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POZDRAV Z ADAPTAČNÍHO POBYTU  

Prosluněný pozdrav z prvního společného pobytu ve středisku mládeže ve Staré 

Vsi nad Ondřejnicí posílají naši nováčci z dvouoborové třídy Předškolní a 

mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POUŤ NA DEN CÍRKEVNÍHO 

ŠKOLSTVÍ 

 

Na svátek sv. Ludmily 16.září - babičky sv.Václava a patronky církevních škol - 

vyrazili studenti prvních ročníků pěšky z Oder na poutní místo k Panně Mariii ve 

skále a studenti druhých a třetích ročníků autobusem na sv. Hostýn. Poutníci na 

obou místech prožili mši svatou, kterou celebrovali bývalý školní kaplan O. 

Zdenko Vavro a současný školní kaplan O. Pavel Obr, a obohaceni o nové zážitky 

se s chutí vraceli zpět do školy. 

 

 

 

 



 

 

 

DALŠÍ POZDRAV Z "ADAPŤÁKU" 

 

Hezký pozdrav ze své první společné akce na naší škole, z adaptačního pobytu ve 

Velkých Karlovicích, posílají naši nováčci z prvního ročníku oboru Praktická 

sestra. 

 

 

 

 



“HELLO, MY NAME IS JOHN!” 

 

Takto studenty čtvrtých ročníků naší školy přivítal britský rodilý mluvčí. Díky 

šablonám Ministerstva školství bude John Cooke z Jazykové školy Hello v Ostravě 

přijíždět do svaté Anežky každé pondělí a vést hodiny angličtiny. Jak probíhala 

první hodina? Po vzájemném představení měli všichni studenti jasno: česky se 

nedorozumí. Avšak toto zjištění nevzbudilo v přítomných stud, nýbrž je 

povzbudilo. Konverzovalo se celé dvě hodiny. Nikdo neotálel, na nikoho se 

nezapomnělo. Anglicky jednoduše mluvil každý. Díky Johnovu přístupu a 

aktivitám si všichni procvičili slovní zásobu, gramatiku a hlavně mluvní 

dovednosti v anglickém jazyce. Každá studentka si sympatického učitele 

angličtina oblíbila a všechny se těší na další hodiny! David P. - PL4 

 



 

 

SVĚTOVÝ ÚSPĚCH NAŠÍ STUDENTKY 

   

Gratulujeme naší studentce 3.ročníku oboru Zdravotnický asistent Markétě 

Zavadilové k vynikajícímu výsledku na jejím prvním mistrovství světa v agility ve 

finském Turku. Její fenka Ria byla dokonalá. Ve své úplně první sezoně dokázala 

pomoci svému týmu ke 3. místu v součtu             . Skvělá reprezentace České 

republiky, Tošovic a také naší školy. 

 

 

 

 

 

 



 

PODZIMNÍ SPORTOVNÍ KURZ 2019 

 

Ve dnech 16. 9. až 20. 9. 2019 se 3. ročníky pedagogických oborů zúčastnily 

Sportovního turistického kurzu pod vedením paní učitelky Svrčinové, Chodurové, 

Eliášové, Ondrové a pana učitele Dubce. Ubytování nám bylo zajištěno v 

Mokřinkách na Hasičské škole. Třídy navštívily Muzeum Břidlice v Budišově nad 

Budišovkou, Hradec nad Moravicí, vyzkoušely si kurz horolezectví a ve středu se 

vydaly také na pěší turistiku. Celkem jsme ujeli přibližně 150 km a i přes občasné 

závady na kolech jsme vše zvládli s dobrou náladou, úsměvem na rtech a plní sil. 

     

 

 

 



 

 

 

 

BESEDY S PANEM MARTINEM 

MEJSTŘÍKEM 

 

Vážený pane Martine, děkujeme za zajímavé besedy a Vaše svědectví, za 

připomenutí nedávné historie, za vyprávění o "sametu", který tak úplně sametový 

nebyl. Děkujeme, že jste byl u nás v Odrách a ještě více za to, že jste byl v roce 

1989 na svém místě v Praze. 

 

 

 



 

 

POZVÁNÍ NA PŘEDNÁŠKU 

 

Srdečně zveme naše studentky i studenty na přednášku "Krása na prodej". 

Přednáška se konala  v úterý 15. října ve 14:30 ve škole, v učebně WiWa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SRDÍČKOVÉ DNY – PODĚKOVÁNÍ 

Rádi předáváme poděkování za dobročinnou sbírku "Srdíčkové dny" a děkujeme 

naší kolegyni Petře E. a studentkám za organizaci. Dne 23. září se naše škola 

tradičně zúčastnila dobročinné akce – Srdíčkové dny. Tentokrát výtěžek putoval 

na pomoc dvěma malým sestřičkám Karolínce a Michalce, které obě trpí 

nevyléčitelnou nemocí – mukopolysacharidózou. Vřelé dík patří našim pěti 

dvojicím studentek, které se tohoto úkolu ujaly, a v rámci města Odry dokázaly 

získat 6071 Kč prodejem předmětů s logem Život dětem. Velký dík patří rovněž 

občanům města Odry, kteří se na tomto výtěžku podíleli. 

