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Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí –
Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
1. 1. 2005
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ředitel: Mgr. Milan Šťovíček (uvolněná funkce) do 8. 11. 2018
statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Ladislav Turbák – dosud
ředitel: Mgr. Milan Šťovíček od 8. 11. 2018 – dosud

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
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Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov
Internet:
www.humanitas.cz

Školská rada
Ve školním roce 2018–2019 se sešla Školská rada k jednání dne 4. 10. 2018 a 5. 6. 2019.
Hlavním bodem jednání dne 4. 10. 2018 bylo schválení Výroční zprávy o činnosti školy za
školní rok 2017/18.
Na jednání Školské rady dne 5. 6. 2019 bylo schváleno:
•
•
•
•

Výroční zpráva za kalendářní rok 2018 - hospodaření
Rodičovský příspěvek ve výši 1 000,- Kč/měsíc pro školní rok 2019/20
Poplatek za ubytování ve výši 1 100,- Kč/měsíc pro všechny žáky pro školní rok 2019/20
Záměr prováděných změn v ŠVP, ŠŘ a profilové části MZ od 2. 9. 2019

ŠR byla informována o výsledku přijímacího řízení, o výsledcích maturit, průběhu SOČ a realizace
GDPR.
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Školská rada ve školním roce 2018/ 2019 pracovala ve složení:
Zástupce zřizovatele
•
•

Mgr. Bc. Roman Ziegler – ředitel 8. ZŠ Most
Ing. Pavel Hammerlindl – United Energy, a.s.

Zástupce školy
•
•

Mgr. Petr Adamec – učitel odborných předmětů
Mgr. Vladimír Pacina – ZŘPV (předseda ŠR)

Zástupce rodičů
•

Mgr. Jan Peška, ředitel ZŠ a MŠ Meziboří

Zástupce žáků
•

Miroslav Souček – žák 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
laboratoř chemie + laboratoř biologie
posilovna
hřiště na míčové hry
slavnostní aula pro 200 osob
kuchyně
jídelna s kapacitou u stolu 96 strávníků
domov mládeže s kapacitou 84 lůžek a studentským klubem
odborná knihovna
informační centrum
Centrum ekologické výchovy
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Charakteristika školy
Přehled oborů vzdělávání
Kód oboru

Popis oboru

16-01-M/01

Ekologie a životní prostředí

Forma vzdělávání
denní

Délka vzdělávání
4 r. 0 měs.

Kapacita oboru
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 a profilové předměty – ekologie, biologie,
chemie.
Cíl
Vychovat pracovníky oboru Ekologie a životní 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 odborníka na
environment.
Uplatnění
Na odděleních životního prostředí, ve státní správě a samosprávě. V hygienické a státní dohlížecí
službě, environment výrobní sféry a odpadové hospodářství, v oblasti BOZP a laboratorních analýz a
monitoringu, ve státní ochraně přírody, rekultivaci, tvorbě a ochraně krajiny a informační osvětové
činnosti.

Primární prevence rizikových projevů chování
Na škole pracují dva metodici prevence. V rámci výuky je to Ing. et Ing. Renata Koulová, která
zároveň pracuje jako výchovný poradce. Druhým metodikem pro výchovu mimo vyučování je Bc. David
Malát, vedoucí vychovatel. Oba se zúčastňují během školního roku seminářů, přednášek a kurzů. Své
poznatky předávají ostatním pedagogickým pracovníkům a žákům.
Preventisté spolupracují s pedagogicko – psychologickou poradnou v Mostě, s dorostovou
lékařkou, se sociálním odborem, s Policií ČR a s Městskou policií Litvínov. Z neziskových organizací je
to organizace ACET / mezinárodní organizace, která poskytuje praktické vzdělávání a vyučování v
oblasti HIV/AIDS/. Tato organizace každý rok pořádá pro 1. ročníky přednášku „Sex, AIDS a vztahy“.
Jako prevence je žákům po celý rok nabídnuta široká škála školních i mimoškolních aktivit, které
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pomáhají smysluplně naplňovat jejich volný čas. Systematicky se pracuje především s nově
nastoupenými žáky. Na začátku roku je pro ně spolu s třídním učitelem připraven třídenní adaptační
program, který urychluje vzájemné seznamování.
Ubytovaní žáci se letos vypravili spolu s preventistkou Městské policie pí Hejčovou do Janova, kde
se dozvěděli o všech problémech tohoto sídliště. Večer pak následovala přednáška na internátě. V
listopadu absolvovali ubytovaní přednášku na téma „Alkohol a jiné závislosti“.
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
V tomto ohledu spolupracovali třídní učitel, výchovná poradkyně, rodiče žáků a školské poradenské
zařízení (PPP a SPC). Důležité bylo zaměřit se na všechny žáky, kteří pomoc potřebují a vytvořit jim
podmínky pro úspěšné studium.
•

•
•
•

ve škole studovalo 23 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho:
o 9 žáků s IVP (1 žák využíval pomoc asistenta pedagoga)
o 14 žáků bez IVP (3 žáci s 1. stupněm PO, 11 žáků s 2. stupněm PO)
o 3 nadaní žáci (nadání v anglickém jazyce)
o 3 žáci měli IVP ze zvlášť závažných důvodů (sport, zdravotní důvody)
s žáky se pracovalo na základě doporučení Speciálně pedagogického centra a Pedagogickopsychologické poradny
žáci se vzdělávali pomocí vypracovaného IVP nebo Plánu pedagogické podpory
nadaným žákům byla poskytována pedagogická intervence v anglickém jazyce ve výši 3
hodin týdně nad rámec vyučování

Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami je umožněno používat notebook místo sešitů a
pracuje se s nimi dle doporučení Pedagogicko-psychologické poradny.

6

Přehled žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (školní rok 2019/2020):

1. A

Počet žáků
s IVP
(celkově
všechny
důvody)
1

1. B
2. A

0
1

0
1

2
2

0
0

0
0

0
0

2. B

1

0

4

1

0

0

3. A

1

1

0

1

0

0

3. B
4. A

3
1

0
1

1
0

1
0

1
1

0
0

4. B

1

0

0

0

0

1

CELKEM

9

3

11

3

2

1

Třída

Počet žáků
bez IVP
1. stupeň

Počet žáků
bez IVP
2. stupeň

IVP nadaní
žáci

IVP ze zvlášť
závažných
důvodů
(sport)

0

2

0

0

IVP ze zvlášť
závažných
důvodů
(zdravotní
důvody)
0

Celkem 9 žáků s IVP:
•
•
•

3 žáci SVP na základě doporučení PPP nebo SPC
3 nadaní žáci
3 žáci IVP ze zvlášť závažných důvodů (sport, zdravotní důvody)

Výchovná poradkyně ve školním roce 2019/2020 zaměřila svou činnost prioritně na
tyto oblasti:
•
•
•
•
•
•

speciálně pedagogická činnost v průběhu školního roku,
spolupráce s metodikem prevence školy,
činnost výchovné komise,
zajišťování přiznání uzpůsobení podmínek u maturitních zkoušek (PUP MZ) konkrétním
studentům s poruchami učení;
profesní orientace, přihlášky a přijímací řízení na vysoké školy;
spolupráce s třídními učiteli, předávání důležitých informací na poradách i mimo ně.

Ve školním roce 2018/2019 byla zvýšená pozornost věnována žákům prvního ročníku, především
na jejich aklimatizaci na nové školní prostředí. Snažili jsme se zabránit předčasným a zbytečným
odchodům žáků ze vzdělávacího procesu.
Z celkového počtu 28 žáků 4. ročníků projevilo zájem o studium na VŠ 15 žáků, výchovná poradkyně
jim poskytla informace o možnostech dalšího vzdělávání, pomohla s vyplněním přihlášek na vysoké
školy a podala jim informace o trendech vývoje pracovního trhu.

