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Školská rada
Ve školním roce 2019–2020 se sešla Školská rada k jednání dne 2. 10. 2019.
Hlavním bodem jednání dne bylo schválení Výroční zprávy o činnosti školy za
školní rok 2018/19. Jednání Školské rady plánované na červen 2020 se z důvodu mimořádných
opatření v souladu s Nařízením vlády (pandemie, Covid-19) neuskutečnilo. Body plánované pro toto
jednání Školské rady budou zařazeny do programu jednání ŠR v říjnu 2020.

Jedná se o tyto body:
•
•
•
•

Výroční zpráva za kalendářní rok 2019 - hospodaření
Rodičovský příspěvek ve výši 1 000,- Kč/měsíc pro školní rok 2020/21
Poplatek za ubytování ve výši 1 100,- Kč/měsíc pro všechny žáky pro školní rok 2020/21
Provedené změny v ŠVP, ŠŘ a profilové části MZ od 2. 9. 2019.

ŠR bude informována o výsledku přijímacího řízení, o výsledcích maturit, průběhu SOČ a realizace
GDPR.
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Školská rada ve školním roce 2019/ 2020 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 4. 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 domova mládeže. 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. Jako prevence je žákům po celý rok
nabídnuta široká škála školních i mimoškolních aktivit, které pomáhají smysluplně naplňovat jejich
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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 sešli dvakrát s preventistou Městské policie pí Hejčovou v prostorách
domova mládeže, kde se na besedě bavili o problémech současnosti – Alkoholu, kouření a drogách,
šikaně, či domácím násilí.
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 všem rizikovým jevům
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.

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 28 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho:
- 4 žáci s IVP (1 žák využíval pomoc asistenta pedagoga)
- 21 žáků bez IVP (1 žák s 1. stupněm PO, 20 žáků s 2. stupněm PO)
- 2 nadaní žáci (s IVP – nadání v anglickém jazyce)
- 1 žák měl IVP ze zvlášť závažných důvodů (sport)
s žáky se pracovalo na základě doporučení Speciálně pedagogického centra a
Pedagogicko-psychologické poradny
žáci se vzdělávali pomocí vypracovaného IVP nebo Plánu pedagogické podpory
nadaní žáci pracovali ve výuce jazyka s odbornými publikacemi nad rámec učebních
osnov, rozvíjeli své dovednosti v oblasti gramatiky a konverzace. V hodinách fungovali
i v pozici lektorů.
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Přehled žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (školní rok 2019/2020):

IVP nadaní
žáci

IVP ze zvlášť
závažných
důvodů
(sport)

IVP ze
zvlášť
závažných
důvodů
(zdravotní
důvody)

4

0

0

0

0

3

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2. B

0

0

2

0

0

0

3. A

0

0

4

0

0

0

3. B

2

1

4

2

0

0

4. A

0

0

1

0

0

0

4. B

3

0

1

0

1

0

CELKEM

7

1

20

2

1

0

Třída

Počet
žáků s IVP
(celkově
všechny
důvody)

Počet žáků
bez IVP
1. stupeň

Počet žáků
bez IVP
2. stupeň

1. A

1

0

1. B

0

2. A

Celkem 7 žáků s IVP:
•
•
•

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

Výchovná poradkyně ve školním roce 2019/20 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 2019/2020 jsme věnovali zvýšenou pozornost žákům prvního ročníku, především
na jejich aklimatizaci na nové školní prostředí. Snažili jsme se zabránit předčasným a zbytečným
odchodům žáků ze vzdělávacího procesu.
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Z celkového počtu 37 žáků 4. ročníků projevilo zájem o studium na VŠ 19 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.

Školní úrazy
Ve školním roce 2019/2020 bylo evidováno:

•
•

žáci 33 úrazů z toho registrováno 26
zaměstnanci 1 úraz z toho registrováno 0

Úvodní slovo ředitele školy
Školní rok 2019/2020 byl již 28. 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.
Celý tento rok lze hodnotit jako rok pro školu úspěšný.
Podařilo se otevřít dvě třídy v prvním ročníku a změnit do budoucna systém náboru.
Personálně je škola stabilizovaná jak u správních zaměstnanců, tak především učitelský sbor, který
je plně kvalifikovaný a aprobovaný.
Podařilo se organizačně zajistit všechny plánované stáže, praxe, exkurze i zahraniční cesty. Vše
proběhlo bez komplikací až na kurz vysokohorské turistiky, který byl poznamenám velkou nemocností.
Problémy s epidemií na horské chatě však pedagogický doprovod se složkami Integrovaného
záchranného systému perfektně zvládl. Pokračovala spolupráce s Unipetrolem a.s. a s Nadací Unipetrol
a.s. Vyvrcholením bylo předání sponzorského daru, ocenění našich dvou vyučujících a udělení řady
stipendií pro naše studenty.
Byla navázána spolupráce s SVS a.s. Díky její podpoře, a především díky úsilí pracovníků VIANY a
našich odborných učitelů, byl vytvořen vzdělávací program pro děti základních škol – Vodní kufřík.
Nadále Schola Humanitas slouží městu jako kulturní stánek – viz přehled výstav, vernisáží a kulturních
akcí v aule školy. Pravidelně v aule zasedá Zastupitelstvo města Litvínov. Vedlejší hospodářská činnost
školy se ze ztráty dostala do kladných čísel. Podařilo se získat finanční prostředky na vybudování učebny
tělesné výchovy jak od Ústeckého kraje, tak od soukromých firem. Činnost zaměstnanců Scholy
Humanitas je velmi náročná a profesionální. Probíhá tu celodenní provoz s ubytováním nejen studentů.
Kuchyně vaří ve vynikající kvalitě jak pro naše studenty a zaměstnance, tak i pro cizí strávníky
z Gymnázia T.G.M. i pro veřejnost.
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Internát připravuje pro ubytované i neubytované řadu kroužků a sportovní i kulturní vyžití.
Druhá polovina školního roku byla výrazně ovlivněna opatřeními, která jsme realizovali
v souvislosti s šířením nákazy COVID - 19.
Jak zaměstnanci VIANY, tak školy organizují soutěže a akce pro děti mateřských škol a základních
škol celého Mostecka. Centrum bakalářských studií nabízí řadu nájmů, ale především bakalářské
studium kombinované formy ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Praha. Připravuje se tu
prostor pro fungování Technických klubů. To vše jen díky vysokému, profesionálnímu pracovnímu
nasazení zaměstnanců školy a díky pochopení a vstřícnosti zřizovatele, všem patří právem obdiv a
poděkování.

