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Z á k l a d n í  ú d a j e  

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 

 

Š k o l s k á  r a d a  

Ve školním roce 2013 – 2014 se sešla Školská rada k jednání dne 9. 10. 2013 a 11. 6. 2014. 

Hlavním bodem jednání dne 9. 10. 2013 bylo schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 
2012/13. 

Na jednání Školské rady dne 11. 6. 2014 byla schválena: 

- Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 
- Rodičovský příspěvek ve výši 1 000,- Kč/měsíc 
- Poplatek za ubytování ve výši 1 000,- Kč/měsíc pro žáky školy a 1 200,- Kč/měsíc pro žáky 

ostatních škol (dle usnesení ŠR ze dne 20. 6. 2012)              
- Školská rada projednala doplnění dokumentů školy – školní řád, klasifikační řád a ŠVP. 

 

V tomto školním roce došlo ke změně ve složení Školské rady. Z důvodu úmrtí Ing. Jany Gallové byl 
jako zástupce školy zvolen dne 12. 5. 2014 Mgr. Petr Adamec. Z důvodu ukončení studia žákyně 
Denisy Záhorové byl dne 15. 5. 2014 do Školské rady zvolen jako zástupce zletilých žáků žák 2. 
ročníku Ladislav Süss. 

mailto:schola@humanitas.cz
http://www.humanitas.cz/
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S l o ž e n í  š k o l s k é  r a d y   

 

Zástupce zřizovatele: 

PhDr. Libuše Pokorná – ředitelka OM v Mostě 

pan Ladislav Varga – OSVČ 

 

Zástupce školy: 

Mgr. Petr Adamec – učitel odborných předmětů 

Mgr. Vladimír Pacina – ZŘPV (předseda ŠR) 

 

Zástupce rodičů: 

pan Petr Baraňák – redaktor ČT 

 

Zástupce žáků: 

Ladislav Süss – žák 2. ročníku 

 

M a t e r i á l n í  v y b a v e n í  

 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 

 Domov mládeže s kapacitou 84 lůžek a studentským klubem 

 Odborná knihovna 

 Informační centrum 

 Centrum ekologické výchovy 
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C h a r a k t e r i s t i k a  š k o l y  

Přehled oborů vzdělávání 

 

Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání Kapacita oboru 

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, profilové předměty - ekologie, biologie, chemie. 

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, v oblasti BOZP a laboratorních analýz a monitoringu, 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 Doležalová, 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).  
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. Na začátku roku je pro ně spolu s třídním učitelem připraven adaptační program, 
který urychluje vzájemné seznamování. V letošním školním roce se všechny třídy v rámci Minimálního 
preventivního programu zúčastnily programu „EXIT Tour“. Žáci si vyslechli přednášky o šikaně, o 
nebezpečí internetu, vzájemných vztazích, sexu, AIDS nebo rasismu. Ubytovaní žáci navštívili spolu 
s preventisty Městské policie sídliště Janov, kde se dozvěděli o všech problémech tohoto sídliště.  
Těsně před prázdninami absolvovali i přednášku na téma „ Já a alkohol“. 
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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.  

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 od roku 2007 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 studoval jeden žák se zdravotním postižením 
- s žákem se pracovalo na základě doporučení Speciálně pedagogického centra 

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, zahraniční stáže a částečně odborné praxe.  

Školní úrazy 

ve školním roce 2013/2014 bylo evidováno: 
- žáci 44 úrazů  z toho registrováno 9 
- zaměstnanci 2 úrazy z toho registrováno 1 
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Ú v o d n í  s l o v o  ř e d i t e l e  š k o l y  

Schola Humanitas Litvínov má stále stejný cíl – mít postavení kvalitní vzdělávací instituce. 
Management školy se snaží zabezpečit personální a materiální zázemí na nejvyšší možné úrovni.  

Prioritou nadále zůstává zajištění co nejlepších podmínek ke studiu, osobnostnímu růstu a kvalitní 
příprava žáků na VŠ. 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. 

Protože je naše škola aktivní, organizuje, spolupracuje či zabezpečuje celou řadu akcí nad rámec 
vzdělávání, obsáhle zrekapituluji významné události loňského školního roku 2013/2014. 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 od 
roku 1995. Toto byl třetí 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. Konkrétně bylo nutné oklepat 
odfouknutou omítku na budovách šaten, zaspárování a nové natření zdí fasádní barvou. Dále 
probíhaly opravy nájemního bytu v administrativní budově, běžné opravy nábytku ve škole, 
instalovala se nová rack-skříň u správce počítačové sítě a správce budov p. Císařovský vyrobil a 
navařil kovovou mříž na okna garáží u Centra bakalářských studií (reakce na zcizení prostředků 
k údržbě zeleně právě v tomto objektu). Začátkem prázdnin totiž došlo ke škodní události, kdy nám 
byly zcizeny z těchto prostor věci k údržbě zeleně.  

Proběhla také dvě jednání se zástupci zřizovatele. Týkala se řešení rozpočtu a financování Centra 
bakalářských studií. Proběhlo výběrové řízení na interaktivní tabule, které měly být pořízeny 
z projektu „EU – peníze školám“, zpřesňovaly se detaily k projektu „Školní geopark“ a proběhla 
pravidelná kontrola zřizovatele – audit. Byla to první z mnoha dalších kontrol ve školním roce.  

V červenci proběhlo výběrové řízení na místo asistentky sekretariátu. Vybrána byla slečna Anna 
Honsová, absolventka školy (nástup 22. 7. 2013).  

V srpnu začala jazyková a odborná příprava pro 16 žáků školy, kteří v září vyráželi na měsíční studijní 
pobyt v rámci projektu Erasmus + do Berlína a do Londýna.  

Září 2013 bylo velmi náročné po organizační stránce. Již den před zahájením školního roku vyjeli žáci 
4. ročníku do Vysokých Tater na kurz vysokohorské turistiky. Týden nato odjelo 38 žáků školy na 
týdenní studijní pobyt do Norska, do spřátelené školy v Kongsbergu. 10 žáků odjelo v rámci projektu 
Leonardo da Vinci do Londýna a 6 žáků do Berlína. V polovině září proběhly maturitní zkoušky v rámci 
podzimního termínu.  Průběžně probíhaly odborné praxe pro všechny ročníky školy. Do norského 
Dahlenu odjeli v rámci projektu The Rings dva učitelé školy (Mgr. Horký, Ing. Tarant (16. – 21. 9.).  

Škola připravila jedinečnou vernisáž sýrových etiket p. Liklera „222 let Camembertu“ a do učeben 
byly nainstalovány dvě interaktivní tabule z projektu „EU – peníze školám. Na základě změny zákona 
škola ukončila na doporučení zřizovatele členství v obecně prospěšných společnostech a to: Šumná 
o.p.s. a ForAgria o.p.s.  

Personálně začal školní rok změnou na postu učitele anglického jazyka. Za Mgr. Gabrielu Khunovou, 
která se odstěhovala, nastoupili dva učitelé, kteří se rozdělili o její úvazek. Jmenovitě Mgr. Linda 
Wiedermannová a Jaroslav Barok.  
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V září také dokončil všechny zkoušky žák Zdeněk Vratislav Číla, který jako první v historii školy, na 
základě vykonaných ročníkových zkoušek ze všech předmětů, přestoupil z druhého do čtvrtého 
ročníku školy! Tato událost byla konzultována s odborem školství KÚ Ústeckého kraje a je skutečně 
mimořádnou i v rámci kraje. V polovině září (18. 9. 2013) proběhla v pořadí již druhá kontrola, 
tentokrát z Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). 

Říjen 2013 odstartoval v pořadí třetí kontrolou, a to z Krajské hygienické služby (3. 10.). 20. výročí 
slavila spřátelená škola se stejným zaměřením ve Veselí nad Lužnicí (samozřejmě s účastí vedení naší 
školy). Do Norska odletěla zhodnotit práci jednoho roku v projektu Comenius – „Travelogues“ dvojice 
učitelů Mgr. Matoušková, Ing. Tarant (3. – 6. 10. 2013). Zasedala školská rada, která schválila výroční 
zprávu. Vítězství další skvělá umístění přinesla žákům školy účast v běhu do vrchu. Skoro měsíční 
pedagogickou praxi (7. – 25. 10. 2013) dvou mladých inženýrek (Ing. Caltová a Ing. Smolová) z ČZU 
Praha zabezpečila naše škola (jsme cvičnou školou). Uvádějícím učitelem byl Mgr. Brožík a na 
pedagogických výstupech jsem se podílel já, jako statutární zástupce školy. V rámci projektu „Bunt-
Pestrý – přátelé biodiverzity v Krušných horách“ jsme připravili třídenní pobyt na Lesné pro žáky ZŠ 
Podkrušnohorská Litvínov a ZŠ Markersbach z Německa. Koncem měsíce vyjela dvojice učitelů Mgr. 
Wiedermannová a Ing. Tarant do Rakouska na úvodní schůzku nově vznikajícího projektu Opeduca. A 
začala velmi důležitá součást práce školy – nábor žáků. Jen v říjnu se škola prezentovala na výstavách 
středních škol v městech Litoměřice, Duchcov, Liberec a Most, ale také v sobotu na Farmářských 
trzích v Údlicích (12. 10. 2013) a vernisáži v obchodním domě Central v Mostě. Pro veřejnost škola 
připravila vernisáž a následnou výstavu manželů Mužíkových s názvem Pospolu. 

Listopad 2013 začal prvním dnem v měsíci čtvrtou kontrolou naší organizace. Úřad práce kontroloval 
hospodaření s veřejnými prostředky (1. 11. 2013). Nábor žáků školy pokračoval osobními 
prezentacemi na základních školách Ústeckého kraje a při výstavách středních škol ve městech 
Chomutov, Ústí nad Labem, Most a Žatec. Rozběhly se také Dny otevřených dveří, kterých bylo 
oficiálně pět v měsících listopad, prosinec a leden a celá řada dalších individuálních po domluvě se 
zájemci. Zajímavostí byla návštěva švýcarského novináře v doprovodu české novinářky z Mladé fronty 
DNES, který se zajímal o problematiku prolomení limitů těžby. Do rádia hovořili Mgr. Adamec, Mgr. 
Brožík a Mgr. Turbák. Každoroční úspěšnou a milou akcí je „Sraz absolventů“. Listopadovou akcí pro 
veřejnost byla vernisáž a prodejní výstava p. Tittla a jeho hostů s názvem „Řemesla ze Šumavy“. 