Rodiče se finančně podílejí
Na poskytování doprovodných školních potřeb a služeb dle uzavřené smlouvy, ubytování, stravné,
sportovní kurzy, zahraniční stáže a částečně odborné praxe.
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Školní úrazy
Ve školním roce 2018/2019 bylo evidováno:

•
•

žáci 67 úrazů z toho registrováno 7
zaměstnanci 3 úrazy z toho registrováno 1

Úvodní slovo ředitele školy
Školní rok 2018/2019 byl již 27. rokem v pořadí od založení naší školy – Střední odborné školy pro
ochranu a obnovu životního prostředí – Scholy Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379, školy zřízené
městem Litvínov.
Mimořádný byl tím, že jsme posílili spolupráci s firmou UNIPETROL RPA, s. r. o. Přes nadaci
Unipetrolu jsme realizovali moderní vizualizaci školy. Nově zrenovované prostory vstupní chodby,
dvorany a odpočívadel včetně osazení velkou dotykovou obrazovkou (první svého druhu v ČR) přišlo
na 648.059 Kč. Slavnostní předání proběhlo 11. ledna 2019.
UNIPETROL RPA, s. r. o. podpořil přímo i žáky školy částkou 250.000 Kč na stipendia.
V tomto školním roce jsme dokončili dvě nové učebny, a žáci tak mohli ocenit výuku v nové
laboratoři chemie a přírodovědné učebně.
Velmi mimořádnou událostí bylo vítězství Šimona Suchopárka v celostátním kole SOČ, které se
konalo v Opavě (14. až 16. 6. 2019). Předcházely tomu obhajoby odborné práce v krajském kole SOČ.
Čtyři naši žáci postoupili z okresního kola a dva prezentovali 26. dubna 2019 v Ústí nad Labem svou
práci. Šimon Suchopárek zvítězil v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí s prací „Vyhodnocení
početnosti a biotopových preferencí skokana štíhlého (Rana dalmatina) na mosteckých výsypkách“.
Eliška Vobořilová se svou prací „Syntéza účinných látek vybraných léčiv a jejich analýza“ v oboru chemie
také zvítězila a postoupila do celostátního kola. Tam obsadila 15. místo.
Radost jsme měli i z realizace studijních pobytových programů pro 12 žáků školy v rámci projektu
Erasmus+. Naši žáci pobývali v Irsku a na Maltě.
Začátkem listopadu se z uvolněné funkce místostarosty města Litvínova vrátil na pozici ředitele
školy Mgr. Milan Šťovíček, který vystřídal statutárního zástupce Mgr. Ladislava Turbáka.

Mgr. Milan Šťovíček
ředitel školy
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Zaměstnanci školy
Složení vedení školy
Mgr. Turbák Ladislav
Mgr. Milan Šťovíček
Mgr. Chrenka Pavel
Mgr. Pacina Vladimír
Ing. Pazourková Lucie
Bc. Malát David
Holá Kateřina
Mgr. Turbák Ladislav
Císařovský Jaroslav

Statutární zástupce ředitele školy, učitel TV (do
8.11.18)
Ředitel školy (od 9.11.18)
Zástupce ředitele pro teoretickou výuku
Zástupce ředitele pro praktické vyučování
Ekonom školy
Vedoucí vychovatel domova mládeže (do 8.11.18)
Vedoucí školní jídelny
Vedoucí vychovatel domova mládeže (od 9.11.18)
Správce budov

Složení pedagogického sboru
Mgr. Adamcová Eva
Mgr. Adamec Petr
Mgr. Doležalová Ilona
BcA. Drážková Drengubáková Lucie
Mgr. Gabrielová Hana
Mgr. Pavel Mentlík
Mgr. Chrenka Pavel
Mgr. Janíček Pavel
Mgr. Krůtová Lenka
Mgr. Kubátová Claudie
Mgr. Jurčíková Veronika
Ing. Koulová Renata
Mgr. Pacina Vladimír
Mgr. Půčková Šárka
Mgr. Sokol Pavel
RNDr. Šmídl Milan, Ph.D.
Ing. Tarant Michal
Mgr. Turbák Ladislav
Bc. Mužíková Helena
Mgr. Vatrová Kateřina

Tv, Bi, PBi, Gl, SBi
Opř, Od, Hy
Ekn
AJ
ZSV, Čj
Čj
Ma
IKT, správce počítačové sítě
Nj, SNj
Bio, Che
Aj
Ch, Mon, výchovný poradce
Gr, OP
Nj
Ma, IKT, SMa
Mo, Ch, LCh, Bi, PBi
Re, Opř
Tv
Aj
Opř, Ekl, Gl, Bi

Externí pedagogové školy
Mgr. Babicová Danica
Barok Jaroslav
PhDr. Doležal Vlastimil
Mgr. Jedlička Oldřich

Vychovatelé na Domově mládeže
Turbák Ladislav
Malát David
Trousilová Lenka
Otrubová Radka
Zinková Jaroslava

Tv
Aj
ZSV
Fy

Vedoucí vychovatel DM od 8.11.2018
Vedoucí vychovatel domova mládeže do 8.11.2018
pak vychovatel DM
Vychovatelka DM
Vychovatelka DM
Vychovatelka DM
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Další zaměstnanci školy
Kasandová Michaela
Kendrová Pavlína
Císařovský Jaroslav
Šerek Petr
Peštová Marcela
Kovaříková Blanka
Rosová Alena
Ing. Tarant Michal
Ing. Plotnárek Lukáš
Milerová Ladislava
Vaculovičová Alena
Dlouhá Miroslava
Kamírová Radana
Bc. Zimová Dita
Malinová Eliška
Rychlíková Vladimíra
Šrámková Petra
Hurčíková Lenka

Asistentka sekretariátu
Pracovník informačního centra
Správce budov
Vrátný (č. p. 320 – škola)
Uklízečka
Uklízečka
Uklízečka
Vedoucí ekologického centra
Lektor VIANA
Hlavní kuchařka
Pomocná kuchařka
Pomocná kuchařka
Vařící kuchařka do 31. 3. 2019
Referent doplňkové činnosti školy do 31.3.2019
Referent doplňkové činnosti školy od 1.4.2019 do 14.6.2019
Vařící kuchařka do 31.8.2019
Zajištění provozu kantýny a baru od 1.12.2018 do 31.5.2019
Vrátná (č. p. 453 - Centrum bakalářských studií) do 31.7.2019
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Pedagogická činnost
Počet tříd:
Počet žáků:

8
155 (stav k 30. 9. 2018)

Přehled o prospěchu

1. pololetí školního roku 2018/2019
Třída
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
Součet
%

Počet
žáků
20
20
25
24
17
21
15
14
156
100

Prospěli
16
10
20
17
9
13
13
11
109
70

Prospěli
s vyznamenáním
2
3
5
2
3
5
2
0

1
6
0
2
2
3
0
1

Chování
2. st.
0
0
0
0
0
0
0
0

Chování
3. st.
0
0
0
0
0
0
0
0

15
9,6

0
0

0
0

Chování
3. st.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Neprospěli

Nehodnoceno

1
1
0
3
3
0
0
2
10
6,4

22
14

2. pololetí školního roku 2018/2019
Třída
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
Součet
%