 

 



"MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC" 

 

I naše škola SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České se v pátek 18. 10. 2019 připojila k 

celosvětové výzvě "Milion dětí se modlí růženec". Modlitbou růžence se část 

studentů zapojila aktivně a ostatní podpořili myšlenku jednoty a pokoje ve světě 

tím, že zůstali mlčet. Toto úžasné gesto jsme vyslali pomyslně do světa - do míst, 

kde toužebně prosí, aby ustál svár a nastal pokoj a mír. 

 

 

 

 

 



SPOLEČNÝ POBYT ŠKOLNÍ 

SAMOSPRÁVY 

 

V pondělí 21.10. odjelo devět studentek z řad školní samosprávy pod vedením paní 

učitelky Červenkové na Pohořskou faru. Strávily zde den plný kolektiv utužujících 

her, krásného počasí, opékání, pohody a v neposlední řadě také plný nových 

nápadů na to, co je potřeba zlepšit, co udělat jinak či co nového vnést do naší 

školy a zpestřit tak studentský život. Pobyt byl pro všechny jistě přínosem a 

skvělým krokem k ještě lepší spolupráci a aktivitě ve školní samosprávě. Marieta 

Valová 

 

 

 

 



PROJEKT KROKUS 2019 

Dovolujeme si vám představit Projekt Krokus, který realizuje irská organizace 

Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro 

vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Tento projekt – určený žákům 

starším 11 let – běží již několik let na školách nejen v Irsku, ale po celém světě a 

každoročně se do něj zapojují další a další školy. Na mnoha školách se z něj stal 

dlouhodobý projekt. 

HETI školám zdarma poskytne cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu 

na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců 

dalších dětí, jenž zemřely během šoa. Účast na projektu je bezplatná. Žlutá barva 

připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády 

nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na 

začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). 

Když lidé budou obdivovat květiny, mládež může vysvětlit, co vlastně krokusy 

symbolizují. 

Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem 

a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a 

fanatismu.  Zapojení mládeže do sázení cibulek krokusů a pozorování, jak květiny 

rostou, podporují proces získávání znalostí o nezbytnosti vzájemné tolerance a 

respektu ve společnosti. 

V minulém roce se projektu zúčastnilo více než 55 000 studentů z Irska a Evropy. 

Doufáme, že Vás náš Projekt Krokus zaujal a že se do něj také zapojíte. Studenti 

naší školy oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika - 2.ročník a Pedagogického 

lycea - 4.ročník se vysazením  60 cibulek krokusů 24.října 2019 na školní zahradě 

do projektu zapojili pod pedagogickým vedením odborné učitelky výtvarné 

výchovy Zuzky Nevřivové a výchovného poradce Tomáše Krále. 

 



FOTOROMÁN Z DOBY KOMUNISMU V 

ČASOPISE IN! 

 

Listopad a navíc rok 2019 není možné přejít bez vzpomínek na komunismus, který 

u nás před 30 lety ukončila Sametová revoluce. Tvůrci časopisu IN! spolu s žáky 

ze Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České 

připravili fotoromán z doby komunismu. Více čtěte v listopadovém čísle časopisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 OCENĚNÍ Z PRACHATIC 

 

Dne 9. listopadu se konalo v Prachaticích cellorepublikové kolo soutěže Středních 

pedagogických škol z ČR - Pedagogická poema. 3 naši studenti si odnesli ocenění 

za inspurativní výkon ze všech soutěžních kategorií - přednes, improvizované 

vyprávění a četba. Gratulujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. LISTOPAD V ODRÁCH 

 

 

Studenti si tento významný svátek, 17. listopad 1989, připomněli při přednáškách 

pana Martina Mejstříka a nyní znovu, ve škole vznikla improvizovaná Národní 

třída s poděkováním našim studentským předchůdcům. 

4 

 

 

 

 

 

 



 

DATIO V KATEDRÁLE 

 

Víkend 15.-17. listopadu strávil sbor Datio a kolegové naší školy na pouti v Praze. 

Děvčata ze sboru Datio nádherně zpívala v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

k poctě patronky naší školy svaté Anežky České. V neděli pak také v kostele svaté 

Ludmily, kde jsme prožili vřelé přijetí a nádherný závěr naší pouti. Všem veliké 

díky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



POZVÁNKA NA KONCERT 1.12. 

 

Srdečně Vás zveme na tradiční adventní koncert v neděli 1. prosince, v 15:00 

hodin do kostela svatého Bartoloměje v Odrách. Koncert pořádá oderský klub 

Zvoneček, jsme moc rádi, že hosty tohoto krásného koncertu budou i naši studenti. 