Prosinec 2013 byl výjimečný týdenním studijním pobytem v Dánsku. V projektu MŠMT na něj odjela 
učitelka odborných předmětů Mgr. Adamcová. Proběhla soutěž Litvínovský choroš, kterou škola 
organizovala již 15. rokem. Dvoudenní akce se zúčastnilo 150 žáků základních škol. Škola se 
představila na poslední výstavě středních škol v Děčíně. Další významnou událostí byl florbalový 
zápas mezi žáky a učiteli školy. Jde o pokračování nově založené tradice. 

Leden 2014 byl posledním náborovým měsícem. Pokračovali jsme v osobní prezentaci školy na 
základních školách, probíhaly poslední Dny otevřených dveří. Řešili jsme vstup našich žákyň do 
Školského parlamentu v Litvínově. Proběhla první videokonference našich žáků s holandskými 
protějšky v rámci projektu Opeduca. Vernisáž a následná výstava pí. Menclové „Svět ve fotografiích“ 
proběhla uprostřed měsíce. Učitelé finišovali v projektu „EU – peníze školám“ v ověřování jimi 
vytvořených digitálních učebních materiálů. Pro žáky školy jsme zorganizovali taneční, které se za 
velkého zájmu rozběhlo právě v tomto měsíci. 

Únor 2014 se stal důkazem, že škola ve svých aktivitách nepolevila. Zorganizovala třetí ročník kvalitní 
biologicko – chemické soutěže Natura Magica. Tato soutěž se snaží svým pojetím obohatit vyhraněné 
zájemce o studium chemie nebo biologie. Pro žáky 1. ročníku se uskutečnil jejich první sportovní kurz 
- lyžařský. Ten funguje i jako adaptace na nové spolužáky i na novou školu. Účastnilo se přes 95% 
žáků! Žáci 4. ročníku připravili maturitní ples a škola vernisáž p. Lavanece „Kultura života aneb Nejen 
vědět a mít, ale především být“. Zaměstnanci i žáci se zapojili do charitativní sbírky fondu Sidus, 
kterou jsme uspořádali na podporu nemocných dětí. Tento měsíc však bude navždy svázán 
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vzpomínkou na nenahraditelnou učitelku školy Ing. Janu Gallovou, která tragicky zemřela v době 
jarních prázdnin. 

Březen 2014 začal sobotou a škola přivítala turecké studenty na týdenním pobytu v projektu 
Comenius. Celý týden jsme se o vzácné hosty starali a těšili se, že oni nám to při návštěvě vrátí. 
Zaměstnanci oslavili Den učitelů nadvakrát. Návštěvou pražského divadla Radka Brzobohatého a 
představení Edith Piaf – Milovat k smrti (15. 3.) a ještě sportovním kláním v badmintonu (28. 3.). 
Zorganizování již 15. ročníku fotografické soutěže ke Dni vody je pro školu stále prestižní událostí. 
Tradičním organizátorem je škola i pro soutěž Středoškolské odborné činnosti. Okresní kolo proběhlo 
bez závad. Po pečlivých přípravách a kontrole KHS jsme požádali město Litvínov jako zřizovatele o 
navýšení cílové kapacity vařených jídel (z 300 na 450) a cílové kapacity domova mládeže (z 80 na 84 
míst). Koncem měsíce jsme uspořádali závěrečnou konferenci v projektu „Bunt-Pestrý – přátelé 
biodiverzity v Krušných horách“. Příprava byla velmi náročná, ale výsledek byl našimi hosty velice 
dobře hodnocen. Poslední sobota v měsíci byla dnem odletu do Turecka.  
6 žáků školy a 2 učitelé (Mgr. Matoušková a Mgr. Horký) v projektu Comenius letěli naplňovat 
program projektu. 

Duben 2014 - škola zorganizovala další akci pro zájemce o chemii z řad žáků základních škol s názvem 
CHEMIE AFTER DARK, sportovně biologickou soutěž Vlašťovkiáda k mezinárodnímu dni Země a 
zúčastnila se plavecké štafety škol. Pro veřejnost jsme připravili vernisáž a výstavu p. Trégla „Blízké 
krajiny západních Čech“. V programu Globe se náš tým zúčastnil celostátního setkání škol, GLOBE 
GAMES 2014 v Třebíči. Velkým atletickým úspěchem skončila pro žáky školy soutěž Velikonoční laťka. 
V kategorii chlapců získali hodnotnými výkony naši žáci zlato, stříbro a páté místo z 18 startujících. 

Květen 2014 přinesl organizaci maturitních zkoušek, třetí sportovní kurz roku – cyklistický kurz pro 
žáky druhého ročníku, chmelovou brigádu pro žáky školy a 16. ročník florbalového turnaje pro učitele 
a zaměstnance škol. Žáci školy pomáhali v Domově sociálních služeb v Meziboří při výsadbě 
okrasných květin do truhlíků. Proběhla celá řada odborných praxí a ekologické centrum VIANA při 
škole pořádalo environmentální dny pro základní školy. Závěrečné schůzky v projektu Comenius se 
v belgickém Kasterlee účastnili Mgr. Matoušková, Mgr. Horký a Ing. Tarant. 

Červen 2014 využili zaměstnanci a žáci k prezentaci školy na závodě dračích lodí, zorganizovali jsme 
jubilejní 20. ročník Míčového sedmiboje pro sportovní veřejnost, připravili a realizovali čtvrtý 
sportovní kurz roku – vodácký kurz pro žáky 3. ročníku. Koordinační schůzky projektového týmu školy 
v projektu Opeduca se v rumunském Zalau účastnili Mgr. Wiedermannová a Ing. Tarant. Viana 
rozeběhla každodenní měření aerorosolů v programu Globe. Koncem měsíce byli „Dobrým listem 
komory“ vyznamenáni tři žáci školy – Zdeněk Vratislav Číla, Eliška Svobodová a Kateřina Reklová. K 
mezinárodnímu dni životního prostředí jsme uspořádali žákovskou konferenci a hlavně jsme 
slavnostně otevřeli „Školní geologický park“. Výsledek naší dlouhodobé usilovné práce. Přestože šlo o 
týmovou práci, hlavní postavou, autorem a realizátorem byl Mgr. Jaromír Brožík.  

Schola Humanitas má své informace nejen na funkčních webových stránkách, ale již třetím 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 ostatními jmenovanými 
kontrolami.  

V personální oblasti došlo k těmto změnám: v červenci 2013 nastoupila nová asistentka sekretariátu 
Anička Honsová. Ta však na základě atraktivnější pracovní nabídky ukončila pracovní poměr 31. srpna 
2013.  
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Situaci byla vyřešena následovně: Alexandra Malá - referentka doplňkové činnosti – byla zároveň 
pověřena vykonávat funkci asistentky sekretariátu po dobu celého školního roku. Celý rok zvládala 
obě role.  

Těší mě i stálý zájem uchazečů o studium v bakalářském a magisterském oboru Územní technická a 
správní služba a Regionální environmentální správa. Ve školním roce 2013/2014 studovalo v Litvínově 
přibližně 300 studentů těchto oborů, které zabezpečuje Fakulta životního prostředí ČZU Praha.  

V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků prošla odbornými školeními v rámci své 
aprobace většina pedagogů. Doktorandské studium zvládá při své práci dvojice učitelů a to Mgr. 
Linda Wiedermannová a Mgr. Pavel Horký. Úspěšně toto studium ukončil dnes již RNDr. Milan Šmídl 
Ph.D. 

Jsem rád, že jsme zdárně ukončili projekt „Inovace a zkvalitnění výuky ve Schole Humanitas,“ do 
kterého se zapojili všichni učitelé školy. 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. V domově mládeže pokračuje již roky úspěšný projekt Recyklohraní. 

Děkuji provozním zaměstnancům za zabezpečení akcí konaných v různých hodinách a dnech týdne. 
Za všechny vyjmenuji cvičení litvínovských sokolů, schůzky litvínovských filatelistů, besídky a 
slavnostní akce základních a mateřských škol, zájmových organizaci a spolků. 

P. S. Zabezpečení kvalitní výuky, projektů, mimoškolních akcí, vyžaduje aktivitu, tvořivost, trpělivost, 
fyzickou a psychickou odolnost. A při rekapitulaci školního roku 2013/2014 je zcela na místě obrovské 
poděkování všem zaměstnancům za jejich nasazení a odváděnou práci.  

Poděkování patří i žákům školy: všem, kteří se zapojili do jakékoliv aktivity reprezentující naši školu. 
Pavlu Strnadovi za vítězství na Velikonoční laťce středních škol ve skoku vysokém. Pavel zvítězil i 
v kategorii dorostenců v běhu do vrchu. Tuto soutěž vyhrála v kategorii dorostenek i Barbora 
Hanzlová. Jan Höfner, Adéla Machová a Denisa Záhorová uspěli v okresním a krajském kole 
středoškolské odborné činnosti (vyhráli či byli druzí ve svých kategoriích).  

Mimořádné poděkování patří Mgr. Jaromírovi Brožíkovi za mimořádný počin: realizaci školního 
geologického parku. 