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

Ředitel školy
Zástupce ředitele pro praktické vyučování, statutární
zástupce ředitele školy
Zástupce ředitele pro teoretickou výuku
Ekonom školy
Vedoucí vychovatel domova mládeže
Vedoucí školní jídelny
Správce budov

Složení pedagogického sboru
Mgr. Adamcová Eva
Mgr. Adamec Petr
Mgr. Doležalová Ilona
Mgr. Simona Dvořáčková
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
Mgr. Vatrová Kateřina

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

Externí pedagogové školy
Barok Jaroslav
Mgr. Gabrielová Hana
PhDr. Doležal Vlastimil
BcA. Drážková Drengubáková Lucie
Mgr. Jedlička Oldřich

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

Aj
ZSV
ZSV
Aj
Fy

Vedoucí vychovatel domova mládeže
Vychovatelka DM
Vychovatelka DM
Vychovatelka DM
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Další zaměstnanci školy
Kasandová Michaela

asistentka sekretariátu

Kendrová Pavlína

pracovník informačního centra

Císařovský Jaroslav

správce budov

Šerek Petr

vrátný (č. p. 320 – škola)

Peštová Marcela

uklízečka

Kovaříková Blanka

uklízečka

Střihavková Alena

uklízečka

Ing. Tarant Michal

vedoucí ekologického centra Viana

Bc. Zíková Lucie

lektor Viana

Ing. Plotnárek Lukáš
Milerová Ladislava

lektor Viana

Michálková Milada

pomocná kuchařka

Kloučková Martina

pomocná kuchařka

Vaculovičová Alena

pomocná kuchařka

Dlouhá Miroslava

pomocná kuchařka

hlavní kuchařka
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Pedagogická činnost
Počet tříd:
Počet žáků:

8
155 (stav k 30. 9. 2019)

Přehled o prospěchu

1. pololetí školního roku 2019/2020
Třída

Počet
žáků

Prospěli

Prospěli
s vyznamenáním

Neprospěli

Nehodnoceno

Chování
2. st.

Chování
3. st.

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

20
18
16
18
23
25
16
21

14
13
12
14
18
20
11
16

1
2
3
1
5
3
3
1

5
1
1
3
0
2
2
4

0
2
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Součet

157

118

19

18

2

0

0

%

100

75

12

12

1

0

0

2. pololetí školního roku 2019/2020
Třída

Počet
žáků

Prospěli

Prospěli
s vyznamenáním

Neprospěli

Nehodnoceno

Chování
2. st.

Chování
3. st.

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

20
17
16
18
23
23
16
21

13
12
11
14
12
19
12
21

4
5
5
2
11
4
4
0

3
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Součet

153

114

35

4

1

0

0

%

100

74,5

23

2

0,5

0

0
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Vyznamenaní žáci
1.

pololetí:

13

2. pololetí:

14

Maturitní zkoušky (jarní období)
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Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2020/2021
Statistika

Přihlášky
1.kolo

64

2.kolo

2

Statistika nových žáků
Počet nových žáků do 1.ročníku

44

Počet chlapců / dívek

15 / 29

Průměrný prospěch nových žáků

1,54

Počet žáků s průměrem do 1,5 (VZN)

24

Počty nových žáků podle okresu
Most

15

Chomutov

9

Louny

5

Teplice

5

Ústí nad Labem

2

Děčín

4

Jablonec nad Nisou

2

Semily

1

16

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 50.
Závěr
Dne 1. září 2020 nastoupilo do prvního ročníku celkem 44 nových žáků do dvou tříd.
Třída

1. A

1. B

Počet žáků

22

22

Třídní učitel

Mgr. Claude Kubátová

Mgr. Simona Dvořáčková, Ph.D.
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Přehled soutěží ve školním roce 2019/2020
Středoškolská odborná činnost
Krajské kolo, on-line
Lucie Koláříková - 1. místo, obor Ochrana životního prostředí
Karolína Gálová - 2. místo, obor Chemie
Celostátní kolo, 13.5.2020
Lucie Koláříková – 11. místo, obor Ochrana životního prostředí
Olympiády
Ekologická olympiáda – krajské kolo, Ústí nad Labem, 4. – 6. 10. 2019
Lada Lanštiaková, Martin Jankuj, Jiří Mladý - 2. místo
Biologická olympiáda – krajské kolo, on-line test
kategorie A – Horáková Zuzana – 12. místo
kategorie B – Divínová Nela – 23. místo
Olympiáda v českém jazyce, okresní kolo
Václav Zwerenz – 13. místo
Justýna Mauleová – 14. místo
Olympiáda v anglickém jazyce, okresní kolo
Jakub Kornalík – 3. místo
Chemická olympiáda, krajské kolo, kategorie E
Aleš Barák – 1. místo
Karolína Gálova – 2. místo
Fyzikální olympiáda, krajské kolo, kategorie D
Jiří Mladý – 14. místo
Geologická olympiáda, krajské kolo
Martin Jankuj – 4. místo
Chemquest 2019
Eva Liscová, Jana Počekajlová, Veronika Urbanová – postup do finále ČR, 8. místo
Jiří Mladý, Martin Jankuj – postup do finále ČR, 9. místo
Dobrý list komory (OHK Most)
Podmínky pro obdržení Dobrého listu komory splnili žáci Lucie Koláříková a Karolína Gálová.
18