Na vystoupení se těší naše školní kapela Crazy Daisy. 

 

 



ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI PRO ŽÁKY 

ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

 

Po několik středečních rán probíhalo v naší škole školení první pomoci. Bylo 

určeno pro žáky 9. tříd základních škol z Oder. První hodiny byly věnovány teorii, 

kdy si žáci své poznámky zapisovali do pracovních listů. Ve druhé části si mohli 

vyzkoušet, jak provést první pomoc při zlomeninách, možnosti použití šátkových 

obvazů či provedení obvazu kotníku a kolena. Součástí školení byl i nácvik 

nepřímé masáže srdce, ke které jsme využili nové figuríny, které naše škola 

zakoupila z grantu IROP. Pro mnohé žáky to byla první zkušenost s takovýmito 

situacemi a mnoho z nich nám na konci školení potvrdilo, že se nyní cítí jistější v 

případě, že by museli někomu poskytnout první pomoc Na památku od nás 

obdrželi krásné diplomy se záložkami a kdo ví… Třeba se s některými uvidíme 

příští školní rok v našich lavicích… 

 

 



 

 

VÁNOČNÍ DIVADELNÍ ZÁJEZD 

 

Nádherný vstup do adventního času prožila velká skupina studentů při návštěvě 

Janáčkova divadla v Brně. Vánoční atmosféra baletu Petra Iljiče Čajkovského, 

Louskáček, byla úchvatná Děkujeme organizátorce, paní kolegyni Lucce za tento 

mimořádný zážitek. A všem přejeme, aby v adventní době mohli prožít podobné 

krásné chvíle a klidný adventní čas. 

 

 

 

 

 

 



 

ZLATÁ NOTA ODERSKÁ 2019 

 

V úterý 10. prosince se v naší škole uskutečnil 2.ročník pěvečké soutěže "Zlatá 

nota oderská". Roli předsedkyně poroty přijala paní Hanka Jakubíková, členka a 

sólistka skupiny Good Work. Na úvod mimo soutěž zazněla jedna sólová píseň v 

podání paní učitelky Moniky Badejové, která se také doprovázela na kytaru a 

sklidila velký potlesk publika. Celkem 14 soutěžících předvedlo moc pěkné 

výkony. Ocenění získaly tyto studentky: Hana Jurášková (3.misto), Anna Maria 

Kreželoková (2.místo) a Adéla Polhošová (I.místo). Všem zúčastněným 

zpěvačkám děkujeme za krásný kulturní a hudební zážitek a vítězům soutěže 

srdečně blahopřejeme. 

 

 

 



 

 

MALÁ ŠKOLA BALETU 

 

V předvečer sv. Mikuláše naše škola uspořádala výjezd na baletní představení 

Louskáček do Národního divadla v Brně. Studenty před samotným představením 

čekal ještě lektorský úvod. Měli možnost navštívit několik stanovišť, kde se blíže 

seznámili s baletním jazykem, příběhem Louskáčka, jednotlivými skladbami a 

tanci. Studenti tak byli ještě před samotným představením vtáhnuti do příběhu a 

procesu vzniku inscenace. 

 

 

 

 

 



 

EXKURZE OBORU PRAKTICKÁ 

SESTRA 

 

Exkurze oboru praktická sestra na oddělení centrální sterilizace a 

anesteziologicko-resuscitační oddělení. Předvánoční čas využili studenti oboru 

praktická sestra k návštěvě novojičínské nemocnice. Během dopoledne měli 

možnost se podívat na oddělení centrální sterilizace, kde probíhá čištění, kontrola 

a samotná sterilizace nástrojů. Poté se přesunuli o jedno patro výše, kde se 

nachází nové, zrekonstruované anesteziologicko-resuscitační oddělení. Staniční 

sestra nás provedla po oddělení, studentům ukázala náročnou, kvalitní techniku, 

bez které se v péči o pacienty neobejdeme. Pro mnohé to byla první zkušenost s 

těmito těžkými stavy, ale všem se exkurze líbila a někteří by dokonce na tomto 

oddělení chtěli pracovat. 

 

 



 

 

LOUTKOVÁ DÍLNA 

 

Ve středu 4. 12. 2019 měly studentky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 

možnost absolvovat loutkovou dílnu pod vedením zkušených lektorů z 

dramacentra THeatr ludem. Studentky se blíže seznámily s výrobou loutek a 

metodikou jejich animace. Dále s lektory probraly možnosti využití loutek v 

mateřské škole a školní družině. Studentky si dopolední dílnu velice užily a my 

děkujeme lektorům za jejich milý přístup a kreativní nápady. 

 

 

 

 



KRABICE OD BOT 

 

Krabice od bot. Jednoduchý a prostý název, za kterým se však skrývá krásný 

projekt. Projekt, který bychom mohli nazvat také „děti darují dětem.“ Dětem, ze 

sociálně slabých rodin a těm, které žijí se svými maminkami v azylových domech. 