Mgr. Ladislav Turbák  

statutární zástupce školy 
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Z a m ě s t n a n c i  š k o l y  

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 (do 31. 1. 2014) 

Ing. Lucie Pazourková Ekonom školy od 1. 1. 2014 

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. Jaromír Brožík Ekl, Prá 

Mgr. Hana Gabrielová Dě, Čj, SČj 

Ing. Jana Gallová Ch, LCh, Mo, SCh (do 2/2014) 

Mgr. Pavel Horký Čj, Aj 

Mgr. Pavel Chrenka Ma 

Bc. Pavel Janíček IKT, správce počítačové sítě 

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, Eko 

Mgr. Ladislav Turbák Tv 

Mgr. Kateřina Vatrová Mateřská dovolená 

Mgr. Ilona Doležalová Čj, On, Ekn 

Mgr. Linda Wiedermanová AJ 

 

Externí pedagogové školy 
 

Mgr. Petr Marvan Fy 

Mgr. Danica Babicová Ma 

Jaroslav Barok AJ 
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Další zaměstnanci školy 
 

Alexandra Malá Referent doplňkové činnosti školy, asistentka sekretariátu 

Pavlína Kendrová Pracovník informačního centra 

Jaroslav Císařovský Správce budov 

Miroslav Zapletal Vrátný (č.p. 320 - škola) 

Šárka Učíková Uklízečka 

Blanka Kovaříková Uklízečka 

Pavlína Seredinová Uklízečka 

Lenka Trousilová Vychovatelka DM 

Radka Otrubová Vychovatelka DM 

David Malát Vychovatel DM 

Ing. Michal Tarant  Vedoucí ekologického centra 

Vladimíra Schichová Vrchní kuchařka 

Jana Červeňáková Pomocná kuchařka 

Alena Vaculovičová Pomocná kuchařka 

Petra Šrámková Vařící kuchařka  

Milan Šnírer Vařící kuchař 

Kateřina Holá Vrátná (č.p. 453 - Centrum bakalářských studií) 

Pavel Wolejník Lektor CEV Viana (do 30. 11. 2013) – placen z projektu 

Adam Chrenka Lektor CEV Viana (do 30. 11. 2013) – placen z projektu 

 



 

13 

 

P e d a g o g i c k á  č i n n o s t  

Počet tříd:   8 

Počet žáků:   143 (stav k  1. 9. 2013) 

Přehled o prospěchu 

1. pololetí školního roku 2013/2014 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospěli 

Prospěli 

s vyznamenáním 
Neprospěli Nehodnoceno 

Chování 

2. st. 

Chování 

3. st. 

1A 22 12 2 5 3 0 0 

1B 20 19 0 1 0 0 0 

2A 16 9 2 2 3 0 0 

2B 24 14 4 3 3 0 0 

3A 20 13 2 4 1 0 0 

4A 15 11 1 3 0 0 0 

4B 16 14   0 0 2 0 0 

4L 11 9 0 2 0 0 0 

Součet 144 101 11 20 12 0 0 

% 100 70 8 14 8 - - 

 

2. pololetí školního roku 2013/2014 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospěli 

Prospěli 

s vyznamenáním 
Neprospěli Nehodnoceno 

Chování 

2. st. 

Chová

ní 3. 

st. 

1A 22 15 0 6 1 0 1 

1B 19 18 1 0 0 0 0 

2A 16 10 2 3 1 0 0 

2B 24 19 3 2 0 0 0 

3A 19 11 2 1 5 0 0 

4A 15 13 0 2 0 0 0 

4B 16 14  0 2 0 0 0 

4L 11 10 0 0 1 0 0 

Součet 142 110 8 16 8 0 1 

% 100 77 5,5 12 5,5 0 0 
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Maturitní zkoušky 

Statistika (jarní a podzimní termín) 4. A 4. B 4. L Celkem % 

Počet žáků oprávněných konat zkoušku 14 15 11 40 100 

Prospěli s vyznamenáním 0 1 1 2 5 

Prospěli 13 10 6 29 72,5 

Neprospěli 1 4 4 9 22,5 

 

Prospěli s vyznamenáním:   

 Záhorová Denisa 

 Reklová Kateřina 
 

Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2013/2014 

Kritéria pro přijetí uchazeče 

Rozhodujícím kritériem pro přijetí ke studiu je dosažený průměr prospěchu uchazeče na 
základní škole v 1. pololetí deváté třídy. Stanovený počet přijímaných uchazečů je 66. 

 

Statistika 

 

1. kolo 
Ekologie a životní 

prostředí 

Počet přihlášek 57 

Počet přijatých uchazečů 57 

Počet uchazečů, kteří 

odevzdali zápisový lístek 
35 
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Přehled soutěží ve školním roce 2013/2014 

 

SOČ – Středoškolská odborná činnost 

 

        Přehled přihlášených žáků do středoškolské odborné činnosti:  

 

Jméno Sekce - obor Název práce Vedoucí práce 

  Záhorová 

Denisa 
Biologie 

Vliv chemických a fyzikálních vlastností vody na populace 

medúz na pobřeží ostrova Falster. 

RNDr. Milan 

Šmídl, Ph.D. 

Machová 

Adéla 
Biologie Pozorování výšky a váhy štěňat v závislosti na pořadí ve vrhu. 

Ing. Michal 

Tarant 

Höfner Jan Biologie Inventarizace zpěvného ptactva v areálu Benedikt u Mostu. 
Mgr. Jaromír 

Brožík 

 

 

Výsledky v krajském kole - 16. 4. 2014 Ústí nad Labem 

 

Obor – sekce: Biologie 

2. Höfner Jan 
3. Záhorová Denisa 
4. Machová Adéla 

Dobrý list komory (OHK Most) 

 

Podmínky pro obdržení Dobrého listu komory splnili žáci: 

 Vratislav Zdeněk Číla (4. A) 

 Kateřina Reklová (4. L) 

 Svobodová Eliška (4. L) 
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P r a k t i c k é  v y u č o v á n í  

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 a při zpracování maturitní práce. Protokoly žáci archivují a 
předkládají ke kontrole vždy v závěru klasifikačního období. Protokoly slouží jako studijní materiál při 
přípravě na praktickou část maturitní zkoušky. 

 

Finanční zajištění: Částečně žáci, částečně z rozpočtu školy, kurzy a zahraniční studijní cesty jsou  
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 

• Maturitní práce s obhajobou 

• Praktická maturitní zkouška z odborných 
předmětů 
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Přehled odborné praxe 2013/2014 

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      
• NPP Kamenná slunce Hnojnice, PR Číčov 
• 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 

zvířat 
• Národní park České Švýcarsko, terénní praktikum (1 týden)  

2. ročník – ekologie a životní prostředí 

• Elektrárna Tušimice 
• 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) 

3. ročník – ekologie a životní prostředí 

• Severočeské doly Bílina – rekultivované plochy SD Bílina, Důl Bílina 
• Kompostárna  Pitterling 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) 

4. ročník – ekologie a životní prostředí 

• Kurz vysokohorské turistiky – Vysoké Tatry (1 týden) 
• Čtrnáctidenní souvislá praxe v zařízeních zaměřených na problematiku  

životního prostředí dle výběru žáků 

• Maturitní práce s obhajobou 
• Praktická zkouška z odborných předmětů 
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4. ročník – přírodovědné lyceum 

• Kurz vysokohorské turistiky – Vysoké Tatry (1 týden) 
• Maturitní práce s obhajobou, nebo praktická zkouška z odborných předmětů – dle volby žáka 

 

S p o l u p r á c e  s  o r g a n i z a c e m i  z a m ě s t n a v a t e l ů  a  d a l š í m i   

p a r t n e r y  p ř i  p l n ě n í  ú k o l ů  v e  v z d ě l á v á n í  

 

 ČEZ a.s. - Elektrárna Tušimice, JE Temelín  

 Výzkumný ústav rostlinné výroby Chomutov 

 Povodí Ohře s. p. – vodní dílo Fláje 

 Větrné elektrárny Mníšek 

 Severočeské doly a.s., Bílina, Chomutov 

 CELIO, a.s. 

 Kompostárna PITTERLING, Bílina – Chudeřice 

 HUMECO, a.s. Most 

 Severní energetická a.s. Most 

 Vršanská uhelná a.s. Most 

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

 United Energy, a.s., Most – Komořany 

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

 Česká Rafinérská a.s., Litvínov – Záluží 

 Odbor hydrometeorologického zabezpečení Vojenského geografického a 
hydrometeorologického úřadu, Praha – Ruzyně 

 PřF UK Praha 

 JU České Budějovice 

 ČZU Praha 

 UJEP Ústí nad Labem 

 NP České Švýcarsko 

 NP Šumava 

 CHKO České středohoří 

 CHKO Křivoklátsko 

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

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

 For Agria Litvínov 

Maturitní práce s obhajobou 

V závěru studia žáci zpracovávají po dobu jednoho roku maturitní práci dle zvoleného tématu. 
Maturitní práci hodnotí vedoucí práce a oponent. Výsledná známka je stanovena při obhajobě 
maturitní práce před maturitní komisí. U studijního oboru Ochrana a obnova životního prostředí žáci 
zpracují maturitní práci s obhajobou a vykonají praktickou zkoušku z odborných předmětů. U 
studijního oboru přírodovědné lyceum si žáci volí jeden předmět z této nabídky: Praktická zkouška 
z odborných předmětů a Maturitní práce s obhajobou. Přehled závěrečných prací ve formě tabulky je 
na straně č. 43. 
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Praktická zkouška z odborných předmětů 

 

Ukončení studia je podmíněno absolvováním praktické zkoušky z odborných předmětů. Zde jsou 
zúročeny všechny dovednosti žáků získané při praktických činnostech v průběhu studia.  

Pro studijní obor ochrana a obnova životního prostředí je praktická zkouška z odborných předmětů 
povinná, pro studijní obor přírodovědné lyceum volitelná. 

Žáci losují jeden ze dvou tematických okruhů: Laboratoř nebo stanoviště v terénu. Známka z 
praktické zkoušky z odborných předmětů je součástí maturitního vysvědčení.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahraniční kontakty 

 

Norsko – Kongsberg  

Již devatenáctým rokem byla realizována pravidelná týdenní reciproční výměna žáků Scholy 
Humanitas a norské Kongsberg  Videregaende Skole zaměřená na problematiku ŽP 
navštívených zemí. Studijní pobyty žáků korespondují s učebními plány obou škol a jejich 
realizace probíhá v měsíci září. 
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I n s p e k č n í  č i n n o s t  p r o v e d e n á  Č e s k o u  š k o l n í  i n s p e k c í  

Ve školním roce 2013/2014 neproběhla žádná kontrola České školní inspekce. 