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
- Maturitní práce s obhajobou
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Přehled odborné praxe 2019/2020
1. ročník – ekologie a životní prostředí
•

Naučná stezka – Tesařova cesta, Šumný důl

•

PR Číčov

•

NPP Kamenná slunce Hnojnice

•

Granát Podsedice – těžba pyropů

•

Lyžařský výcvik, Jizerské hory – Bedřichov (1 týden)

•

Botanická zahrada Teplice

Vzhledem k pandemii COVID 19 se neuskutečnily naplánované odborné praxe ve 2. pololetí:
•

Úpravna vody a malá vodní elektrárna Meziboří

•

Národní muzeum Praha

•

České středohoří – Oblík, Raná, Novosedlický rybník

•

Terénní praktikum – botanika + zoologie (areál Nové vody)

•

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)

Vzhledem k pandemii COVID 19 se neuskutečnily naplánované odborné praxe ve 2. pololetí:
•

Rekultivace v regionu

•

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
•

kurz vysokohorské turistiky – Vysoké Tatry (1 týden)

•

Severočeské doly Bílina – rekultivované plochy SD Bílina, Důl Bílina

•

Kompostárna Pitterling Bílina – Chudeřice
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•

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

•

Chempark Záluží

Vzhledem k pandemii COVID 19 se neuskutečnily naplánované odborné praxe ve 2. pololetí:
•

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
•

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

•

maturitní práce s obhajobou

•

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. Od školního roku 2019/2020 si žáci volí v rámci profilové maturitní
zkoušky v rámci volitelné profilové zkoušky mezi obhajobou maturitní práce a praktickou zkouškou
z monitorování a ekologických analýz.

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 monitorování a ekologických analýz
Forma zkoušky: Praktická zkouška.
Obsah zkoušky: Témata pro zkoušku jsou vybrána z vyučovacích předmětů – Chemie, Monitorování
a ekologické analýzy, Hygiena a toxikologie, Ochrana a tvorba životního prostředí
Název pro maturitní vysvědčení: Praktická zkouška z monitorování a ekologických analýz.
Žáci si losovali z šesti stanovišť. Každé stanoviště obsahovalo tři dílčí části, které odpovídají
tematickým celkům. Jedno stanoviště bylo možné vylosovat v průběhu maturitního dne pouze jednou.
Následovalo seznámení se zadanými úkoly, zejména kontrolou stanoviště a úplnosti potřebného
vybavení. Dále pokračovalo praktické provedení úkolu (výpočty a příprava roztoků, nastavení přístroje
a laboratorního vybavení, vlastní měření a interpretace získaných výsledků). Součástí je rovněž ověření
osvojení teoretických poznatků týkajících se zadaného úkolu. Maximální doba pro splnění úkolů a
vypracování písemného zadání je 240 minut. Po uplynutí této doby žák odevzdá vypracované pracovní
listy.

Zahraniční kontakty
Studijní cesta, Norsko – Kongsberg, 2.ročník
Již dvacátým čtvrtým 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.

23

Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2019/2020 proběhly níže uvedené kontroly:
•

•

•

11. 09.2019 – Okresní správa sociálního zabezpečení Most – kontrolovaná činnosti: plnění
povinností v nemocenském pojištění, plnění povinností v oblasti pojistného, plnění
povinností v důchodovém pojištění. Kontrolované období 1. 9. 2016 – 31. 08. 2019.
13. 11. 2019 – Úřad práce české republiky – Krajská pobočka v Ústí nad Labem –
kontrolovaná činnost dodržování zákona o státní sociální podpoře. Kontrolované období 1.
9. 2018 - 31. 8. 2019.
23. 06. 2020 – Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky – dodržování oznamovací
povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů
splatnosti pojistného. Kontrolované období od 1. 10. 2016 do 23. 6. 2020.

Domov mládeže
Personální obsazení:
Vedoucí vychovatel:
•

Bc. David Malát

Vychovatelé:
•
•
•

Lenka Trousilová
Radka Otrubová
Jaroslava Zinková

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.
k 1. 5.
k 1. 6.

Počet žáků
82
84
84
84
84
84
82
-

Počet odhlášených
1 dojíždění
1 dojíždění
2 dojíždění
3 dojíždění
(nouzový stav, uzavřeno)
(nouzový stav, uzavřeno)
(nouzový stav, uzavřeno)
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Počet přihlášených
3
1
2
1
(nouzový stav, uzavřeno)
(nouzový stav, uzavřeno)
(nouzový stav, uzavřeno)

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

odpolední služby ve vstupní hale (14.15 hod. – 21 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

Září 2019
• seznámení žáků 1. ročníků s okolím
• školení bezpečnosti, seznámení s VŘ DM
• adaptační kurz pro 1. ročníky
• soutěž hlášky z filmů
• vybíjená
• basketbal
• divadlo Most
• vernisáž
• bowling

Říjen 2019
•
•
•
•
•

divadlo Most
česká přísloví
beseda s preventistkou MP Litvínov
keramika
bowling

Listopad 2019
•
•
•
•

běh do schodů
hra nejistá ruka
výroba vánočních přání
divadlo Most
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Prosinec 2019
•
•
•
•
•

Laser aréna Most
zdobení vánočního stromu
vánoční turnaj – florbal
divadlo Most
vernisáž