Počet
žáků
19
20
24
24
17
21
15
13
153
100

Prospěli
11
16
20
18
11
17
12
12
117
76,5

Prospěli
s vyznamenáním
5
0
4
4
3
3
2
0

Neprospěli

Nehodnoceno

3
4
0
1
2
0
1
1

0
0
0
1
1
1
0
0

Chování
2. st.
0
0
0
0
0
0
0
0

12
7,8

3
1,9

0
0

21
13,7

Vyznamenaní žáci
1. pololetí:
Gálová Karolína, Rubínová Markéta, Jankuj Martin, Dresslerová Dominika, Lanštiaková Lada, Zwerenz Václav, Šudomová
Kateřina, Kudrna Pavel, Šafferová Veronika, Benešová Tereza, Herrová Alena, Horáková Zuzana, Verner William, Novotný
Matěj, Suchopárek Šimon, Koldus František, Mauleová Justýna, Staňková Marie, Kolaříková Lucie, Tomášová Daniela,
Havlíčková Kristina, Masnicová Jana

2. pololetí:
Jankuj Martin, Lanštiaková Lada, Zwerenz Václav, Gálová Karolína, Herrová Alena, Dresslerová Dominika, Mladý Jiří,
Horáková Zuzana, Rybková Markéta, Rubínová Markéta, Novotný Matěj, Staňková Marie, Juříková Adéla, Šic Jakub, Kolaříková
Lucie, Benešová Tereza, Šafferová Veronika, Bažantová Anežka, Ivan David, Brdičková Markéta, Suchopárek Šimon
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Maturitní zkoušky (jarní období)
Statistika

12

Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2018/2019
Statistika
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Kritéria pro přijetí uchazeče
1. Jednotná přijímací zkouška
Podle §60, odst.5 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) se konala přijímací zkouška z českého
jazyka a literatury a z matematiky.
2. Školní přijímací zkouška
a) Přijímací zkoušky se nekonají.
b) Talentové zkoušky se nekonají.
c) Kritériem pro přijetí bylo pořadí přihlášeného uchazeče sestavený podle průměru výsledků
vzdělávání v 1. pololetí 9. ročníku na základní škole.
d) V případě stejného průměru bude přihlédnuto k dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
Celkový počet bodů se určilo podle vzorce: (Mat + Čj) x 0,6 + Prospěch x 0,4

Pro obor 16-01-M/01 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ byl stanoven počet přijímaných žáků
na 49.
Závěr
1. září 2019 nastoupilo do prvního ročníku celkem 38 nových žáků do dvou tříd.
Třída

1. A

1. B

Počet žáků

19

19

Třídní učitel

Mgr. Pavel Mentlík

Mgr. Eva Adamcová
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Přehled soutěží ve školním roce 2018/2019
SOČ – Středoškolská odborná činnost
Přehled přihlášených žáků do středoškolské odborné činnosti:
Jméno
Eliška Vobořilová

Sekce – obor
Chemie

Ochrana a
Šimon Suchopárek tvorba životního
prostředí

Název práce

Vedoucí práce

Syntéza účinných látek vybraných léčiv a
RNDr. Milan Šmídl, Ph.D.
jejich analýza
Vyhodnocení početnosti a biotopových
preferencí skokana štíhlého na
mosteckých výsypkách

Mgr. Petr Adamec

Okresní kolo: Litvínov, Schola Humanitas, 26. 3. 2019. Do krajského kola postoupili oba žáci.
Krajské kolo: Ústí nad Labem, Dům dětí a mládeže, 25. 4. 2019
Výsledky v krajském kole:
Eliška Vobořilová – 1.místo v sekci Chemie
Šimon Suchopárek – 1. místo v sekci Ochrana a tvorba životního prostředí
Celostátní kolo: Opava 14. – 16. června 2019
Výsledky v celostátním kole:
Eliška Vobořilová – 15.místo v sekci Chemie
Šimon Suchopárek – 1. místo v sekci Ochrana a tvorba životního prostředí

Olympiády
Biologická olympiáda – krajské kolo, Ústí nad Labem
Justýna Mauleová obsadila 23.místo.
Václav Zwerenz obsadil 24.místo.
Celkem 37 soutěžících.
Ekologická olympiáda – krajské kolo, Ústí nad Labem, 12. - 14. 10. 2018
Družstvo ve složení Tomáš Blažek, Jan Mokoš a Martin Ottel obsadilo 16 místo.
Celkem 26 soutěžních družstev.
Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo, Most, 29. 1. 2019
Dominika Dresslerová obsadila 11. místo.
Justýna Mauleová obsadila 14. místo.
Celkem 20 soutěžících.
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Olympiáda v německém jazyce – okresní kolo, Most, 6. 2. 2019
Michal Kozel obsadil v kategorii III. A 4. místo.
Celkem 7 soutěžících.

Olympiáda v anglickém jazyce – krajské kolo, Ústí nad Labem, 21. 3. 2019
Aleš Barák obsadil v kategorii III. B 4. místo. Celkem 7 soutěžících.
Tomáš Čermák obsadil v kategorii III. C 14. místo. Celkem 27 soutěžících.

Dobrý list komory (OHK Most)
Podmínky pro obdržení Dobrého listu komory splnili žáci Šimon Suchopárek a Adéla Juříková.

_

16

Praktické vyučování
Organizační zajištění
Cíl: Seznámení žáků s praktickými činnostmi v organizacích, které se zabývají přímo či nepřímo
ochranou životního prostředí (exkurze, souvislé praxe, stáže), návštěvy významných lokalit (NP, CHKO,
PR) v rámci regionu a ČR, praktické činnosti na stanovištích praktické části maturitní zkoušky a při
zpracování a obhajobě maturitní práce.
Termíny praxí: I. pololetí – blok praktického vyučování je zařazen na měsíce září–říjen, II. pololetí - 1 x
měsíčně – jednodenní exkurze nebo vícedenní praxe – dle plánu, časová dotace je stanovena učebním
plánem. Průběžně jsou v jednotlivých ročnících zařazovány praktické činnosti dle aktuální situace a
potřeb učitelů odborných předmětů.
Hodnocení: Předmět odborná praxe je hodnocen v každém klasifikačním období formou protokolů,
testů, pracovních listů, přezkoušení.
Kritéria hodnocení: Hodnotí se výsledky dosažené v praktických činnostech a při zpracování protokolů,
pracovních listů, nebo testů 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, pracovní listy nebo testové otázky, z nichž
čerpají informace ve 4. ročníku při praktické části maturitní zkoušky a při zpracování maturitní práce.
Písemné zprávy žáci archivují v úložišti systému Moodle. Písemné zprávy 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 dle osnovy poučení o rizicích. Zakládá se
písemný záznam poučení o bezpečnosti podepsaný žáky a pedagogickým doprovodem
Rozdělení praktické činnosti
•

Jednodenní exkurze

•

Týdenní stáže a kurzy

•

Zahraniční studijní cesty

•

Odborné přednášky

•

Profilová část maturitní zkoušky – volitelná zkouška:
-

Praktická zkouška z monitorování a ekologických analýz

-

Praktická zkouška z odborných předmětů
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Přehled odborné praxe 2018/2019
1. ročník – ekologie a životní prostředí
•

Naučná stezka – Tesařova cesta, Šumný důl

•

PR Čičov

•

NPP Kamenná slunce Hnojnice

•

Granát Podsedice – těžba pyropů

•

Lyžařský výcvik, Jizerské hory – Bedřichov (1 týden)

•

Úpravna vody a malá vodní elektrárna Meziboří

•

Národní muzeum Praha

•

České středohoří – Oblík, Raná, Novosedlický rybník

•

Terénní praktikum – botanika + zoologie (areál Nové vody)

•

Zoopark Chomutov – chráněné druhy zvířat a jejich reintrodukce do volné přírody

•

Národní park České Švýcarsko, terénní praktikum (1 týden)

2. ročník – ekologie a životní prostředí
•

Elektrárna Tušimice

•

Naučná stezka Bořen – geologie, botanika

•

Vodní dílo Fláje, Flájský plavební kanál

•

PR Černý rybník – mokřadní ekosystém

•

Studijní cesta, Norsko – Kongsberg (1 týden)