 

 

D o m o v  m l á d e ž e  

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 Počet žáků v % 

1.9.  69 - - 86,25 

1.10. 80  3 ukončení studia 14 100 

1.11. 80  3 dojíždění 4 100 

- -  1 vyloučení -  

1.12. 78  4 dojíždění 2 97,5 

1.1. 79  1 vyloučení 2 98,75 

1.2. 78  2 dojíždění 1 97,5 

1.3.  79  - 1 98,75 

1.4. 79  - - 98,75 

1.5. 71 
4 vyloučení 

4 dojíždění 
- 

88,75 

1.6. 62 
8 maturita 

3 dojíždění 
2 

77,5 
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Č i n n o s t  u b y t o v a n ý c h  ž á k ů :  

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 

 infocentrum 

 pomoc při vernisážích  

 účast v projektu Recyklohraní 

 zájmové kroužky: florbalový, výtvarný, keramický, 
sokolnictví, práce v GLOBE 

Září 2013:   
 seznámení žáků 1. ročníků s okolím 

 školení bezpečnosti, seznámení s VŘ DM 

 hra Černé historky 

 florbalové utkání s Nory 

 soutěž v jezení nudlí čínskými hůlkami 

 divadelní představení „ Přelet nad kukaččím hnízdem“ 

 návštěva psího útulku 

 výstava fotografií „ Jižní Sudán“ 

 soutěž o nejoriginálnější účes 

 kvíz všeobecných znalostí 

 vernisáž „ Sýrové etikety“ 
Říjen 2013:   

 bobová dráha v Seifenu 

 aquapark Most 

 bowling  

 běh do schodů 

 turnaj ve fotbálku v městské knihovně 

 běh do vrchu – mezibořská sjezdovka  

 stolní tenis – kolotoč 

 malování na zeď 

 exit klub 
Listopad 2013:   

 divadelní představení „ Večer tříkrálový“ 

 bowling, vybíjená 

 turnaj v pexesu 

 návštěva psího útulku 

 charitativní sbírka šatstva 

 kvíz známých značek 

 výroba origami v městské knihovně 

 posezení u táboráku  

 výroba vánoční výzdoby   

 turnaj v šipkách    
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Prosinec 2013:   
 Choroš nanečisto    

 pomoc na stanovištích při soutěži pro ZŠ Choroš 

 vánoční výzdoba internátu, klubu, dvorany a jídelny 

 hra Černé historky   

 florbalový turnaj tříd „ HumFlorCup“ 

 hra Aktivity 

 zdobení vánočního stromu v aule 

 mikulášská nadílka 

 exit klub  
Leden 2014:   

 bowling 

 taneční 

 divadelní představení „ Hvězda na vrbě“ 

 kačenkový běh 

 soutěž kufr 

 malování na zeď 

 soutěž ve skocích přes švihadlo 

 stolní tenis „ Kolotoč“    
Únor 2014:   

 taneční 

 bowling 

 návštěva psího útulku 

 exit klub 

 výstava v aule „Univerzity by“ 
Březen 2014:   

 taneční 

 soutěž ve skocích přes švihadlo 

 in – line bruslení 

 Vlaštovkiáda nanečisto 

 kvíz první pomoci 

 divadelní představení „ Revizor“ 

 aquapark Most 

 vernisáž fotografií „ Voda má“ 

 planetárium Most 

 soutěž „ Hádej kdo“ 

 beseda s Danielem Lazanncem       

 kvíz vlajek 

 bowling 

 piškvorky 
Duben 2014:   

 divadelní představení „Platit se nebude“ 

 pomoc na stanovištích při Vlaštovkiádě 

 návštěva janovského sídliště s preventistkou Mě policie 

 exit klub 

 batikování, vybíjená 
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Květen 2014:   
 tipovací soutěž – MS v hokeji 

 malování na zeď 

 exit klub 

 vernisáž obrazů v aule 

 in – line bruslení 

 chmelová brigáda 

 velký vědomostní kvíz 

 sázení květin v Domě sociálních služeb Meziboří 
Červen 2014:   

 florbalový turnaj tříd „HumFlorCup“ 

 malování na zeď 

 divadelní představení „ Blbec k večeři“ 

 výstava v Radničním sklípku „ Amazonský prales“ 

 přednáška prevetistky Mě policie „ Já a alkohol“  
 

A k c e  m i m o  a r e á l  š k o l y  
Září 2013: 

 kurz vysokohorské turistiky – 4. roč. Vysoké Tatry 

 bowling 

 praxe 2. ročníků – elektrárna Tušimice, VÚRV Chomutov, Vodní dílo Fláje, větrná elektrárna, 
Ćerný rybník, 

 praxe 3. ročníků – SD Bílina – rekultivace, kompostárna Chotějovice,ČOV Unipetrol,ČOV 
Litvínov,                  

 praxe 1. ročníku – PR Číčov, SPP Kamenná slunce, Bedřichův Světec, Šumný důl,  
Tesařova stezka,  Salesiova výšina, Krušnohorský zlom, NS Bořeň 

 souvislá praxe 4. ročníků 

 studijní cesta 2. ročníků – Norsko 

 program GLOBE „ Letokruhy“ – návštěva Oslo - Norsko 

 měsíční stáž Berlín – program Leonardo 

 seznámení 1. ročníků s Litvínovem 

 měsíční stáž Londýn 

 in line bruslení Chudeřín 
 

Říjen 2013 

 bowling 

 výstava středních škol – Litoměřice 

 turnaj středních škol ve fotbale – Most 

 farmářské trhy – Údlice 

 ekologická olympiáda – Klášterc nad Ohří  

 divadelní představení „ Hrobka s vyhlídkou“ – Most 

 9. ročník běhu do vrchu – Meziboří 

 Bobová dráha  - Seifen 

 turnaj středních škol ve stolním tenise - Most 

 výstava středních škol – Duchcov 

 turnaj ve fotbálku – Mě knihovna Litvínov 

 EDUCO 2013 – veletrh vzdělávání – Liberec 

 aquapark Most 
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Listopad 2013 

 výstavy středních škol – Most, Chomutov, Ústí n/Labem, Žatec 

 bowling                                             

 divadelní představení „ Večer tříkrálový“ - Most 

 aquapark Most 

 prezentace SH - Centrál 
 
Prosinec 2013 

 projekt MŠMT – ČR - Dánsko 

 vánoční posezení zaměstnanců SH  

 výstava středních škol Děčín 

 bowling 

 vánoční turnaj ve florbale 

 návštěva psího útulku - Litvínov 
 
Leden 2014 

 bowling 

 divadelní představení „ Hvězda na vrbě“ 
 
Únor 2014 

 bowling – Litvínov 

 maturitní ples SH - Citadela 
 
Březen 2014 

 bowling 

 praxe 1. ročníků –  PřF UK Praha, Clupáčovo muzeum 

 praxe 2. ročníků – Oblastní muzeum Most 

 praxe 3. ročníků – Reguluace a revitalizace vodních toků, úpravna vody, malá vodní 
elektrárna  

 Meziboří 

 návštěva planetária - Most   

 divadelní představení „ Revizor“ – Most 

 Den učitelů – Tenba Litvínov 

 projekt Comenius – akce s tureckými studenty / Karlovy Vary, Praha, Most/ 

 projekt Comenius – návštěva Turecka 
 
Duben 2014 

 20. ročník soutěže pro ZŠ Vlaštovkiáda  

 Den Země – Litoměřice 
- praxe 3. ročníků – Hněvín, sběrný dvůr 

 praxe 2. ročníku – Česká rafinérská, Podrušnohorské muzeum 

 finále středoškolské volejbalová liga - Koldům 

 plavecká štafeta středních škol – Litvínov 

 velikonoční laťka – Koldům 

 divadelní představení „ Platit se nebude“ – Most 

 Globe Games – Třebíč 

 Krajské kolo SOČ 

 Preventivní program Mě policie –návštěva janovského sídliště  
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Květen 2014 

 chmelová brigáda – Ročov  

 program Comenius – návštěva Belgie 

 praxe 1. ročníků - České středohoří 

 projektový den Opeduca – ZŠ Meziboří 

 projektový den Opeduca – ZŠ Prokopa Holého Louny 

 schůzka projektového týmu Opeduca - Rumunsko 

 2. ročníky - cyklistický kurz – České středohoří 

 praxe 1. ročníků- terénní praktikum - botanika, zoologie 

 praxe 1. ročníků - NP České Švýcarsko 

 vysazování okrasných květin v Domě sociálních služeb - Meziboří 

 souvislá praxe 2. ročníků 

 CHKO Křivoklátsko – dívky 3. ročníky 

 kurz MP, křovinořez – chlapci 3. ročníky 

 praxe 1. ročníků – ZOO park Chomutov 
 
 
Červen 2014 

 3. ročníky - vodácký kurz Ohře 

 Praxe 3. počníků – Jižní Čechy 

 divadelní představení „Blbec k večeři“ - Most 

 čištění oprámu 

 závod dračích lodí – Matylda 

 míčový sedmiboj – Koldům  

 třídní výlety 

 Předávání Dobrého listu Komory – Most 
 

Červenec 2014  

 příměstský tábor 
 

 

Ú s e k  s t r a v o v á n í  

Personální obsazení: 

vedoucí stravování: Dáša Sedláková 

vrchní kuchařka: Ladislava Schichová 

kuchař vyučený:  Jan Bouzek (do 31. 10. 2013) 

                             Milan Šnírer (od 1. 11. 2013)   

Petra Šrámková   

pomocný personál: Jana Červeňáková    

                               Alena Vaculovičová  

učni hotelové školy: Jindřich Chlouba (2. ročník 1.9.2013 do 18.10.2013) 

                                  Josef Bubák (2. ročník od 1. 11.2013 do 31.5.2014) 
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Ve školním roce 2013/2014 bylo celkem připraveno: 

•  5.688 snídaní a svačin  
•  46.984 obědů  
•  5. 509 večeří a svačin 

Stravu připravujeme ve dvou variantách:   

• tradiční – masová  

• vegetariánská 

 

Dle požadavků stravujících jsme vařily pro 2 osoby bezlepkovou dietu, z toho 1 pro 
studenta naší školy ubytovaného (obědy a večeře) a 1 studentku SOŠ Hamr. 