Leden 2020
•
•
•
•

batikování
společenské deskové hry
turnaj piškvorky
taneční kurz

Únor 2020:
•
•
•
•

taneční kurz
společenské deskové hry
beseda s preventistou MP Litvínov
hlášky z filmů

Březen 2020 - neuskutečněno – COVID-19:
•
•
•
•

společenské deskové hry
turnaj stolní tenis
hudební kvíz
florbal

Duben 2020- neuskutečněno – COVID-19:
•
•
•
•

divadlo Most
Aquadrom Most
pomoc na stanovištích – soutěž Vlaštovkiáda
hlášky z českých filmů

Květen 2020 - neuskutečněno – COVID-19:
•
•
•
•
•

chmelová brigáda
soutěž exotické ovoce
in-line bruslení
míčové hry na hřišti
exkurze Janov – s preventiskou MP Litvínov
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Červen 2020- neuskutečněno – COVID-19:
• vybíjená
• „Mezibořské slunce“
• skoky přes švihadlo
• Aquadrom Most

Akce mimo areál školy
Září 2019
• kurz vysokohorské turistiky – 3. roč. Vysoké Tatry
• adaptační program 1. ročníků – Klíny
• praxe 2. ročníků – Vodní dílo Fláje, Flájský plavební kanál, Černý rybník,
• praxe 3. ročníků – ČOV Litvínov, Chanov, Chempark Záluží, Severočeské doly
• praxe 1. ročníku – Tesařova stezka, Šumný důl, České středohoří
• souvislá praxe 4. ročníků
• bowling – Litvínov
• Projekt TANDEM
• studijní cesta 2. ročníků – Norsko
• seznámení 1. ročníků s Litvínovem
• výstava „Člověk v přírodě“ - Louny

Říjen 2019
• měsíční studijní stáž – Irsko
• odborná praxe – projekt Tandem – SRN
• EDU konference – Citadela Litvínov
• Velký vzdělávací veletrh – Litoměřice
• Krajské kolo ekologické olympiády – Šluknov
• praxe 1. ročníků – Botanická zahrada Teplice,
Podsedice, Číčov, IQ Landia – Liberec
• praxe 2. ročníků – elektrárna Tušimice
• praxe 3. ročníků – Celio, Pitterling
• přednáška o historii budovy Scholy Humanitas
• výstava středních škol – Kladno
• vzdělávací pobyt – Lesná
• 15. ročník běhu do vrchu – Meziboří
• výstava středních škol – Děčín
• divadelní představení „60´s aneb ŠEDESÁTKY“- Most
• EDUCA 2019 – veletrh vzdělávání – Liberec
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Listopad 2019
• výstava středních škol – Most
• vzdělávací pobyt – Lesná
• okresní kolo turnaje SŠ v basketbale – Most
• výstava středních škol – Chomutov
• studijní cesta – Brusel
• výstava středních škol – Litoměřice
• praxe 2. ročníku – IQ Landia – Liberec
• divadelní představení „Mauglí“ - Most
• výstava středních škol – Louny
• turnaj středních škol ve volejbale – Hamr
• výstava středních škol – Rakovník
• studentská vědecká konference – VŠCHT Praha
• Otevřená věda – Akademie věd – Praha
• Krajské kolo soutěže „Biologická odysea“ – Teplice
• divadelní představení „Sarkofág Černobyl“ – DVD Litvínov
• výstava středních škol – Žatec
Prosinec 2019
• divadelní představení „Sluha dvou pánů“ – Most
• Laser aréna – Most
• vědecká knihovna – Ústí nad Labem
• vánoční posezení zaměstnanců – Litvínov
• vánoční turnaj ve florbalu učitelé x žáci – Litvínov
Leden 2020
• bowling - Litvínov
• Veletrh vysokých škol – Praha
Únor 2020
• lyžařský výcvik 1. ročníků – Bedřichov
• turnaj středních škol ve florbalu – Most
• turnaj středních škol ve volejbale – Most
• výměnná stáž – USA
• maturitní ples 4. ročníků – Citadela Litvínov

Březen – červen 2020
• akce zrušeny z důvodu COVID-19
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Úsek stravování
Personální obsazení
Vedoucí stravování
•

Kateřina Holá

Hlavní kuchařka
•

Ladislava Milerová

Kuchař vyučený
•
•

Martina Kloučková
Mikulová Nikola (12/2019–1/2020)

Pomocný personál
•
•
•
•

Alena Vaculovičová
Miroslava Dlouhá (od 3/2020 jako vařící kuchařka)
Růžena Riganová (výpomoc po dobu hledání kuchařky 9/2019–12/2019)
Milada Michálková (nástup 3/2020)

S ohledem na uzavření škol nařízené vládou ČR kvůli pandemii Covid 19, bylo ve školním roce
2019/2020 připraveno celkem:
•
•
•
•

6234 snídaní a svačin – o 1 884 porcí méně než ve školním roce 2018/2019
37 730 obědů – o 16 142 porcí méně než ve školním roce 2018/2019
5625 večeří a svačin – 2 206 porcí méně než ve školním roce 2018/2019
124 svačin hrazených pro dojíždějící studenty – o 53 porcí méně než ve školním roce
2018/2019

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

13,48

dojíždějící žáci

11,87

cizí strávníci + prodej přes ulici

20,93

zaměstnanci školy

9,65

žáci Gymnázia T. G. M. Litvínov

39,63

studenti jiných škol ubytovaní

4,62

Zisk ze stravování cizích strávníků je 20 523,- Kč.