•

Rekultivace v regionu

•

Chempark Záluží

•

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 Bílina – Chudeřice

•

CELIO – skládka komunálního a nebezpečného odpadu

•

ČOV Litvínov, Chanov

•

Severní energetická a. s. – úpravna důlních vod, ČOV, těžba a následná rekultivace

•

Revitalizace vodních toků, odpady
18

•

Hněvín – rekultivace a geologický vývoj regionu

•

Sběrný dvůr Litvínov

•

Kurz práce s motorovou řetězovou pilou a křovinořezem (chlapci, 1 týden)

•

CHKO Křivoklátsko (děvčata, 1 týden)

•

Spálené Poříčí – kořenová čistička, JE Temelín, Veselí nad Lužnicí (3 dny)

•

JU České Budějovice

•

Vodácký kurz Ohře (1 týden)

4. ročník – ekologie a životní prostředí
•

kurz vysokohorské turistiky – Vysoké Tatry (1 týden)

•

dvoutýdenní souvislá praxe v zařízeních zaměřených na problematiku ŽP dle výběru žáka

•

maturitní práce s obhajobou

•

praktická zkouška z odborných předmětů

•

praktická zkouška z monitorování a ekologických analýz
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Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
•

ČEZ a.s. - Elektrárna Tušimice, JE Temelín

•

Povodí Ohře s. p. – vodní dílo Fláje

•

Severočeské doly a.s., Bílina, Chomutov

•

CELIO, a.s.

•

Kompostárna PITTERLING, Bílina – Chudeřice

•

Severní energetická a.s.

•

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

•

Unipetrol – vědecké pracoviště UNICre

•

Národní muzeum Praha

•

JU České Budějovice

•

ČZU Praha

•

UJEP Ústí nad Labem

•

NP České Švýcarsko

•

NP Šumava

•

CHKO České středohoří

•

CHKO Křivoklátsko

•

CHKO Lužické hory

•

Křivoklátsko, o.p.s.

•

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

•

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

•

František Koldus – školení, kurzy, lektorská činnost (ŘMP, křovinořez)

•

Podkrušnohorský zoopark Chomutov

•

Granát Turnov a.s.

•

Autoškola Zicha

•

Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. Záluží

•

VÚHU Most
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Profilová část maturitní zkoušky
Od školního roku 2014/2015 mají žáci možnost volby mezi maturitní prací s obhajobou a praktickou
zkouškou z odborných předmětů.

Maturitní práce s obhajobou
Žáci si volí téma maturitní práce již ve třetím ročníku (únor) a mají jeden rok na její zpracování.
Existuje zde možnost volby vlastního tématu, nebo výběru z navržených témat učiteli odborných
předmětů. Práce musí obsahovat vlastní odbornou činnost žáka (měření, pozorování, sběr dat, aj.) Žáci
absolvují několik konzultací s vedoucím práce. Maturitní práci hodnotí vedoucí práce a oponent.
Výsledná známka je stanovena při obhajobě maturitní práce před maturitní komisí. Známka z maturitní
práce s obhajobou je součástí maturitního vysvědčení.

Praktická zkouška z odborných předmětů
Praktická zkouška je koncipována jako průřez praktických znalostí a dovedností z odborných
předmětů (monitoring, ochrana životního prostředí). Žák si vylosuje jednu z 20 otázek a po přípravě na
zvolenou otázku plní zadané úkoly v laboratoři školy nebo na terénním stanovišti. Jsou zde zúročeny
všechny dovednosti žáků získané při praktických činnostech v průběhu studia.
Známka z praktické zkoušky z odborných předmětů je součástí maturitního vysvědčení.

Zahraniční kontakty
Studijní cesta, Norsko – Kongsberg, 2.ročník
Již dvacátým třetím 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 a
říjnu.
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Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2018/2019 proběhly níže uvedené kontroly:
▪

17. 9. 2018 a byla ukončena dne 31. 10. 2018 – Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní
okresní archiv Most – kontrolovaná činnost – dodržování zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví,
spisové službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

▪

8. 11. 2018 – Úřad práce české republiky – Krajská pobočka v Ústí nad Labem – kontrolovaná
činnost dodržování zákona o státní sociální podpoře. Kontrolované období 1. 9. 2017- 31. 8.
2018

▪

12. 2. 2019 a byla ukončena dne 7. 3. 2019 - Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní
okresní archiv Most – kontrolovaná činnost – dodržování zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví,
spisové službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

▪

13. 6. 2019 – Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem –
kontrolovaná činnosti – zdravotní průkazy, osobní hygiena personálu, provozní hygiena,
zásobování pitnou vodu, skladovací podmínky potraviny, datum použitelnosti, doba min.
trvanlivosti, smyslové vlastnosti potraviny, doklady o původu potravin, manipulace
s potravinami, křížení činností, manipulace s odpady, výskyt hmyzu o hlodavců, kouření
personálu v potravinářském podniku, požadavky na zařízení, alergeny, kontrola zavedení
kontrolních postupů HACCP, kontrola obecných požadavků na stravovací provoz
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Domov mládeže
Personální obsazení:
▪

Vedoucí vychovatel:

Bc. David Malát (do 31. 10. 2018)
Mgr. Ladislav Turbák (od 1. 11. 2018 - dosud)

▪

Vychovatelé:

Lenka Trousilová
Radka Otrubová
Jaroslava Zinková (do 31.10.2018)
Bc. David Malát (od 1.11.2018 - dosud)

Přehled o počtu ubytovaných žáků:
Datum
k 1. 9.
k 1.10
k 1.11.
k 1.12.
k 1. 1.
k 1. 2.
k 1. 3.
k 1. 4.

Počet žáků
84
84
81
81
82
83
82
77

Počet odhlášených
3 dojíždění
4 dojíždění
1 ukončení studia
2 ukončení studia
5 dojíždění

Počet přihlášených
3
1
1
2
1
-

k 1. 5.

74

2

k 1. 6.

71

5 dojíždění
2 maturita
2 dojíždění

1

Činnost ubytovaných žáků:
Pravidelná činnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odpolední služby ve vstupní hale / 14.15 hod. – 21.00 hod./
generální úklidy pokojů / 1x týdně/
správcovství posilovny
úklid okolí školy
návštěvy plaveckého bazénu
návštěva posilovny
pomoc při vernisážích
účast v projektu „Recyklohraní“
zájmové kroužky: florbalový, výtvarný, keramický, práce v GLOBE, přírodovědný
experimentální seminář
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Září 2018
• seznámení žáků 1. ročníků s okolím
• školení bezpečnosti, seznámení s VŘ DM
• adaptační kurz pro 1. ročníky
• soutěž hlášky z filmů
• vybíjená
• soutěž exotické ovoce
• divadlo Most
• vernisáž
• batikování
Říjen 2018
• Laser aréna Most
• kreslení na obličej
• Městské divadlo Most
• běh do schodů
• Escape room
• vernisáž
• bowling s nory
• soutěž hlášky z českých filmů
Listopad 2018
• výroba vánoční výzdoby
• aquadrom Most
• černé historky
• beseda s preventistkou MPL
• Městské divadlo Most
Prosinec 2018
• zdobení vánočního stromu
• Litvínovský Choroš – příprava stanovišť
• Litvínovský Choroš-pomoc na stanovištích
• HumFlor Cup-florbalový turnaj tříd
• Soutěž české přísloví
Leden 2019
• hra nejistá ruka
• Městské divadlo Most
• Společenská hra EGO
• Soutěž-český večerníček
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Únor 2019
• Divadlo Most
• Stolní tenis „kolotoč“
• Skládání židliček
Březen 2019
• příprava „Vlaštovkiády“
• stolní tenis
• Městské divadlo Most
Duben 2019
• aquadrom Most
• pomoc na stanovištích „Vlaštovkiády“
• Městské divadlo Most
Květen 2019
• chmelová brigáda
• Městské divadlo Most
• puzzle
• in-line bruslení
Červen 2019
• Hudební kvíz
• Mezibořské slunce