 

STRÁVNÍCI % 

ubytovaní - naši žáci 12,38 

dojíždějící žáci 10,48 

cizí strávníci + prodej přes ulici 20,72 

zaměstnanci školy 10,95 

žáci Gymnázia T. G. M. Litvínov 40,71 

studenti jiných škol  

učni – provozující u nás praxi (0,47 %) 

(z toho ubytovaní žáci jiných škol 4,29 %) 

4,76 

 Zisk ze stravování cizích strávníků je 16.995,45 Kč.          
 

 Nad rámec stravování žáků školy jsme zajistili i následující akce: 

 11 x raut z toho 4 přes ulici  za 112.148,-Kč 

 9 x občerstvení na jednání  za   16.949,-Kč 

 1 x vernisáž – raut velký     za     4.175,-Kč      

 5 x vernisáž – malý raut   za     5.175,-Kč  

 5 x stravování skupin  - balíčky     za 46.190,-Kč (Norové, Turci, (ve skupinách se 
stravovali jak vegetariáni, tak muslimové , diabetická a bezlepková dieta)). 

 

Zisk z těchto akcí byl 28.023,- Kč. 

 

Na tyto akce je sestavováno individuální menu, 
včetně slavnostní tabule, kterou zajišťuje p. Šárka 
Učíková. Obsluhu zajišťujeme ve spolupráci se 
střední hotelovou školou v Teplicích. 
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C e n t r u m  e k o l o g i c k é  v ý c h o v y  V I A N A  

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 2013/2014 byla činnost ekologického centra, do konce měsíce listopadu, zajišťována 
třemi lektory pracujícími na projektech Scholy Humanitas. Hlavní náplní jejich činnosti byla realizace 
programové nabídky ekologického centra a řešení a spolupráce v rámci projektů realizovaných 
Scholou Humanitas. 

 

Personální obsazení Centra ekologické výchovy VIANA ve šk.roce 2013/2014 

 Ing. Michal Tarant – vedoucí CEV VIANA 

 Adam Chrenka – lektor projektu Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných 
horách/Erzgebirge (do 30. 11. 2013) 

 Pavel Wolejník – lektor projektu Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných 
horách/Erzgebirge (do 30. 11. 2013) 

 

Cílem centra je koordinovat akce ekologické výchovy ve školských zařízeních v regionu 
Podkrušnohoří, především v mateřských, základních, speciálních a středních školách. Dále vzdělávat 
pedagogy zmíněných zařízení v oblasti ekologické výchovy a zapojit širokou veřejnost do těchto 
aktivit. Podporovat a rozvíjet činnosti vyplývající z krajského plánu EVVO.  

 

Rámcová nabídka realizované činnosti CEV VIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žákovská 
korespondenční 

soutěž Život kolem 
nás 2013

Soutěžní projekt 
EKOLOGICKÁ 
STOPA 2013

Zapojení do 
environmentálních 

PROJEKTŮ

Široká nabídka 
výukových a 
vzdělávacích 
PROGRAMŮ

FOTOGRAFICKÁ 
soutěž 2014

Environemntální a 
PROJEKTOVÉ DNY

Nabídka 
vzdělávacích her 

Multipolis a 
Ekopolis

Sokolnický kroužek
Realizace školního 
programu GLOBE a 

AEROSOLY

Ukázky živých 
dravců ve školách
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Krušné hory
CHKO a NP v 

Ústeckém kraji
Rekultivace na 

Mostecku

Monitoring vody Mikroskopování Nej, Nej, Nej

Toulky s GPS Sokolnictví
Tajemnství v říši 
hornin a nerostů

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 jednou z 10 škol v ČR, které se zapojili do mezinárodního projektu, v rámci 
kterého jsou prováděna srovnávací měření a pozorování tzv. aerosolů v atmosféře. 

CEV VIANA je také kontaktním místem v rámci nově vzniklé "Třínárodní sítě ekologické výchovy" pro 
Severní Čechy. 

 

Přehled aktivit CEV Viana ve školním roce 2013/2014 

ENVIRONMENTÁLNÍ a PROJEKTOVÉ DNY 

říjen 2013 – duben 2014 

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 

2009/2010 7 240 

2010/2011 14 413 

2011/2012 9 380 

2012/2013 11 274 

2013/2014 7 268 

 

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). 

25. 4. 2014 vyrazil na svou regionální exkurzi třídní kolektiv žáků 8. A základní školy Prokopa Holého 
v Lounech. Tématem jejich regionální exkurze se stala problematika těžby hnědého uhlí na Mostecku 
a následných rekultivací. Žáci se podívali z vyhlídky na Jezeří na Velkolom ČSA, navštívili hrad Hněvín 
v Mostě, rekultivované plochy areálu Hipodrom a jezera Most. 
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České 
středohoří

Rekultivace Krušné hory
Národní park 

České 
Švýcarsko

Exkurze na 
klíč ….

Mostecko
Průmysl a 

těžba
Ovzduší

Nabídka témat regionálních exkurzí 
Nabídka regionálních exkurzí vychází také z materiálů zpracovaných v rámci projektu „REGION – 
projekt environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji“. 

 

 

BRÁNA EKOLOGIE 

6. – 7. 11. 2013 

Rok 2013 byl zasvěcen vodě a jejímu významu nejen pro člověka v rámci vyhlášení Mezinárodního 
roku vodní spolupráce. Ekologické centrum Most připravilo k tomuto tématu ojedinělý projekt Brána 
ekologie otevřená, jehož vyvrcholením byla stejnojmenná dvoudenní akce umístěná do prostor 
obchodního centra Central v Mostě. CEV VIANA spolupracovalo na přípravě a realizaci této akce. 
Lektoři ekologického centra připravili výstavu fotografií s tématikou vody a vzdělávací a vědomostní 
aktivity pro děti. 

 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 2014 – „VODA MÁ… VODA MÁ…“ 

Březen 2014 

Za velkého zájmu veřejnosti 
proběhla ve středu 19. března 
2014 v litvínovské Schole 
Humanitas vernisáž výstavy 
fotografií a slavnostní vyhlášení 
vítězů 15. ročníku fotografické 
soutěže s názvem „Voda má, … 
voda má“.  

 

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.  

 
  

http://www.unwater.org/watercooperation2013.html
http://www.unwater.org/watercooperation2013.html
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Letošní ročník byl již 15. ročníkem 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  

 Miloš Žihla, profesionální fotograf  

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

 Ibra Ibrahimovič – profesionální fotograf 

 Mgr. Hana Gabrielová – učitelka Scholy Humanitas 
 

Výše jmenované vodárenské společnosti a firmy jsou zároveň sponzory fotografické soutěže a zajistily 
ceny pro vítěze. Vítězové soutěže obdrželi formou poukázky finanční hotovost, kterou mohli 
investovat do zakoupení nové, či obnovy stávající fotografické výbavy.  

 

Porota vybírala v letošním roce ze 133 fotografií, zaslaných účastníky z celé republiky, ale i ze 
Slovenska, do některé ze tří kategorií soutěže. Soutěž je tak již šestým rokem obsazena zahraničními 
účastníky.  

 

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)

Voda v krajině 
(2013)

Voda má, ... 
voda má 
(2014)
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PROJEKT PESTRÝ – BUNT  

 

 

 

 

 

Závěrečná konference projektu „Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge“ se 
uskutečnila 25. 3. 2014 v aule Centra bakalářských studií Scholy Humanitas v Litvínově. 

Bezmála osmdesátka účastníků zaplnila celý sál Centra bakalářských studií a zhlédla postupně 
prezentace připravené projektovými partnery (SOŠ Schola Humanitas Litvínov, Naturschutzzentrum 
Erzgebirge u Annabergu a ZO ČSOP Fergunna Teplice) mapující průběh realizace celého tříletého 
projektu a jeho aktivit. 

Cílem přeshraničního česko-německého projektu „Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných 
horách/ Erzgebirge“ je zachování a podpora biologické rozmanitosti (biodiverzity) v regionu Krušných 
hor/ Erzgebirge. Hlavním záměrem je zachování a zlepšení podmínek pro regionálně typické biotopy, 
stejně jako ochrana vybraných druhů. 

 

Jedním ze stěžejních bodů projektu bylo 
provedení konkrétních praktických 
opatření na ochranu přírody na české a 
německé straně Krušných hor, došlo 
mimo jiné k revitalizaci horských 
sečených luk a tekoucích vod a zlepšení 
podmínek na lokalitách s výskytem 
ohrožených druhů rostlin. Dále se byla 
realizována opatření vedoucí k 
revitalizaci příhraničních rašeliništních 
lokalit a pramenišť. 

 

Paralelně, po dobu realizace projektu, 
probíhaly aktivity ekologické výchovy 
zaměřené na mládež. Jednalo se o 

výměnné několikadenní pobyty, korespondenční soutěž, expedice v přírodě nebo setkání expertů. 

Dalším ze záměrů projektu bylo zvýšení povědomí místních obyvatel v regionu Krušných hor o 
přírodních zajímavostech, ukázka atraktivních oblastí, a to na obou stranách hranice. 

Projekt realizovalo Naturschutzzentrum Erzgebirge gGmbH ve Schlettau spolu se svými českými 
projektovými partnery, ZO ČSOP Fergunnou Teplice a Scholou Humanitas – Střední odbornou školou 
pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově. 

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 vyhlášen oficiálním projektem OSN-dekády biologické rozmanitosti. 
Toto ocenění se uděluje projektům, které se příkladně zasadily o zachování biologické rozmanitosti.  
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CESTY DRAVCŮ 

Celoroční nabídka ukázek živých dravců ve školách  

 Dvě evropské země – Německo a Česká 
republika, čtyři kraje, celkem 2028 dětí z 38 
škol. Děti všech věkových kategorií od školek 
po střední školy mají za sebou zkušenost, s 
níž se mnozí z nás běžně nesetkají. Pohladily 
si teprve půlroční samici orla stepního s 
rozpětím křídel více než metr a půl, dravce 
žijícího volně pouze v Asii, hleděly si z očí do 
očí s naší největší sovou – výrem velkým, 
pomazlily se sovou pálenou nebo si nechaly 
přistát na ruce obávaného predátora Jižní 
Ameriky – káni Harrisovu. 