Dále jsme zajišťovali dle objednávek tyto mimořádné akce:
•
•
•
•

11 x raut + malé občerstvení na jednání
za
46.900,84 Kč
13 x prodej přes ulici
za
8.932,58 Kč
2 x vernisáž
za
3.266,00 Kč
5x stravování skupin
za
174.215,00 Kč
(Norové, adaptační kurz, studenti západočeské univerzity Plzeň, příměstský tábor) - ve
skupinách se stravovali jak vegetariáni, tak muslimové a byla připravována i bezlepková
dieta.

Zisk z těchto akcí byl 40.050 Kč.
Na tyto mimořádné akce je sestavováno individuální menu včetně slavnostní tabule, kterou zajišťuje
pí Šárka Učíková – profesionální aranžérka. Obsluhu zajišťujeme ve spolupráci s našimi ubytovanými
studenty a studenty z hotelové školy Teplice.
Za odprodej nevyzvednutých obědů jsme vybrali 17 534,- 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
Ve školním roce 2019/20 byla škola zapojena do realizace následujících projektů financovaných
z místních, národních nebo evropských dotačních výzev.

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). Realizace projektu byla zahájena
1.1.2020.

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. Realizace projektu byla ukončena k 31.12.2019.

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 jejich 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. Realizace
projektu byla ukončena k 31.10.2019.
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Evropské fondy
EU – Erasmus plus – KA1, Mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě
• Schola Humanitas realizovala projekt výjezdu 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 z důvodu koronavirové pandemie realizován
pouze částečně – proběhl výjezd žáků do Irska. Další aktivita – výjezd žáků na Maltu proběhne
v prodlouženém období realizace, ve školním roce 2020/2021.
EU – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
• Prvním rokem byl realizován projekt „Osobnostní rozvoj II.“, číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016543. Projekt je 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.
• 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).
• V průběhu ledna 2020 začala na litvínovských školách realizace projektu s názvem „Podpora
kvality vzdělávání v Litvínově“, číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016437.
Projekt reaguje na zhoršenou vzdělanostní strukturu obyvatel Litvínova – faktoru, který je nepříznivý z
hlediska budoucnosti regionu. Projekt cílí na podporu dětí a žáků v litvínovských školách – aktivity
projektu jsou zaměřené především na podporu dětí a žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem,
mají speciální vzdělávací potřeby. Projekt se zaměřuje na podporu a prohloubení společného
vzdělávání, na vytvoření prostředí ve školách, které umožní dětem a žákům maximálně rozvinout svůj
potenciál pro budoucí uplatnění v životě. Projekt zastřešuje město Litvínov jako žadatel/ příjemce
dotace ve spolupráci s partnery projektu, jimiž jsou litvínovské základní a mateřské školy zřízené
městem Litvínov, střední škola – Schola Humanitas, dále Sportovní soukromá základní škola. Město
Litvínov jako koordinátor vzdělávací politiky v území vytvoří ve spolupráci s partnery projektu fungující
systém podpory společného vzdělávání na území města Litvínova. Aktivity projektu jsou nastaveny
systémově tak, aby pokryly celou škálu potřebných podpor, které na sebe navazují a vzájemně se
doplňují s cílem zajištění maximálního pozitivního efektu na rozvoj dětí a žáků. Jedná se o aktivity školní
(např. doučování, kariérové poradenství) i mimoškolní (např. kroužky, vzdělávací aktivity o
prázdninách), aktivity zaměřené na podporu spolupráce školy a rodiny (školní akce pro rodiče a žáky,
děti), aktivity zaměřené na rozvoj a podporu pedagogů (získání dobré praxe v rámci zahraniční služební
cesty, další vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení dobré praxe mezi pedagogy, financování
personální podpory v podobě školního asistenta, speciálního pedagoga či psychologa), aktivity města
(workshopy pro úředníky, zřízení pozice koordinátora inkluze pro obec, zajištění zahraniční služební
cesty do Finska).
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Přehled žádostí podaných v rámci vypsaných dotačních titulů
Název projektu

Role Scholy
Humanitas

Dotační titul

Poskytovatel

Žádaná výše
podpory

Výsledek

PrDy 2020

Žadatel

EVVO Ústecký kraj

Ústecký kraj

53 600,00 Kč

neschválen

Posilovna ve Schole
Humanitas

Žadatel

Grantový program
NET4GAS

NET4GAS

1.000.000,00
Kč

Odborné praxe v
Evropě – rozvoj
odborných a
environmentálních
kompetencí 2021

Žadatel

Erasmus+ KA1

NAEP

44 056,00 Kč
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Schváleno
500.000,00
Kč
Schválen jako
náhradní;
reg. číslo
projektu:
2020-1-CZ01KA102078041

Akce školy
Akce organizované v rámci vedlejší doplňkové činnosti v prostorách školy
Pravidelné akce
•
•
•
•
•

Zasedání zastupitelstva města Litvínov
Klub filatelistů Litvínov
TJ Sokol Litvínov
Florbal
Výuka ČZU

Září 2019
•
•
•
•
•
•
•
•

Klub filatelie Litvínov 2x
TJ Sokol Litvínov 4x
Vernisáž (p. Šimek) 1x
Zasedání zastupitelstva města Litvínov 1x
Apoštolská církev
Město Litvínov – vzdělávání pěstounů
Město Litvínov – veřejné projednávání
Florbal