Akce mimo areál školy
Září 2018
• kurz vysokohorské turistiky – 3. roč. Vysoké Tatry
• praxe 2. ročníků – NPR Bořeň, Vodní dílo Fláje, Flájský plavební kanál, Černý rybník,
• praxe 3. ročníků – rekultivace v regionu, ČOV Litvínov, Chanov, Chempark Záluží
• praxe 1. ročníku – botanika-areál Nová voda, Číčov, Podsedice, Kamenné slunce, Botanická
zahrada Teplice
• Chemquest – VŠCHT Praha
• souvislá praxe 4. ročníků
• Projekt TANDEM
• Future Port Prague
• Okresní finále v přespolním běhu
• studijní cesta 2. ročníků – Norsko
• seznámení 1. ročníků s Litvínovem
• divadlo Most-ubytovaní
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Říjen 2018
• bowling Litvínov-ubytovaní
• Projekt Tandem-odporná praxe SRN
• Turnaj středních škol ve stolním tenise – Most
• VSŠ Karlovy Vary, Louny
• Turnaj SŠ v basketbalu
• Krajské kolo ekologické olympiády – Ústí nad Labem
• praxe 1. ročníků – Zoopark Chomutov
• praxe 2. ročníků – elektrárna Tušimice
• praxe 3. ročníků – Celio, Pitterling
• turnaj středních škol ve stolním tenise – Most
• divadelní představení – Most – ubytovaní
• přespolní běh Most
• EDUCA 2018 – veletrh vzdělávání – Liberec
Listopad 2018
• Techmánie Plzeň
• výstavy středních škol – Most, Chomutov,
Ústí nad Labem, Litoměřice, Žatec
• Turnaj SŠ ve florbalu
• PES – akademie věd Praha
• Návštěva aquadromu Most-ubytovaní
• Návštěva divadla Most – ubytovaní
Prosinec 2018
• Turnaj středních škol ve volejbalu – Meziboří
• Turnaj středních škol ve volejbalu – Hamr
• Turnaj středních škol v silovém čtyřboji – Most
• vánoční posezení zaměstnanců-Litvínov
• vánoční turnaj ve florbale učitelé x žáci – Litvínov
Leden 2019
• Slavnostní předávání v Unipetrolu
• Divadlo Most – ubytovaní
Únor 2019
• divadlo Most – ubytovaní
• Plavecká štafeta středních škol
• Maturitní ples 4. ročníků – Citadela Litvínov
Březen 2019
• lyžařský výcvik 1. ročníků – Bedřichov
• praxe 1. ročníků – národní muzeum
• praxe 2. ročníků – Botanická zahrada Teplice
• praxe 3. ročníků – sběrný dvůr, odpady
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•
•
•
•

Chemické fórum – Ústí nad Labem
Ornitologický kroužek – práce v terénu
Ples Unipetrolu
Den učitelů – bowling

Duben 2019
• 25. ročník soutěže pro ZŠ Vlaštovkiáda – Litvínov
• Návštěva fotbalu v Teplicích – ubytovaní
• Volejbal SŠ – Meziboří
• 3. ročníky – muzeum hygieny v Drážďanech
• Aquapark Most – ubytovaní
• Finále volejbalové ligy SŠ – Litvínov
• Odborná stáž v Irsku
• turnaj SŠ – fotbal – Most
• Ukliďme česko – okolí Litvínova
• Finále vodíkového auta – Ostrava
• Velikonoční laťka – Litvínov
• Praxe 1- ročníků – úpravna vody Meziboří
• Praxe 3. ročníků – rekultivace
• Divadlo Most – ubytovaní
Květen 2019
• chmelová brigáda – Ročov
• finále Chemquestu – Praha
• praxe 2. ročníků – Selesiova výšina, Krušnohorský zlom
• 2. ročníky – cyklistický kurz – České středohoří
• praxe 1. ročníků – Raná
• souvislá praxe 2. ročníků
• praxe dívek 3. ročníků – CHKO Křivoklátsko
• praxe chlapců 3. ročníků – kurz MP, křovinořez – Litvínov
Červen 2019
• 3. ročníky – vodácký kurz Ohře
• 3. ročníky – exkurze Jižní Čechy
• praxe 1. ročníků – NP České Švýcarsko, CHKO Lužické hory
• florbal učitelů
• předávání Dobrého listu komory – Most
• závod dračích lodí – Matylda Most
• zahradní slavnost „Mezibořské slunce“ – Domov soc. služeb Meziboří
• míčový sedmiboj – Koldům Litvínov
• třídní výlety
Červenec 2019
•
příměstský tábor
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Úsek stravování
Personální obsazení
Vedoucí stravování
•

Kateřina Holá

Hlavní kuchařka
•

Ladislava Milerová

Kuchař vyučený
•
•
•

Vladimíra Rychlíková
Radana Kamírová (ukončen PP březen 2019)
Martina Kloučková (nástup únor 2019)

Pomocný personál
•
•
•

Alena Vaculovičová
Miroslava Dlouhá
Růžena Riganová (výpomoc za nemoc p. Kamírové)

Pracovnice v kantýně
•
•

Barbora Oštádalová (ukončen PP listopad 2018)
Šrámková Petra (prosinec 2018–květen 2019)

Ve školním roce 2018/2019 bylo celkem připraveno
•
•
•
•

8 118 snídaní a svačin – o 11 porcí méně než ve školním roce 2017/2018
53 872 obědů – o 1 108 porcí méně než ve školním roce 2017/2018
7 831 večeří a svačin – o 591 porcí více než ve školním roce 2017/2018
177 svačin hrazených pro dojíždějící studenty – o 55 porcí méně než ve školním roce 2017/2018

Veškerá podávaná strava je ve dvou variantách:
•
•

tradiční – masová
vegetariánská

Je možno dle požadavků rodičů žáků a doporučení ošetřujícího lékaře připravit i dietní stravování.
Zatím máme zkušenosti s bezlepkovou a diabetickou dietou, kde je možno jednoduše zaměnit
suroviny. Vše po dohodě s rodiči.
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Strávníci
Strávníci

%

ubytovaní žáci naši

13,49

dojíždějící žáci

11,11

cizí strávníci + prodej přes ulici

21,23

zaměstnanci školy

9,92

žáci Gymnázia T. G. M. Litvínov

40,87

studenti jiných škol ubytovaní

3,37

Zisk ze stravování cizích strávníků je 13 942,- Kč

Dále zajišťujeme dle objednávek mimořádné akce
•
•
•
•

23 x raut + malé občerstvení na jednání
za
110.661,- Kč
9 x prodej přes ulici
za
3.723,- Kč
5 x vernisáž
za
4.186,- Kč
5 x stravování skupin
za
158.067,- Kč
(Norové, adaptační kurz, studenti z Veselí n/ L., studenti západočeské univerzity Plzeň, ZUŠ) ve skupinách se stravovali jak vegetariáni, tak muslimové, byla připravována i bezlepková dieta