 

Díky velkému zájmu ze strany škol o 
sokolnické ukázky a programy sokolnického kroužku CEV VIANA při Schole Humanitas v Litvínově, 
které jsou přizpůsobené věku i zájmům posluchačů, se děti dozvěděly mnoho o životě dravců, jejich 
způsobech lovu, viděly je na vlastní oči létat i lovit a odnesly si spoustu zážitků. 

 

SCHOLA HUMANITAS OTEVŘELA ŠKOLNÍ GEOLOGICKÝ PARK 

12. 6. 2014  

Schola Humanitas v Litvínově otevřela pro své žáky i pro další školy v regionu a širokou veřejnost 
moderní geopark. V jeho areálu se návštěvníci seznámí s geologickým vývojem České republiky a 
mosteckého regionu včetně genetických typů půd a typických hornin regionu.  

 

Projekt geologického parku slouží k praktickému doplnění výuky mineralogie, geologie a pedologie na 
střední odborné škole a pro navazující bakalářské a magisterské studium realizované v prostorách 
téže školy. Je určen také široké veřejnosti a školám v regionu v rámci výukových a vzdělávacích 
programů ekologického centra VIANA, které působí při Schole Humanitas. Prostřednictvím 
velkoplošných informačních tabulí se návštěvníci areálu vzdělají v hlavních typech hornin Krušných 
hor a Českého středohoří. Součástí 
geoparku jsou ukázky 10 typických hornin 
zdejšího regionu. 

 

Na vybudování školního geoparku přispěla 
Nadace ČEZ v rámci grantového řízení 
Podpora regionů, které je zaměřeno na 
rozvoj veřejně prospěšných projektů. 
Předkládané projekty se mohou týkat 
podpory dětí mládeže, sportu, sociálních 
služeb, kultury nebo právě vzdělání.  

Autorem celého záměru realizace školního 
geologického parku je učitel školy Mgr. 
Jaromír Brožík. 
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DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

12. 6. 2014  

Schola Humanitas a Centrum ekologické výchovy VIANA připravili 12. června 2014, při příležitosti 
připomenutí světového Dne životního prostředí, setkání školních žákovských týmů, pro které byl 
připraven program s tématikou vody, vodního hospodářství, vody jako živlu nebo znečištění vody.  

Školní konference se uskutečnila v rámci projektu OPEDUCA, který je zaměřen na inovativní pojetí 
výuky, propojování učebních témat s praxí, na prezentační dovednosti žáků a mezinárodní spolupráci. 
Je organizován partnerskou organizací RCE Rhine-Meuse z Holandska. Projektu se účastní celkem 19 
partnerů (základní a středních škol, vysokých škol, veřejných institucí) z více jak 9 států Evropy. 
Tématem projektu jsou témata spojená s vodou, energiemi a bydlením. 

 

 
PROGRAM GLOBE  

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) je 
dlouhodobý celosvětový projekt zaměřený na sledování životního 
prostředí na místní i globální úrovni. 

Studenti ze 109 zemí světa provádějí pozorování kvality životního 
prostředí ve svém okolí, výsledky odesílají prostřednictvím internetu do 
databáze v USA a porovnávají s profesionálními výsledky ze satelitů či studentskými výsledky 
ostatních účastníků. 

V projektu GLOBE je k dispozici více než 20 praktických měření, která studenti provádějí na území 
15x15 km v okolí své školy. Jedná se o měření v oblasti meteorologie, hydrologie, biometrie, 
fenologie a pedologie. Školy mají navíc k dispozici satelitní snímek svého území, se kterým mohou 
pracovat v počítačovém programu. Jednotlivá měření a pozorování mají učitelé možnost zařadit do 
vzdělávacích oblastí a použít pro různé věkové kategorie žáků a studentů. 

 

Jaká měření a pozorování se v rámci projektu ve Schole Humanitas provádí? 

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

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

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

GLOBE je dlouhodobý projekt a význam naměřených dat s časem narůstá. Praktickým využitím dat v 
místě působení školy a různými doplňkovými aktivitami GLOBE naplňuje místní Agendu 21. 

Myšlenku projektu GLOBE vyhlásil tehdejší viceprezident USA Al Gore v roce 1994. O rok později v 
dubnu, při příležitosti 25. výročí Dne Země, byl projekt 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. 
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AEROSOLY 

Březen 2014 

Žáci 2. B Scholy Humanitas se účastní evropské kampaně zaměřené na aerosoly v ovzduší. Proč právě 
aerosoly? Tyto malé částice rozptýlené v atmosféře hrají důležitou v kvalitě vzduchu, podílí se také na 
klimatických změnách. Jsou nebezpečné pro lidské zdraví, způsobují např. problémy dýchací 
soustavy.  

Co se stane s naměřenými daty? Studentská data se využijí k ověření dat ze satelitů. Zároveň v rámci 
jarní kampaně zpracují zapojení vědci výsledky ze všech zemí. Aerosolovou kampaň zaštituje 
holandská vědkyně Elise. Projekt je realizován v rámci programu GLOBE. 

 

SCHOLA HUMANITAS SE ZÚČASTNILA GLOBE GAMES V TŘEBÍČI 

24. – 27. 4. 2013 

24. až 27. dubna proběhl 17. 
ročník GLOBE Games, ve 
spolupráci se ZŠ Třebíč, ul. Kpt. 
Jaroše. Na Vysočinu se sjelo 
kolem 250 hostů z 30 
škol. Scholu Humanitas a 
město Litvínov reprezentovala 
pětice žáků 2. ročníku, kteří si 
připravili program na Festival 
GLOBE, účastnili se terénní hry, 
byli součástí novinářského 
týmu akce a prezentovali 
výsledky svého studentského 
projektu.  

 

Slavnostní zahájení proběhlo v 
Divadle Pasáž, kde mohli 
účastníci zhlédnout působivá taneční vystoupení nebo vtipné divadelní představení žáků třebíčské 
základní školy s názvem „Škola v noci“. Známý meteorolog a moderátor počasí Michal Žák 
předpověděl žákům na následující den v terénu „Vodní výzvu“. 

Vodní výzva ve smyslu deštivého počasí se naštěstí nekonala. Ale nejrůznějších výzev žáci v terénu 
museli překonávat mnoho. Asi šesti kilometrová trasa byla lemovaná stanovišti, na kterých žáci řešili 
různé environmentální úlohy: Odebírali vzorek vody ze dna rybníka, měřili optickou aerosolovou 
tloušťku, bádali nad původem bludných balvanů nebo se snažili přijít na kloub problému s bobrem 
evropským. Učitelé mezitím sdíleli své zkušenosti s badatelsky orientovaným vyučováním, které bylo 
na GG vyhlášeno Tématem roku 2014/2015. 

Studentská konference letos probíhala v "kavárnách", ve které se během sobotního dopoledne 
proměnily vybrané školní třídy. Školní týmy letos sdílely své zkušenosti s GLOBE projekty na školách 
prostřednictvím debaty nad postery, které si s sebou do Třebíče žáci přivezli. Nad projekty přemýšleli 
v předem definovaných rolích. 

  

Sobotní odpoledne bylo věnováno festivalu GLOBE, který letos proběhl ve spojení s oslavami Dne 
Země na Karlově náměstí v Třebíči. Školní týmy prezentovaly své GLOBE projekty veřejnosti v předem 
připravených stáncích, a že bylo letos na stáncích opravdu živo, to by vám potvrdil každý, kdo tam 
byl. Živé koncerty a taneční vystoupení byly zakončeny velkolepou rozlučkou se všemi žáky a učiteli, 
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kteří letos na GLOBE Games do Třebíče zavítali. Podvečer byl korunován slavnostním předáním 
putovní plakety další škole, která poběží „GLOBE štafetu“ příští rok. 

 

VÝUKOVÉ PROGRAMY CEV VIANA, ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 

 

CEV VIANA má ve své nabídce 33 výukových programů nebo modulů pro mateřské školy, základní 
školy, praktické a speciální školy, mateřská centra a pro střední školy.  

 

Ve školním roce 2013/2014 Centrum ekologické výchovy VIANA uspořádalo v mateřských školách, na 
základních a středních školách i na a Speciálních školách a v Mateřských centrech 329 hodin 
výukových programů, dle zaslané nabídky. 

 1. stupeň ZŠ (1. -5. třída) - 295 hodin 
 2. stupeň ZŠ (6. -9. třída)- 18 hodin 
 Mateřské školky – 16 hodin 

 

V letech 2005 – 2014 bylo realizováno 3074 hodin výukových programů 

 

Typ školy 
Celkem 

uskutečněných 
programů 

Mateřské školy  191 

1. stupeň ZŠ  2227 

2. stupeň ZŠ  456 

Střední školy  8 

Speciální školy 192 

CELKEM  3074 

 

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

  

Ing. Michal Tarant 

vedoucí Centra ekologické výchovy VIANA 
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P R O J E K T Y  S C H O L Y  H U M A N I T A S  

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. 

 Ve školním roce 2013/2014 byl realizován návazný projekt s názvem „TRAVELOGUES“ (reg. číslo 
projektu: COM-MP-2012-154). Proběhla přípravná schůzka v Norsku, škola hostila studenty 
z tureckého města Schanli Urfa a žáci školy naopak do Schanli Urfy odletěli na týdenní reciproční 
pobyt. Projekt byl ukončen na závěrečném setkání celého projektového týmu v Belgii v květnu 
2014. 

 

Program Leonardo (Erasmus plus – KA1) 

 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 15 žáků na měsíční stáže 
v Londýně a Berlíně v rámci projektu s názvem „Životní prostředí a jeho ochrana v Berlíně a 
Londýně“ (CZ/13/LLP-LdV/IVT/134125).  

 V závěru školního roku byl schválen návazný projekt, v rámci nového programu 
Erasmus+:  Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání a příprava (bývalý 
program Leonardo da Vinci), s názvem „Prohloubení znalostí o životním prostředí a jeho 
ochraně v Londýně a Berlíně“, číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000300. V dalším školním 
roce tak budou moci vyrazit na měsíční stáž další žáci školy.  

