Oponent Obhajoba 

Číslo 

otázky 

Výkon 

na 

stanovišti 

1 4. A Beranová Zuzana ne ano ano 2 2 1 L 21 1 1 

2 4. A Hoffer Daniel ne ano ano 1  1-2 1 T 5 3 2 

3 4. A Kalinová Petra ano ano ano 1,1 1 1 L 23 1 1 

4 4. A Kozelka Marek ne ano ano 2 2 1 T 1 3 2 

5 4. A Kraus Jindřich ne ano ano x x 5 T 16 3 5 

6 4. A Mansfeldová Anna ne ano ano 4 4 3 L 26 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pátek 10. 5. 2013 
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Závěrečná práce 
Praktická 

maturita 

V
ý

sl
ed

n
á

 

zn
á

m
k

a
 z

 

p
ra

k
ti

ck
é 

m
a

tu
ri

ty
 

Vedoucí 

práce 
Oponent Obhajoba 

Číslo 

otázky 

Výkon 

na 

stanovišti 

1 4.A Orctová Monika ne ano ano 3 4 3 T 15 2 3 

2 4.A Pisingerová Barbora ne ano ano 4- 2 3 L 27 5 5 

3 4.A Suchá Helena ne ano ano 2 1 1 T 12 2 1 

4 4.A Tandlerová Pavlína ne ano ano 1 1 1 L 24 3 2 

5 4.A Trübenekr Jan ne ano ano 4- 4 4 L 25 2 3 

6 4.A Vavruša Jaroslav ne ano ano 3- 3 3 T 16  2 - 3 3 



                                                                               

Hospodaření školy 

 

POLOŽKOVÉ ČERPÁNÍ ROZPOČTU HČ V ROCE 2012 

PŘÍJMY Stav k 31. 12. 12

příspěvek MěÚ - provoz 1 833 940,00 Kč                                                     

příspěvek MěÚ - mzdy 2 147 900,00 Kč                                                     

neinvestiční dotace (United) 100 000,00 Kč                                                        

dotace KÚ Ústeckého kraje 10 354 538,00 Kč                                                   

Ostatní dotace KÚ (ÚZ) 85 300,00 Kč                                                          

stravné 1 203 011,00 Kč                                                     

příspěvek od rodičů 1 425 000,00 Kč                                                     

Příspěvek od rodičů-ubytování 518 800,00 Kč                                                        

 praxe Křivoklát a motorová pila 7 000,00 Kč                                                             

ostatní příjmy 617 157,41 Kč                                                        

úroky, kurzový rozdíl 3 448,93 Kč                                                             

příjmy - NC,BUNT,REGION,COMENIUS,LEONARDO 3 236 113,52 Kč                                                     

LVS s.r.o. 154 000,00 Kč                                                        

zapojení fondů 1 134 354,20 Kč                                                     

CELKEM PŘÍJMY 22 820 563,06 Kč                                           

VÝDAJE Stav k 31. 12. 12

mzdové náklady-Kú,projekty 9 077 851,00 Kč                                                     

odvody + zákonné poj. Kú, projekty 2 931 472,35 Kč                                                     

FKSP-Kú,projekty 77 975,16 Kč                                                          

mzdové náklady- MěÚ 1 535 425,00 Kč                                                     

odvody+zákonné poj. MěÚ 511 450,30 Kč                                                        

FKSP-MěÚ 13 393,73 Kč                                                          

potraviny 1 032 203,20 Kč                                                     

učební pomůcky, studijní mat. 160 891,00 Kč                                                        

ostatní materiál 1 402 332,77 Kč                                                     

spotřeba energií 1 567 022,35 Kč                                                     

služby 2 803 547,06 Kč                                                     

pojištění majetku,studentů 143 034,36 Kč                                                        

opravy a údržba 957 357,10 Kč                                                        

odpisy 386 250,00 Kč                                                        

ostatní  219 716,26 Kč                                                        

VÝDAJE CELKEM 22 819 921,64 Kč                                           

Výsledek hospodaření 641,42
 
 
 



                                                                               

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 
Hlavní cíle dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

1. Příprava učitelů na státní maturitní zkoušky 

2. Získávání nových poznatků v oblasti metodiky a didaktiky 

 

 

 
 

Wimmerová Ilona Mgr. 10. 9. 2012 Praha 
Právní příprava ON 

Praha 
Potvrzení 

Pospíšilová Iva Mgr. 
21. - 23. 9. 

2012 
Praha 

Metodické školení 

učitelů biologie a 

přírodopisu 

Potvrzení o účasti –  

Př. fakulta UK Praha 

Adamec Petr Mgr. 13. 11. 2012 Praha NUOV Praha Potvrzení 

Chrenka Pavel Mgr. 28. 11. 2012 Ústí nad Labem 
Management (Maturitní 

zkoušky, novela zákona) 
Osvědčení 

Matoušková Kateřina Mgr. 10. 1. 2013 Ústí nad Labem 
HÚZ Aj (hodnocení 

ústní zkoušky) 
Osvědčení 

Pospíšilová Iva Mgr. 
13. 1. - 19. 1. 

2013 
Dánsko 

Rozvoj odborných 

kompetencí 
Osvědčení 

Tarant Michal Ing. 
13. 1. - 19. 1. 

2013 
Dánsko 

Rozvoj odborných 

kompetencí 
Osvědčení 

Gallová Jana Ing. 22. 1. 2013 Ústí nad Labem ŠMK Osvědčení 

Matoušková Kateřina Mgr. 24. 1. 2013 Ústí nad Labem HÚZ Aj Osvědčení 

Půčková Šárka Mgr. 1. 2. 2013 Ústí nad Labem HÚZ Nj Osvědčení 

Řehořová Petra 5. 2. 2013 Praha Inventarizace majetku Osvědčení 

Matoušková Kateřina Mgr. 7. 2. 2013 Ústí nad Labem HÚZ Aj Osvědčení 

Tarant Michal Ing. 12. 2. 2013 Praha Databáze mobility nedostane nic 

Zinková Jaroslava 15. 2. 2013 
 

Seminář - "Správným 

směrem" 
Osvědčení 

Půčková Šárka Mgr. 15. 2. 2013 Ústí nad Labem HÚZ Nj Osvědčení 

Tarant Michal Ing. 19. 2. 2013 Praha Valná hromada KEV Osvědčení 

Turbák Ladislav Mgr. 28. 2. 2013 Most 

Finanční kontrola jako 

součást vnitřního  

kontr. systému školy 

Osvědčení 

Pacina Vladimír Mgr. 6. 3. 2013 Praha 
Arabsko - izraelský 

konflikt (1917-2009) 
Osvědčení 

Wimmerová  Ilona Mgr.  20. 3. 2013 Praha 

Společná část maturitní 

zkoušky - název  

fce - Zadavatel 

Osvědčení o způsobilosti k 

výkonu funkce - zadavatel - 

CERMAT ZZ020716 

Otrubová Radka 26. 3. 2013 
 

Zdravověda Osvědčení 

Trousilová Lenka 26. 3. 2013 
 

Zdravověda Osvědčení 

     

Janíček Pavel Bc. 4. 4. 2013 Praha 

Společná část maturitní 

zkoušky - název  

fce - Zadavatel 

Osvědčení o způsobilosti k 

výkonu funkce 

Chrenka Adam  16. 6. 2013 Praha 

Český červený kříž 

"Základní norma 

zdravotnických znalostí" 

Osvědčení 



                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 byla schválena na jednání Školské 

rady dne 09. 10. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Vladimír Pacina 

předseda Školské rady  

 

 

 

 