Naše škola se v tomto předvánočním čase také do projektu zapojila, a 36 dětí tak 

najde pod stromečkem krabici plnou dárků. Naše díky patří všem, kteří se připojili 

k této akci a jakkoli přispěli k dětské radosti. A co příští rok? Dokážeme společně 

rozzářit ještě více dětských očí pod stromečkem? Přidáte se k nám? 

 

 

 

 

 



VÁNOČNÍ HVĚZDA PRO ONKOLOGII 

 

 

Děkujeme všem kolegům a studentům za podporu charitativní akce" Vánoční 

hvězda". Během jednoho týdne se nám podařilo prodat 339 ks velkých a 117 

malých kytek a na účet nadace "Šance" FN Olomouc odeslala paní kolegyně 

Alenka, organizátorka této krásné aktivity, úžasných 39.350,- Kč !! Děkujeme za 

všechny děti z hematoonkologického oddělení dětské kliniky v Olomouci. 

 

 

 

 

 

 



DIVADÉLKO PRO DĚTI ZE ZŠ 

 

Dne 11.12. se uskutečnila divadelní akce s názvem "O rozvázaných tkaničkách" . 

Se studentkami PMPA4 jsme pro děti ze ZŠ Komenského připravily krátké 

divadelní představení a následnou dramatickou dílnu. Děti nejen viděly, ale také 

si zažily jaké to je, když máme rozvázané tkaničky a pořádně se do nich zamotáme 

nebo se procházíme v kouzelném světě. Strávily jsme s dětmi krásný a především 

inspirativní čas. Všem patří velké díky, Pavla Masaříková 

 

 

 

 

 



SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ 

BRONZOVÝCH CEN V OSTRAVĚ 

 

V rámci projektu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu máme další 4 oceněné 

studentky na bronzové úrovni. Tato slavnostní ceremonie včetně předání cen se 

uskutečnila 5. prosince ve Vítkovickém zámku v Ostravě. Pro získání titulu musely 

studentky splnit stanovené cíle v oblastech: dobrovolnictví, rozvoj talentu a sport 

a zúčastnit se dvou dobrodružných expedic. Z ceremonie si všechny odnáší nejen 

hodnotné ceny, ale rovněž dobrý pocit, že překonaly samy sebe, vystoupily z 

komfortní zóny a zažily mnoho zábavy. 

 

 

 

 

 



SV. MIKULÁŠ 

Dne 5. 12. se naše tři šikovné dobrovolnice - studentky z ročníku PS2 a SČ2 v 

přestrojení za anděla, čerta a Mikuláše pod záštitou Armády spásy, konkrétně 

sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a prevenci bezdomovectví 

zúčastnily Mikulášské nadílky v 7 rodinách v oblasti Kopřivnice. Nejen děti, ale 

také naše studentky měly z těchto návštěv radost, a protože nadšení bylo 

oboustranné, tak se rozhodly pro tuto spolupráci i v následujících letech. Ze 

strany nejen třídní učitelky, ale i vedení školy patří děvčatům za tuto reprezentaci 

školy velký dík. 

 

 



ADVENTNÍ VÍDEŇ 2019 

 

Adventní víkend 13. až 15. prosince strávila skupinka studentů německého jazyka 

v příjemném prostředí kláštera Herz Jesu Kloster in Wien a odtud podnikala 

výlety po rakouské metropoli. Páteční večer zahájila na adventních trzích u 

Karlskirche. Sobotní putování započalo prohlídkou zámku Schönbrunn a 

pokračovalo ochutnávkou pravého vídeňského strudlu na Apfelstrudelshow a pak 

již následovalo poznávání krás Vídně, při prohlídce vídeňské architektury naše 

skupinka v sobotu ušla 20 km a večer se ráda posilnila punčem na adventních 

trzích u Wiener Rathaus. V neděli se s Vídní loučila v kostele Maria am Gestade 

a poslední procházkou po Wiener Ringstraße. 

 

 

 

 



NÁVŠTĚVA STUDENTŮ V DOMOVĚ 

SENIORŮ 

 

Skupinka studentů potěšila obyvatele domova v Odrách svou malou přátelskou 

návštěvou, studenti již tradičně předali přáníčka a potěšili všechny přítomné svým 

zpěvem. Děkujeme kolegům i studentům, kteří si umí najít čas pro rozdávání 

radosti druhým. 

 

 

 

 

 



JEŠTĚ OHLÉDNUTÍ ZA SV. 

MIKULÁŠEM 

 

Dne 5. 12. 2019 v 9:00 hodin se naši šikovní studenti Helena, Tereza, Klára, 

Tereza a Tomáš z PL1 a PMPA1 zúčastnili mikulášské nadílky ve školce 

Sokolovská v Odrách, kde dětem přinesli krásnou vánoční náladu a také dárečky 

v podobě ručně vyrobených perníčků a bonbónků. Nejen děti, ale také sami 

studenti měli z této akce velkou radost. Radost byla natolik veliká, že tuto 

dobrovolnou činnost budou vykonávat i nadále s aktivní podporou paní učitelky 

třídní Renaty Gehringer. 