Říjen 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výuka ČZU
Volanský – prodejní akce – oděvy
TJ Sokol Litvínov 3x
Klub filatelie Litvínov 2x
Burza filatelistů
Město Litvínov – policie ČR – divadlo pro seniory
SBD Krušnohor – schůze předsedů
SČVK – Kufřík – slavnostní předání Kufřík (VIANA)
CK Mocnářství, p. Mráz – výkup sběratelských předmětů
ČSSD – schůze 2x
Město Litvínov – proškolení zaměstnanců MÚ 2x
Přednáška GIS – Norové – Schola Humanitas
Josef Dřevo – výkup zlata a stříbra
Porozumění – Halloweenské odpoledne
Florbal
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Listopad 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TJ Sokol Litvínov 4x
Zasedání zastupitelstva města Litvínov 3x
Slavnostní předání stipendií
Výuka ČZU
Zepter – prodejní akce 2x
CK Mocnářství, p. Mráz – výkup sběratelských předmětů
Sraz absolventů Scholy Humanitas
Císařovský – oslava
Město Litvínov – školení zaměstnanců 2x
Město Litvínov – vzdělávání pěstounů
Přednášky Schola Humanitas
Setkání odborné metodické skupiny pro chemii v rámci
projektu IKAP A – Ústí nad Labem
Florbal

Prosinec 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TJ Sokol Litvínov 3x
Výuka ČZU
Vernisáž – Iva Hüttnerová
Porozumění – Mikulášská besídka
UNICRE – vánoční večírek
Choroš
Klub filatelie Litvínov 1x
Zasedání zastupitelstva města Litvínov
Přednášky Schola Humanitas
Kropáčková – rodinné vánoční setkání
Josef Dřevo – výkup zlata a stříbra
Přednáška – Vlci v Čechách
Vánoční besídka Schola Humanitas
Florbal

Leden 2020
•
•
•
•
•
•
•

Výuka ČZU
Crown Metals CZ s.r.o. (Magnesium Elektron) - školení
TJ Sokol Litvínov 3x
Klub filatelie Litvínov 2x
TJ Sokol Litvínov – Jóga 3x
GP Mont Group – školení zaměstnanců
CK Mocnářství, p. Mráz – výkup sběratelských předmětů
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•
•
•
•
•
•
•

Taneční 2x
Zasedání zastupitelstva města Litvínov
Greiner – školení 2x
Přednáška Schola Humanitas
Florbal
Vietnamská komunita Litvínov – oslava nového roku
Josef Dřevo – výkup zlata a stříbra

Únor 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výuka ČZU
TJ Sokol Litvínov 3x
Schůze SVJ U Zámeckého parku – valná hromada
Město Litvínov – školení hyg. minima pro škol. jídelny
Klub filatelie Litvínov 2x
Taneční 2x
TJ Sokol Litvínov – Jóga 2x
Porozumění – karneval
Greiner – školení 2x
MŠ Soukenická – karneval
SBD Krušnohor – schůze předsedů
MŠ Gorkého – karneval
Klub filatelie Litvínov – burza
MŠ Bezručova – karneval
Zasedání zastupitelstva města Litvínov
Zepter – prodejní akce
Florbal

Březen 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TJ Sokol Litvínov 2x
Taneční 3x
TJ Sokol Litvínov – Jóga 1x
Klub filatelie Litvínov 1x
Město Litvínov – vzdělávání pěstounů
ČSSD – schůze
Výuka ČZU
ČSSD – okresní konference
Čejka, Sedláčková – MDŽ
Josef Dřevo – výkup zlata a stříbra
Přednáška GIS – Schola Humanitas
Taneční – Věneček
TJ Sokol Litvínov – Šibřinky
VIANA – fotografická soutěž Vzácná voda
Zasedání zastupitelstva města Litvínov

zrušeno – COVID-19
zrušeno – COVID-19
zrušeno – COVID-19
zrušeno – COVID-19
zrušeno – COVID-19
zrušeno – COVID-19
zrušeno – COVID-19
zrušeno – COVID-19
zrušeno – COVID-19
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Duben 2020
•
•
•

Všechny akce
Zasedání zastupitelstva města Litvínov
Florbal

zrušeno – COVID-19
(probíhalo ve zvláštním režimu)
zrušeno – COVID-19

Květen 2020
•
•

Zasedání zastupitelstva města Litvínov
Florbal

(probíhalo ve zvláštním režimu)

Červen 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TJ Sokol Litvínov 5x
TJ Sokol Litvínov – Jóga 3x
Klub filatelie Litvínov 2x
Zepter – prodejní akce
Josef Dřevo – výkup zlata a stříbra
ČSSD – schůze
Zasedání zastupitelstva města Litvínov
Císařovský – oslava
Příměstský tábor
Florbal

(probíhalo ve zvláštním režimu)

Červenec 2020
•
•

Příměstský tábor
Florbal

Srpen 2020
•
•

Zasedání zastupitelstva města Litvínov
Florbal
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Maturitní práce 2019 - 2020 (4.A)
P.č.

Jméno

Téma práce

1.

Barák Aleš

Maturitní práce s obhajobou

2.

Bielik Jakub

Maturitní práce s obhajobou

3.

Desslerová Dominika Maturitní práce s obhajobou

4.

Gálová Karolína

Maturitní práce s obhajobou

5.

Hájková Michaela

Maturitní práce s obhajobou

6.

Hinková Vendula

Maturitní práce s obhajobou

7.

Koláříková Lucie

Maturitní práce s obhajobou

8.

Komišová Tereza

Maturitní práce s obhajobou

9.