 

II. Projekty přeshraniční spolupráce  

 

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

 Škola byla partnerem v projektu „Pestrý – Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných 
horách/Erzgebirge“ (reg. číslo projektu: 100066283). Cílem projektu bylo pomocí praktických 
vzdělávacích činností přiblížit dětem a veřejnosti Krušné hory na české i saské straně. Klíčovými 
aktivitami školy byla realizace korespondenční soutěže nebo příprava a průběh terénních exkurzí 
či pobytových praktik. Projekt byl ukončen 30. 3. 2014 závěrečnou konferencí, kterou hostila 
Schola Humanitas a Město Litvínov. Projekt „Pestrý-Bunt“ byl vyhlášen projektem OSN-dekády 
biologické rozmanitosti.  
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III. Národní projekty 

 

Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 Škola byla partnerem v projektu „Přijedeme za Vámi aneb postupujme odpovědně“ (reg. číslo 
projektu: CZ.1.07/3.1.00/37.0058). Cílem projektu bylo 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 je možné zařadit e-learningové kurzy (včetně možnosti 
sledování informací v mobilu), přednášky, semináře, venkovní vzdělávací dny v obcích, 
workshopy atp. Projekt byl ukončen k 30. 10. 2013. 

 

 V rámci oblasti podpory „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách“ uspěla škola 
v roce 2012 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. Učitelé školy vytvořili 
500 digitálních učebních materiálů. Škola pak měla možnost pořídit nové vybavení do svých 
učeben nebo laboratoří. Projekt byl ukončen k 31. 5. 2014 

 

 

A k c e  š k o l y   

pořádané ve vlastních prostorách 

a akce organizované v rámci vedlejší doplňkové činnosti 

2013/2014 

 

 

Pravidelné akce: 

 Zasedání zastupitelstva města Litvínova 

 Klub filatelistů 

 Sokol 

 Zumba 

 florbal 

 

Září 2013 

 Burza filatelie Litvínov 

 Sokol Litvínov 4x 

 Zumba 4x 

 Klub filatelie Litvínov 2x 

 Vernisáž Likler 

 Rada města 
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 Zastupitelstvo 

 Prezentace kosmetiky 2x 

 Florbal 

 Školení MěÚ 3x   

 ČSSD 

 For Agria školení 

 

Říjen 2013 

 Sokol Litvínov 3x 

 Zumba  3x   

 Klub filatelie Litvínov 3x 

 Vernisáž manželé Mužíkovi 

 Tisková konference  

 Výuka ČZU 3x 

 Školení volebních komisařů 

 Volby 

 Městská policie školení   

 Zastupitelstvo 

 Předváděcí akce 

 Florbal 

 Školení MěÚ 3x 

 For Agria školení 5x   

 

Listopad 2013 

 Zumba  4x 

 Klub filatelie 2x   

 Výuka ČZU 8x 

 Sokol Litvínov 4x 

 Předváděcí akce 

 Egoterie 

 Rybářská schůze 

 Sraz absolventů 

 Burza filatelie 

 Vernisáž Karel Tittl a přátelé ze Šumavy 

 Promítání filmu – Flájský potok 

 Zastupitelstvo 

 Předvánoční trhy 
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 Florbal 

 Školení MěÚ 3x 

 For Agria školení 4x 

 Městská policie školení 

Prosinec 2013 

 Výuka ČZU 4x 

 Sokol Litvínov 3x 

 Zumba 2x 

 Porozumnění – karneval 

 Předváděcí akce Zepter 

 Choroš 

 Soukromá akce 3x 

 Předvánoční trhy 

 Zastupitelstvo 

 Florbal 

 Školení MěÚ 3x 

 For Agria školení 2x 

 ČSSD 2x 

 Autoškola Šíf školení 3x   

Leden 2014 

 Výuka ČZU 6x 

 Sokol Litvínov 4x 

 Zumba 4x 

 Vernisáž Menclová Renata 

 Klub filatelie 2x 

 Taneční studenti 4x   

 Exit klub přednáška 2x 

 Soukromá akce 2x 

 EVVO noc 

 Vietnamský lunární den 

 Florbal 

 Magnesium elektron školení 

 Autoškola Šíf školení 

 For Agria školení 
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Únor 2014 

 Výuka ČZU 3x 

 Sokol Litvínov 4x 

 Zumba 3 

 Klub filatelie Litvínov  

 Taneční pro studenty 3x 

 Exit klub  

 Burza filatelie 

 Vernisáž Daniel Lazennec 

 MŠ Soukenická Parník karneval 

 Porozumění karneval 

 Setkání rodičů a učitelů 

 Krušnohor 

 Evo noc 

 Zastupitelstvo 

 Florbal 

 Natura magika  

 MěÚ školení úředníků 

 

Březen 2014 

 Sokol Litvínov 5x 

 Zumba 5x 

 Filatelie Litvínov 2x 

 Společenství vlastníků 

 Taneční studenti 3x   

 Exit tour 2x 

 KSČM MDŽ 

 Ples ZŠ Meziboří 

 Beseda s Danielem Lazennec 

 MŠ Gorkého Skalka karneval 

 ČZU 8x 

 Vernisáž k mezinárodnímu Dni vody 

 MŠ Bezručova Kaštánek karneval 

 EVVO noc 

 Prodejní akce 2x 

 Florbal 

 Městská policie školení 

 Závěrečná konference Bunt 
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Duben 2014 

 Zumba 3x 

 Klub filatelie 3x 

 Exit tour 2x 

 Ples skautů 

 Sokol Litvínov 3x 

 ČZU 6x 

 Vlaštovkiáda 

 Společenství vlastníků 2x 

 Exit tour 

 Rada města 

 Zastupitelstvo 

 Vernisáž Miroslav Trégr 

 Porozumění 

 Prodejní akce   

 Florbal 

 OHK  

 

Květen 2014 

 Výuka ČZU 6x 

 Sokol 4x 

 Zumba 4x 

 Klub filatelie Litvínov 2x 

 Rada města  

 Zastupitestvo 

 Burza filatelie 

 Školení volebních komisařů  

 Volby 

 Prodejní akce 2x  

 Exit tour 

 Vernisáž Kateřina Žáčiková 

 Předváděcí akce Zepter 

 Florbal  

 Plavecký klub Litvínov  

 Environmentální den 

 Městská policie školení 2x  

 Pedagogicko-psychologická poradna Most 

 ČSSD 
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Červen 2014 

 Výuka ČZU 2x 

 Sokol Litvínov 4x 

 Zumba 4x 

 Klub filatelie 2x   

 Porozumění 

 Prodejní akce 

 ZŠ Hamr – pasování prvňáků 

 Zastupitelstvo 

 Florbal 

 MěÚ projednávní 

 

Červenec 2014   

 Příměstský tábor 

 Florbal 

 

Srpen 2014 

 Prodejní akce 

 výuka ČZU 

 florbal 
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Z á v ě r e č n é  p r á c e  2 0 1 3  -  2 0 1 4  ( 3 .  A  -  4 .  A )   

 

P.č. Jméno Téma práce SOČ Konzultant Oponent

1. Balšánková Denisa Chov vybraných druhů čeledi sklípkanovitých
Mgr.Eva 

Adamcová
Jiří Koka

2. Bozetická Marta Přirozená komunikace s koňmi
Mgr.Eva 

Adamcová

Mgr.Venuše 

Antoniszynová

3. Gallová Karolína

Monitoring vlivu lokality (průmyslová oblast, 

městská aglomerace, skládka, ČOV) na kvalitu 

povrchové vody

Mgr.I.Pospíšilová
RNDr.M.Šmídl, 

Ph.D.

4. Holečková Dana Rekultivace Radovesické výsypky Ing.M.Tarant xxxxxxxxxxxxx

5. Kuzma Dominik Rekreační plocha Nové Záluží Ing.M.Tarant Mgr.J.Brožík

6. Charvátová Barbora
Průzkum názorů a přístupu veřejnosti k třídění 

odpadů
Mgr.P.Adamec

Ing.Jaroslava 

Kudrnová

7. Machová Adéla
Porovnání výšky a váhy štěňat v závisloti na pořadí 

ve vrhu
ano Ing.M.Tarant Štefan Horský

8. Matějková Anna Monitorování Kundratického potoka
Ing.J.Gallová, 

Mgr.I.Pospíšilová

Ing.Lubomíra 

Mejstříková

9. Němcová Barbora
Vliv černé zvěře na rekultivovanou plochu 

Radovesické výsypky Severočeských dolů Bílina
Ing.M. Tarant Mgr.J.Brožík

10. Procházková Karolína Problematika hospodářství minifarmy Dlouhá Louka Mgr.P.Adamec Jana Hanko

11. Šafránková Eva Monitorování vybraných pitných vod
Ing.J.Gallová, 

Mgr.I.Pospíšilová

RNDr.M.Šmídl, 

Ph.D.

12. Šonková Monika Vytvoření pracovních listů odpadového hospodářství Mgr.P.Adamec
RNDr.M.Šmídl, 

Ph.D.