 



 

VÁNOČNÍ DIVADÉLKO PRO DĚTI 

 

Ve středu 18.12. jsme měli ve škole milou návštěvu - děti z první třídy ze ZŠ 

Pohořská. Naše maturantky si pro děti připravily další ze svých pohádek, 

tentokrát to byla pohádka "O nečesaných vláskách". Po pohádce následovala i 

malá dílna a odměnou byla radost našich hostů i jejich přání, aby co nejdříve 

mohli přijít na další představení. 

 

 



 

LYŽAŘSKÝ KURZ 2020 

 

V týdnu 12. - 17. ledna se studenti prvních ročníků pedagogických oborů a zájemci 

z řad studentů zdravotnických oborů vydali na tradiční lyžařský výcvikový kurz 

do Jeseníků. Ubytování opět nalezli na Kurzovní chatě kousek pod kouzelným 

vrcholem Pradědu. Přejeme našim studentům i kolegům krásný pobyt na horách 

a děkujeme za foto a pozdravy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

AKTIVITY NA HORÁCH 

 

Kdo by si myslel, že studenti na horách jen lyžují, ten by se mýlil. Také se věnují 

vodním sportům a relaxují :-) Přejeme krásný pobyt a mnoho nejrůznějších 

sportovních zážitků. 

 

 

 

 

 

 

 



BESEDA S PANEM REDAKTOREM 

DALIBOREM BALŠÍNKEM 

 

Dne 10.1.2020 proběhla na naší škole přednáška týkající se tématu práce 

redaktora a shromažďování dat na internetu a důvěryhodnosti informací. 

Přednášejícím byl pan Dalibor Balšínek, který nás svým osobitým projevem 

perfektně vtáhl do tématu přednášky. Od pana Balšínka jsme se dozvěděli spoustu 

užitečných informací a faktů, které zcela určitě využijeme v budoucnu. Děkujeme. 

Studentky PL3 

 

 

 

 

 

 

 



DĚTSKÁ SKUPINA 

 

Dne 28.1.2020 proběhla na naší škole přednáška „Dětská skupina“. Přednášky 

se zúčastnili budoucí učitelé třetích a čtvrtých ročníků oboru Předškolní a 

mimoškolní pedagogika a Pedagogického lycea. Přednášející Mgr. E. 

Metznerová a J. Hájková pod záštitou MPSV ČR, přijely žákům objasnit pojem 

Dětská skupina a vše co se vznikem, provozem a organizací dětských skupin 

souvisí. Přednáška byla pro žáky nabídkou další možnosti, jak se po absolvování 

pedagogické školy mohou v profesním životě uplatnit. 

 

 

 

 

 



POUŤ DO TAIZE 

 

V týdnu od 26. ledna do 2. února se vydala skupinka našich studentů spolu s otcem 

Pavlem na pouť do Taize. Přejeme jim mnoho krásných duchovních i 

cestovatelských zážitků. 

 

 

 

 

 



POZVÁNKA NA KONCERT 6. ÚNORA 

 

Srdečně zveme všechny přátelé a příznivce naší školní kapely "Crazy Daisy" na 

koncert. Koncert se konal ve čtvrtek 6. února v Hranicích na Moravě. Místo 

konání: STARÁ STŘELNICE. Čas konání: 19:00 

 

 



MAŠKARNÍ PLES 

Pohádkový maškarní ples pro děti připravily studentky oboru Předškolní a 

mimoškolní pedagogika. Maškarní ples se konal v pátek 7. února v tělocvičně naší 

školy, od 16:00 hodin. Malé děti srdečně zveme a našim studentkám děkujeme a 

všem přejeme, aby se ples vydařil. 

 

 

 

 



 

BLAHOPŘÁNÍ 

 

Gratulujeme dvěma našim studentkám k úspěšné reprezentaci školy v jazykových 

soutěžích - Vendule Cibulkové ze třídy PL3 za 1. místo v krajské soutěži v 

přednesu v německém jazyce "Lesewettbewerb für die Fachschulen", kterou 

pořádá Slezská univerzita Opava a Anně Pawlusové, ze třídy SČ 2 ke 3. místu v 

okresním kole soutěže anglického jazyka. 