Kučerová Ivana

Maturitní práce s obhajobou

Termín zk.
25.5.2020
25.5.2020
25.5.2020
25.5.2020
25.5.2020
25.5.2020
25.5.2020
25.5.2020

25.5.2020
10. Kyselová Veronika

Maturitní práce s obhajobou
25.5.2020

11. Ottel Martin

Maturitní práce s obhajobou

12. Radičová Ingrid

Maturitní práce s obhajobou

13. Souček Miroslav

14. Šarlinger Jakub

15. Šťavíková Markéta

16. Vojtíšková Petra

25.5.2020

Kontaminace půdy polyaromatickými uhlovodíky a
těžkými kovy z železničních pražců
Synatropní druhy pavouků v ČR se zaměřením na
oblast Teplicka
Kontaminace půdy a vody organickými látkami
(PAU, C10-C40) v blízkosti čerpacích stanic
Příprava pevných standardů pro rentgenovou
fluorescenci
Monitoring pavouků na vybraných lokalitách v oblasti
Sokolovska
Meteorologická měření a pozorování v rámci
programu GLOBE
Vliv železniční dopravy na obsah polyaromatických
uhlovodíků a těžkých kovů v půdě
Vyhodnocení využívání a stavu systému separace
odpadů ve Schole humanitas
Analýza domácích ovocných destilátů metodou
plynové chromatografie s plamenově ionizačním
detektorem (GC-FID)
Minitoring vody a půdy v lokalitách Volevčice a
Polerady
Analýza materiálového složení TKO v Mostě

Konzultant
RNDr. Milan
Šmídl Ph.D.
Mgr. Claudie
Kubátová
RNDr. Milan
Šmídl Ph.D.
Mgr.Claudie
Kubátová
Mgr. Kateřina
Vatrová
Ing. Michal
Tarant
RNDr. Milan
Šmídl Ph.D.
Mgr.Petr
Adamec
RNDr. Milan
Šmídl Ph.D.
Ing.et ing.
Renata Koulová
Mgr.Petr
Adamec
Mgr. Eva
Adamcová

Botanický průzkum lesního společenstva v
25.5.2020 Krušných horách
Konduktometrie (kalibrace, měření elektrolytické
konduktivity)
Analýza půdy (typ půdy, vodivost a kationty a
Praktická zkouška z monitorování
anionty)
a ekologických analýz
Monitoring ovzduší (práce s PC programy, IRZ, AIM
a aplikace ČHMÚ), katastr nemovitostí a katalog
27.5.2020 BPEJ
Stanovení kationtů kovů (měď, železo – LOVIBOND)
Stanovení tvrdosti vody
Praktická zkouška z monitorování
Monitoring ovzduší (práce s PC programy, IRZ, AIM
a ekologických analýz
a aplikace ČHMÚ), katastr nemovitostí a katalog
27.5.2020 BPEJ
Návrh zeleně ve zvolené lokalitě na katastrálním
Mgr. Kateřina
Maturitní práce s obhajobou
25.5.2020 území obce Žatec
Vatrová
Potenciometrie (kalibrace, měření pH)
Stanovení tlumivé kapacity vody
Praktická zkouška z monitorování
Monitoring ovzduší (práce s PC programy, IRZ, AIM,
a ekologických analýz
aplikace ČHMÚ), katastr nemovitostí a katalog
27.5.2020 BPEJ
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Znám.

Oponent
Ing.et ing.
Renata Koulová
Mgr. Kateřina
Vatrová
Mgr. Claudie
Kubátová
RNDr. Milan
Šmídl Ph.D.
Mgr. Claudie
Kubátová
Bc. Zdeněk
Tarant
Ing.et ing.
Renata Koulová
Ing. Michal
Tarant
Mgr. Claudie
Kubátová
Mgr. Claudie
Kubátová
Andrea
Koláčková
Mgr. Jaromír
Brožík

Ing. Michal
Tarant

Maturitní práce 2019 - 2020 (4.B)
P.č.

Jméno

Zvolená zkouška

Termín zk.

1.

Benešová Tereza

Maturitní práce s obhajobou

2.

Blažek Tomáš

Praktická zkouška z monitorování
28.5.2020
a ekologických analýz

3.

Dražil Marcel

Praktická zkouška z monitorování
28.5.2020
a ekologických analýz

4.

Fric Michal

Maturitní práce s obhajobou

26.5.2020

5.

Havlíčková Kristína

Maturitní práce s obhajobou

26.5.2020

6.

Hučková Karolína

Praktická zkouška z monitorování
28.5.2020
a ekologických analýz

7.

Hudeček Jan František

Praktická zkouška z monitorování
27.5.2020
a ekologických analýz

8.

Kalvoda Josef

Praktická zkouška z monitorování
29.5.2020
a ekologických analýz

9.

Kopáček Richard

10. Kozel Michal
11. Mokoš Jan

12. Radová Karolína

13. Rubínová Markéta

26.5.2020

Téma práce
Využití odpadních vod z parciální oxidace k výrobě
sazí a sorbentů
Stanovení kationtů kovů (měď, železo – LOVIBOND)
Stanovení tvrdosti vody
Monitoring ovzduší (práce s PC programy, IRZ, AIM
a aplikace ČHMÚ), katastr nemovitostí a katalog
BPEJ
Konduktometrie (kalibrace, měření elektrolytické
konduktivity)
Argentometrické stanovení chloridů
Monitoring ovzduší (práce s PC programy, IRZ, AIM
a aplikace ČHMÚ), katastr nemovitostí a katalog
BPEJ
Monitoring vlka obecného (canis lupus) v Krušných
horách
Ekologický výukový program pro žáky MŠ a ZŠ
realizovaný v ZOO Brno
Stanovení aniontů (sírany, chloridy – LOVIBOND)
Argentometrické stanovení chloridů
Monitoring ovzduší (práce s PC programy, IRZ, AIM
a aplikace ČHMÚ), katastr nemovitostí a katalog
BPEJ
Konduktometrie (kalibrace, měření elektrolytické
konduktivity)
Argentometrické stanovení chloridů
Monitoring ovzduší (práce s PC programy, IRZ, AIM
a aplikace ČHMÚ), katastr nemovitostí a katalog
BPEJ
Potenciometrie (kalibrace, měření pH)
Stanovení tlumivé kapacity vody
Monitoring ovzduší (práce s PC programy, IRZ, AIM,
aplikace ČHMÚ), katastr nemovitostí a katalog
BPEJ