13. Tesařová Dominika Monitorování vod soupravou VISICOLOR
Ing.J.Gallová, 

Mgr.I.Pospíšilová

Ing.Lubomíra 

Mejstříková

14. Vlčková Kateřina
Rozdíly mezi domestikovanými a volně žijícími 

koňmi

Mgr.Eva 

Adamcová

Mgr.Venuše 

Antoniszynová

15. Číla Vratislav Zdeněk Přehled a vlastnosti vitamínů Mgr.Milan Šmídl Mgr.I.Pospíšilová

16. Pěknice Ondřej
Popis a vyhodnocení celoroční přípravy mužského 

fotbalového družstva TJ Baník Osek

Mgr.Eva 

Adamcová

Mgr.Danica 

Babicová

17. Kraus Jindřich

Spektrofotometrické stanovení niklu ve vzorku a 

porovnání naměřených hodnot na přístroji Varian a 

Hach

Mgr.Milan Šmídl Mgr.I.Pospíšilová

18. Římek Milan Environmentální a hygienické důsledky tabakismu Mgr.P. Adamec
RNDr.M.Šmídl, 

Ph.D.
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Z á v ě r e č n é  p r á c e  2 0 1 3  -  2 0 1 4  ( 3 .  B  -  4 .  B )   

 

Z á v ě r e č n é  p r á c e  2 0 1 3  -  2 0 1 4  ( 3 .  L  -  4 .  L )   

 
 

P.č. Jméno Téma práce SOČ Konzultant Oponent

1. Broulík Pavel Přírodní rezervace Malhostický rybník Mgr.E.Adamcová Bc.Eliška Vávrová

2. Černá Karolína Monitorování půd vybrané lokality Mgr.I.Pospíšilová
Ing.Reli Slunečková, 

Ing. Libor Kocáb

3. Höfner Jan
Inventarizace zpěvného ptactva v areálu 

Benedikt u Mostu
ano Mgr.J.Brožík Ing.Jaroslav Bažant

4. Hopfingerová Lenka
Porovnání spektrálních charakteristik vybraných 

barviv u pěstované zeleniny
Mgr.M.Šmídl Mgr.I.Pospíšilová

5. Malý Filip Vytvoření modelu ekologické vesnice Ing.M.Tarant Mgr.Luboš Motl

6. Mrázová Kristýna Monitorig vybraných prvků v půdě Mgr.M.Šmídl Mgr.I.Pospíšilová

7. Radošová Kamila
Stanovení kationtů a aniontů ve vodách 

spektrofotometrem VARIAN Cary VV 50
Mgr.M.Šmídl xxxxxxxxxxxxxxxxx

8. Reifová Zuzana Evidence a čipování psů v Ústeckém kraji Mgr.E.Adamcová Štefan Horský

9. Salát Dominik
Monitoring zdravotního stavu dubů v přírodní 

památce Salesiova výšina
Mgr.E.Adamcová Mgr.I.Pospíšilová

10. Sieber Tomáš Ichtyologický průzkum Modlanského rybníka Mgr.E.Adamcová Ing.Tomáš Bruna

11. Soukup Jakub
Spektrální charakteristika vybraných 

analytických indikátorů
Mgr.M.Šmídl Mgr.I.Pospíšilová

12. Svoboda Matouš Oceňování dřevin a vyhodnocování jejich stavu Mgr.P.Adamec Mgr.Jaromír Brožík

13. Vaněk Martin Srovnání vlivu kultury na životní prostředí Mgr.H.Gabrielová Mgr.Kat.Polívková

14. Vohánková Tereza
Izolace a spektrální charakteristika 

heterocyklických sloučenin v rostlinách
Mgr.M.Šmídl Mgr.I.Pospíšilová

15. Záhorová Denisa
Vliv chemických vlastností vody na populace 

medůz na pobřeží ostrava Falster (Dánsko)
ano Mgr.M.Šmídl Mgr.I.Pospíšilová

16. Zapletalová Silvie Monitoring stojaté vody Mgr.I.Pospíšilová xxxxxxxxxxxxxxxxx

P.č. Jméno Téma práce SOČ Konzultant Oponent

1. Kasová Tereza
Monitoring stojaté vody ve vybrané lokalitě: 

Málek 1, Nové Záluží

Ing.J.Gallová, 

RNDr.M.Šmídl, 

Ph.D.

Mgr.I.Pospíšilová

2. Němcová Miroslava
Komparace tabákových a elektronických 

cigaret
Mgr.M.Šmídl Mgr.P. Adamec

3. Randa Jiří
Vyhodnocení skladby a spotřebitelských 

návyků v rodině
Mgr.P.Adamec Pvel Barák

4. Rédl Lukáš
Vznik konvektivních bouří a jejich doprovodné 

nebezpečné jevy
Ing.M.Tarant Tomáš Novotný

5. Reklová Kateřina Sledování života Lemnicsomys barbarus Mgr.I.Pospíšilová
Bc. Klára 

Křížková

6. Svobodová Eliška
Přehled dotačních titulů OŽP a možnosti 

jejich využití pro likvidaci invazivních druhů
Mgr.P.Adamec

Ing.Radka 

Malkusová

7. Svobodová Lenka Ornitologický průzkum Lenešického rybníka
Mgr.Eva 

Adamcová

Ing.Jaroslav 

Bažant

8. Vágner Jakub
Chov a šlechtění ryb -  Živorodka Dubová 

(Peocilio retialoto) pro výzkumné účely
Mgr.P.Adamec Jaroslav Bažant

9. Váhalová Vendula Monitoring srážek v Brandově                                       

Ing.J.Gallová, 

RNDr.M.Šmídl, 

Ph.D.

Mgr.I.Pospíšilová

10. Váchalová Diana
Monitorování pitných vod ve vybraných 

lokalitách
Mgr.I.Pospíšilová

Ing.Soňa 

Bejblová

11. Vendolská Pavlína
Inventarizace Lepidopter na vybraných 

lokalitách
Mgr.P.Adamec Pavel Moravec

12. Dobiáš Ondřej Škodlivost a užitečnost klíněnky jírovcové
Ing. Michal 

Tarant
Tomáš Novotný
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H o s p o d a ř e n í  š k o l y  

POLOŽKOVÉ ČERPÁNÍ ROZPOČTU HČ V ROCE 2013 
 

PŘÍJMY Stav k 31. 12. 13 

příspěvek MěÚ                                                        3 824 000,00 Kč  

neinvestiční dotace (United) 100 000,00 Kč  

dotace KÚ Ústeckého kraje                                 10 716 729,00 Kč  

ostatní samofinancované akce                                         488 426,00 Kč  

stravné                                1 426 193,00 Kč  

příspěvek od rodičů                                              1 425 000,00 Kč  

příspěvek od rodičů-ubytování                                                        685 200,00 Kč  

praxe Křivoklát a motorová pila                                                      12 500,00 Kč  

ostatní příjmy                                                    48 257,20 Kč  

úroky, kurzový rozdíl                                                     84 466,17 Kč  

příjmy - NC,BUNT,REGION, COMENIUS, LEONARDO                                              3 372 942,72 Kč  

LVS s.r.o.                                                    18 480,67 Kč  

zapojení fondů                                            134 601,00 Kč  

CELKEM PŘÍJMY                                      22 336 795,76 Kč  
  

    

VÝDAJE Stav k 31. 12. 13 

Mzdové náklady vč odvodů - KÚ, MěÚ                                          12 842 080,56 Kč  

Mzdové náklady vč odvodů - ostatní (projekty…)                                   1 570 137,37 Kč  

Potraviny                                           1 127 983,32 Kč  

Učební pomůcky, studijní mat.                                        165 112,05 Kč  

Ostatní materiál                                     257 420,96 Kč  

Ostatní materiál projektový                                   1 463 386,00 Kč  

Spotřeba energií                                1 747 403,87 Kč  

Služby                                    1 047 227,71 Kč  

Služby - ostatní (projekty….)                                 1 065 733,50 Kč  

Pojištění majetku, studentů                                          30 618,00 Kč  

Opravy a údržba                                       88 566,33 Kč  

Odpisy                                     288 231,06 Kč  

Ostatní náklady                                           396 680,10 Kč  

VÝDAJE CELKEM                                      22 090 580,83 Kč  

Výsledek hospodaření                                           246 214,93 Kč  
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D a l š í  v z d ě l á v á n í  p e d a g o g i c k ý c h  p r a c o v n í k ů  

 
Hlavní cíle dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 

1. Příprava učitelů na státní maturitní zkoušky 

2. Získávání nových poznatků v oblasti metodiky a didaktiky 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno Datum Místo

Adamcová Eva 9.12.2013 Seminář pro školního maturitního komisaře

Doležalová Ilona 30.9.2013 Kvalifikační vzdělávání výchovného poradce

Doležalová Ilona 4.11.2013 Kvalifikační vzdělávání výchovného poradce

Doležalová Ilona 10.2.2014 Kvalifikační vzdělávání výchovného poradce

Doležalová Ilona 17.3.2014 Kvalifikační vzdělávání výchovného poradce

Doležalová Ilona 7.4.2014 Kvalifikační vzdělávání výchovného poradce

Doležalová Ilona 5.5.2014 Kvalifikační vzdělávání výchovného poradce

Doležalová Ilona 16.6.2014 Kvalifikační vzdělávání výchovného poradce

Chrenka Pavel 29.4.2014 Seminář o projektu Karierní systém

Matoušková Kateřina 11.2.2014 Seminář pro předsedy maturitní komise

Pacina Vladimír 17.3.2014 Islám a islámský fudamentalismus

Pospíšilová Iva 11.3.2014 Seminář pro předsedy maturitní komise

Půčková Šárka 10.3.2014 Seminář hodnotitelů ústní zkoušky z českého jazyka

Sedláková Martina 4.11.2013 Matematika ve světle výsledků maturitní zkoušky

Sedláková Martina 17.1.2014 Kvalifikační vzdělávání učitelů matematiky

Sedláková Martina 15.4.2014 Kvalifikační vzdělávání učitelů matematiky

Sedláková Martina 28.4.2014 Rozvoj funkčního myšlení studentů ve výuce matematiky na SŠ

Turbák Ladislav 2.4.2014 Programová konferemce Sdružení soukromých škol

Turbák Ladislav 3.4.2014 Programová konferemce Sdružení soukromých škol

Turbák Ladislav 29.4.2014 Seminář o projektu Karierní systém

Wiedermannová Linda 29.5.2014 Didaktika anglického jazyka

Wiedermannová Linda 9.6.2014 Didaktika anglického jazyka

Wiedermannová Linda 13.6.2014 Didaktika anglického jazyka
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D a l š í  v z d ě l á v á n í  n e p e d a g o g i c k ý c h  p r a c o v n í k ů  

 

 

Jméno Datum Místo

Ing. Lucie Pazourková 23.10.2013 Ústí nad Labem

Petra Řehořová 23.10.2013 Ústí nad Labem

Sedláková Dáša 4.2.2014 Most

Vaculovičová Alena 4.2.2014 Most

Šrámková Petra 4.2.2014 Most

Schichová Ladislava 4.2.2014 Most

Šnírer Milan 4.2.2014 Most

Sedláková Dáša 12.2.2014 Ústí nad Labem