 

 



 

PROJEKT ERASMUS + 

 

V týdnu od neděle 16. února do soboty 22. února 2020 naše škola hostila studenty 

a pedagogy z partnerských škol v Itálii a Německu. Naši hosté přijeli z měst 

Borgomanero a Bad Mergentheim a společně s námi pracovali na projektu 

"Digitalisierung und Beschäftigung in Europa". Herzlich willkommen in Odry :-

) Benvenuti a Odry :-) 

 

 

 

 

 

 



 

NÁVŠTĚVA ERASMUS+ 

 

V týdnu od neděle16.2. do soboty 22. 2. jsme prožívali krásné chvíle s našimi hosty 

z Německa a Itálie. Bohatý program obsahoval vytváření internetové aplikace, 

výrobu výtvarného dárku, sportovní zápasy a taneční večer se školní kapelou a 

řadu výletů za poznáním blízkého i vzdálenějšího okolí. Turistické odpoledne nás 

zavedlo na rozhlednu na Veselském kopci, poznávací cesty vedly do Olomouce, 

Nového Jičína, Ostravy a Prahy. 

 

 

 

 

 

 



 

MEZINÁRODNÍ NÁVŠTĚVA S 

ERASMEM V NEMOCNICI 

 

V rámci bohatého programu projektu Erasmus +, kterého se se společně s našimi 

zdravotníky účastnila také děvčata ze zdravotnické školy z Německa, jsme 

navštívili nemocnici Agel v novém Jičíně. Děkujeme za vstřícné přijetí a provedení 

nemocnicí, jejíž vybavení získalo obdiv i našich zahraničních partnerů. 

 

 

 

 



KONCERT PRO ERASMUS 

 

V úterý 18.února večer, na počátku projektového týdne, se konal pro hosty z 

projektu i pro všechny ubytované studenty v našem domově mládeže koncert 

školní kapely Craisy Daisy. Naše kapela přiměla k tanci všechny přítomné a jako 

vždy spolehlivě vytvořila báječnou a přátelskou atmosféru. (foto je ilustrační z 

nedávného koncertu v divadle Na Střelnici v Hranicích.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKTOVÝ DEN – SEMINÁŘ 

 

Vážená paní ředitelko, nedávno jsem měla možnost u Vás ve škole vést seminář 

pro studentky maturitního ročníku. Zaměřila jsem se na téma rozvoje čtenářské 

pregramotnosti pomocí dramatické výchovy. Pracovaly jsme s různými žánry 

dětské literatury vhodné pro děti předškolního věku. Začaly jsme nejjednoduší 

prací s říkadlem, ukázkou práce s klasickou pohádkou, obrázkovou knížkou a 

nakonec jsme si ukázaly pár titulů vhodných pro dramatickou výchovu v mateřské 

škole. Škola na mě velmi pozitivně zapůsobila a to hned na začátku milou a 

energickou vrátnou. Překvapila mě nejen klidná a respektující atmosféra školy, 

ale hlavně úroveň studentek maturitního ročníku. Nadšeně spolupracovaly a 

kladly podnětné dotazy. Líbí se mi, jak vysokou laťku ve vzdělávání budoucích 

pedagogů nasazujete a to evidentně nejen v dramatické výchově, kterou u Vás 

mimochodem výborně vede paní magistra Pavla Masaříková. Děkuji za milé 

přijetí, ať se Vám i Vašim studentům daří! S pozdravem Alžběta Ferklová, Katedra 

preprimární a primární pedagogiky PedF UK, Praha 

 

 



 

ZRUŠENÍ KONÁNÍ CELOSTÁTNÍ 

PŘEHLÍDKY 

 

Na základě doporučení Odboru školství, mládeže a sportu KÚ a Krajské 

hygienické stanice Moravskoslezského kraje sdělujeme, že letošní 27. ročník 

Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol, který měl 

proběhnout v příštím týdnu 17.3. - 19.3.2020, se nebude konat. Děkujeme za 

pochopení a přejeme všem plné zdraví. 

 

 

 

 

 



MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ, STUDENTI 

ZŮSTÁVAJÍ DOMA 

 

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví 

České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-

1/MIN/KAN, na základě kterého se: Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 

2020: osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším 

odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb. 

Toto opatření se týká také církevních škol. Všichni studenti byli informováni ve 

školním hlášení. Všem studentům a rodičům jsme zasílali informace také v rámci 

školního komunikačního systému Edookit. Přejeme všem našim studentům i jejich 

rodinám plné zdraví, které má právě toto opatření chránit. 

 

 

 

 

 

 



NAŠE ŠKOLA POMÁHÁ 

Pedagogové i studenti naší školy pomáhají v této těžké době. Naši plnoletí studenti 

jsou v pohotovosti a mají vyhlášenou pracovní povinnost. Pomáhají ve 

zdravotnictví, v sociální oblasti i při hlídání dětí, šijí roušky .... Bez ohledu na 

vyhlášení vlády se mnoho našich studentů samo a okamžitě do pomoci potřebným 

aktivně zapojilo. I touto cestou posíláme veliké poděkování. I slovy J.A. 

Komenského "Komukoliv pomoci můžeš, pomáhej rád, neboť pomáhat druhým je 

vlastností povah vznešených." Děkujeme i těm, kteří pomáhají doma svým 

nejbližším, jsou to důležité a vzácné chvíle. Děkujeme všem, kteří jakkoliv 

pomáhají. Každá doba přináší své požehnání. 