Zisk z těchto akcí byl 35.931,- Kč.
Na tyto mimořádné akce je sestavováno individuální menu včetně slavnostní tabule, kterou zajišťuje
paní Šárka Učíková – profesionální aranžérka. Obsluhu zajišťujeme ve spolupráci s našimi ubytovanými
studenty a studenty z hotelové školy Teplice.
Za odprodej nevyzvednutých obědů jsme vybrali 29.703,- Kč. Tyto prostředky využíváme na zajištění
nadstandardu ve školním stravování jako jsou ubrousky, sáčky, alobal, krabičky pro strávníky, kteří si
část pokrmu odnášejí (zákusek, ovoce, mléčný výrobek aj.)
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Projekty Scholy Humanitas
Národní a krajské dotační tituly
Státní fond životního prostředí České republiky – Výzva č. 4/2018, Environmentální prevence,
projekt: „Bádáš, bádám, bádáme všichni!“
•

Cílem projektu „Bádáš, bádám, bádáme všichni“ je skrze dlouhodobě realizované EVVO
programy klást otázky, hledat odpovědi a přivést děti do přírody a vzbudit mezi nimi zájem o
přírodu, o své okolí, pochopit vztahy a souvislosti. Lektoři CEV VIANA připraví a budou
realizovat během doby trvání 4 dlouhodobé programy, které budou obsahově zaměřeny tak,
že povedenou k poznatkům, ke kterým žáci dospějí vlastním objevováním, bádáním,
objevováním, zjišťováním, resp. zpracováváním dostupných informací či prováděním vlastního
průzkumu, aj. To vše pod vedením učitele, resp. lektora ekologického centra, s využitím prvků
a principů badatelsky orientovaného vyučování (tzv. BOV).

Státní fond životního prostředí České republiky – Výzva č. 5/2018, Environmentální prevence,
projekt: „Terénní expedice!“
•

Podpořený projekt si klade za cíl zlepšit kompetence (znalosti a dovednosti) dětí v
environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje. Získaná podpora slouží ekologickému
centru VIANA k zajištění terénních ekologických výukových programů pro školky a školy
v regionu Mostecka.

Ústecký kraj – Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020,
projekt „BOVyUK 2019“
•

Cílem projektu „BOVyUK“ (Badatelské vyučování v Ústeckém kraji) je navázat na úspěšně
realizovaný projekt "Badatelské expedice", který proběhl v minulém roce. CEV VIANA chce i
dále přivádět děti do přírody a vzbudit mezi nimi zájem o přírodu, o své okolí, pochopit vztahy
a souvislosti. A to pomocí lektory ekologického centra předem připravených „expedic“, tj.
terénních výletů pro žáky ZŠ, v rámci běžného školního vyučování.

Evropské fondy
EU – Erasmus plus – KA1, Mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě
• Schola Humanitas předložila projekt na výjezd 12 žáků na měsíční stáže na Maltě a v Irsku v
rámci projektu s názvem „Rozvoj odborných a environmentálních kompetencí v Evropě“,
číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060845. Projekt byl schválen.
EU – Integrovaný regionální operační program
• Ve školním roce byla dokončena realizace projektu „Podpora výuky odborných předmětů,
chemie a biologie v nové odborné učebně a laboratoří,“ číslo projektu:
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CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002750. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím realizace
stavebních úprav a pořízení vybavení dosáhnout vytvoření 2 inovovaných učeben chemie,
biologie a dalších přírodovědných předmětů (laboratoř chemie a přírodovědná učebna) a
zkvalitnit tak výuku těchto předmětů pro žáky Scholy Humanitas, s očekávaným dopadem na
budoucí lepší uplatnitelnost absolventů na trhu práce v oblasti přírodních věd.
EU – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
• Druhým rokem byl realizován projekt „Osobnostní rozvoj“, číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005924. Projekt byl zaměřen na rozvoj následujících témat:
personální podpora ve škole (zajištění pozic koordinátor školy a zaměstnavatelů, kariérový
poradce), osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání žáků a studentů.
Projekt byl k 31.7.2019 dokončen.
• Škola spolupracuje na implementaci krajského akčního plánu vzdělávání. V rámci této aktivity
je realizován soubor dvou projektů. Schola Humanitas se aktivně zapojila do obou podpůrných
projektů – „Systémové řešení – Motivace a podpora pedagogů“ (I-KAP A) a „Cílená podpora
škol při naplňování KAP1“ (I-KAP B).

Přehled žádostí podaných v rámci vypsaných dotačních titulů ve školním roce
2018/19
Název projektu

Role
Scholy
Humanitas

Dotační titul

Poskytovatel

Žádaná výše
podpory

Výsledek

BOVyUK 2019

Žadatel

EVVO Ústecký kraj

Ústecký kraj

23 500,00 Kč

schválen

Vybudování
sportovního
zázemí v budově
školy

Žadatel

Fond Ústeckého
kraje

Ústecký kraj

300 000,00
Kč

schválen
schválen;
reg. číslo
projektu:
2019-1CZ01KA102060845

Rozvoj odborných
a
environmentálních
kompetencí v
Evropě

Žadatel

Terénní expedice

Žadatel

Bádáš, bádám,
bádáme všichni

Žadatel

Erasmus+ KA1

NAEP

44 056,00 Kč

SFŽP – MŽP ČR –
Národní síť EVVO
SFŽP – MŽP ČR –
Pilíře EVVO

SFŽP – MŽP
ČR
SFŽP – MŽP
ČR

190 000,00
Kč
1 061 120,00
Kč
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schválen
schválen

Akce školy
Pořádané ve vlastních prostorách a akce organizované v rámci vedlejší doplňkové
činnosti 2018/2019
Pravidelné akce:
•
•
•
•
•

Zasedání zastupitelstva města Litvínova
Klub filatelistů
Sokol
Florbal
Výuka ČZU

Září 2018
• Klub filatelie Litvínov 2x
• TJ Sokol Litvínov 3x
• Vernisáž 1x
• Zasedání zastupitelstva města Litvínova 1x
• Město Litvínov– školení volební komise
• Euromont – školení
• Florbal
Říjen 2018
• výuka ČZU 3 x
• VUHU – přednáška odpady
• Burza filatelistů
• Klub filatelie Litvínov 2x
• TJ Sokol Litvínov 3x
• Město Litvínov – volby
• Volanský – prodejní akce – oděvy
• Vernisáž – Daniel Havel
• TJ Sokol – sportovní adakemie
• Porozumění – Hallowen
• ČSSD – schůze
• Město Litvínov – školení zaměstnanců
• Město Litvínov – školení referenčních řidičů 2x
• Euromont– školení
• Přednáška GIS
• Josef Dřevo – výkup zlata
• Florbal
• Zepter – prodejní akce
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Listopad 2018
• Klub filatelie Litvínov 2x
• výuka ČZU 3 x
• Sokol Litvínov 4x
• Zasedání zastupitelstva města Litvínova 3x
• Josef Dřevo – výkup
• Projekce filmu Chudeřín kdysi a dnes
• Sraz absolventů Scholy Humanitas
• Vernisáž – Tittl
• ČSSD – členská schůze – 2x
• Přednáška pro žáky Scholy Humanitas
• Florbal
Prosinec 2018
• výuka ČZU 6 x
• TJ Sokol 3 x
• Porozumění– Mikulášská besídka
• Klub filatelie Litvínov 1x
• Zasedání zastupitelstva města Litvínova 1x
• UNIcre – vánoční večírek
• Kropáčková – rodinné vánoční setkání
• Císařovský – oslava Nového roku
• Zepter – prodejní akce
• Choroš
• Josef Dřevo – výkup
• Autoškola ŠIf 2x
• Florbal
Leden 2019
• výuka ČZU 5 x
• TJ Sokol Litvínov 4 x
• Klub filatelie Litvínov 2 x
• Josef Dřevo – výkup zlata
• Vietnamská kominita Litvínov – oslava Lunárního roku
• GP Mont – školení zaměstnanců
• Město Litvínov – školení zaměstnanců 2x
• Město Litvínov – veřejné projednání
• Florbal
Únor 2019
• TJ Sokol 3 x
• Schůze SVJ U Zámeckého parku 2x
• Vopelka – akce pro Domov sociálních služeb
• Vernisáž
• Klub Filatelie Litvínov 1x
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výuka ČZU 10 x
MŠ Soukenická – Karneval
MŠ Bezručova – Karneval
MŠ Gorkého – Karneval
Porozumění – Karneval
Zasedání zastupitelstva města Litvínova 1x
Hudební projekce pro ZŠ
Velká burza Filatelistů
Přednáška GIS
Florbal