Stanovení aniontů (sírany, chloridy – LOVIBOND)
Argentometrické stanovení chloridů
Praktická zkouška z monitorování
29.5.2020 Monitoring ovzduší (práce s PC programy, IRZ, AIM
a ekologických analýz
a aplikace ČHMÚ), katastr nemovitostí a katalog
BPEJ
Metody kultivace jednobuněčných organismů s
Maturitní práce s obhajobou
26.5.2020
využitím barvících technik
Monitoring rozmanitosti půdních typů v lokalitě
Maturitní práce s obhajobou
26.5.2020
Českolipska
Potenciometrie (kalibrace, měření pH)
Stanovení tlumivé kapacity vody
Praktická zkouška z monitorování
28.5.2020 Monitoring ovzduší (práce s PC programy, IRZ, AIM,
a ekologických analýz
aplikace ČHMÚ), katastr nemovitostí a katalog
BPEJ
Maturitní práce s obhajobou

26.5.2020

Stanovení uhlovodíků C10 - C40 ve vzorcích vody a
půdy

14. Rudolf Lukáš František Maturitní práce s obhajobou

26.5.2020 Monitoring půdy v lokalitě Chotyně na Liberecku

15. Sáblová Martina

Maturitní práce s obhajobou

26.5.2020 Anorganické sorbenty pro úpravu vody

16. Šafferová Veronika

Maturitní práce s obhajobou

26.5.2020

Maturitní práce s obhajobou

26.5.2020 Monitoring vody vodní plochy Matylda

17. Šešina Ladislav

18. Šťastný Niki

19. Tomášová Daniela

20. Topič Matěj

21. Zettl František

Inventarizace avifauny v závislosti na změnách
parkových ploch v Litvínově
Potenciometrie (kalibrace, měření pH)
Stanovení kyselosti půdy (aktivní, výměnná,
Praktická zkouška z monitorování
hydrolytická)
29.5.2020
a ekologických analýz
Monitoring ovzduší (práce s PC programy, IRZ, AIM
a aplikace ČHMÚ, katastr nemovitostí a katalog
BPEJ
Stanovení kationtů kovů (měď, železo – LOVIBOND)
Stanovení tvrdosti vody
Praktická zkouška z monitorování
29.5.2020 Monitoring ovzduší (práce s PC programy, IRZ, AIM
a ekologických analýz
a aplikace ČHMÚ), katastr nemovitostí a katalog
BPEJ

Konduktometrie (kalibrace, měření elektrolytické
konduktivity)
Analýza půdy (typ půdy, vodivost a kationty a
Praktická zkouška z monitorování
28.5.2020 anionty)
a ekologických analýz
Monitoring ovzduší (práce s PC programy, IRZ, AIM
a aplikace ČHMÚ), katastr nemovitostí a katalog
BPEJ
Konduktometrie (kalibrace, měření elektrolytické
konduktivity)
Analýza půdy (typ půdy, vodivost a kationty a
Praktická zkouška z monitorování
29.5.2020 anionty)
a ekologických analýz
Monitoring ovzduší (práce s PC programy, IRZ, AIM
a aplikace ČHMÚ), katastr nemovitostí a katalog
BPEJ
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Konzultant
Ing. et Ing.
Renata Koulová

Znám.

Oponent
RNDr. Milan
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Mgr. Eva
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Mgr. Kateřina
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Císařovský
Jaroslav
Ing. Očková
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Kubátová
Ing.et Ing.
Renata Koulová

Ing.et ing.
Renata Koulová
Mgr. Claudie
Kubátová

Ing.et Ing.
Renata Koulová
Ing.et Ing.
Renata Koulová
Ing. et Ing.
Renata Koulová
Mgr. Petr
Adamec

RNDr. Milan
Šmídl Ph.D.
Mgr. Claudie
Kubátová
Mgr. Claudie
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Mgr. Jaromír
Brožík

Mgr. Claudie
Kubátová

Ing.et ing.
Renata Koulová

Hospodaření školy
Výnosy
čerpání k 31.12.19

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

4 059 190,14 Kč
19 638 025,00 Kč
4 621 073,65 Kč
1 674 348,00 Kč
1 895 739,37 Kč

CELKEM VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST

31 888 376,16 Kč

Náklady
čerpání k 31.12.19

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

3 944 064,92 Kč
19 638 025,00 Kč
4 400 536,42 Kč
3 570 087,37 Kč

CELKEM VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST

31 552 713,71 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HL.ČINNOST

335 662,45 Kč

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
Ústí nad
Labem

Název semináře, školení

Mgr. Eva Adamcová

13.9.2019

svědčení: Nové trendy ve výuce tělesné výchovy

Ing. Michal Tarant

21.1.2020

Mgr. Šárka Půčková

28.1.2020

Praha

Doplněk k osvědčení – č: DH0015311

Mgr. Simona Dvořáčková, PhD.

13.2.2020

Praha

Osvědčení č. ZH037768 – Hodnotitel ústní zkoušky

Zíková Lucie, Dis.

28 2.2020

Ústí nad
Labem

Osvědčení č. 32/2020-02-28 Management EV ve
školách a jeho přínos k posílení image školy

Ing. Lukáš Plotnárek

28 2.2020

Ing. Michal Tarant

3.3.2020

Ústí nad
Labem
Ústí nad
Labem

Osvědčení č. 32/2020-02-28 Management EV ve
školách a jeho přínos k posílení image školy
Konzultační semináře pro předsedy zkušebních
maturitních komisí

Mgr. Pavel Janíček

9. – 15. 8 2020

Žítková

Letní škola moderních učitelů, č. 1068/2019-2-151

Osvědčení: Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka
zotavovacích akcí
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