 

 

JAK MLUVIT S DĚTMI O 

KORONAVIRU 

Mnohé naše studentky pomáhají s hlídáním dětí, moc je zdravíme a děkujeme za 

jejich pomoc a přikládáme zajímavý materiál, jak je možné s malými dětmi o 

současné situaci mluvit. Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které 

často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky. Mohou 

mít obavy a strachy, které vůbec nevnímáme. Ani dospělí mnohdy nevědí, jak o 

pandemii mluvit, co si o tom ale mají myslet děti a jak jim hrozbu koronaviru 

vysvětlit? Proto naše psychologické pracoviště spolu s dalšími dobrovolníky 

připravilo v rámci mezinárodní spolupráce českou verzi ilustrované brožurky pro 

malé i velké „Ahoj, já jsem Korona“. Pokud pomůžeme dětem správně a v klidné 

atmosféře vysvětlit fakta, pochopit běžné emoce jako strach, úzkost, hněv a 

smutek, pomůžeme nejen jim, ale i sobě.  

Velmi vás prosíme, využijte své možnosti, zveřejněte a rozšiřte tuto ilustrovanou 

brožuru! Totéž uděláme my na Ministerstvu vnitra. S brožurou budou pracovat 

naši zaměstnanci, policie, hasiči i Česká pošta. Další využití předpokládáme 

prostřednictvím Českomoravské psychologické společnosti a Unie 

psychologických asociací. Chystáme se také využít možnosti Ministerstva školství. 

Brožuru, kterou najdete v příloze, laskavě poskytla její autorka paní Lies Scau, 

psychoterapeutka z De Weg Wijzer – Odborného centra pro terapii traumatu a 

smutku (Belgie) a fakulty Portland Institute for Loss &amp;Transition (USA). 

Brožuru jsme zveřejnili také  v češtině, angličtině a němčině.   

Budeme rádi, když se zapojíte, protože každá pomoc se počítá. Jde nám o posílení 

rodin i komunity. Spolu to zvládneme.  



 



SV. KORONA - PATRONKA PŘED 

EPIDEMIEMI 

Těšíme se, že se s našimi žáky uvidíme nejpozději 14. května na svátek sv. Korony 

- patronky před epidemiemi, kdy doufáme, že bude překonána a zažehnána 

veškerá hrozba současného koronaviru. Ani našim studentům neschází v této době 

smysl pro humor. Naše studentka přetextovala píseň o koronaviru.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODĚKOVÁNÍ RODIČŮ 

 

Vážená paní ředitelko a všechny paní učitelky a páni učitelé! Dovolujeme si vám 

napsat, přestože toho čtení na počítači je moc. Chtěli bychom Vás jako rodiče 

Vaší žákyně povzbudit a poděkovat. Moc Vás obdivujeme v této nelehké situaci. 

Nachystat úkoly a zadání prací a vše pak přečíst opravit a zkontrolovat je velice 

náročné. Naše dcera pilně pracuje. Vidíme, že tato situace vede žákyně k 

samostatnosti, odpovědnosti, ukázněnosti a organizaci své práce i času. Slyšíme 

dceru telefonovat a konzultovat úkoly se spolužačkami. Slyšíme jak si děvčata 

radí, pomáhají a vysvětlují si látku. Někdy si i zanadávají, že je toho moc. O to 

větší radost je pak z jedničky nebo ze slov pochvaly od vyučujících, že se jim 

zadaný úkol podařil. A tak Vám všem pedagogům přejeme hodně síly, hodně 

trpělivosti a energie, abyste to všechno zvládli i tak na dálku. A hlavně přejeme 

pevné zdraví. To je teď nejdůležitější, ať nikdo neonemocní a ve zdraví se zase 

všichni sejdeme. Modlí se za všechny Ludmila a Jiří Bajerovi (zveřejněno se 

souhlasem rodičů, moc děkujeme) 

 



NAŠI STUDENTI POMÁHAJÍ 

 

Děkujeme všem našim studentům a kolegům zdravotníkům, kteří pomáhají, a rádi 

předáváme jejich zprávy dál. Tyto zprávy navazují na ty předchozí z počátku 

Corona krize, kdy naši studenti vyjádřili ochotu k pomoci. Nyní tuto pomoc 

realizují a zlehounka kráčejí po stopách patronky naší školy, svaté Anežky České 

a řídí se tak 7. přikázáním Komenského etického desatera : " Buď dobrotivý a měj 

soucit ! Potřebuje-li někdo pomoci, neodvracej se od něj, ale ukaž lásku." 

 



HEJ, VSTÁVEJ 

Absolventka oboru Sociální činnost naší školy Vendy Starečková v novém klipu 

skupiny GOOD WORK (dříve Paprsky). 