Březen 2019
• TJ Sokol 4 x
• KSČM – MDŽ
• Filatelie 1 x
• TJ Sokol – Šibřinky
• Zasedání zastupitelstva města Litvínova
• Zepter – prodejní akce
• IKAP – 3. ročníky
• Výkup starožitností
• Miroslav Zimmerman – promítání z cesty
• Vernisáž – Den vody
• Výkup zlata – Josef Dřevo
• ČSSD – členská schůze
• Město Litvínov – veřejné projednání
• Město Litvínov – pěstounská péče
• Florbal
Duben 2019
• Klub filatelie Litvínov 2x
• Výuka ČZU 3x
• TJ Sokol 4 x
• Výkup zlata – Josef Dřevo
• Zasedání zastupitelstva města Litvínova
• Schůze SVJ U Zámeckého parku
• Úřad práce – školení
• SBD Krušnohor – schůze nájemníků
• Zepter Medical – prodejní akce
• Město Litvínov – školení ved. Šk. jídelen
• Florbal
Květen 2019
• výuka ČZU 6 x
• TJ Sokol 4 x
• Klub filatelie Litvínov 1 x
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vernisáž – Feigl
Úřad práce – seminář pro zaměstnance
Město Litvínov – školení volební komisaři
KÚÚK – Evropská Komise
Úřad práce – Miniburza práce
Volby
Zasedání zastupitelstva města Litvínova
Porozumění – Den dětí
Sociální agentura – školení 11x
Město Litvínov – školení úředníků 3x
Státní archiv Most – školení
Florbal

Červen 2019
• TJ Sokol Litvínov 4 x
• Klub filatelie Litvínov 2x
• Burza filatelistů
• Zasedání zastupitelstva města Litvínova
• Josef Dřevo – výkup zlata
• Výuka ČZU 1x
• Sociální agentura – školení 8x
• Město Litvínov – školení pěstounů 2x
• M. Vostárek – školení
• ČSSD – členská schůze
• Florbal
Červenec 2019
• Příměstský tábor
• Florbal
Srpen 2019
• Zepter – prodejní akce
• Florbal
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Maturitní práce 2018 - 2019 (4.A)
P.č.

Jméno

Zkouška / téma práce

1.

Blahová Kristýna

Praktická zkouška z odbor. předmětů

2.

Dosedělová Olga

Praktická zkouška z odbor. předmětů

3.

Dvořák Kamil

Není žákem školy

4.

Hlaváček Radek

Praktická zkouška z odborných předmětů

5.

Horák Václav

Praktická zkouška z monitorování a ekol.
analýz

6.

Hučková Karolína

Opakuje ročník

7.

Juříková Adéla

8.

Konzultant

Oponent

Vliv hospodaření na ektomykorhizní
symbiózu u buku lesního v Krušných horách

Mgr. Petr Adamec

Mgr. Petr Kohout, Ph.D.

Kranichová
Kamila

Vliv pohybové aktivity na kravní tlak a puls u
studentů ve věku 15 - 18 let

Mgr. Claudie Kubátová

RNDr, Milan Šmídl, Ph.D.

9.

Kreisingerová
Markéta

Význam fyzioterapie psů jako prevence a
prostředek na zlepšení výkonu

Mgr. Vatrová Kateřina

Michal Kubiš

10.

Küfner Jakub

11.

Kutta František

Mgr. Petr Adamec

Ing. Roman Hamerský

12.

Masnicová Jana

Praktická zkouška z monitorování a ekol.
analýz
Botanický průzkum NPR Sedlo
Praktická zkouška z monitorování a ekol.
analýz

13.

Mertl Denis

Stravování středoškoláků

Mgr. Eva Adamcová

Mgr. Ladislav Šnely

14.

Nicek Jakub

Praktická zkouška z monitorování a ekol.
analýz

15.

Suchopárek
Šimon

Biotopové preference skokana štíhlého
(Rana dalmatina) na mosteckých výsypkách

Mgr. Petr Adamec

Ing. Jana Doležalová

16.

Svoboda Vít

Praktická zkouška z odbor. předmětů

17.

Šmídová Kamila

Mortalita živočichů na pozemních
komunikacích

Mgr. Eva Adamcová

Mgr. Jaromír Brožík
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SOČ

ano

Maturitní práce 2018 - 2019 (4.B)
P.č.

Jméno

Zkouška / téma práce

1.

Adler Petr

Praktická zkouška z odborných předmětů

2.

Babičková Hana

Praktická zkouška z monitorování a ekol.
analýz

3.

Hrodek Filip

Praktická zkouška z odborných předmětů

4.

Jelínek David

Praktická zkouška z odborných předmětů

5.

Kuráňová Klaudia

Praktická zkouška z monitorování a ekol.
analýz

6.

Pejsar Martin

Není žákem školy

7.

Slačík Milan

Není žákem školy

8.

Švehlová Lenka

Chemická analýza alkoholických nápojů

9.

Turková Nelly

Praktická zkouška z odborných předmětů

10.

Valentová Nikola

11.

Veselá Eliška

12.

Vobořilová Eliška

13.

Vomáčková
Veronika

14.

Zaspal Jiří

15.

Svoboda Matouš

Retrospektivní monitoring vlivu kůrovce na
lesních porostech kopce Sedlo

16.

Maurenz Jakub

Praktická zkouška z monitorování a ekol.
analýz

Želvušky (Tardigrada) a jejich výskyt v oblasti
Mostecka
Praktická zkouška z monitorování a ekol.
analýz
Syntéza účinných látek vybraných léčiv a
jejich analýza
Praktická zkouška z monitorování a ekol.
analýz
Praktická zkouška z monitorování a ekol.
analýz
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SOČ

ano

Konzultant

Oponent

RNDr. Milan Šmídl,
Ph.D.

Mgr. Claudie
Kubátová

Mgr. Claudie
Kubátová

RNDr. Milan Šmídl,
Ph.D.

RNDr. Milan Šmídl,
Ph.D.

Ing. et Ing. Renata
Koulová

Mgr. Petr Adamec

Mgr. Jaromír Brožík

Hospodaření školy

Výnosy
čerpání k 31.12.18

Popis položky
Rozpočet MěÚ a ost. příjmy související s rozpočtem MěÚ
Rozpočet KÚ
Rozpočet školy - RP, DM
Rozpočet - samofinancované akce školy, projekty

3 346 670,44 Kč
16 899 792,00 Kč
4 484 478,54 Kč
3 037 034,19 Kč

CELKEM VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST

27 767 975,17 Kč

Náklady
čerpání k 31.12.18

Popis položky
Rozpočet MěÚ
Rozpočet KÚ
Rozpočet školy - RP, DM
Rozpočet - samofinancované akce školy, projekty

3 346 245,84 Kč
16 899 792,66 Kč
4 186 130,18 Kč
3 037 034,19 Kč

CELKEM VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST

27 469 202,87 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HL.ČINNOST

298 772,30 Kč

Zpracovala: Ing. Lucie Pazourková
Podrobné informace k hospodaření viz výroční zpráva část II. hospodaření školy.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Hlavní cíle dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:
•
•

Příprava učitelů na státní maturitní zkoušky
Získávání nových poznatků v oblasti metodiky a didaktiky
Jméno

Datum

Místo

Mgr. Eva Adamcová

12.09.2018

Ústí n/L

Mgr. Ladislav Turbák

20.9.2018

Praha

Ing. Michal Tarant

20.9.2018

Praha

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D.

20.9.2018

Ústí n/L

Mgr. Pavel Chrenka

4.10.2018

Ústí n/L

Mgr. Ladislav Turbák

6.10.2018

Praha

Mgr. Ladislav Turbák

6.10.2018

Praha

Osvědčení – Začni s badmintonem

Mgr. Eva Adamcová

6.10.2018

Praha

Osvědčení – Začni s badmintonem

Mgr. Ladislav Turbák

6.10.2018

Praha

Certifikát – BWF Shuttle time teacher
training course

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D.

9.10.2018

Ústí n/L

Osvědčení č. C19-01-16-182-02/18

Ing. et Ing. Renata Koulová

9.10.2018

Ústí n/L

Osvědčení č. C19-01-16-182-02/8

Mgr. Pavel Chrenka

22.10.2018

Ústí n/L

Mgr. Pavel Sokol

22.10.2018

Ústí n/L

Mgr. Eva Adamcová

8.11.2018

Praha

Mgr. Kateřina Vatrová

8.11.2018

Praha

Mgr. Vatrová Kateřina

3.12.2018

Ústí n/L
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Název semináře, školení

Osvědčení – Nové trendy ve výuce
tělesné výchovy
Osvědčení – Nové technologie ve
vzdělávání
Osvědčení – Nové technologie ve
vzdělávání
Potvrzení o účasti – Setkání příjemců
Ipo MAP – Aktuální informace o
projektu SRP
Potvrzení o absolvování – Odborná
metodická skupina pro matematickou
gramotnost
Certifikát – BWF Shuttle time teacher
training course

Potvrzení o účasti – Kontzultační
seminář pro management škol
Certifikát – CSI-021-8145 – Inspirace
pro zkvalitňování výuky
přírodovědných předmětů a
matematiky – PISA 2015-22.10.2018
Udržitelný rozvoj v teorii a praxi –
osvědčení č 14254
Udržitelný rozvoj v teorii a praxi –
osvědčení č. 14256
Osvědčení – aktivizační metody a
formy – od skupiny práce ke
kooperativnímu učení

Mgr. Ladislav Turbák

3.12.2018

Ústí n/L

Ing. Michal Tarant

3.12.2018

Ústí n/L

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D.

3.12.2018

Ústí n/L

Mgr. Pavel Sokol

3.12.2018

Ústí n/L

Mgr. Šárka Půčková

3.12.2018

Ústí n/L

Mgr. Vladimír Pacina

3.12.2018

Ústí n/L

Helena Mužíková, BCs.

3.12.2018

Ústí n/L

Mgr. Pavel Mentlík

3.12.2018

Ústí n/L

Mgr. Claudie Kubátová

3.12.2018

Ústí n/L

Mgr. Lenka Krůtová

3.12.2018

Ústí n/L

Ing. et Ing. Renata Koulová

3.12.2018

Ústí n/L

Mgr. Veronika Jurčíková

3.12.2018

Ústí n/L

Mgr. Pavel Janíček

3.12.2018

Ústí n/L

Mgr. Hana Gabrielová

3.12.2018

Ústí n/L

Mgr. Ilona Doležalová

3.12.2018

Ústí n/L

Mgr. Pavel Chrenka

3.12.2018

Ústí n/L
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Osvědčení – aktivizační metody a
formy – od skupiny práce ke
kooperativnímu učení
Osvědčení – aktivizační metody a
formy – od skupiny práce ke
kooperativnímu učení
Osvědčení – aktivizační metody a
formy – od skupiny práce ke
kooperativnímu učení
Osvědčení – aktivizační metody a
formy – od skupiny práce ke
kooperativnímu učení
Osvědčení – aktivizační metody a
formy – od skupiny práce ke
kooperativnímu učení
Osvědčení – aktivizační metody a
formy – od skupiny práce ke
kooperativnímu učení
Osvědčení – aktivizační metody a
formy – od skupiny práce ke
kooperativnímu učení
Osvědčení – aktivizační metody a
formy – od skupiny práce ke
kooperativnímu učení
Osvědčení – aktivizační metody a
formy – od skupiny práce ke
kooperativnímu učení
Osvědčení – aktivizační metody a
formy – od skupiny práce ke
kooperativnímu učení
Osvědčení – aktivizační metody a
formy – od skupiny práce ke
kooperativnímu učení
Osvědčení – aktivizační metody a
formy – od skupiny práce ke
kooperativnímu učení
Osvědčení – aktivizační metody a
formy – od skupiny práce ke
kooperativnímu učení
Osvědčení – aktivizační metody a
formy – od skupiny práce ke
kooperativnímu učení
Osvědčení – aktivizační metody a
formy – od skupiny práce ke
kooperativnímu učení
Osvědčení – aktivizační metody a
formy – od skupiny práce ke
kooperativnímu učení

Mgr. Petr Adamec

3.12.2018

Ústí n/L

Mgr. Eva Adamcová

3.12.2018

Ústí n/L

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D.

10.1.2019

Praha

Mgr. Pavel Chrenka

24.1.2019

Ústí n/L

Mgr. Ilona Doležalová

31.1.2019

Ústí n/L

Mgr. Ilona Doležalová

11.2.2019

Ústí n/L

Mgr. Pavel Chrenka

13.2.2019

Ústí n/L

Mgr. Eva Adamcová

26.2.2019

Ústí n/L

Mgr. Petr Adamec

19.3.2019

Praha

Mgr. Petr Adamec

19.3.2019

Praha

Ing. Michal Tarant

3.4.2019

Praha

Mgr. Petr Adamec

5.4.2019

Praha

Mgr. Vladimír Pacina

15.5.2019

K. Vary

Ing. et Ing. Renata Koulová

15.5.2019

K. Vary

Ing. Tarant Michal

31.5.2019

Praha
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Osvědčení – aktivizační metody a
formy – od skupiny práce ke
kooperativnímu učení
Osvědčení – aktivizační metody a
formy – od skupiny práce ke
kooperativnímu učení
Aplikace nového značení dle předpisů
ve výuce chemie III
Potvrzení o absolvování – Odborná
metodická skupina pro matematickou
gramotnost
Učíme se učit
Osvědčení – kurz efektivního učení,
rozvoje paměti – Metoda 3T
Osvědčení č. 19-36-16-MA-SŠ-01/1 –
Matematika pro život – střední školy
Potvrzení o účasti na semináři –
konzultační semináře pro předsedy
zkušebních maturitních komisí
Osvědčení č. 633 - Kariérové
poradenství na školách metodou
mapování kompetencí CHQ
Osvědčení č. 634 - Kariérové
poradenství metodou mapování
kompetencí CH-Q v oblasti sociálních
služeb
Osvědčení č. 668 - Skupinové
kariérové poradenství
Osvědčení č. 633 - Intenzivní výcvik v
kariérovém poradenství
Digitální fotografie II. Praktický terénní
workshop
Digitální fotografie II. Praktický terénní
workshop
Osvědčení: č. 714 - Komunikační
dovednosti pro pedagogické
pracovníky

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků

Jméno

Datum

Místo

Název semináře, školení

Bc. Zimová Dita

2.10.2018

Praha

Osvědčení č. akreditace AK/I-32/2011- spisová
služba (zaměřená na školy a školská zařízení)

Bc. Malát David

21.2.2019

Most

Osvědčení č. 2019/07490371-20 - Prevence
kriminality dětí a mládeže v oblasti počítačových a
sociálních sítí
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