 

 

2020 - ROK SESTER A PORODNÍCH 

ASISTENTEK 

Dne 12. května každoročně slavíme Mezinárodní den sester, skrze který si 

připomínáme narození Florence Nightingale, anglické ošetřovatelky a 

zakladatelky povolání zdravotní sestry. Světová zdravotnická organizace (WHO) 

označila celý rok 2020 na počest dvoustého výročí narození Florence Nightingale 

za „Rok sester a porodních asistentek“. 

Všeobecné (zdravotní) sestry a porodní asistentky jsou povolání, která jsou 

nezbytná pro dosažení všeobecného pokrytí zdraví.  Sestry se nacházejí v centru 

většiny zdravotních týmů a mají klíčovou roli při podpoře zdraví, prevenci a léčbě 

nemocí. V mnoha zemích tvoří více než 50% zdravotníků a také více než 50% 

nedostatku celosvětové pracovní síly v oblasti zdraví do roku 2030. Obrovský 

význam, jaký zastávají v systému zdravotní péče, můžeme vidět především v těchto 

dnech, kdy se celosvětově potýkáme s nepříznivou epidemiologickou situací v 

souvislosti s nemocí COVID 19 a jsou to právě sestry, které této nemoci čelí s 

nejvyšším nasazením v první linii a tím jenom dokazují, jak je jejich práce důležitá 

a nepostradatelná. 



 

 

 

 



PODĚKOVÁNÍ Z NEMOCNICE ODRY |  

touto cestou bych chtěla vyjádřit obrovské poděkování vašim studentům, kteří se 

podíleli jako dobrovolníci v době nejhorší  koronakrize v naší nemocnici v 

Odrách. 

Konkrétně student Radim Sedlák. Vypomáhal nám v krizové době na Oddělení 

následné péče 3. I přesto, že je "teprve" v 2.ročníku, jeho um a šikovnost nás 

všechny mile překvapila. Je velmi pracovitý, spolehlivý a má krásný vztah k 

pacientům (u nás konkrétně ženám). Jeho potenciál pracovat ve zdravotnictví je 

obrovský. Jako dobrovolník u nás pracoval více jak měsíc a půl od 6 hod, a 

přesto že jeho pracovní doba byla do 14 hod, zůstával na oddělení běžně do 18 

hod. Všechny sestřičky jsme byly za něj moc rády. 

Věřím, že naše spolupráce bude nadále pokračovat, které si nesmírně vážíme. 

Moc Vás prosím o zohlednění této Radimovi aktivity, kterou pro nás jako 

dobrovolník vykonával. Je to člověk se srdcem na pravém místě, které ve 

zdravotnictví potřebujeme. 

Děkuji a jsem s pozdravem a přáním hezkých dní plných zdraví. 

 

Bc. Vavřačová Pavlína 

 

 



BLAHOPŘÁNÍ K PRAKTICKÝM 

ZKOUŠKÁM 

 

Blahopřejeme našim studentkám třetího ročníku oboru Ošetřovatel k úspěšnému 

složení závěrečných praktických zkoušek, téměř na samé výborné. Průměrný 

prospěch ve třídě je 1,33. Blahopřejeme a děkujeme také vyučujícím za výbornou 

přípravu studentek a nemocnici v Odrách za spolupráci a umožnění praxí i 

závěrečných zkoušek. Přikládáme foto jedné skupinky. 

 

 

 

 

 

 



SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH 

VYSVĚDČENÍ, VÝUČNÍCH LISTŮ, 

POCHVAL ŘEDITELKY ŠKOLY A 

OCENĚNÍ OTCE BISKUPA 

 

Po bohoslužbě slova, kterou sloužil školní kaplan otec Pavel Obr, byly předány 

maturitní vysvědčení absolventkám dálkového pomaturitního studia předškolní a 

mimoškolní pedagogiky. Na následující slavnostní mši svaté v kostele sv. 

Bartoloměje v Odrách , kterou sloužil otec biskup Mons. Martin David, s 

hudebním a pěveckým doprovodem našich pedagogů, jsme se rozloučili s naším 

školním kaplanem otcem Pavlem a absolventy maturitních oborů pedagogické 

lyceum, předškolní a mimoškolní pedagogika, sociální činnost a učebního oboru 

ošetřovatel. Kromě pochval ředitelky školy Pavly Hostašové, byly uděleny 

studentům a pedagogům ocenění otce biskupa za aktivní pomoc v době 

koronavirové pandemie. Na závěr paní ředitelka poděkovala za náročný, ale opět 

krásný školní rok i všem zaměstnancům školy.            .  

 

 



 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY 

 

Přejeme krásné a požehnané prázdniny všem pedagogům a studentům naší školy. 

Krásné léto i všem našim provozním zaměstnancům a rodičům žáků naší školy. 

Těšíme se na vás všechny v úterý 1. září  také již na nových webových stránkách 

školy. 

 

 

 

 

 

 

 


